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49262306 : สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
คําสําคัญ : การจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่/ ความสามารถในการคิดวิเคราะห
สุประดิษฐ ทรัพยพลับ : การศึกษาผลการเรียนรูเรื่อง อาณาจักรทวารวดี และความสามารถในการคิดวิเคราะห
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ :
ผศ.ดร.อรพิณ ศิริสัมพันธ, รศ. สมประสงค นวมบุญลือ และ ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม. 218 หนา.
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลการเรียนรู เรื่องอาณาจักรทวารวดี กอนเรียนและ
หลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1โดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ 2) เปรียบเทียบความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห ระหวางเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1โดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอก
สถานที่ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการสอนโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอก
สถานที่ งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) กลุมตัวอยางคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ ) อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จํานวน 40
คน ไดมาจากการสุมหองเรียนโดยการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) เวลาในการทดลอง 6 สัปดาห
สัปดาหละ 2 ชั่วโมง เปนระยะเวลา 12 ชั่วโมง 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 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการจัดการเรียนรูโดยใช
การจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ระหวางเรียนโดยใชการจัด
กิจกรรมศึกษานอกสถานที่ มีคารอยละ 72.80 อยูในระดับพอใช และหลังเรียนโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอก
สถานที่ มีคารอยละ 79.50 อยูในระดับดี ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว คือ รอยละ 70
3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการสอนโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอก
สถานที่ในภาพรวมอยูในระดับ มาก
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OHDUQLQJ RXWFRPH RI 0DWWKD\RPVXNVD  VWXGHQWV JDLQHG EHIRUH DQG DIWHU WKH
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การศึกษาในยุคสังคมแหงการเรียนรูเปนการศึกษาที่ชวยพัฒนาศักยภาพหรือเสริมสราง
พลังที่มีอยูในตัวมนุษยซึ่งสามารถทําไดตั้งแตจุดแรกเริ่มและตลอดชวงชีวิตของบุคคล การศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศัก ราช 2542 ( ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2545) ถือวา
เปนการจัดการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยมีเปาหมายใหผูเรียนมีลักษณะเปนคนดี คนเกง และ
มีความสุข ดังนั้นการจัดการศึกษาที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีลักษณะ เกง ดี มีสุข จะตองพัฒนาผูเรียน
เต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานความเชื่อที่วาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได
และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็ม ตามศัก ยภาพ และมาตรา 26 ใหส ถานศึก ษาจัดการประเมินผูเรียนโดย
พิจารณาจากพัฒนาการของผู เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรม
และการทดสอบควบคูไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแตละระดับและ
รูปแบบการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ : 12-14)
ปจจุบันรัฐบาลมี นโยบายปฏิรูป การศึ กษาเพื่ อพัฒนาผูเรียนโดยมีจุดเน นที่สํา คัญคื อมุง
พัฒนาความสามารถของผูเรียนอยางเต็มศักยภาพ ใหผูเรียนเปนศูนยกลางในการเรียนรูไดศึกษา
คนควาและคนพบความรูดวยตนเอง เพื่อเปนการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห ที่จะนําไปสูการ
เรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ดวยการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้ นและมีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูที่เนนกระบวนการกลุมแบบรวมมือ เพื่อปลูกฝงใหผูเรียนมีความรับผิดชอบและสามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดโดยมีพฤติกรรมการทํางานกลุมที่ดี (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา 2539 : 141)
จากเหตุผลและความจําเปนของการปฏิรูป การเรียนรู จึงผลักดั นใหเกิดการปฏิรูประบบ
การศึกษาอยางจริงจัง ซึ่งเปาหมายสูงสุดในการปฏิรูปการศึกษาคือ การศึกษาที่จัดขึ้นนั้นจะตอง
สามารถสรางคนไทยใหเปนทรัพยากรบุคคล และเปนกําลังแรงงานที่มีความรู และความสามารถ
ชวยเหลือตนเองได และเมื่อออกจากการศึกษาในระบบยังสามารถที่จะเรี ยนรู สนุกสนานที่จะเรียน
และสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต สิ่งเหลานี้จะตองมีการวางรากฐานที่ดีเพื่อใหทุกคนมีชองทางใน
การเรียนรู และปรับปรุงตนเอง เพราะธรรมชาติของมนุษยจะปรับตัวเมื่อพบการเปลี่ยนแปลงจึงตอง
พยายามสอนใหบุคคลมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตัวเองใหไดโดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐานที่
1

2
เป น หั ว ใจสํ า คั ญ ที่ จ ะฝ ก ฝนให ผู เ รี ย นสนุ ก สนานที่ จ ะเรี ย นรู และชอบที่ จ ะเรี ย น (สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2544 : 4 )
การที่จุดมุงหมายของการจัดการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษามีทิศทางที่มุงจะพัฒนาบุคคล
เชนนั้น หนาที่สําคัญของครูในยุคปฏิรูปการศึกษาก็คือ การจัดกระบวนการเรียนรูที่มีคุณภาพ โดย
ใชนักเรียนเปนศูนยกลางสําหรับการเรียนรู และครูเปนผูจัดประสบการณการเรียนรูที่หลากหลาย
และเหมาะสมกับผูเรียน รวมเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธกับผูเรียนในสถานการณจริง รูศักยภาพที่
แตกตางกันของผูเรียนแตละคน และสงเสริมใหผูเรียนไดนําศักยภาพนั้นมาใช ( คณะอนุกรรมการ
ปฏิรูปการเรียนรู 2543 : 7 )
ท า มกลางภาวะวิ ก ฤติ ท างเศรษฐกิ จ ความผั น ผวนทางการเมื อ ง ความเสื่ อ มถอยทาง
วัฒนธรรมและศีลธรรม ความพายแพในสนามแขงขันระดับนานาชาติที่ตองวัดกันดว ยคุณภาพและ
ความสามารถของมนุษย คนไทยและสังคมไทยเริ่มตื่นตัวที่จะติดตามความเปลี่ยนแปลงนั้น เมื่อใด
ก็ตามที่คนสวนใหญของประเทศยังยากจน ขาดโอกาสในการพัฒนาตนเองและครอบครัว รวมทั้ง
การทํามาหากินที่ยากลําบาก ทําใหเกิดเสียงเรียกรองใหมีการปรับปรุงคุณภาพของการศึกษา ดั งจะ
เห็นไดจากที่ผานมารัฐบาลไดทุมเทงบประมาณเพื่อจัดการศึกษาแกประชาชนอยางทั่วถึง และมี
คุณภาพ ทั้งนี้ผูบริหาร ครู ผูปกครอง และชุมชนไดแสดงความมุงมั่นในการปรับปรุงกระบวนการ
ศึกษาทุกดานใหสามารถตอบสนองความตองการของชีวิตและสังคม และกาวทันตอความกาวไกล
ของสังคม การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการศึกษาจึงมีความเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา แตผลของ
การปรับปรุงและพัฒนานั้นยังไมเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตองการ สอดคลองกับแนวคิดของ ดี
สูงสวาง ( 2547 : 1 ) ไดเสนอไววา ระบบการศึกษายังไมสามารถกูสภาพทางเศรษฐกิจ และสภาพ
สังคมของประชาชน คนทุกวัยตั้งแตเกิดจนจบมหาวิทยาลัย ยังคงเรียนแตวิชา รูแตหนังสือถูกลอม
กรอบดวยตารางสอนและหองเรียน การพัฒนาคนจึงไมเอื้อใหคุณสมบัติ มองกวางคิดไกล ใฝสูงมุง
ทํางาน เชี่ยวชาญทักษะชีวิต สวนสภาพการเรียนการสอนยังขาดการเนนกระบวนการที่ใหผูเ รียนได
พัฒนาดานการวิเคราะห การแสดงความคิดเห็น และการแสวงหาความรู
จากสภาพปญหาการจัดการศึกษาที่เนนการเรียนการสอนในหองเรียนเปนสวนมาก โดย
คํานึงถึงความรู ความคิดเปนสําคัญ จนขาดการฝกปฏิบัติและขาดคุณลักษณะที่สําคัญ ไดแก การ
สงสัยใฝรูในการแสวงหาความรูใหมๆเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองตามความสนใจของแตละ
บุคคล และยังเนนการสอนเนื้อหาสาระมากกวาการสอนความเปนมนุษยที่สมบูรณ นอกจากนั้นยัง
ขาดความเชื่อมโยงภูมิปญญาทองถิ่นกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทําใหผูที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการจัด
การศึก ษาตางเห็นพองกัน วา ถึงเวลาที่ตองมี การปฏิรูปวัฒนธรรมการเรียนรูของคนไทยทั้ง ชาติ
( สําเริง ยอยรูรอบ 2547 : 3) สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
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2551 มีจุดหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนไทย ความเปนพลเมืองดี การดํารงชีวิต และการ
ประกอบอาชีพ ควรจัดใหสอดคลองกับสภาพปญหาในชุมชน สังคม ภูมิปญญาทองถิ่น ( สํานัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา 2551 : 4 ) จึงเปนการเปดโอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของกับการจัด
การศึกษาสามารถพัฒนา และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพแวดลอม
และความตองการของโรงเรียนในแตละชุมชนการจัดกิจกรรมการเรียนรูในลักษณะนี้ จึงเปนการ
เนนใหนักเรียนไดเกิดกระบวนการเรียนรูจากแหลงเรียนรูตางๆภายในชุมชน ซึ่งเปนการสงเสริมให
นั ก เรี ย นเกิ ด ความรั ก ความภู มิ ใ จในชุ ม ชนและท อ งถิ่ น ของตนเอง และมุ ง ให นั ก เรี ย นได รั บ
ประสบการณตรงกับชีวิต จึงมุงเนนใหนักเรียนไดเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม เพื่อตองการใหนักเรียนมีความเขาใจในการดํารงชีวิตของมนุษย การปรับตัวเขากับ
สภาพแวดลอม การจัดการทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด เขาใจถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย
เกิ ด ความเขาใจตนเองและผูอื่ น ยอมรับในความแตกตา ง สามารถนํา ความรูไ ปปรั บ ใชใ นการ
ดํารงชีวิต (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 2551 : 1)
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไดมุงใหนักเรียนไดศึกษาเกี่ยวกับ
การอยูรวมกันในสังคมที่มีความเชื่อมสัมพันธกันและมีความแตกตางกัน เพื่อใหสามารถปรับตนเอง
ใหเขา กับสภาพแวดลอม จึงทําใหครูผูส อนสัง คมศึกษาจะตองนําเทคนิคการสอนมาปรับใชใ ห
เหมาะสมกับสาระและมาตรฐานการเรียนรูตางๆ ซึ่งมีธรรมชาติเนื้อหาแตกตางกันโดยพิจารณาจาก
มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ มีประสิทธิภาพนั้น ครูเปนบุคคล
สําคัญที่เปนผูวางแผนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู การวัดและประเมินผล
การจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการคิดเปนสิ่งสําคัญสําหรับครูผูสอนกลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพราะจะตองจัดกิจกรรมการเรียนรูใหสัมพันธกับระดับ
การคิด เนื่องจากการคิดเปนทักษะที่สมองจัดกระทํากับขอมูลโดยผานการไตรตรอง ใครครวญและ
หาเหตุผลแลวจึงถายทอดมาสูการปฏิบัติ การคิดสามารถแบงไดเปน 2 ระดับคือ1) ทักษะการคิด
พื้นฐาน ซึ่งประกอบดวย ทักษะการสื่อสาร เชน ทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ฯลฯ และทักษะที่
เปนแกนหรือทักษะขั้นพื้นฐานทั่วไป เชน ทักษะการสังเกต การจําแนก การตีความ และการสรุป
ความ ฯลฯ และ 2) ทักษะการคิดชั้นสูง เชน ทักษะการสังเคราะห การจัดโครงสราง การพิสูจน และ
การประยุกต ฯลฯ ทักษะการคิดชั้นสูงประเภทหนึ่งที่มีความสําคัญและเปนพื้นฐานใหทักษะการคิด
ระดับ อื่น คื อทั ก ษะการคิ ดวิ เคราะห (Analytical) เพราะความสามารถในการคิด วิเ คราะหเ ป น
สมรรถภาพเบื้องตน และเปนความสามารถพื้นฐานที่จําเปนอยางยิ่งสําหรับผูเรียน เพื่อที่จะพัฒนา
ความสามารถในการคิ ด ประเภทอื่ น ๆ รวมทั้ ง ความสามารถในการคิ ด ไตร ต รอง คิ ด อย า งมี
วิจารณญาณและคิดสรางสรรค (จันทรเพ็ญ เชื้อพานิช 2544 : 15)
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ความสามารถในการคิดวิเคราะห คือการคิดโดยใชปญญาไตรตรองหาความสัมพันธเชิง
เหตุผลระหวางองคประกอบตางๆ ที่แฝงอยูภายในเหตุการณหรือสถานการณนั้น เพื่อคนหาสาเหตุ
ที่แทจริง การวิเคราะหจึงเปนการคิดที่ชวยใหคนตัดสินใจไดอย างมีเหตุผล มี ความเขาใจและรู
กระจางในขอมูลมากยิ่งขึ้นชวยใหมองเห็นสาเหตุของปญหาและหาทางออกไดอยางเหมาะสม การ
คิดวิเคราะหเปนการคิดซึ่งสามารถพัฒนาใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียนไดดีในชวงอายุประมาณ 11 - 15 ป
เพราะเปนชวงที่เด็กรูจักคิดหาเหตุผล และเรียนรูเกี่ยวกับนามธรรมไดดีขึ้น สามารถตั้งสมมติฐาน
และแกปญหาได (สุรพล พยอมแยม 2544 : 33) ซึ่งสอดคลองกับโครงสรางหลักสูตรระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่กลาวไววา
นักเรียนจะเรียนรูลึกขึ้นในความเฉพาะ และความถนัด เปนการพัฒนาทักษะขั้นพื้นฐานในการคิด
วิเคราะหและแกปญหาในระดับสูงขึ้น เปดโอกาสใหผูเรียนไดใชเทคโนโลยีมากขึ้นในการศึกษาหา
ความรู มุงเนนใหนักเรียนสํารวจความถนัดและความสนใจของตนเอง เพื่อการศึกษาตอในระดับที่
สูงขึ้ น หรือเพื่อเป นพื้ นฐานในการประกอบอาชีพ อีกทั้งสงเสริม การพั ฒนาบุ คลิกภาพสวนตน
ทักษะในการดํารงชีวิตตลอดจนความรับผิดชอบตอสังคม ใหผูเรียนมีความสมดุลทั้งดานความรู
ความคิด ความดีงาม มีความภูมิใจในความเปนไทย (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 2551 :
8 ) รวมทั้งในสมรรถนะที่สําคัญของผูเรียนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 ในขอ 2 ที่ระบุวามีทักษะในการคิดวิเคราะหอยางมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการเรียนรู
การสรางความคิดรวบยอด การจําแนกแยกแยะโดยพิจารณาปจจัยรอบดานอยางกวางไกลลึ กซึ้ง มี
เหตุผลนํามาคิดสรุปเปนความรูความเขาใจของตนในการพิจารณาตัดสินใจ แสวงหาแนวคิดใหม
อยางเหมาะสม เปนระบบ และมีคุณคา ( สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 2551 : 10 )
ดังนั้นในการจัดการเรียนรู ครูจึงจําเป นที่จะตองจัดกิจกรรมการเรีย นรูใ หสอดคลองกั บ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ( ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2545) หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา โดยใชวิธีการจัด
กิ จ กรรมการเรี ย นรู หรื อ เทคนิ ค การสอนที่ ห ลากหลาย ฝ ก ให ผู เ รี ย นได คิ ด วิ เ คราะห มี ค วาม
รับผิดชอบและทํางานกลุมแบบรวมมือ โดยเนนความแตกตางระหวางบุคคลและเนนนักเรียนเปน
ศู น ย ก ลาง แต ป ญ หาในการจั ด การศึ ก ษาที่ ผ า นมาพบว า การศึ ก ษาทุ ก ระดั บ ตั้ ง แต อ นุ บ าลถึ ง
มหาวิทยาลัยเปนการศึกษาที่สรางความออนแอทางสติปญญาและทําลายศักยภาพในการเรียนรู
เนื่องจากเนนการถายทอดเนื้ อหาในหองเรียนและทองจําจากตํารา ผูเรียนขาดประสบการณหรือ
ขอมูลมาสังเคราะหใหเปนปญญาที่สูงขึ้น จึงควรมีการปฏิรูปการเรียนรูใหเด็กรูจักการคิดวิเคราะห
การจัดการเรียนรูจําเปนตองใหผูเรีย นไดเรียนรูแบบเชื่ อมโยง (ประเวศ วะสี 2537 : 23-24)
โดยเฉพาะป ญ หาในการจั ด การเรี ย นการสอนกลุ ม สาระการเรี ย นรู สั ง คมศึ ก ษา ศาสนา และ
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วัฒนธรรม ซึ่งผูวิจัยเปนครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูนี้พบวามีปญหามาก เชน นักเรียนไมกลา
ซักถาม ไมเขาใจเนื้อหาที่สอน การจัดการเรียนการสอนสวนใหญครูเปนศู นยกลาง ครูยึดเนื้อหา
แทนมาตรฐานและตัวชี้วัด สอนโดยการบรรยายนักเรียนขาดโอกาสที่จ ะพัฒนาทักษะกระบวนการ
คิด วิธีการถาม-ตอบ ซึ่งไมตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล จึงทําใหการเรียนการสอนไม
บรรลุ ตั วชี้ วั ด ของหลั ก สูต ร ซึ่ง สอดคล อ งกั บป ญ หาที่ พ บจากงานวิ จัย ของพรนิ ภ า สมาเอม
(2544:33)ไดก ลาวไววา การสอนแบบเดิมยั ง เนนครูเปนผูบรรยาย นักเรียนไม ไ ดแก ปญหาดวย
ตนเอง ไมไดเรียนจากประสบการณจริง ครูเปนผูถายทอดความรู สภาพแวดลอมและบรรยากาศไม
เอื้อตอการเรียนรู จึงทําใหการเรียนไมประสบความสําเร็จและสอดคลองกับงานวิจัยของพัชราภรณ
พิมละมาศ (2544:6) ไดกลาวไววาการสอนไมตอบสนองกับการพัฒนาทักษะการคิด โดยเฉพาะการ
คิดสังเคราะห การคิดวิเคราะห และการคิดสรางสรรค จึงทําใหนักเรียนไมเขาใจบทเรียน จากสภาพ
การเรียนการสอนดังกลาวนาจะเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหผลการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรู
สัง คมศึ ก ษา ศาสนา และวั ฒนธรรมต่ําและทํา ใหผูเรียนขาดคุณลัก ษณะอันพึ งประสงค ในดา น
ความสามารถในการคิดวิเคราะห ซึ่งเปนคุณลักษณะสําคัญของผูเรียนในกลุมสาระนี้ สอดคลองกับ
ขอมูลของฝายวิชาการโรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) ที่รายงานผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนัก เรียนชั้นมัธยมศึ กษาปที่ 1 ใน 3 ปการศึก ษาคือป
การศึกษา 2548-2550 พบวานัก เรียนมีระดับผลการเรีย นเฉลี่ย ลดลงอยา งตอเนื่อง กลาวคือ ป
การศึกษา 2548 มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.94 ปการศึกษา 2549 มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.59 และปการศึกษา
2550 มีผลการเรียนเฉลี่ ย 2.41 (ฝายวิชาการโรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ ) 2551:12)
นอกจากนั้นในรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) พบวาความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนอยูใน
เกณฑตองปรับปรุง (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 2549 : 53) รวมทั้ง
จากรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) พบวา
ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนอยูในจุดที่ตองพัฒนา (ฝายวิชาการโรงเรียนเทศบาล
๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) 2550:120) จึงนับวาเปนปญหาสําคัญที่ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรู สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตองหาวิธีการที่จะพัฒนาผลการเรียนรูและความสามารถในการคิด
วิเคราะหของนักเรียนใหดีขึ้น
ดวยสภาพปญหาและแนวคิดสําคัญในขางตนนั้น ทําใหผูวิจัยตระหนักและสนใจที่จะศึกษา
แนวทางในการจัดการเรียนรู ที่มุงพัฒนาผลการเรียนรูและความสามารถในการคิดวิเคราะหของ
นักเรียน โดยการสรางประสบการณการเรียนรูจากการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ (Field trip)
เนื่องจากการเรียนการสอนในหองเรียนนั้นในบางโอกาสไมเอื้อตอสภาพการเรียนรูที่ดีได ดังนั้น
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ครูผูสอนอาจใชแหลงเรียนรู ตางๆที่อยูภายนอกหองเรียนใหนักเรียนไดมีโอกาสศึกษา และไดรับ
ประสบการณตรงในเนื้อหาและรายวิชาตางๆได อาทิ เชน ภูมิศาสตร วิทยาศาสตร เกษตรศาสตร
ประวัติศาสตร สังคมศาสตร ธรรมชาติศึกษา ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอาชีพ ดนตรี
ศิลปะ ฯลฯ โดยการที่นักเรียนไดศึกษาเรียนรูจากทรัพยากรหรือแหลงเรียนรูที่มีอยูในชุมชนนั้น
สามารถสรา งประโยชนและทําใหนัก เรียนเกิ ดทักษะกระบวนการตางๆในการแสวงหาความรู
รวมทั้งไดใชความคิดในการวิเคราะหขอมูลตางๆที่ไดจากการเรียนรูที่ไมสามารถนํามาในหองเรียน
ไดหรือไมสะดวกซึ่งจะทําใหผูเรียนไดรูจักสังคมภายนอกมากขึ้น ไมใชแตเพียงในหองเรียนเทานั้น
การศึกษานอกสถานที่ยังสามารถชวยใหนักเรียนไดรูจักชุมชนดีขึ้น รวมทั้งมีความพรอมและรูจัก
ปรับตัวกับชีวิตความเปนอยูในสังคมสรางมนุษยสัมพันธที่ดี รูจักเสี ยสละเพื่อสวนรวม สงเสริม
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี จึงนับไดวาการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่สามารถเชื่อมโยงการ
เรียนรูของนักเรียนกับสังคมภายนอกที่ชวยการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนใหบรรลุจุดประสงค
การเรียนรูไดเปนอยางดี (สมสิทธิ์ จิตรสถาพร 2535 : 1-2) ซึ่งการจัดกระบวนการเรียนรูที่ผูวิจัย
นํามาใชในการพัฒนาผลการเรียนรูและความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนในครั้งนี้ เปน
แนวทางที่ไดจากการสังเคราะหวิธีการสอนแบบศึกษานอกสถานที่ (Field Trip) ของทิศนา แขมมณี
(2550: 344-345) , สมสิทธิ์ จิตรสถาพร (2535: 37-39) และ เฟนตัน ( Fenton, 1996 : 8-11) จาก
แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูจากแหลงเรียนรูในชุมชนและธรรมชาติ และแนวคิดเกี่ยวกับการ
จัดกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห ซึ่งวิธีการสอนแบบศึกษานอก
สถานที่ และแนวคิ ดเกี่ ยวกั บกระบวนการเรี ยนรูจากแหลงเรีย นรูใ นชุม ชนและธรรมชาตินั้น
มุงเนนใหนักเรีย นไดสัม ผัส สภาพชีวิตและความเปนจริงนอกสถานที่ และเก็บเกี่ ยวความรูจาก
สถานที่ที่เขาไปศึกษา เพื่อใหสอดคลองกับหลักการพื้นฐานของการเรียนรูจากแหลงเรียนรูภายนอก
หองเรียน การจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่จัดวาเปนประสบการณตรงที่ยอมรับกันอยางแพรหลาย
โดยพบวา ผูที่เรียนจากสิ่งที่เปนรูปธรรมจะมีประสบการณมากกวาผูเรียนจากสิ่งที่เปนนามธรรม
ตามแนวคิดของ เอดการ เดล (Edgar Dale ,อางถึงใน ชัยยงค พรหมวงศ 2521 : 24)
จากการศึกษางานวิจัย ของ สุรศักดิ์ ปะตังถาโต (2543 : 77-78) ไดทําการวิจัยเรื่อง การ
พัฒนารูปแบบการสอนโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสรางเสริม
ประสบการณชีวิต ( สังคมศึกษา ) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวา นักเรียนที่ไดรับการ
สอนโดยใชภูมิปญญาทองถิ่ นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว คือ รอยละ 70
และของธิดา สุบรรนาจ (2544 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมสําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 - 6 เพื่อสงเสริมความตระหนักในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นของ
อําเภอทาตูม จัง หวั ดสุรินทร ตามแนวคิดการทองเที่ย วเชิงวัฒนธรรม โดยลักษณะของการจัด
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กิจกรรมในโปรแกรมนี้อยู ในรูป แบบของการศึ กษานอกสถานที่ ผลการวิจัย พบวา คา เฉลี่ย ของ
คะแนนความตระหนั ก ในการอนุ รั ก ษ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมท อ งถิ่ น ของนั ก เรี ย นหลั ง การเข า ร ว ม
โปรแกรมสูงกวากอนการเขารวมโปรแกรม นอกจากนี้ ศรีสกุล วิบูลยวงศรี (2544 : 79-80) ไดทํา
การวิจัยเรื่อง การศึกษาผลการเรียนรูของนักเรียนชั้นมัธ ยมศึ กษาปที่ 1 ที่ส อนโดยการใชแหลง
ทรัพยากรชุมชนกับการสอนปกติ พบวานักเรียนในกลุมทดลองที่สอนโดยใชแหลงทรัพยากรชุมชน
มีผลการเรียนรูสูงกวานักเรียนในกลุมควบคุมที่สอนปกติ และนักเรียนกลุมทดลองมีความคิดเห็นที่
ดีตอการนําแหลงทรัพยากรชุมชนมาใชในการเรียนการสอน
แหลงเรียนรูที่ ผูวิจัยสนใจเลือกศึกษาคือโบราณสถานในเขตพื้นที่ อําเภอเมื อง จังหวัด
นครปฐม เนื่ อ งจากจั ง หวั ด นครปฐมเป น จั ง หวั ด ที่ มี ก ารพั ฒ นา เพื่ อ รองรั บ การขยายตั ว จาก
กรุงเทพมหานครในหลายๆดาน ทั้งดานการคมนาคม ดานสาธารณูปโภค ความเปนอยูตางๆ รวมทั้ง
ในดานการศึกษา มีสถานศึกษาตั้งแตระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษาเขามาตั้งอยู
ในทองที่หลายแหงนอกจากนี้ในจังหวัดนครปฐมยังมีแหลงวิชาการและแหลงเรียนรูตางๆที่จัดตั้ง
ขึ้น เพื่ อ เป น แหลง ความรูใ หกั บ ประชาชน นัก เรีย น นั ก ศึ ก ษาได มี โอกาสศึ ก ษาหาความรู เช น
โบราณสถาน พิพิธภัณฑ วัด ฯลฯ โดยเฉพาะในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เนื่องจากเปน
เมื อ งที่ มี ป ระวั ติ ศ าสตร ค วามเป น มายาวนาน นั ก ปราชญ ท างประวั ติ ศ าสตร และโบราณคดี
สันนิษฐานวานาจะเปนศูนยกลางของอาณาจักรทวารวดี ซึ่งเจริญรุงเรืองระหวางพุทธศตวรรษที่
12 ถึง 16 มีหลักฐานสําคัญคือ เมืองโบราณขนาดใหญที่สุด ในประเทศไทย และในภูมิภาค
เอเชียอาคเนย ครอบคลุมพื้นที่มากกวา 7 ตารางกิโลเมตร มีพระประโทณเจดีย เปนโบราณสถาน
สําคัญอยูกลางเมือง นอกจากนี้แลวยังพบหลักฐานที่เปนโบราณสถานและโบราณวัตถุกระจายอยู
ทั่วไป ซึ่งนับวาเปนจังหวัดที่มีความนาสนใจ มีความเปนมาวัฒนธรรมและประเพณี รวมถึงวิถีชีวิต
ความเป นอยู ที่ ควรคา ใหเยาวชนรุนหลัง ไดศึก ษาเรียนรู เพื่ อธํา รงรัก ษาและสืบทอดสิ่ง ที่ดีง าม
ประเพณี วัฒนธรรม และเอกลักษณตางๆของทองถิ่นใหคงอยูสืบไป
จากการศึกษางานวิจัยตางๆและแนวคิดที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ จะ
เห็นไดวาการจัดการเรียนรูโดยการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ มีสวนชวยสงเสริมผลการเรีย นรู
และทักษะกระบวนการตางๆของผูเรียนใหดีขึ้น รวมทั้งชวยใหผูเรียนไดใชความสามารถในการคิด
วิเคราะหขอมูลตางๆที่ไดจากการเรียนรู อีกทั้งยังเปนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ชวย
ใหผูเรียนไดรับประสบการณตรงในเรื่องที่เรียน ไดเรียนรูสภาพความเปนจริง ไดใชแหลงชุมชนให
เปนประโยชนตอการเรียนรูทําใหเกิดความเขาใจ และเกิดเจตคติที่ดีทั้งตอสถานที่นั้นและตอการ
เรียนรู (ทิศนา แขมมณี 2550 : 343) ซึ่งสอดคลองกับความตองการของหลักสูตรทุกระดับที่ตองการ
ใหผูเรียนคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน และสามารถนําไปปรับประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
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ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะนํา วิธีสอนดังกลาวมาจัดกิจกรรมการเรียนรูในสาระ
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาผลการเรียนรูและสงเสริมความสามารถใน
การคิดวิเคราะหใหกับผูเรียนเพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนรูสาระการเรียนรูอื่นๆไดดีขึ้นตอไป
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาวิธีการสอนแบบศึกษานอกสถานที่ (Field Trip) ของทิศนา
แขมมณี (2550 : 344-345) , สมสิทธิ์ จิตรสถาพร (2535: 37-39) และ เฟนตัน (1996 : 8-11) ซึ่งมี
รายละเอียดขั้นตอนการสอนโดยใชการจัดกิจกรรมการศึกษานอกสถานที่ดังนี้
ทิศนา แขมมณี (2550: 344-345) ไดเสนอขั้นตอนการสอนโดยใชกิจกรรมการศึกษานอก
สถานที่ไวดังนี้
1. การวางแผน : ผูสอนและผูเรียนรวมกันวางแผนเกี่ยวกับวัตถุประสงคของการศึก ษาซึ่งมี
รายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทาง เรื่องที่จะศึกษา วิธีการที่จะศึกษา กําหนดการ คาใชจายและหนาที่
ความรับผิดชอบ
2. การเดินทางไปทัศนศึกษา
3. การศึกษาในสถานที่เปาหมาย : ผูสอนควรประชุมผูเรียนทั้งหมดกอนปลอยผูเรียนใหไป
ศึกษาตามความสนใจ โดยย้ําถึงวัตถุประสงคของการมาศึกษา การเคารพตอสถานที่ ความปลอดภัย
การศึกษาดวยวิธีการที่เตรียมมา และการนัดหมายและการตรงตอเวลา
4. การเดินทางกลับและสรุปบทเรียน : สามารถทําไดหลายวิธี เชนการอภิปรายรวมกัน การ
เขียนเปนรายงาน การจัดนิทรรศการ และการถายทอดความรูแกผูเรียน
สมสิทธิ์ จิตรสถาพร (2535:37-39)ไดเสนอขั้นตอนการสอนโดยใชกิจกรรมการศึกษานอก
สถานที่ไวดังนี้
1. ขั้นบันทึกขอมูลและเตรียมการเบื้องตน ประกอบดวยการสํารวจความสนใจและความ
ตองการเบื้องตนของนักเรียน การกําหนดจุดประสงค กิจกรรมการศึกษานอกสถานที่ การวางแผน
และเตรียมงานเบื้องตน
2. ขั้นวางแผนและเตรียมการ จะตองมีก ารวางแผนกิ จกรรม วางแผนบุคลากร ติดตอ
หนวยงาน ที่เกี่ยวของ จัดทํารายละเอียดในการเดินทาง วางแผนงบประมาณ ขออนุญาตผูปกครอง
เตรียมเกี่ยวกับยานพาหนะ จัดหาผูนําทางหรือมัคคุเทศก ประชุมนักเรียนที่เขารวมโครงการ และ
ประชาสัมพันธใหทุกฝายเขาใจเปาหมาย
3. ขั้นดําเนิน การระหวา งการศึก ษานอกสถานที่ เปนขั้ นที่ ครูชว ยนัก เรียนในการคนหา
คําตอบโดยใหนักเรียนมีสวนรวมโดยการตั้งคําถาม และใหนักเรียนจดบันทึกหรือถายภาพ
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4. ขั้นดําเนินการภายหลังการศึกษานอกสถานที่ จะตองจัดใหมีการอภิปรายหรือสัมมนา
เพื่อสรุปและประเมินผลการจัดการศึกษานอกสถานที่ใหนักเรียนประเมินขอดี ขอเสียเพื่อหาแนว
ทางแกไข และใหนักเรียนทํารายงานและสรุปผลที่ไดจากการศึกษานอกสถานที่
เฟนตัน ( Fenton 1996 : 8-11) ไดเสนอขั้นตอนการสอนโดยใชกิจกรรมการศึกษานอก
สถานที่ ไวดังนี้
1. ขั้นเตรียมการขั้นตน ประกอบดวยการวางแผนซึ่งครูเปนผูกําหนด การกําหนดสถานที่
และกําหนดเวลาในการเดินทาง การเตรียมตัวของครูสําหรับกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ และการ
เตรียมตัวของนักเรียนในการ สังเกต จดบันทึก และวิเคราะห
2.ขั้นดํา เนินการระหวา งการศึ กษานอกสถานที่ เปนขั้นที่ ครูกระตุนใชคําพู ดคํ าถามให
นักเรียนเกิดประเด็นปญหา
3.ขั้นดําเนินการภายหลังการศึ ก ษานอกสถานที่ เปนขั้นที่ ครูนํา นัก เรีย นมารวมกั นแลว
อภิปรายเพื่อตอบคําถามตางๆ นักเรียนซักถามครูเกี่ยวกับปญหาที่พบ และการประเมินผล
จากขอมูลขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปขั้นตอนของการสอนโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษา
นอกสถานที่โดยนําแนวความคิด ของเฟนตัน ( Fenton 1996 : 8-11) มาปรับใชซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
1. วางแผนและใหประสบการณกอนออกศึกษานอกสถานที่ เปนขั้นที่ครูผูสอนและผูเรียน
จะตองรวมกันกําหนด และวางแผนเกี่ยวกับการศึกษานอกสถานที่ครั้งนี้
2. ศึกษานอกสถานที่ตามกระบวนการหรือวิธีการศึกษาที่วางแผนไว เปนขั้นที่ผูเรียนจะได
ลงมื อ ศึ ก ษาและทํ า กิ จ กรรมตามที่ ไ ด ว างแผนไว เพื่ อ นํ า ไปสู ก ารเรี ย นรู แ ละฝ ก ฝนทั ก ษะ
ความสามารถตาง ๆ
3. สรุปผลการเรียนรูภายหลังจากศึกษานอกสถานที่ เปนขั้นที่ผูเรียนจะตองสรุปความรู
และทักษะที่ไดจากการศึกษานอกสถานที่
4. ประเมินผลการเรีย นรูของผูเรีย น เปนขั้นที่ครูผูส อนจัดประเมินผลการศึ ก ษานอก
สถานที่ดวยรูปแบบของกิจกรรมการประเมินผล โดยการประชุมอภิปรายรวมกัน
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ผูวิจัยไดสังเคราะหวิธีก ารสอนแบบศึก ษานอกสถานที่ (Field Trip) ซึ่งสามารถสรุป
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ไดดังแผนภูมิที่ 1
ตัวแปรตน
การจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่
ขั้นที่ 1 วางแผนและใหประสบการณกอน
ออกศึกษานอกสถานที่
ขั้นที่ 2 ศึกษานอกสถานที่ตามกระบวนการหรือวิธีการศึกษาตามที่
วางแผนไว
ขั้นที่ 3 สรุปผลการเรียนรูภายหลัง
จากศึกษานอกสถานที่
ขั้นที่ 4 ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน

ตัวแปรตาม
ผลการเรียนรู เรื่องอาณาจักร
ทวารวดี
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห
ความคิดเห็นของนักเรียนที่
มีตอการจัดการเรียนรูโดยใช
การจั ด กิ จ กรรมศึ ก ษานอก
สถานที่

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู เรื่องอาณาจักรทวารวดี กอนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1โดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่
2. เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห ระหวางเรียนและหลังเรียนของนักเรีย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1โดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใช
การจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่
คําถามการวิจัย
1. ผลการเรี ย นรู เ รื่ อ งอาณาจั ก รทวารวดี ก อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย นของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ หลังเรียนสูงกวากอนเรียนหรือไม
2. ความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห ระหว า งเรี ย นและหลั ง เรี ย นของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ เปนไปตามเกณฑที่กําหนด คือ รอยละ
70 หรือไม

11
3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัดการเรียนรู โดยใชการจัด
กิจกรรมศึกษานอกสถานที่อยูในระดับใด
สมมติฐานการวิจัย
1. ผลการเรียนรู เรื่องอาณาจักรทวารวดี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่สอนโดยใช
การจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
2. ความสามารถในการคิดวิเคราะหระหวางเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1โดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ เปนไปตามเกณฑที่กําหนด คือ รอยละ 70
ขอบเขตการวิจัย
1. ตัวแปรที่ศึกษา
สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย ตัวแปร 2 ประเภท ไดแก
1.1 ตัวแปรตน (Independent Variable) คือ การจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่
1.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ
1.2.1 ผลการเรียนรู เรื่องอาณาจักรทวารวดี
1.2.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห
1.2.3 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่
2 ประชากรและกลุมตัวอยาง
2.1 ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1โรงเรียน
เทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สังกัดเทศบาลนครปฐม ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2553 จํานวน 4 หองเรียน มีนักเรียนจํานวน 160 คน
2.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่กําลังศึกษาอยู
ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึก ษา 2553โรงเรีย นเทศบาล ๔(เชาวนปรีช าอุทิศ ) อําเภอเมือง จัง หวัด
นครปฐม จํานวน 1 หองเรียน จํานวน 40 คน ไดมาดวยการสุมอยางงาย (Simple Random
Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม
3. เนื้อหาที่ใชในการทําวิจัย
เนื้อหาที่ใชในการทําวิจัยไดจากสาระการเรียนรูเรื่อง อาณาจักรทวารวดี ซึ่ งนํามาจาก
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : หนวยการเรียนรู เรื่องรัฐโบราณใน
ดินแดนไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งมีรายละเอียด
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สําคั ญประกอบดวย 1) การตั้ง ถิ่นฐานสมัย ทวารวดี 2) เมืองโบราณสมัยทวารวดี 3) ศิล ปะและ
สถาปตยกรรมสมัยทวารวดี และ 4) สังคมและความเชื่อสมัยทวารวดี
4. ระยะเวลา
ระยะเวลาที่ใชในการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 โดยดําเนินการจัดการ
เรี ย นรู ร วม 6 สั ป ดาห สั ป ดาห ล ะ 2 ชั่ ว โมง เป น ระยะเวลา 12 ชั่ ว โมง โดยการออกไปศึ ก ษา
พระประโทณเจดีย จุลประโทนเจดีย และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย

นิยามศัพทเฉพาะ
เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันผูวิจัยจึงไดกําหนดนิยามศัพทของการวิจัย ดังนี้
1. การจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรูที่ผูสอนใชใน
การสงเสริม ใหผูเรียนไดเรียนรูโดยผานประสบการณตรงและเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่
กําหนด ดวยการจัดกิจกรรมเปน 4 ขั้นตอนไดแก ขั้นที่ 1 วางแผนและใหประสบการณกอนออก
ศึกษานอกสถานที่ ขั้นที่ 2 ศึกษานอกสถานที่ตามกระบวนการหรือวิธีการศึกษาตามที่วางแผนไว
ขั้นที่ 3 สรุปผลการเรียนรูภายหลังจากศึกษานอกสถานที่ และ ขั้นที่ 4 ประเมินผลการเรียนรูของ
ผูเรียน
2. ผลการเรียนรูเรื่องอาณาจักรทวารวดี หมายถึง คะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบผล
การเรียนรู เรื่องอาณาจักรทวารวดี จากแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูแบบปรนัยที่ผูวิจัยสรางขึ้นมา
3. ความสามารถในการคิดวิเคราะห หมายถึง พฤติกรรมของผูเรียนในการแยกแยะขอมูล
เนนการตีความขอมูลหลักไปยังองคประกอบยอยและการค นหาความสัมพันธของขอมูลซึ่งมี 3
ลักษณะไดแก การวิเคราะหเนื้อหา การวิเคราะหความสัมพันธ และการวิเคราะหหลักการ ประเมิน
ไดจากคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะหที่ผูวิจัยสรางขึ้น
3.1 การวิเคราะหเนื้อหา หมายถึง การแยกแยะขอเท็จจริงออกจากสมมติฐาน และ
สรุปขอมูลนั้น
3.2 การวิเคราะหความสัมพันธ หมายถึง การเชื่อมโยงความสัมพันธเชิงเหตุผล
ระหวางขอมูลหลักกับขอมูลยอยอื่น ๆ
3.3 การวิเคราะหหลักการ หมายถึง การวิเคราะหรูปแบบ วัตถุประสงคและเชื่อมโยง
ความคิดรวบยอด
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4. ความคิดเห็น หมายถึง ความรู สึกนึกคิดของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู โดยใช
การจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ ในดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดานบรรยากาศในการเรียนรู
และดานประโยชนที่ไดรับ โดยวัดจากแบบสอบถามความคิดเห็นที่ผูวิจัยสรางขึ้น ตามแนวคิดของ
ลิเคิรท (Likert)
5. นักเรียน หมายถึง ผูเรียนที่กําลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2553 โรงเรียนเทศบาล ๔ ( เชาวนปรีชาอุทิศ ) สังกัดเทศบาลนครนครปฐม ที่ไดรับการสอนโดยใช
การจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ในการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลการเรียนรู เรื่อง อาณาจักรทวารวดี และความสามารถในการ
คิดวิเคราะห ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ ผูวิจัยได
ศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยกําหนดหัวขอดังนี้
1. หลัก สูตรสถานศึ ก ษา กลุม สาระการเรียนรู สัง คมศึก ษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ)
2. อาณาจักรทวารวดี
3. การศึกษานอกสถานที่
4. การคิดและการคิดวิเคราะห
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. หลักสูต รสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวั ฒนธรรม โรงเรียน
เทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ)
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมมีจุดประสงคที่จะพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหอยูรวมกันในสังคม ที่มี
ความเชื่อมสัมพันธกัน และมีความแตกตางกันอยางหลากหลาย เพื่อชวยใหสามารถปรับตัวเองกับ
บริบทสภาพแวดลอม เปนพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ มีความรู ทักษะ คุณธรรม และคานิยมที่
เหมาะสม โดยไดกําหนดสาระตางๆไวดังนี้ (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 2551 : 1 - 3)
สาระที่ 1 : ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม : แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม
จริย ธรรม หลัก ธรรมของพระพุ ทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ การนํา หลัก ธรรมคําสอนไป
ปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง และการอยูรวมกันอยางสันติสุข เปนผูกระทําความดี มีคานิยมดีงาม
พัฒนาตนเองอยูเสมอ รวมทั้งบําเพ็ญประโยชนตอสังคมและสวนรวม
สาระที่ 2 : หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนิน ชีวิตในสังคม : ระบบการเมือง
การปกครองในสังคมปจจุบัน การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
ลักษณะและความสําคัญ การเปนพลเมืองดี ความแตกตางและความหลากหลายทางวัฒนธรรม
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คานิยมความเชื่อ ปลูกฝงคานิยมดานประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สิทธิ
หนาที่ เสรีภาพการดํารงชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก
สาระที่ 3 : เศรษฐศาสตร : การผลิต การแจกจาย และการบริโภคสินคาและบริการ การ
บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดอยางมีประสิทธิภาพ การดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ และ
การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน
สาระที่ 4 : ประวั ติ ศ าสตร : เวลาและยุ ค สมั ย ทางประวั ติ ศ าสตร วิ ธี ก ารทาง
ประวัติศาสตร พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปจจุบัน ความสั มพันธและเปลี่ยนแปลงของ
เหตุ ก ารณต า งๆ ผลกระทบที่ เ กิ ด จากเหตุ ก ารณ สํ า คั ญ ในอดีต บุค คลสํ า คั ญ ที่ มีอิ ท ธิพ ลตอ การ
เปลี่ยนแปลงตางๆในอดีต ความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย แหลงอารยธรรม
ที่สําคัญของโลก
สาระที่ 5 : ภูมิศาสตร : ลักษณะของโลกทางกายภาพ ลักษณะทางกายภาพ แหลง
ทรัพยากร และภูมิอากาศของประเทศไทย และภูมิภาคตางๆของโลก การใชแผนที่และเครื่องมือ
ทางภูมิ ศ าสตร ความสัม พั นธกั นของสิ่ง ตา งๆในระบบธรรมชาติ ความสัม พั นธ ของมนุษ ย กั บ
สภาพแวดล อ มทางธรรมชาติ และสิ่ ง ที่ ม นุ ษ ย ส ร า งขึ้ น การนํ า เสนอข อ มู ล ภู มิ ส ารสนเทศ
การอนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
1.1 สาระการเรี ย นรูแ ละมาตรฐานการเรี ย นรู ก ลุ ม สาระการเรี ย นรู สัง คมศึ ก ษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
สาระที่ 1 : ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
มาตรฐาน ส 1.1 : รู แ ละเข า ใจประวั ติ ความสํ า คั ญ ศาสดา หลั ก ธรรมของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ และศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกตอง ยึดมั่น และปฏิบัติตาม
หลักธรรม เพื่ออยูรวมกันอยางสันติสุข
มาตรฐาน ส 1.2 : เขาใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนที่ดี และธํารง
รักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ
สาระที่ 2 : หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐาน ส 2.1 : เขาใจและปฏิบัติตนตามหนาที่ของการเปนพลเมืองดี มีคานิยม
ที่ดีงามและธํารงรักษาประเพณี และวัฒนธรรมไทย ดํารงชีวิตอยูรวมกัน ในสังคมไทย และสังคม
โลกอยางสันติสุข
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มาตรฐาน ส 2.2 : เขาใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจุบัน ยึดมั่น
ศรัท ธาและธํ า รงรัก ษาไว ซึ่ง การปกครองระบอบประชาธิป ไตยอั นมีพระมหากษั ตริย ท รงเป น
ประมุข
สาระที่ 3 : เศรษฐศาสตร
มาตรฐาน ส 3.1 : เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการ
บริโภค การใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางมี ประสิทธิภาพและคุมคา รวมทั้งเขาใจหลักการ
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ
มาตรฐาน ส 3.2 : เขาใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจตางๆ ความสัมพันธทาง
เศรษฐกิจและความจําเปนของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
สาระที่ 4 : ประวัติศาสตร
มาตรฐาน ส 4.1 : เข าใจความหมาย ความสํา คั ญของเวลาและยุ ค สมั ย ทาง
ประวัติศาสตร สามารถใชวิธีการทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆอยางเปนระบบ
มาตรฐาน ส 4.2 : เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบัน ในดาน
ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่องตระหนักถึงความสําคัญและสามารถ
วิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้น
มาตรฐาน ส 4.3 : เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญ ญาไทยมี
ความรักความภูมิใจและธํารงความเปนไทย
สาระที่ 5 : ภูมิศาสตร
มาตรฐาน ส 5.1 : เขาใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธของ
สรรพสิ่งซึ่งมีผลตอกันและกันในระบบของธรรมชาติใชแผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการ
คนหาวิเคราะห สรุป และใชขอมูลภูมิสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรฐาน ส 5. 2 : เขาใจปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมทางกายภาพ
ที่ กอใหเกิดการสรางสรรควัฒนธรรม มีจิตสํานึก และมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เนื้อหาที่ใชในการทําวิจัยไดจากสาระการเรียนรูเรื่อง อาณาจักรทวารวดี ซึ่งนํามาจาก
สาระการเรียนรูแกนกลางกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : หนวยการ
เรียนรูเรื่องรัฐโบราณในดินแดนไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 ซึ่งนํามาจาก สาระที่ 4 ประวัติศาสตร มาตรฐาน ส 4.1 มาตรฐาน ส 4.2 และมาตรฐาน ส 4.3
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ดังที่แสดงในตารางตอไปนี้
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1.2 สาระที่ 4 : ประวัติศาสตร
มาตรฐาน ส 4.1 : เขาใจความหมาย ความสําคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร
สามารถใชวิธีการทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆอยางเปนระบบ
ตารางที่ 1 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลางสาระที่ 4 ประวัติศาสตร มาตรฐาน ส 4.1
ระดับชั้น
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรูแกนกลาง
ม. 1 1. วิเคราะหความสําคัญ - ความสําคัญของเวลาและชวงเวลาสําหรับการศึกษา
ของเวลาในการศึกษา ประวัติศาสตร
ประวัติศาสตร
- ความสัมพันธและความสําคัญของอดีตที่มีตอปจจุบันและ
อนาคต
- ตัวอยางการใชเวลา ชวงเวลาและยุคสมัยที่ปรากฏในเอกสาร
ประวัติศาสตรไทย
2. เทียบศักราชตามระบบ - ที่มาของศักราชที่ปรากฏในเอกสารประวัติศาสตรไทยไดแก
ตางๆที่ใชศึกษา
จ.ศ./ม.ศ./ร.ศ./พ.ศ./ค.ศ. และ ฮ.ศ.
ประวัติศาสตร
- วิธีการเทียบศักราชตางๆและตัวอยางการเทียบ
- ตัวอยางการใชศักราชตางๆที่ปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร
ไทย
3. นําวิธีการทาง
ประวัตศิ าสตรมาใช
ศึกษาเหตุการณทาง
ประวัติศาสตร

- ความหมายและความสําคัญของประวัติศาสตรและวิธีการทาง
ประวัติศาสตรที่มีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน
- ตัวอยางหลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตรไทยสมัยสุโขทัย
ทั้งหลักฐานชั้นตน และหลักฐานชั้นรอง (เชือ่ มโยงกับ
มฐ.ส4.3) เชนขอความในศิลาจารึกสมัยสุโขทัย
- นําวิธีการทางประวัติศาสตรไปใชศึกษาเรื่องราวของ
ประวัติศาสตรไทยที่อยูในทองถิ่นตนเองในสมัยใดก็ได
(สมัยกอนประวัติศาสตร สมัยกอนสุโขทัย สมัยสุโขทัย
สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี สมัยรัตนโกสินทร) และเหตุการณ
สําคัญในสมัยสุโขทัย
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มาตรฐาน ส 4.2 : เขาใจพั ฒนาการของมนุ ษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบัน ในดา น
ความสั ม พั นธ แ ละการเปลี่ย นแปลงของเหตุ ก ารณ อ ย า งต อ เนื่ อง ตระหนั ก ถึ ง ความสํา คั ญและ
สามารถวิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตารางที่ 2 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลางสาระที่ 4 ประวัติศาสตร มาตรฐาน ส 4.2
ระดับชั้น
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรูแกนกลาง
ม. 1 1. อธิบายพัฒนาการทางสังคม - ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตรของประเทศตางๆใน
เศรษฐกิจ และการเมืองของ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่มีผลตอ
ประเทศตางๆในภูมิภาค
พัฒนาการทางดานตางๆ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต
- พัฒนาการทางประวัติศาสตร สังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองของประเทศตางๆในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต
- ความรวมมือผานการรวมกลุมเปนอาเซียนของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่ถือวา
เปนพัฒนาการของภูมิภาค
2. ระบุความสําคัญของแหลง
อารยธรรม ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต

- ที่ตั้งและความสําคัญของแหลงอารยธรรมใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน แหลงมรดก
โลกในประเทศตางๆ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต
(เชื่อมโยงกับ มฐ. ส 4.3)
- อิทธิพลของอารยธรรมโบราณในดินแดนไทยที่มี
ตอพัฒนาการของสังคมไทยในปจจุบัน
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มาตรฐาน ส 4.3 : เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย มีความรัก
ความภูมิใจและธํารงความเปนไทย
ตารางที่ 3 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลางสาระที่ 4 ประวัติศาสตร มาตรฐาน ส 4.3
ระดับชั้น
ม. 1

