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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7KH SXUSRVHV RI WKLV H[SHULPHQWDO UHVHDUFK ZHUH WR    FRPSDUH WKH
OHDUQLQJ RXWFRPH RI 0DWWKD\RPVXNVD  VWXGHQWV JDLQHG EHIRUH DQG DIWHU WKH
SDUWLFLSDWLRQ RI ILHOG WULS DFWLYLWLHV DERXW 'YDUDYDWL .LQJGRP   FRPSDUH WKH DQDO\WLFDO
WKLQNLQJ DELOLW\ RI 0DWWKD\RPVXNVD  VWXGHQWV JDLQHG EHWZHHQ DQG DIWHU WKH
SDUWLFLSDWLRQ E\ XVLQJ ILHOG WULS DFWLYLWLHV   VWXG\ WKH RSLQLRQ RI  0DWWKD\RPVXNVD 
VWXGHQWVDERXWWKHLPSOHPHQWDWLRQRIXVLQJILHOGWULSDFWLYLWLHVOHDUQLQJDFWLYLWLHV7KHVH
IRUW\VWXGHQWVZHUHVWXG\LQJDW0DWWKD\RPVXNVDLQWKHVHFRQGVHPHVWHUGXULQJWKH
DFDGHPLF \HDU  LQ 7HVVDEDQ  &KDRYDQDSUHFKDXWLW  6FKRRO 0XDQJ
1DNKRQSDWKRP'LVWULFW1DNKRQSDWKRP3URYLQFH7KHUHVHDUFKRIWKHILHOGWULSDFWLYLWLHV
ZLWKWKHFRQWHQWRIWKH'YDUDYDWL.LQJGRPZDVFRQGXFWHGLQDPLQXWHSHULRGRIWZR
SHULRGVDZHHNZLWKLQWKHWRWDOGXUDWLRQRISHULRGVLQZHHNV
7KHLQVWUXPHQWVHPSOR\HGWRFROOHFWGDWDZHUH OHVVRQSODQXVLQJ
ILHOG WULS DFWLYLWLHV    D OHDUQLQJ RXWFRPH WHVW RQ WKH WRSLF RI WKH 'YDUDYDWL .LQJGRP
EHIRUH DQG DIWHU WKH OHDUQLQJ VHVVLRQ   DQ DQDO\WLFDO WKLQNLQJ DELOLW\ WHVW DQG   D
TXHVWLRQQDLUH LQTXLULQJ WKH RSLQLRQ RI 0DWWKD\RPVXNVD  VWXGHQWV DERXW OHDUQLQJ
WKURXJKILHOGWULSDFWLYLWLHV7KHFROOHFWHGGDWDZHUHDQDOL]HGE\WKHVWDWLVWLFDOPHDQVRI
SHUFHQWDJH  PHDQ ( X ) VWDQGDUGGHYLDWLRQ 6' DQGWWHVWGHSHQGHQW

7KHILQGLQJVZHUHDVIROORZV

 7KH OHDUQLQJ RXWFRPH RI  0DWWKD\RPVXNVD  VWXGHQWV JDLQHG DIWHU
WKHH[SHULPHQWZDVIRXQGVLJQLILFDQWO\KLJKHUWKDQWKHOHDUQLQJRXWFRPHJDLQHGEHIRUH
WKHSDUWLFLSDWLRQRIXVLQJILHOGWULSDFWLYLWLHVOHDUQLQJDWWKHOHYHORI

 7KH DQDO\WLFDO WKLQNLQJ DELOLW\ RI 0DWWKD\RPVXNVD  VWXGHQWV VKRZQ
GXULQJILHOGWULSDFWLYLWLHV ZDVDW DWWKHIDLUOHYHO DQGDW DWWKHJRRG OHYHO
DIWHUILQLVKLQJWKHDFWLYLWLHV%RWKZHUHKLJKHUWKDQWKHK\SRWKHWLFDOOHYHORISHUFHQW

 0DWWKD\RPVXNVD  VWXGHQWV¶ RSLQLRQ WRZDUGV OHDUQLQJ WKURXJK ILHOG
WULSDFWLYLWLHVZDVDWWKHKLJKOHYHO
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กิตติกรรมประกาศ
วิ ท ยานิ พ นธ เรื่ อ ง การศึ ก ษาผลการเรี ย นรู เ รื่ อ ง อาณาจั ก รทวารวดี และ
ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1โดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอก
สถานที่ เลมนี้สําเร็จลุลวงเปนอยางดีดวยความกรุณาในการใหคําปรึกษาแนะนําและชวยเหลือ เปน
อยางดีจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรพิณ ศิริสัมพันธ รองศาสตราจารยสมประสงค นวมบุญลือ
และผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม ผูเปนอาจารยที่ปรึกษาตั้งแตเริ่มตนจนสําเร็จ
เรียบรอย โดยเฉพาะอยางยิ่งในการใหความอนุเคราะหเวลาในการใหคําปรึกษาและคอยใหกําลังใจ
ตลอดมา สงผลใหการทํางานเปนไปดวยความเรียบรอย ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง
ขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม นิลพันธุ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบวิ ท ยานิ พ นธ และอาจารย ดร.สุ ธ า ลี น ะวั ต ที่ ก รุ ณ าให คํ า ปรึ ก ษา แนะนํ า แก ไ ข
ขอบกพรอง และใหความรูในดานวิชาการ เพื่อความถูกตองและสมบูรณยิ่งขึ้น
ขอกราบขอบพระคุณอาจารยสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา รวมถึงคณาจารยผู
ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูทุกทานที่ใหคําปรึกษาและแนะนํา ทําใหวิทยานิพนธเลมนี้สมบูรณ
ยิ่งขึ้น ผูวิจัยกราบขอบพระคุณในความเมตตากรุณาของอาจารยดวยความเคารพอยางสูง
ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย อนัน ปนอินทร ดร.จตุรงค อินทรรุง และอาจารย
สิโรตม ภินันทรัชตธร ที่ ใหความอนุเคราะหในการตรวจสอบเครื่องมือในการทํา วิจัยซึ่งทําให
สามารถดําเนินการวิจัยและเก็บขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งขอเสนอแนะที่เปนประโยชน
อยางยิ่งตอการทําวิทยานิพนธใหมีความถูกตองและสมบูรณยิ่งขึ้น
ขอขอบพระคุ ณผูอํา นวยการ รองผูอํา นวยการ คณะครู และนัก เรีย นโรงเรีย น
เทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ที่ใหความรวมมือและอํานวย
ความสะดวกในการเก็บขอมูลเปนอยางดี และขอขอบคุณเพื่อนๆ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษาทุก
ทานที่ไดกรุณาใหความชวยเหลือ แนะนํา และเปนกําลังใจเสมอมา
ท า ยสุ ด นี้ ขอน อ มระลึ ก ถึ ง พระคุ ณ บิ ด า มารดา ซึ่ ง เป น ผู ใ ห ชี วิ ต และเป น ผู
วางรากฐานทางการศึกษารวมถึงอุดหนุนปจจัยและใหกําลังใจในการศึกษาเปนอยางดีมาโดยตลอด
ประโยชนใดๆอันเกิดจากวิทยานิพนธฉบับนี้ผูวิจัยขอมอบบูชาพระคุณบิดา มารดา อุปชฌาย ครูบา
อาจารยตลอดจนผูมีพระคุณทุก ทานที่ไดอบรมสั่งสอน ชี้แนะแนวทางและเปนแรงบันดาลใจที่
สนับสนุนใหผูวิจัยประสบความสําเร็จ
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