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 การศกึษาการวิจยัครั >งนี > มีจดุมุ่งหมายเพื�อศกึษาและเปรียบเทียบทกัษะการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองของเด็กปฐมวยั ที�ได้รับการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาวฒันธรรมท้องถิ�น กลุ่มตวัอย่างเป็น
นกัเรียนชายและหญิง อายรุะหว่าง 5 – 6 ปี ที�กําลงัศกึษาชั >นอนบุาลปีที� 2 โรงเรียนอนบุาลราษีไศล 
จงัหวดัศรีสะเกษ ภาคเรียนที� 2 ปีการศกึษา 2552 จํานวน 15 คน ซึ�งได้มาจากการสุ่มตวัอย่าง 2 
ขั >นตอน (Two-Stage Random Sampling)  โดยการจดักิจกรรมทศันศกึษาวฒันธรรมท้องถิ�น ใช้เวลา
ในการทดลองจํานวน 8 สปัดาห์ๆ ละ 3 วนัๆละ 40 นาที รวมทั >งสิ >น 24 ครั >ง  
 เครื�องมือที�ใช้ในการทดลองครั >งนี > คือแผนการจดักิจกรรมทศันศึกษาวฒันธรรมท้องถิ�นและ
แบบทดสอบทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวยั  ซึ�งมีค่าความเชื�อมั�นเท่ากับ .90 
สถิติที�ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูคือ คา่เฉลี�ย ความเบี�ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานโดย
ใช้ โดยใช้สตูร t-test for Dependent Sample  
 ผลการวิจยัพบวา่  
 1.  เดก็ปฐมวยัที�ได้รับการจดักิจกรรมทศันศกึษาวฒันธรรมท้องถิ�น มีทกัษะการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองสงูขึ >นทกุด้านทั >งด้านการตั >งคําถาม ด้านการสํารวจ และด้านการเผยแพร่ความรู้ 
 2.  เดก็ปฐมวยัที�ได้รับการจดักิจกรรมทศันศกึษาวฒันธรรมท้องถิ�นมีทกัษะการแสวงหา

ความรู้ด้วยตนเองสงูขึ >น อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิ�ระดบั .01 
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 The purposes of this research were to study and compare  young children’s 
knowledge inquiry skills obtained local cultural field trips. The sample used in study were 5 – 
6 years old children who studied in kindergarten 2 at Rasrisalai Kindergarten School in 
Sisaket Provice, in the second semester of the academic year 2009. The two – stage 
random sampling was used to select 15 sample children for local cultural field trips. The 
experiment was carried out by researcher for 8 excutive weeks, 3 day, a week and 40 
minutes per day, totally 24 times. 
 The instruments use in this study were Local  Cultural Field Trips Lesson Plan and 
Young Children and the self Knowledge Inquiry Skills Test. The reliability of the test form was 
.90. The statistics used in this study were mean and standard deviation. The t – test for 
dependent samples was used  to test hypothesis: 
 The results of this study revealed that : 
 1.  Young children’s self knowledge inquiry skills obtained local cultural field trips 
scores was at high level in all aspects : Questioning , Exploring and Expanding khowledge 
aspects. 
 2.   Young children’s self knowledge inquiry skills had increased significantly higher 
at .01 level. 
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 ปริญญานิพนธ์ฉบับนี >สําเร็จได้ด้วยดีด้วยความกรุณาอย่างสูงจาก รองศาสตราจารย์          
ดร.เยาวพา เดชะคปุต์ ประธานควบคมุปริญญานิพนธ์ และรองศาสตราจารย์ นิภา ศรีไพโรจน์  ที�ให้
คําแนะนํา ข้อคิดเห็นและตรวจแก้ไขข้อบกพร่องตา่งๆด้วยความเอาใจใส่ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด 
ผู้ วิจยัรู้สกึซาบซึ >งในความกรุณาเป็นอยา่งยิ�ง จงึขอกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูไว้ ณ โอกาสนี > 
 ขอกราบขอบพระคณุรองศาสตราจารย์ ดร.กุลยา ตนัติผลาชีวะ และอาจารย์ ดร.สจุินดา           
ขจรรุ่งศิลป์ ที�กรุณาเป็นกรรมการในการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ ที�กรุณาให้คําแนะนําเพิ�มเติม 
ทําให้ปริญญานิพนธ์ฉบบันี >สมบรูณ์ยิ�งขึ >น 
 ขอกราบขอบพระคณุ อาจารย์กอบกมล ทบบณัฑิต ศกึษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ อาจารย์
ดร.กาญจนา ท่อแก้ว  รองคณะบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์บุญญาพร  อูนากูล อาจารย์โรงเรียนสาธิต มศว (ฝ่ายประถม) มหาวิทยาลัย               
ศรีนครินทรวิโรฒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฒันานสุรณ์ สถาพรวงศ์  อาจารย์ประจําภาควิชาจิตวิทยา
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อญัชลี  ไสยวรรณ อาจารย์ประจําภาควิชาการศึกษา
ปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏพระนครและอาจารย์ ดร.วรนารถ  รักสกุลไทย ผู้ อํานวยการ
โรงเรียนเกษมพิทยา แผนกอนบุาล ที�กรุณาเป็นผู้ เชี�ยวชาญ ให้คําแนะนําตรวจแก้ไขข้อบกพร่องตา่งๆ
ของแผนการสอนและแบบทดสอบ ที�ใช้ในการวิจยัครั >งนี >ให้มีคณุภาพ 
 ขอกราบขอบพระคณุ คณาจารย์ประจําภาควิชาการศึกษาปฐมวยัทกุท่านที�ได้กรุณาให้การ
อบรมสั�งสอน ประสิทธิ6ประสาทวิชาความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ที�ดีและมีคณุคา่ยิ�งแก่ผู้ วิจยั 
 ขอกราบขอบพระคณุผู้ อํานวยการโรงเรียนอนุบาลราศีไศล คณะครูอนุบาล และขอบคุณ
นกัเรียนอนบุาลปีที� 2 โรงเรียนอนบุาลราศีไศล สงักดัสํานกังานเขตพื >นที�การศกึษาศรีสะเกษ เขต 2 ที�
กรุณาให้การสนบัสนนุ และอํานวยความสะดวกในการวิจยัครั >งนี > 
 ขอกราบขอบพระคณุ คณุพอ่เพชรไทย – คณุแมป่ระยรู ศรีผา ทกุคนในครอบครัว  
นางสาวอําภารัตน์ ผลาวรรณ์ และเพื�อน ๆ นิสิต ปริญญาโทสาขาวิชาการศกึษาปฐมวยั รุ่นที� 25 ที�ให้
ความช่วยเหลือและเป็นกําลังใจที�ดีมาโดยตลอดคุณค่าและประโยชน์ของปริญญานิพนธ์ฉบบันี >ขอ
มอบเป็นเครื�องบชูา พระคณุบิดา มารดา ที�ได้อบรมเลี >ยงดใูห้โอกาสทางการศกึษาแก่ผู้ วิจยั และ
พระคณุคณาจารย์ทกุท่านที�ได้ประสิทธิ6ประสาทความรู้แก่ผู้ วิจยั ทําให้ผู้ วิจยัได้รับประสบการณ์อนั
ทรงคณุคา่ยิ�ง 
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บทที� 1 
บทนํา 

 
 
ภูมิหลัง 
 หลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั พทุธศกัราช 2546  (กระทรวงศกึษาธิการ.  2546 : 17)  มีแนวคิด
ว่าเด็กทุกคนควรได้รับการอบรมเลี 1ยงดูและส่งเสริมพฒันาการ ตลอดจนการเรียนรู้อย่างเหมาะสม
เพื5อให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามลําดับขั 1นของพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลและเต็มตาม
ศกัยภาพ ซึ5งมีกระบวนการที5ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที5ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุก
ประเภท ยึดหลกัการให้การศกึษาที5เน้นเด็กเป็นสําคญั โดยคํานึงถึงความแตกตา่งระหว่างบุคคลและ
วิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สงัคม และวฒันธรรมไทย พฒันาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่น
และการจดักิจกรรมที5เหมาะสมกับวัย จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สามารถดํารงชีวิตประจําวนัได้
อย่างมีคณุภาพและมีความสขุ ซึ5งการจดัการศึกษาที5จะทําให้ผู้ เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันา
ตนเองซึ5งสอดคล้องกบัหลกัสตูรการศกึษาขั 1นพื 1นฐาน พทุธศกัราช 2544 (กระทรวงศกึษาธิการ. 2544 : 
5 ) ที5เน้นให้ผู้ เรียนมีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยควรคํานึงถึงธรรมชาติที5แตกตา่งกนัของผู้ เรียน 
ทั 1งด้านวยัวฒุิ ภาวะ ความต้องการ ความถนดั ความสนใจ และวิธีการเรียนรู้ รวมทั 1งมีการดําเนินชีวิต
และสิ5งแวดล้อมที5แตกต่างกนั ซึ5งสิ5งตา่ง ๆ ดงักล่าวมาแล้ว ล้วนมีผลกระทําตอ่การเรียนรู้ ของผู้ เรียน
ทั 1งสิ 1น ดงันั 1น การจดักระบวนการเรียนรู้สร้างองค์ความรู้โดยผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การ
จดักิจกรรมมีความสุขในการเรียนรู้ เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย และจะนําไปสู่การค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตในที5สุด แต่ทั 1งนี 1 ครูหรือผู้ สอนมิได้มีความสําคัญน้อยลง แต่ยังมี
ความสําคญัอย่างมาก เพราะเป็นการจดักระบวนการเรียนรู้ที5ให้ความสําคญัหรือประโยชน์สูงสุดที5
ผู้ เรียนพึงได้รับตามสิทธิขั 1นพื 1นฐาน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง พ่อแม่ และผู้ มีส่วนเกี5ยวข้อง 
จําเป็นต้องช่วยกันคิดสร้างสรรค์ จดัสภาพแวดล้อมให้เอื 1อต่อการเรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียน   ให้เขาได้รู้จัก
ตนเอง ค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพื5อให้ผู้ เรียนได้ใช้สติปัญญาด้านการคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ 
สร้างสรรค์ ตดัสินใจ และแก้ปัญหา เน้นสาระความรู้ที5มีความหมายตอ่ตนเอง รวมทั 1งเกิดทกัษะในการ
เรียนรู้ที5มีหลากหลายวิธี เช่น การค้นคว้า อภิปราย ถกเถียง ลงมือปฏิบตัิจริง ทั 1งคนเดียวและเป็นกลุ่ม 
ซึ5งจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ที5จะร่วมมือช่วยเหลือซึ5งกันและกันอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข การจัด
กระบวนการเรียนรู้ที5ส่งเสริมการเรียนรู้เช่นนี 1 เป็นการให้ความสําคญัและก่อให้เกิดประโยชน์สงูสุดแก่
ผู้ เรียนโดยผู้ เรียนจะได้รับประสบการณ์ตรงทั 1งด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยม 
(ปัทมา จิราภรณ์. 2546 :  6 – 7)  



 2

 การแสวงหาความรู้เริ5มต้นจากความรู้สึกของบุคคล รู้สึกเกี5ยวกบัความสงสยั เมื5อคนๆหนึ5ง
รู้สึกสงสยัเกี5ยวกบัสิ5งตา่งๆ ทํางานอย่างไร ความสงสยัส่งผลให้เขาเปิดเรื5องราวเพื5อค้นหา การแก้ไข
หรือปรับปรุง เพื5อแก้ไขหรือค้นหาทําให้เห็นว่าจะต้องเอาความรู้ที5มีอยู่มาประยุกต์ ทําให้นกัแสวงหา
ความรู้หลายคนนําความรู้เดิมมาพฒันาให้เป็นระบบเกี5ยวกบัแนวทางของวงจรปัญหาที5ต้องแก้ไขใหม ่
สิ5งที5เป็นความสงสยัก่อให้เกิดการสร้างสิ5งใหม่บนความเชื5อหรือความรู้ที5มีอยู่เดิม แต่ความสงสยัที5มา
จากการบงัคบัเพื5อให้ค้นหาจะก่อให้เกิดผลเสียมากกว่า ดงันั 1นความสงสยัจึงนําไปสู่การค้นหาและ
แก้ไข ปรับปรุง โดยนําความรู้เดิมมาพฒันาให้เป็นความรู้ใหม่แตค่วามสงสยัที5มาจากการบงัคบัจะ
ส่งผลเสียตอ่กระบวนการแสวงหาความรู้ (อญัชลี ไสยวรรณ. 2548: 22)  การแสวงหาความรู้จึงเป็น
ทักษะสําคัญต่อผู้ เรียน ซึ5งควรส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้ เรียนมีความกระตือรือร้นและตื5นตัวอยู่
ตลอดเวลากับสิ5งที5อยู่รอบตวักระตือรือร้นต่อการเปลี5ยนแปลงที5เกิดขึ 1นเพื5อจะปรับตัวเองให้ทันต่อ
เหตกุารณ์ที5เปลี5ยนแปลงไปเพื5อให้สามารถอยู่ในสงัคมได้อย่างมีความสขุ เป็นกระบวนการเรียนรู้ที5มี
ประสิทธิภาพทําให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ที5แท้จริง มีความสุขและภาคภูมิใจในตนเอง สอดคล้องกับ
ความเชื5อที5ว่าทกุคนมีศกัยภาพในการเรียนรู้และการเรียนรู้มิใช่ถกูสอนอยู่ตลอดเวลา ควรให้ผู้ เรียนได้
ใช้กระบวนการเรียนรู้ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง จากการซกัถาม พูดคยุ คิดหาเหตผุล (สิปปนนท์          
เกตทุตั. 2541: 5 – 7)  การเรียนรู้เป็นกระบวนการที5เกิดขึ 1นภายในตวับคุคล บคุคลเป็นผู้สร้างความรู้  
จากความสมัพนัธ์ระหวา่งสิ5งที5พบเห็นกบัความรู้ความเข้าใจที5มีอยู่เดิมเป็นโครงสร้างทางปัญญาในแต่
ละบคุคล (วฒันาพร ระงบัทกุข์. 2545: 54)  ซึ5งทกัษะดงักล่าวเป็นทกัษะที5สําคญัและควรส่งเสริมให้
เกิดขึ 1นในเดก็ปฐมวยั 
 การจดักิจกรรมทศันศึกษาวฒันธรรมท้องถิ5น เป็นการจดัการศึกษานอกห้องเรียนเกี5ยวกับ
วฒันธรรมท้องถิ5นที5จะกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ ซึ5งเพียเจท์ (Piaget) กล่าวว่าการเรียนรู้สิ5งที5เป็น
นามธรรมของเด็กจะเกิดขึ 1นเองอย่างง่ายดาย ถ้าเด็กได้มีโอกาสสัมผัสหรือพบเห็นสิ5งเหล่านั 1นจริง 
(เกียรติวรรณ อมาตยกลุ. 2534 : 19 ; อ้างอิงจาก Piaget. n.d.) การทศันศกึษาวฒันธรรมท้องถิ5นจึง
เป็นกิจกรรมหนึ5งที5เด็กจะมีโอกาสได้เรียนรู้จากการสมัผสัและเป็นบทเรียนที5สนกุ แปลกใหม่ จงูใจให้
ติดตาม และทําให้อยากค้นคว้าศกึษาหาความรู้เพิ5มเติมจากสิ5งใหม่ ๆ ที5น่าสนใจ รู้จกัคิดและพฒันา
ความคดิจากความรู้ที5ได้รับ สามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ อื5นได้รับทราบเด็กจะได้พฒันาความสามารถ
ของตนเองตามศกัยภาพพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ทุกด้าน ได้แก่ สติปัญญา ร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สงัคม ตลอดจนบคุลิกภาพ (กระทรวงศกึษาธิการ. 2545 : 32-34) การจดักิจกรรมทศัน
ศกึษาวฒันธรรมท้องถิ5น เป็นการสอนวิธีหนึ5งที5จะสง่เสริมให้เดก็เข้าใจวฒันธรรมท้องถิ5นที5ตนอาศยัและ
เป็นปลูกฝังการรักวฒันธรรมท้องถิ5นของตน นอกจากนี 1กิจกรรมทศัศึกษาวฒันธรรมท้องถิ5นยงัเป็น
กิจกรรมที5สามารถพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้อย่างหนึ5งที5ครูสามารถปรับให้เหมาะสมกับ
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สภาพแวดล้อมและความพร้อมของเด็กได้ กิจกรรมทศันศกึษาวฒันธรรมท้องถิ5นเป็นกิจกรรมที5ทําให้
เด็กมีแรงจงูใจในการคิด สํารวจ การแสวงหาความรู้ โดยเด็กปฐมวยัจะสร้างความรู้ผ่านการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง โดยบทบาทครูจะต้องสนใจต่อการถามคําถามของเด็ก จดัเตรียมกิจกรรม ร่วม
สนทนากบัเด็ก รับฟังเด็กพูด ให้โอกาสเด็กได้ปฏิบตัิกิจกรรมโดยออกไปศกึษาและสํารวจวฒันธรรม
ท้องถิ5นของตนเอง และให้โอกาสเด็กประเมินผลงานของตนเองเพื5อสรุปความเข้าใจของตน โดยจดั
กิจกรรมโดยยึดเด็กเป็นศนูย์กลางเพื5อให้เด็กแสวงหาความรู้โดยการสํารวจ สืบค้น ได้ทําการทดลอง 
จนกระทั5งสร้างความรู้ความเข้าใจด้วยตนเอง  
 ด้วยเหตุผลดงักล่าวผู้ วิจยัจึงสนใจที5จะศึกษาผลของการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาวัฒนธรรม
ท้องถิ5นเพื5อพฒันาทกัษะการคิดแสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวยั ทั 1งนี 1ผลจากการศกึษา ที5ได้ดําเนินการ
วิจัยอย่างเป็นระบบจะเป็นแนวทางให้ครูและผู้ ที5เกี5ยวข้องกับการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย 
นําไปเป็นแนวทางปรับใช้ในการจดักิจกรรมทศันศกึษาวฒันธรรมท้องถิ5นให้เกิดความเหมาะสมกบัเด็ก
ปฐมวยัตอ่ไป 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1.  เพื5อศกึษาทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวยัที5ได้จากการจดักิจกรรม
ทศันศกึษาวฒันธรรมท้องถิ5น 
 2.  เพื5อเปรียบเทียบทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัการจดั
กิจกรรมทศันศกึษาวฒันธรรมท้องถิ5น 

 
ความสาํคัญของการวิจัย 
 ผลการวิจัยในครั 1งนี 1จะช่วยให้ผู้ วิจัยและผู้ ที5สนใจได้รับประโยชน์และแนวทางในการจัด
กิจกรรมทศันศกึษาวฒันธรรมท้องถิ5นเพื5อพฒันาทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวยั
และพฒันาการสอนให้เหมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัตอ่ไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที�ใช้ในการวิจัย 

  ประชากรที5ใช้ในการวิจยัครั 1งนี 1เป็นเด็กปฐมวยัชาย-หญิง อาย ุ5 - 6 ปี ที5กําลงัศกึษาอยู่
ชั 1นอนบุาลปีที5 2 ภาคเรียนที5 2 ปีการศกึษา 2552 โรงเรียนอนบุาลราษีไศล สงักดัสํานกังานเขตพื 1นที5
การศกึษาศรีสะเกษ เขต 2  จํานวน 2 ห้องเรียน นกัเรียนมีจํานวนทั 1งหมด 82 คน 
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 กลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวิจัย 
  กลุม่ตวัอยา่งที5ใช้ในการวิจยัครั 1งนี 1เป็นเด็กปฐมวยัชาย-หญิง อาย ุ5-6 ปี ที5กําลงัศกึษาอยู่
ชั 1นอนบุาลปีที5 2 ภาคเรียนที5 2 ปีการศกึษา 2552 โรงเรียนอนบุาลราษีไศล สงักดัสํานกังานเขตพื 1นที5
การศกึษาศรีสะเกษ เขต 2  โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่าง  2  ขั 1นตอน (Two-Stage Random Sampling) 
โดยมีขั 1นตอนการสุ่มดังนี 1 ขั 1นตอนที5 1 เลือกนักเรียนจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling)โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่มจากการจบัฉลาก 1 ห้องเรียนจํานวนนกัเรียน 42 คน 
ขั 1นตอนที5 2 สํารวจนกัเรียนที5มีผู้ปกครองให้ความร่วมมือในห้องนี 1 ซึ5งมีจํานวน 36 คน จากนั 1นสุ่ม
นกัเรียนที5ให้ความร่วมมือมาจํานวน 15 คนจากการจบัสลาก 
 
 ตัวแปรที�ศึกษา 

  1.  ตวัแปรอิสระ   ได้แก่ การจดักิจกรรมทศันศกึษาวฒันธรรมท้องถิ5น 
  2.  ตวัแปรตาม  ได้แก่ ทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
 