ตัวชี้วัด
1. อธิบายเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตรสมัยกอน
สมัยสุโขทัยในดินแดน
ไทยโดยสังเขป

สาระการเรียนรูแกนกลาง
- 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
เครื่องสังคโลก
- ความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย

จากมาตรฐาน ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรูแกนกลางในสาระประวัติศาสตร ของกลุม
สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 สามารถสรุปไดวา
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูจะตองเนนใหนักเรียนเขาใจความหมาย ความสําคัญของเวลา และยุค
สมัยทาง ประวัติศาสตร สามารถใชวิธีการทางประวัติศาสตรบนพื้นฐานของความเปนเหตุเปนผล
มาวิเคราะหเหตุการณตางๆอยางเปนระบบ เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบัน
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ในแงความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนักถึงความสําคัญและ
สามารถวิเคราะหผลกระทบ ที่เกิดขึ้น และเขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญา
ไทยมีความภูมิใจและธํารงความเปนไทย
1.3 โครงสรางหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของโรงเรียน
เทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ)
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวน
ปรีชาอุทิ ศ) ไดจัดโครงสรางหลัก สูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึก ษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ดังนี้
ตารางที่ 4 โครงสรางหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รหัส
วิชา
จํานวนชั่วโมง/สัปดาห/ภาค
ชั้น ม.1
ภาคเรียนที่ 1
3
ส 21101 สั ง คมศึ ก ษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
1
ส 21102 ประวัติศาสตร
ภาคเรียนที่ 2
3
ส 21103 สั ง คมศึ ก ษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
1
ส 21104 ประวัติศาสตร
ชั้น ม.2
ภาคเรียนที่ 1
3
ส 22101 สั ง คมศึ ก ษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
1
ส 22102 ประวัติศาสตร

จํานวนหนวยกิต

1.5
0.5
1.5
0.5

1.5
0.5
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ตารางที่ 4 (ตอ)
รหัส
วิชา
จํานวนชั่วโมง/สัปดาห/ภาค
ชั้น ม.2
ภาคเรียนที่ 2
3
ส 22103 สั ง คมศึ ก ษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
1
ส 22104 ประวัติศาสตร
ชั้น ม.3
ภาคเรียนที่ 1
ส 23101 สั ง คมศึ ก ษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
ส 23102 ประวัติศาสตร
ภาคเรียนที่ 2
ส 23103 สั ง คมศึ ก ษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
ส 23104 ประวัติศาสตร

จํานวนหนวยกิต

1.5
0.5

3

1.5

1

0.5

3

1.5

1

0.5

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบดวย 5 สาระไดแก
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม สาระที่ 2 หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิต
ในสังคม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร สาระที่ 4 ประวัติศาสตร สาระที่ 5 ภูมิศาสตร ในแตละสาระ
จะกําหนดมาตรฐานการเรียนรูเพื่อเปนแนวทางในการจัดการศึกษาโดยในการวิจัยครั้งนี้ไดศึกษา
เฉพาะสาระที่ 4 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร และมีมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 3 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ซึ่งกําหนดไวดังนี้
มาตรฐาน ส 4.1 : เขาใจความหมาย ความสําคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร
สามารถใชวิธีการทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆอยางเปนระบบ
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มาตรฐาน ส 4.2 : เข า ใจพั ฒนาการของมนุษ ยชาติจากอดีต จนถึ ง ปจจุ บัน ในดา น
ความสั ม พั นธ แ ละการเปลี่ย นแปลงของเหตุ ก ารณ อ ย า งต อ เนื่ อง ตระหนั ก ถึ ง ความสํา คั ญและ
สามารถวิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้น
มาตรฐาน ส 4.3 : เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย มีความรัก
ความภูมิใจและธํารงความเปนไทย
สาระการเรียนรูที่ 4 ประวัติศาสตร เปนสาระที่มุงใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเวลา
และยุคสมัย ทางประวัติศาสตร วิธีก ารทางประวัติศาสตร พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึง
ปจจุบัน ความสัมพันธและเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตางๆ ผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณสํา คัญใน
อดีต บุคคลสําคัญที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงตางๆในอดีต ความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม
และภูมิปญญาไทย แหลงอารยธรรมที่สําคัญของโลก
1.4 โครงสรางการจัดหนวยการเรียนรูในสาระประวัติศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ของ
โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ)
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวน
ปรี ช าอุ ทิ ศ ) ได จัด โครงสร า งการจั ด หน ว ยการเรีย นรู ใ นสาระประวั ติ ศ าสตร สํ า หรั บ นั ก เรี ย น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 5 โครงสรางการจัดหนวยการเรียนรูในสาระประวัติศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ลําดับที่

ชื่อหนวยการเรียน

1

เวลา และการแบง
ยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร

2

วิธีการทาง
ประวัติศาสตร

มาตรฐานการ
เรียนรู / ตัวชี้วัด
ส 4.1 ม.1/1
ม.1/2

ส 4.1 ม.1/3

สาระสําคัญ
เวลา ชวงเวลา และการเทียบศักราชตาม
ระบบตางๆ มีความสําคัญตอการศึกษา
ประวัติศาสตร ทําใหเห็นความสัมพันธ
และความสําคัญของอดีตที่มีตอปจจุบัน
และอนาคต
การนําวิธีการทางประวัติศาสตร มาใชใน
การศึกษาประวัตศิ าสตรทองถิ่น และ
ประวัติศาสตรสุโขทัย จะทําใหไดขอมูล
ที่นาเชื่อถือ

เวลา
(ชั่วโมง)
6

6
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ตารางที่ 5 (ตอ)
ลําดับที่
3

ชื่อหนวยการเรียน

มาตรฐานการ
เรียนรู / ตัวชี้วัด
รัฐโบราณในดินแดน ส 4.3 ม.1/1
ไทย

ส 4.3 ม.1/2
ม.1/3

สาระสําคัญ

เวลา
(ชั่วโมง)
ก า ร ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง ร า ว ส มั ย ก อ น
9
ประวั ติ ศ าสตร ใ นดิ น แดนไทย รั ฐ
โบราณ รัฐไทยในดินแดนไทย โดยใช
วิ ธี ก ารทางประวั ติ ศ าสตร จะทํ า ให
ทราบเรื่อ งราวที่ถูกตอง สอดคลองกับ
ความเปนจริง
อาณาจั กรสุ โ ขทั ย มี พั ฒ นาการในด า น
8
การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม
และความสั ม พั น ธ ร ะหว า งประเทศ
สงผลตอภูมิปญญาไทยสมัยสุโขทัยและ
สังคมไทยปจจุบัน

4

พัฒนาการของ
อาณาจักรสุโขทัย

5

พั ฒ น า ก า ร ข อ ง ส 4.2 ม.1/1
ภู มิ ภ า ค เ อ เ ชี ย
ตะวันออกเฉียงใต

ที่ตั้ง และสภาพทางภูมิ ศาสตร มีผ ลต อ
พัฒนาการทางดานสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมือง ของประเทศตางๆ ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต

6

6

แหล ง อารยธรรมใน ส 4.2 ม.1/2
ภู มิ ภ า ค เ อ เ ชี ย
ตะวันออกเฉียงใต

แหล ง อารยธรรมในภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะ วั น ออ ก เฉี ยง ใ ต มี อิ ทธิ พลต อ
พัฒนาการของภูมิภาคเอเชี ยตะวันออก
เฉียงใต และสังคมไทยปจจุบัน

5

จากหลัก สูตรสถานศึ กษาโรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ ) ในสวนของสาระ
ประวัติศาสตรไดกําหนดโครงสรางหนวยการเรียนรูในสาระประวัติศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ใหนักเรียนตองศึกษาหนวยการเรียนรู เรื่อง รัฐโบราณในดินแดนไทย ที่มีสาระสําคัญคือ
การศึกษาเรื่องราวสมัยกอนประวัติศาสตร ในดินแดนไทย รัฐโบราณ รัฐไทยในดินแดนไทย โดยใช
วิธีการทางประวัติศาสตร จะทําใหทราบเรื่องราวที่ถูกตอง สอดคลองกับความเปนจริง สําหรับการ
วิจัยครั้งนี้ไดศึกษาอาณาจักรทวารวดี ซึ่งเปนอาณาจักรโบราณในประเทศไทย
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2. อาณาจักรทวารวดี
2.1 ประวัติความเปนมา
ความเปนมาของอาณาจักรทวารวดี เมื่อประมาณ 80 กวาปมาแลว สมเด็จพระเจา
บรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ไดทรงใชคําวา “ ทวารวดี” (Dvaravati) มาใชกําหนดอายุ
โบราณวัตถุ โบราณสถาน ซึ่งไดรับอิทธิพลของอินเดียหลายสมัย แตอิทธิพลอินเดียเห็นไดชัดใน
ศิลปะกลุมนี้คือศิลปะสมัยราชวงศคุปตะ(Gupta) อายุราวพุทธศตวรรษที่ 10 - 11 และสกุลศิลปะ
สมัยหลังคุปตะ (Post Gupta) อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 12 - 13 ตลอดจนถึงศิลปะแบบปาละเสนะ (Pala-Sena) อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 14 - 17 มาสรางสรรคงานทางดานศิลปะที่เรียกวา
ศิลปะทวารวดีแถบที่ราบลุมภาคกลางขึ้นระหวางพุทธศตวรรษที่ 11 – 16 (กรมศิลปากร 2509 : 23 25)
คําวา “ทวารวดี” ที่นํามาใชเรียกชื่อศิลปกรรมดัง กลาวซึ่งพบทางภาคกลางนั้นไดพบวา
มีการใชคํานี้จากเอกสารตาง ๆ คือ จากจดหมายเหตุจีนในพุทธศตวรรษที่12 ที่เขียนโดยภิกษุจีน
เหี้ ย นจั ง เรี ย กพื้ น ที่ บ ริ เ วณนี้ ว า โต-โล-โป-ติ (To-Lo-Po-Ti) ราว พ.ศ. 1170 - 1152 บั น ทึ ก ทาง
พงศาวดารของจีนราชวงศถัง ฉบับเกาที่เรีย กวา จิวกังซูย (นลินี เหมนิธิ 2514 : 6 - 7) ไดอางถึง
ประเทศหนึ่งชื่อ “ตอเหอหลอ” มีอาณาเขตทางทิศตะวันตก จดทะเลใหญ ทางทิ ศใตมีอาณาเขตจด
แควน พัน- พัน (Pan-Pan) ทางทิศตะวันออกมีพื้นที่จดอาณาจักรเจนละ พื้นที่ดังกลาวคือพื้นที่แถบ
ที่ราบลุมภาคกลางของประเทศไทยในปจจุบัน และจากขอความในบันทึกของหลวงจีนงี่เจ็ง ปลาย
พุทธศตวรรษที่ 12 ไดกลาวถึงอาณาจักร ตู-เหอ-ปอ-ติ ซึ่งตามสถานที่ตั้งที่กลาวถึงนั้นตรงกับพื้นที่
ภาคกลางของประเทศไทยปจจุบันเชนกัน สวนศิลาจารึกของพระเจาราเชนวรมันที่ 2 พ.ศ. 1496 มี
ขอความดังนี้ “สวนบรรพบุรุษอีกคนหนึ่งชื่อวาวาป อุเปนทร (Vap Upendra) ก็ไดรับพระบรม
ราชโองการใหครองนครทวารวดี แตในจารึกหลักนี้ไมไดบอกตําแหนงที่ตั้งของทวารวดีแนนอน
สําหรับจารึกบนแผนทองแดงพบที่ เมืองอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ลักษณะของอักษรคลายแบบ
ตั ว อั ก ษรขอมโบราณ ภาษาสั น สกฤต มี อ ายุ ป ระมาณพุ ท ธศตวรรษที่ 12 ปรากฏนามของ
พระมหากษัตริย ในคําจารึก 2 พระองคคือ พระเจาหรรษาวรมัน และพระเจาอิศานวรมัน (นิติพันธุ
ศิริทรัพย 2524 : 7)
คําสันนิษฐานของนักวิชาการบางทานที่ไดศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ เชน นายแซมมวลบีล
(Samuel Beal) เมื่อ พ.ศ. 2427 เปนคนแรกที่กลาวคําวา อาณาจักร โต-โล-โป-ติ อยูในดินแดน
ประเทศไทยในปจจุบัน ลูเนต เดอลาจองกีแยร (Lunet de Lajanquiere) เมื่อ พ.ศ.2452 ไดรายงาน
เกี่ยวกับการคนควาทางวิชาการ คือ วิชาโบราณคดี ในประเทศไทยเรียกชื่อของศิลปะที่พบในแถบ
ภาคกลางวา กลุมซึ่งมีอิทธิพลอินเดีย สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรง

25
พระนิพนธในหนังสือเมื่อ พ.ศ. 2469 เรื่อง ตํานานพุทธเจดียสยาม ทรงกลาวถึงอาณาจักรทวารวดีวา
เปนอาณาจักรแรกในดินแดนที่เปนประเทศไทย ถึงกระนั้นชื่อของอาณาจัก ร กลุมของอิทธิพ ล
อินเดีย ที่เรียกวาทวารวดี เปนแตเพียงคําสันนิษฐานโดยเทียบเคียงมาจากคําที่จีนเรียกวา “โต-โลโป-ติ” (วินัย พงศศรีเพียร 2543 : 47 - 48)
ในป พ.ศ. 2486 มีผูขุดพบหมอดินเผา ขางในมีเหรียญเงิน มีคําจารึกอยู 2 เหรียญ โดย
บังเอิญ ขอความที่จารึกเปนภาษาสันสกฤต ตั วอักษรที่จารึกอยูในสมัยปลลวะ ศาสตราจารยยอรซ
เซเดส เปนผูอานมีขอความวา “ศรีหฺวารวฺดี” และปจจุบันไดพบเหรียญลักษณะคลายกันที่อําเภอ
อูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เหรียญ ตลอดจนพบที่ อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรีอีก 1 เหรียญ
ดังนั้นคําวา โต-โล-โป-ติ จึงนาจะตรงกับคําวา ทวารวดี จริง (นลินี เหมนิธิ 2514 : 2 - 3)
สมัยทวารวดี สมเด็จเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงบัญญัติขึ้นนั้นได
พิจารณาลักษณะของกลุมประติมากรรม ซึ่งพบเปนสวนใหญที่นครปฐม ศาสตราจารย ยอรซ เซเดส
ใหชื่อประติมากรรมกลุมนี้วา “ทวารวดี” โดยถอดคําวา โต-โล-โป-ติ ซึ่งเปนที่รูจักกันจากจดหมาย
เหตุจีนวาเปนอาณาจักรที่รุงเรืองอยูในพุทธศตวรรษที่ 12 ตั้งอยู ณ ที่แหงหนึ่งระหวางศรีเกษตรกับ
อิศานปุระ ยิ่งกวานั้นยังไดพบประติมากรรมแบบทวารวดีที่พบในเมืองลพบุรี และรอบ ๆ เมือง
ลพบุรี เมืองนี้อาจเปนเมืองที่เรียกวา ลวปุระ ซึ่งมีคําจารึกชื่อนี้อยูบนเหรียญที่คนพบ (นิติพันธุ
ศิริทรัพย 2524 : 9)
2.2 ศิลปะและสถาปตยกรรมสมัยทวารวดี
ศิลปะทวารวดีรับอิทธิพลศิลปะแบบคุปตะจากอินเดียในขณะที่ศิลปะแบบคุปตะซึ่งเปน
ยุคทองของอินเดียกําลังรุงเรือง การสรางรูปประติมากรรมโดยเฉพาะพระพุทธรูป รูปพระโพธิสัตว
เทวดา มนุษย ในสมัยทวารวดีมีลักษณะเปนแบบคุปตะของอินเดียอยางมาก ศิลปะเหลานี้สรางขึ้น
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 คอยๆเปนลักษณะพื้นเมือง พระนาสิกโดงคลายคุปตะ แต
แบนกวาเล็กนอย พระโอษฐหนาขึ้น พระอังสาใหญ บั้นพระองคเล็ก ครองจีวรบางแนบเนื้อแตดู
หนาขึ้น
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3. รุนปลาย ประมาณพุทธศตวรรษที่ 16 - 18 ฝมือพื้นเมืองมากตอนปลายมีอิทธิพล
ขอมเข า ผสม รูป ลั ก ษณะของพระพั กตรคอนขา งแบบ พระขนงเป นเสนโค ง ตอกั นคลา ยปก กา
พระเนตรโปน พระนาสิกคอนขางแบน พระโอษฐหนา พระองคมีสัดสวนไมดี จีวรลางโคง
สถาปตยกรรมสมัยทวารวดีจากรูปทรงที่ไดพบเห็นตามพระพิมพ และซากอาคารที่
เหลืออยูมีลักษณะเปนเจดียยอดแหลม มีฐานสูง โดยรอบฐานมีเจดีย ขนาดเล็ก สี่องคอยูที่มุม และมี
ภาพปูนปนประดับอยูโดยรอบ ตลอดจนมีเจดียอีกแบบหนึ่งที่ประดับตกแตงมาก เปนเจดียเหลี่ยม
แบบสี่เหลี่ยมซอนเปนชั้น ๆ ไดหาชั้น แตละดานมีพระพุทธรูปประดับ เชน เจดียวัดกูกุด จังหวัด
ลําพูน ศาสนสถานใหญที่สุดเทาที่พบคือสถูปที่วัดพระเมรุ จังหวัดนครปฐม สรางเปนซุมคูหา 4
คูหา ภายในคูหาประดิษฐพระพุทธรูป ปางประทานพรสี่องค ๆละซุม สถูปนี้มีระเบียงลอมรอบ
ลักษณะเปนแบบเดียวกับ อานันทเจดีย เมืองพุกาม ประเทศพมา (ศักดิ์ชัย สายสิงห 2547 :
108 – 109)
จากการพิจารณารูปปนตาง ๆ ทั้งรูปจําหลัก รูปปนดินเผา ปูนปน ลักษณะคนสมัยทวารวดี
คงมีหนากลมและเหลี่ยม ริมฝปากหนา หัวคิ้วสวนมากโคง จนเขาทางสันจมูก ผมมีชนิดหยิกและ
เหยียดตรง การไวทรงผมมีทรงแปลกๆ สวมตางหู เปนตุมกลมหวงใหญ วัสดุที่ใชทําเปนดีบุก เงิน
ทอง บางคนสวมสรอยคอเปนหวงกลม มีการสวมลูกปดแกว ลูกปดหินสีตางๆ หญิงนุงผาชนิดจีบ
หนา แตจีบไมมาก ชายนุงโจงกระเบน หรือนุงแบบจี บหนาอยางยาวมีสายคาดเอว (นลินี เหมนิธิ
2514 : 6 - 8)
เครื่อ งประดับ อื่น ๆ ไดแ ก แหวน กํ า ไลมือ กํ า ไลข อเทา มีก ารทอผา เพราะไดพ บ
ที่ปนดาย ที่เรียกวา แวดินเผา โดยทั่วไปคนชาวทวารวดีมีการติดตอคาขายไปมาหาสูกันทั้งทางบก
และทางน้ํา โดยไดพบรูปปูนปนรูปเรือ รูปชาง รูปมา (นลินี เหมนิธิ 2514 : 5 - 6) สิ่งของเครื่องใช
ที่พบมากที่สุดมีลักษณะสี่เหลี่ยม มีฐานมีลูกบดทําดวยหิน มีลักษณะกลมเปนแทงยาว อาจจะมิได
ใชบดเพียงอยางเดียวแตบดแปงทําอาหารหมอดินเผามีทั้งชนิดเนื้อบางและเนื้อหนา (เสนอ นิลเดช
2516 : 4 - 5)
การสิ้นสุดของอาณาจักรทวารวดีนั้นไดมีการสันนิษฐานกันหลายทาง คือพระเจาอนิรุท
มหาราช แหงพุกามยกทัพมาตีนครปฐม ทําใหอาณาจักรทวารวดีหมดอํานาจลง อีกประการหนึ่ง
ขอมมี อํ านาจมากขึ้ น ทางตะวัน ออกเฉีย งเหนือ ในพุ ท ธศตวรรษที่ 16 แลว ขยายอํ านาจมายั ง
ภาคกลางของประเทศไทย ทําใหอาณาจักรทวารวดีสิ้นสุดลง (นิติพันธุ ศิริทรัพย 2524 : 11)
2.3 ประวัติเมืองนครปฐม
นครปฐมเปนเมืองเกาแกเมืองหนึ่งในดินแดนภาคกลางของประเทศไทย เปนเมืองที่มี
ความสําคัญมาตั้งแตครั้งโบราณ มีโบราณวัตถุ โบราณสถานที่เกาแกเหลืออยูเป นพยานไดหลาย
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อยางเชน พระปฐมเจดีย วัดพระเมรุ พระประโทนเจดีย วัดธรรมศาลา ฯลฯ อีกทั้งพบธรรมจักร
มากที่สุดในประเทศไทย (ธนิต อยูโพธิ์ 2508 : 16 - 20) ประมาณถึง 30 วง บางวงมีกวางหมอบ
ประกอบกับไดพบสถูปที่มีจารึก พระพุทธรูปตลอดจนพระพิมพเปนจํานวนมาก
เมืองนครปฐมโบราณแตเดิมเขาใจวาเปนเมืองตั้งอยูริมทะเล บริเวณที่เปนอาว คงกิน
เนื้อที่เรื่อยมาทางทิศตะวันออกจนถึงตําบลดอนยายหอม มีแมน้ําลําคลองผานหลายสาย โดยเฉพาะ
แมน้ําทาจีน และแมน้ําแมกลองก็เคยไหลผาน เชน พบสมอเรือเดินทะเลขนาดใหญในลําคลองที่ตื้น
เขินใกลวัดธรรมศาลา แตตอมาแมน้ําคงเปลี่ยนทางเดินใหม จึงทําใหตื้นเขินเขา คลายแมน้ําจระเข
สามพันที่อูทอง ไดเปลี่ยนสายการเดินทางจึงเปนเหตุใหตองยายเมือง จากเหตุนี้เองอันเนื่องมาจาก
การเปลี่ยนทางเดินของแมน้ําใหมไกลหางตัวเมืองออกไปมาก จนทําใหเมืองนครปฐมดอนขึ้น แต
เดิมนครปฐมคงจะไมดอนเหมือนปจจุบัน คงมีแมน้ําอุดมสมบูรณ จึงไดพบหลักฐานทางโบราณคดี
ที่หลงเหลืออยูอยางมากอันแสดงถึงความรุงเรืองในอดีตที่ผานมา (นิติพันธุ ศิริทรัพย 2524 : 12)
โบราณสถานที่ พ บที่ เ มื อ งนครปฐมแต ล ะแห ง สร า งด ว ยฝ มื อ ประณี ต งดงามมี
เครื่องประดับอาคารทําดวยปูนปน และดินเผาเปนรูปพระพุทธรูป รูปยักษ สิงห ชางมา รูปเทวดา
ตลอดจนภาพคน และลวดลายตาง ๆ ในเมืองนครปฐมโบราณมีเจดียอีกหลายสิบองคที่ยังเหลืออยู
สวนที่ถูกทําลายไปก็มาก ตลอดจนที่อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม รอบเมืองเกากําแพงแสน
ออกไปประมาณ 1 กิโลเมตร ก็พบโบราณสถานหลายองค (นลินี เหมนิธิ 2514 : 9 - 17)
ในบริเวณตัวเมืองนครปฐม คงจะรางไปตั้งแตประมาณ พ.ศ. 1800 ตอมาจนกระทั่งถึง
สมัยอยุธยา จึงกลับฟนฟูขึ้นอีกครั้งหนึ่ง คือ ในแผนดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเมื่อ พ.ศ. 2091
หลังจากเสร็จทัพหงสาวดีครั้งแรกแลวไดเตรียมการปองกันประเทศใน พระราชพงศาวดารแสดงให
เห็นวาทรงตั้ง เมืองนครชัยศรี ที่ตําบลทานา ริมแมน้ํานครชัยศรี ทางทิศตะวันออกของนครปฐม
ทั้งนี้เนื่องจากในขณะนั้นบริเวณพระปฐมเจดียอันเปนศูนยกลางคงรางเปนปา ตอมาผูคนพลเมืองก็
พากันอพยพมาอยูที่เมืองนครชัยศรีมากขึ้น สวนเมืองนครปฐมเดิมก็คงสภาพรกรางวางเปลาเรื่อยมา
อีกหลายรอยป จนกระทั้งถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทรในแผนดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เมื่อครั้งทรงผนวชไดเสด็จไปนมัสการพระปฐมเจดี ย และ
ไดกราบทูลใหซอมแซมก็หาโปรดไม รับสั่งวา “ เปนของอยูในปารกจะทําขึ้นก็ไมเห็นประโยชน
อันใดนัก” (นิติพันธุ ศิริทรัพย 2524 : 13)
เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวเสวยราชย จึงโปรดเกลาฯใหปฏิสังขรณองค
พระปฐมเจดีย จนแลวเสร็จสมบูรณในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัช กาล
ที่ 6 และในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ไดยายมณฑลนครไชยศรี
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มาตั้งอยูที่บริเวณองคพระปฐมเจดีย และตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
ไดเปลี่ยนจากมณฑลนครไชยศรี เปนจังหวัดนครปฐมในปจจุบัน
3. การศึกษานอกสถานที่
3.1 ความหมายของการศึกษานอกสถานที่
นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของการศึกษานอกสถานที่ ไวดังนี้
อาบรัสคาโต และฮาสสารด (Abruscato and Hassard 1976 : 131) ไดใหความหมายของ
การศึ ก ษานอกสถานที่ไ ววา การศึก ษานอกสถานที่จัดเปนตนกํ า เนิดของการเรีย นรูและสํารวจ
สําหรับเด็ก พอแม และครู ทําใหการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนมี ความชัดเจนยิ่งขึ้น เปน
สวนเชื่อมระหวางการเรียนในชั้นเรียนของเด็กกับประสบการณที่เด็กไดพบเห็นภายนอกโรงเรียน
เดคเกอรและเดคเกอร (Decker and Decker 1984 : 57) ไดใหความหมายของการศึกษานอก
สถานที่ไววา การศึกษานอกสถานที่ คือ การวางแผนพาเด็กไปศึกษา ณ ที่ใดที่หนึ่ง นอกหองเรียน
หรือนอกอาคารเรียน อาจเริ่มตนดวยการเดินดวยเทาจนถึงการใชพาหนะตาง ๆ
สมคิด สรอยน้ํา (2540 :65) กลาววา การศึกษานอกสถานที่ เปนการสงเสริมใหนักเรียนรูจัก
ศึกษา รูจักสังเกตคิดหาเหตุผลดวยตัวเองวิธีหนึ่ง เปนกิจกรรมการเรียนการสอนที่ควรสงเสริมให
มากเพราะชวยใหนักเรียนมีประสบการณโดยตรง และเปลี่ยนแปลงบรรยากาศอันจําเจ โดยเฉพาะ
อย า งยิ่ ง การที่ นั ก เรี ย นได อ อกไปพบเห็ น สภาพของชุ ม ชน โบราณสถาน โบราณวั ต ถุ และ
สาธารณสถาน จะชวยใหเด็กเกิดความรัก ความภูมิใจในความเปนไทย เกิดความ คิดที่จะอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ ดีกวาการอานหรือการใชโสตทัศนูปกรณเพียงอยางเดียว
สมใจ แซโงว (2541:14) กลาววา การศึกษานอกสถานที่ เปนการศึกษาและสังเกตสิ่งตาง ๆ
นอกหองเรียน เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนมีประสบการณในเรื่องที่สอนไปแลวในชั้นเรียน และยัง
เปดโอกาสใหนักเรียนไดรับประโยชนเกี่ยวกับการพัฒนาดานสังคม และใหรูความรับผิดชอบตอ
สังคม ตอตนเอง และสงเสริมการสรางมนุษยสัมพั นธที่ดีดวย สถานที่ที่ครูจะพานักเรียนไปศึกษา
ไดแก บริเวณโรงเรีย น โรงงาน สถานที่ราชการ โบราณสถานและสถานที่อื่นๆ ที่เกี่ ยวของกั บ
บทเรียน
ศรีสกุล วิบูลยวงศรี (2544 : 27) ไดใหความหมายของการศึกษานอกสถานที่ไววาเปน
เทคนิคและวิธีการชนิดหนึ่งที่จะทําใหผูเรียนไดมีโอกาสไดรับประสบการณตรงจากแหลงวิทยากร
นอกหองเรียน ไมวาจะเปนสถานที่สําคัญ วัตถุสิ่งของ หรือบุคคลสําคัญ ทําใหผูเรียนมีโอกาสรูจัก
ชุมชนดียิ่งขึ้นมีความพรอมและสามารถปรับตัวกับชีวิตความเปนอยู ในสังคมไดเปนอยางดี
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ทิศนา แขมมณี (2550:343) ไดใหความหมายของวิธีการสอนแบบศึกษานอกสถานที่ไววา
เปนกระบวนการที่ผูสอนใชในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่กําหนด โดย
ผูสอนและผูเรียนรวมกันวางแผนและเดินทางไปศึกษาเรียนรู ณ สถานที่อันเปนแหลงความรูเรื่อง
นั้ น (ซึ่ ง อยู น อกสถานที่ ที่ เ รี ย นกั น อยู เ ป น ปกติ ) โดยมี ก ารศึ ก ษาสิ่ ง ต า ง ๆ ในสถานที่ นั้ น ตาม
กระบวนการหรือวิธีที่ไดวางแผนไว และมีอภิปรายสรุปการเรียนรูจากขอมูลที่ไดศึกษามา
จากความหมายข า งต น พอสรุป ได วา การศึก ษานอกสถานที่ หมายถึ ง การเรีย นรู จาก
สถานที่ สิ่งมีชีวิต รวมถึงวัตถุสิ่งของทุกอยางที่อยูภายนอกสถานศึกษาอยางมีจุดมุ งหมาย เพื่อให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูผานประสบการณตรงในสภาพจริงที่ปรากฏอยูในชุมชน และทองถิ่นของตน
3.2 ความสําคัญของการศึกษานอกสถานที่
ความสําคัญของการศึกษานอกสถานที่ นักการศึกษาไดกลาวถึงคุณคาและประโยชนของ
การศึกษานอกสถานที่ไวดังนี้
สมสิทธิ์ จิตรสถาพร (2535 : 33) ไดกลาววา การศึกษานอกสถานที่นอกจากจะมีคุณคาใน
ฐานะสื่อประเภทหนึ่งแลว ยังมีคุณคาพิเศษในตัวสื่อการศึกษานอกสถานที่ดวยดังนี้
1. สามารถนําไปเกี่ยวของกับการเรียนการสอนไดหลายวิชาและหลายระดับชั้น ตั้ งแต
อนุบาลไปจนถึงขั้นมหาวิทยาลัย โดยผูที่มาศึกษาตางระดับชั้นกัน เมื่อมาศึกษาในแหลงเดียวกัน
อาจจะเปนจุดประสงคที่แตกตางก็เปนได
2. ชวยใหเขาใจเนื้อหาที่ศึกษาและความหมายไดดียิ่งขึ้นในลัก ษณะที่ถ าวรเพราะการ
เรียนรูบางอยางไมอาจจะเสนอไดงายนักในหองเรียน นอกจากจะใหผูเรียนไดรับประสบการณตรง
จากการศึกษานอกสถานที่ เมื่อผูเ รียนไดเห็นดวยตาตัวเองจะชวยใหเขาใจงายขึ้น สามารถนําไปใช
ใหสัมพันธกับหลักสูตรในรายวิชาตางๆไดอยางกวางขวาง
3. สามารถเปลี่ยนทัศนคติที่พึงประสงคได เชน สามารถปลูกฝงใหเยาวชนรูห วงแหน
ภาคภูมิใจและรักษาศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ และสิ่งสําคัญตางๆที่ เปนสมบัติของ
ชาติ มีทัศนคติที่ดีตอการรักษาสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศวิทยาที่ดีใหคงอยูตอไป
4. ชวยสรางความกระตื อรือรนในการเรียนรู สรา งความสนใจ เพราะในวัยเรียนของ
นักเรียนชอบผจญภัย สํารวจ อยากลอง และอยากรูอยากเห็น
5. เปนการเรียนรูในสิ่งที่ตนเองชอบ
6. ชวยใหความสัมพันธระหวางโรงเรียน ครู นักเรียนกับชุมชนดียิ่งขึ้น เป นการสรา ง
มนุษยสัมพันธที่ดีตอชุมชน
7. ชวยพั ฒนาความสัม พั นธใ นกลุม นัก เรีย นใหดียิ่ ง ขึ้น และเป น การฝกฝนทัก ษะทาง
สังคมในขณะเดินทาง
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8. ชวยใหครูและนักเรียนมีความเขาใจหรือใกลชิดกันมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะชวยใหทั้งครูและ
นักเรียน มีความเขาใจกันมากขึ้น
9. ชวยใหนักเรียนรูจักโลกภายนอกมากขึ้น(นอกหองเรียน) ชวยใหรูจักการปรับตัวกับ
ชีวิตความเปนอยูทางสังคม
10. เพิ่มพูนทักษะการสังเกต การฟง และการพูด
11. พัฒนาการเรียนรูดวยการสังเกต พินิจพิจารณาสิ่งตาง ๆ มากขึ้น
12. ชวยพัฒนาผูเรียนใหรูจักมีความรับผิดชอบมากขึ้น ทั้งตอตนเอง ตอกลุม และตอสังคม
ตรงตอเวลาแลมีระเบียบวินัย
13. สงเสริมกิจกรรมนันทนาการ ทําใหการเรียนไมนาเบื่อ เพราะไดเปลี่ยนบรรยากาศ ซึ่ง
นอกจากจะไดความรูโดยตรงแลว ยังไดรับการพักผอนหยอนใจอีกดวย ทําใหมีสุขภาพที่ดี
14. ชวยพัฒนาความเชื่อมั่นในตัวเอง
นภเนตร ธรรมบวร (2544 : 40) ไดกลาวถึงความสําคัญของการศึก ษานอกสถานที่วา
ความสําคัญของการไปทัศนศึกษานั้น นอกจากเด็กจะไดเรียนรูจากประสบการณตรงแลว การไป
ทัศนศึกษานอกสถานที่ยังจะชวยขยายโลกทัศนหรือมุมมองใหมๆใหกับเด็กอีก ดวยทําใหเด็ก มี
ความตระหนักในสิ่งแวดลอมที่ตนอาศัยอยูมากขึ้น เด็ก ๆ ไดมีโอกาสเชื่อมโยงความรูที่ตนเรียนมา
กับเหตุก ารณในชี วิตประจํา วันไดเปนอย า งดี ขณะเดีย วกั นการศึก ษานอกสถานที่ก็ ถือเปน การ
เปลี่ยนบรรยากาศการเรียนรูของเด็กจากที่เคยเรียนแตเฉพาะในหองสี่เหลี่ยมแคบ ๆ ครูคนเดิม เปน
การเรียนรูจากโลกกวาง และชุมชนรอบตัว
ทิศนา แขมมณี (2550 : 345) ไดกลาวเกี่ยวกับขอดีของการสอนโดยใชการศึกษานอก
สถานที่ ไวดังนี้
1. เปนวิธีสอนที่ ชวยใหผูเรียนไดรับประสบการณตรง ไดเรียนรูสภาพความเปนจริง มี
การเชื่อมโยงระหวางการเรียนในหองเรียนและความเปนจริง
2. เปนวิธีส อนที่ สงเสริมการใชทรัพยากรทองถิ่นและชุมชนใหเปนประโยชนตอการ
เรียนรูของผูเรียนและชวยสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
3. เปนวิธีส อนที่เอื้อใหผูเรีย นมีโอกาสไดฝก ทักษะตา ง ๆ จํา นวนมาก เชน ทั กษะการ
วางแผน ทักษะการประสานงาน ทักษะการทํางานกลุม และทักษะการแสวงหาความรู นอกจากนั้น
ยังสงเสริมการพัฒนาคุณธรรมตาง ๆ เชน ความรับผิดชอบ ความสามัคคี และความเสียสละ เปนตน
4. เปนวิธีสอนที่ ชวยใหผูเรียนไดเปลี่ย นบรรยากาศในการเรีย นรู ทําใหผูเรียนมีความ
กระตือรือรน และความสนใจในการเรียนเพิ่มขึ้น
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จากที่ กลาวมาข า งตนนั้น สรุป ไดวา การศึก ษานอกสถานที่นั้นมีความสํา คัญตอผูเรีย น
เพราะเปนกิจกรรมการเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูเ รียนไดรับประสบการณตรงจากสภาพการณจริง
นอกสถานศึกษา นอกจากจะเปนขยายขอบเขตความรูใหแกผูเรียนแลวยังชวยใหผูเรียนไดฝกฝน
ทักษะความสามารถที่สําคัญตอการเรียนรู เชน การสังเกต การสํารวจ การวางแผน การเก็บรวบรวม
ขอความรู รวมทั้งเปนการฝกฝนใหผูเรียนรูจักทํางานรวมกับผูอื่น ทําใหเกิดปฏิสัมพันธที่ดีระหวาง
ครูผูสอนกับผูเรียน และระหวางผูเรียนดวยกันรวมทั้งยังเปนการสรางความใกลชิดระหวางโรงเรียน
ผูเรียน และชุมชนทองถิ่นดวย
3.3 ประเภทของการจัดการศึกษานอกสถานที่
ภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2526 , อางถึงใน สุชาดา
พจนพิมล 2542 : 21) ไดแบงประเภทของการจัดการศึกษานอกสถานที่ไวดังนี้
1. การศึกษานอกสถานที่ภายในบริเวณโรงเรียน เหมาะสมกับเด็กเล็ก ๆ เพราะทําให
เขาใจสภาพแวดลอมรอบตัวไดดี
2. การทองเที่ยว แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
2.1 การทองเที่ยวภายในประเทศ จังหวัดใกลเคียง
2.2 การทองเที่ยวนอกประเทศ เพื่อสงเสริมความเขาใจอันดีระหวางประเทศ
3. การศึกษานอกสถานที่ เพื่อชมการทําสวน ทําไร และสถานที่สําคัญตาง ๆ
4. การตั้งคายพักแรม เพื่อทําใหเกิดการเรียนรูเรื่องราวตาง ๆ เชน การกินอยูหลับนอน
การเลนรวมกันเปนกลุมเปนหมูคณะ ทําใหเด็กไดพัฒนาลักษณะนิสัยที่ดีตาง ๆ เชน ความเชื่อมั่น
ในตนเอง ความสามัคคี การแกปญหาเฉพาะหนา และความอดทน
5. การศึกษานอกสถานที่เปนรายบุคคล ครูอาจมอบหมายใหนักเรียนไปคนควาเรื่องราว
สัมภาษณบุคคลเพื่อนํามารายงานในชั้นเรียน
6. การเยี่ยมเยียนระหวางโรงเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือเพิ่มพูนความรูซึ่งกัน
และกันระหวางกลุมโรงเรียน
7. การศึ ก ษานอกโรงเรี ย นแบบจิ น ตนาการ คื อ ครู คิ ด สมมติ ขึ้ น การศึ ก ษาจาก
ภาพยนตร หรือจําลองแผนที่ ภาพถาย แลวสมมุติเรื่องราวตาง ๆ ที่ตองการศึกษา
สมสิทธ จิตรสถาพร (2535 : 36) ไดแบงการศึกษานอกสถานที่เปนประเภทตาง ๆ ดังนี้
1. แบงตามวัตถุประสงค
1.1 การศึกษาภายในบริเวณโรงเรียนหรือใกลสถานศึกษา (Local School Trips)
การศึกษาในลักษณะนี้ อาจจะใชเวลาในชั่วโมงที่กําลังเรียน หรือนอกเวลาก็ได ทุกอยางที่ควรคา
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ตอการศึกษานอกสถานที่ เชน เพื่อวัดระยะทาง ศึกษาตนไม ดอกไมซึ่งอยูภายในโรงเรียน หรือ
อยูหลังโรงเรียน ฯลฯ เปนตน
1.2 การศึกษาภายในชุมชนใกลเคียง (Community Trips) การศึกษาแหลงวิชาใน
ชุมชนสามารถชวยขยายโลกทัศนของนักเรียนใหกวางยิ่ งขึ้นที่ไมใชเฉพาะแตในหองเรียนเทานั้น
การศึก ษานอกสถานที่ ลัก ษณะนี้เป นการศึ ก ษานอกสถานที่บ ริเวณที่ ไ ม ไ กลจากโรงเรี ย นของ
นักเรียนมากนัก เชน สวนสัตว พิพิธภัณฑ เปนตน ซึ่งจะตองใชเวลามากกวาคาบเรียนปกติ ทํา
ใหนักเรียนเขาใจชุมชนดียิ่งขึ้นทั้งในดา นสังคมศาสตร เศรษฐศาสตร และสิ่งแวดลอม ซึ่งความ
จริงแลวการจัดการศึกษาในลักษณะนี้เปนแนวคิดของนักการศึกษาหลาย ๆ ทาน เชน โคเมนิอุส
(Comenius) เปสตาลอสซี่ (Pestaozzi) เฮอรบาท (Herbart) และฟอรเบล (Froebel) ที่เนนการศึกษา
ตองเปนไปตามธรรมชาติ และเปนการใหความเจริญแกตนเอง
1.3 การทัศนาจร หรือ ทองเที่ยว (Tour or Journey) การศึกษานอกสถานที่ใน
ลักษณะนี้ตองใชเวลามากขึ้น เชน อาจจะเปนหลายวัน ตองใชการวางแผนในการเดินทางมากขึ้น
การศึกษานอกสถานที่ในลักษณะนี้เนนเพื่อความเพลิดเพลินในชวงวาง ๆ หลังจากการเรียน หรือ
การทํางานมาเปนเวลานาน
1.4 การศึกษานอกสถานที่ในจินตนาการ (Imaginary Tours) การศึกษานอกสถานที่
ในลัก ษณะนี้มุง เนนเพื่อการศึ กษาและการเรียนรู เปนการศึก ษานอกสถานที่ที่ตองมีก ารศึก ษา
วางแผนอยางละเอียดในการเดินทาง มี การศึก ษาหาความรู อย างจริง จังในเรื่องหรือขอบขา ยที่
กําหนด มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องราวที่ไดไปศึกษารายงานผล ฯลฯ นับเปนการศึกษา
นอกสถานที่ในจินตนาการที่ควรจะจัดจริง ๆ
1.5 การเยี่ยมเยียนระหวางโรงเรียน (Inter – School Visits of Study Visits) การ
เยี่ยมเยียนระหวางโรงเรียนอาจสรุปได 2 ประการ คือ
1.5.1 ระหว า งกลุ ม เฉพาะ เช น ระหว า งชมรมต า ง ๆ เพื่ อ เปลี่ ย นทั ศ นะ
ขอคิดเห็น และการดําเนินงานตาง ๆ เปนตน
1.5.2 ระหวางกลุมที่ไมไดเฉพาะเจาะจง เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั่ว ๆ
ไป หรือเพื่อสัมพันธไมตรีเทานั้น
1.6 การศึกษานอกสถานที่เปนรายบุคคล (Individual Trips) การศึกษานอกสถานที่
ในลักษณะนี้เปนการศึกษารายบุคคลเพื่อเก็บขอมูลตามที่ไดรับมอบหมายจากครู อาจารย เพื่อเปน
ส ว นหนึ่ ง ของการเรี ย น เช น ทางชี ว วิ ท ยา ปฐพี วิ ท ยา ธรรมชาติ ศึ ก ษา โบราณคดี และ
มานุษยวิทยา เปนตน
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1.7 การศึกษานอกสถานที่ตางประเทศ (Abroad Trips) การศึกษานอกสถานที่
ประเภทนี้กํ า ลัง ไดรับ ความสนใจมากขึ้นตามลํ า ดับ แตก ารไปศึก ษานอกสถานที่ตางประเทศ
คอนขางยุงยากและมีคาใชจายสูง แตก็เปนการจัดการเรียนรูไดรับประสบการณตรงที่มี คามากอยาง
หนึ่ง จากสถานที่มีประชาชนพูดตางภาษา ตางเชื้อชาติและตางวัฒนธรรม ประเพณี นับเปน
การศึกษานอกสถานที่ประเภทหนึ่งที่คนสวนใหญปรารถนาโดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชน
2. แบงตามสภาพภูมิศาสตร
2.1 การศึกษานอกสถานที่ในเมือง เปนการศึกษานอกสถานที่ในบริเวณชุ มชนเมืองที่
มี ป ระชากรอยู หนาแนน เช น บริเวณที่อยู ในเขตเทศบาลของแตล ะจังหวัด และแตล ะอําเภอ
เปนตน
2.2 การศึกษานอกสถานที่นอกเมือง เปนการศึกษานอกสถานที่ในบริเวณที่มีความ
หนาแนนของประชากรนอย ซึ่งอาจมีความเหมาะสมในเนื้อหาที่เกี่ยวของกับธรรมชาติโบราณคดี
เปนตน
2.3 การศึกษานอกสถานที่ตางประเทศ
3. แบงตามระยะทางจากโรงเรียนที่จัดการศึกษานอกสถานที่
3.1 ศึกษาภายในบริเวณโรงเรียน
3.2 ศึกษาภายในชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู
3.3 ทัศ นาจรเพื่อการศึกษา หมายถึง การศึกษานอกสถานที่ที่ตองใชเวลาในการ
เดินทางมาก นอกชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู หรืออยูไกลจากโรงเรียน
4. แบงตามระยะเวลาของการเดินทาง
4.1 การศึกษานอกสถานที่ระยะใกล
4.2 การศึกษานอกสถานที่ระยะไกล
5. แบ ง ตามระเบี ย บว า ด ว ยการพานั ก เรี ย นและนั ก ศึ ก ษาไปนอกสถานศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ
ในการแบ ง ตามประเภทของการศึ ก ษานอกสถานที่ ข องกระทรวงศึ ก ษานั้ น ยึ ด
ระยะเวลาและระยะทางเปนเกณฑในการแบง เพราะการศึกษานอกสถานที่ มีตั้งแตชวงเวลาสั้น ๆ
เช น 5 นาที ไปจนถึ ง สัป ดาห ซึ่ ง การแบง ตามระเบียบของกระทรวงศึ ก ษาธิก ารนี้แ บ ง ได 3
ประเภท คือ
5.1 การพาไปนอกสถานศึกษาและไมคางคืน เปนการศึกษานอกสถานที่ในระยะ
ใกล ๆ อาจจะเปนตั้งแตภายในบริเวณโรงเรียน ในชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู หรือในพื้นที่ที่สามารถ
ไปศึกษาไดโดยไป – กลับ ไดภายในวันเดียว
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5.2 การพาไปนอกสถานศึกษาและคางคืน เปนการศึกษานอกสถานที่ที่มีระยะ
ทางไกลออกไป จําเปนตองคางคืน ( การไปอยูคายลูกเสือและเนตรนารีจะไมถือวาเปนการศึกษา
นอกสถานที่ )
5.3 การพาไปนอกราชอาณาจักร
6. แบงตามระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวาดวยการศึกษานอกสถานที่ พ.ศ. 2518
การแบงหรือจําแนกประเภทของการศึกษานอกสถานที่ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มีลักษณะคลายกับระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งแบงเปน 3 ประเภท เชนเดียวกัน คือ
6.1 การศึกษานอกสถานที่โดยไมคางคืน
6.2 การศึกษานอกสถานที่โดยคางคืน
6.3 การศึกษานอกราชอาณาจักร
สรุป ไดวา การแบงประเภทของการศึกษานอกสถานที่นั้น สามารถแบง ไดหลาย
รูปแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเกณฑที่ใชในการแบง ซึ่งไดแก วัตถุประสงค สภาพภูมิศาสตร ระยะทาง
จากโรงเรียน ระยะเวลาของการเดินทาง และระเบียบของสถาบัน ซึ่งในงานวิจัยฉบับนี้เปน
การศึ ก ษานอกสถานที่ โ ดยแบ ง ตามวั ต ถุ ป ระสงค ประเภทการศึ ก ษาภายในชุ ม ชนใกล เ คี ย ง
(Community Trips)
3.4 แนวปฏิบัติในการจัดการศึกษานอกสถานที่
เฟนตัน (Fenton 1996 : 8-11) ไดสรุปขั้นตอนการพาเด็กออกศึกษาสภาพแวดลอม
นอกสถานที่ เปน 3 ขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ขั้นเตรียมการขั้นตน
2. ขั้นทํากิจกรรมนอกสถานที่
3. ขั้นทํากิจกรรมภายหลังศึกษานอกสถานที่
1. ขั้นเตรียมการขั้นตน เปนขั้นที่ทํากิจกรรมในหองเรียน เปนการใหประสบการณแก
เด็กกอนออกศึกษานอกสถานที่ เชน ใหการศึกษาจากวีดิทัศน สไลด หรือรูปภาพที่เกี่ยวของกับ
สถานที่ หรือสิ่งที่พาเด็กไปศึกษา การใชเพลง เกม และมีการเตรียมการในเรื่องตอไปนี้
1.1 การวางแผน ครู จ ะต อ งกํ า หนดจุ ด มุ ง หมายที่ ชั ดเจน เพื่ อ ให นั ก เรี ย นบรรลุ
วัตถุประสงคของการศึกษานอกสถานที่ มิฉะนั้นแลวจะเปนการจัดการศึกษาที่ไรคา ซึ่งสอดคลอง
กับเดคเคอรและเดคเคอร (Decker and Decker, 1984) และสคอบี้ (Scobey , 1986) ที่ไดกลาวถึง
การวางแผนเพื่อศึกษานอกสถานที่ไววา การวางแผนจัดการศึกษานอกสถานที่อยางมีประสิทธิผล
นั้น ตองครอบคลุมรายละเอียดตาง ๆ โดยเริ่มจากการเลือกสถานที่ที่เหมาะสมใหเด็กได ทราบถึง
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ประวัติความเปนมา เพื่อทําใหเด็กเกิดความคิดและวางแผนลวงหนา เมื่อเด็กกลับจากเรียนรูนอก
หองเรียนแลว อาจใหเด็กไดลองปฏิบัติดวยตนเอง การวางแผนการศึกษานอกสถานที่ควรมี การ
ตกลงกฎระเบียบ การวางตัว ใหเด็กทุกคนทราบแลวปฏิบัติรวมกันเพื่อความปลอดภั ย ใหเด็ก
ไดรับรูจึงจุดประสงคของการศึกษา การสังเกต การกําหนด ใหชัดเจนวาจะตองทําความเขา ใจกับ
สิ่งใดบาง การเก็บขอมูลและการตอบคําถามที่ตองการรู
1.2 การกําหนดสถานที่และกําหนดเวลาในการเดินทาง
สําหรับการสํารวจสถานที่ที่จะไปนั้น วินัย วีระวัฒนานนท (2532:28) กลาววา
ครูจะตองรูจัก สถานที่ ที่ จะพานัก เรีย นไปศึก ษาเปนอย า งดี เชน จะตองใชเวลาเดินทางเท า ไร
สถานที่กวางพอที่จะใหจํานวนนักเรียนที่พาเขาไปหมดหรือไม มีสิ่งใดที่เปนสิ่งที่นาศึกษาบางฯลฯ
นอกจากนี้ ชัยยงค พรหมวงศ (2521:47) กลาวถึงการเลือกสถานที่ไววาตองไมไกลเกินไป หากอยู
ในระยะทางที่ เดิน ไปไดยิ่ ง ดี ระยะเวลาทั้งการเดิน ทางไปกลับ และการเยี่ ย มเยี ย นสถานที่ ควร
เหมาะสมกับอายุและกิจวัตรประจําวัน เชน เวลาอาหารกลางวัน การตรวจสอบวาสถานที่ที่เลือก
นั้นเด็กเคยไปมาแลวหรือไม มีความปลอดภัยแกเด็กเพียงพอที่จะนําเด็กไปหรือไม และตองใช
เวลานานเทาใดในการเดินทาง ซึ่งในเรื่องของเวลาในการเดินทางนั้น โบชอมป และแชแลนด
(Beauchamp and Challand, 1961) ไดใหความเห็นวาการศึกษานอกสถานที่สําหรับเด็กนั้น อาจจะ
ใชเวลาเดินทางเพียง 10 นาที หรือขยายออกไปเรื่อย ๆ จนถึงการใชพาหนะเดินทาง
1.3 การเตรียมตัวของครูสําหรับกิจกรรมการศึกษานอกสถานที่
สมิทธ (Smith 1976) และสวอน (Swan 1970 ,อางถึงในสุชาดา พจนพิมล
2542:25) มีความเห็นสอดคลองกันเกี่ยวกับการเตรียมตัวของครูไวดังนี้
1.3.1 ออกสํารวจและการศึกษาสถานที่ลวงหนากอนนําเด็กไป เพราะอาจเกิด
ปญหาที่ไมคาดคิดมากอน
1.3.2 ตรวจสอบอุปกรณที่ตองใช เชน อุปกรณที่เด็กควรใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล อาหาร เครื่องดื่ม จุดพักระหวางทาง หรือภายในสถานที่ เปนตน
1.3.3 เตรียมขอมูลตาง ๆ สําหรั บเด็กที่จะกระตุนใหเด็ก ๆ สนใจสิ่งที่จะไป
ศึกษาใหมากที่สุด
1.3.4 เตรียมขอมูลความรูใหแกตนเองในเรื่องธรรมชาติ และวิทยาศาสตร
เพื่อที่จะไดชี้นําใหเด็กสํารวจ และสรางความรูสึกเกี่ยวกับประสบการณที่ตนไดรับใหมากที่สุด
1.3.5 เตรียมกิจกรรมหลังกลับจากการศึกษานอกสถานที่ ไดแก ใหเด็กไดมีการ
อภิปรายสรุป แลกเปลี่ยนประสบการณ และใหเด็กไดมีโอกาสไดกลาวถึงสิ่งที่พวกเขาประทับใจ
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มากที่สุดในการศึกษานอกหองเรียนครั้งนี้ รวมทั้งใหมีการประเมินผลการเรียนรูของเด็กเมื่อกลับ
มาแลว ซึ่งเด็กอาจไดรับประโยชนอื่น ๆ นอกเหนือไปจากจุดประสงคที่วางไวอีกดวย
1.4 การเตรียมตัวนักเรียน
สวอน (Swan 1970 อางถึงใน สุชาดา พจนพิมล 2542 :26) กลาวถึง สิ่งที่ครู
ควรคํานึงในการเตรียมตัวเด็กมีดังนี้
1.4.1 ใหเด็กเขาใจถึงเหตุผลของการศึกษานอกสถานที่ เด็กควรมีความรูพื้นฐาน
ที่จะชวยเสริมประสบการณการศึกษานอกสถานที่ เขาใจความสัมพันธของการเรียนรูในหองเรียน
ที่ผานมากับประสบการณที่จะพบ เมื่อศึกษานอกหองเรียน
14.2 ควรมีการเตรียมตัวเด็กใหมีการสังเกตที่ดี 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 กําหนดขอตกลงในเรื่องของพฤติกรรมรวมกันใหเขาใจถึงเหตุผลที่ควร
ปฏิบัติตามระเบียบที่วางไว รวมถึงทํารายการสิ่งที่ควรสังเกตเมื่อไปถึงสถานที่นั้น
1.4.7 นํ า ระบบกลุ ม ย อ ย หรื อ การจั ด คู ม าใช เ พื่ อ ช ว ยดู แ ลซึ่ ง กั น และกั น
โดยเฉพาะเมื่อเด็กมีอายุตางกันหรือระดับชั้นตางกันรวมไปศึกษานอกหองเรียนดวยกัน เด็กโตจะ
เปนผูดูแลชวยเหลือแนะนําเด็กเล็กไดเปนอยางดี
2. ขั้นทํากิจกรรมนอกสถานที่ เปนขั้นที่ออกไปศึกษาสํารวจสภาพแวดลอมนอกสถานที่
โดยใชธรรมชาติตาง ๆนอกหองเรียนเปนสื่อ ในขั้นนี้ครูตองมีการแนะนํา กระตุน ใชคําพูด /
คําถาม ใหสํารวจสิ่งตาง ๆ ชวยใหเด็กเกิดปญหา รูจักรวบรวมขอมูลตามที่ไดมีการวางแผนกันไว
และในการทํากิจกรรมนอกสถานที่นั้น ลัดดาวัลย กัณหสุวรรณ (2532:11) ไดใหความเห็นวา ครู
ควรติดตามและดูแลเด็กไปตลอด เพื่อใหมีการซักถามอภิปรายในสิ่งใหม ๆ ที่พบเห็น แนะใหเด็ก
คิดและหาเหตุผลมาอธิบายในสิ่งที่ใหคําปรึกษา นอกจากนี้ ธีฟ (Thiev 1970:28) ยังกลาววาในขั้น
นี้การเก็บรวบรวมในสถานการณนอกสถานที่เพียงอยางเดียวอาจจะไมเพียงพอ จําเป นตองมีการ
เก็บรวบรวมขอมูลในหองเรียนดวย
พิกุล ประเสริฐศรี (2535 : 31) ไดเสนอแนะสิ่งที่ควรใหนักเรียนมีโอกาสได
ปฏิบัติในขณะออกกิจกรรมนอกสถานที่ ดังตอไปนี้
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1. ใหเด็กสังเกต เชน สังเกตตนไม หญา สระน้ํา สี สวนประกอบ และรูปทรง
2. ใหเด็กไดสัมผัสตาง ๆ เชน สัมผัส พื้นผิวของตนไม ขูดเปลือกไม และดม
ดอกไม
3. ใหเด็กสนทนาพูดคุยกับเพื่อน ๆ ครู เชน ตนไม ใบไม หรือดอกไม เหลานี้
มีอะไรคลายคลึงกันบาง ไดพบเห็นตนไม ดอกไมชนิดไหน
4. ใหเด็กไดเขาใจมโนทัศนงาย ๆ ตามวัตถุประสงคของการศึกษานอกสถานที่
ในแตละครั้ง
5. ใหเด็กฝกทํางานดวยกัน ฝกรับผิดชอบ
6. ปลูกฝงความรูสึกซาบซึ้ง และรักธรรมชาติ
7. ปลูกฝงคุณธรรมที่ดีงามตาง ๆ เชน ความเมตตากรุณา
ทิศนา แขมมณี (2550 : 345) ไดเสนอแนะเกี่ยวกับขอปฏิบัติเมื่อเดินทางไปถึงยัง
สถานที่ที่จะศึกษาแลววา ผูสอนควรประชุมผูเรียนทั้งหมดกอนปลอยผูเรียนใหไปศึกษาตามความ
สนใจของตน โดยย้ํ า ถึงวัตถุป ระสงคของการมาศึก ษา การเคารพตอสถานที่ ความปลอดภัย
การศึกษาดวยวิธีการที่เตรียมมา และการนัดหมายและการตรงตอเวลา เมื่อทําความเขาใจแลว จึง
ปลอยใหผูเรียนไปศึกษาดวยตนเอง โดยผูสอนสังเกตการณทั่ว ๆ ไป
3. ขั้นทํากิจกรรมภายหลังศึกษานอกสถานที่ เมื่อเสร็จสิ้นการทํากิจกรรมนอกหองเรียน
แลว ครูตองนําเด็กมารวมกันแลวอภิปรายเพื่อตอบคําถามตาง ๆ รวมทั้งเปดโอกาสใหเด็กซักถาม
เกี่ ยวกับ ปญหาที่เขาพบ และตองการทราบ การอภิปรายซึ่ง เป นกิจกรรมหลัง ทํา กิจกรรมนอก
หองเรียนนั้น อาจนํากลับมาทําที่โรงเรียนหรือหองเรียนได สุดทายของการอภิปราย เด็กควรได
แนวความคิดในเรื่องที่ศึกษา
3.1 การทํากิจกรรมที่สัมพันธกันกับสิ่งที่ศึกษา อาจแบงไดเปน 3 ลักษณะ ดังนี้
3.1.1 เปนกิจกรรมที่สัมพันธกับสิ่งที่ศึกษา หรือรวบรวมขอมูลจากการศึกษา
นอกหองเรียน เพื่อนํามาสูกิจกรรมในหองเรียน เพื่อวิเคราะหถึงความรูและประโยชนที่ไดรับจาก
การศึกษานอกหองเรียน
3.1.2 เป น การร ว มมื อ กั น ทํ า สมุ ด บั น ทึ ก สิ่ ง ที่ ไ ด รั บ จากการไปศึ ก ษานอก
หองเรียน หรือนักเรียนเลาถึงสิ่งที่เขาพอใจ ถาเปนนักเรียนอนุบาลก็ใหครูเขียนตามที่นักเรียนเลา
ใหครูฟง
3.1.3 เปนกิจกรรมที่ครูพาเด็กออกไปสูธรรมชาติใหมอีกครั้ง โดยสอนตามสิ่งที่
เด็กพบและสนใจจริง ๆ ถาเปนไปไดพยายามสังเกตเด็ก วาเด็กสนใจอะไรแลวสรางหลักสูตรราย
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สัปดาห เนื่องจากหากเตรียมลวงหนาก็จะเปนการไมใหความสนใจกับวิธีคิดและการสํารวจของ
เด็กที่เขาคิดกันเอง
3.2 การประเมิ น ผล เป น การวิ เ คราะห ว า การศึ ก ษานอกห อ งเรี ย นครั้ ง นี้ ป ระสบ
ความสําเร็จหรือไม หรือบรรลุวัตถุประสงคหรือไม ซึ่งอาจจะพิจารณาไดจากการรายงาน การ
อภิปราย การพูดคุย หรือการทดสอบ
จากขอมูลขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปขั้นตอนของการศึกษานอกสถานที่ ตามแนวความคิด
ของเฟนตัน (Fenton 1996 : 8-11) ไดดังนี้
1. ขั้นเตรียมการขั้นตน ประกอบดวยการวางแผนซึ่งครูเปนผูกําหนด การกําหนดสถานที่
และกําหนดเวลาในการเดินทาง การเตรียมตัวของครูสําหรับกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ และการ
เตรียมตัวของนักเรียนในการ สังเกต จดบันทึก และวิเคราะห
2.ขั้นดํา เนินการระหวา งการศึกษานอกสถานที่ เปนขั้ นที่ ครูกระตุนใชคําพู ดคําถามให
นักเรียนเกิดประเด็นปญหา
3.ขั้นดําเนินการภายหลังการศึก ษานอกสถานที่ เปนขั้ นที่ ครูนํา นัก เรีย นมารวมกั นแลว
อภิปรายเพื่อตอบคําถามตางๆ นักเรียนซักถามครูเกี่ยวกับปญหาที่พบ และการประเมินผล
จากการศึกษาแนวความคิดของเฟนตัน (Fenton 1996) ผูวิจัยไดนํามาสังเคราะหใหมซึ่ง
สามารถสรุปขั้นตอนของการศึกษานอกสถานที่ไดดังตอไปนี้
1. วางแผนและใหประสบการณกอนออกศึกษานอกสถานที่ เปนขั้นที่ครูผูสอนและผูเรียน
จะตองรวมกั นกํ าหนด และวางแผนเกี่ ย วกั บ การศึกษานอกสถานที่ครั้ง นี้ ไดแก การกํ าหนด
วัตถุประสงคในการศึกษานอกสถานที่ การกําหนดขอตกลงและการปฏิบัติตนขณะออกศึกษานอก
สถานที่ การวางแผนการดําเนินกิจกรรมขณะศึกษานอกสถานที่ การสํารวจเสนทางการเดินทาง
การเตรียมวัสดุอุปกรณและเครื่องมือที่จําเปนในการศึกษา เปนตน ซึ่งในขั้นนี้ผูเรียนจะไดใ ช
กระบวนการคิ ด ด ว ยเหตุ ผ ลในการตั ด สิ น ใจเลื อ กองค ป ระกอบหลั ก และองค ป ระกอบย อ ย
กระบวนการคิ ดในการลําดับ กิจกรรม และไดเกิ ดทัก ษะที่ ใช ใ นการศึ ก ษา เชน การสัง เกต การ
ซักถาม การบันทึก การตรวจสอบขอมูล การสรุป เปนตน
2. ศึกษานอกสถานที่ตามกระบวนการหรือวิธีการศึกษาที่ว างแผนไว เปนขั้นที่ผูเรียนจะ
ไดล งมื อศึ ก ษาและทํ า กิ จ กรรมตามที่ ไ ดว างแผนไว เพื่ อ นํา ไปสู ก ารเรี ย นรู แ ละฝ ก ฝนทั ก ษะ
ความสามารถต า ง ๆ โดยครู ผู ส อนมี ห น า ที่ ท บทวนวั ต ถุ ป ระสงค ข องการศึ ก ษานอกสถานที่
ขอตกลง และการปฏิบัติตนขณะศึกษานอกสถานที่ รวมถึงลําดับขั้นของกิจกรรมตาง ๆ ที่ไ ด
วางแผนไวใหกับผูเรียนกอนที่ผูเรียนจะเริ่มศึกษาเรียนรู และในระหวางที่ผูเรียนศึกษานอกสถานที่
นั้นครูผูสอนตองสังเกตการณ และกระตุนความสนใจของผูเรียนในสิ่งตาง ๆ ที่พบเห็น โดยการ
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ใช คํ า พู ด หรือ คํา ถามท า ทายใหผูเ รีย นคิด ซึ่ง ในขั้ นนี้ผู เรี ย นจะได ใ ชก ระบวนการคิ ด ในการทํ า
กิจกรรม ไดใชทักษะการคิดสรางสรรคและแกปญหา และไดเกิดทักษะที่ใชในการศึกษา เชน การ
สังเกต การซักถาม การบันทึก การตรวจสอบขอมูล การสรุป เปนตน
3. สรุปผลการเรียนรูภายหลังจากศึกษานอกสถานที่ เปนขั้นที่ผูเรียนจะตองสรุปความรู
และทักษะที่ไดจากการศึก ษานอกสถานที่ โดยครูผูสอนทํากิจกรรมสรุปภายหลังจากศึกษานอก
สถานที่ โดยการถาม – ตอบเกี่ ย วกั บเนื้อหาที่ไดจากการศึก ษานอกสถานที่ หรือใหผูเรีย น ทํา
แผนพับ จัดทํารายงาน จัดปายนิเทศ ฯลฯ และเพื่อเปนการตรวจสอบวาการศึกษานอกสถานที่ที่
เกิดขึ้นเปนไปตามวัตถุประสงคและแผนที่ไดกําหนดไวหรือไม ซึ่งในขั้นนี้ผูเรียนจะไดใชทักษะ
การคิดเกี่ยวกับการประมวล ประเมิน และจําแนกประเภทขอมูล และทักษะการคิดวิเคราะห ในการ
ออกแบบและนําเสนอขอมูล
4. ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน เปนขั้นที่ครูผูสอนจัดประเมิ นผลการศึกษานอก
สถานที่ดวยรูปแบบของกิจกรรมการประเมินผล โดยการประชุมอภิปรายรวมกัน และ การเขียน
ความรูสึกที่มีตอการศึกษานอกสถานที่ เพื่อใหผูเรียนทุกคนไดรวมกันพิจารณาถึงปญหาตาง ๆ ที่
เกิดขึ้นในการศึกษานอกสถานที่ สาเหตุของปญหา รวมถึงการไดมีโอกาสเสนอขอเสนอแนะ และ
แนวทางแก ไ ขรวมกั น ผา นกิ จ กรรมดั ง กล า วดว ย ซึ่ง ในขั้ นนี้ ผูเรี ย นจะไดใ ชทั ก ษะการคิด การ
ประเมินคุณคาและวิธีการแกไขปรับปรุง เพื่อการศึกษานอกสถานที่ที่ใหประโยชนสมบูรณในครั้ง
ตอไป
3.5 ประเภทของแหลงความรูที่ใชในการจัดการศึกษานอกสถานที่
มนัส รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2522:49) ไดแบงประเภทของแหลงความรูเปน 2 ประเภท คือ
1. แหลงความรูในชุมชนเมือง เปนแหลงความรูที่อยูตามเมือง เชน ในอําเภอในจังหวัด
ในเขตเมืองหลวง ซึ่งมีอยูมากมายทั่วไป 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 สิ่งกอสรางที่สรางขึ้นในอดีตหรือปจจุบัน
เพื่อแสดงความเจริญรุงเรืองในอดีต เรื่องของศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี รวมทั้งเพื่อกิจกรรมของ
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รัฐบาล หรือธุรกิจ เชน โบราณสถาน พิพิธภัณฑ สวนสาธารณะ สวนสัตว โรงงานอุตสาหกรรม
สถานีตํารวจ ที่ทําการไปรษณีย กระทรวงตาง ๆ โรงพยาบาล โบสถ วัด และมัสยิด ฯลฯ
1.4 กิจกรรมที่จัดขึ้นในเมือง เปนกิจกรรมที่ทางเทศบาล ทางรัฐบาล หรือทางเอกชน
จัดขึ้นตามวาระตาง ๆ เปนประเพณีสืบตอกันมา เชน วันสําคัญของชาติ ไดแก วันพอแหงชาติ วัน
แมแหง ชาติ วันรัฐธรรมนูญ วันป ยมหาราช วันฉัตรมงคล วันพืช มงคล กิ จกรรมที่จัดขึ้ นในวัน
เหลานี้ เปนการจัดขึ้นเพื่อระลึ กถึงผูมีพระคุณตอชาติบานเมือง ซึ่งกิจกรรมดังกลาวจะใหขอมูลแก
นักเรียนไดเปนอยางดีในเรื่องพิธีกรรมในวันสําคัญ สิ่งที่ควรปฏิบัติตนในวันเหลานั้น เอกลักษณ
ของประเพณีแตละชุมชน และวัฒนธรรมที่สืบตอกันมา
2. แหลง ความรูในทองถิ่น ทองถิ่นในประเทศไทยนั้นมี ลัก ษณะเปนสังคมการเกษตร
ประชาชนส ว นมากมี อ าชี พ การเกษตรเป นอาชี พ หลัก แหล ง ความรูป ระเภทนี้ จึ ง เกี่ ย วข อ งกั บ
เกษตรกรรมเปนสวนใหญ ดังนี้
2.1 วัสดุอุปกรณในทองถิ่น เปนวัสดุที่หาไดงาย และมีอยูตามทองถิ่นทั่วไป ซึ่งหาได
ไมยาก และสามารถนํามาปรับเปลี่ยนใหเ หมาะสมกับการเรียนการสอนไดดี เชน ฟางขาว ดิน หิน
ไมไผ ใบไม และฝกหางนกยูง เปนตน
2.2 บุคคลในทองถิ่น เปนแหลงความรูที่ใชบุคคลในทองถิ่นที่มีความรู มีความชํานาญ
เกี่ยวกับเรื่องที่จะใหนักเรียนไดรับความรู หรือเพื่อตอบปญหาขอสงสัยใหแกนักเรียน บุ คคลเหลานี้
ไดแก พระสงฆ กํานัน ผูใหญบาน ชางฝมือ ชาวสวน ชาวนา ชาวไร และชาวประมง เปนตน
2.3 สถานที่ในทองถิ่น ไดแก สิ่งกอสรางที่สรางขึ้นมาในอดีตจนเปนหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรไดดี รวมทั้งสถานที่ที่มีอยูทั่วไปในทองถิ่น ไดแก โบราณสถาน วัด ไร นา สวน
เขื่อน ฝาย ปา ภูเขา ชายทะเล และบอเลี้ยงปลา เปนตน
2.4 กิจกรรมในทองถิ่น หมายถึง งานประเพณีทางศาสนา และประเพณีที่สําคัญใน
ทองถิ่นที่ประชาชนในทองถิ่นไดประพฤติปฏิบัติสืบตอกันมา สิ่งที่ไดจากกิจกรรมในทองถิ่นจะ
เปนเรื่องเกี่ย วกั บ ประเพณี ซึ่งเป นเอกลัก ษณวัฒนธรรมของท องถิ่นที่สืบตอกั นมาในเรื่องของ
พิธีกรรมและการประพฤติปฏิบัติตนในวันเหลานั้น
นิพนธ ศุขปรีดี (2539:38) ไดเสนอแหลงความรูในชุมชนที่นํามาใชในการจัดการเรียนการ
สอน สามารถจัดแบงประเภทตาง ๆ ไดดังตอไปนี้
1. แหลงความรูประเภททองถิ่น หมายถึง วัสดุหรืออุปกรณที่หางายในทองถิ่นที่ครูและ
ผูเรีย นสามารถนํา มาดัด แปลงใช ในกระบวนการเรีย นการสอนได เชน ใบไม ก อนหิน ดิน แร
กระดาษ เปลือกหอย ตนกก เศษไม และเหรียญโบราณ ฯลฯ
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2. แหล ง ความรู ป ระเภทบุ ค คล หมายถึ ง บุ ค ลากรในท อ งถิ่ น ที่ ค รู ผู ส อนและผู เ รี ย น
สามารถเชิญมาใหความรูในโรงเรียน หรือออกไปพบปะ พูดคุย สัมภาษณได เชน กํานัน ผูใหญบาน
นายอําเภอ ตํารวจ ทหาร นายกสมาคม พระสงฆ พอคาแมคา พนักงานไฟฟา เจาหนักงานอําเภอ
และแพทย ฯลฯ
3. แหลงความรูประเภทสถานที่ หมายถึง อาคาร บริเวณกอสราง รวมทั้งวัสดุ อุปกรณใน
ทองถิ่นที่ครูและผูเรียนสามารถออกไปศึกษาหาความรูใหไดมาซึ่งคําตอบที่ตรงกับเปาหมายของ
การเรียนการสอนได เชน สํานักงานไปรษณีย โรงไฟฟา โรงประปา ที่วาการอําเภอ คายทหาร วัด
สถานีตํารวจ โรงพยาบาล โรงเรียน โรงงานอุตสาหกรรม สวน ไรนา แมน้ํา และภูเขา ฯลฯ
4. แหลงความรูเฉพาะกิจ หมายถึง แหลงความรูที่กิจกรรมของชุมชนในทองถิ่นที่จัดขึ้น
ในเวลาและโอกาสที่ เ หมาะสม ผู เ รี ย นและครู ส ามารถที่ จ ะออกไปศึ ก ษาได จ ากชุ ม ชน เช น
วันปยมหาราช วันสงกรานต งานวันขึ้นปใหม วันเฉลิมพระชนพรรษา วันวิสาขบูชา วันมาฆบู ชา
และกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาอิสลาม หรือประเพณีวัฒนธรรมที่ปฏิบัติมาของทองถิ่น ฯลฯ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2542:24) ไดแบงแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต
ออกเปน 2 สวน คือ แหลงการเรียนรูตลอดชีวิตที่ขึ้นกับสวนกลาง ซึ่งมีเนื้อหาที่มีความเปนสากลสูง
และใหบริการทางการศึกษาแกคนหมูมาก ในขณะที่แหลงการเรียนรูตลอดชีวิตที่ขึ้นอยูกับเขตพื้นที่
มีเนื้อหาหนักไปในเรื่องของทองถิ่นและตอบสนองความตองการการบริการทางการศึกษาของคน
ในทองถิ่นเปนสําคัญ
ฒามรา ผลั ด ธุ ร ะ (2543:47) ได แ บ ง ประเภทของสื่ อ ที่ เ ป น แหล ง ทรั พ ยากรในชุ ม ชน
(Community Resources) ไวดังนี้
1. ทรัพยากรทางธรรมชาติ ไดแก ดิน หิน แรธาตุ แมน้ํา น้ําตก ทะเล เกาะ แกง ภูเขา ปา
ไม และลําธาร ฯลฯ ใชสอนโดยการพาผูเรียนไปทัศนศึกษาเพื่อสัมผัสของจริง
2. ทรัพยากรบุคคล ไดแก บุคลากรในทองถิ่นที่มีความรูความสามารถ และเชี่ยวชาญใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่เราเรียกวา “ภูมิปญญาทองถิ่น” ครูผูสอนวิชาสังคมศึกษาควรเชิญมาเปนวิทยากร
ในกรณีที่ครูผูสอนไมสามารถใหความรูแกผูเรียนไดลึกซึ้งในแขนงวิชาชีพตาง ๆ เชน พระสงฆ ครู
ผูใหญบาน ตํารวจทหาร และแพทย ฯลฯ
3. ทรั พ ยากรทางสั ง คม ได แ ก สถานที่ ต า ง ๆ ที่ ส ถานที่ ใ ห ค วามรู มี คุ ณ ค า และเป น
ประโยชนตอชุมชน เชน พิพิธภัณฑ วัด โรงพยาบาล ศาลจังหวัด ธนาคาร และศาลากลางจังหวัด
ฯลฯ โดยครูผูสอนพาผูเรียนไปทัศนศึกษาเพื่อใหเกิดการเรียนรู เกิดคานิยมและมีเจตคติที่ดีตออาชีพ
ตาง ๆ
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โดยสรุปแลว แหลงความรูที่ใชในการจัดการศึกษานอกสถานที่นั้น สามารถแบงไดหลาย
ประเภทขึ้นอยูกับเกณฑที่ใชในการแบง ซึ่งถาแบงประเภทของแหลงความรูตามสภาพภูมิศาสตร
ของที่ตั้งแหลงความรูนั้น จะแบงไดเปน แหลงความรูในชุมชนเมือง และแหลงความรูในท องถิ่นถา
แบ งตามลักษณะของแหลงความรูนั้น สามารถแบง ไดเปนแหลงความรูประเภททองถิ่น แหลง
ความรูประเภทบุ ค คล แหลง ความรูประเภทสถานที่ และแหลง ความรูเฉพาะกิ จ นอกจากนี้ยั ง
สามารถแบ ง โดยใช ช นิ ดของแหลงความรูเป นเกณฑ ไดแ ก แหลง ความรูที่ เป น ทรัพ ยากรทาง
ธรรมชาติ แหลงความรูที่เปนทรัพยากรบุคคล และแหลงความรูที่เปนทรัพยากรทางสังคม
3.6 วิธีการจัดการเรียนรูโดยใชแหลงความรู
วาสนา ชาวหา (2533:41) กลาววา วิธีการนําแหลงทรัพยากรชุมชนมาใชใหเกิดประโยชน
ในการเรียนการสอน อาจทําไดใน 2 ลักษณะ ดังนี้
1. นําแหลงทรัพยากรชุมชนหรือแหลงความรูนั้น ๆ มาสูผูเรียน ดังเชน การเชิญผูรูหรือ
วิทยากรมาบรรยายใหขอคิดหรือสาธิตใหผูเรีย นไดฟงและชม เพื่อเพิ่มพูนความรูใหก วางขวาง
ยิ่งขึ้น หรือนําวัสดุอุปกรณ ฯลฯ มาใชในการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูจากการสั มผัส
ดวยตนเอง ทําใหการเรียนรูมีความหมาย และนาสนใจขึ้น
2. นําผูเรียนไปสูแหลงทรัพยากรชุมชน ในกรณีที่ไมสามารถนําแหลงทรัพยากรเขามาใช
ในโรงเรี ย นหรื อ ห อ งเรี ย นได เนื่ อ งจากแหล ง ทรั พ ยากรนั้ น เป น สถานที่ หรื อ มี น้ํ า หนั ก มาก
เคลื่อนยายไมได หรือดวยเหตุผลอื่น ๆ จําเปนตองนําผูเรียนไปยังแหลงทรัพยากรนั้น ๆ ซึ่งตอง
อาศัยการเดินทางไมวาจะเปนการเดินทางในระยะใกล ๆ ไมตองอาศัยยานพาหนะ ที่เรียกวาการ
เดินทางโดยเทา (Walking Trip) ไปจนถึงการเดินทางในระยะไกล ๆ ตองอาศัยยานพาหนะตลอดจน
ที่พักคางคืน ซึ่งการเดินทางเพื่อศึกษาหาความรูในสิ่งตาง ๆ เรียกวา ทัศนศึกษา หรือการศึกษานอก
สถานที่ (Educational Field Trip)
พนิจดา วีระชาติ (2542:39) ไดเสนอวิธีการใชประโยชนจากการใชแหลงทรัพยากรชุมชน
ไว 3 วิธี คือ
1. การนําสิ่งตาง ๆ นั้นเขามาในหองเรียน ครูอาจเอามาเอง หรือใหนักเรี ยนชวยกันนํามา
ครูตองพิจารณาดูวานักเรียนตองนํามาไดสะดวก ไมยุงยากลําบากในการนํามา และการเดินทางของ
นักเรียน สิ่งที่นักเรียนนํามาสวนมากเปนสัตวเลี้ยง หรือไมก็เปนเพียงสวนใดสวนหนึ่งของสิ่งที่จะ
เรียนรู เชน ใบไม กิ่งไม ดิน หิน และแร เปนตน
2. ครู นํา นั ก เรี ย นออกไปศึ ก ษานอกสถานที่ เพื่ อ ศึก ษาสิ่ง ตา งๆนั้น ตามจุ ดมุ ง หมายที่
กําหนดของการเรียนรู เชน นํานักเรียนไปสวนสาธารณะ ไปดูปาไม แมน้ํา ภูเขา สวนสัตว ฟารม
เลี้ยงสัตว เหมืองแร นาและไรเปนตน
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3. การที่นักเรียนทํากิจกรรมเพื่อเสริมความรู ความเขาใจสิ่งตางๆ เชนใหนักเรียนเลี้ยง
สัตวในโรงเรียน ปลูกตนไม เก็บตัวอยางของพืช ดิน หินและแรเปนตน ครูอาจใหนักเรียนทํา ที่
โรงเรียน หรือทําที่บานก็ไดแลวแตความเหมาะสม
จากที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวา การนําแหลงความรูมาใหผูเรียนศึกษาและสัมผัสภายใน
หองเรียน หรือการนําผูเรียนออกไปเรียนรูจากแหลง ความรูที่อยูภายนอกหองเรียนรวมถึงการให
ผูเรีย นทํา กิ จกรรมเสริม ที่ มีโอกาสไดสัม ผั ส กั บแหลง ความรูดว ยตัวเองนั้ น ลวนเป นวิธีก ารจั ด
กระบวนการเรียนรูโดยใชแหลงความรูที่มีคุณคาอยางยิ่ง เพราะวิธีดังกลาวนั้นเปนโอกาสใหผู เรียน
ไดเรียนรูโดยตรงจากทรัพยากร และสิ่งมีชีวิต เพราะวิธีการดังกลาวนั้นเปดโอกาสใหผูเรียนได
เรียนรูโดยตรงจากทรัพยากร และสิ่งมีชีวิตรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวของกับเรื่องที่กําลังศึกษา สงผลใหผู
เรี ย นรู เ กิ ด ความสนใจ และความเพลิ ด เพลิ น ในการเรี ย นรู ค วบคู ไ ปกั บ การได รั บ ความรู แ ละ
ความสามารถที่มีประโยชนดวย
4. การคิดและการคิดวิเคราะห
4.1 ความหมายของการคิด
มีนักการศึกษาและนักวิชาการหลายทาน ไดใหความหมายของ “การคิด” ไวดังนี้
บรูเนอร และคณะ (Bruner and other, อางถึงใน กมลรัตน หลาสุวงษ 2528 : 46) ให
ความหมายที่ ส อดคลอ งกั นว า การคิ ดเป นกระบวนการที่ ใ ชใ นการสรางแนวความคิ ดรวบยอด
(Concept Formation) ดวยการจําแนกความแตกตางของการจัดกลุมและกําหนดเรียกชื่อขอความจริง
ที่ไดรับ และเปนกระบวนการที่ใชในการแปลความหมาย ขอมูลรวมถึงการสรุปอางอิงดวยการ
จําแนกรายละเอียด การเชื่อมโยง ความสัมพันธของขอมูลที่ไดรับ และนํากฎเกณฑตาง ๆ ไป
ประยุกตใชงานไดอยางเหมาะสม
กิลฟอรด (Guildford 1967 : 176) ใหความหมายวา การคิดเปนการคนหาหลักการโดยการ
แยกแยะคุณสมบัติสิ่งตางๆ หรือความจริงที่ไดรับ แลวทําการวิเคราะหเพื่อหาขอมูล สรุปอันเปน
หลักการของความจริงนั้น ๆ รวมถึงการนําหลักการไปใชในสถานการณที่ตางไปจากเดิม
จํานง วิบูลยศรี (2536 : 29) ไดใหคําจํากัดความของการคิดไววา หมายถึง กระบวนการ
ทํางานของจิตใจมนุษยในขณะที่พยายามหาคําตอบหรือทางออกเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เชนการ
คิดเพื่อตอบปญหา หรือแกปญหาในชีวิตประจําวัน
ประพันธ สุเสารัจ (2541 : 3) ไดใหความหมายของการคิดวา เปนกลไกของสมองที่เกิดขึ้น
เกือบตลอดเวลา ซึ่งเปนไปตามธรรมชาติของมนุษย ความคิดเปนผลที่เกิดขึ้นจากการที่สมองถูก
รบกวนจากสิ่งแวดลอม สังคมรอบตัว
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ศรีสุรางค ทีนะกุล (2542 : 8) กลาวถึงการคิดวาเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในสมองซึ่งมี
ความสําคัญตอการดํารงชี วิตมนุษ ยอยา งมาก นักจิตวิทยาเชื่อวามนุษยจะมีความคิดเกิ ดขึ้นได
ตลอดเวลาไมวาจะอยูในสถานที่ใดและอิริยาบถใด ซึ่งอาจจะไดรับจากสิ่งเราใดเปนพิเศษ
ทิศนา แขมมณี (2544 : 5) กลาววา การคิดเปนกระบวนการทางสมองของมนุษย ซึ่งมี
ศั ก ยภาพสู ง มาก และเป น ส ว นที่ ทํ า ให ม นุ ษ ย แ ตกต า งไปจากสั ต ว โ ลกอื่ น ๆ ตั้ ง แต อ ดี ต ที่ มี
ความสามารถในการคิดในแตละยุคสมัย ตางก็พยายามคิดคนหาคําอธิบายเกี่ยวกับการคิด ซึ่งแฝงอยู
ในเรื่องของการเรีย นรูข องมนุ ษยไ วอยางหลากหลาย การศึก ษาแนวคิดในอดีตนอกจากจะเปน
พื้นฐานที่สําคัญที่สามารถชวยใหเกิดความเขาใจในแนวคิดใหม ๆ แลวยังเปนการทบทวนภูมิปญญา
ของนั ก คิ ด ในอดี ต ซึ่ ง อาจจะตกหล น สู ญ หายหรื อ เสื่ อ มความนิ ย มไปด ว ยกาลสมั ย แต อ าจยั ง
ทรงคุณคามหาศาลตอการเรียนรู
นัจภัค บูชาพิม พ (2551 : 65) ไดใหความหมายของการคิด ไววา การคิด หมายถึง
กระบวนการทางสมองของมนุษยที่มีความสามารถในการวิเคราะหสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้น การสราง
แนวความคิดเปนของตนเอง โดยทั้งนี้ตองอาศัยกระบวนการที่เปนระบบ มีการรวบรวมขอมูล การ
แปลผล ความนาเชื่อถือของขอมูลที่ไดรับ มีการใชหลักการมาประกอบการตัดสินใจ ซึ่งการคิดจะ
ไมไดรับการตอบสนองในทันทีทั้งนี้เพราะการคิดนั้นจะตองผานกระบวนการกลั่นกรองมาเปน
อยางดีแลว
จากความหมายของการคิดดังกลาว สรุปไดวาการคิด หมายถึง กระบวนการทํางานของ
สมองที่ สั ม พั น ธ กั บ จิ ต ใจของมนุ ษ ย ใ นการแปลความหมายของข อ มู ล ที่ ไ ด รั บ โดยอาศั ย
ประสบการณที่มีอยู เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ ซึ่งแสดงออกมาเปนพฤติกรรมในการกระทํา 
การตัดสินใจตลอดจนการแกไขปญหาในชีวิตประจําวัน และเปนพื้นฐานในการเรียนรูสิ่งตางๆ
4.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา
เพียเจท (Piaget 1972, อางถึงใน สุรพล พยอมแยม 2544 :32-33) เชื่อวาสติปญญาหมายถึง
ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมระหวางที่ปรับตัวเพื่อรักษาดุลยภาพแหงชีวิตจะ
เกิดการเรียนรูและความคิดขึ้นดวย เพียเจท ไดแบงพัฒนาการทางสติปญญาออกเปน 2 ระดับ คือ
1. การปรับดวยการซึมซับทีละขั้น (Assimilation)
2. การปรับดวยการนํามาใชโดยตรง (Accommodation)
ผลการทํ า งานของขบวนการดั ง กล า วจะเกิ ด เป น โครงสร า ง (Schema) ขึ้ น ในสมอง
โครงสรางตาง ๆ จะพัฒนาตามระดับอายุและจะสมบูรณเมื่ออายุประมาณ 15 ป เพียเจทถือวาเปนไป
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ตามลําดับ ขั้นจะขา มขั้นไมได แตอัตราของการพัฒนาการจะแตกตางกันไปในเด็กแตละคนอัน
เนื่องมาจากความแตกตางกัน มีสาเหตุมาจากสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ
เพียเจทแบงการพัฒนาการทางสติปญญาของมนุษยเปน 4 ขั้น ตามลําดับอายุ คือ
1. ขั้นประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว (Sensori Motor Stage) ขั้นนี้เริ่มตั้งแตแรกเกิด
จนถึงอายุประมาณ 2 ป เปนขั้นที่เด็กรูจักการใชประสาทสัมผัสตาง ๆ
2. ชั้นความคิดกอนการปฏิบัติการ (Preoperational Stage) ชั้นนี้เริ่มตั้งแตอายุประมาณ 1
ปครึ่งถึง 6 ป เปนขั้นที่เด็กเริ่มเรียนรูการพูดและเขาใจเครื่องหมายทาทางที่สื่อความหมายเรียนรูสิ่ง
ตาง ๆ ไดดีขึ้น แตเป นเพีย งการรับรูเปนสวนใหญ ยังไมสามารถคิดหาเหตุผลและยกเหตุผลมา
อางอิงได
3. ขั้นการคิดแบบรูปธรรม (Concrete Operational Stage) ขั้นนี้เริ่มจากอายุประมาณ 7-11
ป พั ฒ นาการในชวงนี้เด็ ก สามารถใช เหตุผ ลกั บสิ่ง ที่ แ ลเห็นได เช น การแบ ง กลุ ม สิ่ง เรา ต า ง ๆ
มองเห็นความสัมพันธของสิ่งเราตาง ๆ ไดดีขึ้น
4. ขั้นการคิดแบบนามธรรม (Formal Operational Stage) ขั้นนี้จะเริ่มตั้งแตอายุประมาณ
11-15 ป เปนชวงที่เด็กรูจักคิดหาเหตุผล และเรียนรูเกี่ยวกับนามธรรมไดดีขึ้นสามารถตั้งสมมติฐาน
และแก ปญหาได การคิดหาเหตุผลแบบตรรกศาสตร (Logical Thinking) จะพั ฒนาไปสูความ
สมบูรณ และเกิดโครงสรางทางสติปญญาอยางสมบูรณ เด็กวัยนี้มีความคิดในระดับเดียวกับผูใหญ
อาจแตกตางกันที่คุณภาพ เนื่องจากมีประสบการณนอยกวา
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจท เปนทฤษฎีที่กําหนดชวงอายุอยางชัดเจนและ
อธิบายความสามารถของแตละขั้นพัฒนาการไดอยางละเอียด จึงสามารถนําไปใชในการพัฒนา
สติปญญาและใชประโยชนดานอื่น ๆ ไดดี ซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการคิ ด นั้ น ผู ส อนจะต อ งคํ า นึ ง ถึ ง ช ว งอายุ แ ละพั ฒ นาการของผู เ รี ย นเพื่ อ ที่ จ ะได พั ฒ นา
ความสามารถในการคิดใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ผูวิจัยไดนําทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่
ประกอบดวยทฤษฏีการสรางความรูดวยตนเอง (Constructivism) และทฤษฏีกรวยประสบการณ
ของ เอดการ เดล (Edgar Dale) แหงมหาวิทยาลัยโอไฮโอ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ทฤษฏีการสรางความรูดวยตนเอง (Constructivism) ตามหลักการของทฤษฏีนี้เชื่อวาการได
สัมผัสหรือการมีประสบการณสามารถสรางความรูใหมได เพียเจตอธิบายวาพัฒนาการทางเชาวน
ปญญาของบุค คลมีก ารปรับ ตัวผานทางกระบวนการซึมซาบหรือดูดซึม และกระบวนการปรับ
โครงสรางทางปญญา พัฒนาการเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรับและซึมซาบขอมูลหรือประสบการณใหมเขา
ไปสัมพันธกับความรูหรือโครงสรางทางปญญาที่มีอยูเดิม หากไมสามารถสัมพันธกันได จะเกิด
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ภาวะไมสมดุลขึ้น บุคคลจะพยายามปรับสภาวะใหอยูใ นภาวะสมดุล โดยใช กระบวนการปรับ
โครงสรางทางปญญา เพียเจท เชื่อวาคนทุกคนจะมีพัฒนาเชาวนปญญาไปตามลําดับขั้น จากการมี
ปฏิสัมพันธและประสบการณกับสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ (Piaget 1972 : 1-12 อางถึงใน ทิศนา
แขมมณี 2550 : 90-91) ในการเรียนการสอนผูเรียนจะเปนผูมีบทบาทในการเรียนรูอยางตื่นตัว
ผูเรียนจะตองเปนผูจัดกระทํากับขอมูลหรือประสบการณตาง ๆ และจะตองสรางความหมายใหกับ
สิ่งนั้นดวยตนเอง โดยการใหผูเรียนอยูในบริบทจริง โดยเฉพาะประสบการณตรงจากการสัมผัส
ด ว ยประสาทสั ม ผั ส ทั้ ง ห า ในสถานที่ จ ริ ง จนเกิ ด การเรี ย นรู ใ นสิ่ ง ที่ ต อ งการรู ต ามทฤษฎี ก รวย
ประสบการณของเอดการ เดล (Edgar Dale) แหงมาวิทยาลัยโอไฮโอ ซึ่งกอใหเกิดการเห็นคุณคาตอ
สภาพธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มได ม าก โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง เกี่ ย วกั บ ภู มิ ป ระเทศ แหล ง
ทรัพยากรธรรมชาติ ประวัติความเป นมา เป นตน ซึ่งตามหลักทฤษฎีกรวยประสบการณของ
เอดการ เดล ( Edgar Dale) เชื่อวาวิธีการที่ดีที่สุดในการที่จะเสริมสรางความรู และความเขาใจ
เกี่ ยวกั บ โลกและสัง คมใหเกิ ดในตัวนัก เรีย น คือการเรียนรูโดยใชป ระสบการณตรง (รจรินทร
พรหมศิริ 2539 : 10 -11)

สัญลักษณ
ของภาษา
ทัศนสัญลักษณ
ภาพนิ่ง วิทยุ แผนเสียง
ภาพยนตร โทรทัศน
นิทรรศการ
การศึกษานอกสถานที่
การสาธิต ทดลอง
การรวมแสดงละคร
การจําลองสถานการณ
ประสบการณตรงที่นักเรียนเจตนารับ

นามธรรม

รูปธรรม

กรวยประสบการณของเอดการ เดล (Edgar Dale)