 นิยามศัพท์เฉพาะ 

  1.  เด็กปฐมวัย  หมายถึง เด็กนกัเรียนชาย - หญิง อาย ุ5 – 6 ปี ที5กําลงัศกึษาอยู่ชั 1น
อนบุาลปีที5 2 ภาคเรียนที5 2 ปีการศกึษา 2552 โรงเรียนอนบุาลราษีไศล สงักดัสํานกังานเขตพื 1นที5
การศกึษาศรีสะเกษ เขต 2  จงัหวดัศรีสะเกษ 
  2.  ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวัย  หมายถึง การแสดงออก
ของผู้ เรียนในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองจากการตั 1งคําถาม สังเกต สํารวจ ค้นคว้า จากแหล่ง
ความรู้ตา่งๆ ทั 1งในและนอกห้องเรียน และสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองของเดก็ปฐมวยัได้  
   ในการวิจัยในครั 1งนี 1 ผู้ วิจัย กําหนดทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็ก
ปฐมวยั ออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ 
    2.1  การตั 1งคําถาม หมายถึง ความสามารถในการถามหรือพูดเกี5ยวกับวตัถ ุ
สิ5งมีชีวิตและสถานการณ์ที5เกิดขึ 1นเพื5อหาคําตอบในสิ5งที5อยากรู้ 
    2.2  การสํารวจ หมายถึง ความสามารถในการดําเนินการค้นหา วางแผนการ
สํารวจตรวจสอบข้อมลู และเก็บรวบรวมข้อมลูผ่านการใช้เครื5องมือและประสาทสมัผสัด้านตา่ง ๆ ของ
เดก็ปฐมวยั 
    2.3 การสรุปผลและเผยแพร่ความรู้ หมายถึง ความสามารถในการนําข้อมูลที5
สํารวจมาจดัระบบข้อมลูเพื5อสร้างความเข้าใจและนําเสนอการดําเนินการสํารวจเพื5อให้ผู้ อื5นเข้าใจโดย
การพดูอธิบายภาพวาด 
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   ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวัยในงานวิจัยนี 1 วัดได้จาก
แบบทดสอบทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวัยเป็นแบบทดสอบภาคปฏิบัต ิ
(Performance test) มีวิธีการประเมินโดยใช้ข้อคําถาม หรือ MEQ (Modified Essay Question) เป็น
การประเมินโดยครูจะใช้กรณีศกึษาตามลําดบัเหตกุารณ์แล้วถามเด็กเป็นระยะ ๆ โดยใช้สถานการณ์ที5
เป็นเงื5อนไข (Conditional Situation) และถามคําถามที5กระตุ้ นให้เด็กแสดงความสามารถตาม
วตัถุประสงค์ของการทดสอบที5ตั 1งไว้ แบบทดสอบทักษะการแสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวยัที5ผู้ วิจัย
สร้างขึ 1นเป็นแบบทดสอบคูข่นาน  มีจํานวน 2 ชดุแตล่ะชดุ มี 3 ข้อคําถาม แบง่เป็น 4 ขั 1นตอน ซึ5งเป็น
เรื5องราวที5มีความต่อเนื5องกันโดยให้เด็กตอบเชิงปฏิบตัิการณ์วตัถุประสงค์ของการทดสอบที5ตั 1งไว้ ใช้
ทดสอบก่อนเรียน 1 ชดุ และทดสอบหลงัเรียน 1 ชดุ 
  3.  การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ�น  หมายถึง การจดักิจกรรมให้เด็กได้
ทัศนศึกษานอกห้องเรียนและนอกโรงเรียนเกี5ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ5นจังหวัดศรีสะเกษโดยเป็น
การศึกษาเกี5ยวข้องกับวิถีการดําเนินชีวิตของผู้ คนในท้องถิ5น สถานที5สําคญั บุคคลสําคัญ วิถีชีวิต 
อาหารประจําท้องถิ5น และภมูิปัญญาท้องถิ5น ซึ5งประกอบด้วย เนื 1อหา หลกัดงันี 1 
   3.1  สถานที5สําคญั  หมายถึง พื 1นที5สิ5งปลกูสร้างที5สําคญั ซึ5งเป็นแหลง่ทอ่งเที5ยวทาง
วฒันธรรม ประกอบด้วย แหลง่โบราณคดี สถานที5สําคญัทางศาสนา และสถานที5สําคญัทาง
ประวตัิศาสตร์ 
   3.2  บคุคลสําคญั  หมายถึง ผู้ มีชื5อเสียง ที5ได้ประกอบคณุงามความดีอนัเกิด
ประโยชน์ตอ่ท้องถิ5น หรือประเทศชาติ จนเป็นที5ยอมรับนบัถือจากผู้คนทั5วไป ประกอบด้วย บคุคล
สําคญัด้านศลิปวฒันธรรม ผู้ นําท้องถิ5น และปราชญ์ชาวบ้าน 
   3.3  วิถีชีวิต หมายถึง วิถีการดําเนินชีวิตของคนในสงัคม ประกอบด้วย ประเพณี
ท้องถิ5น การละเลน่พื 1นบ้าน ตํานาน / นิทาน 
   3.4  อาหารประจําท้องถิ5น หมายถึง สิ5งที5ประชาชนในท้องถิ5นนิยมบริโภคมาเป็นเวลา
ตอ่เนื5องตั 1งแตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั ประกอบด้วย อาหารคาว อาหารหวาน การถนอมอาหาร ผกั และ
ผลไม้พื 1นบ้าน 
   3.5  ภมูิปัญญาท้องถิ5น หมายถึง ความสามารถของบคุคลหรือชมุชนในการใช้พื 1น
ความรู้สร้างสรรค์งานเพื5อพฒันาและดํารงชีวิตของคนในท้องถิ5น ความรู้ดงักล่าวเป็นความรู้ที5นํามา
ปฏิบตัิ มีผลผลิตเป็นรูปธรรม เป็นความรู้ที5มีความสําคญัในการดํารงชีวิตของคนในท้องถิ5น
ประกอบด้วย ภมูิปัญญาด้านหตัถกรรม เครื5องนุง่หม่ การเกษตร สขุภาพอนามยั และด้านเทคโนโลยี
พื 1นบ้าน 
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  ขั 1นตอนของการจดักิจกรรมทศันศกึษาวฒันธรรมท้องถิ5น ประกอบด้วย 3 ขั 1นตอน ดงันี 1  
1. ขั 1นการตั 1งคําถาม   2. ขั 1นการสํารวจ   3. ขั 1นสรุปผลและเผยแพร่ความรู้ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศึกษาค้นคว้าครั 1งนี 1 ผู้ วิจยัศกึษาแนวคิดทฤษฎี งานวิจยั และนํามาสงัเคราะห์เป็นกรอบ
แนวคิดในการศกึษาค้นคว้า โดยศึกษางานวิจยัที5มุ่งส่งเสริมทกัษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็ก
ปฐมวยัที5ได้รับการจดักิจกรรมทศันศกึษาวฒันธรรมท้องถิ5น การจดักิจกรรมทศัศกึษาวฒันธรรมท้องถิ5น
นี 1 เป็นการนําเด็กไปศึกษานอกห้องเรียนและนอกโรงเรียนเกี5ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ5นของจังหวัด        
ศรีสะเกษ ทําให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบตัิจริง โดยใช้แนวคิดทางทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง (Constructivism) ของไวก๊อตสกี 1(Vygotsky)  ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการ
สร้างสรรค์ชิ 1นงาน (Constructionnism) ของเพียเจท์ (Piaget) ในเรื5องพฒันาการทางสติปัญญาโดย
การจดัการเรียนรู้ที5เน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั โดยแบง่ทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวยั 
3 ลกัษณะ โดยกําหนดกรอบแนวคดิในการศกึษาค้นคว้าเรื5อง ผลการจดักิจกรรมทศันศกึษาวฒันธรรม
ท้องถิ5นเพื5อพฒันาทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเดก็ปฐมวยั ดงันี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
 
สมมตฐิานในการวิจัย 
 เดก็ปฐมวยัที5ได้รับการจดักิจกรรมทศันศกึษาวฒันธรรมท้องถิ5นมีทกัษะการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองสงูขึ 1น 

ทักษะการแสวงหาความรู้ 
ด้วยตนเอง 

1. การตั 1งคําถาม 

2. การสํารวจ 
3. การสรุปผลและเผยแพร่ความรู้ 
 

การจัดกิจกรรมทัศนศึกษา 
วัฒนธรรมท้องถิ�น 

1. ขั 1นการตั 1งคําถาม 
2. ขั 1นการสํารวจ 
3. ขั 1นสรุปผลและเผยแพร่ความรู้ 
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บทที� 2 

เอกสารและงานวจิัยที�เกี�ยวข้อง 

 

 

 ในการวิจยัครั �งนี � ผู้ วิจยัได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยัที เกี ยวข้องและได้นําเสนอตามหวัข้อ
ตอ่ไปนี � 

  1.  เอกสารและงานวิจยัที เกี ยวข้องกบัทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

   1.1 ความหมายของทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

   1.2 ความสําคญัของการให้ผู้ เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

   1.3 ทฤษฎีที เกี ยวข้องกบัทกัษะการแสวงหาความรู้ 

   1.4 ลกัษณะของทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเดก็ปฐมวยั 

   1.5 ทกัษะที สําคญัในการสง่เสริมทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

   1.6 แนวทางการสง่เสริมทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

   1.7 งานวิจยัที เกี ยวข้องกบัทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

  2.  เอกสารงานวิจยัที เกี ยวข้องกบัการจดักิจกรรมทศันศกึษา 

   2.1 ความเป็นมาของกิจกรรมทศันศกึษา 

   2.2 ความหมายของการจดักิจกรรมทศันศกึษาสําหรับเดก็ปฐมวยั 

   2.3 ความสําคญัของการจดักิจกรรมทศันศกึษาสําหรับเดก็ปฐมวยั 

   2.4 ประเภทของการจดักิจกรรมทศันศกึษา 

   2.5 คณุคา่ของการจดักิจกรรมทศันศกึษาเพื อพฒันาการเรียนรู้ 

   2.6 จดุมุง่หมายของการจดักิจกรรมทศันศกึษา 

   2.7 ข้อควรระวงัจากการเรียนรู้นอกสถานที  

   2.8 งานวิจยัที เกี ยวกบัข้องกิจกรรมทศันศกึษา 
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  3.  เอกสารงานวิจยัที เกี ยวข้องกบัวฒันธรรมท้องถิ น 

   3.1 สภาพทั วไปของจงัหวดัศรีสะเกษ 

   3.2 สภาพทั วไป สงัคมและวฒันธรรมของอําเภอราษีไศล 

   3.3 ความหมายของวฒันธรรม 

   3.4 ประเภทของวฒันธรรม 

   3.5 ความหมายของวฒันธรรมท้องถิ น 

   3.6 งานวิจยัที เกี ยวข้องกบัวฒันธรรมท้องถิ น 

 

1. เอกสารและงานวิจัยที�เกี�ยวข้องกับทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

 1.1 ความหมายของทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

        นกัการศกึษาหลายทา่นให้ความหมายของทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ดงันี � 

  สวุฒัน์ มทุธเมทธา (2522: 88) กลา่ววา่ ทกัษะการแสวงหาความรู้ หมายถึง การที ผู้ เรียน
มีนิสยัในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง รู้จกัใช้ความรู้ในเรื องนั �นๆ รู้จกัสรุปให้คําอธิบายจากการหา
ความรู้ และสามารถเข้าใจหลกัการตา่งๆ พร้อมทั �งประเมินผลความรู้ ความเข้าใจ การใช้ความคิดและ
หลกัการนั �นๆ ได้ 

  วารี ถิระจิตร (2534: 100) กล่าวว่า ทกัษะการแสวงหาความรู้ เป็นความสามารถในการ
เสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนการค้นคว้าข้อมลูจากหลายแหล่ง ซึ งควรฝึกให้เกิดเป็นนิสยั
ในการทํางาน การเสาะแสวงหาความรู้ต้องอาศยัข้อมลูตา่งๆ และแนวทางในการแสวงหาความรู้ คือ 
การสงัเกต หาคําตอบ และเขียนบทความ เป็นต้น 

  วิโรจน์ วฒันานิมิตกลู (2540: 17) กล่าวว่า ทกัษะการแสวงหาความรู้ หมายถึง การ
แสดงออกของผู้ เรียนในการศกึษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยการกําหนดประเด็นค้นคว้า การคาดเดาผลการ
เลือกวิธีการในการค้นคว้าและดําเนินการได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการวิเคราะห์และสรุปผลการ
ค้นคว้าที ได้มา 

  ศิริพร หงส์พนัธุ์ (2542: 8) กล่าวว่าทกัษะการแสวงหาความรู้ หมายถึง การที นกัเรียนมี
นิสยัในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง รู้จกัใช้ความรู้ในเรื องนั �นๆ รู้จกัสรุปให้คําอธิบายจากการหา
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ความรู้และความสามารถเข้าใจหลกัการต่างๆ พร้อมทั �งประเมินผลความรู้ความเข้าใจ และการใช้
ความคดิหลกัการนั �นเป็นสิ งจําเป็นของการเรียนรู้ 

  พจนา ทรัพย์สมาน (2549: 3)  กลา่ววา่ ทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองการที ผู้ เรียน
สร้างความรู้ของตนเองจากการคิดและปฏิบตัิตามลําดบัขั �น เพื อวิเคราะห์ ความสําคญั ความจําเป็น
ของสิ งที จะเรียนรู้ วางแผนกําหนดขอบเขตวิธีเรียนรู้ ลงมือเรียนรู้ตามแผน นําเสนอข้อมลูที ได้จากการ
เรียนรู้ วิเคราะห์อภิปรายสรุปความรู้ ข้อคิดแนวทางการปฏิบตัิ จดัทําผลงานรายงานการเรียนรู้และ
วิธีการเรียนรู้ของตนในรูปแบบตา่งๆ ตามความสนใจ 

  จากความหมายดงักล่าวข้างต้น พอสรุปได้ว่า ทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
หมายถึง ความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ เพื อให้ได้มาซึ งความรู้ใหม่ที 
เพิ มเติมจากความรู้และประสบการณ์เดิม ตามความสนใจหรือความต้องการของตนเอง โดยวิธีการ
ค้นคว้าหาความรู้นั �นมีการดําเนินการอย่างเป็นระบบตามแผนงานที วางไว้ก่อนล่วงหน้า เริ มตั �งแตก่าร
กําหนดประเด็นหวัข้อค้นคว้า การคาดเดาผลที จะได้จากการค้นคว้า การเลือกวิธีการค้นคว้าและการ
ดําเนินการแล้วนําข้อมลูที ได้จากการค้นคว้ามาวิเคราะห์และสรุปเป็นความรู้ใหมที่ ได้รับ 

 1.2 ความสาํคัญของการให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

        นกัการศกึษาหลายท่านกลา่วถึงความสําคญัของการให้ผู้ เรียนแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง ดงันี � 

  คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2542: 20) กล่าวถึงความสําคญัของการให้ผู้ เรียน
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองไว้ว่ากระบวนการจดัการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถพฒันาตาม
ธรรมชาต ิเตม็ตามศกัยภาพและกําหนดแนวการจดักระบวนการเรียนรู้ให้สถานศกึษาและหน่วยงานที 
เกี ยวข้องดําเนินการ ดงันี � 

   1. จดัเนื �อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกบัความสนใจและความถนดัของผู้ เรียน
โดยคํานงึความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 

   2. ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์
ความรู้มาใช้เพื อป้องกนัและแก้ไขปัญหา 

   3. จดักิจกรรมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบตัิ ให้ทําได้คิดเป็น 
รักการอา่นและเกิดการใฝ่รู้อยา่งตอ่เนื อง 

   4. จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ตา่งๆ อย่างได้สดัส่วนสมดลุกัน
รวมทั �งปลกูฝังคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยมที ดีงามและคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ไว้ในทกุวิชา 
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   5. สง่เสริมสนบัสนนุให้ผู้สอนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื อการเรียนและ
อํานวยความสะดวกเพื อให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้รวมทั �งสามารถใช้การวิจยัเป็นส่วน
หนึ งของกระบวนการเรียนรู้ ทั �งนี �ผู้สอนและผู้ เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากสื อการเรียนการสอนและ
แหลง่วิทยาการประเภทตา่งๆ  

   6. จดัการเรียนรู้ให้เกิดขึ �นได้ทกุเวลาทกุสถานที  มีการประสานความร่วมมือกบับิดา 
มารดา ผู้ปกครองและบคุคลในชมุชนทกุฝ่ายเพื อร่วมกนัพฒันาผู้ เรียนตามศกัยภาพ 

  พจนา ทรัพย์สมาน (2549 : 2) กล่าวว่า การเรียนรู้ที ผู้ เรียนแสวงหาและค้นพบความรู้
ด้วยตนเอง หมายถึง การที ผู้ เรียนใช้กระบวนการเรียนรู้สร้างความรู้ของตนเองจากการคิดและปฏิบตัิ
จริงตามลําดบัขั �น เพื อวิเคราะห์ความสําคญัของสิ งที จะเรียนรู้ วางแผนกําหนดขอบเขตวิธีการเรียนรู้ 
ลงมือเรียนรู้ตามแผน นําเสนอข้อมูลที ได้จากการเรียนรู้ วิเคราะห์อภิปรายสรุปความรู้ ข้อคิดแนวทาง
การปฏิบตั ิจดัทําผลงานรายงานผลการเรียนรู้ของตนในรูปแบบตา่งๆ ตามความถนดัความสนใจ 

  จากที กลา่วมาข้างต้นสรุปได้วา่ ความสําคญัของการให้ผู้ เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
เป็นหน้าที โดยตรงของผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาที ต้องศึกษาเรียนรู้ เพื อให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจ มีทักษะการปฏิบตัิการปฏิบตัิสามารถจดักระบวนการเรียนรู้หรือส่งเสริมการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้ผู้ เรียนรู้จากการคดิปฏิบตัจิริงเพื อค้นพบความรู้ด้วยตนเองเกิดการเรียนรู้ที แท้จริงมีพฒันาการ
รอบด้านมีความสขุและภาคภมูิใจในตนเองตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญตักิารศกึษา พ.ศ.2542 

  1.3  ทฤษฎีที�เกี�ยวข้องกับทักษะการแสวงหาความรู้ 

    พจนา ทรัพย์สมาน (2549 : 5 – 8) กล่าวถึงทฤษฎีที เกี ยวข้องกบัทกัษะการแสวงหา
ความรู้ ดงันี � จากแนวคดิของการจดัการเรียนรู้โดยให้ผู้ เรียนแสวงหาและค้นพบความรู้ด้วยตนเองที เน้น
ผู้ เ รียนเป็นสําคัญซึ งยึดหลักการจัดการเ รียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
(Constructivism) ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ �นงาน (Constructionism) 
และทฤษฎีพหปัุญญา (Theory of Multiple Intelligences) ดงันี � 

   1.  ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) 

    เป็นทฤษฎีที มีพื �นฐานมาจากทฤษฎีของความรู้ (Theory of Knowledge) 
โดยเพียเจท์ (Piaget) เป็นการนําทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองไปใช้ในการจดัการเรียนรู้ สามารถ
ทําได้ ดงันี � 

    1.1  ผลการเรียนรู้มุ่งเน้นที กระบวนการสร้างความรู้ ผู้ เรียนต้องฝึกฝน การสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง 
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    1.2  เป้าหมายการเรียนรู้เปลี ยนจากการถ่ายทอดสาระความรู้ที ตายตวัเป็นการ
เรียนวิธีการเรียนรู้ 

    1,3  ผู้ เรียนต้องเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้จดักระทํา ศกึษาสํารวจ ลองผิด
ลองถกู จนเกิดเป็นความรู้ความเข้าใจ 

    1.4  ให้ผู้ เรียนได้ใช้ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมเพื อการร่วมมือในการแลกเปลี ยนเรียนรู้
สร้างความรู้ร่วมกนั 

    1.5  ผู้ เรียนเป็นผู้ เลือกสิ งที ต้องการเรียน ตั �งกฎระเบียบ รับผิดชอบและแก้ปัญหา
การเรียนของตนเอง 

    1.6  ครูผู้สอนเปลี ยนบทบาทจากผู้ ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้ อํานวยความสะดวก
ชว่ยเหลือผู้ เรียนในการเรียนรู้ การเรียนรู้เปลี ยนจากการให้ความรู้เป็นการให้ผู้ เรียนสร้างความรู้ 
    2.  ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ �นงาน (Constructionism) 

    เป็นทฤษฎีที มีพื �นฐานมาจากทฤษฎีของความรู้ (Theory of Knowledge) 
ของเพียเจท์ (Piaget) โดยซีมวัร์ พาร์เพิร์ท (Seymour Papert) เป็นผู้คิดขึ �นโดยประยกุต์จากทฤษฎี
ทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivism) ของเพียเจท์ (Piaget) ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดย
การสร้างสรรค์ชิ �นงาน มีจดุเน้นที การใช้สื อเทคโนโลยี วสัดอุปุกรณ์ที เหมาะสมช่วยให้ผู้ เรียนสร้างสาระ
การเรียนรู้ และผลงานตา่งๆ ด้วยตนเอง ในบรรยากาศที มีทางเลือกที หลากหลายตามความถนดั ความ
สนใจ ให้ผู้ เรียนที มีวินยั ความถนดั ความสามารถและประสบการณ์แตกตา่งกนัได้ช่วยเหลือซึ งกนัและ
กนัสร้างสรรค์ความรู้และผลงาน และพฒันาทกัษะทางสงัคมภายใต้บรรยากาศที อบอุ่นเป็นมิตรและมี
ความสขุ 

   3.  ทฤษฎีพหปัุญญา (Theory of Multiple Intelligences) 

    ตามแนวคดิของการ์ดเนอร์ (Gardner) มีแนวทางในการจดัการเรียนรู้ ดงันี � 

 3.1  จดักิจกรรมการเรียนรู้ที หลากหลายสง่เสริมเชาวน์ปัญญารอบด้านไมเ่น้น 

เพียงด้านใดด้านหนึ ง 

    3.2  จดักิจกรรมการเรียนรู้ที ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ส่งเสริม
พฒันาการในแตล่ะด้านที แตกตา่งตามความเหมาะสม 

    3.3  ให้ผู้ เรียนใช้ความสามารถที แตกตา่งหลากหลายให้เป็นประโยชน์ในการ
เรียนรู้ร่วมกนัอยา่งมีความสขุ 
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    3.4  ประเมินความสามารถของผู้ เรียนด้วยสถานการณ์ที ต้องใช้ความสามารถ
หลายๆ ด้านในการแก้ปัญหา 

 1.4 ลักษณะของทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเดก็ปฐมวัย 

  1.4.1  ลักษณะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

       นกัการศกึษาหลายทา่นกลา่วถึงลกัษณะของทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วย

ตนเองของเดก็ปฐมวยั ดงันี�  

    มาลี จฑุา (2544:137) อธิบายกระบวนการแสวงหาความรู้ว่า เป็นความคิดของ
บคุคลที อยากรู้อยากเห็น หรือสนใจเรื องราวตา่ง ๆ ก็ย่อมแสดงพฤติกรรมสืบค้นเพื อสนองความอยากรู้
อยากเห็นของตน จะมีการสมัผสัสิ งเร้าที เป็นข้อมลูขา่วสาร และหรือข้อเท็จจริงตา่ง ๆ ที น่าสนใจแล้วจะ
ทําให้การตีความส่งผลให้เกิดการรับรู้ (Perception) ในสิ งที ตนอยากรู้อยากเห็น การที บคุคลได้สมัผสั 
เช่น ได้ยิน ได้เห็น ได้ชิม ได้ดม ได้สมัผสั ) ย่อมเกิดความรู้สึกรับรู้และเปลี ยนแปลงพฤติกรรม จากไม่รู้
เป็นรู้ (เข้าใจ) หรือจากอธิบายไมไ่ด้เป็นอธิบายได้ และหรือจากวิเคราะห์ สงัเคราะห์ไม่ได้เป็นวิเคราะห์ 
สงัเคราะห์ได้ ทําให้เกิดการเรียนรู้ในสิ งที ประสงค์มนษุย์แสวงหาความรู้เป็นกระบวนการ การแสวงหา
ความรู้เป็นกระบวนการหนึ งที นําไปสู่การสร้างความคิดใหม่ กระบวนการแสวงหาความรู้ประกอบด้วย
ขั �นตอนตา่ง ๆ (อญัชลี ไสยวรรณ.2548: 24; อ้างอิงจาก Inquiry Process.2003:Online)  ดงันี � 

     ขั �นตอนที  1 การตั �งคําถาม คําถามในการแสวงหาความรู้เป็นคําถามเพื อ
ต้องการการค้นพบความรู้คําถามนําไปสู่การกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นเกี ยวกับประสบการณ์ใน
โลกแหง่ความเป็นจริงคําถามหรือปัญหาในขั �นตอนนี � ผู้แสวงหาความรู้เริ มต้นตั �งคําถามด้วยตนเองเพื อ
นําไปสู่การอธิบาย เช่น ไก่มาจากไหน และไข่ทํามาได้อย่างไร ทําไมดวงจนัทร์จึงเปลี ยนแปลงรูปร่าง 
คําถามทําให้ผู้ แสวงหาความรู้ใช้ความคิดตลอดกระบวนการ คําถามทําให้นําไปสู่ขั �นตอนของ
กระบวนการสืบค้นตอ่ไป 

     ขั �นตอนที  2 การสืบค้น ความอยากรู้อยากเห็นเป็นแรงผลกัดนัไปสู่การลงมือ
ปฏิบตัิการสืบค้น ขั �นตอนนี �ผู้แสวงหาความรู้เริ มต้นเก็บรวบรวมข้อมลู ประกอบด้วย การค้นหาข้อมลู
จากแหล่งข้อมลูต่าง ๆ การศกึษา การทดลอง การสงัเกตด้วยประสาทสมัผสัทั �ง 5 การสมัภาษณ์
ระหวา่งการสืบค้นข้อมลู ผู้แสวงหาความรู้อาจตั �งคําถามเพิ มขึ �นอีก ขั �นตอนการเก็บรวบรวมข้อมลูเป็น
กระบวนการที เกิดขึ �นจากแรงจงูใจของผู้แสวงหาความรู้เอง 

     ขั �นตอนที  3 การสร้างความรู้ ผู้แสวงหาความรู้ นําข้อมลูที ได้จากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลในขั �นตอนการสืบค้นมาดําเนินการสร้างความรู้ใหม่ โดยผู้ แสวงหาความรู้เริ มต้น
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เชื อมโยงข้อมลูตา่งๆ ที รวบรวมมา ความสามารถในขั �นตอนนี �เพื อให้เกิดความเข้าใจจากการสงัเคราะห์
จนทําให้เกิดเป็นความรู้ใหม่ ผู้ แสวงหาความรู้ตื นเต้นกับผลงานที สร้างสรรค์ขึ �นเป็นความคิดใหม ่
แนวคดิใหม ่และทฤษฎีใหมที่ เกิดขึ �นบนพื �นฐานประสบการณ์เดมิของเรา 

     ขั �นตอนที  4 แลกเปลี ยนความรู้ใหม ่ผู้แสวงหาความรู้ทกุคนได้ร่วมกนั
อภิปราย (Discuss)  แลกเปลี ยนความคิดใหมข่องตนกบัผู้ อื น ผู้แสวงหาความรู้เริ มต้นถามผู้ อื นถึง
ประสบการณ์การสืบค้นของเขา การแลกเปลี ยนความคิดเห็นควรทําเป็นกระบวนการกลุม่ 
กระบวนการนี �เป็นการปฏิบตัิที ทําให้ผู้แสวงหาความรู้ได้นําข้อสงัเกตตา่งๆ ของตนมาเปรียบเทียบผล
แหง่ความรู้ สรุปเป็นความรู้และได้มีโอกาสแลกเปลี ยนประสบการณ์กนั 

     ขั �นตอนที  5 การทบทวน ขั �นตอนนี �เป็นช่วงเวลาที ผู้ แสวงหาความรู้มอง
ย้อนกลบัไปที คําถาม กระบวนการสืบค้นและการสรุป เป็นการทบทวนขั �นตอนต่างๆ ที ปฏิบตัิผ่าน
มาแล้วทําการประเมินค้นหาข้อสงัเกต และมีความเป็นไปได้อย่างยิ งที ทําให้ผู้แสวงหาความรู้ตดัสินใจ
ใหมว่า่ มีการแก้ไขข้อค้นพบใหมห่รือไม ่คําถามใหมมี่ความชดัเจนหรือไม ่ควรจะต้องถามอยา่งไร? 

    สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ (2546: ออนไลน์) และสาขาชีววิทยา 
สสวท. (2550; ออนไลน์) กล่าวถึง กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั �นตอน ว่าเป็นรูปแบบหนึ งของ
การสืบเสาะหาความรู้ คือ การสร้างสนใจ (Engagement) และประเมินผล (Evaluation) ซึ งทั �ง 5 
ขั �นตอนเป็นกระบวนการการเรียนรู้ที ครูจะต้องส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิด มีความคิดสร้างสรรค์ให้
โอกาสนกัเรียนได้ใช้ความคิดของตนเองมากที สุด ทั �งนี �กิจกรรมที จะให้นกัเรียนสํารวจคําตอบจะต้อง
เชื อมโยงกับความคิดเดิม และนําไปสู่การแสวงหาความรู้ใหม่ และได้ใช้กระบวนการและทกัษะตา่งๆ
ทางวิทยาศาสตร์และการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนสืบเสาะหาความรู้ทั �ง 5 ขอบขา่ย มีดงัตอ่ไปนี � 

     1. การสร้างความสนใจ เป็นการนําเข้าสู่บทเรียนหรือเรื องที สนใจ ซึ งอาจ
เกิดขึ �นเอง จากความสงสยัหรือความสนใจของตวันกัเรียนเอง หรือเกิดจากการอภิปรายภายในกลุ่ม 
เรื องที น่าสนใจอาจมาจากเหตุการณ์ที กําลังเกิดขึ �นอยู่ในช่วงเวลานั �น หรือเป็นเรื องที เชื อมโยงกับ
ความรู้เดิมที เพิ งเรียนรู้มาแล้วเป็นตวักระตุ้น ให้นกัเรียนสร้างคําถาม กําหนดประเด็นที จะศึกษา ใน
กรณีที ยงัไม่มีประเด็นที น่าสนใจ ครูอาจจดักิจกรรมหรือสถานการณ์เพื อกระตุ้น ยั วยุ หรือท้าทายให้
นกัเรียนตื นเต้น สงสยั ใคร่รู้ อยากรู้อยากเห็น หรือขดัแย้ง เพื อนําไปสู่การแก้ปัญหา การศึกษา การ
ค้นคว้า ซึ งในขั �นตอนนี �ครูสามารถจดักิจกรรมได้หลายแบบ เชน่ สาธิต ทดลอง นําเสนอข้อมลู เล่าเรื อง/
เหตกุารณ์ ให้ค้นคว้า/อ่านเรื อง อภิปราย/พดูคยุ สนทนา ใช้เกม ใช้สื อ วสัดอุปุกรณ์ สร้างสถานการณ์/
ปัญหา ที นา่สนใจที นา่สงสยัแปลกใจ 
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     2.  การสํารวจค้นคว้า นกัเรียนดําเนินการสํารวจ ทดลอง ค้นหา และรวบรวม
ข้อมูล วางแผนการสํารวจตรวจสอบ หรืออกแบบการทดลอง ลงมือปฏิบตัิ เช่น สังเกต วัด ทดลอง 
รวบรวมข้อมลู ข้อสนเทศ หรือเหตกุารณ์ตา่งๆ 

     3.  การอธิบาย นกัเรียนนําข้อมูลที ได้จากการสํารวจและค้นหามาวิเคราะห์ 
แปลผล สรุปและอภิปราย พร้อมทั �งนําเสนอผลงานในรูปแบบตา่งๆ ซึ งอาจเป็นรูปวาด ตาราง แผนผงั 
โดยมีการอ้างอิงความรู้ประกอบการให้เหตุผลสมเหตุสมผล การลงข้อสรุปถูกต้องเชื อถือได้ มี
เอกสารอ้างอิงและหลกัฐานชดัเจน 

     4.  การขยายความรู้ 

      4.1 ครูจดักิจกรรมหรือสถานการณ์ เพื อให้นกัเรียนมีความรู้ลึกซึ �งขึ �น หรือ
ขยายกรอบความคิดกว้างขึ �นหรือเชื อมโยงความรู้เดิมสู่ความรู้ใหม่หรือนําไปสู่การศึกษาค้นคว้า 
ทดลองเพิ มขึ �น เช่น ตั �งประเด็น เพื อให้นกัเรียนชี �แจงหรือร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพิ มเติมให้
ชดัเจนยิ งขึ �น ซกัถามให้นกัเรียนชดัเจนหรือกระจ่างในความรู้ที ได้หรือเชื อมโยงความรู้ที ได้กับความรู้
เดมิ 

      4.2 นกัเรียนมีสว่นร่วมในกิจกรรม เช่นอภิบายและขยายความรู้เพิ มเติมมี
ความละเอียดมากขึ �น ยกสถานการณ์ ตวัอย่าง อธิบายเชื อมโยงความรู้ที ได้เป็นระบบและลึกซึ �งยิ งขึ �น 
หรือสมบูรณ์ละเอียดขึ �น นําไปสู่ความรู้ใหม่หรือความรู้ลึกซึ �งขึ �น ประยุกต์ความรู้ที ได้ไปใช้ในเรื องอื น
หรือสถานการณ์อื นๆ หรือสร้างคําถามใหมแ่ละออกแบบการสํารวจ ค้นหา และรวบรวมเพื อนําไปสู่การ
สร้างความรู้ใหม ่

     5. การประเมิน ให้นกัเรียนได้ระบสุิ งที นกัเรียนได้เรียนรู้ทั �งด้านกระบวนการ
และผลผลิตเพื อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของความรู้ที ได้ โดยนกัเรียนได้วิเคราะห์แลกเปลี ยน 
วิจารณ์แลกเปลี ยนความรู้ซึ งกนัและกนั คิดพิจารณาให้รอบคอบทั �งกระบวนการ และผลงาน อภิปราย
ประเมินปรับปรุง เพิ มเติมและสรุป ถ้ายังมีปัญหาให้ศึกษาทบทวนใหม่อีกครั �ง อ้างอิงทฤษฎีหรือ
หลกัการและเกณฑ์เปรียบเทียบผลกบัสมมตฐิาน เปรียบเทียบความรู้ใหมก่บัความรู้เดมิ 

    อญัชลี ไสยวรรณ (2548: 25) กล่าวว่ากระบวนการแสวงหาความรู้ของมนุษย์
เริ มต้นจากความอยากรู้อยากเห็น ความสงสยัมนุษย์จะตั �งคําถามด้วยตนเองเพื อนําไปสู่การอธิบาย 
ความอยากรู้อยากเห็นนี �เป็นแรงผลกัดนัไปสู่การลงมือปฏิบตัิการสืบค้นด้วยวิธีการตา่งๆและพยายาม
เก็บรวบรวมข้อมูล นําข้อมลูทั �งหมดที ได้จากการสืบค้นมาสร้างความเข้าใจด้วยการวิเคราะห์อย่างมี
เหตผุลและสงัเคราะห์เป็นความรู้ใหม่ด้วยตนเอง นําความรู้ที ได้ไปแลกเปลี ยนกับผู้ อื นเพื อให้เกิดการ
ปรับเปลี ยนองค์ความรู้ที มีอยูใ่ห้มีความชดัเจนยิ งขึ �น 
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 จากที กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า ลกัษณะของการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เริ มต้นจากการ
อยากรู้อยากเห็นนําไปสู่การค้นหาความรู้จากการตั �งคําถาม สํารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล สรุปความรู้
ตลอดจนนําความรู้ที ได้ไปแลกเปลี ยนกบัผู้ อื น เพื อให้เกิดการปรับเปลี ยนความรู้ที มีอยูใ่ห้ชดัเจนขึ �น 

  1.4.2  การแสวงหาความรู้ของเดก็ปฐมวยั 

       1.4.2.1 การแสวงหาความรู้ของเดก็ปฐมวยั 

        นกัการศกึษาหลายทา่นได้กลา่วถึงการแสวงหาความรู้ของเดก็ปฐมวยั

เอาไว้ดงันี�  

       ศนูย์กลางแหล่งข้อมูลวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อญัชลี ไสยวรรณ.2548: 
32; อ้างอิงจาก National Science Resources Center.1997 : 8) อธิบายว่า การแสวงหาความรู้
เกี ยวข้องกับ กระบวนการสงัเกต การตั �งคําถาม การตรวจสอบความเข้าใจจากหนงัสือและจาก
แหล่งข้อมลูอื นๆ การวางแผนการสืบค้นการทบทวนสิ งที ได้เรียนรู้จากการสืบค้น การใช้เครื องมือเก็บ
ข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมลูเพื อการสรุปความสมัพนัธ์ของข้อมลูที ค้นพบ  

            เฮโรแมน (อญัชลี ไสยวรรณ.2548: 32; อ้างอิงจาก Heroman.2003: 
Online) กล่าวว่าทักษะการแสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวัยที เกิดขึ �นในกระบวนการเรียนการสอน
ประกอบด้วย ความสามารถในการตั �งคําถาม ความสามารถในการสํารวจและการสืบค้นข้อมูล
ความสามารถในการใช้เครื องมือต่างๆ และประสาทสัมผัสด้านต่างๆ เพื อเก็บรวบรวมข้อมูล
ความสามารถในการอธิบายอย่างมีเหตผุล และความสามารถในการแสดงสิ งที ได้เรียนรู้ผ่านการวาด
ภาพ การก่อสร้าง การเขียน กราฟ การเล่าเรื องหรือการแสดงละคร จากบทความเรื องการแสวงหา
ความรู้และการค้นคว้าในระดบัอนบุาล 

      สถาบนัวิจยั อนุบาลศึกษา (อญัชลี ไสยวรรณ.2548: 34; อ้างอิงจาก 
Inquiry and Research:Kindergarten.2003: 56) ให้ความคิดเห็นว่าเด็กอนบุาลต้องมีทกัษะการ
แสวงหาความรู้หลายด้านซึ งประกอบด้วย ความสามารถในการอธิบายความต้องการ การเลือกข้อมลู 
การจดักระทํากบัข้อมลู และข้อค้นพบ ความสามารถการเก็บรวบรวมข้อมลู การจดัประเภทข้อมลู และ
การสงัเกต สามารถสํารวจข้อมลูหรือสืบค้นข้อมลูโดยการทํางานร่วมกบัผู้ อื น ตรวจสอบความคิดและ
แลกเปลี ยนข้อมลูที ค้นพบ สามารถหาความสมัพนัธ์ของความรู้เดิมโดยการค้นหาแหล่งที มาของข้อมลู  
ทําการสงัเกต และปรับความรู้เดมิไปสูก่ารเรียนรู้ใหม ่

      อญัชลี ไสยวรรณ (2548: 26)  กล่าวว่า ทกัษะการแสวงหาความรู้สําหรับ
เด็กปฐมวยั หมายถึง ความสามารถในการค้นหาความรู้ด้วยการลงมือกระทําอย่างเป็นระบบจนเกิด
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ความเข้าใจ ประกอบด้วย 5 ด้าน ดงันี � การตั �งคําถาม การสืบค้น การใช้เครื องมือเก็บข้อมูล การใช้
ข้อมลูสร้างความเข้าใจและการเผยแพร่ความรู้ที ค้นพบ 
               พัชรา  อยู่สมบูรณ์ (2553: 34) กล่าวว่า ทักษะการแสวงหาความรู้
สําหรับเด็กปฐมวยั หมายถึง กระบวนการสร้างความรู้ ค้นหาความจริงเพื อความเข้าใจอย่างลึกซึ �ง อนั
เป็นผลมาจากความพยายามสืบค้น เสาะหา สํารวจตรวจสอบและค้นคว้าด้วยวิธีการตา่งๆ 

       จากที กลา่วมาข้างต้น สรุปได้วา่ การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวยั หมายถึง 
การแสดงออกของผู้ เรียนในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองจากการตั �งคําถาม สงัเกต สํารวจ ค้นคว้า 
จากแหล่งความรู้ต่างๆ ทั �งในและนอกห้องเรียน และสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองของเด็ก
ปฐมวยัได้  

  ในการวิจัยในครั �งนี � ผู้ วิจัย ได้กําหนดการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวัย 
ออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ 

   1.1 การตั �งคําถาม หมายถึง ความสามารถในการถามหรือพดูเกี ยวกบัวตัถ ุสิ งมีชีวิต
และสถานการณ์ที เกิดขึ �นเพื อหาคําตอบในสิ งที อยากรู้ 

   1.2 การสํารวจ หมายถึง ความสามารถในการดําเนินการค้นหา วางแผนการสํารวจ
ตรวจสอบข้อมูล และเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านการใช้เครื องมือและประสาทสมัผสัด้านต่าง ๆ ของเด็ก
ปฐมวยั 

   1.3 การสรุปผลและเผยแพร่ความรู้ หมายถึง ความสามารถในการนําข้อมลูที สํารวจ
มาจดัระบบข้อมลูเพื อสร้างความเข้าใจและนําเสนอการดําเนินการสํารวจเพื อให้ผู้ อื นเข้าใจโดยการพดู
อธิบายภาพวาด 

 1.5 ทักษะที�สาํคัญในการส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

       นกัการศกึษาหลายท่านกลา่วถึงทกัษะที สําคญัในการสง่เสริมการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองเอาไว้ดงันี � 

   วิโรจน์ วฒันานิมิตกลู (2540: 20 - 26) ทําการวิเคราะห์ทกัษะสําคญัในการแสวงหา
ความรู้ โดยพิจารณาจากรูปแบบการสอนที เอื �อต่อการส่งเสริมทกัษะการแสวงหาความรู้ซึ งสามารถ
สรุปได้ว่า ทกัษะสําคญัที ให้ผู้ เรียนได้ฝึกปฏิบตัิเพื อการแสวงหาความรู้ แบง่ออกได้เป็น 5 ด้านใหญ่ๆ 
ดงันี � 