ซึ่งทฤษฎีกรวยประสบการณของเอดการ เดล(Edgar Dale) นี้สอดคลองกับการจัดการ
เรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ เพราะเปนกิจกรรมการเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูเรียน
ไดรับประสบการณตรงจากสภาพการณจริงนอกสถานศึกษา นอกจากจะเปนขยายขอบเขตความรู
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ใหแกผูเรียนแลวยังชวยใหผูเรียนไดฝกฝนทักษะความสามารถที่สําคัญตอการเรียนรู เชน การสังเกต
การสํารวจ การวางแผน การเก็บรวบรวมขอความรู รวมทั้งเป นการฝกฝนใหผูเรียนรูจักทํางาน
รวมกับผูอื่น ทําใหเกิดปฏิสัมพันธที่ดีระหวางครูผูสอนกับผูเรียน และระหวางผูเรียนดวยกันรวมทั้ง
ยังเปนการสรางความใกลชิดระหวางโรงเรียน ผูเรียน และชุมชนทองถิ่นดวย
4.3 ระดับของการคิด
การคิดมีหลายระดับ การจะพัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดจึงควรจัดกิจกรรม
การเรียนรูใหมีความสอดคลองและสัมพันธกับระดับการคิดนั้น ๆ เพื่อสามารถบงชี้ไดวาผูเรียนมี
การพัฒนาความสามารถในการคิดระดับนั้นจริงหรือไม ซึ่งไดมีการนําพฤติกรรมดานพุทธพิสัยของ
นักเรียนมาเปนแนวทางในการกําหนดระดับการคิดไว คือ
บลูม (Bloom 1971, อางถึงใน ทิวาวรรณ ภาสุคํา 2544 : 15) กลาวถึงลําดับขั้นพุทธิพิสัยวา
เปนความสามารถทางสมองของบุคคลในดานการคิดโดยจะอาศัยกระบวนการที่สลับซับซอนใน
การจดจํา เขาใจและวิเคราะหสิ่งตาง ๆ อยางเปนระบบ ซึ่งบลูมไดจัดลําดับพฤติกรรมดานพุทธิ พิสัย
เปน 6 ดานดังนี้
1. ความรูความจํา (Memory) เปนความรูที่ไดจากการจําขอเท็จจริงยอย ๆ จนกระทั่งถึง
หลักทฤษฎีตาง ๆ เชนรูจักวิธีการ รูขอเท็จจริง รูศัพทรูความคิดรวบยอด รูระบบ รูจักประเภท รู
หลักการ รูทฤษฎี ฯลฯ
2. ความเขาใจ (Comprehension) เปนความสามารถในการเขาใจความหมายซึ่งอาจเปน
การแปลความหมายเปนอีกรูปแบบหนึ่ง เชน จากคําพูดเปนตัวเลข หรือเปนการตีความซึ่งไดจาก
การอธิบายหรือสรุปหรืออาจเปนการทํานายผลได
3. การนําไปใช (Application) เปนการนํากฎ หรือวิธีการ หลัก การ ทักษะ ความเขาใจ
ความคิด ฯลฯ ไปใชในสถานการณใหม การเรียนรูประเภทนี้ตองการความเขาใจที่มีระดับสูงกวา
ขั้นที่ 2
4. การวิเคราะห (Analysis) หมายถึง ความสามารถที่จะจําแนกสิ่งหนึ่งออกเปนสวนยอย
เพื่อใหเขาใจโครงสรางของสิ่งนั้น จะรวมถึงการชี้บงสวนตาง ๆ การคนหาความสัมพันธของสวน
เหลานั้น ซึ่งตองเขาใจทั้งเนื้อหาและโครงสรางของสิ่งนั้นดวย
5. การสังเคราะห (Synthesis) หมายถึง ความสามารถรวมสวนยอยเขาดวยกันแลวสราง
เป นสิ่ ง ใหม อาจเกี่ ย วกั บ การสรา ง การสื่ อความหมายขึ้ นใหม เช น สุ นทรพจน หรือ แนวเรื่อ ง
(theme) แผนการทํ า งาน และความสั ม พั น ธที่เ ปน นามธรรม การสัง เคราะหเ ป นพฤติก รรมเชิ ง
สรางสรรคเกี่ยวกับการสรางกระสวนใหม โครงสรางใหม ประดิษฐสิ่งใหม ๆ ประกอบสิ่งตาง ๆ
ใหเปนรูปเปนรางขึ้นมา
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6. การประเมินคา (Evaluation) ไดแก ความสามารถในการตัดสินคาของสิ่งตาง ๆ เชน คํา
บอกเลา นิยาย โคลง รายงานการวิจัย การพิ จารณาตั ดสินขึ้นอยูกับเกณฑ ที่แนนอน อาจจะเปน
เกณฑภายในซึ่งจะมีสวนเกี่ยวของกับวัตถุประสงค
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2540 : 29-62) แบงการคิดออกเปน 2 ระดับ
คือ ทักษะการคิดที่เปนแกน และทักษะการคิดขึ้นสูง
1. ทักษะการคิดที่เปนแกน (Core/General Thinking Skills) หมายถึงทักษะการคิดที่
จําเป นตองใชอยูเสมอในการดํารงชีวิตประจําวันและเปนพื้นฐานของการคิดระดับสูงที่มี ความ
สลั บ ซั บ ซ อ น ประกอบด ว ย การสั ง เกต (Observing) การสํ า รวจ (Exploring) การตั้ ง คํ า ถาม
(Questioning) การเก็บรวบรวมขอมูล (Information Gathering) การระบุ (Identifying) การจําแนก
แยกแยะ (Discriminating) การจัดลําดับ (Ordering) การเปรียบเทียบ (Comparing) การจัดหมวดหมู
(Classifying) การสรุ ป อ า งอิ ง (Ordering) การแปล (Translating) การตี ค วาม (Interpreting) การ
เชื่ อ มโยง (Connecting) การขยายความ (Elaborating) การให เ หตุ ผ ล (Reasoning) การสรุ ป ย อ
(Summarizing)
2. ทักษะการคิดขั้นสูงหรือทักษะการคิดที่ซับซอน (Higher-Ordered /More Complex
Thinking Skills) เปนทักษะการคิดที่มีหลายขั้นตอน และตองอาศัยทักษะการสื่อความหมายและ
ทักษะการคิดที่เปนแกนหลาย ๆ ทักษะในแตละขั้น ทักษะการคิดขั้นสูงจึงจะพัฒนาได เมื่อเด็กได
พัฒนาทักษะการคิดพื้นฐานจนมี ความชํานาญพอสมควรแลว ทักษะการคิดขั้นสูงประกอบดวย
ทั ก ษะย อ ย ๆ ดั ง นี้ การสรุ ป ความ (Drawing Conclusion) การให คํ า จํ า กั ด ความ (Definition)
การวิเคราะห (Analyzing) การผสมผสานขอมูล (Integrating) การจัดระบบความคิด (Organizing)
การสรางองคความรู (Construction) การกําหนดโครงสราง (Structuring) การสรางองคความรูใหม
(Restructuring) การค น หาแบบแผน (Finding Patterns) การหาความเชื่ อ พื้ น ฐาน (Finding
Underlying Assumption) การคาดคะเน/พยากรณ (Predicting) การตั้งสมมติฐาน (Formulating
Hypothesis) การทดสอบสมมติฐาน (Testing Hypothesis) การตั้งเกณฑ (Establishing) การพิสูจน
ความจริง (Verifying) การประยุกตใชความรู (Applying)
สรุประดับของการคิดสามารถแบงออกไดเปน 2 ระดับไดแก
1. ทักษะการคิดที่เปนแกน เปนทักษะการคิดที่เปนพื้นฐานของการคิดในระดับที่สูงขึ้น
ไปเปนการคิดที่ใชในการดํารงชีวิต มีการพิจารณาไตรตรองเหตุการณหรือขอมูลตาง ๆ โดยอาศัย
ประสบการณเปนหลักในการตัดสินใจ
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2. ทักษะการคิดระดับสูง เปนทักษะการคิดที่ตองใชกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายและ
ซับซอนมีการกลั่นกรองขอมูลหรือเหตุการณที่เกิดขึ้นอยางสมเหตุผลโดยอาศัยประสบการณและ
การเรียนรูที่ตอเนื่องชวยในการตัดสินใจ
ในงานวิจัยฉบับ นี้ไ ดศึ กษาเรื่องความสามารถในการคิดวิเคราะห ซึ่งเปนทัก ษะการคิด
ระดับสูงที่ตองใชกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย และตองอาศัยทักษะการสื่อความหมาย ทักษะ
การคิดที่เปนแกนหลาย ๆ ประเภท ทักษะการคิดขั้นสูงจึงจะพัฒนาได
4.4 มิติของการคิด
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2543 : 5-13) ไดกลาวไววา จากการศึกษาคนควา
การวิเคราะหขอมูลและความคิดเห็นตาง ๆ ไดมีการสรุป “การคิด” เปนมิติและไดจัดมิติของการคิด
ไว 6 ดาน เพื่อใชเปนกรอบความคิดในการพัฒนาความสามารถทางการคิดของเด็กและเยาวชน ซึ่ง
ประกอบดวย
1. มิติดานขอมูลหรือเนื้อหาที่ใชในการคิดในการคิดบุคคลไมสามารถคิดโดยไมมีเนื้อหา
ของการคิดไดเพราะการคิดเปนกระบวนการ ดังนั้นในการคิดจึงตองมีการคิดอะไรควบคูไปกับคิด
อยางไร ซึ่งขอมูลที่มนุษยใชคิดพิจารณาแกปญหาแบงออกเปน 3 ดานดวยกันคือ
1. ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง
2. ขอมูลเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดลอม
3. ขอมูลวิชาการ
ในการพิจารณาหาทางแกปญหา บุคคลจะตองพิจารณาขอมูลทั้ง 3 สวนนี้ ควบคูไป
อยางผสมกลมกลืน จนกระทั่งพบทางออกหรือทางเลือกในการแกปญหาอยางเหมาะสม
2. มิติดานคุณสมบัติที่เอื้ออํานวยตอการคิด
ในการพิจารณาเรื่องใด ๆ โดยอาศัยขอมูลตาง ๆ นั้นคุณสมบัติสวนตัวบางประการมี
ผลตอการคิดและคุณภาพของการคิด เชน คนที่มีใจกวางยอมยินดีที่จะรับฟงขอมูลจากหลายฝายจึง
อาจจะไดขอมูลมากกวาคนที่ไมรับฟง ซึ่งขอมูลเหลานี้จะมีผลตอการคิด ชวยใหการคิดพิจารณา
เรื่องตาง ๆ มีความรอบคอบมากขึ้น หรือผูที่ชางสงสัยอยากรูอยากเห็น มีความใฝรูยอมมีความ
กระตือรือรนที่จะแสวงหาขอมูลและคนหาคําตอบซึ่งคุณสมบัตินี้มักจะชวยสงเสริมการคิดใหมี
คุณภาพขึ้น ดังนั้นคุณภาพของการคิดสวนหนึ่งจึงยังตองอาศัยคุณสมบัติสวนตัวบางประการ แตใน
ทํานองเดียวกัน พัฒนาการดานการคิดของบุคคลก็มักจะมีสวนยอนกลับไปพัฒนาคุณสมบัติสวนตัว
ของบุคคลนั้นดวย
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คุณสมบัติภายในของมนุษยที่เอื้ออํานวยใหเกิดการคิดมีอยูหลายประการ อาจเรียกได
วาเปนลักษณะนิสัยที่ตองสะสมมานานสามารถจัดกลุมไดเ ปน 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
ในการคิดบุคคลจําเปนตองมีทักษะพื้นฐานหลายประการในการดําเนินการคิด เชน
ความสามารถในการจําแนกความเหมือนและความตางของทั้ง 2 สิ่ง หรือมากกวา และความสามารถ
ในการจัดกลุมของที่มีลักษณะเหมือนกัน ซึ่งเปนทักษะพื้นฐานในการสรางมโนทัศนเกี่ยวกับสิ่งนั้น
ความสามารถในการสัง เกต การรวบรวมขอ มู ล และการตั้ง สมมติ ฐ าน เป น ทั ก ษะพื้ น ฐานใน
กระบวนการคิ ด แก ป ญ หา ทั ก ษะที่ นั บ ว า เป น ทั ก ษะการคิ ด พื้ น ฐานจะมี ลั ก ษณะย อ ย ซึ่ ง มี
กระบวนการหรือขั้นตอนในการคิดไมมาก ทักษะที่มีกระบวนหรือขั้นตอนมากและซับซอนสวน
ใหญจะตองใชทักษะผสมผสานกัน ซึ่งเราจะเรียกวา “ทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง”
ทักษะการคิดเปนพื้นฐานที่สําคัญในการคิด บุคคลจะคิดไดดี จําเปนตองมีทักษะการ
คิดที่จําเปนมาแลวและเชนเดียวกันการคิ ดของบุคคลก็จะมีสวนสงไปถึงการพัฒนาทักษะการคิด
ของบุคคลนั้นดวย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2543 : 8-10) ไดวิเคราะหทักษะตาง ๆ พบวา
1. ทักษะการคิดพื้นฐานที่สําคัญ มีจํานวนมากดังนี้
1.1 ทักษะการสื่อสาร ไดแก
ทักษะการฟง
ทักษะการบรรยาย
ทักษะการใชความรู
ทักษะการเก็บความรู
ทักษะการจํา
ทักษะการดึงความรู
ทักษะการอธิบาย
ทักษะการพูด
ทักษะการอาน
ทักษะการเขียน
ทักษะการทําความกระจาง ทักษะการจําได
ทักษะรับรู
ทักษะการแสดงออก
1.2 ทักษะที่เปนเกณฑหรือทักษะขั้นพื้นฐานทั่วไป ไดแก
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ทักษะการสังเกต
ทักษะการจัดหมวดหมู
ทักษะการระบุ
ทักษะการอางอิง
ทักษะการสํารวจ
ทักษะการตีความ
ทักษะการแปลความ
ทักษะการจําแนกความแตกตาง
ทักษะการตั้งคําถาม
ทักษะการเชื่อมโยง
ทักษะการจัดลําดับ
ทักษะการขยายความ
ทักษะการรวบรวมขอมูล ทักษะการใชเหตุผล
ทักษะการเปรียบเทียบ
ทักษะการสรุปความ
2. ทักษะการคิดขั้นสูง ที่สําคัญมีดังนี้
ทักษะการนิยาม
ทักษะการหาความเชื่อพื้นฐาน
ทักษะการวิเคราะห
ทักษะการทํานาย
ทักษะการผสมผสาน
ทักษะการตั้งสมมติฐาน
ทักษะการจัดระบบ
ทักษะการทดสอบสมมติฐาน
ทักษะการสราง
ทักษะการกําหนดเกณฑ
ทักษะการจัดโครงสราง
ทักษะการพิสูจน
ทักษะการปรับโครงสราง ทักษะการประยุกต
ทักษะการหาแบบแผน
จะเห็นไดวามิติดานการคิดนั้นแบงออกเปน 2 ระดับคือ ทักษะการคิดขึ้นพื้นฐานและ
ทักษะการคิดขั้นสูง ซึ่งทัก ษะการคิดทั้ งสองระดับนี้จะเปนพื้นฐานสํา คัญที่จะกอให เกิดกระบวน
การคิด
4. มิติดานลักษณะการคิด
ลักษณะของการคิด เปนประเภทของการคิดที่แสดงลักษณะเฉพาะที่ชัดเจน ลักษณะ
การคิดแตละลักษณะจะอาศั ยทักษะพื้นฐานบางประการและมีกระบวนการหรือขั้นตอนในการคิด
ไมมากนัก ลักษณะการคิดใดมีกระบวนการหรือขั้นตอนที่มากและซับซอนขึ้น จะเรียกการคิดนั้น
เปน “กระบวนการคิด”
ลัก ษณะการคิ ดที่ มีความสํา คัญ สมควรนํา ไปใชพั ฒนาเด็กและยาวชนของชาติมี 8
ประการ (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2543 : 11)
1. การคิดคลอง
2. การคิดหลากหลาย
3. การคิดละเอียดลออ
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4. การคิดชัดเจน
5. การคิดกวาง
6. การคิดไกล
7. การคิดลึกซึ้ง
8. การคิดอยางมีเหตุ
ลักษณะการคิดทั้ง 8 ประการนี้ สามารถนําไปใชพัฒนาเยาวชนของประเทศใหเติบโต
เปนผูใหญที่มีคุณภาพได
5. มิติดานกระบวนการคิด
กระบวนการคิด เปนการคิดซึ่งประกอบดวยขั้นตอนในการคิดซึ่งมีมากบาง นอยบาง
แลวแตความจําเปนของการคิดแตละลักษณะ และในแตละขั้นตอนของการคิดตองอาศัยการคิด
พื้ น ฐานและขั้ น สู ง ตามความเหมาะสม กระบวนการคิ ด ที่ จํ า เป น คื อ กระบวนการคิ ด อย า งมี
วิจารณญาณ เนื่องจากกระบวนการนี้เปนกระบวนการที่สําคัญที่ตองนําไปใชในกระบวนการ หรือ
สถานการณอื่น ๆ อีกจํานวนมากเชนกระบวนการคิดแกปญหา กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการ
คิดริเริ่มสรางสรรค กระบวนการวิจัย เปนตน
6. มิติดานการควบคุมและประเมินการคิดของตนเอง
การควบคุมการรูคิดของตนเอง หมายถึง การรูตัวถึงความคิดของตนเองในการกระทํา
อยางใดอยางหนึ่ง หรือการประเมินการคิดของตนเองและใชความรูนั้นในการควบคุมหรือปรับการ
กระทําของตนเอง ซึ่งการคิดในลักษณะนี้ เรียกวา การคิดอยางมียุทธศาสตร (strategic thinking) จะ
ครอบคลุมไปถึงการวางแผน การควบคุมกํากับการกระทําของตนเอง การตรวจสอบความกาวหนา
และการประเมินผล
มิติดานการควบคุมและการประเมินการคิดของตนเองนี้นับวาเปนมิติที่มีความสําคัญ
ของการคิ ด บุ ค คลที่ มี ก ารตระหนั ก รู แ ละประเมิ น การคิ ด ของตนเองได จะสามารถปรั บ ปรุ ง
กระบวนการคิดของตนใหดีขึ้นเรื่อย ๆ การพัฒนาความสามารถของผูเรียนในมิตินี้จะสงผลตอ
ความสามารถทางการคิดของผูเรียนในภาพรวม
ดังนั้น การที่ผูเรียนจะเกิดกระบวนการคิดไดนั้น ครูผูสอนจะตองพัฒนาทักษะการคิด
กอนเพราะการสอนใหผูเรีย นเกิ ดทักษะการคิดในเบื้องตนจะเปนการปูพื้นฐานใหผูเรีย นสรา ง
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
ความหมายของการคิดวิเคราะหวาเปนการเนนการตีความขอมูลหลักไปยั งองคประกอบยอย และ
เปนการคนหาความสัมพันธและแนวทางที่ใชในการจัดการ การวิเคราะห ซึ่งสามารถสื่อออกมาให
เห็นไดโดยผานเทคนิคและวิธีการสรุปความที่มีประสิทธิภาพ
บุญชม ศรีสะอาด (2541 : 35) ใหนิยามวา การคิดวิเคราะห หมายถึง การคิดแยกแยะ
หาความสัมพันธระหวางเหตุผล และระหวางองคประกอบตาง ๆ หรือสิ่งตาง ๆ อันจะชวยใหเห็น
ถึงความเกี่ยวพัน ความสัมพันธขององคประกอบหรือสิ่งตาง ๆ เหลานั้น
อรพรรณ พรสีมา (2543 : 24) ใหความหมายวา การคิดวิเคราะห เปนทักษะการคิด
ระดับกลางซึ่งจะตองไดรับการพัฒนาตอจากทักษะการคิดขั้นพื้นฐานมีการพัฒนาแงมุมของขอมูล
โดยรอบดานเพื่อหาเหตุผลและความสัมพันธระหวางองคประกอบตาง ๆ
ทิศนา แขมมณี (2545 : 41) ไดใหความหมายของคําวา คิดวิเคราะห คือ การคิดที่ตอง
ใชคําตอบแยกแยะขอมูลและหาความสัมพันธของขอมูลที่แยกแยะนั้น หรืออีกนัยหนึ่งคือการเรียนรู
ในระดั บ ที่ ผู เ รี ย นสามารถจั บ ได ว า อะไรเป น สาเหตุ เหตุ ผ ล หรื อ แรงจู ง ใจที่ อ ยู เ บื้ อ งหลั ง
ปรากฏการณใดปรากฏการณหนึ่ง
สุวิทย มูลคํา (2547 : 9) ใหความหมายและองคประกอบของการคิดวิเคราะหวา
หมายถึง ความสามารถในการจําแนก แยกแยะองคประกอบตาง ๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งอาจจะเปน
วัตถุ สิ่งของ เรื่องราว หรือเหตุการณ และหาความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวางองคประกอบเหลานั้น
เพื่อคนหาสภาพความเปนจริง หรือสิ่งสําคัญที่กําหนดให
จากความหมายขางตนสามารถสรุปไดวาการคิดวิเคราะห คือการพิจารณาหาเหตุผล
ให กั บ ข อ มู ล ตา ง ๆ โดยนํา องค ป ระกอบหลั ก และองค ประกอบย อ ยของข อมู ล นั้ น 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. การคิดวิเคราะหความสัมพั นธ ไดแก ความสามารถในการตรวจสอบวาขอมูลมี
ความสอดคลองกันหรือไม
3. การคิดวิเคราะหหลักการ ไดแก การวิเคราะหไดวา ผูเขียนตองการสื่อสารถึงสิ่งใด
บลูม (Bloom 1974 : 163, อางถึงใน พัชราภรณ พิมละมาศ 2544 : 29 – 30) กลาวถึง
ลักษณะของการคิดวิเคราะหมี 3 ประเภท คือ
1. การวิ เ คราะห เ นื้ อ หา ในข อ มู ล ต า ง ๆ นั้ น อาจจะประกอบด ว ยส ว นที่ เ ป น
ขอเท็จจริง ความคิดเห็นของผูเขียน หรือคานิยมซึ่งไดแก
1.1 ความสามารถในการตระหนักรูซึ่งไมกลาวถึงขอสันนิษฐาน
1.2 ทักษะในการจําแนกความจริงจากสมมติฐาน
1.3 ความสามารถในการจําแนกความจริงจากขอมูลเบื้องตน
1.4 ทักษะในการบงชี้และในการพินิจพิเคราะหระหวางกระบวนการพฤติกรรม
กับอางถึงยังแตละบุคคลและกลุม
1.5 ความสามารถที่บงชี้ขอสรุปจากขอมูล
2. การวิเคราะหความสัม พันธ ผูอานจะตองมีทั กษะในการเชื่อมตอความสัมพันธ
ระหวางขอมูลหลักกับสวนอื่น ๆ เชน สมมติฐาน ซึ่งไดแก
2.1 ทักษะความเขาใจในความสัมพันธระหวางแนวคิดในขอความ
2.2 ความสามารถในการระลึกในสวนของเหตุผลของการตัดสินใจ
2.3 ความสามารถในการระลึกซึ่งเปนความจริงหรือขอสมมติฐานเปนสําคัญ หรือ
ขอโตแยงที่สนับสนุนขอความนั้น
2.4 ความสามารถในการตรวจสอบความเที่ยงของสมมติฐานซึ่งใหขอมูลและขอ
สันนิษฐาน
2.5 ความสามารถในการจําแนกความสัมพันธของสาเหตุและผลกระทบจากสวน
อื่น ๆ ของความสัมพันธ
2.6 ความสามารถในการจํ า แนกความสัม พั น ธ ข องข อ มู ล ในข อ โต แย ง ไปยั ง
ความสามารถในการจําแนกความเกี่ยวของของขอมูลที่นอกเหนือไป
2.7 ความสามารถในการระลึกความสัม พั นธและรายละเอีย ดที่สํา คัญและไม
สําคัญในขอมูลนั้น
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3. การวิเคราะหหลักการ เปนการวิเคราะหระบบ หลักการโครงสรางที่เกี่ยวของรวม
ไปถึงความชัดเจนและไมชัดเจนของโครงสรางในการวิเคราะหหลักการนี้จะตองวิเคราะหแนวคิด
จุดประสงค และมโนทัศน ซึ่งไดแก
3.1 ความสามารถในการวิเคราะห ในรายละเอียดของงาน ความสัมพันธของ
ขอมูลและความหมายขององคประกอบตาง ๆ
3.2 ความสามารถในการวิเคราะหรูป แบบในการเขีย น ความสามารถในการ
วิเคราะหจุดประสงคของผูเขียน ความเห็นของผูเขียนและความรูสึกที่มีตองาน
3.3 ความสามารถในการวิเคราะหถึงมโนทัศนของผูเขียนวากําลังกลาวถึงสิ่งใด
3.4 ความสามรถในการวิเคราะหถึงสวนที่เปนโฆษณาชวนเชื่อ
3.5 ความสามารถในการวิเคราะหถึงจุดที่เปนอคติของผูเขียน
ลาวัณ ย วิ ท ยาวุฑ ฒิกุ ล (2533 : 33) กล า วถึง ลั ก ษณะของการคิ ดวิ เ คราะห ว า
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 ความสามารถเชื่อมโยงความคิดตาง ๆ
2.2 ความสามารถตัดสินไดวาขอมูลนั้นสมเหตุสมผลหรือไม
2.3 ความสามารถตรวจสอบความถูกตองของสมมติฐานที่อานพบได
2.4 ความสามารถสรุปไดวาขอใดเปนแนวคิดสําคัญ
2.5 ความสามารถเชื่อมโยงเหตุผลในแตละสถานการณได
2.6 ความสามารถวิเคราะหขอความที่ขัดแยงที่ปรากฏในเนื้อเรื่องได
3. การคิดวิเคราะหหลักการ ประกอบดวย
3.1 ความสามารถวิเคราะหรูปแบบและโครงสรางของขอมูลได
3.2 ความสามารถวิเคราะหวัตถุประสงคของผูเขียน
3.3 ความสามารถในการเชื่อมโยงความคิดรวบยอดเปนหลักการได
3.4 ความสามารถเรียนรูเทคนิควิธีการที่ปรากฏในเนื้อเรื่องได
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3.5 ความสามารถแยกความแตกตางระหวางขอเท็จจริงและอคติที่มีอยูได
นอกจากนี้ บุญชม ศรีสะอาด (2541 : 22) ไดกลาวถึงลักษณะของการคิดวิเคราะหวา
เปนความสามารถในการแยกแยะเรื่องราวใด ๆ ออกเปนสวนยอย ๆ วาสิ่งนั้นประกอบกันอยูเชนไร
แตละอันคืออะไร มีความเกี่ยวพันกันอยางไร อันใดเปนสําคัญมากนอย ซึ่งพฤติกรรมนี้สามารถ
แยกออกเปน 3 ขอยอย คือ
1. การวิเคราะหความสําคัญ เปนความสามารถในการหาสวนประกอบที่สําคัญของ
เรื่องราวหรือปรากฏการณนั้น ๆ เรียกไดวาเปนการแยกแยะหาหัวใจของเรื่อง
2. การวิเคราะหความสัมพันธ เปนความสามารถในการหาความสัมพันธของสวน
ตางๆ
3. การคิดวิเคราะหหลักการ เปนความสามารถในการหาหลักการของความสัมพันธ
ของสวนสําคัญในเรื่องราวหรือปรากฏการณนั้น ๆ วาสัมพันธกันอยูโดยอาศัยหลักการใด
กลาวโดยสรุป ความสามารถในการคิดวิเคราะหสามารถแบงไดเปน 3 ลักษณะไดแก
1. การวิเคราะหเนื้อหา เปนการแยกแยะขอเท็จจริงออกจากสมมติฐาน และสรุปขอมูล
นั้น
2. การวิเคราะหความสัมพันธ เปนการเชื่อมโยงความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวาง
ขอมูลหลักกับขอมูลยอยอื่น ๆ
3. การวิเคราะหหลักการ เปนการวิเคราะหรูป แบบ วัตถุประสงค และเชื่อมโยง
ความคิดรวบยอด
จากความหมายลักษณะของความคิดวิเคราะห จะพบวาการคิดดังกลาวเปนพฤติกรรม
การเรียนรูในการแยกแยะขอมูล เนนการตีความขอมูลหลักไปยังองคประกอบยอยและการคนหา
ความสัมพันธของขอมูล ซึ่งมี 3 ลักษณะ ไดแก การวิเคราะหเนื้อหา การวิเคราะหความสัมพันธ และ
การวิเคราะหหลักการ ซึ่งมีความสําคัญตอการจัดการการเรียนรู
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
5.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษานอกสถานที่
งานวิจัยในประเทศ
รจรินทร พรหมศิริ ( 2539 : 77-78 ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและคานิยมดานสิ่งแวดลอมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษา
โดยการสอนแบบการศึกษานอกสถานที่กั บนัก เรียนที่เรียนโดยการสอนตามคูมือการสอนของ
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หนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา วัตถุประสงคการวิจัยสวนหนึ่ง เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและคานิยมดานสิ่งแวดลอมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษา
โดยการสอนแบบการศึกษานอกสถานที่กั บนัก เรียนที่เรียนโดยการสอนตามคูมือการสอนของ
หนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึก ษาปที่ 1 2 กลุมคือ
กลุม ทดลอง และ กลุมควบคุ ม กลุม ละ 30 คน ผลการวิจัยพบวา กลุม ทดลองและกลุม ควบคุม มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคานิยมดานสิ่งแวดลอมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
นราลัก ษณ ขจี จิต ร ( 2542 : 91-93 ) ได ทํา การวิจัย เชิ ง ปฏิ บัติ ก าร เรื่อง การพั ฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการทํางานเปนกลุม ในกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตของ
ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หนวยการเรียนที่ 2 เรื่องชีวิตในบาน โดยใชแหลงความรูจากชุมชน
โดยใชกลุมตัวอยางเฉพาะกรณีเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 10 คน วัตถุประสงคการ
วิจัย ไดแก 1) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต เรื่องชีวิตใน
บานของผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รอยละ 75 ขึ้นไป 2) เพื่อพัฒนาทักษะการทํางานเปน
กลุมของผูเรียนโดยใชแหลงความรูชุมชน ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใช
แหลงความรูชุมชนมากกวารอยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑความรอบรูที่กําหนด 2)
นักเรียนทุกคนเกิดการพัฒนาพฤติกรรมทักษะการทํางานเปนกลุมที่ดีขึ้นจนอยูในระดับเกณฑที่ดี
สุรศักดิ์ ปะตังถาโต ( 2543 : 77-78 )ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช
ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น เพื่ อ พั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นกลุ ม สร า งเสริ ม ประสบการณ ชี วิ ต
(สังคมศึกษา) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 วัตถุประสงคการวิจัยสวนหนึ่ง เพื่อพัฒนา
ผลสัม ฤทธิ์ทางการเรีย นกลุม สร า งเสริม ประสบการณชีวิต ( สัง คมศึ ก ษา ) สําหรับนัก เรียนชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 6 ดวยรูปแบบการสอนโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 40 คน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชภูมิปญญา
ทองถิ่นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว คือ 70%
ธิดา สุบรรนาจ (2544 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมสําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 - 6 เพื่อสงเสริมความตระหนักในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นของ
อําเภอท า ตู ม จังหวัด สุรินทร ตามแนวคิ ด การทองเที่ ย วเชิ ง วัฒ นธรรม โดยลัก ษณะของการจั ด
กิจกรรมในโปรแกรมนี้อยูในรูปแบบของการศึกษานอกสถานที่ วัตถุประสงคการวิจัยสวนหนึ่งเพื่อ
เปรียบเทียบความตระหนักในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 – 6 อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร ตามแนวคิดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กลุมตัวอยาง คือ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 - 6 จํานวน 40 คน ผลการวิจัยพบวา คาเฉลี่ยของคะแนนความ
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ตระหนักในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น ของนักเรียนหลังการเขารวมโปรแกรมสูงกวากอน
การเขารวมโปรแกรม
ศรีส กุ ล วิ บู ล ย วงศรี ( 2544 : 79-80 ) ไดทํ า การวิ จัย เรื่อ ง การศึ ก ษาผลการเรี ยนรู ข อง
นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1 ที่ ส อนโดยการใช แ หล ง ทรั พ ยากรชุ ม ชนกั บ การสอนปกติ
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)
นักเรียนในกลุมทดลองที่สอนโดยใชแหลงทรัพยากรชุมชนมีผลการเรียนรูสูงกวานัก เรียนในกลุม
ควบคุมที่สอนปกติ 2) นักเรียนกลุมทดลองมีความคิดเห็นที่ดีตอการนําแหลงทรัพยากรชุมชนมา
ใชในการเรียนการสอน
พลากร ศรีวะรมย (2550 : 72-73) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลของการจัดกิ จกรรมการ
เรียนรูนอกสถานที่ เรื่อง สุขภาพกับสิ่งแวดลอม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 วัตถุประสงคการ
วิจัย ไดแก 1) เพื่ อศึ ก ษาผลสัม ฤทธิ์ทางการเรีย น เรื่อง สุข ภาพกับสิ่งแวดลอม ของนัก เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรู นอกสถานที่ 2) เพื่อศึกษาเจตคติ
ตอการอนุรักษสิ่งแวดลอมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนดวยการจัดกิจกรรม
การเรียนรูนอกสถานที่ กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 2 กลุมคือ กลุมทดลอง และ
กลุม ควบคุม กลุม ละ 45 คน ผลการวิจั ยพบวา 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย น เรื่อง สุขภาพกั บ
สิ่งแวดลอม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูนอก
สถานที่ แ ตกต า งกั น โดยที่ หลั ง การเรี ย นรูสู ง กว า ก อ นการเรี ย นรู 2) เจตคติต อ การอนุ รั ก ษ
สิ่งแวดลอมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูนอก
สถานที่แตกตางกัน โดยที่หลังการเรียนรูสูงกวากอนการเรียนรู
งานวิจัยตางประเทศ
ลี ชู เว็น (Lee Shu-Wen 1997 : บทคัดยอ)ไดทําการศึกษาเรื่อง การประเมินผลกระทบของ
การศึกษานอกสถานที่ ตอผลการเรียนรูและทัศนคติของนักศึกษาวิทยาลัยชีววิทยาโดยตัวอยางเปน
นักศึกษามหาวิทยาลัย นอรทเทริน โคโลราโด แบงเปน 2 กลุม กลุมที่ 1 เปนกลุมควบคุมจะเรียนอยู
ในหองทดลอง (Laboratory) จํานวน 86 คนและกลุมที่ 2 เปนกลุมทดลอง เปนกลุมที่ไปทัศนศึกษา
นอกสถานที่ ผลการศึกษาคือผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นของกลุมทดลองหรือกลุม ที่ไปศึกษานอก
สถานที่สูงกวากลุมควบคุม หรือกลุมที่เรียนอยูในหองทดลอง (Laboratory) และนักเรียนที่เรียนอยู
ในหองทดลอง (Laboratory) จะมีทัศนคติทางบวกตอการไปศึกษานอกสถานที่มากกวากลุมที่ไป
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ศึกษานอกสถานที่ แตอย างไรก็ตามพบวา กลุมที่ไ ปศึกษานอกสถานที่จะไดรับประสบการณที่
กวางขวางเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนอยางดี
จากการศึ กษางานวิจัยทั้ง ในและตางประเทศ แสดงใหเห็นวา การจัด กิ จกรรม
การศึกษานอกสถานที่สามารถใชไดกับการเรียนการสอนในทุกสาระการเรียนรู เพื่อพัฒนาผลการ
เรียนรูของผูเรียน รวมถึงการสงเสริมทักษะการทํางานเปนกลุม ความตระหนักในการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น และเจตคติตอการอนุรักษสิ่งแวดลอม ทําใหผูเรียนไดรับประสบการณตรง
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความกระตือรือรนในการเรียน ทําใหผู เรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ของตนเอง ผูวิจัยจึงสนใจนําหลักการของการจัดการศึกษานอกสถานที่ มาใชในการจัดกิจกรรมการ
เรี ย นรู เรื่ อ ง อาณาจั ก รทวารวดี ในสาระประวั ติ ศ าสตร เพื่ อ พั ฒ นาผลการเรี ย นรู และพั ฒ นา
ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ใหเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว
5.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถในการคิดวิเคราะห
งานวิจัยในประเทศ
สมนึ ก ปฏิป ทานนท (2542 : บทคัดย อ ) ศึ ก ษาผลของการเรีย นการสอนดว ยวิ ธี
สตอรี่ไลน ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิ เคราะหของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิท ยาลัย พบวานักเรียนที่เรียนวิชาสังคมศึกษา
ดวยวิธีสตอรี่ไลน มีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะหไมแตกตางจากนักเรียนกลุมที่เรียน
แบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะหของ
นักเรียนระหวางกลุมกอนเรียน และหลังเรียนดวยวิธีสตอรี่ไลนไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
พัชราภรณ พิมละมาศ ( 2544 : บทคัดยอ ) ศึก ษาผลของการจัดกิจกรรมการเรีย น
การสอนวิชาสังคมศึกษาตามแนวคิด 4 MAT ที่มีตอความสามารถในการคิดวิเคราะหและการคิด
สรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิตสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ผลการศึกษา
พบวา ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนในกลุมทดลองหลังเรียนไมสูงกวารอยละ 60
และนักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิด 4 MAT มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะหไมแตกตางจากนักเรียนกลุมที่ไมไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิด
4 MAT อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ศักดา เดชมา (2549 : 73-76) ไดศึกษาผลของการจัดการเรียนรูที่เนนการสรางความรู ดวย
ตนเองตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการคิดวิเคราะหในวิชาวิทยาศาสตรของ
นักเรียนชวงชั้นที่ 3 ชั้นปที่ 1 โรงเรียนคุรุประชาสรรค โดยมีวัตถุประสงคการวิจัยสวนหนึ่ง เพื่อ

60
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห ในวิชาวิทยาศาสตรของ
นักเรียนชวงชั้นที่ 3 ชั้นปที่ 1 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูที่เนนการสรางความรูดวยตนเองกับกลุม
ที่เรีย นโดยการจัดการเรีย นรูตามปกติ กลุม ตัวอย า ง คือ นักเรียนชวงชั้ นที่ 3 ชั้นปที่ 1 จํานวน
80 คน โดยแบงกลุมทดลอง 40 คน ดําเนินการสอนโดยใชการจัดการเรียนรูที่เนนกระบวนการสราง
ความรูดวยตนเอง และ กลุมควบคุม กลุมละ 40 คน ซึ่งดําเนินการสอนโดยการจัดการเรียนรู
ตามปกติ ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร และความสามารถในการคิด
วิเคราะหของนักเรียนที่เรียนโดยใชการจัดการเรี ยนรูที่เนนกระบวนการสรางความรูดวยตนเอง
สูงกวานักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ชลวษา ป ย ะนฤพั ท ธ (2551 : 85-87) ได ทํ า การวิ จั ย เรื่ อ ง การศึ ก ษาผลการเรี ย นรู แ ละ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห เรื่อง เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนเตรียมทหารชั้น
ปที่ 2 ด ว ยการจัดการเรีย นรูโดยใชหลัก การซิปปา วัตถุ ป ระสงคก ารวิจัย ไดแก 1) ศึ ก ษาผล
การเรี ย นรู เรื่ อ ง เศรษฐศาสตร ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น ของนั ก เรี ย นเตรี ย มทหารชั้ น ป ที่ 2 ที่ ไ ด รั บ
การจัดการเรียนรูโดยใชหลักการซิปปา 2) เปรีย บเที ย บผลการเรียนรูก อนและหลังเรียน เรื่อง
เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนเตรียมทหารชั้นปที่ 2 ที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูโดย
ใชหลักการซิปปา 3) ศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห เรื่อง เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
ของนักเรียนเตรียมทหารชั้นปที่ 2 หลังจากไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชหลักการซิปปา และ 4)
ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนเตรียมทหารชั้นปที่ 2 ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชหลักการซิปปา
กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนเตรียมทหารชั้นปที่ 2 จํานวน 30 นาย ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการเรียนรู
เรื่อง เศรษฐศาสตรในชี วิตประจําวัน ของนัก เรีย นเตรียมทหารที่ ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใช
หลักการซิปปา มีคาเฉลี่ยของคะแนนสูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2) ผลการเรียนรู เรื่อง เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนเตรียมทหารที่ไดรับการจัดการ
เรียนรูโดยใชหลักการซิปปา หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3)
ความสามารถในการคิดวิเคราะห เรื่อง เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนเตรียมทหารที่
ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชหลักการซิปปา สูงกวาเกณฑรอยละ 50 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 4) ความคิดเห็นของนักเรียนเตรียมทหารชั้นปที่ 2 ตอการจัดการเรียนรูโดยใชหลักการ
ซิปปา เรื่อง เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวันในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด
นั จ ภั ค บู ช าพิ ม พ (2551 : 101-102) ได ทํ า การวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นาผลการเรี ย นรู แ ละ
ความสามารถดานการคิดวิเคราะห เรื่อง ภูมิปญญาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน
วัดหวยจรเขวิทยาคม ดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู วัตถุประสงคการวิจัย ไดแก
1) เปรียบเทียบผลการเรียนรู เรื่อง ภูมิปญญาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่จัดการเรียนรู
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แบบสืบเสาะหาความรู กอนและหลังการจัดการเรียนรู 2) เปรียบเทียบความสามารถดานการคิด
วิเคราะห ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู กลุมตัวอยาง
คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 40 คน ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการเรียนรูของนักเรียนชั้น
มัธ ยมศึก ษาปที่ 2 กอนและหลังการจัดการเรีย นรูแบบสืบเสาะหาความรู กอนและหลังการจัด
การเรี ย นรู แ ตกต า งกั น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 โดยที่ ผ ลการจั ด การเรี ย นรู ห ลั ง
การจัดการเรียนรูสูงกวากอนการจัดการเรียนรู 2) ความสามารถดานการคิดวิเคราะห ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู แตกตางกันอยางมีนั ยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยที่นักเรียนมีความสามารถดานการคิดวิเคราะหอยูในระดับดี 3) ผลการศึกษาความ
คิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู โดยภาพรวมอยูใน
ระดับเห็นดวยมาก
งานวิจัยตางประเทศ
ลัมพคิน (Lumpkin 1991 : 3694-A) ไดศึกษาผลการสอนทักษะการคิดวิเคราะห
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคงทนในเนื้อหาวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนระดับ 5 และ 6
ผลการวิจัยพบวา เมื่อไดสอนทักษะการคิดวิเคราะหแลว นักเรียนระดับ 5 ทั้งกลุมทดลองและกลุม
ควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในเนื้อหาวิชาสังคมศึกษาไมแตกตางกัน สําหรับ
นักเรียนระดับ 6 ที่เปนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในเนื้อหาวิชาสังคม
ศึกษาสูงกวากลุมควบคุม
โอเวอรตัน (Overton 1993 : 3024-A) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลของการจัดการ
เรียนการสอนทั กษะการคิด ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการพัฒนาทักษะการคิดอยางมี
วิจารณญาณ และทักษะการคิดสรางสรรคของนักเรียนระดับ 2 ระดับ 4 ระดับ 6 เปนงานวิจัยเชิงกึ่ง
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 การจั ดการเรียนการสอนทักษะการคิดทําใหพบความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติในการพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะการคิดสรางสรรค
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แซมส ( Sams 2004 : 3 ) ไดศึกษาวิธีสอนไวยากรณเพื่อใหนักเรียนคิดวิเคราะหและ
เขียนอธิบายได โดยใหนักเรียนวิเคราะหประโยคผานกระบวนการตั้งคําถามเพื่อแสดงใหเห็นถึง
ความสัมพันธระหวางสวนตาง ๆ ของประโยคใหชัดเจน ผลการทดลองพบวาการสอนดวยวิธีนี้ทํา
ให นัก เรียนมี ความสามารถในการคิดวิเคราะหเพิ่ มขึ้น และนักเรีย นสามารถเขียนอธิบายเปน
ขั้นตอนในรูปแบบแผนภาพได ซึ่งแผนภาพจะมีสวนช วยใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาไดดีขึ้น เพราะ
แผนภาพจะชวยใหมองเห็นความสัมพันธระหวางประเด็นหลักและประเด็นยอยตาง ๆ ในประโยค
ไดชัดเจนขึ้น อีกทั้งยังชวยใหนักเรียนขยายประโยคและเชื่อมโยงความคิดในประโยคหลักใหเขา
กับประโยคยอยตาง ๆ ได
จากการศึกษางานวิจัยทั้งในและตางประเทศ แสดงใหเห็นวา การพัฒนาความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหนั้น สามารถเกิดไดกับทุกคน และผลจากการพัฒนาความสามารถในการคิด จะ
สงผลตอผลการเรียนรูของผูเรียน และการจัดกิจกรรมการศึกษานอกสถานที่ ก็เปนอีกรูปแบบของ
การจัดการเรียนรูที่มุงพัฒนาผูเรี ยนทั้งทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา ซึ่งจะเปน
เครื่องมือที่จะชวยพัฒนาทักษะการคิดของผูเรียนได ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลการเรียนรู
และความสามารถในการคิดวิเคราะห ของนักเรีย นชั้นมัธยมศึก ษาปที่ 1 โดยใช การจัดกิ จกรรม
การศึกษานอกสถานที่

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การศึกษาผลการเรียนรู เรื่อง อาณาจักรทวารวดี และความสามารถในการคิด
วิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ เปนการวิจัย
เชิงทดลอง(Experimental Research) โดยมีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลการเรียนรู
เรื่องอาณาจักรทวารวดี กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1โดยใชการจัด
กิจกรรมศึกษานอกสถานที่ 2) ศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห ระหวางเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1โดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ 3) ศึกษาความคิดเห็น
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่
โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
3. การดําเนินการทดลอง
4. การวิเคราะหขอมูลและสรุปผล
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๔
(เชาวนปรีชาอุทิศ) อําเภอเมือง จ.นครปฐม สังกัดเทศบาลนครปฐม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553
จํานวน 4 หองเรียน มีนักเรียนจํานวน 160 คน
กลุมตัวอยาง
กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย คื อ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1 โรงเรี ย นเทศบาล ๔
( เชาวนปรีชาอุทิ ศ ) อําเภอเมือง จัง หวัดนครปฐม สัง กัดเทศบาลนครปฐม ที่กํ าลัง ศึก ษาอยูใ น
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 จํานวน1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 40 คน ไดมาจากการสุม
อยางงาย ( Simple Random Sampling ) โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่
2. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เรื่องอาณาจักรทวารวดี
3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห
4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรม
ศึกษานอกสถานที่
การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
1. แผนการจัดการเรียนรู โดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่
1.1 ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสอนโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษา
นอกสถานที่ (Field Trip)
1.2 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุ ทธศักราช 2551 ในกลุมสาระ
การเรีย นรู สัง คมศึ ก ษา ศาสนา และวัฒนธรรม เกี่ ย วกั บขอบเขตสาระการเรียนรู ตัวชี้วัด และ
รายละเอียดที่เกี่ยวของกับเนื้อหาที่ใชในการทดลอง
1.3 กํ า หนดเนื้ อ หาที่ นํ า มาใช ใ นการทดลอง ได แ ก เรื่ อ งอาณาจั ก รทวารวดี ซึ่ ง มี
รายละเอียดสําคัญไดแก 1) การตั้งถิ่นฐานสมัยทวารวดี 2) เมืองโบราณสมัยทวารวดี 3) ศิลปะและ
สถาปตยกรรมสมัยทวารวดี และ 4) สังคมและความเชื่อสมัยทวารวดี
1.4 เขียนแผนการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ โดยทําการ
จัดการเรียนรู 5 สัปดาห สัปดาหละ 2-3 ชั่วโมง เปนระยะเวลา 12 ชั่วโมง ซึ่งประกอบไปดวย
1.4.1 สาระสําคัญ
1.4.2 ตัวชี้วัด
1.4.3 วัตถุประสงคการเรียนรู
1.4.4 สาระการเรียนรู
1.4.5 กิจกรรมการเรียนรู ซึ่งแบงเปนขั้นตอน ดังนี้
1. วางแผนและใหประสบการณกอนออกศึกษานอกสถานที่
2. ศึกษานอกสถานที่ตามกระบวนการหรือวิธีการศึกษาตามที่วางแผนไว
3. สรุปผลการเรียนรูภายหลังจากศึกษานอกสถานที่
4. ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน
1.4.6 สื่อการเรียนรู
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1.4.7 การวัดและประเมินผล
1.4.8 บันทึกหลังการสอน
1.5 นํ า แผนการจั ด การเรี ย นรู ที่ ส ร า งขึ้ น เสนอต อ อาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ เ พื่ อ
พิจารณาความถูกตองและปรับปรุงแกไข
1.6 นํ า แผนการจั ด การเรี ย นรู ที่ ส ร า งขึ้ น เสนอต อ ผู เ ชี่ ย วชาญ 3 ท า น ประกอบด ว ย
1) ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 2) ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการศึกษานอกสถานที่ 3) ผูเชี่ยวชาญดานการวัด
และประเมินผล เพื่อตรวจสอบความถูกตองและความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity)
โดยพิจารณาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางจุดประสงค เนื้อ หาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู
(Index of Item Objective Congruence : IOC) (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2535:139)
ซึ่งมีเกณฑการประเมิน ดังนี้
+1
หมายถึง
แนใจวาแผนการจัดการเรียนรูมีความสอดคลองกับ
วัตถุประสงค
0
หมายถึง
ไมแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูมีความสอดคลองกับ
วัตถุประสงคหรือไม
1
หมายถึง
แนใจวาแผนการจัดการเรียนรูไ มมีความสอดคลองกับ
วัตถุประสงค
โดยคา IOC t 0.50 แสดงวามีความเหมาะสมและสอดคลองระหวางองคประกอบของ
แผนการจัดการเรียนรู
ผลการใหผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยคาดัชนีความสอดคลอง
ระหวางจุดประสงค เนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู (Index of Item Objective Congruence
: IOC) มีคาระหวาง 0.67 -1.00 (รายละเอียดในภาคผนวกหนา 205) และผูวิจัยไดปรับแกตาม
ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญในดานเนื้อหา จุดประสงค ก ารเรียนรู การจัดกิ จกรรมการเรียนรู
การวัดและประเมินผล รวมทั้งปรับสํานวนการใชภาษาใหถูกตอง
1.7 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทานแลวนําแผนการ
จัดการเรียนรูเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อพิจารณาความถูกตองอีกครั้ง กอนนําไปใช
ในการทดลอง
1.8 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแลวไปทดลองกับกลุมตัวอยาง
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2. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เรื่อง อาณาจักรทวารวดี
2.1 ศึก ษารูปแบบ และการสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู จากหนัง สือเทคนิค
วิธีการสรางแบบสอบ (เยาวดี วิบูลยศรี 2539 : 178-225)
2.2 ศึก ษาหลัก สูต รแกนกลางการศึก ษาขั้นพื้ นฐานพุ ท ธศัก ราช 2551 กลุม สาระ
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 ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ตารางแสดงการวิเคราะหขอสอบวัดผลการเรียนรู เรื่อง อาณาจักรทวารวดี
พฤติกรรมการวัด

ความรู
ความ
ความ
นําไปใช
เขาใจ
สาระการเรียนรู
จํา
การตั้งถิ่นฐานสมัยทวารวดี
2
3
1

วิเคราะห สังเคราะห

ประเมินคา รวม

3

-

1

10

เมืองโบราณสมัยทวารวดี

3

3

1

2

-

1

10

ศิ ล ปะและสถาป ต ยกรรม
สมัยทวารวดี
สั ง คมและความเชื่ อ สมั ย
ทวารวดีได

3

3

-

2

-

2

10

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 นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปใหผู เชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ไดแก ผูเชี่ยวชาญดาน
เนื้อหา ผูเชี่ยวชาญดานการสอนสั งคมศึกษา และผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล ตรวจสอบ
ความตรงของเนื้อหาเพื่อนํามาปรับ ปรุง แก ไขใหสมบูรณแลวหาคา ดัช นีความสอดคลอง (IOC)
ระหวางเนื้อหาของขอสอบกับตัวชี้วัดเพื่อวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง
ซึ่งมีเกณฑการประเมิน ดังนี้
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+1 หมายถึง
แนใจวาขอสอบมีความสอดคลองกับตัวชี้วัด
0 หมายถึง
ไมแนใจวาขอสอบมีความสอดคลองกับตัวชี้วัด
-1 หมายถึง
แนใจวาขอสอบไมมีความสอดคลองกับตัวชี้วัด
โดยคา IOC t 0.50 แสดงวามีความเหมาะสมและสอดคลองระหวางขอสอบกับตัวชี้วัด
ปรับปรุงแบบทดสอบตามคําแนะนําของผู เชี่ยวชาญ ซึ่งผลการใหผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน
ตรวจสอบความเที่ยงตรงและคาดัชนีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู พบวา คาดัชนีความ
สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูมีคาเฉลี่ย เทากับ 1.00 ( รายละเอียดในภาคผนวกหนา 207 )
2.7 นําแบบทดสอบที่ปรับปรุง โดยผูเชี่ยวชาญไดใหคําแนะนําในเรื่องการปรับภาษา
การตั้งประโยคคําถาม และการแทรกรูปภาพประกอบคําถามในเรื่องศิลปะและสถาปตยกรรมสมัย
ทวารวดี จากนั้นนํา ไปทดลองกับ นัก เรียนชั้ นมัธ ยมศึกษาปที่ 2 หอง ม.2/1โรงเรียนเทศบาล ๔
(เชาวนปรีชาอุทิศ) อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553
จํานวน 40 คนที่ไมใชกลุมตัวอยาง เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ
2.8 นํ า กระดาษคํ า ตอบจากการทํ า แบบทดสอบ มาตรวจให ค ะแนน โดยคํ า ตอบ
ที่ ถู ก ต อ งให 1 คะแนน และคํ า ตอบที่ ผิ ด หรื อ ไม ต อบให 0 คะแนน แล ว นํ า มาหาค า คุ ณ ภาพ
ของแบบทดสอบ ไดแ ก ค า ความยากง า ย (p) และค า อํา นาจจํ า แนก (r) ของขอ สอบแตล ะข อ
แลวเลือกเฉพาะขอสอบที่มีความยากงาย (p) ระหวาง .20-.80 และมีคาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต .20
ขึ้นไป (พวงรัตน ทวีรัตน, 2540 : 129) จํานวน 40 ขอ ซึ่งมีความครอบคลุมเนื้อหาตามพฤติกรรม
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
มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.83 ( รายละเอียดในภาคผนวกหนา 211) นําขอสอบที่ไดปรับปรุงตาม
เกณฑแลว ไปใชทดสอบกอนเรียน (Pretest) และหลังเรียน (Posttest) ทั้งนี้ขอสอบที่ใชทดสอบ
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 รูวาสิ่งใดเกี่ยวของกับการตัดสินใจแยกแยะความจริงหรือสมมติฐานที่
เปนใจความสําคัญหรือขอโตแยงที่นํามาสนับสนุนสมมติฐาน
2.3 ตรวจสอบสมมติฐานที่ไดมาโดยการแบงแยกความสัมพันธของสาเหตุ
และผลจากความสัมพันธวิเคราะหขอมูลที่ขัดแยง
2.4 แบงแยกสิ่งที่ตรงและไมตรงกับขอมูล
2.5 สรางความสัมพันธและแยกรายละเอียดที่สําคัญและไมสําคัญ
3. วิเคราะหหลักการ
3.1 วิเคราะหความสัมพันธของขอความและความหมายขององคประกอบ
3.2 วิเคราะหรูปแบบการเขียน
3.3 วิเคราะหจดุ ประสงคของผูเขียน
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 เนื้อหาถูกตองและครอบคลุมประเด็นสําคัญ
ให 2 คะแนน
1.2 เนื้อหาถูกตองแตไมครอบคลุมประเด็นสําคัญ
ให 1 คะแนน
1.3 เนื้อหาไมถูกตอง และไมครอบคลุมประเด็นสําคัญ ให 0 คะแนน
2. ดานความสัมพันธ 2 คะแนน แบงเปน
2.1 เหตุผลถูกตองและสัมพันธกับเนื้อหา
ให 2 คะแนน
2.2 เหตุผลถูกตองแตไมสัมพันธกับเนื้อหา
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 นํา แบบทดสอบและเกณฑ ก ารตรวจให ค ะแนนที่ ส รา งขึ้ น เสนออาจารย ที่ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธเพื่อพิจารณาความถูกตองและปรับปรุงแกไข โดยผูเชี่ยวชาญไดใหคําแนะนําในเรื่ อง
การปรับภาษาการตั้งประโยคคําถามใหมีลักษณะเปนคําถามเชิงสถานการณ
3.4 นําแบบทดสอบและเกณฑการตรวจใหคะแนนที่สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน
ประกอบด ว ย 1) ผู เ ชี่ ย วชาญด า นเนื้ อ หา 2) ผู เ ชี่ ย วชาญด า นการจั ด การศึ ก ษานอกสถานที่
3) ผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา เพื่อนํามาปรับปรุงแกไข
ให ส มบู ร ณ แล ว หาค า ดั ช นี ค วามสอดคล อ ง (IOC) ระหว า งเนื้ อ หาของข อ สอบกั บ ตั ว ชี้ วั ด
เพื่อวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง จากผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองกับจุดประสงค
การเรียนรู (Index of Item Objective Congruence : IOC) ของแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห อยูระหวาง 0.67-1.00 (รายละเอียดในภาคผนวกหนา 209)
3.5 นํ า แบบทดสอบและเกณฑ ก ารตรวจให ค ะแนนที่ ป รั บ ปรุ ง แก ไ ขเรี ย บร อ ยแล ว
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 ผลการวิเคราะหคุณภาพขอสอบพบวาไดขอสอบที่ มีคุณภาพตามเกณฑจํานวน
10 ขอ โดยมีคาความยากระหวาง 0.33 ถึง 0.44 และคาอํานาจจําแนกระหวาง 0.77 ถึง 0.88
3.7 ตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะหแบบอัตนัย โดยใชสูตรหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค ( Cronbach) ไดคาความ
เชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหเทากับ 0.75 ( รายละเอียดในภาคผนวก
หนา 214)
3.8 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหไปใชกับกลุมตัวอยาง
4. แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นที่ มี ต อ การจั ด การเรี ย นรู โ ดยใช ก ารจั ด
กิจกรรมศึกษานอกสถานที่ ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้

70
4.1 ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราสวนประมาณคา
(Rating Scale) จากเอกสารและตําราที่เกี่ยวของ
4.2 สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธี สอนโดยใชการจัด
กิจกรรมศึกษานอกสถานที่ แบงเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาโดย ประกอบดวยประโยคขอความ
จํานวน 15 ขอ พรอมดวยมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับไดแก เห็นดวยมากที่สุด เห็นดวยมาก
เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยนอย เห็นดวยนอยที่สุด ตามวิธีของลิเคิรท (Likert) จากหนังสือคูมือ
การสรางเครื่องมือวัดคุณลักษณะดานจิตพิสัยของสํานักทดสอบทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
(2539:47 – 77) ดังนี้
เห็นดวยมากที่สุด
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 ดังนี้
หมายถึง แนใจวาขอคําถามมีความสอดคลองกับพฤติกรรมที่ตองการวัด
+1
0
หมายถึง ไมแนใจวาขอคําถามมีความสอดคลองกับพฤติกรรม
ที่ตองการวัด หรือไม
-1
หมายถึง แนใจวาขอคําถามไมมีความสอดคลองกับพฤติกรรมที่
ตองการวัด
โดยคา IOC t 0.50 แสดงว ามีความเหมาะสมและสอดคลองระหวางขอคําถามกั บ
วัตถุประสงคในการถาม
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คัดเลือกขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.50 ขึ้นไป เก็บไว และปรับปรุง
ขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองต่ํากวา 0.50 ใหมีความถูกตอง ไดคาคาดัชนีความสอดคลอง
ระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคในการถาม (Index of Item Objective Congruence : IOC)
วิเคราะห เทากับ 1.00 ( รายละเอียดในภาคผนวกหนา 216)
4.6 นําแบบสอบถามที่ไดแกไขปรับปรุง โดยการปรับภาษาใหมีความเหมาะสมกับ
ผูเรียนแลว ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่เปนกลุมทดลอง
แบบแผนการทดอง
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป นการวิ จั ย เชิ ง ทดลอง (Experimental Research) โดยใช แ บบแผน
การทดลองแบบกลุมเดียวสอบกอนและสอบหลัง (One-Group Pretest-Posttest Design) ดังนี้
( มาเรียม นิลพันธุ 2547 : 44 )
สอบกอน
T1
เมื่อกําหนดให
T1
หมายถึง
X
หมายถึง
T2
หมายถึง

ทดลอง
X

สอบหลัง
T2

การทดสอบกอนทดลอง (Pretest)
การสอนโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่
การทดสอบหลังทดลอง (Posttest)

การดําเนินการทดลอง
1. ทดสอบกอนการทดลอง (Pretest) กับนักเรียนกลุมทดลองโดยใชแบบทดสอบวัดผล
การเรียนรูเ รื่องอาณาจักรทวารวดี ที่ผูวิจัยสรางขึ้น
2. ดําเนินการทดลองกับนักเรียน
ผูวิจัยดําเนินการสอนดวยตนเองตามแผนการจัดการเรียนรูที่ไดสรางไว ไดดําเนินการ
ทดลองโดยใชเครื่องมือที่จัดเตรียมไว ซึ่งรายละเอียดมีดังตอไปนี้
2.1 เวลาที่ใชในการทดลอง จํานวน 5 สัปดาห ตามแผนการจัดการเรียนรู 5 แผน เวลา
12 ชั่วโมง โดยจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
2.1.1 แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 ขั้นวางแผนและใหประสบการณกอนออกศึกษา
นอกสถานที่ เวลา 2 ชั่วโมง เปนขั้นที่ครูผูสอนและผูเรียนจะตองรวมกันกําหนดวัตถุประสงค
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ขอตกลง การปฏิบัติตน การวางแผนการดําเนินกิจกรรมในการศึกษานอกสถานที่ และทดสอบ
ระหว า งเรีย นโดยใช แ บบทดสอบวัด ความสามารถในการคิดวิ เคราะห ในขั้นนี้ จะจั ดกิ จ กรรม
การเรียนรูภายในหองเรียน
2.1.2 แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 ขั้นวางแผนและใหประสบการณกอนออกศึกษา
นอกสถานที่ เวลา 2 ชั่วโมง เปนขั้นที่ครูผูสอนจะตองใหประสบการณกอนออกศึกษานอกสถานที่
แกผูเรียน รวมทั้งการสํารวจเสนทางการเดินทาง การเตรียมวัสดุอุปกรณและเครื่องมือที่จําเปนใน
การศึกษานอกสถานที่ ในขั้นนี้จะจัดกิจกรรมการเรียนรูภายในหองเรียน
2.1.3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 ขั้นศึกษานอกสถานที่ตามกระบวนการหรือวิธี
การศึกษาที่วางแผนไว เวลา 3 ชั่วโมง เปนขั้นที่ผูเรียนจะไดลงมือศึกษาและทํากิจกรรมตามที่ได
วางแผนไว เพื่อนําไปสูการเรียนรูและฝกฝนทักษะความสามารถตาง ๆ โดยเนนการใหความรูกับ
ผูเรียนในเรื่องสถาปตยกรรมและประติมากรรมสมัยทวารวดี ในขั้นนี้จะจัดกิจกรรมการเรียนรูนอก
หองเรียน และรับฟงการบรรยายจากวิทยากรภายนอก ณ พระประโทณเจดีย จุลประโทนเจดีย และ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย
2.1.4 แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 ขั้นศึกษานอกสถานที่ตามกระบวนการหรือวิธี
การศึกษาที่วางแผนไว เวลา 3 ชั่วโมง เปนขั้นที่ผูเรียนจะไดลงมือศึกษาและทํากิจกรรมตามที่ได
วางแผนไว เพื่อนําไปสูการเรียนรูและฝกฝนทักษะความสามารถตาง ๆ โดยเนนการใหความรูกับ
ผูเรียนในเรื่องสังคมและความเชื่อสมัยทวารวดี และทดสอบระหวางเรียนโดยใชแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิ ดวิ เคราะห ในขั้ นนี้ จะจัด กิ จ กรรมการเรีย นรู นอกห องเรี ย น และรับ ฟ ง
การบรรยายจากวิทยากรภายนอก ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย
2.1.5 แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 ขั้นสรุปผลการเรียนรูภายหลังจากศึกษานอก
สถานที่และประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน เวลา 2 ชั่วโมง เปนขั้นที่ผูเรียนจะตองสรุปความรู
และทักษะที่ไดจากการศึกษานอกสถานที่ และประเมินผลการศึกษานอกสถานที่ดว ยรูปแบบของ
กิจกรรมการประเมินผลโดยการประชุมอภิปรายรวมกัน การเขียนความรูสึกที่มีตอการศึกษานอก
สถานที่ และทดสอบหลังเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห ในขั้นนี้
จะจัดกิจกรรมการเรียนรูภายในหองเรียน
3. ทดสอบหลังการทดลอง (Posttest) กับนักเรียนกลุมทดลองโดยใชแบบทดสอบวัดผล
การเรียนรูเ รื่องอาณาจักรทวารวดีชุดเดียวกันกับที่ใชสอบกอนการทดลอง
4. ระยะเวลาในการทดลอง ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553
5. นักเรียนทําแบบสอบถามความคิดเห็นที่ผูวิจัยสรางขึ้น
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6. รวบรวมข อมู ล จากการตรวจแบบทดสอบวัด ผลการเรี ย นรู แบบทดสอบวัด ความ
สามารถในการคิดวิเคราะห และแบบสอบถามความคิดเห็น เพื่อนํามาใชวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลและสรุปผล
ผูวิจัยนําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติและทดสอบสมมติฐานเพื่อสรุปผล
การทดลองตามลําดับดังนี้
1. สถิติที่ใชในการหาประสิทธิภาพเครื่องมือ
วิเ คราะห แ ละคั ด เลื อ กแบบทดสอบวั ด ผลการเรี ย นรู เ รื่อ งอาณาจั ก รทวารวดี และ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการวิเคราะห ตามเกณฑมาตรฐาน โดยการคิดคํานวณหาคา p, r
และคาความเชื่อมั่นของแบบสอบโดยใชสูตรดังนี้ (พวงรัตน ทวีรัตน 2543 : 128-129)
1.1 คาความยากงายของขอสอบปรนัยใชสูตร (พวงรัตน ทวีรัตน 2543 : 128-129)
p
เมื่อ

R
N

p
คือ คาความยากงายของคําถามแตละขอ
R
คือ จํานวนผูตอบถูกในแตละขอ
N
คือ จํานวนผูเขาสอบทั้งหมด
1.2 คาอํานาจจําแนกของขอสอบปรนัย ใชสูตร (พวงรัตน ทวีรัตน 2543 : 128-129)
r

เมื่อ

=

=

Ru  Re
N/2

คือ คาอํานาจจําแนกเปนรายขอ
Ru
คือ จํานวนผูตอบถูกในขอนั้นในกลุมเกง
Re
คือ จํานวนผูตอบถูกในขอนั้นในกลุมออน
N
คือ จํานวนผูเขาสอบทั้งหมด
1.3 คํานวณความเชื่อมั่นของขอสอบปรนัยจากสูตร KR- 20 ของคูเดอร ริชารดสัน
(พวงรัตน ทวีรัตน 2543 : 120-125)

เมื่อ

r

rxx

=

n ª ¦ pq º
«1  2 »
n 1 ¬
st ¼

rxx

คือ

ความเชื่อมั่น

74
n
p
q
pq

คือ จํานวนขอ
คือ สัดสวนของนักเรียนที่ตอบขอสอบถูก
คือ 1- p
คือ ความแปรปรวนของ pq
2
คือ ความแปรปรวนของคะแนนทั้งหมด
st
1.4 คํานวณคาระดับความงายและคาอํานาจจําแนกของขอสอบอัตนัย โดยคาความ
ยากงายใชสูตร (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ 2538 : 184, 486)
=

PE

S U  S L  (2 N YMIX )
2N (X MAX  X MIX )

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

=

S U  SL
N (Xmax  X mix )

คือ ดัชนีความงาย
D
คือ ดัชนีคาอํานาจจําแนก
SU
คือ ผลรวมของคะแนนกลุมเกง
SL
คือ ผลรวมของคะแนนกลุมออน
N
คือ จํานวนผูเขาสอบกลุมเกงหรือกลุมออน
X
คือ คะแนนที่นักเรียนทําไดสูงสุด
X
คือ คะแนนที่นักเรียนทําไดต่ําสุด
1.5 คํานวณความเชื่ อมั่นของขอสอบอัตนัย โดยใชสูตรสัม ประสิทธิ์แอลฟา (Alpha
Coefficient) ของครอนบาค (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ 2538 : 218-219)
PE

MAX

MIX

เมื่อ

D

=

D

คือ
คือ

k

2
k ª ¦ si º
«1 
2 »
k  1 «¬
s x »¼

สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น
จํานวนขอสอบ
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คือ คะแนนความแปรปรวนแตละขอ
2
Sx
คือ คะแนนความแปรปรวนทั้งฉบับ
2. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
2.1 เปรียบเทียบผลการเรียนรูเรื่องอาณาจักรทวารวดีกอนและหลังเรียนโดยใชการจัด
กิจกรรมศึกษานอกสถานที่ ของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชสถิติวิเคราะหคาเฉลี่ย ( X )
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบคาที (t-test) แบบไมเปนอิสระตอกัน ( Dependent )
2.2 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห ระหวางและหลังเรียนโดยใชการจัด
กิจกรรมศึกษานอกสถานที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชสถิติวิเคราะหคาเฉลี่ย ( X )
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคารอยละ(%) แลวนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑการประเมิน
คุณภาพระดับตัวบงชี้ จากคารอยละเฉลี่ย ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(องคกรมหาชน) (2548 : 9-10) ตามตารางที่ 7 ดังนี้
Si

2

ตารางที่ 7 เกณฑการประเมินคุณภาพระดับตัวบงชี้ จากคารอยละเฉลี่ย
ปรับปรุง
คะแนน
ต่ํากวารอยละ 50

พอใช
คะแนน
ระหวางรอยละ 50-74

ดี
คะแนน
ระหวางรอยละ 75-89

ดีมาก
คะแนน
รอยละ 90 ขึ้นไป

2.3 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น นักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดย
ใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ โดยใช คาเฉลี่ย ( X ) , สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
แลวนําไปเทียบกับเกณฑดังตอไปนี้
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
เห็นดวยมากที่สุด

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น การศึ ก ษาผลการเรี ย นรู เรื่ อ ง อาณาจั ก รทวารวดี และ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชการจัดกิจกรรมศึกษา
นอกสถานที่ โดยมีวัตถุประสงค การวิจัยเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลการเรียนรู เรื่องอาณาจักรทวารวดี
กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1โดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่
2) เปรี ย บเที ย บความสามารถในการคิด วิเ คราะห ระหวา งเรี ย นและหลั ง เรีย นของนั ก เรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 1โดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่1 ที่มีตอการจัดการเรียนรูโ ดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ ผูวิจัยขอเสนอผล
การวิเคราะหขอมูลเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการเรียนรู เรื่องอาณาจักรทวารวดี กอนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1โดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ จําแนกคะแนนตามสาระการ
เรียนรู
ตอนที่ 2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห ระหวา งเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1โดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัดการเรียนรู
โดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่
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ผลการวิเคราะหขอมูลแตละตอนมีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการเรี ย นรู ก อ นและหลั งเรี ย น เรื่อ งอาณาจัก รทวารวดี ของนัก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิ จกรรมศึกษานอกสถานที่ จําแนก
คะแนนตามสาระการเรียนรู
ผู วิ จั ย ได ทํ า การเปรี ย บเที ย บผลการเรี ย นรู ก อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย น
เรื่องอาณาจักรทวารวดี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 40 คน จําแนกคะแนนตามสาระ
การเรียนรูโดยสถิติที่ใชทดสอบไดแก ทดสอบคาที (t-test) แบบไมเปนอิสระตอกัน (Dependent)
คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชการจัด
กิจกรรมศึกษานอกสถานที่ จําแนกคะแนนตามสาระการเรียนรู
สาระการเรียนรู
1) การตั้งถิ่นฐานสมัยทวารวดี
2) เมืองโบราณสมัยทวารวดี
3) ศิลปะและสถาปตยกรรม
สมัยทวารวดี
4) สังคมและความเชื่อสมัย
ทวารวดี
รวม

คะแนน
เต็ม

กอนเรียน
S.D.
X

หลังเรียน
S.D.
X

t

p

10
10

5.35
5.53

1.73
1.66

7.80
7.78

1.07
1.00

-9.49 .00
-8.91 .00

10

6.25

1.72

8.75

1.01

-9.25 .00

10

5.23

1.83

7.40

0.98

-7.43 .00

40

22.35

6.53

31.73

3.59

-9.47 .00

จากตารางที่ 8 พบว า ผลการเรี ย นรู เรื่ อ งอาณาจั ก รทวารวดี ข องนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 22.35 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 6.53
สวนผลการเรียนรูหลังเรียนจากไดรับการจัดการเรียนรู โดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่
มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 31.73 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.59 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนผลการ
เรียนรูระหวางก อนเรียนและหลังเรียนแลว พบวา ผลการเรีย นรู เรื่องอาณาจักรทวารวดี ของ
นัก เรีย นชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1 หลังเรี ยนสูง กว า ก อนเรีย นอย า งมี นัย สํา คัญทางสถิติที่ ระดับ .05
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เมื่อพิจารณาเปนรายสาระการเรียนรู มีรายละเอียดดังนี้ 1) การตั้งถิ่นฐานสมัยทวารวดี กอนเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 5.35 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.73 สวนผลการเรียนรูหลังเรียนจาก
ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ มีคะแนนเฉลี่ยของผลการเรียนรู
เทากับ 7.80 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.07 2) เมืองโบราณสมัยทวารวดีกอนเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยเทากับ 5. 53 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.66 สวนผลการเรียนรูหลังเรียนจากไดรับการ
จัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ มีคะแนนเฉลี่ยของผลการเรียนรู เทากับ
7.78 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.00 3) ศิลปะและสถาปตยกรรมสมัยทวารวดีกอนเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 6.25 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.72 สวนผลการเรียนรูหลังเรียนจาก
ไดรับการจัดการเรียนรู โดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ มีคะแนนเฉลี่ยของผลการเรียนรู
เทากับ 8.75 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.01 และ 4) สังคมและความเชื่อสมัยทวารวดี
กอนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 5.23 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.83 สวนผลการเรียนรูหลัง
เรียนจากไดรับการจัดการเรียนรู โดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ มีคะแนนเฉลี่ยของผล
การเรียนรู เทากับ 7.40 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.98 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยขอที่
1 คือ ผลการเรียนรู เรื่องอาณาจักรทวารวดี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่สอนโดยใชการจัด
กิจกรรมศึกษานอกสถานที่ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
ตอนที่ 2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห ระหวางเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่
ผลการศึ ก ษาความสามารถในการคิด วิเ คราะห ของนั ก เรี ย นชั้น มั ธ ยมศึ ก ษาปที่ 1
จากแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห แบบอัตนัย จํานวน 5 ขอ ระหวางเรียนและ
หลังเรียนโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ ซึ่งผูวิจัยไดนําคะแนนเฉลี่ย รอยละของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่เปรียบเทียบ
กับเกณฑที่กําหนดไว คือรอยละ 70 โดยสถิติที่ใชทดสอบไดแก คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และคารอยละ( %) ดังตารางที่ 9
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ตารางที่ 9 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยและรอยละของความสามารถในการคิดวิเคราะหทั้ง 3 ดาน
ระหวางเรียนและหลังเรียน กับเกณฑที่กําหนดไว คือ รอยละ 70
ระหวางเรียน
ประเภทการ
วิเคราะห
เนื้อหา
ความสัมพันธ
หลักการ
รวม

คะแนน
เต็ม

คะแนน
เฉลี่ย

4
4
2
10

(X )
2.88
3.00
1.40
7.28

S.D.
0.61
0.68
0.50
0.96

รอยละ
72.00
75.00
70.00
72.80

หลังเรียน
แปลผล
พอใช
ดี
พอใช
พอใช

ลําดับ
ที่
2
1
3
-

คะแนน
เฉลี่ย

S.D.

รอยละ

(X )
3.10
3.25
1.45
7.95

0.74
0.67
0.50
1.08

77.50
81.25
72.50
79.50

แปลผล

ลําดับ
ที่

ดี
ดี
พอใช
ดี

2
1
3
-

จากตารางที่ 9 จากตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยและรอยละของความสามารถในการคิด
วิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 40 คน ระหวางและหลังไดรับการจัดการเรียนรู
โดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ โดยผูวิจัยไดศึกษาคะแนนการคิดวิเคราะหทั้ง 3 ดาน
ได แ ก การวิ เ คราะห เ นื้ อ หา การวิ เ คราะห ค วามสั ม พั น ธ และการวิ เ คราะห ห ลั ก การ พบว า
ความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห ร ะหว า งเรี ย น นั ก เรี ย นมี ค วามสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห
ความสัมพันธมากที่สุด เปนลําดับที่ 1 คือมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.00 จากคะแนนเต็ม 4 คะแนน
คิดเปนรอยละ 75.00 อยูในระดับดี ลําดับที่ 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 และมีคะแนนเฉลี่ยรวม ( X ) เทากับ 7.28 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเปน
รอยละ 72.80 อยูในระดับพอใช สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว คือ รอยละ 70 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน
การวิจัยขอที่ 2 ที่วา ความสามารถในการคิดวิเคราะห ระหวางเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1โดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ เปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว คือ รอย
ละ 70
สวนความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียน นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห
ความสัมพันธมากที่สุด เปนลําดับที่ 1 คือมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.25 จากคะแนนเต็ม 4 คะแนน
คิดเปนรอยละ 81.25 อยูในระดับดี ลําดับที่ 2 คือ ดานการวิเคราะหเนื้อหา มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ
3.10 จากคะแนนเต็ม 4 คะแนน คิดเปนรอยละ 77.50 อยูในระดับดี ลําดับที่ 3 คือ ดานการวิเคราะห
หลักการ มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 1.45 จากคะแนนเต็ม 2 คะแนน คิดเปนรอยละ 72.50 อยูในระดับ
พอใช และมีคะแนนเฉลี่ยรวม ( X ) เทากับ 7.95 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเปน
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รอยละ 79.50 อยูในระดับดี สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว คือ รอยละ 70 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการ
วิจัย ขอที่ 2 ที่ วา ความสามารถในการคิดวิเคราะห ระหวางเรียนและหลังเรีย นของนัก เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1โดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ เปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว คือ
รอยละ 70
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใช
การจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่
ผลการศึ ก ษาความคิ ดเห็น ของนัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึก ษาป ที่ 1 ที่ มีต อการจั ด
การเรียนรูโ ดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ จํานวน 40 คน จากแบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่
แบงเปน 3 ดาน คือ ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดานบรรยากาศในการเรียนรู และดานประโยชน
ของการจัดการเรียนรู และเรีย งลํา ดับเป นรายขอโดยใช คา เฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) และนําผลสรุปของการวิเคราะหมาเทียบกับเกณฑที่กําหนดไว ดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 ผลการศึกษาความคิดเห็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัดการเรียนรู
โดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่
รายการ

X

S.D.

ระดับความคิดเห็น

ลําดับที่

4.25

0.49

มาก

1

4.00

0.60

มาก

4

4.15

0.58

มาก

3

4.18

0.64

มาก

2

5. การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมนอกสถานที่สามารถ
สรางองคความรูใหมและเกิดความจําระยะยาวแกผูเรียน

3.90

0.74

มาก

5

รวมดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู

4.10

0.41

มาก

(2)

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
1. การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมนอกสถานที่เปนวิธีสอน
ที่เนนกระบวนการเรียนรูเปนขั้นตอน
2. การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ชวยให
ผูเรียนมีความกระตือรือรนดานการเรียน
3. การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมนอกสถานที่เปดโอกาส
ใหผูเรียนคิดและแสดงความคิดเห็นมากขึ้น
4. การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ชวยให
ผูเรียนเพิ่มพูนความสามารถในการคิดวิเคราะห
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ตารางที่ 10 (ตอ)
รายการ

X

S.D.

ระดับความคิดเห็น

ลําดับที่

ดานบรรยากาศในการเรียนรู
6. การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ มีกิจกรรมที่
นาสนใจ กระตุนใหผูเรียนอยากมีสวนรวมในการเรียน

4.10

0.67

มาก

5

4.15

0.70

มาก

3

4.23

0.66

มาก

1

4.20

0.79

มาก

2

4.13

0.65

มาก

4

4.16

0.52

มาก

(1)

4.03

0.58

มาก

3

3.83

0.78

มาก

5

4.10

0.63

มาก

2

3.93

0.69

มาก

4

4.13

0.65

มาก

1

4.00
4.09

0.46
0.42

มาก
มาก

(3)
-

7. การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมนอกสถานที่เปน
กิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูเรียนมีการแลกเปลี่ยนความรู ความ
คิดเห็น และชวยเหลือกัน
8. การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมนอกสถานที่เปนการสราง
ประสบการณใหมแกตนเอง
9. การจัดการเรียนรูโดยใชก ารจัดกิจกรรมนอกสถานที่สง เสริม
ความสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน
10. การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมนอกสถานที่สงเสริม
ความสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูสอน
รวมดานบรรยากาศในการเรียนรู
ดานประโยชนของการจัดการเรียนรู
11. การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมนอกสถานที่สงเสริมให
ผูเรียนไดพัฒนาทักษะการคิด
12. การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมนอกสถานที่สงเริมให
ผูเรียนไดรูจักการแกปญหา
13. การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมนอกสถานที่สงเสริมให
ผูเรียนไดรูจักการสืบคนขอมูล
14. การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจ กรรมนอกสถานที่ช วยให
ผูเรียนมีผลการเรียนรูที่ดีขึ้น
15. การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจ กรรมนอกสถานที่ชวยให
ผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนวิชาประวัติศาสตร
รวมดานประโยชนของการจัดการเรียนรู
รวมทุกดาน

จากตารางที่ 10 พบวาความคิดเห็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัดการ
เรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.09, S.D. =
0.42) โดยเรียงตามลําดับเมื่อพิจารณาเปนรายดาน ดังนี้ 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 ดังนี้

82
ด า นบรรยากาศในการเรี ย นรู ค า เฉลี่ ย รวมอยู ใ นระดั บ มาก ทุ ก ด า นเรี ย งลํ า ดั บ ดั ง นี้
การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่เปนการสรางประสบการณใหมแกตนเอง
( X = 4.23, S.D. = 0.66) การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่สงเสริม
ความสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน ( X = 4.20, S.D.=0.79) การจัดการเรียนรูโดยใชการจัด
กิจกรรมศึกษานอกสถานที่เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูเรียนมีการแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น
และชวยเหลือกัน ( X = 4.15, S.D. = 0.70) การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอก
สถานที่สงเสริมความสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูสอน ( X = 4.13, S.D. = 0.65) และการจัดการ
เรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่มีกิจกรรมที่นาสนใจ กระตุนใหผู เรียนอยากมีสวน
รวมในการเรียน ( X = 4.10, S.D. = 0.67) ตามลําดับ
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู คาเฉลี่ยรวมอยูในระดับ มาก ทุกดานเรียงตามลําดับดังนี้
การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่เปนวิธีสอนที่เนนกระบวนการเรี ยนรู
แบบเปนขั้นตอน ( X = 4.25, S.D. = 0.49) การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอก
สถานที่ชวยใหผูเรียนเพิ่มพูนความสามารถในการคิดวิเคราะห ( X = 4.18, S.D. = 0.64) การจัดการ
เรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่เปดโอกาสใหผูเรียนคิดและแสดงความคิดเห็นมาก
ขึ้น ( X = 4.15, S.D. = 0.58) การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ชวยให
ผูเรียนมีความกระตือรือรนดานการเรียน ( X = 4.00, S.D. = 0.60) และการจัดการเรียนรูโดยใช การ
จัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ สามารถสรางองค ความรูใหมและเกิดความจําระยะยาวแกผูเรีย น
( X = 3.90, S.D. = 0.74) ตามลําดับ
ดานประโยชนของการจัดการเรียนรู คาเฉลี่ยรวมอยูในระดับ มาก ทุกดานเรียงตามลําดับ
ดังนี้ การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ชวยใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอการ
เรียนวิชาประวัติศาสตร ( X = 4.13, S.D. = 0.65) การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอก
สถานที่สงเริมใหผูเรียนไดรูจักการสืบคนขอมูล ( X = 4.10, S.D.= 0.63) การจัดการเรียนรูโดยใช
การจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะการคิด ( X = 4.03, S.D. = 0.58)
การจัดการเรีย นรูโดยใชก ารจัดกิจกรรมศึก ษานอกสถานที่ ชวยใหผูเรีย นมีผลการเรียนรูที่ดีขึ้น
( X = 3.93, S.D. = 0.69) และการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่สงเสริม ให
ผูเรียนไดรูจักการแกปญหา ( X = 3.83, S.D. = 0.78) ตามลําดับ

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง การศึกษาผลการเรียนรู เรื่อง อาณาจักรทวารวดี และความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห ของนักเรีย นชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชก ารจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่
วัตถุประสงคการวิจัยเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลการเรียนรู เรื่องอาณาจักรทวารวดี กอนเรียนและหลัง
2) ศึ ก ษา
เรีย นของนัก เรีย นชั้นมั ธ ยมศึ กษาปที่ 1โดยใชก ารจัดกิ จกรรมศึก ษานอกสถานที่
ความสามารถในการคิดวิเคราะห ระหวางเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1โดย
ใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่
มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1โรงเรียนเทศบาล ๔( เชาวนปรีชาอุทิศ ) จํานวน 160 คน กลุมตัวอยาง
เปน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชา
อุทิศ) 1 หองเรียน จํานวน 40 คน กลุมตัวอยางไดมาจากการสุมอยางงาย (Simple Random
Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชแบบเชิงทดลอง (Experimental
Research) แบบกลุมเดียวสอบกอนและสอบหลัง (One-Group Pretest-Posttest Design)
เครื่อ งมือที่ ใ ชใ นการวิจัย ครั้ง นี้ ไดแ ก 1) แผนการจั ดการเรีย นรูโดยใชก ารจั ด
กิจกรรมศึกษานอกสถานที่ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 5 แผน ผูวิจัยใชเวลาใน
การจัดการเรียนรูกับ นักเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน 12 ชั่วโมง 2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
เรื่ อ งอาณาจั ก รทวารวดี มี ลั ก ษณะเป น แบบทดสอบแบบปรนั ย 4 ตั ว เลื อ ก จํ า นวน 40 ข อ
3) แบบทดสอบวั ด ความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห ประกอบด ว ย การวิ เ คราะห เ นื้ อ หา
การวิเคราะหความสัมพันธ และการวิเคราะหหลักการ เปนแบบทดสอบแบบอัตนัย จํานวน 10 ขอ
4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธ ยมศึก ษาปที่ 1 ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใช
การจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ เปนแบบวัดประเมินคา 5 ระดับ โดยสอบถามความคิดเห็น
ในดานการจัดกิจกรรมการเรีย นรู ดานบรรยากาศในการเรียนรู และดานประโยชนของการจัด
การเรียนรู ซึ่งแบงเปนขอยอยจํานวน 15 ขอ
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ (1) แบบทดสอบวัดผล
การเรียนรูโดยวิเคราะหคาสถิติไดแก คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) และคารอยละ(%)
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และการทดสอบค า ที (t-test) แบบไม เ ป น อิ ส ระต อ กั น (Dependent) (2) แบบทดสอบวั ด
ความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยวิเคราะหคาสถิติไดแก คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) และคารอยละ(%) (3) แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชการจัด
กิจกรรมศึกษานอกสถานที่ โดยวิเคราะหคาสถิติไดแก คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการเรียนรูเรื่องอาณาจักรทวารวดี ของนักเรียนชั้นมัธ ยมศึกษาปที่ 1 หลังการจัดการ
เรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
2. ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ระหวางเรียนโดยใช
การจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่มีคารอยละ 72.80 อยูในระดับพอใช และหลังเรียนโดยใชการจัด
กิจกรรมศึกษานอกสถานที่มีคารอยละ 79.50 อยูในระดับดี ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว คือ
รอยละ 70
3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการสอนโดยใชการจัดกิจกรรม
ศึกษานอกสถานที่ใ นภาพรวมอยู ในระดับ มาก โดยเรียงตามลําดับ ดัง นี้ ดานบรรยากาศในการ
เรียนรู ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู และดานประโยชนของการจัดการเรียนรู ตามลําดับ
อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยเพื่อศึกษา ผลการเรียนรูเรื่อง อาณาจักรทวารวดี และความสามารถในการคิด
วิเคราะห ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอก
สถานที่นั้น สามารถอภิปรายผลของการวิจัยไดดังตอไปนี้
1. ผลการเรียนรูเรื่องอาณาจักรทวารวดี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการจัดการ
เรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึ กษานอกสถานที่สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ไดกําหนดไว คือ ผลการเรียนรู เรื่องอาณาจักรทวารวดี ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่สอนโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ เปนรูปแบบการจัดการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เพราะชวยใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาที่ศึกษาไดดียิ่งขึ้นในลักษณะที่ถาวร
เพราะการเรี ย นรู บ างอย า งไม อ าจจะเสนอได งา ยนั ก ในห อ งเรี ย น นอกจากจะให ผู เรี ย นได รั บ
ประสบการณตรงจากการศึกษานอกสถานที่ เมื่อผูเ รียนไดเห็นดวยตาตัวเองจะชวยใหเขาใจงายขึ้น
สามารถนําไปใชใหสัมพั นธกับ การเรีย นรูใ นรายวิชาตางๆไดอยา งกวางขวาง อีก ทั้งยั งชวยให
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ผูเรียนไดฝกฝนทักษะความสามารถที่สําคัญตอการเรียนรู เชน การสังเกต การสํา รวจ การวางแผน
การเก็บรวบรวมขอความรู รวมทั้ งเปนการฝกฝนใหผูเรียนรูจักทํางานรวมกับผูอื่น ทํา ใหเกิ ด
ปฏิสัมพันธที่ดีระหวางครูผูสอนกับผูเรียน และระหวางผูเรียนดวยกันรวมทั้งยังเปนการสรางความ
ใกลชิดระหวา งโรงเรีย น ผูเรียน และชุมชนท องถิ่นดวย ดัง จะเห็นไดจากกระบวนการในการ
จัดการเรียนรูประกอบดวย 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 วางแผนและใหประสบการณกอนออกศึกษา
นอกสถานที่ เปนขั้นที่ครูผูสอนและผูเรียนจะตองรวมกันกําหนด และวางแผนเกี่ยวกับการศึกษา
นอกสถานที่ ไดแก การกําหนดวัตถุประสงค ในการศึกษานอกสถานที่ การกําหนดขอตกลง
และการปฏิบัติตนขณะออกศึกษานอกสถานที่ การวางแผนการดําเนินกิจกรรมขณะศึกษานอก
สถานที่ การสํารวจเสนทางการเดินทาง การเตรียมวัสดุอุปกรณและเครื่องมือที่จําเปนในการศึกษา
เปนตน ซึ่งในขั้นนี้ผูเรียนจะไดใชกระบวนการคิดดวยเหตุผลในการตัดสินใจเลือกองคประกอบ
หลั ก และองค ป ระกอบย อ ย กระบวนการคิ ด ในการลํ า ดั บ กิ จ กรรม และได เ กิ ด ทั ก ษะที่ ใ ช ใ น
การศึกษา เชน การสังเกต การซักถาม การบันทึก การตรวจสอบขอมูล การสรุป เปนตน ขั้นที่ 2
ศึกษานอกสถานที่ตามกระบวนการหรือวิธีการศึกษาที่วางแผนไว เปนขั้นที่ผูเรียนจะไดลงมือ
ศึกษาและทํากิจกรรมตามที่ไดวางแผนไว เพื่อนําไปสูการเรียนรูและฝกฝนทักษะความสามารถ
ตาง ๆ โดยครูผูสอนมีหนาที่ทบทวนวัตถุประสงคของการศึกษานอกสถานที่ ขอตกลง และการ
ปฏิบัติตนขณะศึกษานอกสถานที่ รวมถึงลําดับขั้นของกิจกรรมตาง ๆ ที่ไดวางแผนไวใหกับผูเรียน
ก อนที่ ผูเรี ยนจะเริ่ม ศึก ษาเรีย นรู และในระหว า งที่ผู เรีย นศึ ก ษานอกสถานที่ นั้นครู ผูส อนตอ ง
สังเกตการณ และกระตุนความสนใจของผูเรียนในสิ่งตาง ๆ ที่พบเห็น โดยการใชคําพูดหรือ
คําถามท าทายใหผูเรีย นคิ ด ซึ่งในขั้นนี้ผู เรียนจะไดใชก ระบวนการคิดในการทํา กิจกรรม ไดใ ช
ทักษะการคิดสรางสรรคและแกปญหา และไดเกิ ดทักษะที่ใ ชในการศึกษา เชน การสัง เกต การ
ซักถาม การบันทึก การตรวจสอบขอมูล การสรุป เปนตน ขั้นที่ 3 สรุปผลการเรียนรูภายหลังจาก
ศึกษานอกสถานที่ เปนขั้นที่ผูเรียนจะตองสรุปความรูและทักษะที่ไดจากการศึกษานอกสถานที่
โดยครูผูสอนทํากิจกรรมสรุปภายหลังจากศึกษานอกสถานที่ โดยการถาม ตอบเกี่ยวกับเนื้อหาที่ได
จากการศึกษานอกสถานที่ หรือใหผูเรียนจัดทํารายงาน เพื่อเปนการตรวจสอบวาการศึกษานอก
สถานที่ที่เกิดขึ้นเปนไปตามวัตถุประสงคและแผนที่ไดกําหนดไวหรือไม ซึ่งในขั้นนี้ผูเรียนจะได
ใช ทั ก ษะการคิ ด เกี่ ย วกั บ การประมวล ประเมิ น และจํา แนกประเภทข อ มู ล และทัก ษะการคิ ด
วิเคราะห ในการออกแบบและนําเสนอขอมูล และ ขั้นที่ 4 ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน เปน
ขั้นที่ครูผูสอนจัดประเมินผลการศึกษานอกสถานที่ดวยรูปแบบของกิจกรรมการประเมินผล โดย
การประชุมอภิปรายรวมกัน และ การเขียนความรูสึกที่มีตอการศึกษานอกสถานที่ เพื่อใหผูเรียน
ทุกคนไดรวมกันพิจารณาถึงปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในการศึกษานอกสถานที่ สาเหตุของปญหา
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รวมถึงการไดมีโอกาสเสนอขอเสนอแนะ และแนวทางแกไขรวมกันผานกิจกรรมดังกลาวดวย ใน
ขั้นนี้ผูเรียนจะไดใชทักษะการคิดการประเมินคุณคาและวิธีการแกไขปรับปรุง เพื่อการศึกษานอก
สถานที่ที่ใหประโยชนสมบูรณในครั้งตอไป ซึ่งในแตละขั้นตอนนั้นมีสวนในการชวยสงเสริมให
เกิดพัฒนาการทางการเรียนแกผูเรียนทั้งสิ้น ดังที่ ทิศนา แขมมณี (2550:343) อธิบายวาวิธีการสอน
แบบศึ ก ษานอกสถานที่ เ ป น กระบวนการที่ ผู ส อนใช ใ นการช ว ยให ผู เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ต าม
วัตถุประสงคที่กําหนด โดยผูสอนและผูเรียนรวมกันวางแผนและเดินทางไปศึกษาเรียนรู ณ สถานที่
อันเปนแหลงความรูเรื่องนั้นซึ่งอยูนอกสถานที่ ที่เรียนกันอยูเปนปกติโดยมีการศึกษาสิ่งตาง ๆ ใน
สถานที่นั้นตามกระบวนการหรือวิธีที่ไดวางแผนไว และมีอภิปรายสรุปการเรียนรูจากขอมูลที่ได
ศึกษามา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พลากร ศรีวะรมย (2550 : 72-73) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษา
ผลของการจั ดกิ จ กรรมการเรี ย นรู น อกสถานที่ เรื่ อ ง สุ ข ภาพกั บ สิ่ง แวดล อ ม ของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โดยวัตถุประสงคการวิจัย สวนหนึ่ง เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
สุขภาพกับสิ่งแวดลอม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนดวยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูนอกสถานที่ ซึ่งผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สุขภาพกับสิ่งแวดลอม ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูนอกสถานที่แตกตาง
กัน โดยที่หลังการเรียนรูสูงกวากอนการเรียนรู ซึ่งไดใหเหตุผลวา กิจกรรมการเรียนรูนอกสถานที่มี
รูปแบบการจัดกิ จกรรมที่ ห ลากหลาย เชน การทดลองนอกชั้นเรีย น การใช ศู นย ก ารเรีย น การ
ทัศนศึกษา และการใชแหลงเรียนรูในชุมชนและธรรมชาติ ซึ่งเปนการสรางความกระตือรือรนใน
การแสวงหาความรูของนักเรียน ทําใหนักเรียนไมเบื่อหนาย ซึ่งตรงกับขั้นตอนของ การจัดการ
เรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ ขั้นที่ 2 ศึกษานอกสถานที่ตามกระบวนการหรือวิธี
การศึกษาที่วางแผนไว สอดคลองกับที่ สมสิทธิ์ จิตรสถาพร (2535 : 33) ไดกลาววา การศึกษานอก
สถานที่ชวยใหเขาใจเนื้อหาที่ ศึกษาและความหมายไดดียิ่งขึ้นในลักษณะที่ถาวรเพราะการเรียนรู
บางอยางไมอาจจะเสนอได งายนัก ในหองเรียน นอกจากจะใหผูเรียนไดรับประสบการณตรงจาก
การศึกษานอกสถานที่ เมื่อผูเ รียนไดเห็นดวยตาตัวเองจะชวยใหเขาใจงายขึ้น สามารถนําไปใชให
สัม พั น ธ กั บ หลั ก สู ต รในรายวิ ช าต า งๆได อ ย า งกว า งขวาง สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของรจริ น ทร
พรหมศิริ ( 2539 : 77-78 ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
คานิยมดานสิ่งแวดลอมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษาโดยการสอนแบบ
การศึกษานอกสถานที่กับนักเรียนที่เรียนโดยการสอนตามคูมือการสอนของหนวยศึกษานิเทศก
กรมสามัญศึกษา โดยวัตถุประสงคการวิจัยสวนหนึ่ง เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษาโดยการสอนแบบการศึกษานอกสถานที่กับ
นักเรียนที่เรียนโดยการสอนตามคูมือการสอนของหนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา ผลการวิจัย
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พบวากลุมทดลองและกลุมควบคุม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 โดยคาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมที่ไดรับการสอนแบบ
การศึกษานอกสถานที่สูงกวาคาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยการ
สอนตามคูมือการสอนของหนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา และสอดคลองกับงานวิจัยของ
ศรีสกุล วิบูลยวงศรี ( 2544 : บทคัดยอ ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลการเรียนรูของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่สอนโดยการใชแหลงทรัพยากรชุมชนกับการสอนปกติ โดยวัตถุประสงคการ
วิจัยสวนหนึ่ง เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่สอนโดยการใช
แหลงทรัพยากรชุมชนกับการสอนปกติ ผลการวิจัยพบวา นักเรียนในกลุมทดลองที่สอนโดยใช
แหลงทรัพยากรชุมชนมีผลการเรียนรูสูงกวานักเรียนในกลุมควบคุมที่สอนปกติ
2. ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ระหวาง
เรียนโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ มีคารอยละ 72.80 อยูในระดับพอใช และหลังเรียน
โดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ มีคารอยละ 79.50 อยูในระดับดี ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่
กําหนด คือ รอยละ 70 สอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ไดกําหนดไว คือ ความสามารถในการคิด
วิเคราะห ระหวางเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1โดยใชการจัดกิจกรรมศึกษา
นอกสถานที่ เปนไปตามเกณฑที่กําหนดคือ รอยละ 70 ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอน
โดยใช ก ารจั ด กิ จ กรรมศึ ก ษานอกสถานที่ นั้ น มี ส ว นช ว ยส ง เสริ ม ผลการเรี ย นรู แ ละทั ก ษะ
กระบวนการตางๆของผูเรียนใหดีขึ้น รวมทั้งชวยใหผูเรียนไดใชความสามารถในการคิดวิเคราะห
ขอมูลตางๆที่ไดจากการเรียนรู ดังจะเห็นไดจากขั้นตอนการจัดการเรียนรู 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1
วางแผนและใหประสบการณกอนออกศึกษานอกสถานที่ ซึ่งในขั้นนี้ผูเรียนจะไดใชกระบวนการ
คิดดวยเหตุผลในการตัดสินใจเลือกองคประกอบหลักและองคประกอบยอย กระบวนการคิดใน
การลําดับกิจกรรมซึ่งเปนการคิดวางแผนเกี่ยวกับเนื้อหาสาระที่จะตองไปศึกษา ขั้นที่ 2 ศึกษานอก
สถานที่ตามกระบวนการหรือวิธีการศึกษาที่วางแผนไว ซึ่งในขั้นนี้ผูเรียนจะไดใชกระบวนการคิด
ในการทํากิจกรรม โดยการวิเคราะหความสัม พันธ ในการตรวจสอบวาขอมูล ของเรื่องที่ศึกษามี
ความสอดคลองกันหรือไม รวมทั้งไดใชทักษะการคิดสรางสรรคและแกปญหาเฉพาะหนาขณะ
ดําเนินกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ ขั้นที่ 3 สรุปผลการเรียนรูภายหลังจากศึกษานอกสถานที่ ซึ่งใน
ขั้นนี้ผูเรียนจะไดใชทักษะการคิดเกี่ยวกับการประมวล ประเมิ น และจําแนกประเภทขอมูล และ
ทักษะ ในการออกแบบและนําเสนอขอมูล ซึ่งตองอาศัยการวิเคราะหหลักการในการเชื่อมโยง
ความคิดรวบยอดของความรูที่ไดรับ ภายหลังจากศึกษานอกสถานที่ และขั้นที่ 4 ประเมินผลการ
เรียนรูของผูเรีย น ซึ่งในขั้นนี้ผูเรียนจะไดใชทัก ษะการคิดการประเมินคุณคา และวิธีการแกไ ข
ปรับปรุง เพื่อการศึกษานอกสถานที่ที่ใหประโยชนสมบูรณในครั้งตอไป ซึ่งตั้งแตขั้นที่ 1 ถึงขั้นที่ 4
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ผูเรียนจะไดใชกระบวนการคิดดวยเหตุผล และทักษะการคิดวิเคราะหทั้งสิ้น รวมทั้งมีสวนชวยให
ผูเรียนสรางกระบวนการทางสติปญญา ซึ่ ง สมจิต สวธนไพบูลย ( 2541 : 38) กลาววาการคิด
สามารถที่จะพัฒนาได การคิดและการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดอยางลึกซึ้งตอเมื่อผูเรียนไดมีโอกาสจัด
กระทํากับวัตถุ หรือปรากฏการณ ตางๆ ดวยตนเองนั้นเนนการระดมพลังสมอง และเราความสนใจ
ของผู เรี ย นด วยสถานการณ จึ ง สง ผลใหผู เรี ย นมี ค วามสามารถในการคิ ด ระดั บสู ง ด า นการคิ ด
วิเคราะหดี ในการวัดและประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะหระหวางเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียน นั้นผูวิจัยไดวัดและประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะหทั้ง 3 ประเภท ไดแก การ
วิเคราะหเนื้อหา การวิเคราะหความสัมพันธ และการวิเคราะหหลักการ ผลการวิจัยพบวาคะแนน
เฉลี่ยความสามารถในการคิดวิเคราะหเรียงตามลําดับดังนี้ ดานความสัมพันธ ดานเนื้อหา และดาน
หลักการ ตามลําดับ ทั้งนี้เนื่องจาก การคิดวิเคราะหความสัมพันธเปนความสามารถในการเชื่อมโยง
ความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวางขอมูลหลักกับขอมูลยอยอื่น ๆ ในการจัดการเรียนการสอนนั้นมี
กิจกรรมที่ใหผูเรียนไดฝกการเชื่อมโยงขอมูลที่อยูเดิมกับขอมูลใหม ทั้งจากครู เพื่อนรวมหอง และ
จากแหลงเรียนรูที่นักเรียนไดออกไปศึกษานอกสถานที่ จึงสงผลใหมีความชํานาญจนเกิดการพัฒนา
ทักษะในประเภทนี้มากกวาประเภทอื่น ความสามารถในการวิเคราะหที่ไดคะแนนรองลงมาคือ
การวิเคราะหเนื้อหาเนื่องจากการวิเคราะหเนื้อหานั้นหมายถึง การแยกแยะขอเท็จจริงออกจาก
สมมติฐานและสรุป ข อมู ลนั้น ในการจัดการเรีย นการสอนนั้นนัก เรีย นจะไดฝกการสรุป การ
แยกแยะขอเท็จจริงของขอความรูจากแหลงเรียนรูที่ตางกัน นักเรียนจึงสามารถวิเคราะหเนื้อหา
ของสิ่งตางๆได สวนความสามารถในการวิเคราะหประเภทที่มีคะแนนนอยที่สุด คือ การวิเคราะห
หลักการ ซึ่งเปนการวิเคราะหรูปแบบวัตถุประสงคและเชื่อมโยงความคิดรวบยอด ในการจัดการ
เรียนการสอนเพียง 2-3 ชั่วโมงนั้น อาจจะมีขอจํากัดดานเวลา คือ เวลาไมเพียงพอใหนักเรียนทุก
คนไดซักถาม แสดงความคิดเห็น ในชวงทายชั่วโมงผูสอนไมมีเวลาสรุปความเปนหลักการได
รวมทั้งความเขาใจในรูปแบบการจัดการเรียนรูของผูเรียน ผูเรียนอาจยังไมสามารถสรางแนวคิด
หรือหลัก การของตนเองไดอย า งสมบูรณ หากมีก ารพั ฒนาและฝกฝนอย า งตอเนื่องผูเรีย นจะ
สามารถพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหรูปแบบ วัตถุประสงคและเชื่อมโยงความคิดรวบ
ยอดที่ไดรับมาอยางสมบูรณได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชลวษา ปยะนฤพัทธ (2551 : 85-87)
ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลการเรียนรูและความสามารถในการคิดวิเคราะห เรื่อง เศรษฐศาสตร
ในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนเตรียมทหารชั้นปที่ 2 ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชหลักการซิปปา
วัตถุประสงคการวิจัยสวนหนึ่ง เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห เรื่อง เศรษฐศาสตรใน
ชีวิตประจําวัน ของนักเรียนเตรียมทหารชั้นปที่ 2 หลังจากไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชหลักการ
ซิปปา ผลการวิจัยพบวา ความสามารถในการคิดวิเคราะห เรื่อง เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
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ของนักเรียนเตรียมทหารที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชหลักการซิ ปปา สูงกวาเกณฑรอยละ 50
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับงานวิจัยของ นัจภัค บูชาพิมพ (2551 : 101102) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลการเรียนรูและความสามารถดานการคิดวิเคราะห เรื่อง ภูมิ
ปญญาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรีย นวัดหวยจรเขวิทยาคม ดวยวิธีการจัดการ
เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู วัตถุประสงคการวิจัยสวนหนึ่ง เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดาน
การคิดวิเคราะห ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรู ผลการวิจัยพบวา ความสามารถดา นการคิดวิเคราะห ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่
จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่นักเรียน
มีความสามารถดานการคิดวิเคราะหอยูในระดับดี
3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการสอนโดยใชการจัด
กิจกรรมศึกษานอกสถานที่ในภาพรวมอยูในระดับ มาก โดยเรียงตามลําดับไดแก ดานบรรยากาศ
ในการเรียนรู ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู และดานประโยชนของการจัดการเรียนรู ดานที่
มีคาเฉลี่ย มากที่ สุด คื อ ดานบรรยากาศในการเรีย นรู เนื่องจากนัก เรีย นไดใ หค วามคิ ดเห็นวา
การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมการศึกษานอกสถานที่ชวยสรางบรรยากาศในการเรียนรู
ซึ่งขั้นตอนสวนใหญในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมการศึกษานอกสถานที่นั้น
เนนใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในสถานที่จริง เปดโอกาสให
ผูเรียนมีการแลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็น การชวยเหลือกันในชั้นเรียน และการชวยเหลือกัน
ระหวา งการศึก ษานอกสถานที่ และสง เสริม ใหผูเรีย นไดเกิ ดการเรียนรูจ ากประสบการณตรง
สงเสริมความสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน เชน ผูเรียนบางคนไมกลาแสดงความคิดไมกลา
ถามเพราะกลัวผิด รวมถึงความสัมพันธระหวางผูเรียนและผูสอนอีกดวย การจัดการเรียนรูโดยใช
การจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่นั้นผูสอนจะตองสรางความคุนเคย มีความเปนกันเอง เพื่อให
ผู เ รี ย นเกิ ด ความไว ว างใจ กล า ถามกล า แสดงความคิ ด สร า งบรรยากาศที่ ดี ใ นการเรี ย นรู
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ทิศนา แขมมณี(2548: 17) ที่กลาววากิจกรรมการเรียนรูที่สามารถชวย
ใหผูเรียนไดเคลื่อนไหว ลงมือปฏิบัติกิจกรรมตางๆอยางเหมาะสมกับวัยและความสนใจของผูเรียน
สามารถกระตุ น ให ผู เ รี ย นใช ค วามคิ ด อย า งเต็ ม ที่ รวมทั้ ง ช ว ยให ผู เ รี ย นมี ป ฏิ บั ติ ส มพั น ธ กั บ
สิ่งแวดลอมรอบตัวไดอยางกวางขวาง และสงเสริมการนําความรูไปประยุกตใช กิจกรรมนั้นจะ
สามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี สวนดานที่มีคาเฉลี่ยรองลงมาคือ ดานการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่นั้นเปนวิธีการ
สอนที่เนนกระบวนการเรียนรูแบบเปนขั้นตอน จากกิจกรรมการเรียนรูที่ผูวิจัยจัดใหผูเรียนทั้ง 4
ขั้ น ไดแก วางแผนก อนออกศึ ก ษานอกสถานที่ ศึ ก ษานอกสถานที่ สรุ ปผลการเรี ยนรู และ
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ประเมิ น ผลการเรี ย นรู ข องผู เ รี ย น จากการจั ด การเรี ย นรู ทั้ ง 4 ขั้ น ส ง ผลให ผู เ รี ย นมี ค วาม
กระตือรือรน เนื่องจากมีการกระตุนการเรียนรูดวยการตั้งคําถาม เปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษา
นอกสถานที่ ซึ่งเปนการเรียนรูจากประสบการณตรง เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น
อยางเต็มที่ รูจักการคนควาหาความรูจากแหลงขอมู ลแลกเปลี่ย นความรู ไดรับความรูโดยการ
บรรยายจากวิทยากรภายนอก สามารถวิเคราะหกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง สามารถสรางองค
ความรูใหมใหแกผูเรียนไดเกิดความจําระยะยาว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศรีสกุล วิบูลยวงศรี
( 2544 : 79-80 ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลการเรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่
สอนโดยการใชแหลงทรัพยากรชุมชนกับการสอนปกติ โดยมีวัตถุประสงคการวิจัยสวนหนึ่ง เพื่อ
ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการสอนโดยการใชแหลงทรัพยากร
ชุมชน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนกลุมทดลองมีความคิดเห็นที่ดีตอการนําแหลงทรัพยากรชุมชนมา
ใชในการเรียนการสอน ซึ่งสอดคลองกับ พลากร ศรีวะรมย (2550 : 72-73) ไดทําการวิ จัยเรื่อง
การศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูนอกสถานที่ เรื่อง สุขภาพกับสิ่งแวดลอม ของนักเรียน
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค ก ารวิ จั ย ส ว นหนึ่ ง เพื่ อ ศึ ก ษาเจตคติ ต อ การอนุ รั ก ษ
สิ่งแวดลอมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนดวยการจัดกิ จกรรมการเรียนรูนอก
สถานที่ ผลการวิจัยพบวา เจตคติตอการอนุรักษสิ่งแวดลอมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่
ไดรับการสอนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูนอกสถานที่แตกตางกัน โดยที่หลังการเรียนรูสูงกวา
กอนการเรียนรู
การจัดการเรียนรูโดยใชก ารจัดกิ จกรรมการศึก ษานอกสถานที่ เปนการสอนที่ยึ ด
ผูเรียนเปนสําคัญโดยเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนในการพัฒนาทั้ง 4 ดาน คือ รางกาย อารมณ
สังคม และสติปญญา ดังนั้นการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมการศึกษานอกสถานที่สามารถ
พัฒนาผลการเรียนรูและความสามารถในการคิดวิเคราะหของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่เปนการสอนที่เนนการปฏิบัติ
และศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเองตามสภาพจริง ผูสอนตองคํานึงถึงความแตกตางระหว า ง
บุคคล สภาพความพรอมของรางกายและจิตใจของนักเรียน ความรูพื้นฐานหรือประสบการณเดิม
ของนักเรียนแตละคน รวมทั้งเทคนิคการสอนที่เหมาะสม
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2. การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึก ษานอกสถานที่เปนการสอนที่ผูส อนตอง
เตรียมตัวกอนการจัดการเรีย นรูใหดี ตั้ง แตการเขียนแผนการจัดการเรียนรู การกํ าหนดรูปแบบ
วัน เวลา และวิธีที่จะนําความรูสูนักเรียน ผูสอนควรศึกษาเนื้อหาในการจัดกิจกรรมอยางละเอียด
เพื่อความคลองตัวและดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเปนไปอยางราบรื่น
3. การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ นักเรียนบางสวนมีอาการ
ประหมา ไมกลาซักถามวิทยากร เนื่องจากนักเรียนไมมีประสบการณในการศึกษานอกสถานที่ใน
เชิงวิชาการมากอน ผูสอนควรกระตุนใหนักเรียนมีความมั่นใจในตนเอง และกระตือรือรนที่จะหา
ความรูดวยการซักถามหรือสังเกตจากสิ่งที่พบเห็น โดยควรฝ กทักษะรวมทั้งมารยาทในการศึกษา
นอกสถานที่แกนักเรียนกอนนํานักเรียนออกไปศึกษานอกสถานที่จริง
ขอเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรนําการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ไปใช ในการพัฒนา
ทักษะการคิดในระดับสูง เชน การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดสรางสรรค เปนตน
2. ควรนําการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ไปใชรวมกับรูปแบบการจัดการเรียนรูหรือ
เทคนิคการสอนแบบอื่นๆ เชน การจัดการเรียนรูดวยการทําโครงงานจากการจัดกิจกรรมศึกษานอก
สถานที่
3. ควรนําการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่มาใชในการพัฒนา
ทักษะในการทํางานกลุมหรือการทํางานเปนทีมของนักเรียน
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
รายชื่อผูเชี่ยวชาญ
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
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
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
- แผนการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ จํานวน 5 แผน
- แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เรื่องอาณาจักรทวารวดี แบบปรนัย 4 ตัวเลือก
จํานวน 40 ขอ
- แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห แบบอัตนัย จํานวน 10 ขอ
- แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู
โดยใชการจัดกิจกรรม ศึกษานอกสถานที่
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แผนการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 : ขั้นวางแผนและใหประสบการณกอนออกศึกษานอกสถานที่
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ส 21104 ประวัติศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553
เรื่อง การจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ เวลา 2 ชั่วโมง ผูสอน นายสุประดิษฐ ทรัพยพลับ
______________________________________________________________________________
มาตรฐานการเรียนรู
ส 4.3 : เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ
และธํารงความเปนไทย
ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส 4.3 ม 1/1 : อธิบายเรื่องราวทางประวัติศาสตรสมัยกอนสุโขทัยในดินแดน
ไทยโดยสังเขป
สาระสําคัญ
การจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ เปนกิจกรรมที่ทําใหผูเรียนไดรับประสบการณจากแหลง
ความรูโดยตรง ไมวาจะเปนสถานที่สําคัญ วัตถุสิ่งของ เหตุการณหรือบุคคลสําคัญ ซึ่งจะชวยพัฒนา
ผูเรี ย นทั้ง ด า นความรู วิ ธีก ารหาความรู และพั ฒนาความคิ ดของผูเรี ย น อี ก ทั้ ง ยั ง เป นการขยาย
ประสบการณใหกับผูเรียนนอกเหนือจากประสบการณที่ไดรับภายในหองเรียน
จุดประสงคการเรียนรู
1. นักเรียนสามารถบอกความหมายและคุณคาของการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ได
2. นักเรียนสามารถกําหนดวัตถุประสงคในการศึกษานอกสถานที่ได
3. นักเรียนสามารถบอกขอตกลงและการปฏิบัติตนขณะออกศึกษานอกสถานที่ได
สาระการเรียนรู
การจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่
การจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ เปนการใหผูเรียนไปศึกษาหาความรูจากแหลงความรู
ตางๆ ที่นอกเหนือจากการเรียนในหองเรีย น ทําใหผูเรียนไดรับประสบการณจากแหลงความรู
โดยตรง ซึ่งอาจเปนการเรียนรูจากบุคลากร สถานที่ ตลอดจนสิ่งแวดลอมตางๆ เชน โบราณสถาน
พิพิธภัณฑ อุทยานแหงชาติ เปนตน
การจัดกิจกรรมการเรีย นรูโดยใหผูเรียนไปศึ กษานอกสถานที่ นอกจากจะทําใหผูเรีย น
ไดรับประสบการณตรงที่นาสนใจแลว ยังเปนกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสมจะชวยพัฒนาผูเรียนทั้ง
ดานความรู วิธีการหาความรู และเปนการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคใหกับผูเรียนอีกดวย
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คุณคาของการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่
1. เปนการจัดประสบการณตรงแกผูเรียนตามสภาพความเปนจริง
2. ทําใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงประสบการณในหองเรียนกับนอกหองเรียนได
3. เป ด โอกาสให ผู เรี ย นพั ฒนาและสร า งคุ ณลั ก ษณะเฉพาะตนเชน ความ
รับผิดชอบ การตรงตอเวลา ความมีระเบียบวินัย ความมีมนุษยสัมพันธ การรูจักสังเกต
และการแกปญหา เปนตน
4. ทําใหผูเรียนมีประสบการณกวางไกลและสนุกสนานในการเรียน
ขั้นตอนในการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่
1. วางแผนและให ป ระสบการณ ก อ นออกศึ ก ษานอกสถานที่ เป น ขั้ น ที่
ครูผูสอนและผูเรียนจะตองรวมกันกําหนด และวางแผนเกี่ยวกับการศึกษานอกสถานที่ ไดแก การ
กําหนดวัตถุประสงคในการศึกษานอกสถานที่ การกําหนดขอตกลงและการปฏิบัติตนขณะออก
ศึกษานอกสถานที่ การวางแผนการดําเนินกิจกรรมขณะศึกษานอกสถานที่ การสํารวจเสนทางการ
เดินทาง การเตรียมวัสดุอุปกรณและเครื่องมือที่จําเปนในการศึกษา เปนตน
2. ศึกษานอกสถานที่ตามกระบวนการหรือวิธีการศึกษาที่วางแผนไว เปนขั้น
ที่ผูเรียนจะไดลงมือศึกษาและทํากิจกรรมตามที่ไดวางแผนไว เพื่อนํา ไปสูการเรียนรูและฝกฝน
ทักษะความสามารถตาง ๆ โดยครูผูสอนมีหนาที่ทบทวนวัตถุประสงคของการศึกษานอกสถานที่
ขอตกลง และการปฏิบัติตนขณะศึกษานอกสถานที่ รวมถึงลําดับขั้นของกิจกรรมตาง ๆ ที่ไ ด
วางแผนไวใหกับผูเรียนกอนที่ผูเรียนจะเริ่มศึกษาเรียนรู
3. สรุปผลการเรียนรูภายหลังจากศึกษานอกสถานที่ เปนขั้นที่ผูเรียนจะตอง
สรุปความรูและทักษะที่ไดจากการศึกษานอกสถานที่ โดยครูผูสอนทํากิจกรรมสรุปภายหลังจาก
ศึกษานอกสถานที่ โดยการถาม – ตอบเกี่ ยวกับเนื้อหาที่ ไดจากการศึ กษานอกสถานที่ หรือให
ผูเรียน ทําแผนพับ จัดทํารายงาน จัดปายนิเทศ ฯลฯ และเพื่อเปนการตรวจสอบวาการศึกษานอก
สถานที่ที่เกิดขึ้นเปนไปตามวัตถุประสงคและแผนที่ไดกําหนดไวหรือไม
4. ประเมิ น ผลการเรี ย นรู ข องผู เ รี ย น เป น ขั้ น ที่ ค รู ผู ส อนจั ด ประเมิ น ผล
การศึกษานอกสถานที่ดวยรูปแบบของกิจกรรมการประเมินผล โดยการประชุมอภิปรายรวมกัน
และ การเขียนความรูสึกที่มีตอการศึกษานอกสถานที่ เพื่อใหผูเรียนทุกคนไดรวมกันพิจารณาถึง
ปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในการศึกษานอกสถานที่ สาเหตุของปญหา รวมถึงการไดมีโอกาสเสนอ
ขอเสนอแนะ และแนวทางแกไขรวมกันผานกิจกรรมดังกลาวดวย
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กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนํา
1. ครูใหนักเรียนดูภาพเจดียจุลประโทน และ วัดพระเมรุ จังหวัดนครปฐม โดยครูถาม
นักเรียนวา จากภาพที่นักเรียนเห็น นักเรียนคิดวาเปนสถานที่ใด และอยูในยุคสมัยใด (เจดียจุลประ
โทน และ วัดพระเมรุ จังหวัดนครปฐม อยูในสมัยทวารวดี) ( ทักษะการจํา)
2. ครูชูภาพเจดียจุลประโทน และ วัดพระเมรุ จังหวัดนครปฐม ใหนักเรียนดู แลวถาม
นักเรียนวา นักเรียนเคยไปยังสถานที่ดังกลาวหรือไม และถาจะตองไปศึกษาหาขอมูลยังสถานที่
เหลานั้น นักเรียนจะมีวิธีการอยางไร ( ทักษะการคิดวิเคราะห)
3. นักเรียนและครูรวมกันสรุปคําตอบ (ทักษะการสรุปความ) จากนั้นครูเชื่อมโยงมาสูเรื่อง
การแสวงหาความรูโดยการศึกษานอกสถานที่ และสรุปวาวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการจัดกิจกรรม
ศึกษานอกสถานที่
ขั้นสอน
1. ครูแบงกลุมนักเรียนโดยคละตามความสามารถเกง ปานกลาง ออน โดยพิจารณาจาก
คะแนนวิชาประวัติศาสตร จํานวน 4 กลุม กลุมละ 10 คน
2. นักเรียนแตละกลุมรวมกันสรุปความหมายของการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ พรอม
ทั้งหาคําตอบวาการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่มีคุณคาอยางไรบาง แลวออกมาเขียนคําตอบบน
กระดาน ( การจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ หมายถึง การจัดกิจกรรมใหผูเรียนไปศึกษาหา ความรู
จากแหลงความรูตางๆที่นอกเหนือจากการเรียนในหองเรียน ซึ่งมีคุณคาคือ
1.) ทําใหผูเรียนไดรับประสบการณตรง
2.) ทําใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงประสบการณในหองเรียนกับนอกหองเรียนได
3.) เปดโอกาสใหผูเรียนพัฒนาและสรางคุณลักษณะเฉพาะตนเชน ความรับผิดชอบ
การตรงตอเวลา ความมีระเบียบวินัย เปนตน
4.) ทําใหผูเรียนมีประสบการณกวางไกลและสนุกสนานในการเรียน (จุดประสงคการ
เรียนรูที่ 1 , ทักษะการคิดวิเคราะห )
3. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเพิ่มเติม วาการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ หมายถึงอะไร
และมีคุณคาอยางไรบาง จากนั้นใหนักเรียนแตละกลุมศึกษาใบความรูที่ 1 เรื่องการจัดกิจกรรม
ศึกษานอกสถานที่ ซึ่งมีเนื้อหาประกอบไปดวย ความหมาย คุณคา และขั้นตอนของการจัดกิจกรรม
ศึกษานอกสถานที่ จากนั้นใหนักเรียนสรุปประเด็นสําคัญเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่
ลงในสมุด ( ทักษะการอาน, ทักษะการสรุปความ
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4. ครูนําภาพเจดียจุลประโทน และ วัดพระเมรุ จังหวัดนครปฐม มาใหนักเรียนดูอีกครั้ง
แลวถามนักเรียนวา ถาจะศึกษาเรื่องราวในสมัยทวารวดีโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่
นักเรียนจะกําหนดวัตถุประสงคในการศึกษานอกสถานที่อยางไรบาง ( ทักษะการคิดวิเคราะห)
5. นักเรียนแตละกลุมรวมกันกําหนดวัตถุประสงคในการออกศึกษานอกสถานที่เกี่ยวกับ
เรื่องราวสมัยทวารวดี ( ทักษะกระบวนการกลุม) โดยครูเปนผูกําหนดขอบเขตเนื้อหาและสถานที่
ที่จะไปศึกษาดังตอไปนี้ ขอบเขตเนื้อหาประกอบดวย
1) การตั้งถิ่นฐานสมัยทวารวดี
2) รูปแบบเมืองโบราณสมัยทวารวดี
3) ศิลปะและสถาปตยกรรมสมัยทวารวดี
4) สังคมและความเชื่อสมัยทวารวดี
และสถานที่ที่จะไปศึกษาไดแก
1) พระประโทณเจดีย
2) จุลประโทณเจดีย
3) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย
6. ครูถามถึงวัตถุประสงคในการออกศึกษานอกสถานที่เกี่ยวกับเรื่องราวสมัยทวารวดีที่
นักเรียนแตละกลุมกําหนด โดยใหตัวแทนนักเรียนแตละกลุมออกมาเขียนคําตอบบนกระดาน เมื่อ
นักเรียนแตละกลุมเขียนคําตอบครบหมดแลว ครูและนักเรียนรวมกันสรุปถึงวัตถุประสงคในการ
ออกศึกษานอกสถานที่เกี่ยวกับเรื่องราวสมัยทวารวดี โดยคัดเลือกจากคําตอบของแตละกลุมที่มี
ลักษณะรวมเหมือนกัน แลวใหนักเรียนที่เหลือจดบันทึกลงสมุด (วัตถุประสงคในการออกศึกษา
นอกสถานที่เกี่ยวกับเรื่องราวสมัยทวารวดี
1) ศึกษาลักษณะการตั้งถิ่นฐานสมัยทวารวดี
2) ศึกษารูปแบบเมืองโบราณสมัยทวารวดี
3) ศึกษาลักษณะของศิลปะและสถาปตยกรรมสมัยทวารวดี
4) ศึกษาลักษณะทางสังคมและความเชื่อสมัยทวารวดี (จุดประสงคการเรียนรูที่ 2 ,
ทักษะการคิดวิเคราะห )
7. ครูถามนักเรียนวา เมื่อนักเรียนรูวัตถุประสงคในการออกศึกษานอกสถานที่เกี่ยวกับ
เรื่องราวสมัยทวารวดีแลว สิ่งสําคัญตอไปที่นักเรียนจะตองรูเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อ
ความเปนระเบียบในการออกศึกษานอกสถานที่คืออะไร (ขอตกลง และการปฏิบัติตนขณะออก
ศึกษานอกสถานที่ ) ( ทักษะการเชื่อมโยงความรู )
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8. ครูใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันกําหนดขอตกลงและการปฏิบัติตนขณะออกศึกษานอก
สถานที่ โดยมีครูเปนผูแนะนํา จากนั้นตัวแทนนักเรียนแตละกลุมออกมาเขียนคําตอบบนกระดาน
เมื่อนักเรียนแตละกลุมเขียนคําตอบครบหมดแลวครูและนักเรียนรวมกันสรุปถึงขอตกลงและการ
ปฏิบั ติตนขณะออกศึ ก ษานอกสถานที่ โดยคัดเลือกจากคํ าตอบของแตล ะกลุม ที่มี ลัก ษณะรวม
เหมือนกัน แลวใหนักเรียนที่เหลือจดบันทึกลงสมุด ( ขอตกลง และการปฏิบัติตนขณะออกศึกษา
นอกสถานที่
1) การแตงกายดวยเครื่องแบบนักเรียนที่ถูกตองเรียบรอย
2) ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ที่ไปศึกษาอยางเครงครัด
3) มีมารยาทในการเปนผูฟงที่ดีขณะวิทยากรบรรยาย
4) พยายามรักษาสถานที่ที่ไปศึกษาใหอยูในสภาพเดิม ) (จุดประสงคการเรียนรูที่ 3 , ทักษะ
การคิดวิเคราะห )
ขั้นสรุป
1. ครูสุมตัวแทนนักเรียนแตละกลุมจํานวน 4 คนเพื่อให
1)บอกความหมายของการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่
2) บอกคุณคาของการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่
3) บอกวัตถุประสงคในการศึกษานอกสถานที่ที่กําหนด
4) บอกขอตกลงและการปฏิบัติตนขณะออกศึกษานอกสถานที่ โดยมีเพื่ อนสมาชิก
ภายในกลุมเปนผูชวยและครูเปนผูสรุปปดทาย(จุดประสงคการเรียนรูที่1,2, 3 , ทักษะ
กระบวนการกลุม )
2. ครูมอบหมายงานใหนักเรียนแตละกลุมไปคนควาขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวสมัย
ทวารวดีเพื่อเปนขอมูลเบื้องตนในการศึกษานอกสถานที่ ดังตอไปนี้
กลุมที่ 1 : การตั้งถิ่นฐานสมัยทวารวดี
กลุมที่ 2 : รูปแบบเมืองโบราณสมัยทวารวดี
กลุมที่ 3 : ศิลปะและสถาปตยกรรมสมัยทวารวดี
กลุมที่ 4 : สังคมและความเชื่อสมัยทวารวดี
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สื่อการเรียนรู
1. ภาพเจดียจุลประโทน และ วัดพระเมรุ จังหวัดนครปฐม
2. ใบความรูที่ 1 เรื่องการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่
การวัดและประเมินผล
ขอบเขตการวัด
ดานความรู
- ความหมายและคุณค า
ของการจัดกิจกรรมศึกษา
นอกสถานที่
วั ต ถุ ป ระสงค ใ น
การศึกษานอกสถานที่
- ขอตกลงและการปฏิบัติ
ตนขณะออกศึ ก ษานอก
สถานที่
ดานทักษะ
- ทักษะการคิดวิเคราะห
- ทักษะการสรุปความ
- ทั ก ษะการเชื่ อ มโยง
ความรู
- ทักษะกระบวนการกลุม