   1. ทกัษะการกําหนดประเดน็ค้นคว้า 

   2. ทกัษะการคาดคะเนผล 
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   3. ทกัษะการกําหนดวิธีการค้นคว้าและดําเนินการ 

   4. ทกัษะการวิเคราะห์ผลการค้นคว้า 

   5. ทกัษะการสรุปผลการค้นคว้า 

  ทกัษะในแตล่ะด้านดงักลา่ว สามารถวิเคราะห์และนําเสนอถึงทกัษะยอ่ยๆ ได้ดงันี � 

   1. ทกัษะการกําหนดประเดน็ค้นคว้า ประกอบด้วยการแสดงออกดงันี � 

    1.1 การตั �งประเดน็ค้นคว้า 

    1.2 การกําหนดขอบเขตของประเดน็ค้นคว้า 

    1.3 การอธิบายประเดน็ค้นคว้า 

    1.4 การแสดงความคดิเห็นตอ่ประเดน็ค้นคว้า 

   2. ทกัษะการคาดคะเนผล ประกอบด้วยการแสดงออกดงันี � 

    2.1 การตั �งประเดน็คาดคะเนผล 

    2.2 การอธิบายรายละเอียดเกี ยวกบัประเดน็คาดคะเนผล 

    2.3 การแสดงความคดิเห็นตอ่ประเดน็คาดคะเนผล 

   3. ทกัษะการกําหนดวิธีการค้นคว้าและดําเนินการ ประกอบด้วยการแสดงออกดงันี � 

    3.1 การจําแนกวิธีการค้นคว้า 

    3.2 การเลือกวิธีการค้นคว้า พร้อมระบเุหตผุล 

    3.3 การวางแผนการค้นคว้าตามแนวทางที ได้กําหนด 

    3.4 การคาดคะเนสิ งที จะเป็นอปุสรรคในการค้นคว้า 

    3.5 การดําเนินการศกึษาค้นคว้า 

 

   4. ทกัษะการวิเคราะห์ผลการค้นคว้า ประกอบด้วยการแสดงออกดงันี � 

    4.1 การจําแนก จดักลุม่ และจดัลําดบัข้อมลู 

    4.2 การพิจารณาองค์ประกอบและความสมัพนัธ์ของข้อมลู 

   5. ทกัษะการสรุปผลการค้นคว้า ประกอบด้วยการแสดงออกดงันี � 
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       5.1 การสงัเคราะห์ข้อมลู 

       5.2 การอภิปรายผลการค้นคว้า 

          5.3 การสรุปกระบวนการในการค้นคว้า 

          5.4 การประเมินกระบวนการที ใช้ในการค้นคว้า 

 จากข้อความที กล่าวมาข้างต้นพอสรุปได้ว่า ทักษะที สําคญัในการส่งเสริมทักษะแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองนั �น ประกอบด้วย ทกัษะการกําหนดประเด็นค้นคว้า ทกัษะการคาดคะเนผล ทกัษะ
การกําหนดวิธีการค้นคว้าและดําเนินการ ทกัษะการวิเคราะห์ผลการค้นคว้า ทกัษะการสรุปผลการ
ค้นคว้า 

 1.6  แนวทางการส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

         พบวา่มี นกัการศกึษาหลายทา่นเสนอถึงแนวทางการสง่เสริมทกัษะการแสวงหาความรู้

ด้วยตนเอง เอาไวด้งันี�  

    วารี ถิระจิตร (2534: 101-103) เสนอแนะแนวทางในการปลกูฝังและส่งเสริมทกัษะการ
แสวงหาความรู้ด้วยด้วยตนเองไว้พอสรุปได้ดงันี � 

   1. ฝึกให้ผู้ เรียนมีนิสยัรักการอ่าน ช่างจด–จํา และบนัทึกกิจกรรมการอ่าน ซึ งสามารถ
จดัทําได้ในหลายๆ กลุม่สาระวิชา 

   2. ฝึกให้ผู้ เรียนเป็นคนช่างสงัเกต เพราะถือว่าการสงัเกตช่วยให้ผู้ เรียนรอบรู้ และ
เข้าใจได้ดีพอๆ กบัการเรียนรู้โดยวิธีอื น 

   3. ฝึกให้ผู้ เรียนรู้จกัการค้นคว้าหาความรู้ ครูผู้สอนจะมีบทบาทสําคญัที จะช่วยให้
ผู้ เรียนเกิดทกัษะในด้านนี � โดยการจดัวิธีการสอนที ให้มีกิจกรรมการค้นคว้ามากๆ หนงัสือจะเป็นปัจจยั
สําคญัในการที จะชว่ยให้การฝึกวิธีนี �ได้ผล 

   4. ฝึกให้ผู้ เรียนทํารายงานค้นคว้าจากปัญหาตา่งๆ ที อยู่ในความสนใจ และเกี ยวข้อง
กับผู้ เรียน โดยครูผู้สอนควรจัดเวลาให้ผู้ เรียนอย่างเพียงพอ เปิดโอกาสให้ทําทั �งในห้องเรียนและ
มอบหมายให้ทํางานนอกเวลาตามความเหมาะสม ครูผู้สอนควรสรุปแนวทางการเขียนรายงานว่ามี
ขอบเขตการจัดทําอย่างไร ควรวางรูปแบบการเรียนร่วมกับผู้ อื น และให้แนวทางที จะให้ผู้ เรียน
ประเมินผลการรายงานนั �นได้ 

   5. ฝึกให้ผู้ เรียนหาคําตอบจากคําถามตา่งๆ เป็นวิธีการสอนที ผู้สอนอาจสอดแทรกใน
กิจกรรมการเรียน และทําได้ทั �งในเวลาและนอกเวลาเรียน 
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   6. ให้ผู้ เรียนได้รับการกระตุ้นและเร้าให้เกิดความสนใจต่อการแสวงหาความรู้จาก
ครูผู้สอน ตลอดจนการสร้างบรรยากาศตา่งๆ ให้เกิดความสนใจ 

   7. ครูผู้สอนคดัเลือกข้อความหรือบทความที เกี ยวข้องกับวิธีการแสวงหาความรู้ให้
ผู้ เรียนได้อ่านอย่างสมํ าเสมอ บทความเหล่านั �นอาจคดัเลือกเรื องที เกี ยวข้องกบัการเรียนในหน่วยการ
เรียนตา่งๆ เพื อเสริมบทเรียน และใช้เป็นเอกสารเสริมประสบการณ์ได้อีกทางหนึ งด้วย 

  วิโรจน์ วฒันานิมิตกลู (2540: 19) กล่าวถึงการส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้พฒันาการแสวงหา
ความรู้ไว้ว่า การฝึกทกัษะในการแสวงหาความรู้นั �นมีขั �นตอนที เฉพาะเจาะจง แตท่ว่าขั �นตอนดงักล่าว
นั �นสามารถฝึกฝนได้จากขั �นตอนการเรียนรู้ทกัษะปฏิบตัทิั วๆ ไป ซึ งสามารถสรุปเป็นขั �นตอนในการสอน
ทกัษะ ได้ดงันี � 

   1.  ความรู้ความเข้าใจ ผู้สอนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ รู้แน่ชดัว่าทําอย่างไรจึงจะ
เป็นการเรียนทกัษะ ในขั �นนี �จะต้องมีการวิเคราะห์ทกัษะที จะสอนว่าสิ งนั �นประกอบด้วยอะไรบ้างใช้
ทกัษะแบบใด 

   2.  การลงมือปฏิบตั ิในการลงมือปฏิบตัคิรูผู้สอนควรคํานงึถึงสิ งตอ่ไปนี � 

    2.1 สํารวจว่ามีความพร้อมและมีความเข้าใจในการเรียนทกัษะนั �นๆ เพียงใด
ผู้ เรียนยงัขาดทกัษะใด ควรจะสอนสิ งใดเพิ มเติม สําหรับผู้ ที มีความพร้อมอยู่แล้วควรจะสนบัสนุน
ทกัษะนั �นตอ่ไปอยา่งไร 

    2.2 อธิบายและสาธิตให้ผู้ เรียนเห็นวิธีการฝึกทกัษะอยา่งชดัเจนโดยวิธีการตา่งๆ 

    2.3 ผู้ เรียนเริ มลงมือฝึกทักษะนั �นๆ โดยครูผู้ สอนจะต้องจัดสิ งเร้าและการ
ตอบสนองให้กบัผู้ เรียนในระยะเวลาที เหมาะสม และให้ผู้ เรียนฝึกกระทําบอ่ยๆ 

   3.  การทราบผลการฝึกทกัษะ ในขั �นนี �ให้ผู้ เรียนนําผลการฝึกทกัษะในแต่ละครั �งมา
เปรียบเทียบกนั โดยครูผู้สอนจะต้องบอกถึงข้อดี และข้อบกพร่องของผู้ เรียนอย่างชดัเจนมากที สดุและ
ผู้ เรียนจะต้องนําผลที ได้รับจากการวิจารณ์นั �นไปปรับปรุง และใช้ให้เป็นประโยชน์ตอ่ไป 

   4.  ความสามารถในการทํากิจกรรมและสามารถทําได้โดยอตัโนมตัิ ในขั �นนี �เป็นขั �นที 
เรียนสามารถกระทําได้โดยอตัโนมตั ิกระทําได้อยา่งคลอ่งแคลว่ 

 จากข้อความดงักล่าวข้างต้นพอสรุปได้ว่า แนวทางการจัดการเรียนรู้ที ส่งเสริมทักษะการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองให้กบัผู้ เรียนนั �นเป็นการฝึกฝนให้ผู้ เรียนมีนิสยัรักการอ่าน มีความช่างสงัเกต 



20 

และรู้จกัตั �งคําถามในสิ งที สงสยัหรืออยากรู้ รวมถึงการทดลองที จะใช้วิธีการตา่ง ๆ ที จะนําไปสู่คําตอบ
ของคําถามนั �นอยา่งเป็นระบบ  

 1.7  งานวิจัยที�เกี�ยวข้องกับทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

   งานวิจัยต่างประเทศ 

   มาเรีย (อญัชลี ไสยวรรณ.2548: 77; อ้างอิงจาก Maria. 1981: 624 -A) ประเมิน
ประสิทธิภาพการสอนแบบแสวงหาความรู้ที ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กเกรด 4-6 พบว่า
คะแนนความคดิสร้างสรรค์ของนกัเรียนที เรียนรู้ด้วยการแสวงหาความรู้สงูกวา่กลุม่ควบคมุ 

  ดริูท (Dorit 1987: Abstrac) ศกึษาทกัษะการแสวงหาความรู้และผลสมัฤทธิyทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ของเด็กเกรด 5 – 6  โดยฐานข้อมลูของระบบคอมพิวเตอร์ พบว่า ครูมีส่วนสําคญัใน
กระบวนการการเรียนรู้ในการสร้างความรู้สึกและการสนทนาโต้ตอบกับนกัเรียน ผลการศึกษาพบว่า
ทักษะการแสวงหาความรู้และผลสัมฤทธิyทางการเรียนวิทยาศาสตร์สูงขึ �นอย่างมีนัยสําคญั วัดโดย
แบบทดสอบทกัษะการแสวงหาความรู้ 

   ทอมสนั (อญัชลี ไสยวรรณ.2548: 77; อ้างอิงจาก Thompson 2000: 61-108) ศกึษา
การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ระดบัวิทยาลยัพบว่า จดุมุ่งหมายของครูและเวลามี
ผลตอ่การพฒันาการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เพราะถ้ามีเวลามากผู้ เรียนจะใช้คําถามของตนเองใน
การแสวงหาคําตอบและพฒันาการใช้แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ตามความเข้าใจของผู้ เรียน แตถ้่ามี
เวลาน้อยผู้ เ รียนจะใช้คําถามของครูและวิธีการของครูในการแสวงหาคําตอบ ผู้ เ รียนสามารถ
พฒันาการใช้แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ได้ตามคําอธิบายของครู 

   จอร์น (ชนญัญา  ไทยนิวฒัน์วิไล. 2553 : 43; อ้างอิงจาก John 1986: 2178 –A) ศกึษา
ผลในระยะยาวของการสอนด้วยวฏัจกัรการเรียนรู้และความสมัพนัธ์ระหว่างพฒันาการทางสติปัญญา
การเรียนรู้ เชาว์ปัญญาและผลสมัฤทธิyทางการเรียน กลุ่มตวัอย่างคดัเลือกจากนกัเรียนมีเชาว์ปัญญา
เท่ากันแบ่งเป็นกลุ่มทดลองที สอนด้วยวฏัจกัรการเรียนรู้และกลุ่มควบคมุที สอนแบบปกติ กลุ่มละ 10 
คน หลงัจากการสอนจบแล้ว 20 เดือน จึงทําการสอบวดัคณุลกัษณะของตวัแปรตา่ง ๆ วิเคราะห์ข้อมลู
ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางของตวัแปรวิธีสอน เพศ ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างวิธีสอนและเพศ 
ผลการวิจยัพบว่าระหว่างวิธีสอน และระหว่างเพศมีความแตกต่างกัน และผลสมัฤทธิyทางการเรียนมี
ความสมัพนัธ์กนั นอกจากนี �ยงัพบว่า ความคงทนทางการเรียนของนกัเรียนในกลุ่มทดลองสงูกว่ากลุ่ม
ควบคมุ 
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  งานวิจัยในประเทศไทย 

  ดี สงูสว่าง (2546 : บทคดัย่อ) ทําการวิจยัเรื อง การส่งเสริมความสามารถและเจตคติใน
การแสวงหาความรู้ของนกัเรียนชั �นประถมศกึษา ปีที  6 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ใน
ชมุชน ผลการวิจยัสรุปว่า หลงัจากที ใช้กระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนแล้วปรากฏว่า
นกัเรียนมีความสามารถในการแสวงหาความรู้มากกว่าก่อนที จะใช้กระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
ในชมุชนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที ระดบั .01 และหลงัจากที ใช้กระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ใน
ชมุชนนกัเรียนมีเจตคตติอ่การแสวงหาความรู้อยูใ่นระดบัดี 

  ศศิมา พรหมรักษ์ (2546: บทคัดย่อ) ทําการศึกษาค้นคว้าเกี ยวกับพฤติกรรมความ
ร่วมมือของเด็กปฐมวัยที ได้รับการจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์พบว่า ภายหลังได้รับการจัด
ประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ เด็กปฐมวยัมีพฤติกรรมความร่วมมือสงูขึ �นอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที 
ระดบั .05 โดยมีพฤติกรรมความร่วมมือเฉลี ยรายด้าน ได้แก่ ด้านความช่วยเหลือ ด้านการเป็นผู้ นํา 
ด้านความรับผิดชอบ และด้านการแก้ปัญหาความขดัแย้งสงูกวา่ก่อนได้รับการจดัประสบการณ์ 

  กรรณิการ์ กลิ นหวาน (2547: บทคดัย่อ) ทําการศกึษาค้นคว้าเกี ยวกบัผลการจดักิจกรรม
เน้นผู้ เรียนเป็น 4 แบบ ที มีตอ่การคดิแบบอเนกนยัของเดก็ปฐมวยั พบวา่ เด็กปฐมวยัภายหลงัได้รับการ
จดักิจกรรมเน้นผู้ เรียน 4 แบบ มีความสามารถในการคิดแบบอเนกนยัอยู่ในระดบัที ดีทั �งในภาพรวม
และจําแนกรายด้าน คือ ด้านความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่นและความคิดริเ ริ มและ
ความสามารถในการคิดแบบอเนกนยัของเด็กปฐมวยัหลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที ระดับ .01 ทั �งในภาพรวมและจําแนกรายด้านคือ ด้านความคิดคล่องแคล่ว
ความคดิยืดหยุน่และความคดิริเริ ม 

  อัญชลี ไสยวรรณ (2548: บทคัดย่อ) ทําการศึกษารูปแบบการเรียนการสอนทักษะ
ความคดิแสวงหาความรู้สําหรับเดก็ปฐมวยัพบวา่สามารถพฒันาให้เด็กปฐมวยัมีทกัษะการคิดแสวงหา
ความรู้หลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที ระดบั .01 เมื อเปรียบเทียบ
ความสามารถรายด้าน คือ การเชื อมโยงข้อมลู การบอกความต้องการในสิ งที อยากรู้ การบอกจดุบอด
ของปัญหา การประเมินความคิดของตนเองและประเมินความก้าวหน้า พบว่า หลงัการทดลองสงูกว่า
ก่อนการทดลองซึ งแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที ระดบั .01 สําหรับความสามารถในการใช้
ข้อมลูไมแ่ตกตา่งกนั 

  รุจิรัตน์ รุ่งหวัไผ่ (2549: บทคดัย่อ) ทําการวิจยัเรื อง การศกึษาความสามารถในการทํา
โครงงานคณิตศาสตร์ ทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของ
นกัเรียนชั �นมธัยมศึกษาปีที  2 จากการจดักิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ ผลการวิจยัพบว่า การจดั
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กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์มีผลตอ่ความสามารถในการทําโครงงานคณิตศาสตร์ ทกัษะการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง และเจตคติตอ่วิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั �นมธัยมศกึษาปีที  2 ในระดบัดี โดยมี
ความสามารถในการทําโครงงานคณิตศาสตร์ ร้อยละ 86.50 ทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ร้อย
ละ 87.00 และเจตคตติอ่วิชาคณิตศาสตร์ ร้อยละ 74.36 การจดักิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ส่งผลให้
นกัเรียนชั �นมธัยมศกึษาปีที  2 มีพฒันาการด้านความสามารถในการทําโครงงานคณิตศาสตร์ ทกัษะ
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ สูงขึ �น โดยภายหลงัการจดักิจกรรม
โครงงานคณิตศาสตร์ ระยะที  2 นกัเรียนมีคะแนนเฉลี ยในแตล่ะด้านสงูกว่าระยะที  1 อย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิตทีิ ระดบั .01 

  พชัรา  อยู่สมบรูณ์ (2553: บทคดัย่อ)  ทําการศึกษาเรื อง ผลการจดักิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ เรื องแสง ที มีตอ่ทกัษะการแสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวยั การศกึษาครั �งนี �มีจดุมุ่งหมาย
เพื อเปรียบเทียบทกัษะการแสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวยัที ทํากิจกรรมเสริมประสบการณ์ เรื องแสง 
ก่อนและหลงัการทดลอง ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนที ได้ทํากิจกรรมเสริมประสบการณ์ เรื องแสง มี
ทกัษะการแสวงหาความรู้สงูขึ �น อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิ ระดบั .01 

  จากการศกึษางานวิจยัข้างต้น สรุปได้ว่า ทกัษะการแสวงหาความรู้ของผู้ เรียนสามารถ
พฒันาได้ด้วยวิธีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ เช่น การจดัการเรียนการสอน
แบบโครงงานหรือการจดัประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ซึ งเป็นวิธีการที ทําให้ผู้ เรียนได้มีการค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตนเองเช่นเดียวกับการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ นที ผู้ วิจัยนํามาใช้ในการ
พฒันาทกัษะการแสวงหาความรู้ของเดก็ปฐมวยั 

 

2. เอกสารงานวิจัยที�เกี�ยวข้องกับการจัดกจิกรรมทศันศึกษา 

 2.1 ความเป็นมาของกิจกรรมทัศนศึกษา 

  สํานกังานคณะกรรมการการส่งเสริมและประสานงานแห่งชาติ 2540 – 2544  (2539: 2) 
กล่าวว่า  ทศันศึกษาเป็นกิจกรรมหนึ งที ใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมและพฒันาเด็กและเยาวชน ให้มี
คณุลกัษณะพร้อมทั �งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ ซึ งรวมถึงบคุลิกภาพและความสํานึกใน
บทบาทหน้าที  ที จะต้องพัฒนาตนเองและประเทศชาติ และแผนพัฒนาการท่องเที ยวในระยะ
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที  6 ก็ได้กําหนดวตัถปุระสงค์ที สําคญัไว้ประการหนึ งคือ 
เพื อให้การทอ่งเที ยวเป็นสื อในการสร้างความภูมิใจในความเป็นไทย ซึ งตรงกบันโยบายการพฒันาเด็ก
และเยาวชนด้านการเมืองการปกครองที กําหนดไว้ว่า จะปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักใน
ความสําคญัของความเป็นชาติ เอกลกัษณ์ของชาติ และเข้าใจหน้าที ของตนในการพฒันาชาติ ดงันั �น
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การวางแผนส่งเสริมการท่องเที ยวทศันศกึษาสําหรับเด็กและเยาวชน จึงน่าจะได้กําหนดให้เป็นส่วน
หนึ งในแผนพฒันาเดก็และเยาวชนระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2540–2544) เพื อสร้างเสริมความรักชาติบ้านเมือง 
และความภมูิใจในความเป็นไทย การจดัทศันศกึษาสําหรับเยาวชนในอดีตนั �นขาดการส่งเสริมที ชดัเจน 
การท่องเที ยวทัศนศึกษาของเยาวชนเป็นไปในรูปแบบของการ  นําเที ยวเพื อการพักผ่อนหย่อนใจ 
สนกุสนาน ขาดการเตรียมการวางแผนที ดีไม่มีหน่วยงานทั �งภาครัฐและเอกชนที ส่งเสริมการท่องเที ยว
ทศันศกึษาสําหรับเยาวชนอย่างถกูวิธีเยาวชนจึงได้รับผลจากการจดัการท่องเที ยวทศันศกึษาไม่เต็มที  
ทําให้ไมเ่ป็นที ยอมรับ โดยเฉพาะผู้ปกครองซึ งมีความหว่งใยในเรื องความปลอดภยั 