วิธีการ

เครื่องมือ

ผูประเมิน

- คําถาม
- การตอบคําถาม
- การแสดงความคิดเห็น
- การเขียนบนกระดาน
- การสรุ ป ใบความรู ใ น
สมุด

- ครูผูสอน

- การตอบคําถาม
- การสังเกตพฤติกรรม
- กระบวนการกลุม

- ครูผูสอน

ด า นคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง
ประสงค
- ความตั้งใจ
- การสังเกตพฤติกรรม
- มารยาทในชั้นเรียน
- ความรับผิดชอบ

- คําถาม

- แบบสังเกตพฤติกรรม - ครูผูสอน
ของนักเรียน
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บันทึกหลังการสอน
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 : ขั้นวางแผนและใหประสบการณกอนออกศึ กษานอกสถานที่
นักเรียนใหความสนใจ นักเรียนสวนใหญสามารถบอกความหมายและคุณคาของการจัดกิจกรรม
ศึก ษานอกสถานที่ไ ด สามารถรวมกันกํ าหนดวัตถุประสงค ใ นการศึ ก ษานอกสถานที่ และบอก
ขอตกลงและการปฏิบัติตนขณะศึกษานอกสถานที่ได
ปญหาและอุปสรรค
นักเรียนบางคนที่ไม สามารถบอกความหมายและคุณคา ของการจัดกิจกรรมศึกษานอก
สถานที่ได เนื่องจากยังขาดความสนใจและเอาใจใสในการเรียน
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
ควรมีการเตรีย มความพรอมของผูเรียนกอนเริ่มการเรีย นการสอน โดยการจัดกิ จกรรม
เสริมสรางสมาธิเบื้องตนในการเรียน หรือ ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนใหมีความนาสนใจมากขึ้น

ลงชื่อ...........................................................
(นายสุประดิษฐ ทรัพยพลับ)
ผูสอน
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ใบความรูที่ 1 เรื่องการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่
การจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ เปนการใหผูเรียนไปศึกษาหาความรูจากแหลงความรู
ตางๆ ที่นอกเหนือจากการเรียนในหองเรีย น ทําใหผูเรียนไดรับประสบการณจากแหลงความรู
โดยตรง ซึ่งอาจเปนการเรียนรูจากบุคลากร สถานที่ ตลอดจนสิ่งแวดลอมตางๆ เชน โบราณสถาน
พิพิธภัณฑ อุทยานแหงชาติ เปนตน
การจัดกิจกรรมการเรีย นรูโดยใหผูเรียนไปศึกษานอกสถานที่ นอกจากจะทํ าใหผูเรีย น
ไดรับประสบการณตรงที่นาสนใจแลว ยังเปนกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสมจะชวยพัฒนาผูเรียนทั้ง
ดานความรู วิธีการหาความรู และเปนการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคใหกับผูเรียนอีกดวย
คุณคาของการศึกษานอกสถานที่ การศึกษานอกสถานที่จะมีคุณคาตอผูเรียนหลายประการ ดังนี้
1) เปนการจัดประสบการณตรงแกผูเรียนตามสภาพความเปนจริง
2) ผูเรียนสามารถเชื่อมโยงประสบการณในหองเรียนกับนอกหองเรียนได
3) เปดโอกาสใหผูเรียนพัฒนาและสรางคุณลักษณะเฉพาะตน เชน ความรับผิดชอบ การตรงตอ
เวลา ความมีระเบียบวินัย มนุษยสัมพันธ การรูจักสังเกต และการแกปญหา เปนตน
4) ผูเรียนมีประสบการณกวางไกล มีความรูสึกสนุกสนานในการเรียน
ขั้นตอนในการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ การจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่แบงวิธีการ
ดําเนินการออกเปน 4 ขั้นตอนดังนี้
1. วางแผนและใหป ระสบการณก อนออกศึก ษานอกสถานที่ เปนขั้ นที่ ครูผูสอนและ
ผูเรียนจะตองรวมกั นกําหนด และวางแผนเกี่ ยวกับการศึก ษานอกสถานที่ ไดแก การกําหนด
วัตถุประสงคในการศึกษานอกสถานที่ การกําหนดขอตกลงและการปฏิบัติตนขณะออกศึกษานอก
สถานที่ การวางแผนการดําเนินกิจกรรมขณะศึกษานอกสถานที่ การสํารวจเสนทางการเดินทาง
การเตรียมวัสดุอุปกรณและเครื่องมือที่จําเปนในการศึกษา เปนตน
2. ศึกษานอกสถานที่ตามกระบวนการหรือวิธีการศึกษาที่วางแผนไว เปนขั้นที่ผูเรียนจะ
ไดล งมื อศึ ก ษาและทํ า กิ จ กรรมตามที่ไ ดว างแผนไว เพื่ อ นํา ไปสู ก ารเรี ย นรูแ ละฝ ก ฝนทั ก ษะ
ความสามารถต า ง ๆ โดยครู ผู ส อนมี ห น า ที่ ท บทวนวั ต ถุ ป ระสงค ข องการศึ ก ษานอกสถานที่
ขอตกลง และการปฏิบั ติตนขณะศึกษานอกสถานที่ รวมถึงลําดับขั้นของกิจกรรมตาง ๆ ที่ไ ด
วางแผนไวใหกับผูเรียนกอนที่ผูเรียนจะเริ่มศึกษาเรียนรู
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3. สรุปผลการเรียนรูภายหลังจากศึกษานอกสถานที่ เปนขั้นที่ผูเรียนจะตองสรุปความรู
และทักษะที่ไดจากการศึกษานอกสถานที่ โดยครูผู สอนทํากิจกรรมสรุปภายหลังจากศึกษานอก
สถานที่ โดยการถาม – ตอบเกี่ยวกับเนื้อหาที่ไดจากการศึกษานอกสถานที่ หรือใหผูเรียน ทําแผน
พับ จัดทํารายงาน จัดปายนิเทศ ฯลฯ และเพื่อเปนการตรวจสอบวาการศึกษานอกสถานที่ที่เกิดขึ้น
เปนไปตามวัตถุประสงคและแผนที่ไดกําหนดไวหรือไม
4. ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน เปนขั้นที่ครูผูสอนจัดประเมินผลการศึกษานอก
สถานที่ดวยรูปแบบของกิจกรรมการประเมินผล โดยการประชุมอภิปรายรวมกัน และ การเขียน
ความรูสึกที่มีตอการศึกษานอกสถานที่ เพื่อใหผูเรียนทุกคนไดรวมกันพิจารณาถึงปญหาตาง ๆ ที่
เกิดขึ้นในการศึกษานอกสถานที่ สาเหตุของปญหา รวมถึงการไดมีโอกาสเสนอขอเสนอแนะ และ
แนวทางแกไขรวมกันผานกิจกรรมดังกลาวดวย

ที่มา : สมสิทธิ์ จิตรสถาพร. เทคนิคการจัดการศึกษานอกสถานที่. กรุงเทพมหานคร : โครงการ
บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, 2535.
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แผนการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่
แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 : ขั้นวางแผนและใหประสบการณกอนออกศึกษานอกสถานที่
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ส 21104 ประวัติศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553
เรื่อง 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 : อธิบายเรื่องราวทางประวัติศาสตรสมัยกอนสุโขทัยในดินแดน
ไทยโดยสังเขป
สาระสําคัญ
จังหวัดนครปฐมเปนดินแดนที่มีประวัติศาสตรอันยาวนาน นับแตสมั ยทวารวดีที่มีการตั้ง
ถิ่นฐานของผูค น ซึ่ง พัฒนาจากชุม ชนเปนรัฐและไดสรางสรรคความเจริญขึ้นจนเปนมรดกทาง
วัฒนธรรมรวมทั้งเปนรากฐานของคนในยุคปจจุบัน
จุดประสงคการเรียนรู
1. นักเรียนสามารถบอกลักษณะการตั้งถิ่นฐานสมัยทวารวดีได
2. นักเรียนสามารถอธิบายรูปแบบของเมืองโบราณสมัยทวารวดีได
3. นักเรียนสามารถยกตัวอยางเมืองโบราณสมัยทวารวดีได
สาระการเรียนรู
เมืองโบราณสมัยทวารวดีไมมีแผนผังที่ตายตัว แตที่ พบโดยทั่วไปนั้น จะมีลัก ษณะเปน
รูปทรงเรขาคณิต ตั้งแตรูปวงกลม วงรี หรือเกือบเปนรูปสี่เหลี่ย มผืนผาซึ่ง ลักษณะดัง กล า วอาจ
ขึ้นอยูกับภูมิประเทศ โดยตัวเมืองมักจะตั้งอยูบริเวณลําน้ํา โดยมีดานหนึ่งของตัวเมืองติดลําน้ํา มีคู
น้ําคันดินลอมรอบ สําหรับปองอุทกภัย สาธารณูปโภค และใชปองกันขาศึก สวนการตั้งบานเรือน
นั้นไมพบหลักฐานที่เปนตัวอาคารสําหรับอยูอาศัย แตจะพบซากของโบราณสถานที่กอดวยอิฐ ซึ่ง
พบทั้งในเขตกําแพงเมืองและนอกเขตกําแพงเมืองเมืองโบราณสมัยทวารวดีในเขตภาคกลาง สวน
ใหญจะตั้งอยูบริเวณทารบลุมแมน้ําและมักอยูในเขตที่มีการติดตอคาขายกับชุมขนอื่นไดสะดวก
โดยเริ่ ม จากเมื อ งท า บริ เ วณใกล ช ายฝ ง ทะเล หรื อ ตามแนวเส น ทางการค า สมั ยโบราณ เช น
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เมือง นครชัยศรี เมืองกําแพงแสน เมืองอูทอง เมืองคูบัว เมืองพงตึก ในบริเวณลุมแมน้ําแมกลอง
ลุมแมน้ําทาจีน เปนตน
กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนํา
1. ครูทบทวนงานที่มอบหมายใหนักเรียนไปศึกษาคนควาเกี่ยวกับเรื่องราวสมัยทวารวดี
ดังตอไปนี้
กลุม 1 : การตั้งถิ่นฐานสมัยทวารวดี
กลุม 2 : รูปแบบเมืองโบราณสมัยทวารวดี
กลุม 3 : ศิลปะและสถาปตยกรรมสมัยทวารวดี
กลุม 4 : สังคมและความเชื่อสมัยทวารวดี
2. ครูถามนักเรียนถึงปญหาที่พบในการไปคนควาหาขอมูลเกี่ยวกับเรื่องราวสมัยทวารวดี
ของนักเรียนแตละกลุม
3. นักเรียนและแสดงความคิดเห็น โดยครูเปนผูสรุปปญหาของนักเรียนแตละกลุม พรอม
ทั้งอธิบายแนวทางในการคนควาขอมูลเพิ่มเติม
ขั้นสอน
1. นักเรีย นดูแผนที่ทะเลโบราณยุค กอนประวัติศาสตรส มัยทวารวดี แลว ตอบคํ าถาม
วา จากแผนที่ที่นักเรียนเห็น นักเรียนคิดวาแสดงใหเห็นถึงอะไรบาง (ทะเล, แมน้ํา, แผนดิน) (ทักษะ
การสังเกต)
2. ครูอธิบายเพิ่มเติมวา แผนที่ที่นํามาใหนักเรียนดูนั้นเปนแผนที่แสดงแนวทะเลโบราณ
เมื่อราว 10,000 ปมาแลวของทะเลอาวไทย ที่มีการตั้งถิ่นฐานของคนในสมัยโบราณมากอน ซึ่งมี
ความสัมพันธกับการตั้งถิ่นฐานของคนสมัยทวารวดี
3. ครูถามนักเรียนวา ถานักเรียนดูจากแผนที่ นักเรียนจะเห็นเมืองโบราณในสมัยทวารวดี
กระจายตัวอยูโดยรอบซึ่งสามารถบอกอะไรใหกับนักเรียนไดบาง (การตั้งถิ่นฐานสมัยทวารวดี
มักจะกระจายตัวอยูบริเวณที่ราบลุมใกล แมน้ําสําคัญและมีทางออกสูทะเล) (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. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบเมืองโบราณสมัยทวารวดีวาไมมีแผนผังที่ตายตัว แต
พบโดยทั่วไปมักจะมีรูปทรงเรขาคณิต ตั้งแตวงกลม วงรี หรือเกือบจะเปนสี่เหลี่ยมผืนผา ตัวเมือง
มักจะตั้งอยูบริเวณใกลลําน้ําโดยมีคูน้ําคันดินลอมรอบ
8. ใหนักเรียนศึกษาใบความรูที่ 2 เรื่องการตั้งถิ่นฐานกอนจะเปนเมืองโบราณสมัยทวารวดี
และใบความรูที่ 3 เมืองโบราณสมัยทวารวดี แลวทําใบงาน (ทักษะการบันทึก )
9. ครูถามนักเรียนวา จากการที่ไดศึกษาใบความรูที่ 2 เรื่องการตั้งถิ่นฐานกอนจะเปนเมือง
โบราณสมัยทวารวดี ใหนักเรียนอธิบายรูปแบบของเมืองโบราณสมัยทวารวดีวาเปนอยางไร
(รูปแบบเมืองโบราณสมัยทวารวดีวาไมมีแผนผังที่ตายตัว แตพบโดยทั่วไปมักจะมีรูปทรงเรขาคณิต
ตั้งแตวงกลม วงรี หรือเกือบจะเปนสี่เหลี่ยมผืนผา ตัวเมืองมักจะตั้งอยูบริเวณใกลลําน้ําโดยมีคูน้ําคัน
ดินลอมรอบ)
10. ครูถามนักเรียนวา เมืองโบราณสมัยทวารวดีมีตัวอยางที่ ใดบาง (เมืองโบราณนคร
ชัยศรี จ.นครปฐม, เมืองคูบัว จ.ราชบุรี, เมืองอูทอง จ.สุพรรณบุรี เปนตน) (จุดประสงคการเรียนรูที่
3 , ทักษะการตรวจสอบขอมูล)
ขั้นสรุป
1. ครูอธิบายนักเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐาน และรูปแบบของเมืองโบราณสมัย
ทวารวดี จากใบความรูและใบงานที่ 2 และ 3
2. ครูทบทวนนักเรียนวาสัปดาหหนาเราจะออกศึกษานอกสถานที่ ที่พระประโทณเจดีย
จุลประโทนเจดียและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย ใหนักเรียนเตรียมตัวในการศึกษาให
พรอมและเปนไปตามวัตถุประสงคและขอตกลง
สื่อการเรียนรู
1. แผนที่แนวทะเลโบราณชวงยุคกอนประวัติศาสตรสมัยทวารวดี
2. แผนผังเมืองโบราณนครปฐม
3. ใบความรูที่ 2 เรื่องการตั้งถิ่นฐานกอนจะเปนเมืองโบราณสมัยทวารวดี
4. ใบงานที่ 2 เรื่องการตั้งถิ่นฐานกอนจะเปนเมืองโบราณสมัยทวารวดี
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5. ใบความรูที่ 3 เรื่องเมืองโบราณสมัยทวารวดี
6. ใบงานที่ 3 เรื่องเมืองโบราณสมัยทวารวดี
การวัดและประเมินผล
ขอบเขตการวัด
วิธีการ
ดานความรู
- ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน - การตอบคําถาม
สมัยทวารวดี
- การแสดงความคิดเห็น
- รูปแบบของเมืองโบราณ - การทําใบงาน
สมัยทวารวดี
- ตั ว อย า งเมื อ งโบราณ
สมัยทวารวดี

ดานทักษะ
- การตอบคําถาม
- ทักษะการสังเกต
- การสังเกตพฤติกรรม
- ทักษะการสรุปความ
- ทักษะการคิดวิเคราะห
- ทั ก ษะการตรวจสอบ
ขอมูล

ด า นคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง
ประสงค
- ความตั้งใจ
- การสังเกตพฤติกรรม
- มารยาทในชั้นเรียน
- ความรับผิดชอบ

เครื่องมือ

ผูประเมิน

- ใบงานที่ 2 เรื่อง การตั้ง - ครูผูสอน
ถิ่น ฐานกอ นจะเป น เมื อ ง
โบราณสมัยทวารวดี
- ใบงานที่ 3 เรื่อง เมือง
โบราณสมัยทวารวดี
- คําถาม

- คําถาม
- ครูผูสอน
- ใบงานที่ 2 เรื่อง การตั้ง
ถิ่น ฐานกอ นจะเป น เมื อ ง
โบราณสมัยทวารวดี
- ใบงานที่ 3 เรื่อง เมือง
โบราณสมัยทวารวดี

- แบบสังเกตพฤติกรรม - ครูผูสอน
ของนักเรียน
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บันทึกหลังการสอน
แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 : ขั้นวางแผนและใหประสบการณกอนออกศึกษานอกสถานที่
นักเรียนสวนใหญ สามารถบอกลักษณะการตั้งถิ่นฐาน อธิบายรูปแบบของเมือ งโบราณ และ
สามารถยกตัวอยางเมืองโบราณสมัยทวารวดีได
ปญหาและอุปสรรค
นั ก เรี ย นบางคนยั ง ไม ส ามารถอธิ บ ายรู ป แบบของเมื อ งโบราณได เนื่ อ งจาก เนื้ อ หา
คอนขางมากไมสามารถจัดใหเหมาะสมกับเวลาได นักเรียนบางคนที่ยังไมเขาใจจึง ไมมีเวลาถาม
หรือตอบขอสงสัย
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
ควรกําหนดขอบเขตของเนื้อหาใหเหมาะสมกับเวลา เพื่อใหมีเวลาสรุปบทเรียนและให
นักเรียนซักถามขอสงสัย

ลงชื่อ...........................................................
(นายสุประดิษฐ ทรัพยพลับ)
ผูสอน
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ใบความรูที่ 2
เรื่อง การตั้งถิ่นฐานกอนจะเปนเมืองโบราณสมัยทวารวดี
บริเวณภูมิภาคตะวันตกและภาคกลางตอนลางบริเวณรอบอาวไทย ดินแดนแถบนี้ปรากฏ
หลักฐานการอาศัยอยูของมนุษยมาแลวตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร มีเครื่องมือเครื่องใชและการ
รับอารยธรรมจากภายนอกเขามาปรับใชจนเกิดลักษณะเฉพาะของชุมชน ซึ่งตอมาพัฒนากลายเปน
เมือง เกิดโดยมีพัฒนาตามลําดับ ดังนี้
จากหลักฐานทางธรณีวิทยา แสดงใหเห็นวามีการเปลี่ยนแปลงของแนวชายฝงทะเลขึ้นลง
มาแลวหลายครั้ง เมื่อราว 1,500 ป ที่ผานมาแนวชายฝงทะเลจะอยูลึกเขาไปในแผนดินมากกวาใน
ปจจุบนั และอยูใกลเคียงกับเมืองโบราณสมัยทวารวดีดังแผนที่ดานลาง

แผนที่แนวชายฝงทะเลโบราณ และเมืองโบราณสมัยทวารวดี
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-ทิศตะวันตก ทะเลอาวไทยเวิ้งเวาเขามาถึงอําเภอเมือง อําเภอนครชัยศรี และบางอําเภอของ
จังหวัดนครปฐม นวมทั้งบางอําเภอของจั งหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี แลวแผสูงขึ้นไปถึงอําเภอ
อูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ขณะนั้นยังไมมีแมน้ําทาจีน สวนแมน้ําแมกลองไหลออกทะเลบริเวณ
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ทุกวันนี้
-ทิ ศ ตะวั น ออก ทะเลอ า วไทยเวิ้ ง เข า ไปถึ ง จั ง หวั ด ลพบุ รี จั ง หวั ด นครนายก จั ง หวั ด
ปราจีนบุรี
-ทิศ เหนื อ ทะเลอ า วไทยลึ ก ขึ้ นไปถึ ง บริ เ วณจั ง หวั ด ชั ย นาท และบางส ว นของจั ง หวั ด
นครสวรรค
มีการพบหลักฐานการตั้งถิ่นฐานของมนุษยในยุคกอนประวัติศาสตรบริเวณเทือกเขาตาม
แมน้ําแควนอยแควใหญ ซึ่งตอมาไดพัฒนาเปนบรรพบุรุษของกลุมชุมชน บริเวณลุมแมน้ําแมกลอง
แมน้ําทาจีน
มีการคนพบกลองมโหระทึก ในวัฒนธรรมดองซอน ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี พบ
เครื่องประดับหูที่ทําดวยหินสีเขียวและรูปสัตวสองหัว ณ แหลงโบราณคดีบานดอนตาเพชร จังหวัด
กาญจนบุรี และที่เมืองโบราณอูทอง จังหวัดกาญจนบุรี แสดงใหเห็นวากลุมชุมชนเหลานี้ได มีการ
ติดตอแลกเปลี่ยน สินคากับดินแดนตางๆที่อยูหางไกลออกไป เชน อินเดีย โรมัน

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

ตะเกียงแบบโรมันสําริด พบที่ ต.พงตึก อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี
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ลูกปดหินคารเนเลียน พบที่แหลงโบราณคดีบานดอนตาเพชร จ.กาญจนบุรี

การคาขายกับอินเดีย ทําใหเกิดการแพรวัฒนธรรม เขามายังดินแดนแถบนี้ ซึ่งตอมาไดหยั่ง
รากและผสมผสานกับความเชื่อดั้งเดิม ของชาวพื้นเมือง สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิต

พระพุทธรูปสําริด ปางแสดงธรรม ศิลปะอินเดีย(สมัยหลังคุปตะ)พบที่พบที่ ต.พงตึก อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี
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ประติมากรรมดินเผา รูปพระภิกษุอุมบาตร 3 องค พบที่เมืองโบราณอูทอง อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี

ชิ้นสวนประติมากรรมปูนปนพระพุทธรูปนาคปรก
พบที่เมืองโบราณอูทอง อ.อูท อง จ.สุพรรณบุรี

ชิ้นสวนพระพุทธรูปดินเผา และ ชิ้นสวนพระเพลาและพระขนดนาคของพระพุทธรูปนาค
ปรกเปนหลักฐานที่เกาที่สุดเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่สรางขึ้นดวยฝมือชางทองถิ่น
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จากการคนพบหลักฐานทางศิลปกรรมหลายอยางแสดงใหเห็นถึงการยอมรับอารยธรรม
จากภายนอกเขามา โดยเฉพาะความเชื่อทางศาสนา และเริ่มสรางงานที่เปนของตนเองขึ้นใชทําให
ชุมชนเติบโตขึ้นเปนเมือง ซึ่งถือเปนระยะเริ่มตนของจุดกําเนิดของอารยธรรมทวารวดีในเวลาตอมา

แผนที่แสดงรองรอยการตั้งถิ่นฐานของเมืองโบราณสมัยทวารวดี

ที่มา : กรมศิลปากร. สํานักพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ. ศิลปะทวารวดี:ตนกําเนิดพุทธศิลปในประเทศ
ไทย. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพอมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 2552.
กรมศิลปากร. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย. นครปฐม : เพรเกษมการพิมพ, 2548.
ศักดิ์ชัย สายสิงห.ศิลปะทวารวดี:วัฒนธรรมพุทธศาสนายุคแรกเริ่มในดินแดนไทย. กรุงเทพฯ
: สํานักพิมพเมืองโบราณ, 2547.
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ใบงานที่ 2
เรื่อง การตั้งถิ่นฐานกอนจะเปนเมืองโบราณสมัยทวารวดี
1.จงนําชื่อโบราณวัตถุตอไปนี้ไปใสในสถานที่คนพบใหถูกตอง
กลองมโหระทึก ตุมหูรูปสัตวสองหัว ตะเกียงโรมันสําริ ลูกปดหินคารเนเลียน พระพุทธรูปสําริด
ประติมากรรมดินเผารูปพระภิกษุอุมบาตร 3 องค ชิ้นสวนประติมากรรมปูนปนพระพุทธรูปนาคปรก
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2. จงนําชื่อเมืองเหลานี้ ไปเติมลงในแผนที่ใหถูกตองตามตําแหนงของเมืองที่ตั้งอยูตามแนวชายฝง
ทะเลโบราณ
ชลบุรี เมืองอูทอง เมืองอูตะเภา ราชบุรี
อยุธยา เพชรบุรี สุพรรณบุรี นครนายก
ปราจีนบุรี เมืองสุพรรณบุรี ลพบุรี
เมืองคูบัว กาญจนบุรี กรุงเทพมหานคร
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ใบความรูที่ 3
เรื่องเมืองโบราณสมัยทวารวดี
รูปแบบเมืองโบราณสมัยทวารวดี
จาการสํ า รวจทางโบราณคดี ที่ ผ า นมาได พ บหลั ก ฐานแหล ง โบราณคดี ส มั ย ทวารวดี
ประมาณ 106 แหลง ราว 70 แหลง อยูในเขตที่ราบลุมภาคกลางตามลําน้ําเจาพระยาและภาค
ตะวันออก สวนที่เหลืออยูในภาคอีสานประมาณ 30 แหลง นอกจากนั้นอยูในเขตภาคเหนือ 2-3
แหลง สวนใหญตั้งอยูบริเวณที่ราบลุมใกลลําน้ําสําคัญ สามารถติดตอกับชุมชนอื่นไดสะดวก โดย
เริ่มจากบริเวณเมืองทาใกลชายฝงทะเลหรือตามเสนทางการคาในสมัยโบราณ
แผนผังของเมืองโบราณ
เมื องโบราณสมั ยทวารวดีไมมีแผนผังที่ ตายตัว แตที่พบโดยทั่วไปนั้น จะมีลัก ษณะเปน
รูปทรงเลขาคณิต ตั้งแตรูปวงกลม วงรี หรือเกือบจะเปนรูปสีเหลี่ยมผืนผา ซึ่งลักษณะดังกลาวอาจ
ขึ้นอยูกับลักษณะภูมิประเทศ ตัวเมืองมักจะตั้งอยูบริเวณลําแมน้ํา โดยมีดานหนึ่งของตัวเมืองอยู
ติดกับลําน้ํา มีคูน้ําและคันดินลอมรอบ
สําหรับการสรางคูน้ําคันดินนั้นสันนิษฐานวาคงสราง
ขึ้นเพื่อปองกันอุทกภัย สาธารณูปโภคและใชปองกันขาศึก สวนการตั้งบานเรือนนั้น ไมพบ
หลักฐานที่เปนตัวอาคารสําหรับอยูอาศัย แตจะพบซากของโบราณสถาน ฐานเจดีย ฐานอาคารขนาด
เล็กกอดวยอิฐ ซึ่งพบทั้งในเขตกําแพงเมืองและเขตนอกกําแพงเมือง

แผนผังเมืองโบราณคูเมือง จ.สิงหบุรี
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แผนผังเมืองโบราณศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ

แผนผังเมืองโบราณนครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
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สภาพโดยทั่วไปของเมืองโบราณสมัยทวารวดี
ที่ตั้ง

แผนทีเ่ มืองโบราณสมัยทวารวดีของประเทศไทย
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1. เมืองโบราณสมัยทวารวดีในเขตภาคกลาง
สวนใหญจะตั้งอยูที่ราบลุมแมน้ํา มักอยูในเขตที่มีการติดตอกับชุมชนอื่นไดสะดวก โดย
เริ่มจากเมืองทาบริเวณใกลชายฝงทะเล หรือตามเสนทางการคาสมัยโบราณ ซึ่งสามารถแบงเปน
กลุมไดตามลุมแมน้ําดังนี้
- ลุมแมน้ําแมกลอง-ทาจีน เมืองโบราณสําคัญที่พบคือ เมืองนครชัยศรี (จังหวัดนครปฐม)
เมืองกําแพงแสน (จังหวัดนครปฐม) เมืองอูทอง (จังหวัดสุพรรณบุรี ) เมืองคูบัว (จังหวัดราชบุรี)
เมืองพงตึก (จังหวัดกาญจนบุรี)
- ลุมแมน้ําลพบุรี -ปาสัก เมื องโบราณสําคัญที่พบคือ เมืองลพบุรี (จังหวัดลพบุรี) เมือง
คูเมือง (จังหวัดสิงหบุรี) เมืองอูตะเภา (จังหวัดชัยนาท) เมืองจันเสน (จังหวัดนครสวรรค) และเมือง
ศรีเทพ (จังหวัดเพชรบูรณ)
- ลุม แม น้ํา บางปะกง เมื องโบราณที่สําคั ญที่พบ คือ เมืองพระรถ (จัง หวัดชลบุรี ) เมื อง
ศรีมโหสถ (จังหวัดปราจีนบุรี) และ เมืองดงละคร (จังหวัดนครนายก)
2. เมืองโบราณสมัยทวารวดีในเขตภาคอีสาน
เมืองโบราณที่พบในเขตภาคอีสาน สวนใหญจะพบแถบในเขตจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ
มหาสารคาม ยโสธร อุบลราชธานี หนองคาย ขอนแกน สกลนคร อุดรธานี และกาฬสินธุ เมือง
โบราณที่พบ คือ เมืองเสมา (จังหวัดนครราชสีมา) เมืองฟาแดดสงยาง (จังหวัดกาฬสินธุ)
3.เมืองโบราณสมัยทวารวดีในเขตภาคเหนือ ไดแก เมืองหริภุญชัย (จังหวัดลําพูน) เมืองไตรตรึงส
(จังหวัดกําแพงเพชร)
4. เมืองโบราณสมัยทวารวดีในเขตภาคใต ไดแก เมืองยะรัง (จังหวัดปตตานี)

ที่มา : กรมศิลปากร. สํานักพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ. ศิลปะทวารวดี:ตนกําเนิดพุทธศิลปในประเทศ
ไทย. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพอมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 2552.
ศักดิ์ชัย สายสิงห.ศิลปะทวารวดี:วัฒนธรรมพุทธศาสนายุคแรกเริ่มในดินแดนไทย.
กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเมืองโบราณ, 2547.
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ใบงานที่ 3
เรื่องเมืองโบราณสมัยทวารวดี
1. แผนผังเมืองโบราณตอไปนี้ เปนแผนผังเมืองโบราณของเมืองใด

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

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

...............................................................
...............................................................
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2. จงนําชื่อเมืองโบราณตอไปนี้ไปเติมลงกรอบชองในเขตภูมิภาคใหถูกตอง
1.เมืองเสมา
2.เมืองยะรัง
3.เมืองนครชัยศรี
4.เมืองคูเมือง
5.เมืองฟาแดดสงยาง

6.เมืองหริภุญชัย
7.เมืองคูบัว
8.เมืองพงตึก
9.เมืองพระรถ
10.เมืองอูทอง

เมืองโบราณสมัยทวารวดี
ในเขตภาคกลาง

เมืองโบราณสมัยทวารวดี
ในเขตภาคอีสาน

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

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

เมืองโบราณสมัยทวารวดี
ในเขตภาคเหนือ

เมืองโบราณสมัยทวารวดี
ในเขตภาคภาคใต

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

...................................................................
..................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
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แผนการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่
แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 : ขั้นศึกษานอกสถานที่ตามกระบวนการหรือวิธีการศึกษาที่วางแผนไว
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ส 21104 ประวัติศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553
เรื่อง 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 : อธิบายเรื่องราวทางประวัติศาสตรสมัยกอนสุโขทัยในดินแดน
ไทยโดยสังเขป
สาระสําคัญ
สถาปตยกรรมและประติมากรรมเปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความเจริญใน
สังคมมนุษย ซึ่งจะมีรูปแบบและลักษณะที่แตกตางกันไปตามลักษณะทางภูมิศาสตร คติความเชื่อ
ศาสนา ของผูคนในแตละสังคม
จุดประสงคการเรียนรู
1. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะทางสถาปตยกรรมสมัยทวารวดีได
2. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะเดนของประติมากรรมสมัยทวารวดีได
สาระการเรียนรู
จากหลักฐานที่พบสวนใหญ สถาปตยกรรมสมัยทวารวดีเปนศาสนสถาน พบเหลือแตซาก
และสวนฐานของอาคารเทานั้น สวนยอดมักหักพังไปหมด ตัวอาคารใชอิฐเปนสวนประกอบในการ
สรา ง ก ออิฐสอดวยดิน ซึ่งเปนดินเหนียวดิบ ผนัง และสวนฐานอาคารมักตกแตง ดว ยลวดลาย
ประดับที่ทําจากปูนปนหรือดินเผา สวนฐานพบมีการใชศิลาแลงรวมอยูดวยในสวนที่เปนฐานรับ
น้ําหนัก เราอาจจําแนกศาสนสถานไดอยางกวางๆ ออกเปน 2 ประเภท คือ
1) ศาสนสถานกลางแจง พบโดยทั่วไปทุกเมืองโบราณในสมัยทวารวดี ไดแก เจดีย วิหาร
2) ศาสนสถานในถ้ํา เชน บริเวณเขางู (จังหวัดราชบุรี)
นอกจากนีห้ ลักฐานที่คนพบจากแผนผังของซากอาคารในสมัยทวารวดี ยังสามารถแบง
ลักษณะอาคารอยางกวางๆ ไดเปน 2 ประเภท คือ