 จากที กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า แผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบบัที  6 ได้กําหนดกิจกรรม
ทศันศกึษาเป็นส่วนหนึ งในแผนพฒันาเด็กและเยาวชนระยะที  5 (พ.ศ.2540 – 2544) เนื องจากเป็น
กิจกรรมที ช่วยให้เด็กและเยาวชนให้มีคุณลักษณะพร้อมทั �งร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และ
สตปัิญญา สํานกึในบทบาทหน้าที  

 2.2 ความหมายของการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาสาํหรับเดก็ปฐมวัย 

  นกัการศึกษาหลายท่านให้ความหมายของการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาของเด็กปฐมวัย 
เอาไว้ดงันี � 

  กู๊ด (สิรินทร์ ลดัดากลม.2551: 34; อ้างอิงจาก Good, V. 1945: 169) ได้ให้ความหมาย
ในพจนานกุรมการศกึษาไว้ดงันี � 

   1. เป็นการเดินทางเพื อศึกษานอกสถานที ตามจุดประสงค์ของการศึกษา โดยไป
ศกึษาตามสถานที ตา่ง ๆ ที มีวสัดหุรือสื อสําหรับการเรียนโดยใช้การสงัเกต และเรียนรู้โดยตรง เช่น ไป
ศกึษานอกสถานที ที โรงงานหรือไปชมระบบชลประทาน 

   2. ไปเยี ยมชมโรงงานอตุสาหกรรม หรือสถานประกอบอาชีพอื น ๆ ที นกัเรียนสนใจ
เพื อเห็นระบบการทํางานของอาชีพนั �น ๆ เพื อเป็นข้อมลู 

   3. เป็นการทศันศกึษา (Excursion) สําหรับการศกึษาทางชีววิทยา หรือทางกายภาพ
ของสิ งแวดล้อมตา่ง ๆ ตลอดจนการเก็บรวบรวมของตวัอยา่งตา่ง ๆ 

  กรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ (2545 : 5)  กล่าวถึง คําว่าทศันศกึษา (Field Trip) ว่า 
การไปเรียนนอกสถานที  (ซึ งเดมิทีเดียวเรียกวา่ การศกึษาสญัจร) 

  พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2525: 132) ให้ความหมายของทศันศกึษาไว้ว่า 
ทศันศกึษา หมายถึง การทอ่งเที ยวเพื อการแสวงหาความรู้ การเรียนรู้ด้วยการด ูการเห็นการศกึษานอก
สถานที  
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  สมสิทธิy จิตรสถาพร (2536 : 12) ให้ความหมายของคําว่าทศันศกึษาไว้ว่าเป็นกิจกรรม
นนัทนาการที มีเป้าหมายเพื อการพกัผอ่นหยอ่นใจเป็นหลกั 

 จากความหมายดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า กิจกรรมทัศนศึกษา หมายถึง การเรียนรู้นอก
สถานที เพื อเพิ มพูนความรู้และประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้จริงโดยเด็กได้เ รียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ตรงจากการสงัเกต สํารวจ 

 2.3 ความสาํคัญของการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาสาํหรับเดก็ปฐมวัย 

  ศนูย์พิทกัษ์สิทธิเด็กและครอบครัว กระทรวงศกึษาธิการ (2545: 2) สรุปการท่องเที ยว       
หรือทศันศกึษาวา่เป็นกระบวนการเรียนรู้รูปแบบหนึ งที จะช่วยเสริมสร้างและพฒันาเด็กและเยาวชนให้
มีความสมบรูณ์ทั �งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ สงัคม สามารถอยู่ร่วมกบัผู้ อื นได้อย่างมี
ความสขุ เสริมสร้างคณุลกัษณะที พงึประสงค์ให้เดก็และเยาวชนเป็นคนดี มีคณุธรรม จริยธรรมมีความ
รัก ความภาคภูมิใจในท้องถิ นและภูมิปัญญาไทย ปลกูจิตสํานึกด้านการอนรัุกษ์ ทรัพยากรธรรมชาต ิ
สิ งแวดล้อม ศิลปวฒันธรรม และประเพณีของชาติไทยให้คงอยู่   คูไ่ทย ตลอดไป กิจกรรมทศันศกึษา
วฒันธรรมท้องถิ นเป็นกระบวนการเรียนรูปแบบหนึ งที จะชว่ยเสริมสร้างและพฒันาเดก็และเยาวชนให้มี
ความสมบรูณ์ทั �งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และสงัคม สามารถอยู่ร่วมกบัผู้ อื นได้อย่างมี
ความสขุ เสริมสร้างคณุลกัษณะที พึงประสงค์ให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี มีคณุธรรม จริยธรรม มี
ความรัก ความภาคภูมิใจในท้องถิ นและภูมิปัญญาไทย ปลูกจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ งแวดล้อม ศิลปวฒันธรรม และประเพณีของชาติไทยให้คงอยู่ตอ่ไปนอกจากนี �
การท่องเที ยวทศันศึกษายงัมีผลดีต่อประเทศหลายประการ ตั �งแต่การสร้างและการกระจายรายได้
ให้แก่ท้องถิ น สร้างรายได้แก่อตุสาหกรรมท่องเที ยว และรายได้ของประเทศ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของประเทศ รวมทั �งทําให้เกิดการแลกเปลี ยนเรียนรู้วัฒนธรรมซึ งกันและกัน จึงเป็นการสร้าง
ความสมัพนัธ์และความเข้าใจอนัดีระหวา่งคนในสงัคม 

 จากข้อความดังกล่าวข้างต้นพอสรุปได้ว่า ความสําคัญของกิจกรรมทัศนศึกษาเป็น
กระบวนการเรียนรู้รูปแบบหนึ งที จะช่วยเสริมสร้างและพฒันาเด็กให้สมบรูณ์ทั �งด้านร่างกาย อารมณ์- 
จิตใจ สงัคม และสตปัิญญา สามารถอยูร่่วมกบัผู้ อื นได้อยา่งมีความสขุ 

 2.4 ประเภทของการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา 

  นกัการศกึษาหลายทา่นเสนอประเภทของการจดักิจกรรมทศันศกึษา ดงันี � 

  สมสิทธิy จิตรสถาพร (2536: 13–16) แบง่ประเภทของการจดัทศันศกึษาเป็น 

6 ประเภท ดงันี � 
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   1. แบง่ตามวตัถปุระสงค์ คือ การศกึษาที มีลกัษณะ ดงันี � 

    1.1 การศกึษาภายในบริเวณโรงเรียนหรือใกล้สถานศกึษา (Local School Trips) 
เชน่ การศกึษาเพื อวดัระยะทาง ศกึษาต้นไม้ ดอกไม้ ซึ งอยูภ่ายในโรงเรียนหรือหลงัโรงเรียน  

    1.2 ศกึษาภายในชมุชนใกล้เคียง (Community Trips) เป็นการศกึษานอกสถานที 
บริเวณที ไมไ่กลจากโรงเรียนมากนกั เชน่ สวนสตัว์ พิพิธภณัฑ์ เป็นต้น 

    1.3 ทศันาจร หรือท่องเที ยว (Tour or Journey) การศกึษาลกัษณะนี �ต้องใช้เวลา
มากขึ �น ต้องใช้การวางแผนในการเดินทางมากขึ �น เป็นการศึกษาที เน้นความเพลิดเพลินในช่วงว่าง
หลงัจากเรียน เชน่ชว่งปิดภาคเรียน 

    1.4 การศกึษานอกสถานที ในจินตนาการ (Imaginary Tour)การศกึษาลกัษณะนี � 
มุ่งเน้นเพื อการศกึษาและการเรียนรู้ ต้องวางแผนอย่างละเอียดในการเดินทาง มีการศกึษาหาความรู้
อยา่งจริงจงัในเรื องหรือขอบขา่ยที กําหนด 

    1.5 การเยี ยมเยียนระหว่างโรงเรียน (Inter – School Visits or Study Visits) อาจ
เป็นการเยี ยมเยียนระหว่างกลุ่มเฉพาะ เช่น ชมรมตา่ง ๆ หรือระหว่างกลุ่มที ไม่ได้เฉพาะเจาะจง เพื อ
แลกเปลี ยนความคดิเห็น หรือเพื อสมัพนัธไมตรี 

    1.6 การศึกษานอกสถานที เป็นรายบุคคล (Individual Trips) เป็นการศึกษา
รายบคุคลเพื อเก็บข้อมลูตามที ได้รับมอบหมายจากครู – อาจารย์ เพื อเป็นสว่นหนึ งของการเรียน 

    1.7 การศกึษานอกสถานที ตา่งประเทศ (Abroad Trips) การศกึษานอกสถานที 
ประเภทนี �กําลงัได้รับความสนใจมากขึ �นตามลําดบั แตก่ารไปศกึษานอกสถานที ตา่งประเทศคอ่นข้าง
ยุง่ยากและมีคา่ใช้จา่ยสงู แตก็่เป็นการจดัการเรียนรู้ที ให้ผู้ เรียนได้รับประสบการณ์ตรงที มีคา่มากอย่าง
หนึ ง 

   2. แบง่ตามสภาพภมูิศาสตร์  เป็นการศกึษาที มีลกัษณะ ดงันี � 

    2.1 การศกึษานอกสถานที นอกเมือง 

    2.2 การศกึษานอกสถานที ในเมือง 

    2.3 การศกึษานอกสถานตา่งประเทศ 

   3.  แบ่งตามระเบียบว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาของ
กระทรวงศกึษาธิการการ แบ่งประเภทของการศกึษานอกสถานที ของกระทรวงศกึษานั �นยึดระยะเวลา
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และระยะทางเป็นเกณฑ์ในการแบง่ เพราะการศกึษานอกสถานที มีตั �งแตช่่วงเวลาสั �น ๆ เช่น 5  นาที ไป
จนถึงสปัดาห์ ซึ งการแบง่ตามระเบียบของกระทรวงศกึษาธิการนี �แบง่ได้เป็น  3  ประเภทคือ 

    3.1 การพาไปนอกสถานที และไมค้่างคืน 

    3.2 การพาไปนอกสถานที และค้างคืน 

    3.3 การพาไปนอกราชอาณาจกัร 

   4.  แบ่งตามระเบียบมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษานอกสถานที  
พ.ศ. 2518 มีรายละเอียด ดงันี � 

    4.1 การศกึษานอกสถานที โดยไมค้่างคืน 

    4.2 การศกึษานอกสถานที โดยค้างคืน 

    4.3 การศกึษานอกราชอาณาจกัร 

   5.  แบง่ตามระยะทางจากโรงเรียนที จดัการศกึษานอกสถานที  มีรายละเอียด ดงันี � 

    5.1 ศกึษาภายในบริเวณโรงเรียน 

    5.2 ศกึษาภายในชมุชนที โรงเรียน 

    5.3 ทศันาจรเพื อการศกึษา 

   6.  แบง่ตามระยะทางของการเดนิทาง  มีรายละเอียด ดงันี � 

    6.1 การศกึษานอกสถานที ระยะใกล้ 

    6.2 การศกึษานอกสถานที ระยะไกล 

  ศนูย์พิทกัษ์สิทธิเด็กและครอบครัว (กระทรวงศกึษาธิการ. 2545: 36–38) แบง่กิจกรรม
ทศันศกึษาออกเป็น  2  ประเภท ดงันี � 

   1.  กิจกรรมทางวิชาการ เป็นกิจกรรมที จดัขึ �นเพื อเพิ มพนูความรู้และประสบการณ์
ให้กบัเด็กและเยาวชนให้ได้รับประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้จริง สามารถทําได้ 3 ระยะ คือ ระยะก่อน
การเดินทาง ระหว่างการเดินทาง และหลงัจากเสร็จสิ �นการเดินทาง ทั �งนี �ขึ �นอยู่กบัความพร้อมของการ
จดัทศันศกึษาแต่ละครั �ง รวมถึงระดบัความรู้ ความสนใจของกลุ่มเด็กและเยาวชนที จะไปทศันศกึษา 
และเนื �อหาสาระของแหล่งที จะไปทัศนศึกษาว่ามีความสําคญัมากน้อยเพียงใด เพื อให้การจดัทศัน
ศกึษาได้ประโยชน์สงูสุด ผู้จดัจะต้องวางแผนจดักิจกรรมทางวิชาการไว้ล่วงหน้าควรเน้นให้เด็กและ
เยาวชนเรียนรู้อย่างมีความสุข มีความรู้สึกสนกุสนาน เพลิดเพลินกบัการแสวงหาความรู้ ไม่ควรจดั
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กิจกรรมในลกัษณะที ทําให้เดก็เกิดความรู้สกึวา่เป็นภาระงานที หนกัและยุ่งยากในการปฏิบตัิ ซึ งการจดั
กิจกรรมสามารถจดัได้หลายวิธี เชน่ 

    1.1 มอบหมายให้เด็กและเยาวชนศึกษาเรื องราวของแหล่งทัศนศึกษาก่อน
เดนิทางไปทศันศกึษาสถานที นั �น 

    1.2 จดัประชมุบรรยายสรุปหลงัจากจบกิจกรรมในแตล่ะวนั 

    1.3 การมอบหมายให้เด็กและเยาวชนบนัทึกสิ งที ได้พบเห็นหรือประสบการณ์ที 
ได้รับในแตล่ะวนั 

    1.4 การจดัทายปัญหาเกี ยวกบัสิ งที ได้พบเห็นจากการทศันศกึษา 

    1.5 การจดันิทรรศการและบรรยายเรื องราวหรือประสบการณ์ที ได้รับจากการ
ทศันศกึษา 

   2. กิจกรรมนันทนาการ เป็นกิจกรรมที จะทําให้เด็กและเยาวชนที ร่วมเดินทาง
ท่องเที ยวทศันศกึษาเกิดความสนกุสนานเพลิดเพลิน และรู้จกัปรับตวัให้เข้ากบักลุ่มเพื อน ซึ งจะทําให้
การทอ่งเที ยวทศันศกึษามีความหมาย มีคณุคา่นา่ประทบัใจยิ งขึ �น อีกทั �งยงัเสริมคณุลกัษณะความเป็น
ผู้ นําผู้ตามที ดี ความรัก ความสามัคคี ความมีวินัย ให้กับเด็กและเยาวชนด้วยการจดักิจกรรม
นนัทนาการที นา่สนใจ ซึ งจดัได้ระหวา่งการเดนิทางมีหลายลกัษณะดงันี � 

    2.1 กิจกรรมกลุม่และมนษุยสมัพนัธ์ 

    2.2 กิจกรรมเกมตา่ง ๆ 

    2.3 การร้องเพลง สกัวา การอา่น โคลง กลอน หรือร้อยแก้ว 

    2.4 การชมวีดีทศัน์ 

    2.5 การแนะนําเกร็ดความรู้ สถานที สองข้างทาง 

    2.6 การจดัแค้มป์ไฟชว่งพกัแรม 

  การจดักิจกรรมนนัทนาการที มีประสิทธิภาพ ผู้จดัต้องวางแผนการจดักิจกรรม และเตรียม
สื ออปุกรณ์ตา่ง ๆ ให้พร้อม ในการจดักิจกรรมควรให้เด็กทกุคนมีส่วนร่วม โดยคํานึงถึงความเหมาะสม 
ตามเพศ วยั เวลา สถานที  และความสนใจของสมาชิกเป็นสําคญั 

 จากข้อความดงักล่าวข้างต้นพอสรุปได้ว่ากิจกรรมทศันศกึษาสามารถแบง่ได้เป็น 2 ประเภท
คือ แบบในสถานที และแบบนอกสถานที  
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 2.5 คุณค่าของการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื�อพัฒนาการเรียนรู้ 

  นักการศึกษากล่าวถงึคุณค่าของกิจกรรมทัศนศึกษาเพื�อพัฒนาการเรียนรู้ ดังนี ; 

  ศนูย์พิทกัษ์สิทธิเด็กและครอบครัว กระทรวงศกึษาธิการ (2545: 2) กล่าวว่า เด็กและ
เยาวชนจะได้รับประสบการณ์ที มีคณุคา่จากการทอ่งเที ยวทศันศกึษาโดยตรงและโดยอ้อม ดงันี � 

   1. ด้านสงัคม จะได้รู้จกัการเข้าสงัคมเพราะได้พบเพื อนเพิ มขึ �น ได้เรียนรู้ถึงวิธีการ
ตา่งๆในการอยูร่่วมกนั ชว่ยให้รู้จกัการปรับตวัเข้ากบัคนอื นได้ง่าย ไมว่า่จะเป็นสว่นตวัหรือหมูค่ณะ 

   2. ด้านสติปัญญา จะได้รับความเจริญงอกงามทางสติปัญญา เพราะได้ศกึษาจาก
แหลง่เรียนรู้ และแหลง่ทอ่งเที ยวที หลากหลาย มีกิจกรรมให้เลือกทํามากมาย ทําให้เด็กและเยาวชนได้
เรียนรู้ตามความต้องการ ความถนดั และความสนใจ ทําให้เกิดการเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ตา่ง ๆ 
ที มีคณุคา่ 

   3. ด้านสขุภาพและอนามยั เด็กและเยาวชนได้รับผลทางสขุภาพและพลานามยัจาก
กิจกรรมตา่งๆ เชน่ การออกกําลงักาย เกม การเดนิ เป็นต้น 

  ปัทมา จิราภรณ์ (2546: 2 51) กลา่ววา่ ข้อดีของการศกึษานอกสถานที มีดงันี � 

   1. นกัเรียนได้รับประสบการณ์ตรง โดยผ่านประสาทสมัผสัหลายด้านและได้เชื อมโยง
ประสบการณ์ตรงกบัความรู้สกึที ได้เรียนในห้องเรียน 

   2. สอดคล้องกับความสนใจและเหมาะสมกับวัยของผู้ เรียนเพราะเด็กในระดับ
มธัยมศกึษาตอนต้น เป็นวยัที อยูใ่นชว่งอยากรู้อยากเห็น สนใจกบัสิ งที ยั วยรุอบด้าน ทําให้รู้สึกสนกุและ
ได้เปลี ยนบรรยากาศ 

 จากข้อความดงักล่าวข้างต้นพอสรุปได้ว่า ทศันศึกษาเป็นกิจกรรมที จดัให้ผู้ เรียนได้พฒันา
ความสามารถของตนเองตามศกัยภาพพฒันาองค์รวมของความเป็นมนษุย์ครบทกุด้าน ทั �งด้านสงัคม 
สติปัญญา ร่างกายและอารมณ์ ตลอดจนบคุลิกภาพ เป็นแนวทางหนึ งที จะสนองนโยบายในการสร้าง
เด็กและเยาวชนให้เป็นผู้ มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินยั และมีคณุภาพ เพื อพฒันาองค์รวมของ
ความเป็นมนุษย์ที สมบูรณ์ ปลูกฝังและสร้างจิตสํานึกในการเชื อมโยงสิ งที เรียนรู้ไปสู่การปฏิบตัิใน
ชีวิตประจําวนั วิถีชีวิตในโรงเรียนที จะสะท้อนถึงแนวทางปฏิบตัติอ่ธรรมชาติและสิ งแวดล้อม ในทิศทาง
ที เดก็และเยาวชนได้เรียนรู้จากบทเรียนและจากประสบการณ์ตรง 
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 2.6 จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา  

  สมสิทธิy จิตรสถาพร. (2536 : 18) กล่าวถึงจดุมุ่งหมายของเกี ยวกับ การจดักิจกรรม   
ทศันศกึษา โดยมีจดุมุง่หมาย วา่ควรมีดงัตอ่ไปนี � 

   1. เพื อให้นกัเรียนได้มีประสบการณ์ตรงในการศกึษานอกสถานที  รู้จกัวิธีศกึษาจาก
แหลง่วิชาตา่ง ๆ ในชมุชน 

   2. เพื อสอนนักเรียนให้รู้จักเปรียบเทียบจากการศึกษาในห้องเรียนกับการศึกษา   
นอกสถานที  สามารถเชื อมโยงความรู้จากแหลง่ความรู้ตา่ง ๆ เพื อนําไปใช้เป็นประโยชน์ตอ่ไป 

 จากข้อความดังกล่าวข้างต้นพอสรุปได้ว่า จุดมุ่งหมายการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื อให้
นกัเรียนได้ประสบการณ์ตรงและสามารถเชื อมโยงความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ เพื อนําไปใช้เป็น
ประโยชน์ตอ่ไป 

 2.7 ข้อควรระวังจากการเรียนรู้นอกสถานที� 

   ธนาทิพ ฉัตรภูมิ (2545: 26) กล่าวว่า แคมเบลล์ รูจมิลเลอร์ นกัจิตวิทยาอเมริกนั  มอง
ว่าการเรียนรู้นอกสถานที มีผลดีในแง่ที ทําให้เด็กมีประสบการณ์ชีวิต รู้จกัโลกภายนอกมากขึ �นมีความ
รับผิดชอบและกล้าหาญขึ �นกว่าเดิม แตข่ณะเดียวกนัผลดีเหล่านี �อาจส่งผลให้เด็กเกิดทศันคติในแง่ลบ
ตอ่ผู้ อื นได้ เนื องมาจากการที เด็กเกิดความเชื อมั นในตนเอง (self – esteem) จนเกินขนาด การเรียนรู้
นอกสถานที จึงควรเน้นการทํางานร่วมกนั และเฉลี ยความรับผิดชอบให้  เด็ก ๆ อย่างเท่าเทียม เพื อให้
พวกเขาตระหนกัถึงความสําคญัของผู้ อื น รู้คณุคา่ของการร่วมมือ และใส่ใจกบัมิตรภาพมากกว่าที จะ
ทําให้ความสําคญักบัความเก่ง ความกล้า ประสบการณ์ที เพิ มมากขึ �นของตนเอง นอกจากนี � คารอล 
แลนติส ยงัได้เตือนผู้ ที คิดจะพาเด็กไปเรียนรู้นอกสถานที ระลึกถึงให้มาก คือ การใช้ประโยชน์จาก
สถานที ที จะไป บอ่ยครั �งการมองประโยชน์ของสถานที ใดสถานที หนึ งในมมุแคบ ก็ทําให้เสียโอกาสจาก
การเรียนรู้ไปมาก ยกตวัอย่างเช่น การเรียนรู้ในสถานที ที เป็นแหล่งธรรมชาติ คนส่วนใหญ่มกัจะมุ่ง
ประเดน็ไปที การเรียนรู้ในเรื องธรรมชาตเิพียงอยา่งเดียวทั �งที ยงัสามารถเรียนรู้ในเรื องอื น ๆ ได้อีก เชน่ 

   1.  ด้านเศรษฐกิจสงัคม 

    ชาวบ้านที อยู่ในแหล่งธรรมชาตินั �น ๆ สามารถใช้ประโยชน์อะไรจากธรรมชาติที 
อยูร่อบตวัเขาได้บ้าง หรือมีอะไรบ้างในพื �นที ธรรมชาตนิั �นที สามารถเป็นแหลง่รายได้ให้กบัชาวบ้านได้ 

   2.  ด้านวฒันธรรม 

    แหล่งธรรมชาตินั �น ๆ เป็นที อยู่ของชมุชนใดบ้าง มีประวตัิความเป็นมาอย่างไร 
และมีความเกี ยวพนักบัพื �นที นั �นมากน้อยแคไ่หน 
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   3.  ด้านความขดัแย้ง 

    มีความขดัแย้งใดบ้างระหว่างคนกบัสิ งแวดล้อมทางธรรมชาติในพื �นที นั �น หากครู
มีการวางแผนที ดี จะทําให้นกัเรียนได้ประโยชน์เพิ มขึ �นจากการออกไปเรียนรู้นอกสถานที ในแตล่ะครั �ง 
จากข้อมูลทั �งหมดแสดงให้เห็นว่าแม้การเรียนรู้นอกสถานที จะเป็นสิ งที ได้รับการยอมรับกันทั วไปใน 
แวดวงการศึกษา ว่าสามารถสร้างความรู้และทกัษะให้กับนกัเรียนได้เป็นอย่างดี แต่หากไม่มี การ
ตดิตามผล ออกแบบและวางแผนการเรียนรู้อยา่งเหมาะสม การเรียนนอกสถานที ก็อาจเสียเวลาไปโดย
เปลา่ประโยชน์ และกระตุ้นให้เดก็มีพฤตกิรรมที ไมพ่งึประสงค์ 

 จากที กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า ข้อควรระวงัจากการเรียนรู้นอกสถานที  เป็นการพฒันาการ
เรียนรู้ที มีทั �งผลดีและผลเสียซึ งต้องคํานึงถึงปัจจยัต่างๆที เกี ยวข้องด้วย เช่นด้านเศษฐกิจและสังคม 
ด้านวฒันธรรม และด้านความขดัแย้ง 

 2.8 งานวิจัยที�เกี�ยวข้องกับกิจกรรมทัศนศึกษา 

  งานวิจัยต่างประเทศ 

  มิเชล สคริบเนอร์ – แมคลีน (สิรินทร์ ลดัดากลม.2551: 43; อ้างอิงจาก Michelle 
Seribner – Maclean. 1992: 57 – 60) ศกึษาการออกแบบรูปแบบการเดินทางทศันศกึษา โดยได้
ออกแบบรูปแบบทั �งหมด 3 รูปแบบ รูปแบบที  1 เป็นรูปแบบลกัษณะของการทศันศกึษา รูปแบบที  2 
คือรูปแบบเริ มต้นจนสิ �นสดุการเดินทางรูปแบบที  3 เป็นรูปแบบประสบการณ์ที มีจดุร่วม ซึ งผลการวิจยั
พบวา่นกัเรียนชอบที จะจดจําการเดนิทางทศันศกึษา ที พวกเขาได้มีสว่นร่วมและเกี ยวข้องสงู 

  ลีห์ เมลเบอร์ (สิรินทร์ ลดัดากลม.2551: 43; อ้างอิงจาก Leah Melber. 1996) ศกึษา
เกี ยวกบัการสง่เสริมวิชาการรู้หนงัสือสําหรับนกัเรียนท่ามกลางการดํารงชีวิตตามสิ งแวดล้อม โดยได้ใช้
เวลาในการทศันศกึษา 1 วนั ที ทะเล โดยจดักิจกรรมทั �งหมด 4 กิจกรรม ซึ งผลการวิจยัพบว่าวิชาการรู้
หนงัสือเริ มต้นด้วยการสํารวจแนวความคดิที คุ้นเคยและเกี ยวพนักบัผู้ เรียนอยา่งลกึซึ �ง 

  งานวิจัยในประเทศ 

  วริศรา สิงห์สรีุย์ (2549: บทคดัย่อ) ศกึษาการเรียนรู้ของผู้ปกครองและเด็กปฐมวยัและ
ความพึงพอใจของผู้ ปกครองที เข้าร่วมกิจกรรมรูปแบบการท่องเที ยวเพื อการเรียนรู้กลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้วย แม่กบัลกู หรือพ่อแม่กบัลกู หรือผู้ปกครองกบันกัเรียน อยู่ชั �นอนบุาลปีที  3 ปี การศกึษา 
2548 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา สงักัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชนที สมคัรใจเข้าร่วมกิจกรรม 
จํานวน 15 คู ่หรือ 30 คน ผลการวิจยัพบวา่ 
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   1. การเรียนรู้ของผู้ปกครองที เกี ยวกับบทบาทการเป็นผู้ปกครองการมีปฏิสมัพนัธ์   
กบัลกูการมีส่วนร่วมระหว่างครูกบัผู้ปกครอง หลงัการเข้าร่วมกิจกรรมสงูกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิ ระดบั .01 

   2. การเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั ที ได้รับจากการท่องเที ยว และการรับรู้ความเป็น
ผู้ปกครองของพ่อ แม่ หลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลองในกิจกรรมรูปแบบการท่องเที ยวเพื อการ
เรียนรู้อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิ ระดบั .01 

   3. ความพงึพอใจของผู้ปกครองตอ่กิจกรรมรูปแบบการท่องเที ยวเพื อการเรียนรู้ อยู่ใน
ระดบัความพงึพอใจมาก 

  มนตกราน  คุ้มรักษา (2551: บทคดัย่อ)  ศกึษาการจดักิจกรรมทศันศึกษาประกอบการ
บนัทึกข้อมูล มีการสื อความหมายด้านการเขียนทั �ง 6 ขั �น ในแต่ละช่วงสัปดาห์แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติที ระดบั .01 โดยที การเปลี ยนแปลงการสื อความหมายด้านการเขียน ก่อนการ
ทดลอง กบัระหวา่งการจดักิจกรรมในช่วงสปัดาห์ที  6 จนถึงหลงัการทดลอง (สปัดาห์ที  11 – 12) มีการ
เปลี ยนแปลงในทางที เพิ มขึ �น อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที ระดบั .05 ยกเว้นระหว่างการจดักิจกรรมช่วง
สปัดาห์ที  3 กบัสปัดาห์ที  4 และสปัดาห์ที  4 กับสปัดาห์ที  5 มีการเปลี ยนแปลงเพิ มขึ �นอย่างไม่มี
นยัสําคญัทางสถิต ิ

  สิรินทร์ ลัดดากลม (2551: บทคดัย่อ)  ศึกษาความสามารถทางพหุปัญญาของเด็ก
ปฐมวยัที ได้รับการจดัประสบการณ์การจดักิจกรรมทศันศกึษาโดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพื อการเรียนรู้ 
มีความสามารถทางพหุปัญญาทุกด้านสูงขึ �น โดยความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวยัในแต่
ละด้านพัฒนาจากความสามารถระดับตํ า เป็นความสามารถระดับปานกลาง และความสามารถ
ระดับสูง โดยใช้ช่วงเวลาของการจัดกิจกรรมที แตกต่างกัน จากการวิจัยยังพบความสัมพันธ์ของ
ความสามารถทางพหปัุญญาของเด็กปฐมวยัในแตล่ะช่วงเวลายกเว้นด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ที ไม่
พบความสมัพนัธ์ดงักลา่ว 

 จากการศกึษางานวิจยัข้างต้นพอสรุปได้ว่า กิจกรรมทศันศึกษาเป็นกิจกรรมที ส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้ เรียนได้เป็นอย่างดี ทั �งทางด้านสติปัญญา ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์/จิตใจ และด้านสงัคม
ซึ งรูปแบบการจดักิจกรรมที ผู้ เรียนได้ปฏิบตัิด้วยตนเองจากเอกสารงานวิจยัที เกี ยวข้องผู้ วิจยัได้ศกึษา
เพื อเป็นพื �นฐานในการจดัประสบการณ์การจดักิจกรรมทศันศกึษาเพื อนําไปปรับใช้เป็นแนวทางในการ
กิจกรรมตอ่ไป 
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3. เอกสารงานวิจัยที�เกี�ยวข้องกับวัฒนธรรมท้องถิ�นจังหวัดศรีสะเกษ 

 3.1 สภาพทั�วไปของจังหวัดศรีสะเกษ 

  วิศกรณ์ สัมนา (2549: 11) กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษตั �งอยู่ตอนใต้ของภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยระหว่าง ละติจูดที  14 องศา 20 ลิปดาเหนือถึง 15 องศา 40 
ลิปดาเหนือ ลองติจดูที  103 องศา 45 ลิปดาตะวนัออก ถึง 105 องศา 40 ลิปดาตะวนัออก อยู่เหนือ
ระดบันํ �าทะเล 120 เมตร โดยประมาณมีเนื �อที ประมาณ 8,861 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
5,538,356 ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถไฟระยะทาง 515 กิโลเมตร ทางรถยนต์เป็น
ระยะทางประมาณ 571 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกบัจงัหวดัใกล้เคียงและประเทศเพื อนบ้านดงันี � 
ทิศเหนือติดตอ่กับเขตอําเภอราษีไศล อําเภอยางชุมน้อย กิ งอําเภอศิลาลาด ติดต่อกับจงัหวดั ยโสธร 
และจงัหวดัร้อยเอ็ดนอกจากนี � วิศกรณ์ สมัมนา ยงัได้ให้ข้อมลูเกี ยวกบัสภาพทั วไปของพื �นที ศกึษาดงันี �  

   3.1.1  ขอบเขตและตาํแหน่งที�ตั ;งจังหวัดศรีสะเกษ 

     จงัหวดัศรีสะเกษตั �งอยู่ตอนใต้ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ระหว่างละติจดูที  14 องศา 20 ลิปดาเหนือถึง 15 องศา 40 ลิปดาเหนือ ลองจิจดูที  103 องศา 45 
ลิปดา-ตะวนัออก ถึง 105 องศา 40 ลิปดาตะวนัออก อยู่เหนือระดบันํ �าทะเล 120 เมตรโดยประมาณ มี
เนื �อที ประมาณ 8,861 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5,538,356 ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทาง
รถไฟระยะทาง 515 กิโลเมตร ทางรถยนต์เป็นระยะทางประมาณ 571 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอ่กบั
จงัหวดัใกล้เคียงและประเทศเพื อนบ้านดงันี � 

     ทิศเหนือ เขตอําเภอราษีไศล อําเภอยางชมุน้อย กิ งอําเภอศิลาลาด ติดตอ่กบั
จงัหวดัยโสธร..และจงัหวดัร้อยเอ็ด 

     ทิศใต้ เขตอําเภอภูสิงห์ อําเภอขุนหาญ อําเภอกันทรลกัษ์ ติดกับประเทศ
กมัพชูาฯ 

     ทิศตะวนัออก อําเภอกันทรารมย์..อําเภอเบญจลกัษ์..อําเภอโนนคณูติดต่อ
กบัจงัหวดัอบุลราชธานี 

     ทิศตะวันตก..เขตอําเภออุทุมพรพิสัย..อําเภอปรางค์กู่..อําเภอห้วยทับทัน 
อําเภอบงึบรูพ์ ตดิตอ่กบัจงัหวดัสริุนทร์ ดงัภาพประกอบ 2 (เทศบาลเมืองศรีสะเกษ :2547) 
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ภาพประกอบ 2 แผนที แสดงขอบเขตและภมูิประเทศของพื �นที ศกึษา จงัหวดัศรีสะเกษ 

  3.1.2 การแบ่งเขตการปกครอง 

      จงัหวดัศรีสะเกษแบง่เขตการปกครองออกเป็น 20 อําเภอ 2 กิ งอําเภอ 206 ตําบล 
2,381 หมู่บ้าน และได้แบง่การบริหารราชการส่วนท้องถิ นดงันี � องค์การบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล
และองค์การบริหารสว่นตําบล 

  3.1.3 เส้นทางการคมนาคม 

       การคมนาคมจงัหวดัศรีสะเกษ มีเส้นทางคมนาคมที ติดต่อได้กับจงัหวดัใกล้เคียง
และทั �งอําเภอตา่ง ๆ ภายในท้องที จงัหวดัศรีสะเกษ โดยแบง่การคมนาคมเป็น 3 ทาง การคมนาคมโดย
รถไฟ มีวนัละ 22 ขบวน จากสถานีรถไฟหวัลําโพง สายกรุงเทพฯ-อบุลราชธานี ผ่านที สถานีศรีสะเกษ 
ระยะทาง 515 กิโลเมตร การคมนาคมโดยรถยนต์และรถโดยสารประจําทาง จากกรุงเทพฯมีรถโดยสาร
ออกจากสถานีขนส่งสายตะวนัออกเฉียงเหนือ ไปศรีสะเกษทกุวนั ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชั วโมง 
และถ้าเดินทางโดยรถยนต์จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) แล้วแยกเข้า
ทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ที จงัหวดัสระบรีุ ไปจนถึงจงัหวดันครราชสีมา เข้าทางหลวง
หมายเลข 226 ผ่านจงัหวดับรีุรัมย์ จงัหวดัสุรินทร์ เข้าตวัเมือง  ศรีสะเกษส่วนเส้นทางคมนาคมใน
จงัหวดัศรีสะเกษมีระยะทางที อยู่ในความรับผิดชอบของสํานกังานเร่งรัดพฒันาชนบท และกรมโยธาธิ
การ รวมทั �งสิ �น 1,541.282 กม. เป็นถนนในความรับผิดชอบของสํานกังานเร่งรัดพฒันาชนบท จํานวน 
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932.387 ก.ม. และกรมโยธาธิการ 608.895 ก.ม.ถนนดงักล่าว สวนใหญ่เป็นถนนลาดยาง ถนนลกูรัง 
และถนนคอนกรีตการคมนาคมโดยทางอากาศ จงัหวดัศรีสะเกษไม่มีสนามบินแตส่ามารถใช้สนามบิน
ที จงัหวดัอบุลราชธานีได้ ในการวิจยัครั �งนี �จะนําเฉพาะเส้นทางคมนาคมสายหลกัมาวิเคราะห์ ส่วนใน
จงัหวดัศรีสะเกษไมมี่สนามบนิ ก็จะไมนํ่ามาเป็นเกณฑ์หรือปัจจยัในการพิจารณา 

  3.1.4 ประชากรของจังหวัดศรีสะเกษ 

      จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดหนึ งที มี จํานวนประชากรมากเกินหนึ งล้านคน 
เปรียบเทียบจํานวนประชากรจากสถิติประชากรในปี พ.ศ.2536 ถึงปี พ.ศ. 2547 จะเห็นว่าจงัหวดัศรี
สะเกษมีจํานวนประชากรเพิ มขึ �น แตก็่มีแนวโน้มที กําลงัลดลง หลงัจากปี พ.ศ.2545 และในปัจจบุนันี �
จงัหวดัศรีสะเกษมีจํานวนประชากร 1,446,345 คน (สํานกัทะเบียนกลาง กรมการปกครอง 31 
ธนัวาคม 2552: ออนไลน์) จากจํานวนประชากรของจงัหวดัศรีสะเกษที มีจํานวนมากจึงทําให้มีขยะเป็น
มีจํานวนมาก และจําเป็นต้องหาพื �นที กําจดัขยะเพื อไมใ่ห้เกิดปัญหาในอนาคต 

  3.1.5 สถานที�ท่องเที�ยวที�น่าสนใจ 

       3.1.5.1 สวนสมเด็จศรีนครินทร์ อยู่ในวิทยาลัยเกษตรกรรม ถ.กสิกรรมเป็น
สวนสาธารณะและป่าธรรมชาตแิหง่เดียวในประเทศ ที มีต้นลําดวนปลกูไว้ถึง 40,000 ต้น 

       3.1.5.2..ปราสาทหินวดัสระกําแพงน้อย อยู่บ้านกลาง ห่างจากตวัเมือง 8.7 กม. มี
ปรางค์วิหาร สระนํ �าก่อศิลาแลง เป็นศิลปะแบบบาปวน และมีสถาปัตยกรรมแบบบายน ปนอยู่ด้วย 
และยงัมีสิ งก่อสร้างที เรียกกนัในสมยันั �นวา่ อโรคยศาล ซึ งหมายถึง สถานพยาบาลประจําชมุชน 

       3.1.5.3 .ปราสาทหินวดัสระกําแพงใหญ่ ห่างที ว่าการ อ.อทุมุพรพิสยั 2 กม. อยู่ใน
วดัสระกําแพงใหญ่ เป็นปราสาทขอมขนาดใหญ่ที สดุในจงัหวดั มีปรางค์ 3 องค์บนฐานเดียวกนั ปรางค์
ประธานองค์กลางก่อด้วยหินทราย มีอิฐแซมบางสว่นซึ งมีรูปทรงที สมบรูณ์และสวยที สดุ 

       3.1.5.4 ปราสาทบ้านปราสาท เป็นปราสาทขอมที ถูกดดัแปลง เช่นเดียวกับ
ปราสาทศรีขรภูมิ จ.สริุนทร์ ที ตั �งอยู่บนเนินดิน ปรางค์เป็นรูปสี เหลี ยมทรงแหลมเรียวรีลดหลั นลงมา 
ปรางค์องค์กลางมีขนาดใหญ่กวา่อีก 2 องค์ ปราสาทนี �เป็นศลิปะขอมผสมผสาน 

       3.1.5.5  ปราสาทปรางค์กู่ ตั �งอยู่ที บ้านกู่ ตําบลกู่ อําเภอปรางค์กู่ ห่างจากตวั
จงัหวดั 61กิโลเมตร เป็นปรางค์ 3 ยอดซึ งได้รับการบรูณใหม่ เป็นปราสาทหนึ งที มีความสวยงามตั �งอยู่
ข้างหนองนํ �าขนาดใหญ่ที มีนกเป็ดนํ �าเป็นจํานวนมาก 
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       3.1.5.6  สวนสาธารณะห้วยนํ �าคํา..อยู่ติดเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ..ทางไป
อําเภอกนัทรลกัษณ์ ห้วยนํ �าคํามีพื �นที ประมาณ 14 ไร่ ภายในสวนมีไม้ประดบั สนามเด็กเล่นสวน
อาหาร และทะเลสาบขดุขนาดใหญ่มีประชาชนไปพกัผอ่นหยอ่นใจเป็นประจําตลอดปี 

        3.1.5.7..ศาลเจ้าพ่อหลกัเมือง..เป็นสิ งที เคารพของชาวจงัหวดันี �มาก..ตั �งอยู่ทาง
ทิศตะวนัออกเฉียงใต้ของที ตั �งศาลวา่การจงัหวดัศรีสะเกษ หา่งจากที ศาลากลางจงัหวดั 8 -10 เมตร 