133
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 ในชั่วโมงแรก คือ
กลุม 1 : การตั้งถิ่นฐานสมัยทวารวดี
กลุม 2 : รูปแบบเมืองโบราณสมัยทวารวดี
กลุม 3 : ศิลปะและสถาปตยกรรมสมัยทวารวดี
กลุม 4 : สังคมและความเชื่อสมัยทวารวดี
3. นํานักเรียนเดินทางจากที่โรงเรียนเทศบาล ๔(เชาวนปรีชาอุทิศ) มายังพระประโทณเจดีย
ขั้นสอน
1. ครูแนะนํา วิท ยากรภายนอกซึ่ง เปนผูที่มี ประสบการณเกี่ ยวกั บประวัติศ าสตรสมัย
ทวารวดีมาบรรยายใหนักเรียนฟง
2. นักเรียนซักถามและจดบันทึกความรูที่ไดรับเกี่ยวกับเรื่องพระประโทณเจดีย เจดียและ
สถาปตยกรรมสมัยทวารวดีลงในสมุดบันทึก (ทักษะการซักถาม, ทักษะการสังเกต, ทักษะการจด
บันทึก)
3. นักเรียนเดินทางจากพระประโทณเจดียมายังเจดียจุลประโทน เพื่อศึกษาเรื่องราว
เกี่ยวกับสถาปตยกรรมสมัยทวารวดี
4. วิทยากรบรรยายใหความรูเกี่ยวกับเรื่องเจดียจุลประโทนและสถาปตยกรรมสมัย
ทวารวดี
5. นักเรียนซักถามเกี่ยวกับเรื่องเจดียจุลประโทนและสถาปตยกรรมสมัยทวารวดี (ทักษะ
การซักถาม, ทักษะการสังเกต, ทักษะการจดบันทึก)
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6. ครูแบงนักเรียนออกเปน 4 กลุม ชวยกันตอบคําถามจากใบงานที่ 4 เรื่อง สถาปตยกรรม
สมัยทวารวดี โดยศึกษาจากใบความรูที่ 4 เรื่อง สถาปตยกรรมสมัยทวารวดี รวมกับการศึกษาของ
วิทยากร (ทักษะกระบวนการกลุม)
7. ครูถามนักเรียนวา สถาปตยกรรมสมัยทวารวดี มีลักษณะอยางไร โดยใหตัวแทนแตละ
กลุมตอบคําถาม (สถาปตยกรรมสมัยทวารวดี สวนใหญเปนศาสนาสถาน พบเหลือแตซากและสวน
ฐานของอาคารเทานั้น สวนยอดมักหักพังไปหมด ตัวอาคารใชอิฐเปนสวนประกอบในการสราง)
(จุดประสงคการเรียนรูที่ 1 , ทักษะกระบวนการกลุม, ทักษะการคิดวิเคราะห, ทักษะการสรุปความ)
8. นํานักเรียนเดินทางจากจุลประโทนเจดียมายังพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย
9. วิ ท ยากรบรรยายให ค วามรู เ กี่ ย วกั บ ศิ ล ปะและประติ ม ากรรมสมั ย ทวารวดี ใ น
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย
10. นักเรียนซั กถามและจดบันทึกความรูที่ไดรับเกี่ยวกับศิลปะและประติมากรรมสมัย
ทวารวดีในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย (ทักษะการซักถาม, ทักษะการสังเกต, ทักษะการ
จดบันทึก)
11. ครูแบงนักเรียนออกเปน 4 กลุม ชวยกันตอบคําถามจากใบงานที่ 5 เรื่อง ประติมากรรม
สมัยทวารวดี โดยศึกษาจากใบความรูที่ 5 เรื่อง ประติมากรรมสมัยทวารวดี รวมกับการศึกษาของ
วิทยากร (ทักษะกระบวนการกลุม)
12. ครูสุมถามตัวแทนนักเรียนแตละกลุมวา ประติมากรรมสมัยทวารวดี มีลักษณะเดน
อยางไร (งานประติมากรรมสวนใหญจะมีความเกี่ยวของกับศาสนา ซึ่งทํามาจากศิลา ปูนป น ดินเผา
ประติมากรรมสมัยทวารวดีสวนมากที่พบไดแก พระพุทธรูป ธรรมจักร ภาพปูนปนบุคคล เปนตน )
(จุดประสงคการเรียนรูที่2 , ทักษะกระบวนการกลุม, ทักษะการคิดวิเคราะห, ทักษะการสรุปความ)
ขั้นสรุป
1. นักเรียน ครู และวิทยากร รวมกันอภิปรายสรุปลักษณะสถาปต ยกรรมสมัยทวารวดี และ
ลักษณะเดนของประติมากรรมสมัยทวารวดี (จุดประสงคการเรียนรูที่1, 2 , ทักษะการสรุปความ)
2. ตัวแทนนักเรียนกลาวขอบคุณวิทยากร พรอมมอบของที่ระลึก
สื่อการเรียนรู
1. ใบความรูที่ 4 เรื่อง สถาปตยกรรมสมัยทวารวดี
2. ใบงานที่ 4 เรื่อง สถาปตยกรรมสมัยทวารวดี
3. ใบความรูที่ 5 เรื่อง ประติมากรรมสมัยทวารวดี
4. ใบความงานที่ 5 เรื่อง ประติมากรรมสมัยทวารวดี
5. วิทยากรภายนอก

135
การวัดและประเมินผล
ขอบเขตการวัด
วิธีการ
ดานความรู
- ลักษณะสถาปตยกรรม - การตอบคําถาม
- การทําใบงาน
สมัยทวารวดี
-ลั ก ษณะประติ ม ากรรม
สมัยทวารวดี

ดานทักษะ
- การตอบคําถาม
- ทักษะการคิดวิเคราะห
- การสังเกตพฤติกรรม
- ทักษะการซักถาม
- ทักษะการสังเกต
- ทักษะการสรุปความ
- ทักษะการบันทึก
- ทักษะกระบวนการกลุม
ด า นคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง
ประสงค
- ความตั้งใจ
- การสังเกตพฤติกรรม
- มารยาทในการฟ ง
วิทยากร
- ความรับผิดชอบ

เครื่องมือ

ผูประเมิน

- ใบงานที่ 4 เรื่ อ ง - ครูผูสอน
ส ถ า ป ต ย ก ร ร ม ส มั ย
ทวารวดี
- ใบงานที่ 5 เรื่ อ ง
ป ร ะ ติ ม า ก ร ร ม ส มั ย
ทวารวดี
- คําถาม

- การจัดกระบวนการกลุม

- ครูผูสอน

- แบบสังเกตพฤติกรรม - ครูผูสอน
ของนักเรียน
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บันทึกหลังการสอน
แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 : ขั้นศึกษานอกสถานที่ตามกระบวนการหรือวิธีการศึกษาที่
วางแผนไว นักเรีย นสวนใหญสามารถอธิบายลัก ษณะทางสถาปตยกรรม และลัก ษณะเดนของ
ประติมากรรมสมัยทวารวดีได ผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่ รูจักการค นควาหาความรู
จากแหลงขอมูลแลกเปลี่ยนความรู ไดรับความรูโดยการบรรยายจากวิทยากรภายนอก
ปญหาและอุปสรรค
เมื่อนักเรียนไดเดินทางไปศึกษานอกสถานที่ พบวานัก เรียนบางคนไมก ลาซักถามและ
แสดงความคิดเห็น เนื่องจากยังไมคุนเคยกับผูสอนและวิทยากร จึงไมสามารถอธิบายลักษณะ
ทางสถาปตยกรรม และลักษณะเดนของประติมากรรมสมัยทวารวดีได
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
ผูสอนและวิทยากรควรสรางความคุนเคยใหกับผูเรียน โดยอาจมีการเพิ่มเกม หรือ กิจกรรม
นันทนาการ เพื่อใหผูเรียนเกิดความไววางใจ กลาถามกลาแสดงความคิด สรางบรรยากาศที่ดีใน
การเรียนรู

ลงชื่อ...........................................................
(นายสุประดิษฐ ทรัพยพลับ)
ผูสอน
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ใบความรูที่ 4
เรื่องสถาปตยกรรมสมัยทวารวดี
สถาปตยกรรม
จากหลักฐานที่พบสวนใหญเปนศาสนาสถาน พบเหลือแตซากและสวนฐานของอาคาร
เทานั้น สวนยอดมักหักพังไปหมด ตัวอาคารใชอิฐเปนสวนประกอบในการสราง กออิฐสอดวยดิน
ซึ่งเปนดินเหนียวดิบ ผนังและสวนฐานอาคารมักตกแตงดวยลวดลายประดับที่ทําจากปูนปนหรือ
ดินเผา สวนฐานพบมีการใชศิลาแลงรวมอยูดวยในสวนที่เปนฐานรับน้ําหนัก
จากการศึกษาสถาปตยกรรมในสมัยทวารวดี เราอาจจําแนกศาสนสถานไดอยางกวางๆ
ออกเปน 2 ประเภท คือ
1. ศาสนสถานกลางแจง พบโดยทั่วไปทุกเมืองโบราณในสมัยทวารวดี ไดแก เจดีย วิหาร

วัดโขลง (สุวรรณคีรี) เมืองโบราณคูบัว จังหวัดราชบุรี
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โบราณสถานเขาคลังใน เมืองโบราณศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ

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

ภาพสลักถ้ําพระโพธิสัตว จังหวัดสระบุรี

ภาพสลักที่ถ้ําเขาถมอรัตน เมืองโบราณศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ
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ประเภทอาคาร
จากหลักฐานที่คนพบจากแผนผังของซากอาคารในสมัยทวารวดี สามารถแบงอยางกวางๆ
ไดเปน 2 ประเภท คือ
1. เจดีย ที่มีผังเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัส ที่สําคัญในสมัยทวารวดี ไดแก เจดียจุลประโทน (จังหวัด
นครปฐม) เจดียวัดพระเมรุ (จังหวัดนครปฐม)

เจดียจ ุลประโทน (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 เมืองศรีเทพ จ.เพชรบูรณ

ที่มา : กรมศิลปากร. สํานักพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ. ศิลปะทวารวดี:ตนกําเนิดพุทธศิลปใประเทศ
ไทย. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพอมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 2552.
ศักดิ์ชัย สายสิงห.ศิลปะทวารวดี:วัฒนธรรมพุทธศาสนายุคแรกเริ่มในดินแดนไทย.
กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเมืองโบราณ, 2547.
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ใบงานที่ 4
เรื่องสถาปตยกรรมสมัยทวารวดี
จงนําชื่อหรือคุณลักษณะ สถาปตยกรรมสมัยทวารวดี ไปใสใหตรงกับภาพที่ใหมาในตอไปนี้
(1) เจดียจุลประโทน เจดียที่สําคัญสมัยทวารวดี
(2) ศาสนสถานในถ้ํา ในจังหวัดราชบุรี
(3) วัดพระเมรุ เจดียที่อยูในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดใหญ
(4) ศานสถานกลางแจง อยูในเมืองโบราณคูบัว
(5) เจดีย มีแผนผังลักษณะแปดเหลี่ยม พบที่เมืองโบราณอูทอง
(6) วิหาร ที่มีผังเปนสี่เหลี่ยมผืนผา อยูที่ เมืองศรีเทพ

(………………………………………………………………)

(………………………………………………………………)
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(………………………………………………………………)

(………………………………………………………………)
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(………………………………………………………………)

(………………………………………………………………)
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ใบความรูที่ 5
ประติมากรรมสมัยทวาราวดี
ประติมากรรม
การแบงยุคสมัยงานประติมากรรมทวารวดี
1. สมัยทวารวดีตอนตน (ราวพุทธศตวรรษที่ 12-13) ประติมากรรมสมัยนี้ มีลักษณะอิทธิพลของ
ศิลปะอินเดียมากที่สุด
2. สมัยทวารวดี ตอนกลาง (ราวพุทธศตวรรษที่ 13-15) ประติม ากรรมสมั ย นี้ มีวิวัฒนาการทาง
ศิลปกรรมจนเกิดเปนลักษณะเฉพาะของทวารวดีอยางแทจริง
3. สมัยทวารวดีตอนปลาย (ราวพุทธศตวรรษที่ 15-18) เปนสมัยที่วัฒนธรรมทวารวดีเสื่อมลง มี
ลักษณะของศิลปกรรมไมเดนชัดและพบปรากฏมีอิทธิพลของศิลปะขอมเขามาผสมอยูมาก
งานประติกรรม
งานประติมากรรมสวนใหญจะมีความเกี่ยวของกับศาสนาเปนสวนใหญ งานประติมากรรม
สมัยทวารวดีที่นาสนใจมีดังนี้
พระพุทธรูป พบทําขึ้นจาก ศิลา ปูนปน ดินเผา พบทําขึ้นจากสําริดบาง เราสามารถแบงลักษณะ
ของพระพุทธรูปไดดังนี้
1. แบบสมัยทวารวดีตอนตน ไดรับอิทธิพลจากศิลปะอินเดี ย พระพักตรจึงคลายคลึงกับ
พระพุทธรูปศิลปะอินเดีย มีทั้งลักษณะประทับยืนและประทับนั่ง พระพุทธรูปยืน จะยืนในทาเอียง
ตัว (ตริภังค) ครองจีวรเรียบไมมีริ้ว ชายจีวรตกลงไปยังขอพระบาทและมีสวนของขอบจีวรพาดผาน
ขอพระกรซายและขวา ชายจีวรที่ตกลงไปนั้นเปนรูปโคง โดยพบแสดงลักษณะทาทาง (ปาง) ตางๆ
ดังนี้
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พระพุทธรูปปางประทานพร พระหัตถขวาหอยตรงขนานกับพระวรกาย หงายพระหัตถ
ซายออกดานหนา พระกรซายจับยึดชายจีวรไวระดับอก

พระพุทธรูปปางประทานพร พบที่เวียงสระ จ.สุราษฎรธานี

พระพุทธรูปปางประทานพร ศิลปะทวารวดีตอนตน
ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 12 พบที่วัดรอ จ.อยุธยา
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ปางแสดงธรรม ยกพระหั ต ถ ทั้ ง สองข า งขึ้ น และยื ด ออกไปด า นหน า ในระดั บ อก
(พระอุระ) พระหัตถจีบเปนวงกลมทั้งสองขาง

พระพุทธรูปปางแสดงธรรม พบที่วัดพระประโทณเจดีย ตีดนุ เปนทองคํา

2. แบบสมัยทวารวดีตอนกลาง มีอิทธิพลศิลปะพื้นเมืองมากขึ้น พระพักตรเล็ก พระขนงตอ
กันเปนรูปปกกา และมีสันสูงขึ้น พระเนตรโปนและเปด พระโอษฐแบะกวางและแนวพระโอษฐ
เปนเสนตรง ขอบพระโอษฐหนา ขมวดพระเกศาเปนกนหอยขนาดใหญและแบนแนบติดหนังศีรษะ
สวนชายผานั้นขอบสบงตกลงมาถึงขอพระบาท มีริ้วและจีบดานขางเล็กนอย ขอบจีวรดานหนาโคง
เปนเสนตอจากดานหลังพาดพระกรทั้งสองขา ง และตกลงเบื้องหนา เป นวงโคงเหนือขอบสบง
สมัยนี้นิยมสรางพระพุทธรูปนั่งและยืน ดังนี้
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พระพุทธรูปยืน แสดง ปางประทานพร ปางวิตรรกะ และปางปฐมเทศนา ยืนตรง
(สมภังค) ครองจีวรหมคลุม ชายจีวรตกลงมาเทากันทั้งสองขาง

พระพุทธรูปปางประทานธรรม ศิลปะทวารวดีตอนกลาง
ราวพุทธศตวรรษที่ 13-14 ไดจากกรุวัดเชิงทา จ.นนทบุรี

พระพุทธรูปปางประธานธรรม
ศิลปะทวารวดีตอนกลาง ราวพุทธศตวรรษที่ 14-15
พบที่วัดหนาพระเมรุ จ.พระนครศรีอยุธยา
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พระพุทธรูปนั่ง สวนใหญแสดงปางสมาธิ นั่งขัดสมาธิอยางหลวมๆ และพระพุทธรูปนั่ง
อีกกลุมหนึ่ง คือ พระพุทธรูปประทับนั่งหอยพระบาท พระหัตถขวาทรงแสดงธรรม พระหัตถซาย
วางเหนือพระเพลา ซึ่งสลักจากหินขนาดใหญ

พระพุทธรูปประทับนั่งหอยพระบาท ปางทรงแสดงธรรม พบที่เมืองนครปฐม
3. แบบสมัยทวารวดีตอนปลาย เปนระยะเวลาที่ศิลปะสมัยทวารวดีเริ่มเสื่อมลงแลว สวน
หนึ่งอาจเปนเพราะอิทธิพลทางการเมืองและศิลปะของขอมเขามาแทนที่ พระพุทธรูปมีลักษณะที่
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.สุพรรณบุรี

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

พระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดี จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระปฐมเจดีย

พระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดี จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร

153
ธรรมจักร
พบเฉพาะในศิ ล ปะทวารวดี เท า นั้ น การสร า งรู ป ธรรมจัก รคงสร า งขึ้ น ตามคั ม ภี ร ท าง
พระพุ ท ธศาสนา ซึ่ง ธรรมจั ก รนั้น เป นเครื่ องมื อ ในการเผยแพร พ ระธรรมคํ า สั่ ง สอนของพระ
สัมมาสัมพุทธเจาที่ทรงแสดงพระธรรมเทศนาเปนครั้งแรก ชื่อวา “ธรรมจัก กัปปวัตนสูตร” ซึ่ง
แปลวา พระสูตรวาดวยเรื่องพระพุทธเจาทรงหมุนลอแหงธรรมแก ปญจวัคคีย ดวยเหตุที่มักมีกวาง
หมอบอยูในบริเวณใกลๆ กับที่พบธรรมจักร สันนิษฐานวาสรางขึ้นเพื่อเปนสัญลักษณที่แสดงให
เห็นถึงครั้งนั้นที่เกิดขึ้น ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน (ปากวาง)

ธรรมจักร พบที่เมืองโบราณนครปฐม

ธรรมจักร พบที่เมืองโบราณนครปฐม
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ประติมากรรมรูปบุคคลและภาพเลาเรื่อง
หนาตาคนทวารวดี จากการคนพบประติมากรรมรูปบุคคลเปนจํานวนมากในแหลง
โบราณคดีสมัยทวารวดี ทําใหเราไดทราบถึงลักษณะหนาตาของคนในสมัยทวารวดีวา มีใบหนา
กลมแปน คิ้วตอกันเปนปกกา ตากลมโต จมูกคอนขางใหญ ปลายแบน ปากแบะเล็กนอ ย ขอบปาก
หนา ผมเหยียดตรง รวบผมเปนมวย และมักจะสวมตุมหู หรือตางหูทรงกลมที่มีขนาดใหญ

รูปหนาบุคคล ศิลปะทวารวดีตอนตน
ราวพุทธศตวรรษที่ 12-13 พบที่ เมืองคูบัว จ.ราชบุรี

รูปหนาบุคคล ศิลปะทวารวดีตอนกลาง
ราวพุทธศตวรรษที่ 13-14 พบที่ จ.นครปฐม
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นักดนตรี เปนประติมากรรมที่แสดงรายละเอียดการแตงกายของสตรีในสมัยทวารวดี ที่
รางกายทอนบนมีผาแพรขนาดเล็กพาดไวที่บา รางกายทอนลางนุงผาคลายโสรงหรือผาถุง ไวผม
ยาวเกลาเปนมวยขึ้นกลางศีรษะ รัดไวดวยเครื่องประดับ สวมตุมหูทรงกลมปลายโคงเขาหากันถวง
ใหหูยาวลงจรดถึงบา และยังแสดงรายละเอียดของเครื่องดนตรี เชน พิณ กรับ ฉิ่ง ซึ่งประติมากรรม
นี้ไดสะทอนใหเห็นถึงคนในสมัยทวารวดี หนาตา เครื่องแตงกาย เครื่องดนตรี ไดเปนอยางดี

นักดนตรีสตรี 5 คน ศิลปะทวารวดีตอนกลาง
ราวพุทธศตวรรษที่ 13-14 พบที่ เมืองคูบัว จ.ราชบุรี
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ภาพเลาเรื่องชาดก เปนประติมากรรมประดับศาสนสถานโดยบอกเลาเรื่องราวการบําเพ็ญบุญกุศล
ในชาติตางๆ ของพระโพธิสัตวกอนที่จะมาตรัสรูเปนพระพุทธเจา และการทําความดีของสาวก ตาม
คําสอนทั้งของพุทธหินยานและมหายาน

ภาพชาดกเลาเรื่อง ฉัททันตชาดก ประดับฐานเจดียจ ุลประโทน
จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระปฐมเจดีย

ภาพชาดกเลาเรื่อง กัจจปาวทาน ประดับฐานเจดียจ ุลประโทน
จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระปฐมเจดีย

ที่มา : กรมศิลปากร. สํานักพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ. ศิลปะทวารวดี:ตนกําเนิดพุทธศิลปใประเทศ
ไทย. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพอมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 2552.
ศักดิ์ชัย สายสิงห.ศิลปะทวารวดี:วัฒนธรรมพุทธศาสนายุคแรกเริ่มในดินแดนไทย.
กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเมืองโบราณ, 2547.
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ใบงานที่ 5
ประติมากรรมสมัยทวาราวดี
ใหนักเรียนบันทึกขอมูลเกี่ยวกับ โบราณวัตถุ ในสมัยทวารวดีในภาพดานลางนี้ ที่จัดแสดงภายใน
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระปฐมเจดีย
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แผนการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่
แผนการจัดการเรียนรูที่4 :ขั้นศึกษานอกสถานที่ตามกระบวนการหรือวิธีการศึกษาที่วางแผนไว
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ส 21104 ประวัติศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553
เรื่อง 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 : อธิบายเรื่องราวทางประวัติศาสตรสมัยกอนสุโขทัยในดินแดน
ไทยโดยสังเขป
สาระสําคัญ
มนุษยจําเปนตองมีการอยูรวมกันเปนสังคมเพื่อการอยูรอดในการดํารงชีวิต ซึ่งในแตละ
สัง คมก็ จะมีค ติความเชื่อที่ แ ตกตา งกั นออกไป ตามลัก ษณะทางภูมิ ศาสตรและกระบวนการรับ
วัฒนธรรมจากภายนอก
จุดประสงคการเรียนรู
1. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะทางสังคมและความเชื่อในสมัยทวารวดีได
2. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะทางเศรษฐกิจสมัยทวารวดีได
สาระการเรียนรู
สัง คมในสมัย ทวารวดี มี ลั ก ษณะของเมืองที่มี ก ารแบงชนชั้ น มี ชนชั้ นปกครอง โดยมี
รูปแบบการปกครองแบบกษัตริย
มีก ารแบง ชนชั้นวรรณะซึ่งสังเกตไดจาการแตง กาย โดยชนชั้นเจานาย(กษัตริย) มีก าร
ประดับ ตกแต ง ร า งกายด ว ยเครื่ องประดั บ และศิ ร าภรณ สาวใช ที่ ตกแต ง ร า งกายเรีย บง า ยไม มี
เครื่องประดับใดๆ (ภาพปูนปนประดับศาสนาสถาน)
นอกจากเรื่องระบบการปกครองแลว หลักฐานทางโบราณคดียังบอกกั บเราอีก วา เมือง
ทวารวดี มีลักษณะทางสังคมเปนเชนไร จากการตีความโบราณวัตถุของนักวิชาการดังตอไปนี้
- ภาพปูนปนประดับศาสนสถานที่พบในเมืองโบราณนครปฐม ประกอบดวยภาพบุคคล
สามคนถูกมัดมือไขวหลัง และมีบุคคลหนึ่งกําลังยกเทาถีบ ภาพดังกลาวหมายถึงนักโทษและผู
ควบคุม ซึ่งสะทอนใหเห็นวาในสมัยนั้นไดมีการจับกุมนักโทษและการลงโทษ
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- ภาพปูนปนประดับศาสนสถานเจดียจุลประโทน แสดงถึงกลุมนักรบ ซึ่งสะทอนใหเห็น
ถึงการมีนักรบ หรือทหาร ในสมัยทวารวดี
- ปูนปนประดับอาคารแสดงภาพนักดนตรี พบที่เมืองคูบัว จ.ราชบุรี สะทอนใหเห็นวาใน
สมัยนั้นมีการละเลนดนตรี และมีเครื่องดนตรีอะไรบาง
- มีการติดตอกับชาวตางชาติตางภาษา ซึ่งศึกษาไดจากหนาตาและเครื่องแตงกายที่บอกได
วาไมใชชาวทองถิ่น เชน การโพกผา มีหนวดเครา เชน ภาพสลักนูนต่ําพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา
พบที่ จ.นครปฐม แสดงใหเห็นถึงกลุมของเดียรถียและกลุมปญจวัคคียที่ยังไมไดบวช โดยมีหนวด
เครา และโพกผาแบบชาวอินเดีย หรือ ภาพพอคาชาวตางชาติที่พบหลักฐานเปนภาพบุคคลทั้งดิ น
เผาและปูนปนแสดงลักษณะของหนาตาชาวอาหรับ
กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนํา (ที่โรงเรียนเทศบาล ๔ เชาวนปรีชาอุทิศ)
1. ครูทบทวนวัตถุประสงคของการศึกษานอกสถานที่ ขอตกลงและการปฏิบัติตนขณะ
ออกศึกษานอกสถานที่ รวมถึงลําดับขั้นตอนในการทํากิจกรรมตางๆ
2. ครูแบงนักเรียนออกเปน 4 กลุม ตามที่เคยแบงกลุมกันไวแลว ในชั่วโมงแรก คือ
กลุม 1 : การตั้งถิ่นฐานสมัยทวารวดี
กลุม 2 : เมืองโบราณสมัยทวารวดี
กลุม 3 : ศิลปะและสถาปตยกรรมสมัยทวารวดี
กลุม 4 : สังคมและความเชื่อสมัยทวารวดี
3. นํานักเรียนเดินทางจากที่โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) มายังพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติพระปฐมเจดีย
ขั้นสอน (พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย)
1. ครูแนะนําวิทยากรภายนอกซึ่งเปนผูที่มีประสบการณเกี่ยวกับประวัติศาสตรสมัยทวาร
วดีมาบรรยายใหนักเรียนฟงเกี่ยวกับเรื่องสังคม เศรษฐกิจและคติความเชื่อทางศาสนาสมัยทวารวดี
2. นักเรียนซักถามและจดบันทึกความรูที่ไดรับเกี่ยวกับเรื่องสังคม เศรษฐกิจและคติความ
เชื่อทางศาสนาสมัยทวารวดีลงในสมุดบันทึก (ทักษะการซักถาม, ทักษะการสังเกต, ทักษะการจด
บันทึก)
3. แบงนักเรียนออกเปน 4 กลุมชวยกันตอบคําถามในใบงานที่ 6 เรื่องสังคม เศรษฐกิจและ
คติความเชื่อทางศาสนาสมัยทวารวดี และใบงานที่ 7 เรื่องคติความเชื่อและศาสนาสมัยทวารวดี โดย

163
ศึกษาจากใบความรูที่ 6 เรื่องสังคม เศรษฐกิจและคติความเชื่อทางศาสนาสมัยทวารวดี และใบ
ความรูที่ 7 เรื่องคติความเชื่อและศาสนาสมัยทวารวดี รวมกับการปรึกษาวิทยากร (กระบวนการ
กลุม,ทักษะการซักถาม)
4. ครูถามนักเรียนวา ลักษณะทางสังคมสมัยทวารวดีมีลักษณะอยางไร (สังคมสมัยทวารวดี
มีลักษณะของเมืองที่มีชนชั้น โดยมีชนชั้นปกครองและชนชั้นใตปกครอง)(จุดประสงคการเรียนรู
ที่1 ทักษะกระบวนการกลุม,ทักษะการคิดวิเคราะห ทักษะการสรุปความ )
5. ครูถามนักเรียนวา คติความเชื่อและศาสนาในสมัยทวารวดีมีลักษณะอยางไร (ชาว
ทวารวดีมีคติความเชื่อเกี่ยวกับศาสนา คือ ศาสนาพุทธนิกายเถรวาทและมหายาน ศาสนาพราหมณฮินดูรวมดวย) (จุดประสงคการเรียนรูที่1 ทักษะกระบวนการกลุม,ทักษะการคิดวิเคราะห , ทักษะ
การสรุปความ )
6. วิทยากรบรรยายใหความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจในสมัยทวารวดี จากหลักฐานทางโบราณคดี
ในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย
7. นักเรียนซักถามและจดบันทึกความรูที่ไดรับเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจในสมัยทวารวดีลง
ในสมุดบันทึก (ทักษะการซักถาม, ทักษะการสังเกต, ทักษะการจดบันทึก)
8. ครูถามนักเรียนวา เศรษฐกิจในสมัยทวารวดี มีลักษณะอยางไร (เศรษฐกิจในสมัยทวาร
วดีมีลักษณะเกี่ยวของกับการเกษตร นอกจากนั้นยังมีการติดตอคาขายกับชุมชนใกลเคียงและชุมชน
ภายนอกซึ่งอยูหางไกลออกไป โดยมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคาซึ่งกันและกัน ) (จุดประสงคการ
เรียนรูท2ี , ทักษะกระบวนการกลุม,ทักษะการคิดวิเคราะห , ทักษะการสรุปความ )
ขั้นสรุป
1. นักเรียน ครู และวิทยากร รวมกันอภิปรายสรุปลักษณะเกี่ยวกับเรื่องสังคม เศรษฐกิจและ
คติความเชื่อทางศาสนาสมัยทวารวดี (จุดประสงคการเรียนรูที่1, 2 , ทักษะการสรุปความ)
2. ใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหระหวางเรียน
3. ตัวแทนนักเรียนกลาวขอบคุณวิทยากร พรอมมอบของที่ระลึก
4. เดินทางจากพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย กลับโรงเรียน
สื่อการเรียนรู
1. ใบความรูที่ 6 เรื่อง สังคมสมัยทวารวดี
2. ใบงานที่ 6 เรื่อง สังคมสมัยทวารวดี
3. ใบความรูที่ 7 เรื่อง คติความเชื่อและศาสนาสมัยทวารวดี
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4. ใบงานที่ 7 เรื่อง คติความเชื่อและศาสนาสมัยทวารวดี
5. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหระหวางเรียน
6. วิทยากรภายนอก
การวัดและประเมินผล
ขอบเขตการวัด
วิธีการ
ดานความรู
- ลักษณะทางสังคมและ - การตอบคําถาม
ความเชื่อสมัยทวารวดี
- การทําใบงาน
-ลักษณะทางเศรษฐกิจ
สมัยทวารวดี

ดานทักษะ
- ทักษะการคิดวิเคราะห
- ทักษะการซักถาม
- ทักษะการสังเกต
- ทักษะการสรุปความ
- ทักษะการบันทึก
- ทักษะกระบวนการกลุม
ด า นคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง
ประสงค
- ความตั้งใจ
- ม า ร ย า ท ใ น ก า ร ฟ ง
วิทยากร
- ความรับผิดชอบ

เครื่องมือ

ผูประเมิน

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

- การตอบคําถาม
- การสังเกตพฤติกรรม

- แ บ บ ท ด ส อ บ วั ด - ครูผูสอน
ความสามารถในการคิ ด
วิเคราะห
- คําถาม

- การสังเกตพฤติกรรม
- การสงงาน

- แบบสังเกตพฤติกรรม - ครูผูสอน
ของนักเรียน
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บันทึกหลังการสอน
แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 :ขั้นศึกษานอกสถานที่ตามกระบวนการหรือวิธีการศึกษาที่
วางแผนไว นักเรียนสวนใหญสามารถอธิบายลักษณะทางสังคม ความเชื่อและลักษณะทางเศรษฐกิจ
ในสมัยทวารวดีได ผูเรียนมีความกระตือรือรน เนื่องจากมีการกระตุนการเรียนรูดวยการตั้งคําถาม
เปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษานอกสถานที่ ซึ่งเปนการเรียนรูจากประสบการณตรง เปดโอกาสให
ผู เ รี ย นได แ สดงความคิ ด เห็ น อย า งเต็ ม ที่ รู จั ก การค น คว า หาความรู จ ากแหล ง ข อ มู ล สามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรูจากการฟงบรรยายของวิทยากร
ปญหาและอุปสรรค
นักเรียนบางคนไมกลาซักถามและแสดงความคิดเห็น เนื่องจากยังไมคุนเคยกับวิทยากร
และขอจํากัดในดานเวลาที่ศึกษาเพียง 3 ชั่วโมงยังนอยเกินไป
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
ควรสรางความคุนเคยใหกับนักเรียน โดยใชเกม หรือ กิจกรรมนันทนาการ เพื่อใหนัก เรียน
เกิดความไววางใจ กลาแสดงความคิดเห็น รวมทั้งเพิ่มเวลาในการศึกษานอกสถานที่ใหมากขึ้น

ลงชื่อ...........................................................
(นายสุประดิษฐ ทรัพยพลับ)
ผูสอน
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ใบความรูที่ 6
สังคมในสมัยทวารวดี
สัง คมในสมัย ทวารวดี มี ลั ก ษณะของเมืองที่มี ก ารแบ งชนชั้ น มี ชนชั้ นปกครอง โดยมี
รูปแบบการปกครองแบบกษัตริย ซึ่งสิ่งที่ทําใหทราบถึงรูปแบบสังคมสมัยทวารวดีนั้นมากจากการ
ตีความหลักฐานทางโบราณคดีสําคัญที่พบในเมืองโบราณนครปฐม คือ เหรี ยญเงินโบราณจํานวน 2
เหรียญ ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.9 เซนติเมตร

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

“ ศรีทวารวดี ศฺวรปุณยะ ”
แปลความไดวา

บุญกุศลของพระราชาแหงทวารวดี
นอกจากนี้ยังพบหลักฐานชิ้นอื่นๆอีกเชน
- จารึกฐานธรรมจักร พบที่ทุงขวาง อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม ถอดความไดวา “ พระ
ธรรมจักรของพระมเหสิเจา มี เวีย นสามรอบ มีอาการสิบสอง คือ สัจจญาณ กิจจญาณ กตญาณ
กําหนดแลวดวยอาการละ 4 ” ซึ่งคําวา “พระมเหสิเจา” นั้นหมายถึง พระมเหสีของพระราชาซึ่งเปน
ผูโ ปรดใหสรางพระธรรมจักรขึ้น

ฐานธรรมจักร พบที่ทงุ ขวาง อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม
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- ประติมากรรมประดับศาสนาสถานรูปชาดก ที่เจดียจุลประโทน จ.นครปฐม เรื่อง สุรูปะ
กลาวถึง พระมหากษัตริยที่มากดวยทานบารมี ยอมประทานพระโอรสใหแกยักษ ซึ่งเปนพระอินทร
แปลงมา ในภาพดังกลาวไดสะทอนใหเห็นถึงการแบงชนชั้นวรรณะซึ่งสังเกตไดจากการแตงกาย
โดยชนชั้นเจานาย(กษัตริย) มีการประดับตกแตงรางกายดวยเครื่องประดับและศิราภรณ สาวใชที่
ตกแตงรางกายเรียบงายไมมีเครื่องประดับใดๆ

ประติมากรรมประดับศาสนสถานรูปชาดก ที่เจดียจ ุลประโทน จ.นครปฐม

นอกจากเรื่องระบบการปกครองแลว หลักฐานทางโบราณคดียังบอกกั บเราอีก วา เมือง
ทวารวดี มีลักษณะทางสังคมเปนเชนไร จากการตีความโบราณวัตถุของนักวิชาการดังตอไปนี้
- 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 และมีเครื่องดนตรีอะไรบาง
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ประติมากรรมแสดงภาพนักดนตรี พบที่เมืองคูบัว จ.ราชบุรี

- มีการติดตอกับชาวตางชาติตางภาษา ซึ่งศึกษาไดจากหนาตาและเครื่องแตงกายที่บอกได
วาไมใชชาวทองถิ่น เชน การโพกผา มีหนวดเครา เชน ภาพสลักนูนต่ําพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา
พบที่ จ.นครปฐม แสดงใหเ ห็นถึ ง กลุ ม ของเดีย รถีย แ ละกลุม ป ญจวั คคีย ที่ยั ง ไม ไ ดบวช โดยมี
หนวดเครา และโพกผาแบบชาวอินเดีย หรือ ภาพพอคาชาวตางชาติที่พบหลักฐานเปนภาพบุคคล
ทั้งดินเผาและปูนปนแสดงลักษณะของหนาตาชาวอาหรับ

ภาพสลักนูนต่ําพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา
พบที่ จ.นครปฐม

ภาพบุคคล(ชาวอาหรับ) พบที่เมืองโบราณอูทอง
อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี

ที่มา : กรมศิลปากร. สํานักพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ. ศิลปะทวารวดี:ตนกําเนิดพุทธศิลปใประเทศ
ไทย. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพอมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 2552.
ศักดิ์ชัย สายสิงห.ศิลปะทวารวดี:วัฒนธรรมพุทธศาสนายุคแรกเริ่มในดินแดนไทย.
กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเมืองโบราณ, 2547.
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ใบงานที่ 6
สังคมในสมัยทวารวดี
จงใชหลักฐานทางโบราณคดีที่ใหดังตอไปนี้ อธิบายลักษณะทางสังคมสมัยทวารวดีวามีลักษณะ
เปนอยางไร
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ใบความรูที่ 7
เรื่องคติความเชื่อและศาสนาสมัยทวารวดี
คติ ความเชื่อ และศาสนา
ชาวทวารวดีมีก ารนับ ถือ ศาสนาและความเชื่ ออย างไรนั้น สามารถศึก ษา ตีความ และ
สันนิษฐานไดจากหลักฐานทางโบราณคดี ที่คนพบ ดังตอไปนี้
ชิ้นสวนพระพุทธรูป และ ประติมากรรมดินเผา
หลักฐานที่ แสดงใหเห็นถึงการยอมรับนับถือพระพุทธศาสนานั้น เริ่มตนที่มีการคนพบ
ชิ้นสวนพระพุทธรูปนาคปรกปางสมาธิ และประติมากรรมดินเผารูปพระภิกษุ อุมบาตร ที่เมือง
อูทอง ราวพุ ท ธศตวรรษที่ 9 -11 โดยใช ป ระดับ ศาสนสถาน ซึ่ งแสดงใหเห็ นวา ไดมี ก ารสรา ง
ศาสนสถานในศาสนาพุทธขึ้นแลว

พระพุทธรูปนาคปรก ปูนปน พบที่
เมืองโบราณอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
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แผนดินเผาพระภิกษุสามองคอุมบาตร พบที่
เมืองโบราณอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

พุทธเถรวาท
ศาสนาพุ ท ธนิก ายเถรวาทคงแพรหลายอย า งมากในพุ ทธศตวรรษที่ 11-12 เพราะจาก
หลักฐานที่พบนั้น สวนใหญเปนพระพุทธรูป นอกจากนี้ยังพบศาสนสถานที่สรางขึ้นพรอมๆ กัน
เชน เจดียกอดวยอิฐ ฐานเจดีย ซึ่งพบโดยทั่วไปตามเมืองตางๆในสมัยทวารวดี

ฐานเจดีย เมืองโบราณอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
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พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะทวารวดีตอนกลาง
ราวพุทธศตวรรษที่ 14 – 15 พบที่ จ.บุรีรัมย

พระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลปะทวารวดีตอนกลาง
ราวพุทธศตวรรษที่ 14 – 15 พบทีเ่ มืองโบราณอูทอง อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี
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หลักฐานที่สําคัญอีกสิ่งหนึ่ง คือ ธรรมจักรและกวางหมอบ ซึ่งพบอยูเกือบทุกแหงที่มีอารย
ธรรมทวารวดี โดยธรรมจักรจะตั้งอยูบนหัวเสาและคงอยูกลางแจง บริเวณเดียวกับศาสนสถาน
ธรรมจักรนี้มีหลายขนาด ทั้งที่เปนสองดานและดานเดียว เปนทั้งแบบทึบและแบบโปรง โดยมาก
มักพบกวางหมอบบริเวณใกลเคียงหรือไมก็อยูคูกันกับบริเวณที่คนพบ ซึ่ง ‘กวาง’ นั้นหมายถึง
สถานที่ที่พระพุทธเจาทรงแสดงปฐมเทศนา ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร แกปญจวัคคีย ที่ปาอิสิปตน
มฤคทายวัน (ปากวาง)

ธรรมจักร
ศิลปะทวารวดี พุทธศตวรรษที่ 12-13
ไดจากวัดเสนาหา(ราง) จังหวัดนครปฐม
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การที่คนพบธรรมจักรกับกวางหมอบซึ่งหมายถึงการแสดงปฐมเทศนาของพระพุทธเจา จึง
มีความหมายในเรื่องของการประกาศหลักธรรม และการเผยแพรทางพระพุทธศาสนาไปยังที่ตางๆ
ในสมัยทวารวดี
สิ่งสําคัญประการสุดทายที่ยืนยันวาศาสนาพุทธเปนที่ยอมรับนับถือกันในอารยาธรรมทวาร
วดีนั้น สวนใหญเปนพุทธศาสนานิกายเถรวาท คือจารึกที่ปรากฏตามที่ตางๆ เชน บนสถูป พระ
พิมพ ธรรมจักร เสาตั้งธรรมจักร ฐานพระพุทธรูป หรือตามผนังถ้ํา ฯลฯ จารึกที่ปรากฏ สวนใหญ
เปนอักษรปลลวะ (อักษรอินเดีย) ซึ่งพบแพรหลายมากโดยเฉพาะเมืองใหญๆ หรือเมืองที่ไดชื่อวา
เปนศูนยกลางของทวารวดี ไดแก นครปฐม อูทอง ลพบุรี

พระพิมพ แสดงภาพพุทธประวัติตอน ยมกปาฏิหาริย ดานหลังมีจารึก เยธมฺมา
ศิลปะทวารวดีตอนกลาง ราวพุทธศตวรรษที่ 13-14 ไดจากเมืองโบราณอูทอง
อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

จารึกดังกลาวมักเปนคาถา หรือ คําสั่งสอนของพระพุทธเจา โดยเฉพาะที่พบมาก คือ คาถา
เย ธัมมา ซึ่งเปนหัวใจของพระพุทธศาสนา สําหรับขอความและหลักธรรมคําสอนสวนใหญจะคัด
มาจากคัมภีรพระไตรปฎก ฉบับบาลี
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พุทธมหายาน
ถึ ง แม ช าวทวารวดี ส ว นใหญ จ ะนั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธแบบเถรวาท แต ก็ มี ห ลั ก ฐานทาง
โบราณคดีบางอยางแสดงใหเห็นรองรอยของการยอมรับนับถือศาสนาพุ ทธแบบมหายาน ซึ่ง มี
แทรกเขามาในบางชวงเทานั้น เชน พบประติมากรรมพระรูปพระโพธิสัตว พบที่เมืองคูบัว (จังหวัด
ราชบุรี) หรือรูปเคารพที่เปนประติมากรรมสําริดบางอยางที่แสดงแนวคิดวาเป นแบบมหายาน ที่
เมืองศรีเทพ (จังหวัดเพชรบูรณ) เปนตน

พระโพธิสัตว พุทธศิลปทวารวดีตอนตน ราวพุทธศตวรรษที่ 12-13
ไดจากเมืองโบราณคูบัว ตําบลคูบัว จังหวัดราชบุรี
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พราหมณ-ฮินดู
ชาวทวารวดีนั้นมี การนับถือศาสนาพราหมณ -ฮินดู อยูบา ง และดูเหมือนวาจะไมเ ปนที่
แพรหลายมาก มากนัก มีทั้งกลุมที่อยูรวมศาสนาพุทธ และกลุมที่แยกออกมาตางหาก โดยศาสนา
พราหมณ-ฮินดูคงอาจมีบทบาทเกี่ยวของกับพระราชพิธีในราชสํานัก หรือพิธีกรรมบางอยางของ
ชาวบาน และพราหมณก็เปนเพียงองคประกอบที่สําคัญในการทําหนาที่ทางประเพณีตางๆ แตคง
ไมใชศาสนาหลักของชาวทวารวดี

พระวิษณุ ศิลปะทวารวดีตอนกลาง
ราวพุทธศตวรรษที่ 12-13 ไดจากวัดทอ จังหวัดราชบุรี

ที่มา : กรมศิลปากร. สํานักพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ. ศิลปะทวารวดี:ตนกําเนิดพุทธศิลปใประเทศ
ไทย. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพอมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 2552.
ศักดิ์ชัย สายสิงห.ศิลปะทวารวดี:วัฒนธรรมพุทธศาสนายุคแรกเริ่มในดินแดนไทย.
กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเมืองโบราณ, 2547.
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ใบงานที่ 7
เรื่องคติความเชื่อและศาสนาสมัยทวารวดี
หลักฐานทางโบราณคดีในสมัยทวารวดีเหลานี้ สรางขึ้นภายใตความเชื่อของศาสนาใด
พุทธเถรวาท
พุทธมหายาน
พราหมณ-ฮินดู
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แผนการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่
แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 : ขั้นสรุปผลการเรียนรูภายหลังจากศึกษานอกสถานที่และ
ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ส 21104 ประวัติศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553
เรื่อง 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 : อธิบายเรื่องราวทางประวัติศาสตรสมัยกอนสุโขทัยในดินแดน
ไทยโดยสังเขป
สาระสําคัญ
จังหวัดนครปฐมมีแหลงเรียนรูที่สําคัญสําหรับการศึกษาเรื่องราวสมัยทวารวดีเปนจํานวน
มาก ผูคนในทองถิ่นจึงควรมีจิตสํานึกในการอนุรักษมรดกทางศิลปะและสถาปตยกรรมในสมัย
ทวารวดี เพื่อใหเปนแหลงความรูคูชาวนครปฐมตอไป
จุดประสงคการเรียนรู
1.นักเรียนสามารถสรุปความรูเรื่องอาณาจักรทวารวดีภายหลังจากการศึกษานอกสถานที่ได
2.นักเรียนสามารถเสนอแนะแนวทางในการอนุรักษศิลปะและสถาปตยกรรมสมัยทวารวดี
ได
สาระการเรียนรู
เมื องโบราณสมัยทวารวดีไมมีแผนผังที่ตายตัว แตที่พบโดยทั่วไปนั้น จะมีลัก ษณะเปน
รูปทรงเรขาคณิต ตั้งแตรูปวงกลม วงรี หรือเกือบเป นรูปสี่เหลี่ย มผืนผาซึ่ง ลักษณะดัง กลา วอาจ
ขึ้นอยูกับภูมิประเทศ โดยตัวเมืองมักจะตั้งอยูบริเวณลําน้ํา โดยมีดานหนึ่งของตัวเมืองติดลําน้ํา มี
คูนา้ํ คันดินลอมรอบ สําหรับปองอุทกภัย สาธารณูปโภค และใชปองกันขาศึก สวนการตั้งบานเรือน
นั้นไมพบหลักฐานที่เปนตัวอาคารสําหรับอยูอาศัย แตจะพบซากของโบราณสถานที่กอดวยอิฐ ซึ่ง
พบทั้งในเขตกําแพงเมืองและนอกเขตกําแพงเมืองเมืองโบราณสมัยทวารวดีในเขตภาคกลาง สวน
ใหญจะตั้งอยูบริเวณทารบลุมแมน้ําและมักอยูในเขตที่มีการติดตอคาขายกับชุมขนอื่นไดสะดวก
โดยเริ่มจากเมืองทาบริเวณใกลชายฝงทะเล หรือตามแนวเสนทางการคาสมัยโบราณ เชน เมืองนคร
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ชัยศรี เมืองกําแพงแสน เมืองอูทอง เมืองคูบัว เมืองพงตึก ในบริเวณลุมแมน้ําแมกลอง ลุมแม
น้ําทาจีน เปนตน
จากหลักฐานที่พบสวนใหญสถาปตยกรรมสมัยทวารวดีเปนศาสนาสถาน พบเหลือแตซาก
และสวนฐานของอาคารเทานั้น สวนยอดมักหักพังไปหมด ตัวอาคารใชอิฐเปนสวนประกอบในการ
สรา ง ก ออิฐสอดวยดิน ซึ่งเป นดินเหนียวดิบ ผนัง และสวนฐานอาคารมักตกแตง ดว ยลวดลาย
ประดับที่ทําจากปูนปนหรือดินเผา สวนฐานพบมีการใชศิลาแลงรวมอยูดวยในสวนที่เปนฐานรับ
น้ําหนัก เราอาจจําแนกศาสนสถานไดอยางกวางๆ ออกเปน 2 ประเภท คือ
1) ศาสนสถานกลางแจง พบโดยทั่วไปทุกเมืองโบราณในสมัยทวารววดี ไดแก เจดีย วิหาร
2) ศาสนสถานในถ้ํา เชน บริเวณเขางู (จังหวัดราชบุรี)
นอกจากนี้หลักฐานที่คนพบจากแผนผังของซากอาคารในสมัยทวารวดี ยังสามารถแบง
ลักษณะอาคารอยางกวางๆ ไดเปน 2 ประเภท คือ
1)เจดีย เปนอาคารที่มีผังเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยเจดียที่สําคัญในสมัยทวารวดี ไดแก เจดีย
จุลประโทน (จังหวัดนครปฐม) เจดียวัดพระเมรุ (จังหวัดนครปฐม)
2) วิหาร เปนอาคารที่มีผังเปนสี่เหลี่ยมผืนผา เชน วัดโขลงสุวรรณคีรี เมืองคูบัว (จังหวัด
ราชบุรี) เมืองโบราณพงตึก (อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี)
สัง คมในสมัย ทวารวดี มี ลั ก ษณะของเมืองที่มี ก ารแบงชนชั้ น มี ชนชั้ นปกครอง โดยมี
รูปแบบการปกครองแบบกษัตริย
มีก ารแบง ชนชั้นวรรณะซึ่งสังเกตไดจาการแตง กาย โดยชนชั้ นเจานาย(กษัตริย) มีก าร
ประดับ ตกแต ง ร า งกายด ว ยเครื่ องประดั บ และศิ ร าภรณ สาวใช ที่ ตกแต ง ร า งกายเรีย บง า ยไม มี
เครื่องประดับใดๆ (ภาพปูนปนประดับศาสนาสถาน)
นอกจากเรื่องระบบการปกครองแลว หลักฐานทางโบราณคดียังบอกกั บเราอีก วา เมือง
ทวารวดี มีลักษณะทางสังคมเปนเชนไร จากการตีความโบราณวัตถุของนักวิชาการดังตอไปนี้
- ภาพปูนปนประดับศาสนสถานที่พบในเมืองโบราณนครปฐม ประกอบดวยภาพบุคคล
สามคนถูกมัดมือไขวหลัง และมีบุคคลหนึ่งกําลังยกเทาถีบ ภาพดังกลาวหมายถึงนักโทษและผู
ควบคุม ซึ่งสะทอนใหเห็นวาในสมัยนั้นไดมีการจับกุมนักโทษและการลงโทษ
- ภาพปูนปนประดับศาสนสถานเจดียจุลประโทน แสดงถึงกลุมนักรบ ซึ่งสะทอนใหเห็น
ถึงการมีนักรบ หรือทหาร ในสมัยทวารวดี
- ปูนปนประดับอาคารแสดงภาพนักดนตรี พบที่เมืองคูบัว จ.ราชบุรี สะทอนใหเห็นวาใน
สมัยนั้นมีการละเลนดนตรี และมีเครื่องดนตรีอะไรบาง
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- มีการติดตอกับชาวตางชาติตางภาษา ซึ่งศึกษาไดจากหนาตาและเครื่องแตงกายที่
บอกไดวาไมใชชาวทองถิ่น เชน การโพกผา มีหนวดเครา เชน ภาพสลักนูนต่ําพระพุทธรูปปางปฐม
เทศนา พบที่ จ.นครปฐม แสดงใหเห็นถึงกลุมของเดียรถียและกลุมปญจวัคคียที่ยังไมไดบวช โดยมี
หนวดเครา และโพกผาแบบชาวอินเดีย หรือ ภาพพอคาชาวตางชาติที่พบหลักฐานเปนภาพบุคคล
ทั้งดินเผาและปูนปนแสดงลักษณะของหนาตาชาวอาหรับ

กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนํา
1. ครูถามนักเรียนวา จาการที่ไดไปศึกษานอกสถานที่ยังแหลงเรียนรูสมัยทวารวดีใน
จังหวัดนครปฐมประกอบไปดวย 1) พระประโทณเจดีย 2) จุลประโทนเจดีย 3) พิพิธภัณฑสถาน
แหง ชาติพระปฐมเจดี ย นัก เรีย นมี ความรู สึก ประทับใจในสถานที่ ใ ดมากที่สุด และให เหตุผ ล
ประกอบวาประทับใจในสถานที่นั้นเพราะอะไร (ทักษะการประเมินคา)
2. ครูถามนักเรียนวาจากสถานที่นักเรียนมีความรูสึกประทับใจ นักเรียนไดรับความรูอะไร
กลับมาจากสถานที่นั้นบาง (ทักษะการประมวลขอมูล,ทักษะการคิดวิเคราะห )
3. นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับการไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ที่ผานมา
ขั้นสอน
1. ครูแบงนักเรียน 4 กลุม ตามประเด็นที่ครูไดมอบหมายใหไปศึกษาคนควาในชั่วโมงแรก
คือ
กลุมที่ 1 : การตั้งถิ่นฐานสมัยทวารวดี
กลุมที่ 2 : รูปแบบเมืองโบราณสมัยทวารวดี
กลุมที่ 3 : ศิลปะและสถาปตยกรรมสมัยทวารวดี
กลุมที่ 4 : สังคมและความเชื่อสมัยทวารวดี
ใหตัวแทนแตกลุมออกมานําเสนอโดยการสรุปความรูเรื่อง อาณาจักรทวารวดี หนาชั้น
เรียน (ทักษะการสรุปความ, ทักษะการนําเสนอ)
2. ตัวแทนนักเรียนแตล ะกลุมออกมานําเสนอสรุปความรูเรื่องอาณาจัก รทวารวดี ใน
ประเด็นที่กลุมตนเองรับผิดชอบ โดยสมาชิกกลุมอื่นมีหน าที่จดบันทึกที่เพื่อนนําเสนอลงในสมุด
(ทักษะการสรุปความ, ทักษะการจดบันทึก)
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3. เมื่อแตละกลุมออกมานําเสนอครบแลว ครูสุมนักเรียนแตละกลุมที่ไมไดเปน
ตัวแทนออกมานําเสนอ มาสรุปความรูที่ไดรับจากกลุมอื่นๆ โดยมีครูคอยแนะนํา )(จุดประสงคการ
เรียนรูท1ี่ ทักษะการประมวลขอมูล,ทักษะการคิดวิเคราะห )
4. ครูถามนักเรียนวา จากการที่ไดไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ในแหลงเรียนรูสมัยทวารวดี
ในจังหวัดนครปฐม นักเรียนคิดวามีแนวทางในการอนุรักษศิลปะและสถาปตยกรรมสมัยทวารวดี
อยางไร (สรางจิตสํานึกใหกับคนในชุมชนชวยกันดูแลรักษาและเห็นคุณคาความสําคัญของแหลง
เรียนรูสมัยทวารวดี)(จุดประสงคการเรียนรูที2, ทักษะการคิดวิเคราะห)
5. ครูใหนักเรียนแตละคนจดคําตอบของตนเองลงสมุด แลวรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
แนวทางในการอนุรักษศิลปะและสถาปตยกรรมสมัยทวารวดีในจังหวัดนครปฐม (ทักษะการจด
บันทึก )
ขั้นสรุป
1. ครูถามนักเรียนวา จากการที่ไดไปศึกษานอกสถานที่ในแหลงเรียนรูสมัยทวารวดี ใน
จั ง หวั ด นครปฐม นั ก เรี ย นมี ค วามรู สึ ก ต อ การไปศึ ก ษานอกสถานที่ อ ย า งไร มี ป ญ หาหรื อ
ขอเสนอแนะอยางไรบาง โดยครูและนักเรียนรวมกันอภิปราย
2. ใหนักเรียนทําใบงานที่ 8 เรื่องความรูสึกที่มีตอการไปศึกษานอกสถานที่
3. ใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียน
สื่อการเรียนรู
1. ใบงานที่ 8 เรื่องความรูสึกที่มีตอการไปศึกษานอกสถานที่
2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียน

186

การวัดและประเมินผล
ขอบเขตการวัด
วิธีการ
ดานความรู
- แนวทางในการอนุรักษ - การตอบคําถาม
ศิลปะและสถาปตยกรรม - การสรุปความรูลงสมุด
สมัยทวารวดี
-สรุปความรูเรื่อง
อาณาจักรทวารวดี
ดานทักษะ
- ทักษะการคิดวิเคราะห
- ทักษะการนําเสนอ
- ทักษะการสรุปความ
- ทักษะการบันทึก
- ทักษะการประมวล
ขอมูล
ด า นคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง
ประสงค
- ความตั้งใจ
- มารยาทในการฟง
วิทยากร
- ความรับผิดชอบ

เครื่องมือ

ผูประเมิน

- ใบงานที่ 8 เรื่ อ ง - ครูผูสอน
ความรู สึ ก ต อ การศึ ก ษา
นอกสถานที่
- คําถาม

- การตอบคําถาม
- การสังเกตพฤติกรรม
-การทําแบบทดสอบ

- แ บ บ ท ด ส อ บ วั ด - ครูผูสอน
ความสามารถในการคิ ด
วิเคราะห
- การจัดกระบวนการ
กลุม

- การสังเกตพฤติกรรม
- การสงงาน

- แบบสังเกตพฤติกรรม - ครูผูสอน
ของนักเรียน
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บันทึกหลังการสอน
แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 : ขั้นสรุปผลการเรียนรูภายหลังจากศึกษานอกสถานที่และ
ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน นักเรียนสวนใหญสามารถสรุปความรูและเสนอแนะแนวทาง
ในการอนุรักษศิลปะและสถาปตยกรรมเรื่องอาณาจักรทวารวดีภายหลังจากการศึกษานอกสถานที่
ไดเปนอยางดี
ปญหาและอุปสรรค
นักเรียนบางคนยังขาดความมั่นใจ ไมกลาแสดงความคิดเห็น และตอบคําถาม โดยเฉพาะ
ในเรื่องของการเสนอแนะแนวทางในการอนุรักษศิลปะและสถาปตยกรรมเรื่องอาณาจักรทวารวดี
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
ควรเสริมสรางความมั่นใจใหกับนักเรียน เพื่อใหนักเรียนกลาแสดงความคิดเห็น และรูจัก
ใชความคิดในการวิเคราะห วิจารณในการตอบคําถาม โดยใชการเสริมแรงทางบวก

ลงชื่อ...........................................................
(นายสุประดิษฐ ทรัพยพลับ)
ผูสอน
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ใบงานที่ 8
ความรูสึกตอการศึกษานอกสถานที่
จงตอบคําถามตอไปนี้
1.นักเรียนมีความรูสึกตอการไปศึกษานอกสถานที่อยางไรบาง
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2. นักเรียนพบปญหาและอุปสรรคอะไรบางในการไปศึกษานอกสถานที่ในครั้งนี้
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3. ขอเสนอแนะในการไปศึกษานอกสถานที่ในครั้งตอไป
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ชื่อ..........................................................................ชั้น....................เลขที่ …........
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แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เรื่อง อาณาจักรทวารวดี ( กอนเรียน/หลังเรียน)
จํานวน 40 ขอ 40 คะแนน เวลา 1 ชั่วโมง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553
______________________________________________________________________________
คําชี้แจง ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย U ทับตัวอักษร ก ข ค ง ขอใดขอหนึ่งที่ถูกตองที่สุด
เพียงขอเดียว
การตั้งถิ่นฐานสมัยทวารวดี ขอ 1-10
1. ศูนยกลางของเมืองโบราณนครปฐมตั้งอยูบริเวณใด (ความจํา)
ก. พระปฐมเจดีย
ข. พระประโทนเจดีย ค. วัดพระเมรุ ง. วัดพระงาม
2. ชุมชนโบราณสมัยทวารวดีมักมีการตั้งถิ่นฐานในลักษณะภูมิประเทศแบบใด (ความจํา)
ก. ที่ราบเชิงเขา
ข. ที่ราบสูง
ค. ที่ราบลุม ง. ที่ราบลูกฟูก
3. ชาวทวารวดีใชวิธีการใดในการปองกันปญหาน้ําทวมในฤดูน้ําหลาก (เขาใจ)
ก. สรางเมืองบนที่ราบสูง
ข. ยายถิ่นฐานไปยังที่ราบสูงในฤดูน้ําหลาก
ค. ยายลงไปอยูในเรือในฤดูน้ําหลาก ง. ตั้งถิ่นฐานบริเวณลําน้ําสายรองที่แยกจากแมน้ําสายใหญ
4. การเปลี่ยนแปลงของเสนทางน้ําและแนวชายฝงทะเลสงผลตอเมืองโบราณนครปฐมอยางไร
(เขาใจ)
ก. เกิดการโจมตีของขาศึกบอยครั้งขึ้น
ข. เกิดปญหาโรคระบาดอยางรุนแรง
ค. เกิดการยายถิ่นฐานและถูกทิ้งรางของเมือง ง. เกิดปญหาน้ําทวมครั้งใหญภายในเมือง
5. ขอใดไมใชรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของเมืองโบราณนครปฐม (เขาใจ)
ก. อยูบริเวณที่ราบลุมใกลลําน้ําสําคัญ ข. อยูในเขตที่ราบสูงซึ่งน้ําทวมไมถึง
ค. อยูใกลกับเสนทางการคาสมัยโบราณ ง. อยูบริเวณที่มีการติดตอกับชุมชนอื่นไดสะดวก
6. ความรูเรื่องการตั้งถิ่นฐานสมัยทวารวดีไมสามารถนําไปใชไดกับลักษณะภูมิประเทศแบบใด
(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
จงใชตัวเลือกตอไปนี้เติมลงในชองวางใหมีความสัมพันธกัน ( วิเคราะห )
ก. เมืองโบราณคูบัว
ข. เมืองโบราณศรีเทพ
ค. เมืองโบราณจันเสน
ง. เมืองโบราณศรีมโหสถ
9. ปจจัยที่แสดงรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของเมืองโบราณสมัยทวารวดีที่สําคัญที่สุดคือปจจัยในขอใด
( วิเคราะห )
ก. มีศาสนสถานขนาดใหญใจกลางเมือง ข. มีแหลงน้ําขนาดใหญอยูภายในเมือง
ค. มีเสนทางเขาเมืองทั้งทางบกและทางน้ํา ง. มีคูน้ําและคันดินลอมรอบอาณาเขตเมือง
10. การตั้งถิ่นฐานบริเวณริมฝงแมน้ําสําคัญและใกลชายฝงทะเลสงผลใหการคาขายของชุมชนสมัย
ทวารวดีมีความเจริญรุงเรือง จริงหรือไม เพราะเหตุใด (ประเมินคา)
ก. จริง เพราะ สินคาที่สําคัญสมัยทวารวดีคือสัตวน้ํา
ข. ไมจริง เพราะ เสนทางการคาสวนใหญอยูในทางบก
ค. จริง เพราะ การติดตอคาขายกับชุมชนใกลเคียงและตางชาติใชเสนทางน้ําเปนหลัก
ง. ไมจริง เพราะ การคาขายสมัยทวารวดีกระทํากันเฉพาะในชุมชนของตนเองเทานั้น
เมืองโบราณสมัยทวารวดี ขอ 11 – 20
11. ขอใดตอไปนี้ไมใชเมืองโบราณสมัยทวารวดีในเขตภาคกลางของประเทศไทย (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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14.

15.

16.

17.

18.

ค. วัดโขลงสุวรรณคีรี
ง. วัดพระเมรุ
เพราะเหตุใดเราจึงไมพบหลักฐานสิ่งกอสรางที่เปนอาคารบานเรือนในสมัยทวารวดี ( เขาใจ )
ก. เพราะอาคารบานเรือนถูกเผาทําลายจากการทําสงครามในอดีต
ข. เพราะอาคารบานเรือนสวนใหญสรางดวยไมจึงผุพังไปตามกาลเวลา
ค. เพราะหลักฐานสวนใหญถูกทําลายจากการขยายตัวของเมืองในปจจุบัน
ง. เพราะชาวทวารวดีสวนใหญอพยพยายถิ่นฐานบอยจึงไมมีที่อยูอาศัยแนนอน
นักโบราณคดีใชอะไรเปนตัวกําหนดความสัมพันธของเมืองโบราณสมัยทวารวดีที่พบใน
ประเทศไทย ( เขาใจ )
ก. หลักฐานทางศิลปกรรม
ข. รูปแบบของคูน้ําคันดิน
ค. คติความเชื่อทางศาสนา
ง. ภาษาที่ใชติดตอสื่อสาร
จากการพบโบราณสถานทั้งในและนอกเขตกําแพงเมืองสมัยทวารวดี แสดงใหเห็นถึงสิ่งใด
( เขาใจ )
ก. ความมั่งคั่งของอาณาจักรทวารวดี
ข. การขยายอิทธิพลของศาสนาสมัยทวารวดี
ค. ความเชี่ยวชาญในการกอสรางของชาวทวารวดี
ง. การกระจายตัวของชุมชนโบราณสมัยทวารวดี
รูปแบบการสรางเมืองโบราณสมัยทวารวดีไมสามารถนําไปใชในพื้นที่แบบใดได ( นําไปใช )
ก. ที่ราบลุม
ข. ที่ราบลุมใกลลําน้ํา
ค. เทือกเขาสูง
ง. เมืองทาชายฝงทะเล
ปจจัยทางสภาพภูมิศาสตรที่สําคัญสําหรับการตั้งเมืองโบราณสมัยทวารวดี คือขอใด
( วิเคราะห )
ก. อยูในบริเวณที่มีปาไมอุดมสมบูรณ
ข. อยูบนพื้นที่สูงที่น้ําทวมไมถึง
ค. อยูในบริเวณที่ราบลุมใกลลําน้ําสําคัญ ง. อยูในบริเวณที่ที่มีดินดีเหมาะแกการทํานา
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19. ปจจัยสําคัญที่สุดที่ทําใหผูคนสมัยทวารวดีมีการติดตอคาขายกับพอคาตางชาติ คือขอใด
( วิเคราะห )
ก. ความตองการเรียนรูเทคโนโลยีจากพอคาตางชาติ
ข. ความตองการสินคาประเภทของปาของพอคาตางชาติ
ค. การมีเสนทางน้ําเชื่อมตอทางทะเลในเมืองโบราณสมัยทวารวดี
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. แรงบันดาลใจที่สําคัญในการสรางงานศิลปกรรมของผูคนสมัยทวารวดีคืออะไร ( ความจํา )
ก. ความงามของธรรมชาติ
ข. คติความเชื่อและศาสนา
ค. ความตองการของกษัตริย
ง. ความเจริญของบานเมือง
22. ธรรนจักรและกวางหมอบเปนศิลปกรรมสมัยทวารวดีที่แสดงถึงคติความเชื่อในศาสนาใด
( ความจํา )

ก. ศาสนาพราหมณ
ค. ศาสนาพุทธแบบเถรวาท

ข. ศาสนาฮินดู
ง. ศาสนาพุทธแบบมหายาน
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23. ขอใดตอไปนี้ ไมใช สถาปตยกรรมสมัยทวารวดีที่พบในจังหวัดนครปฐม ( ความจํา )

ก. เจดียจุลประโทน

ข. เจดียเมืองคูบัว

ค. เจดียพระประโทณ
ง. เจดียวัดพระเมรุ
24. เพราะเหตุใดเราจึงไมสามารถทราบถึงรูปทรงที่สมบูรณของเจดียในสมัยทวารวดีไดทั้งหมด
( เขาใจ )
ก. ขาดผูมีความรูเฉพาะทางในการศึกษา ข. เกิดจากการทําลายโบราณสถานของคนในปจจุบัน
ค. ไมมีผูสนใจศึกษาคนควาอยางจริงจัง ง. หลักฐานที่เหลือใหศึกษามีเฉพาะสวนฐานของเจดียเทานั้น

25. ธรรมจักรและกวางหมอบในสมัยทวารวดีเปนสัญลักษณที่สื่อความหมายอยางไร ( เขาใจ )

ก. การประกาศหลักธรรมทางพุทธศาสนา ข. การแสดงอาณาเขตของเมืองโบราณ
ค. การแสดงอาณาเขตของวัดโบราณ
ง. การแสดงเขตในการประกอบพิธีกรรม
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26. ประติมากรรม “ พระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดี ” สะทอนใหเห็นถึงแนวคิดในเรื่องใด ( เขาใจ )

27.

28.

29.

30.

ก. พระพุทธเจาเปนเทพในศาสนาพราหมณ
ข. พระพุทธศาสนายิ่งใหญเหนือศาสนาพราหมณ
ค. พระพุทธศาสนาเปนสวนหนึ่งของศาสนาพราหมณ
ง. พระพุทธเจาแสดงธรรมสั่งสอนเทพในศาสนาพราหมณ
ปจจัยสําคัญที่สุดที่ทําใหสถาปตยกรรมสมัยทวารวดีนิยมใชอิฐเปนวัสดุในการกอสราง คือขอใด
( วิเคราะห )
ก. มีความสวยงามกวาวัสดุชนิดอื่น
ข. สามารถผลิตขึ้นใชไดเองในทองถิ่น
ค. เปนคติความเชื่อตามหลักศาสนา
ง. มีมูลคาถูกกวาวัสดุกอสรางชนิดอื่น
ธรรมจักรและกวางหมอบ : ประติมากรรม = เจดียจุลประโทน: _______ จากขอความดังกลาว
จงใชตัวเลือกตอไปนี้เติมลงในชองวางใหมีความสัมพันธกัน ( วิเคราะห )
ก. จิตรกรรม
ข. ศิลปกรรม
ค. สถาปตยกรรม
ง. วิศวกรรม
อิฐเปนวัสดุกอสรางที่ดีที่สุดในงานสถาปตยกรรมสมัยทวารวดี จริงหรือไม เพราะเหตุใด
(ประเมินคา )
ก. จริง เพราะ เปนวัสดุที่ใชในการกอสรางที่อยูอาศัยในทุกพื้นที่
ข. จริง เพราะ เปนวัสดุที่สามารถทําขึ้นใชเองและเหมาะสมกับทองถิ่น
ค. ไมจริง เพราะ ศาสนสถานที่สรางดวยอิฐสวนใหญมักพังถลมไดงาย
ง. ไมจริง เพราะ ชาวทวารวดีใชอิฐในการกอสรางอาคารที่มีขนาดเล็กเทานั้น
การใหความรูและสรางจิตสํานึกในการอนุรักษใหกับคนในชุมชน เปนวิธีการรักษามรดกทางศิลปะ
และสถาปตยกรรมสมัยทวารวดีที่เหมาะสมที่สุด จริงหรือไม เพราะเหตุใด (ประเมินคา )
ก. จริง เพราะ คนในชุมชนจะมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการอนุรักษ
ข. จริง เพราะ เปนการปลูกฝงคานิยมที่ดีใหกับคนในชุมชนไดปฏิบัติ
ค. ไมจริง เพราะ นําไปปฏิบัติจริงไดนอยและไมเกิดประสิทธิภาพ
ง. ไมจริง เพราะ ขาดผูนําที่มีความรูความสามารถในการทํางาน
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สังคมและความเชื่อสมัยทวารวดี ขอ 31 – 40
31. กลุมบุคคลที่มีจํานวนมากที่สุดในสังคมสมัยทวารวดี คือขอใด ( ความจํา )
ก. ทหาร
ข. นักบวช
ค. สามัญชน
ง. เชลย
32. ผูคนในสังคมสมัยทวารวดีสวนใหญนับถือศาสนาใด ( ความจํา )
ก. ศาสนาพราหมณ
ข. ศาสนาฮินดู
ค.ศาสนาพุทธแบบเถรวาท
ง. ศาสนาพุทธแบบมหายาน
33. เพราะเหตุใดศาสนาพราหมณจึงนับถือแพรหลายเฉพาะในหมูชนชั้นปกครองเทานั้น ( เขาใจ )
ก. เพราะผูนับถือตองมีเงินทองจํานวนมาก
ข. เพราะเปนกฎระเบียบของสังคมสมัยทวารวดี
ค. เพราะชนชั้นปกครองสวนใหญเปนพราหมณ
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. ที่ตั้งของเมืองอยูใกลลําน้ําสําคัญและอยูติดทะเล

36. กลุมบุคคลใดมีบทบาททางดานการประกอบพิธีกรรมในสังคมสมัยทวารวดีมากที่สุด ( วิเคราะห )
ก. กษัตริย
ข. นักบวช
ค. สามัญชน
ง. พอคา
37. จากการศึกษาเรื่องเศรษฐกิจและสังคมสมัยทวารวดีนักเรียนสามารถนําไปใชประโยชนไดในดาน
ใด ( นําไปใช )
ก. การปกครองคนในสังคม
ข. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ค. การสรางความรวมมือในการทํางาน
ง. การปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม
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38. หากที่ตั้งของเมืองโบราณสมัยทวารวดีไมไดอยูใกลลําน้ําสําคัญและเปนเมืองทาชายฝงทะเลจะ
สงผลอยางไรตอเศรษฐกิจและสังคมสมัยทวารวดี (สังเคราะห)
ก. เปนสังคมที่ไมมีการสรางสรรคทางศิลปกรรม
ข. สินคามีจํานวนลดลงและขาดความหลากหลาย
ค. ขาดการผสมผสานทางวัฒนธรรมของคนในสังคม
ง. การติดตอคาขายกันเฉพาะกลุมคนพื้นเมืองเทานั้น
39. ปจจัยสําคัญที่สุดที่ทําใหสังคมสมัยทวารวดีเปนสังคมที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ คือขอใด
( วิเคราะห )
ก. มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ
ข. เปนศูนยกลางของการศึกษาสมัยโบราณ
ค. เปนเมืองทาคาขายชายฝงทะเลที่สําคัญ ง. เปนศูนยกลางของการเผยแผศาสนาตางๆ
40. นักเรียนคิดวาสังคมในสมัยทวารวดีมีลักษณะเดนอยางไร ( วิเคราะห )
ก. เปนสังคมที่ยึดมั่นในพระพุทธศาสนา
ข. เปนสังคมขนาดเล็กที่ไมมีการแบงชนชั้น
ค. เปนสังคมที่มีความเครงครัดในกฎระเบียบ
ง. เปนสังคมที่ประกอบดวยความหลากหลายทางเชื้อชาติ
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ชื่อ…...........................................ชั้น ม.1/1 เลขที่………
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห
ระหวางเรียนโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่
คําสั่ง: จงตอบคําถามตอไปนี้ ดวยการเขียนอธิบายโดยใชหลักการคิดวิเคราะหใหถูกตองและ
สมบูรณ
1. จากการที่นักเรียนไดเรียนรูเรื่องราวในสมัยทวารวดี นักเรียนมีหลักการในการเลือกสถานที่ที่จะ
ไปศึกษาอยางไร (วิเคราะหหลักการ)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………….……………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. จากการที่นักเรียนไดศึกษานอกสถานที่ จุลประโทนเจดียมีความสําคัญอยางไร (วิเคราะหเนื้อหา)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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3. จากการที่นักเรียนไดศึกษานอกสถานที่ จุลประโทนเจดียมีความสัมพันธเกี่ยวของกับเรื่องศาสนา
และความเชื่อในสมัยทวารวดีอยางไร (วิเคราะหความสัมพันธ)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4. จากการที่นักเรียนไดศึกษานอกสถานที่ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย มีความสําคัญ
ตอการศึกษาเรื่องราวในสมัยทวารวดีอยางไร (วิเคราะหเนื้อหา)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
5. จากการที่นักเรียนไดศึกษานอกสถานที่ พระประโทณเจดียมีความสัมพันธเกี่ยวของกับเรื่อง
สถาปตยกรรมสมัยทวารวดีอยางไร (วิเคราะหความสัมพันธ)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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ชื่อ…...........................................ชั้น ม.1/1 เลขที่………
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห
หลังเรียนโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่
คําสั่ง: จงตอบคําถามตอไปนี้ ดวยการเขียนอธิบาย โดยใชหลักการคิดวิเคราะห ใหถูกตองและ
สมบูรณ
1. หลังจากที่นักเรียนไดศึกษานอกสถานที่ในแหลงเรียนรูสมัยทวารวดีในจังหวัดนครปฐม นักเรียน
คิดวา การศึกษาเรื่องราวสมัยทวารวดี มีความสําคัญอยางไร (วิเคราะหเนื้อหา)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. หลังจากที่นักเรียนไดศึกษานอกสถานที่ในแหลงเรียนรูสมัยทวารวดีในจังหวัดนครปฐม นักเรียน
คิดวา การศึกษาเรื่องราวสมัยทวารวดี มีความสัมพันธเกี่ยวของกับเรื่องใดบาง
(วิเคราะหความสัมพันธ)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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3. หลังจากที่นักเรียนไดศึกษานอกสถานที่ในแหลงเรียนรูสมัยทวารวดีในจังหวัดนครปฐม นักเรียน
คิดวา ควรใชหลักการใดในการอนุรักษมรดกทางศิลปะและสถาปตยกรรมในสมัยทวารวดีใหอยูคู
กับจังหวัดนครปฐมอยางยั่งยืน (วิเคราะหหลักการ)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4. หลังจากที่นักเรียนไดศึกษานอกสถานที่ในแหลงเรียนรูสมัยทวารวดีในจังหวัดนครปฐม นักเรียน
สามารถสรุปประเด็นความรูเกี่ยวกับ ลักษณะของสถาปตยกรรมในสมัยทวารวดีไดอยางไรบาง
(วิเคราะหเนื้อหา)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
5. หลังจากที่นักเรียนไดศึกษานอกสถานที่ในแหลงเรียนรูสมัยทวารวดีในจังหวัดนครปฐม นักเรียน
สามารถอธิบายความสัมพันธของคนในสังคมสมัยทวารวดีไดอยางไร (วิเคราะหความสัมพันธ)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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แบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ฉบั บ นี้ จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ ใช เ ป น ข อ มู ล ประกอบงานวิ จั ย เรื่ อ ง
การศึกษาผลการเรียนรูเรื่อง อาณาจักรทวารวดี และความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่
การจัดทําแบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงคในการวัดและประเมินการจัดการเรียนรูโดย
ใช ก ารจั ด กิ จ กรรมศึ ก ษานอกสถานที่ เพื่ อ นํ า ความคิ ด เห็ น และข อ เสนอแนะไปปรั บ ปรุ ง
กระบวนการจัดการเรีย นรูโดยใช การจัดกิ จกรรมศึ กษานอกสถานที่ จึงขอความกรุณาใหผูตอบ
แบบสอบถาม ตอบตามความจริง เพื่อจะไดเกิดประโยชนกับการศึกษาตอไป
คําชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้ ประกอบดวยสวนของคําถาม 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามปลายปด จํานวน 15 ขอ มีลักษณะเปนแบบประเมินคา
( Rating Scale ) ตามแนวคิดของ ลิเคอรท โดยมีเกณฑการประเมิน 5 ระดับ
การกําหนดคาระดับความคิดเห็นของขอคําถามในแบบสอบถาม มีดังนี้
เห็นดวยมากที่สุด
ใหคาระดับคะแนนเทากับ
5
เห็นดวยมาก
ใหคาระดับคะแนนเทากับ
4
เห็นดวยปานกลาง
ใหคาระดับคะแนนเทากับ
3
เห็นดวยนอย
ใหคาระดับคะแนนเทากับ
2
เห็นดวยนอยที่สุด
ใหคาระดับคะแนนเทากับ
1
ตอนที่ 2 แบบสอบถามปลายเปด เสนอแนะความคิดเห็นและขอขัดของ เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่
ขอขอบพระคุณในความรวมมือ
ผูวิจัย
นายสุประดิษฐ ทรัพยพลับ
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
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ตอนที่ 1 ใหนักเรียนประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับ การจัดการเรียนรู โดยใชการจัดกิจกรรม
ศึกษานอกสถานที่ โดยเขียนเครื่องหมาย 9 ลงในชองระดับความคิดเห็นของนักเรียน
ความคิดเห็น
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
1. การจัดการเรียนรูโ ดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอก
สถานที่ เปนวิธีสอนที่เนนกระบวนการเรียนรูแบบ
เปนขั้นตอน
2. การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอก
สถานที่ ช วยให ผู เ รี ยนมี ค วามกระตือ รื อร น ในการ
เรียน
3. การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอก
สถานที่ เป ดโอกาสให นักเรียนคิดและแสดงความ
คิดเห็นมากขึ้น
4. การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอก
สถานที่ชวยใหนัก เรียนไดเพิ่มพูนความสามารถใน
การคิดวิเคราะห
5. การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอก
สถานที่ สามารถสรางองคความรูใหมใหแกผูเรียน
และเกิดความจําระยะยาว
ดานบรรยากาศในการเรียนรู
6. การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอก
สถานที่ มีกิจกรรมที่นาสนใจ กระตุนใหผูเรียนอยาก
มีสวนรวมในการเรียน
7. การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอก
สถานที่ เปนกิจ กรรมที่เปดโอกาสใหผูเรียนมีการ
แลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น และชวยเหลือกัน
8. การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอก
สถานที่เปนการสรางประสบการณใหมแกตนเอง
9. การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอก
สถานที่ ส ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งผู เ รี ย นกั บ
ผูเรียน
10. การจัด การเรี ยนรู โดยใชก ารจัดกิ จ กรรมศึ ก ษา
นอกสถานที่สงเสริมความสัมพันธระหวางผูเรียนกับ
ผูสอน

มากที่สุด
5

มาก
4

ปานกลาง
3

นอย
2

นอยที่สุด
1
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ความคิดเห็น

มากที่สุด
5

มาก
4

ปานกลาง
3

นอย
2

นอยที่สุด
1

ดานประโยชนของการจัดการเรียนรู
11. การจัด การเรี ยนรู โดยใชก ารจั ดกิจ กรรมศึ ก ษา
นอกสถานที่ นั้นสง เสริม ให ผูเ รียนไดพัฒนาทัก ษะ
การคิด
12. การจัด การเรี ยนรู โดยใชก ารจั ดกิจ กรรมศึ ก ษา
นอกสถานที่ นั้ น ส ง เสริ ม ให ผู เ รี ย นได รู จั ก การ
แกปญหา
13. การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจ กรรมศึกษา
นอกสถานที่นั้นสงเสริมใหผูเรียนรูจักวิธีการสืบคน
ขอมูล
14. การจัดการเรียนรู โดยใชการจัดกิจ กรรมศึกษา
นอกสถานที่นั้นชวยใหผูเรียนมีผลการเรียนรูที่ดีขึ้น
15. การจัดการเรียนรู โดยใชการจัดกิจ กรรมศึกษา
นอกสถานที่นั้นชวยใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียน
วิชาประวัติศาสตร

ตอนที่ 2 ใหนักเรียนแสดงขอเสนอแนะและปญหาที่พบในการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอก
สถานที่
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………...............................................................................................................................................................
ดานบรรยากาศในการเรียน
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………...............................................................................................................................................................
ดานประโยชนของการจัดการเรียนรู
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………...............................................................................................................................................................
ปญหาและขอเสนอแนะ
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

ภาคผนวก ค
ผลการวิเคราะหเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
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ตารางที่ 11 คาความตรงเชิงเนื้อ และดัชนีความสอดคลองกับจุดประสงคของแผนการจัดการเรียนรู
โดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ของผูเชี่ยวชาญ
รายการประเมิน
องคประกอบของแผนจัดการเรียนรู
องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรูค รบถวนตามรูปแบบ
ของแผนจัดการเรียนรู
องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรูมีลําดับขั้นตอนเปน
ระบบ
สาระสําคัญ
สาระสําคัญสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูและเนื้อหา
จุดประสงคการเรียนรู
จุดประสงคการเรียนรูสอดคลองกับตัวชี้วัด
จุดประสงคการเรียนรู ชัดเจนสามารถวัดพฤติกรรมได
เขียนจุดประสงคการเรียนรูถูกตอง
เนื้อหาหรือสาระการเรียนรู
เนื้อหาหรือสาระการเรียนรูสอดคลองกับจุดประสงคการ
เรียนรู
เนื้อหาหรือสาระการเรียนรูสอดคลองกับตัวชี้วัด
การจัดลําดับเนื้อหาหรือสาระการเรียนรูมีความเหมาะสม
เนื้อหาหรือสาระการเรียนรูมคี วามเหมาะสมกับเวลา
การจัดกิจกรรมการเรียนรู
การจัดกิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับจุดประสงค
การเรียนรู
การจัดกิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับสาระการเรียนรู
การจัดกิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับเวลา
การจัดกิจกรรมการเรียนรูมีลําดับขั้นตอนชัดเจนและสัมพันธ
ตอเนื่องกัน
สื่อการเรียนรู
สื่อการเรียนรู สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
สื่อการเรียนรู สอดคลองกับสาระการเรียนรู

ผูเชี่ยวชาญ
1
2
3
ระดับความคิดเห็น

∑R

IOC

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

0

+1

2.00

0.67

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1
+1

+1
+1

+1
0

3.00
2.00

1.00
0.67

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1
+1
+1

+1
+1
0

+1
+1
+1

3.00
3.00
2.00

1.00
1.00
0.67

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1
0

+1
+1

+1
+1

3.00
2.00

1.00
0.67

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

0

+1

2.00

0.67
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ตารางที่ 11 (ตอ)
รายการประเมิน
สื่อการเรียนรู
สื่อการเรียนรู สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู
สื่อการเรียนรูมีความเหมาะสมกับผูเรียน
การวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผลสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
การวัดและประเมินผลสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู
การใชภาษาถูกตองชัดเจน ตรงประเด็น
เครื่องมือทีใ่ ชวัดผลมีความเหมาะสมกับสาระการเรียนรู
การวัดและการประเมินผลมีเกณฑการประเมินที่เหมาะสม

ผูเชี่ยวชาญ
1
2
3
ระดับความคิดเห็น

∑R

IOC

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

0

+1

+1

2.00

0.67

+1
+1
+1
0

0
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

2.00
3.00
3.00
2.00

0.67
1.00
1.00
0.67
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ตารางที่ 12 คาดัชนีความสอดคลองกับจุดประสงคของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
เรื่อง อาณาจักรวารวดี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 40 ขอ
ขอ
เนื้อหาสาระ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

1. การตั้งถิ่นฐาน
สมัยทวารวดี

2. เมืองโบราณ
สมัยทวารวดี

3. ศิลปะและ
สถาปตยกรรม
สมัยทวารวดี

จุดประสงคการเรียนรู

1.นักเรียนสามารถบอก
ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน
สมัยทวารวดีได

1.นักเรียนสามารถอธิบาย
รูปแบบของเมืองโบราณ
สมัยทวารวดีได
2. นักเรียนสามารยกตัวอยาง
เมืองโบราณสมัยทวารวดีได

1.นักเรียนสามารถอธิบาย
ลักษณะสถาปตยกรรม
สมัยทวารวดีได
2. นักเรียนสามารถอธิบาย
ลักษณะเดนประติมากรรม
สมัยทวารวดีได

ประเภท
ความจํา
ความจํา
ความเขาใจ
ความเขาใจ
ความเขาใจ
นําไปใช
วิเคราะห
วิเคราะห
วิเคราะห
ประเมินคา
ความจํา
ความจํา
ความจํา
ความเขาใจ
ความเขาใจ
ความเขาใจ
นําไปใช
วิเคราะห
วิเคราะห
ประเมินคา
ความจํา
ความจํา
ความจํา
ความเขาใจ
ความเขาใจ
ความเขาใจ

ผูเชี่ยวชาญ
1
2
3
ระดับความคิดเห็น
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1

+1

∑R

IOC

3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

+1 3.00

1.00
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ตารางที่ 12 (ตอ

ขอ

เนื้อหาสาระ

จุดประสงคการเรียนรู

ประเภท

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

3. ศิลปะและ
สถาปตยกรรม
สมัยทวารวดี

3.นักเรียนสามารถเสนอแนะ
แนวทางการอนุรักษ
ศิลปกรรมและ
สถาปตยกรรมสมัยทวารวดี

วิเคราะห
วิเคราะห
นําไปใช
นําไปใช
ความจํา
ความจํา
ความเขาใจ
ความเขาใจ
ความเขาใจ
นําไปใช
วิเคราะห
วิเคราะห
วิเคราะห
สังเคราะห

4. สังคมและ
ความเชื่อ
สมัยทวารวดี

1.นักเรียนสามารถอธิบาย
ลักษณะทางสังคม
สมัยทวารวดีได
2.นักเรียนสามารถอธิบาย
ลักษณะทางเศรษฐกิจสมัย
ทวารวดีได

ผูเชี่ยวชาญ
1
2
3
ระดับความคิดเห็น
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1

∑R

IOC

3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
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ตารางที่ 13 คาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห ดานความ
เหมาะสมของเนื้อหาและความสอดคลองในการวัด ความสามารถในการคิดวิเคราะห
จํานวน 10 ขอ
ผูเชี่ยวชาญ
ขอที่

ขอคําถาม

1

จากการที่นักเรียนไดเรียนรูเรื่องราวใน
สมัยทวารวดี นักเรียนมีหลักการในการ
เลื อ กสถานที่ ที่ จ ะไปศึ ก ษาอย า งไร
(วิเคราะหหลักการ)

2

3

4

5

6

จากการที่นักเรียนไดศึกษานอกสถานที่
จุลประโทนเจดียมีความสําคัญอยางไร
(วิเคราะหเนื้อหา)
จากการที่นักเรียนไดศึกษานอกสถานที่
จุ ล ประโทนเจดี ย มี ค วามสั ม พั น ธ
เกี่ยวของกับเรื่องศาสนาและความเชื่อ
ในสมั ย ทวารวดี อ ย า งไร (วิ เ คราะห
ความสัมพันธ)
จากการที่นักเรียนไดศึกษานอกสถานที่
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย
มีความสําคัญตอการศึกษาเรื่องราวใน
สมัยทวารวดีอยางไร (วิเคราะหเนื้อหา)
จากการที่นักเรียนไดศึกษานอกสถานที่
พระประโทนเจดียมีความสัมพันธ
เกี่ยวของกับเรื่องสถาปตยกรรมสมัย
ทวารวดีอยางไร (วิเคราะห
ความสัมพันธ)
หลังจากที่นักเรียนไดศึกษานอกสถานที่
ในแหลงเรียนรูสมัยทวารวดี ในจังหวัด
นครปฐม นั ก เรี ย นคิ ด ว า การศึ ก ษา
เรื่ อ งราวสมั ย ทวารวดี มี ค วามสํ า คั ญ
อยางไร (วิเคราะหเนื้อหา)

∑R

IOC

หมายเหตุ

0

2.00

0.67

9

+1

+1

3.00

1.00

9

+1

0

+1

2.00

0.67

9

+1

+1

+1

3.00

1.00

9

+1

+1

+1

3.00

1.00

9

+1

+1

+1

3.00

1.00

9

คนที่ 1

คนที่ 2

คนที่ 3

+1

+1

+1
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ตารางที่ 13 (ตอ)
ผูเชี่ยวชาญ
ขอที่

ขอคําถาม

7

หลังจากที่นักเรียนไดศึกษานอกสถานที่
ในแหลงเรียนรูสมัยทวารวดีในจังหวัด
นครปฐม นั ก เรี ย นคิ ด ว า การศึ ก ษา
เรื่องราวสมัยทวารวดี มีความสัมพันธ
เกี่ ย วข อ งกั บ เรื่ อ งใดบ า ง (วิ เ คราะห
ความสัมพันธ)

8

9

10

หลังจากที่นักเรียนไดศึกษานอกสถานที่
ในแหลงเรียนรูสมัยทวารวดีในจังหวัด
นครปฐม นั ก เ รี ย นคิ ด ว า ควรใ ช
หลั ก การใดในการอนุ รั ก ษ ม รดกทาง
ศิลปะและสถาปตยกรรมในสมัยทวาร
วดี ใ ห อ ยู คู กั บ จั ง หวั ด นครปฐมอย า ง
ยั่งยืน (วิเคราะหหลักการ)
หลังจากที่นักเรียนไดศึกษานอกสถานที่
ในแหลงเรียนรูสมัยทวารวดีในจังหวัด
นครปฐม นักเรียนสามารถสรุปประเด็น
ค ว า ม รู เ กี่ ย ว กั บ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง
สถาป ต ยกรรมในสมั ย ทวารวดี ไ ด
อยางไรบาง (วิเคราะหเนื้อหา)
หลังจากที่นักเรียนไดศึกษานอกสถานที่
ในแหลงเรียนรูสมัยทวารวดีในจังหวัด
นครปฐม นั ก เรี ย นสามารถอธิ บ าย
ความสั ม พั น ธ ข องคนในสั ง คมสมั ย
ท ว า ร ว ดี ไ ด อ ย า ง ไ ร ( วิ เ ค ร า ะ ห
ความสัมพันธ)

∑R

IOC

หมายเหตุ

+1

3.00

1.00

9

+1

+1

3.00

1.00

9

+1

+1

+1

3.00

0.67

9

+1

+1

+1

3.00

1.00

9

คนที่ 1

คนที่ 2

คนที่ 3

+1

+1

+1
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ตารางที่ 14 การหาคาความยากงายและคาอํานาจการจําแนกของแบบวัดผลการเรียนรู
เรื่อง อาณาจักรทวารวดี จํานวน 80 ขอ (กอนนําไปTry Out กับกลุมตัวอยาง)
คาความยากงาย 0.20 ขึ้นไป คาอํานาจจําแนก 0.25-0.80 คาความเที่ยง 0.83
จากสูตรของคูเดอร ริชาดสัน KR 20
ขอที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

คาความยากงาย
0.98
0.18
0.40
0.40
0.50
0.63
0.13
0.38
0.23
0.45
0.30
0.45
0.80
0.18
0.85
0.35
0.75
0.70
0.83
0.83
0.70
0.75
0.70
0.83
0.13
0.20
0.00
0.55

คาอํานาจจําแนก
0
0
0.54
0.30
0.23
0.23
0
0
0.23
0.23
0.07
0.53
0.23
0
0.3
-0.15
0.23
0.07
0
0
0.38
0.00
0.38
0.07
0.07
0.07
0.00
0.38

สรุปความหมาย
งายมาก จําแนกไดไมดี
ยากมาก จําแนกไดไมดี
ยากพอเหมาะ จําแนกดีมาก
ยากพอเหมาะ จําแนกดี
ยากพอเหมาะ จําแนกพอใช
คอนขางงาย จําแนกพอใช
ยากมาก จําแนกไดไมดี
คอนขางยาก จําแนกไดไมดี
คอนขางยาก จําแนกพอใช
ยากพอเหมาะ จําแนกพอใช
คอนขางยาก จําแนกไดไมดี
ยากพอเหมาะ จําแนกดีมาก
คอนขางงาย จําแนกพอใช
ยากมาก จําแนกไดไมดี
งายมาก จําแนกพอใช
คอนขางยาก จําแนกไดไมดี
คอนขางงาย จําแนกพอใช
คอนขางงาย จําแนกไดไมดี
งายมาก จําแนกไดไมดี
งายมาก จําแนกไดไมดี
คอนขางงาย จําแนกดี
คอนขางงาย จําแนกไดไมดี
คอนขางงาย จําแนกดี
งายมาก จําแนกไดไมดี
ยากมาก จําแนกไดไมดี
คอนขางยาก จําแนกไดไมดี
ยากมาก จําแนกไดไมดี
ยากพอเหมาะ จําแนกดี

หมายเหตุ
8
8
9
9
9
9
8
8
9
8
8
9
9
8
9
8
9
8
8
8
9
8
9
8
8
8
8
9
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ตารางที่ 14 (ตอ)
ขอที่
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

คาความยากงาย
0.70
0.58
0.58
0.08
0.85
0.35
0.53
0.80
0.65
0.03
0.50
0.55
0.35
0.88
0.65
0.50
0.70
0.53
0.58
0.50
0.48
0.75
0.55
0.15
0.70
0.18
0.58
0.53
0.80
0.53
0.38

คาอํานาจจําแนก
0.23
0.07
0.38
-0.07
0.38
0.53
0.53
0.23
0.38
0.07
-0.15
0.00
0.23
0.23
0.69
0.61
0.46
0.61
0.61
0.23
0.23
0.61
0.69
-0.07
0.23
0.07
0.23
0.07
0.46
0.61
0.76

สรุปความหมาย
คอนขางงาย จําแนกพอใช
ยากพอเหมาะ จําแนกไดไมดี
ยากพอเหมาะ จําแนกดี
ยากมาก จําแนกไดไมดี
งายมาก จําแนกดี
คอนขางยาก จําแนกดีมาก
ยากพอเหมาะ จําแนกดีมาก
คอนขางงาย จําแนกพอใช
คอนขางงาย จําแนกดี
ยากมาก จําแนกไดไมดี
ยากพอเหมาะ จําแนกไดไมดี
ยากพอเหมาะ จําแนกไดไมดี
คอนขางยาก จําแนกพอใช
งายมาก จําแนกพอใช
คอนขางงาย จําแนกดีมาก
ยากพอเหมาะ จําแนกดีมาก
คอนขางงาย จําแนกดีมาก
ยากพอเหมาะ จําแนกดีมาก
ยากพอเหมาะ จําแนกดีมาก
ยากพอเหมาะ จําแนกพอใช
ยากพอเหมาะ จําแนกพอใช
คอนขางงาย จําแนกดีมาก
ยากพอเหมาะ จําแนกดีมาก
ยากมาก จําแนกไดไมดี
คอนขางงาย จําแนกพอใช
ยากมาก จําแนกไดไมดี
ยากพอเหมาะ จําแนกพอใช
ยากพอเหมาะ จําแนกไดไมดี
คอนขางงาย จําแนกดีมาก
ยากพอเหมาะ จําแนกดีมาก
คอนขางยาก จําแนกดีมาก

หมายเหตุ
9
8
9
8
9
9
9
9
9
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
9
8
9
8
9
9
9
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ขอที่
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

คาความยากงาย
0.60
0.75
0.78
0.30
0.35
0.63
0.23
0.60
0.78
0.60
0.73
0.48
0.78
0.60
0.53
0.73
0.78
0.60
0.40
0.75
0.18

คาอํานาจจําแนก
0.30
0.23
0.23
0.00
-0.07
0.38
-0.15
0.61
0.39
0.54
0.39
0.39
0.31
0.30
0.61
0.61
0.30
-0.07
0.38
0.23
-0.07

สรุปความหมาย
ยากพอเหมาะ จําแนกดี
คอนขางงาย จําแนกพอใช
คอนขางงาย จําแนกพอใช
คอนขางยาก จําแนกไดไมดี
คอนขางยาก จําแนกไดไมดี
คอนขางงาย จําแนกดี
คอนขางยาก จําแนกไดไมดี
ยากพอเหมาะ จําแนกดีมาก
คอนขางงาย จําแนกดี
คอนขางงาย จําแนกดีมาก
คอนขางงาย จําแนกดี
ยากพอเหมาะ จําแนกดี
คอนขางงาย จําแนกดี
ยากพอเหมาะ จําแนกดี
ยากพอเหมาะ จําแนกดีมาก
คอนขางงาย จําแนกดีมาก
คอนขางงาย จําแนกดี
ยากพอเหมาะ จําแนกไดไมดี
คอนขางยาก จําแนกดี
คอนขางงาย จําแนกพอใช
ยากมาก จําแนกไดไมดี

หมายเหตุ
9
9
9
8
8
9
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
9
9
8
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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

ขอที่

ขอคําถาม

คาความยากงาย

คาอํานาจจําแนก

หมายเหตุ

1

จากการที่นักเรียนไดเรียนรูเรื่องราวในสมัย
ทวารวดี นั ก เรี ย นมี ห ลั ก การในการเลื อ ก
สถานที่ ที่ จ ะไปศึ ก ษาอย า งไร (วิ เ คราะห

0.44

0.88

ยากพอเหมาะ จําแนกดีมาก

0.40

0.81

ยากพอเหมาะ จําแนกดีมาก

0.33

0.77

คอนขางยาก จําแนกดีมาก

0.42

0.85

ยากพอเหมาะ จําแนกดีมาก

0.40

0.81

ยากพอเหมาะ จําแนกดีมาก

0.40

0.81

ยากพอเหมาะ จําแนกดีมาก

หลักการ)
2

3

4

5

6

จากการที่นักเรียนไดศึกษานอกสถานที่ จุล
ประโทนเจดียมีความสําคัญอยางไร
(วิเคราะหเนื้อหา)
จากการที่นัก เรียนไดศึกษานอกสถานที่ จุล
ประโทนเจดีย มีค วามสั มพัน ธเ กี่ ยวข องกั บ
เรื่ อ งศาสนาและความเชื่ อในสมั ย ทวารวดี
อยางไร (วิเคราะหความสัมพันธ)
จากการที่นักเรียนไดศึกษานอกสถานที่
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย มี
ความสําคัญตอการศึกษาเรื่องราวในสมัย
ทวารวดีอยางไร (วิเคราะหเนื้อหา)
จากการที่นักเรียนไดศึกษานอกสถานที่ พระ
ประโทนเจดียมีความสัมพันธเกี่ยวของกับ
เรื่องสถาปตยกรรมสมัยทวารวดีอยางไร
(วิเคราะหความสัมพันธ)
หลังจากที่นักเรียนไดศึกษานอกสถานที่ใ น
แหลงเรียนรูสมัยทวารวดีในจังหวัดนครปฐม
นักเรียนคิดวา การศึก ษาเรื่องราวสมัยทวาร
วดี มีความสําคัญอยางไร (วิเคราะหเนื้อหา)
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ตารางที่ 15 (ตอ)

ขอที่

ขอคําถาม

7

หลังจากที่นักเรียนได ศึกษานอกสถานที่ใ น
แหลงเรียนรูสมัยทวารวดีในจังหวัดนครปฐม
นักเรียนคิดวา การศึก ษาเรื่องราวสมัยทวาร
วดี มีความสัมพันธเกี่ยวข องกับเรื่องใดบาง
(วิเคราะหความสัมพันธ)

8

9

10

หลังจากที่นักเรียนไดศึกษานอกสถานที่ใ น
แหลงเรียนรูสมัยทวารวดีในจังหวัดนครปฐม
นั ก เรี ย นคิ ด ว า ควรใช ห ลั ก การใดในการ
อนุรักษม รดกทางศิล ปะและสถาปตยกรรม
ในสมัยทวารวดีใหอยูคูกับจังหวัดนครปฐม
อยางยั่งยืน (วิเคราะหหลักการ)
หลังจากที่นักเรียนไดศึกษานอกสถานที่ใ น
แหลงเรียนรูสมัยทวารวดีในจังหวัดนครปฐม
นักเรียนสามารถสรุปประเด็นความรูเกี่ยวกับ
ลักษณะของสถาปตยกรรมในสมัยทวารวดี
ไดอยางไรบาง (วิเคราะหเนื้อหา)
หลังจากที่นักเรียนไดศึกษานอกสถานที่ใ น
แหลงเรียนรูสมัยทวารวดีในจังหวัดนครปฐม
นักเรียนสามารถอธิบายความสัมพันธของคน
ในสังคมสมัยทวารวดีไดอยางไร (วิเคราะห
ความสัมพันธ)

คาความยากงาย

คาอํานาจจําแนก

หมายเหตุ

0.44

0.88

ยากพอเหมาะ จําแนกดีมาก

0.40

0.81

ยากพอเหมาะ จําแนกดีมาก

0.33

0.77

คอนขางยาก จําแนกดีมาก

0.42

0.85

ยากพอเหมาะ จําแนกดีมาก
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ตารางที่ 16 คาดัชนีความสอดคลองกับจุดประสงคของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมนอกสถานที่

จุดประสงค
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
1. การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมนอกสถานที่
เปนวิธีสอนทีเ่ นนกระบวนการเรียนรูเปนขัน้ ตอน
2. การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมนอกสถานที่
ชวยใหผูเรียนมีความกระตือรือรนดานการเรียน
3. การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมนอกสถานที่
เปดโอกาสใหผูเรียนคิดและแสดงความคิดเห็นมากขึ้น
4. การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมนอกสถานที่
ชวยใหผูเรียนเพิ่มพูนความสามารถในการคิดวิเคราะห
5. การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมนอกสถานที่
สามารถสรางองคความรูใหมและเกิดความจําระยะยาว
แกผูเรียน
ดานบรรยากาศในการเรียนรู
6. การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมนอกสถานที่
มีกิจกรรมที่นาสนใจ กระตุนใหผเู รียนอยากมีสวนรวม
ในการเรียน
7. การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมนอกสถานที่
เปนกิจกรรมทีเ่ ปดโอกาสใหผูเรียนมีการแลกเปลี่ยน
ความรู ความคิดเห็น และชวยเหลือกัน
8. การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมนอกสถานที่
เปนการสรางประสบการณใหมแกตนเอง
9. การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมนอกสถานที่
สงเสริมความสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน
10. การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมนอกสถานที่
สงเสริมความสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูสอน

ผูเชี่ยวชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
ระดับความคิดเห็น

∑R

IOC

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00
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ตารางที่ 16 (ตอ)

จุดประสงค
ดานประโยชนของการจัดการเรียนรู
11. การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมนอกสถานที่
สงเสริมใหผเู รียนไดพัฒนาทักษะการคิด
12. การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมนอกสถานที่
สงเริมใหผูเรียนไดรูจักการแกปญหา
13. การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมนอกสถานที่
สงเริมใหผูเรียนไดรูจักการสืบคนขอมูล
14. การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมนอกสถานที่
ชวยใหผูเรียนมีผลการเรียนรูท ี่ดขี นึ้
15. การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมนอกสถานที่
ชวยใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอ การเรียนวิชาประวัติศาสตร

ผูเชี่ยวชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
ระดับความคิดเห็น

∑R

IOC

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00

+1

+1

+1

3.00

1.00
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ-สกุล
ที่อยู
ที่ทํางาน

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2544

พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2549

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2548-2550

นายสุประดิษฐ ทรัพยพลับ
บานเลขที่ 561/25 ถนนทหารบก ตําบลบอพลับ อําเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม 73000
โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) ตําบลพระปฐมเจดีย
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกสังคมศึกษา วิชาโทประวัติศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
จังหวัดนครปฐม
ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม

ครูผูชวย โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ)
สํานักการศึกษา เทศบาลนครนครปฐม

พ.ศ. 2550-ปจจุบัน ครู คศ. 1 โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ)
สํานักการศึกษา เทศบาลนครนครปฐม