       3.1.5.8..นํ �าตกสําโรงเกียรติ นํ �าตกภูละออ ที อําเภอกนัทรลกัษ์ นํ �าตกห้วยจนัทร์
อําเภอขนุหาญนอกจากนั �นยงัมี วดัล้านขวดที อําเภอขนุหาญ พระธาตเุรืองรอง อยู่ทางทิศเหนือของ
อําเภอเมือง และแหล่งโบราณอีก 3 แห่ง คือวดัสิมคซูอด, อาคารขนุอําภยัพาณิชย์    ซึ งตั �งอยู่ในตวั
เมืองสวนป่าเปิดหนองกว้างซึ งเป็นหนองนํ �าที ขุดเป็นทะเลสาบเพื อพกัผ่อนหย่อนใจห่างจากตวัเมือง
ประมาณ 5 กิโลเมตร ขึ �นไปทางตะวนัออกเฉียงเหนือ ในการวิจยัครั �งนี �ได้ทําการกนัขอบเขต แหล่ง
โบราณคดีและสถานที ทอ่งเที ยวที สําคญั เพื อป้องกนัเพื อไมใ่ห้เกิดผลกระทบด้านตา่งๆ แก่นกัทอ่งเที ยว 

 3.2 สภาพทั�วไป สังคมและวัฒนธรรมของอาํเภอราษีไศล 

   สภาพทั�วไปของอาํเภอราษีไศล 

  ห้องสมุดประชาขนอําเภอราษีไศล (2553 ; ออนไลน์) กล่าวถึง ข้อมลูทั วไปของอําเภอ
ราษีไศลเอาไว้ดงันี � 

   3.2.1  ที ตั �งและอาณาเขต  

        ตั �งอยู่ตอนบนของจงัหวดัศรีสะเกษ มีเนื �อที  498.806 ตารางกิโลเมตร จํานวน
ประชากรทั �งสิ �น 82,887 คน แยกเป็นชาย 41,147 คน หญิง 41,740 คน มีความหนาแน่นเฉลี ยตอ่พื �นที 
ประมาณ 165.36 คน/ตารางกิโลเมตร  มีอาณาเขตตดิตอ่กบัเขตการปกครองข้างเคียงดงันี � 

     ทิศเหนือ  ตดิตอ่กบัอําเภอโพนทราย (จงัหวดัร้อยเอ็ด)  

         อําเภอศลิาลาด และอําเภอมหาชนะชยั (จงัหวดัยโสธร) 

     ทิศตะวนัออก   ตดิตอ่กบัอําเภอค้อวงั (จงัหวดัยโสธร) และอําเภอ 

         ยางชมุน้อย 

     ทิศใต้    ตดิตอ่กบัอําเภอยางชมุน้อย อําเภอเมืองศรีสะเกษ และ 

         อําเภออทุมุพรพิสยั 

     ทิศตะวนัตก ตดิตอ่กบัอําเภอบงึบรูพ์ และอําเภอรัตนบรีุ (จงัหวดัสริุนทร์) 
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ภาพประกอบ 3 แผนที แสดงขอบเขตของพื �นที ศกึษา อําเภอราษีไศล 

   3.2.2  ลกัษณะภมูิประเทศ 

        สภาพพื �นที อําเภอราษีไศลมีลักษณะที ราบสูง พื �นดินเป็นดินร่วมปนทราย 
โดยทั วไปมีพื �นที เป็นป่าละเมาะบางส่วน มีแม่นํ �ามลูไหลผ่านจากทิศตะวนัตกไปสู่ทิศตะวนัออก ที ดิน
ริมฝั งแม่นํ �ามูลเป็นที ราบลุ่มนํ �าท่วมถึงและนํ �าหลากตอนนํ �ามากให้ฤดฝูน และมีพื �นที อยู่ในเขตทุ่งกลุา
ร้องไห้ ได้แก่พื �นที ตําบลฝั งซ้ายแม่นํ �ามลู ตําบลเมืองแคน ตําบลหนองหมี มีระยะทางรวมกนัทั �งสิ �น 38 
กิโลเมตร มีนํ �าไหลตลอดปี ในฤดแูล้ง นํ �าจะตื �นเขินบางตอน  

   3.2.3  ด้านเศรษฐกิจ 

        รายได้ประชากร ประชากรมีรายได้ต่อหัว 8,000 บาท/ปี การเกษตรกรรม 
อําเภอราษีไศลมีพื �นที การเกษตรทั �งสิ �น 171,050 ไร่ ครอบครัวเกษตรกร จํานวน 71,212 ครอบครัว 

        ประชากรมีรายได้จากกลุ่มสตรีในอําเภอราษีไศลในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ใน
ท้องถิ นต่าง ๆ เช่น กลุ่มสตรีบ้านส้มป่อยใหญ่ – ขนมดอกจอก  กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านเมี ยง – ทําไส้
กรอก  กลุม่สตรีสหกรณ์บ้านไผ ่หมู ่3 – เพาะเห็ดฟาง  กลุม่สตรีบ้านตงั – ปลาส้มและแหนม  กลุ่มสตรี
สหกรณ์บ้านผึ �ง – หตัถกรรมพื �นบ้าน  กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านอีหนา – ทําข้าวเกรียบ  กลุ่มสตรีสหกรณ์
บ้านบวัขวั – ทอเสื อกก  กลุม่สตรีบ้านดอนไม้งาม – จกัสานไม้ไผ ่ 
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   3.2.4  ด้านสงัคมและวฒันธรรม 

        3.2.4.1 คําขวญัอําเภอราษีไศล คือ หาดทรายมลูคูบ้่าน  ลิงบ้านหว้านคูเ่มือง  
ดงภดูนิลือเลื อง  เมืองแหง่บั �งไฟแสน  ดนิแดนหอมแดง  แหล่งหมหูนัรสดี  ฝายราษีสดุสวย  พร้อมด้วย
ไข่ไก่งาม ที มาของคําขวญัอําเภอราษีไศล และประวตัิความเป็นมาของเอกลกัษณ์ ประจําท้องถิ นใน
อําเภอราษีไศล มีดงันี � 

       หาดทรายมลูคูบ้่าน  แม่นํ �ามลู เป็นลํานํ �าที สําคญัของอําเภอราษีไศล 
ซึ งมีต้นกําเนิดจากเทือกเขาดงพญาเย็น ในท้องที จงัหวดันครราชสีมา ไหล่ผ่านในหลายตําบลของ
อําเภอราษีไศลดงันี � ตําบลดา่น ตําบลหนองแค ตําบลบวัหุ่ง ตําบลหนองอึ ง ตําบลเมืองคง ตําบลเมือง
แคน ตําบลส้มป่อย และตําบลหนองหมี ระยะทางประมาณ 38 กิโลเมตร จึงเป็นแหล่งการทํามาหากิน
ของชาวราษีไศล หลายด้านด้วยกนั ไม่ว่าจะเป็น การประมงพื �นบ้าน การใช้นํ �าเพื ออปุโภค บริโภค การ
ใช้นํ �าในการทําเกษตรตา่งๆ เป็นต้น  

       ลิงบ้านหว้านคูเ่มือง  ลิงบ้านหว้าน อาศยัอยู่ที ปู่ ตาบ้านหว้าน หมู่ 2 
ตําบลหว้านคํา อําเภอราษีไศล จงัหวดัศรีสะเกษ เป็นสวนป่า สาธารณะของหมู่บ้าน เป็นดอนปู่ ตา มี
เนื �อที ประมาณ 20 ไร่อยูห่า่งจากอําเภอราษีไศล ประมาณ 6 กิโลเมตร และสําหรับประวตัิความเป็นมา 
ของสวนลิงบ้านหว้าน ผู้ เฒา่ผู้แก่เลา่วา่ลิงนี �เป็นทหารของปู่ ตา ตั �งแตเ่กิดมาก็พบลิงอยู่แล้ว ซึ งชาวบ้าน
มีความเชื อว่า ถ้าใครทําร้ายลิง ก็เหมือนกบัไปทําร้ายปู่ ตา จะทําให้มีอนัเป็นไป ชาวบ้านจึงไม่กล้าทํา
ร้ายลิง ลิงจึงอาศยัอยู่ในป่าแห่งนี �ได้ สวนลิงบ้านหว้านใช้เป็นที พกัผ่อนหย่อนใจ ชื นชมบรรยากาศ ให้
อาหารสตัว์เป็นการทําบญุทําให้จิตใจเบกิบานและมีการจดัเลี �ยงโต๊ะจีนให้ลิง ในช่วงเดือนกนัยายนของ
ทกุปี  

       ดงภดูนิลือเลื อง ป่าดงภูดิน เป็นป่าสงวนแห่งชาติตั �งอยู่ในพื �นที ตําบล
หนองแค มีจํานวนเนื �อที  5,100 ไร่ "ดงภูดิน" เป็นเนินเขาเตี �ยๆ ริมลํานํ �ามลูอยู่ห่างจากตวัอําเภอราษี
ไศลไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือราว 10 กิโลเมตร เป็นศนูย์รวมความเชื อของคนแห่งลุ่มนํ �ามูล
ตอนกลาง ด้านทิศตะวนัตกของดงภูดินเป็นเนินเขาสูง มองไปจะเห็นสายนํ �ามลูทอดยาวคดเคี �ยวมา
จากทางทิศตะวนัตกมาพบกบัลํานํ �าเสียว ที ไหลผ่านจากกลางทุ่งกลุาร้องไห้มาบรรจบกนั ณ ที แห่งนี � 
หากลงเรือลอ่งลํานํ �ามลูจากหน้าเขื อน ราษีไศลไปตามลํานํ �ามลู ก็จะเห็นกลุ่มไม้ยางของป่าดงภูยืนต้น
ตระหง่าน มองเห็นแตไ่กล 

       เมืองแห่งบั �งไฟแสน  การจดัประเพณีบั �งไฟ หรือบุญบั �งไฟ เชื อกนัว่า
เป็น การบูชาแถน บูชาอารักษ์หลกัเมือง และเป็นประเพณี ขอฝนเพื อให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล 
ชาวบ้านอยู่เย็นเป็นสุข ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บด้วย สําหรับการจัด
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ประเพณีบญุบั �งไฟ ในอําเภอราษีไศล มีการจดักนัทกุตําบล มีกําหนดจดังานประเพณีบญุบั �งไฟขึ �นเป็น
ประจําทกุปี ในเดือนมิถนุายน การจดังานดําเนินการ 2 วนั คือวนัแรกเป็นวนัรวมจะมีการแห่บั �งไฟที 
ตกแต่งอย่างสวยงามและมีขบวนเซิ �งฟ้อนรําที สวยงามและวนัที สองเป็นวนัจดุบั �งไฟเพื อแข่งขนักนัว่า
บั �งไฟของใครจะขึ �นสงูหรือลอยอยูใ่นท้องฟ้าได้นานกวา่กนั ซึ งการดําเนินงานจดัประเพณีบญุบั �งไฟของ
อําเภอราษีไศลจะมีทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์ประเพณีอนัดีงามไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ
ภาคเอกชนและภาคประชาชนให้ความร่วมมือในการจัดประเพณีโดยการจัดส่งขบวนแห่บั �งไฟและ
จดัสง่บั �งไฟที ใช้ในการจดุตามประเพณี 

       ดนิแดนหอมแดง การปลกูหอมแดง ในอําเภอราษีไศล มีมากในตําบล
หนองหมี ตําบลส้มป่อย ตําบลไผ ่และในหลายๆตําบล เป็นวิถีชีวิตของ ทั �งอําเภอราษีไศล ซึ งทํารายได้
ตอ่ปีให้กบัชาวบ้านที ปลกูเป็นอย่างมาก หอมแดงมีหลายพนัธุ์ เช่น หอมลําพนู หอมลบัแล และหอม
ราษีไศล เป็นต้น ระยะเวลาในการปลกูและลกัษณะ ก็จะแตกตา่งกนั โดยเฉพาะหอมราษีไศล จะมีหวั
ใหญ่กว่าทั �งสองพนัธุ์ ใช้เวลาในการปลูก หรืออายกุ่อนการเก็บเกี ยว ประมาณ 70-80 วนั การปลูก
หอมแดงจะปลูกกนัปีละสองครั �ง คือ ช่วงเดือนตลุาคม ปลูกหอมแดง ที จะใช้ทําพนัธุ์ และช่วงเดือน
ธันวาคม จะนําหอมแดงที เป็นพนัธุ์ มาปลูกเพื อจําหน่าย ซึ งเป็นช่วงฤดหูนาว หอมแดงชอบอากาศ
หนาว ปลกูในชว่งนี �จะได้ผลผลิตที ดี หอมแดง มีหวัใหญ่กว่าปลกูในช่วงอื นๆ ผลผลิตที ได้จากหอมแดง
นอกจาก หัวหอมแดงแล้ว ยังนําผลผลิตที ได้ คือ ดอกหอมแดงสามารถนําไปทําอาหารได้หลาย
ประเภท ไมว่า่จะเป็น ลวก นึ ง ดอง เป็นต้น 

       แหล่งหมหูนัรสดี  การทําหมหูนั ที อําเภอราษีไศล เริ มต้นจาก คณุสุ
รียวฒัน์ กะตะศิลา ได้ทํางานที ร้านอาหารในกรุงเทพฯ ซึ งเป็นร้านอาหารที ขายหมหูนัสตูรอร่อย ได้
เรียนรู้สตูรในการทําหมหูนั ที อร่อย และเมื อกลบัมาที อําเภอราษีไศล ได้ร่วมทําร้านอาหารกบัน้องๆ คือ 
คณุศรีทศัน์ กะตะศิลา ในชื อร้าน “ชิตหมูหนั” หมูหนัของร้านเริ มมีคนรู้จกัมากขึ �นเรื อยๆ เนื องจากมี
รสชาติอร่อย และเป็นเอกลกัษณ์ มีชื อเสียงในอําเภอราษีไศล จึงเป็นที มาของ“หมหูนัรสดี” ดงัปรากฎ
ในคําขวญัอําเภอราษีไศลตดิตอ่หมหูนัรสดี ของอําเภอราษีไศล  

       ฝายราษีไศลสดุสวย  ตั �งอยูตํ่าบลหนองแค อําเภอราษีไศล จงัหวดัศรี
สะเกษ เป็นระบบผนันํ �าบนลํานํ �ามลู ตามโครงการ โขง-ชี-มลู สร้างด้วยคอนกรีต เก็บนํ �าได้ตลอดทั �งปี 
สามารถส่งนํ �าให้แก่พื �นที เพาะปลูกได้ประมาณ 34,420 ไร่ ในเขตพื �นที  อําเภอราษีไศล อําเภอ    บึง
บรูพ์ จงัหวดัศรีสะเกษ อําเภอรัตนบรีุ จงัหวดัสริุนทร์ และอําเภอโพนทราย จงัหวดัร้อยเอ็ด และเป็น
สถานที พกัผอ่นหยอ่นใจ อยูห่า่งจากอําเภอราษีไศล ประมาณ 12 กิโลเมตร 
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       พร้อมด้วยไข่ไก่งาม  ไข่ไก่งาม ที ฟาร์มอุ่นเรือน “ฟาร์มอุ่นเรือน” ของ
ครอบครัวอุน่เรือน โดยมี คณุรําไพ อุน่เรือน เป็นผู้ดแูลหลกัๆ ฟาร์มอุ่นเรือน เลี �ยงไก่ ในระบบฟาร์มเปิด 
เลี �ยงแบบธรรมชาต ิใช้อาหารชีวภาพ ไมมี่สารเคมี ใช้นํ �าหมกัชีวภาพในการฆา่เชื �อตา่งๆในฟาร์ม และที 
ฟาร์มเลี �ยงไก่ มีการปลกูพืชผกั ปลูกไม้ยืนต้น ที มีความเป็นธรรมชาติ มากไข่ไก่ที ฟาร์มอุ่นเรือน ได้
จดัส่งตวัอย่างไข่ไก่ ให้กองโภชนาการ กรมอนามยั ทําการวิเคราะห์คณุคา่ทางโภชนาการ และผลการ
วิเคราะห์ ปรากฎวา่ เป็นไขไ่ก่ที มีโคเลสเตอรอลตํ าจงึเหมาะกบัการบริโภค  

    3.2.4.2  แหลง่โบราณคดี 

            กลา่วถึงแหลง่โบราณคดีวา่มีดงัตอ่ไปนี � 

      1)  แหล่งโบราณคดีคงโคกหรือเมืองคงโคก  ตั �งอยู่บริเวณทิศเหนือของ
บ้านหลบุโมก ตําบลเมืองคง อําเภอราษีไศล จงัหวดัศรีสะเกษ เป็นชมุชนโบราณที มีลกัษณะเป็นเนิน
ดินรูปร่างคอ่นข้างกลม มีคนํู �าและคนัดินล้อมรอบ 2 ชั �น โดยก่อคนัดินล้อมรอบคนํู �าด้านนอกลกัษณะ
เช่นนี �เชื อว่าคงสร้างคนํู �าขึ �น โดยมีจดุประสงค์หลกัในการกกัเก็บนํ �า ปัจจบุนัคนํู �าและคนัดินบางส่วน
เปลี ยนสภาพกลายเป็นพื �นนาตวัแหล่งโบราณคดีมีขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางประมาณ 60 เมตร จากการ
สํารวจภายในแหล่งพบโบราณวตัถตุา่งๆ ได้แก่ ซากโบราณ ซึ งปัจจบุนัอยู่ในสภาพพงัทลายเนื องจาก
การถูกลกัลอบขุดหาวตัถุโบราณ เหลือสภาพเพียงเศษอิฐกระจายอยู่ทั วไป กลุ่มใบเสมาหินทราย
บริเวณทิศตะวนัออกเฉียงใต้ของตวัแหล่ง เศษภาชนะดินเผาทั �งประเภทเนื �อหยาบและเนื �อแกร่ง จาก
โบราณวตัถุที พบสนันิษฐานว่า แหล่งโบราณคดี แห่งนี �คงเป็นชุมชนในสมยัประวตัิศาสตร์วฒันธรรม
ทวารวดี ระหว่างพุทธศตวรรษที  12-16 มีการนบัถือศาสนาพุทธ โดยประดิษฐ์ใบเสมาขึ �นเพื อใช้
ประกอบสงัฆกรรม มีการสร้างสิ งก่อสร้างที น่าจะเป็นศาสนสถานและมีการสร้างคนํู �าคนัดินเพื อใช้กกั
เก็บนํ �าในการอุปโภคบริโภคของชุมชน แหล่งโบราณคดีแห่งนี � กรมศิลปากรสํารวจขึ �นทะเบียนเป็น
แหล่งโบราณคดี และกรมการศาสนาขึ �นทะเบียนเป็นเขตวดัร้างปัจจบุนัเป็นที ตั �งวดัเมืองคง ซึ งเป็นวดั
ฝ่ายมหานิกาย รวมทั �งรูปปั �นของพญากตะศิลาซึ งเป็นเจ้าเมืองผู้ นําชาวเยอมีการบวงสรวงกันทุกวัน
เพ็ญเดือนสาม  

          2) แหล่งโบราณคดีดอนเกลือ  แผนผงัแหล่งโบราณคดี บ้านดอนเกลือ 
ตําบลดู ่อําเภอราษีไศล จงัหวดัศรีสะเกษ ตั �งอยูบ่ริเวณบ้านดู ่ตําบลดู ่อําเภอราษีไศล จงัหวดัศรีสะเกษ 
มีลกัษณะเป็นเนินดินรูปร่างค่อนข้างกลมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 400 เมตร มีคนํู �าและคนัดิน
ล้อมรอบ โดยเห็นสภาพคนัดิน 2 ชั �น ที ล้อมรอบคนํู �าทางด้านทิศตะวนัตกโค้งไปตามแนวถึงบริเวณทิศ
ใต้ จากการสํารวจได้พบโบราณวตัถรูุปแบบตา่งๆ ได้แก่ พระพทุธรูปหินทราย ภาชนะดินเผาเนื �อหยาบ
เครื องถ้วยเขมรเคลือบสีนํ �าตาล ภาชนะดินเผาบรรจุกระดกู หินบดและแท่นหินบดยา หินด ุกําไลหิน
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ขวานหินขัด จากโบราณวัตถุเหล่านี �สันนิฐานว่าแหล่งโบราณคดี แห่งนี �คงเป็นชุมชนในสมัย
ประวตัิศาสตร์ มีการนบัถือศาสนาพุทธ มีอายุอยู่ในช่วงหนึ ง หรือมีการอยู่อาศยัต่อเนื องกันมา ใน
ระหวา่งพทุธศตวรรษที  12-18  

          3) แหล่งโบราณคดีบ้านนํ �าอ้อมน้อย  ตั �งอยู่บริเวณบ้านนํ �าอ้อมน้อย 
ตําบลเมืองแคน อําเภอราษีไศล จงัหวดัศรีสะเกษเป็นชมุชนโบราณมีลกัษณะเป็นเนินดินคอ่นข้างกลม 
มีเส้นผ่าศนูย์กลางประมาณ 35 เมตร มีคนํู �าและคนัดินล้อมรอบ 1 ชั �นปัจจบุนัมีบ้านเรือนราษฎรและ
วดัเกาะโพธิyไทรตั �งอยู่ จากการสํารวจได้พบโบราณวตัถุประเภทชิ �นส่วนสมัฤทธิy ภาชนะดินเผาเนื �อ
หยาบ จากลกัษณะการสร้างคนํู �าและคนัดินประกอบกบัโบราณวตัถทีุ พบ สนันิฐานว่าแหล่งโบราณดี
แหง่นี � เป็นชมุชนโบราณที อาจมีการตั �งถิ นฐานอยู่อาศยัครั �งแรกก่อนสมยัประวตัิศาสตร์ตอนปลายและ
มีการอยู่อาศยัตอ่เนื องจนถึงสมยัประวตัิศาสตร์ตอนต้นจากลกัษณะของการสร้างคนัดินที รายรอบ คู
นํ �าทางขอบนอกนี �เชื อว่าคงสร้างขึ �นโดยมีจดุประสงค์หลกัเพื อการกกัเก็บนํ �า อายขุองแหล่งโบราณคดี
แห่งนี � ถ้ามีการอยู่อาศยัครั �งแรกในสมยัก่อนประวตัิศาสตร์ตอนปลายจริง คงมีอายอุยู่ราว 2,500 ปีลง
มา  

          4) แหล่งโบราณคดีบ้านบงึหมอก  มี 3 จดุ คือ แหล่งโบราณคดีบ้านบึง
หมอก แหล่งโบราณคดีโนนก้านเหลือง และแหล่งโบราณคดีโนนหนองหว้าบ้านบงึหมอกน้อย ตําบล
ส้มป่อย อําเภอราษีไศล จงัหวดัศรีสะเกษ ขดุพบเศษภาชนะดินเผาเนื �อหยาบแบบผิวเรียบและแบบที 
ตกแตง่เป็นลายเชือกทาบ ขดูขีด ส่วนแหล่งโบราณคดีโนนก้านเหลืองพบการฝังศพโดยฝังภาชนะดิน
เผาและขวานหินขดัด้วย บ้านบงึหมอกเดิมเรียนว่าบ้านเมืองหมอก ถือเป็นชุมชนโบราณขนาดใหญ่
ประกอบด้วยหลายชมุชน มีแหล่งโบราณคดี ในอําเภอราษีไศล ที ยงัไม่ได้ดําเนินการสํารวจ จากกรม
ศลิปากร จํานวน 2 แหง่ คือ 

        5) แหล่งโบราณคดีบ้านเมืองแคน  ตั �งอยู่ที บ้านเมืองแคน ตําบลเมือง
แคน อําเภอราษีไศล จงัหวดัศรีสะเกษมีลกัษณะคล้ายแหล่งโบราณคดีบ้านนํ �าอ้อมน้อย และอยู่ในเขต
ที ใกล้เคียงกนั  

           6) แหล่งโบราณคดีบ้านโนนสงู  ตั �งอยู่ที บ้านโนนสงู ตําบลหนองแค 
อําเภอราษีไศล จงัหวดัศรีสะเกษมีลกัษณะเป็นเนินสงู มีวดัและพระพทุธรูปขนาดใหญ่ที สร้างขึ �นใน
ปัจจุบนัตั �งอยู่ รองศาสตราจารย์ศรีศกัรวัลลิโภดม  นักโบราณคดีให้ความเห็นว่าน่าจะเป็นชุมชน
โบราณ  
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    3.2.4.3  ชนเผา่ 

            อําเภอราษีไศลเป็นดินแดนสี เผ่าไทย ในจังหวดัศรีสะเกษ เป็นลกัษณะ
พิเศษ ของความหลากหลายทางวฒันธรรมชนเผ่าตา่งๆ ในพื �นที  ได้แก่ ส่วย เขมร ลาว เยอ อําเภอราษี
ไศล เป็นอําเภอหนึ งของจงัหวดัศรีสะเกษ ที มีเอกลกัษณ์ ของตนเอง ไม่ว่าจะเป็น ชาวพื �นเมือง คือ ชาว
เยอ ที มีการตั �งถิ นฐานเริ มต้นที อําเภอราษีไศล จนเป็นตํานานของชาวเยอ ซึ งชาวเยอ จะมีเอกลกัษณ์
ของตนเองในด้านตา่งๆ หลายอยา่ง ที ในปัจจบุนัยงัคงอนรัุกษ์ไว้ และมีภาษาถิ นที ใช้สื อสาร ในท้องถิ น
อําเภอราษีไศล และในอําเภอราษีไศล มีสิ งดี สิ งที เดน่ๆ จนกลายมาเป็นคําขวญัของอําเภอราษีไศลถึง
ปัจจบุนั 

           ชาวเยอ  เป็นชาวพื �นเมืองกลุ่มหนึ ง ที จดัอยู่ในกลุ่มภาษามอญ-เขมร 
เรียกตนเองวา่ กวย มีความหมายวา่ คน หากจดักลุม่แล้ว ชาวเยอจดัอยู่ในกลุ่มของชาวกยู มีภาษาพดู
ภาษาเดียวกนั ซึ งมีเพียงบางคําเทา่นั �นที แตกตา่งกนั  จดุเดน่ของชาวเยอก็คือมีความเหนียวแน่นในการ
รักษาธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมทางภาษาของกลุ่มชนไว้เป็นอย่างดี ในหมู่บ้านชาวเยอทุก
หมูบ้่าน จะพดูภาษาเยอ ชาวลาวหรือคนหมูบ้่านอื นที มาตั �งหลกัฐานในหมู่บ้านจะเปลี ยนภาษาพดูเดิม
ของตนมาพูดภาษาเยอและปฏิบตัิตามธรรมเนียมของชาวเยอด้วย ชาวเยอโดยทั วไปจะสงูประมาณ 
165 เซนตเิมตร ผิวดําแดง การตั �งหมูบ้่านสว่นใหญ่จะตั �งอยูใ่นเขตใกล้ลํานํ �าหรือลําห้วย เช่น บ้านเมือง
คง บ้านทา่โพธิy บ้านใหญ่ บ้านกลาง บ้านโนน บ้านฮอ่งโสก บ้านหลบุโมก บ้านดอนเรือ บ้านหนองบาก 
บ้านหว้าน อําเภอราษีไศล ตั �งอยู่ริมฝั งแม่นํ �ามลู บ้านโนนแกด บ้านขมิ �น อําเภอเมืองศรีสะเกษ บ้าน
โพธิyศรี ตําบลโนนเพ็ก อําเภอพยห์ุ ตั �งอยู่ที ราบลุ่มห้วยแฮด บ้านปราสาทเยอ บ้านโพนปลดั บ้านเขวา 
ตําบลปราสาทเยอ  ตั �งอยู่ที ราบลุ่มห้วยทา บ้านกุง บ้านวงัไฮ บ้านขาม บ้านกลาง บ้านจิก ตั �งอยู่
บริเวณที ราบลุ่มลํานํ �าเสียว เป็นต้น  ที น่าสนใจคือชาวเยอในแตล่ะหมู่บ้านมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะ
เครือญาต ิปกตชิาวเยอมีอาชีพทํานา แตบ่างสว่นมีความชํานาญด้านชา่ง  ตํานานของชาวเยอในศรีสะ
เกษ เริ มต้นที พญากตะศลิา เป็นหวัหน้านําคนเผา่เยอ อพยพมาโดยทางเรือ มาตั �งเมืองคงโคกหรือเมือง
คงปัจจบุนันี � ซึ งอยู่ริมฝั งแม่นํ �ามลู ซึ งอดุมสมบรูณ์ด้วยสตัว์นํ �า และเป็นเส้นทางคมนาคมในการติดตอ่
ค้าขาย มลูเหตขุองการตั �งชื อเมืองอาจมาจากการที พื �นที เหล่านี �อาจจะมีป่ามะม่วงมาก่อนแล้ว  หรือมี
การปลูกต้นไม้ผล เช่น ขนุน มะม่วง มะนาว มะพร้าว ฯลฯ ผลไม้ที ปลกูง่ายและให้ผลเร็วคือ มะม่วง 
มะม่วงภาษาเยอว่า เยาะค็อง หรือเยาะก็อง ต้นมะม่วงที มีอยู่จํานวนมากจึงเรียกเมืองตนเองว่า เมือง
เยาะค็อง และเพี �ยนเป็นเมืองคอง-เมืองคง ในที สดุ ปัจจุบนัมีรูปปั �นพญากตะศิลา ที บึงคงโคก บ้าน
หลบุโมก ตําบลเมืองคง อําเภอราษีไศล จงัหวดัศรีสะเกษ เป็นที เคารพของชาวเยอและมีการบวงสรวง
ในวนัเพ็ญเดือนสามทกุปี การอพยพของพญากตะศลิาเป็นคําบอกเล่าที น่าสนใจ เพราะใช้เรือส่วง (เรือ
ยาวที ใช้พายแข่งขนักนั) 2 ลํา เรือลําที  1 ชื อ คําผาย เรือลําที  2 ชื อคําม่วน แตล่ะลําจคุนได้ประมาณ 
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40-50 คน พายจากลํานํ �าโขงเข้าปากแม่นํ �ามลู รอนแรมทวนกระแสนํ �าขึ �นมาเรื อยๆ ผ่านเมืองไหนก็
บอกกบัเจ้าเมืองนั �นว่าจะไปตั �งเมืองใหม่อยู่ เจ้าเมืองๆนั �นก็ให้ไปเลือกอยู่ตามที เห็นเหมาะสม ถึงบ้าน
ท่า ตําบลส้มป่อย ก็พาไพร่พลแวะพกัแรม รุ่งขึ �นวนัใหม่ก็นําพวกออกสํารวจหาพื �นที ตั �งเมือง มาเห็น
เมืองร้างเป็นเนินดนิสงูมีคนํู �าล้อมรอบ ที บงึคงโคกทกุวนันี � เห็นวา่มีสภาพภมูิประเทศเหมาะสมก็นําไพร่
พลตั �งบ้านเรือน ปัจจุบนัที เมืองคงโคกมีศาลและรูปปั �นของพญากตะศิลา เป็นที เคารพสกัการะ บน
บานของชาวบ้านเป็นประจําตอ่มาเมื อจํานวนพลเมืองเพิ มมากขึ �น ก็ขยายกนัมาอยู่ริมฝั งแม่นํ �ามลู ที 
บ้านกลาง บ้านใหญ่ บ้านโนน และบ้านท่าโพธิy รวมเรียกว่า เมืองคง เวลาผ่านไปมีพลเมืองเพิ มขึ �น
เรื อยๆ จึงอพยพไปตั �งหมู่บ้านใหม่ในที ตา่งๆ เช่น ทิศเหนือ ที บ้านหว้าน  ทิศใต้ข้ามลํานํ �ามลูที บ้านค้อ
เยอ บ้านขมิ �น บ้านโนนแกด อําเภอเมืองศรีสะเกษ บางส่วนเลยไปที บ้านโพนปลดั อําเภอพยห์ุ  บ้าน
ปราสาท บ้าน ประอาง อําเภอไพรบึง  ทิศตะวนัตกไปที บ้านกงุ บ้านเชือก บ้านขาม อําเภอศิลาลาด 
และบางสว่นเลยทุง่กลุาร้องไห้ไปที บ้านอีเม้ง บ้านหวัหม ูอําเภอพยฆัภมูิพิสยั จงัหวดัมหาสารคาม 

           การแตง่กายของเยอ  ชาวเยอจะมีการแตง่กายเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง 
ทั �งชายและหญิงจะใช้ผ้าไหมเหยียบแขนยาวย้อมสีดํา ซึ งเป็นผ้าไหมเส้นเล็กทอลวดลายขิดดอกเล็กๆ 
แทรกตลอดผืน เมื อตดัเย็บแล้วนํามาย้อมด้วยผลมะเกลือดิบที ตําแล้วนํามาย้อมหลายครั �ง ตากให้แห้ง
แล้วคลกุหมกัไว้ในโคลน เสื �อผ้าไหมเหยียบย้อมดํานี � เป็นผ้าเนื �อแน่นและอ่อนนุ่ม มีความคงทนเป็น
พิเศษใช้สวมใส่ในทุกโอกาส ไม่ว่าทํานา ทําไร่ ไปตลาด หรือไปเที ยวงานรื นเริง ถ้าทํานาหรือทํางาน
อื นๆ จะสวมเสื �อย้อมดําคู่กับผ้าซิ นฝ้าย แตใ่นโอกาสทําบุญตา่งๆ หรือโอกาสพิเศษหรือไปตลาดจะ
นิยมสวมเสื �อไหมเหยียบย้อมดําคู่กับผ้าซิ นหมี  มีผ้าสไบสีดําพาดไหล่ ใช้เช็ดหน้าตาเช็ดมือได้ ส่วน
ผู้ชายถ้าทําไร่ทํานาก็สวมเสื �อไหมเหยียบย้อมดําแขนยาวในลกัษณะเสื �อเชิ �ต แตถ้่าเป็นงานบญุหรือ
โอกาสพิเศษจะนุ่งโสร่งไหม มีผ้าขาวม้าไหมหรือฝ้ายสีสดใสเป็นลวดลายตารางมดัคาดเอว ปัจจบุนั
ชาวเยอได้ประยกุต์ตนเองเข้ากบัสมยันิยมแล้ว แตย่งัคงเอกลกัษณ์ของตนไว้ 

            ภาษาถิ น  ภาษาเยอเป็นภาษาตระกลูเดียวกบัภาษาส่วย มีอยู่ในบาง
ท้องที ของอําเภอราษีไศล บ้านกลาง บ้านจิก บ้านหลบุโมก บ้านดอนเรือ บ้านบากเรือ บ้านหว้าน บ้าน
ร่องโศก บ้านใหญ่ อําเภอศลิาลาด บ้านกงุ บ้านขาม บ้านกลาง อําเภอเมืองศรีสะเกษ ที บ้านขมิ �น บ้าน
โพนค้อ อําเภอไพรบงึที บ้านปราสาทเยอ ผู้พูดภาษาเยอ คิดเป็นร้อยละ 1 ของประชากรทั �งจงัหวดั  
ภาษาเยอเป็นภาษาเดียวกบัภาษาส่วย เพียงแตสํ่าเนียงแตกตา่งและเพี �ยนกนัไป ผู้ ชํานาญด้านภาษา
บางท่านสรุปว่า เยอ คือ ภาษาส่วยที ใกล้ชิดภาษาลาว ส่วยคือ ภาษาเยอที ใกล้ชิดภาษาเขมร และ
ภาษาสว่ยเยอ เป็นภาษาที ออ่นไหวจากอิทธิพลของภาษารอบข้าง คือ ลาวและเขมรมาก แตล่ะหมู่บ้าน
ส่วยหรือเยอ จะมีสําเนียงหรือคําศพัท์ที คอ่นข้างแปลกแยกตา่งกนัชดัเจน ซึ งง่ายตอ่การสญูสลายทาง
ภาษาในที สดุ 



43 

           เครื องดนตรีของชาวเยอ  สะไน เป็นเครื องดนตรีที ศกัดิyสิทธิyตามหลัก
ความเชื อของชาวเยอที อาศยัอยู่เขตพื �นที อําเภอราษีไศลเป็นภาษาเขมรแปลว่า “เขาสตัว์” ถ้าเป็นเขา
ควายก็จะเรียก “สะไนกะไบ” สะไนที เป็นเครื องเป่าของชาวเยอก็ทําจากเขาสตัว์โดยทําจากเขาควาย
เหมือนกนั เรียกเป็นภาษาเยอวา่ “ซั �ง” หรือ “ซั �งไน” การที ชาวเยอนิยมนําเขาควายมาทําสะไนเนื องจาก
เขาควายมีรูลึกตั �งแตโ่คนเขาจนถึงปลายเขาทําให้เจาะรูจากปลายเขาได้ง่าย ส่วนเขาววันั �นรูจากโคน
เขาถึงปลายเขาไม่ลึกพอจึงไม่นิยม ตามหลกัความเชื อของชาวเยอที อาศยัอยู่ในพื �นที อําเภอราษีไศล 
สะไน เป็นเครื องดนตรีที ใช้ประกอบพิธีกรรม หรือกิจกรรมที สําคญัเท่านั �น เช่น พิธีกรรมบวงสรวงศาล
พญากะตะศิลา การแข่งขนัเรือ และเป็นการเป่าเพื อบชูาสงัข์ (หอยสงัข์) ยงัไม่นิยมนํามาเป่าเล่นเพื อ
ผอ่นคลายหรือความบนัเทิงใดๆ ตามที ครูเฒา่เผา่เยอได้เล่าติดตอ่กนัมาว่า สะไนเป็นของศกัดิyสิทธิyและ
มีความสําคญัมาก สะไนเป็นเครื องเป่าที สืบชื �อสายมาจากสงัข์   (ในภาษาเยอเรียก ซั �ง “ปรงซั �ง” 
แปลวา่ “เป่าสงัข์”) ลิ �นของสะไนทําจากไม้ไผใ่ช้ยางไม้ตดิเข้ากบัตวัเขาระหวา่งปากลําโพงกบัปลายเขา 

            ปราชญ์ชาวบ้าน  นกัดนตรีที มีความสําคญัและมีฝีมือในการเป่าสะไนที 
เป็นที รู้จกักนัทั วไปของจงัหวดัศรีสะเกษคือ นายกิตติ วรรณวงษ์ เป็นชาวเยอแท้แตกํ่าเนิดเกิดเมื อวนัที  
7 พฤศจิกายน 2485 ณ บ้านโพธิy ตําบลเมืองคง อําเภอราษีไศล จงัหวดัศรีสะเกษ บิดาชื อ นายเล ่
วรรณวงษ์ มารดาชื อ นางจําปี วรรณวงษ์ เป็นบตุรคนที  4 ในจํานวนพี น้องร่วมบิดามารดา 5 คน เป็น
ชาย 3 คน หญิง 2 คนจดุเริ มต้นของการเล่นสะไนนั �น ได้กล่าวให้เป็นที ทราบเบื �องต้นแล้วว่าได้หดัเป่า
สะไนมาตั �งแตเ่ดก็ ในชว่งสมยัเรียนชั �นประถม โดยแรกเริ มต้นได้หดัเป่าเองเป่าแบบผิด ๆ ถกู ๆ โดยลกั
จําเอาจากคนแก่คนเฒ่าที เป่า แล้วแอบเลียนแบบ ตอ่มาด้วยความสนใจ ประกอบกบัความมานะ ได้
ทําการศกึษาค้นคว้าสอบถามหาความรู้จากผู้แก่ผู้ เฒ่ามาทําการฝึกเป่า ฝึกทํา จึงทําให้สามารถทําสะ
ไนได้เอง และนําเอาดนตรีสะไนที ทําขึ �นนั �นมาเล่นเอง ซึ งได้ทําการถ่ายทอดวิชาการสะไนนี �ครั �งแรก
ให้กบัอาจารย์อคัคพล อาจารย์ปริญญาโท สอนอยู่มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ ท่านได้นําคณะของ
ท่านมาหัดทําหัดเป่าอยู่ที บ้านของนายกิตติ วรรณวงษ์อยู่หลายครั �ง ชุดที สอง ได้ถ่ายทอดให้กับ
อาจารย์พลัลภ เป็นอาจารย์สอน อยู่ที วิทยาลยันาฎศิลป์จงัหวดัร้อยเอ็ด ปัจจบุนันี �นายกิตติ วรรณวงษ์ 
ได้นําความรู้ด้านสะไนไปเล่นเป็นวงดนตรีพื �นบ้านร่วมกบัคณะโรงเรียนบ้านอีหนา ตําบลบวัหุ่ง อําเภอ
ราษีไศล จังหวดัศรีสะเกษ ทําให้โรงเรียนบ้านอีหนาเป็นที รู้จักมีชื อเสียงโด่งดงัไปทั วจังหวดัและ
ตา่งจงัหวดั และนายกิตตเิองก็ได้เป็นอาจารย์พิเศษชว่ยสอนดนตรีพื �นบ้านให้กบันกัเรียนโรงเรียนบ้านอี
หนาอีกด้วยสิ งทั �งหมดที นายกิตติทํามานั �น มีความตั �งใจอยากจะอนุรักษ์ดนตรีพื �นเมืองอีสานเอาไว้ 
โดยเฉพาะในด้านสะไน ซึ งนบัวนัใกล้จะสญูหายไปเพราะไม่มีคนสืบทอด  ดงันั �นจึงคิดเสียดายความรู้
ที มีจึงอยากจะถ่ายทอดความรู้ที มีนี �ให้กบัลกูหลานอนชุนรุ่นหลงัและในทุกวนันี �นายกิตติได้เขียนตํารา
เกี ยวกบัดนตรีพื �นบ้านสะไน โดยเขียนเป็นภาษาท้องถิ น คือ ภาษาเยอ ซึ งเรื องที นายกิตติ วรรณวงษ์ ได้
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เขียนขึ �นมีอยู่ 9 เรื อง ดงันี � 1) ประเพณีความเป็นมาของเผ่าเยอ/ความเป็นมาของอําเภอราษีไศล 2) 
เรื องพระเจ้าสร้างโลก  3) เรื องความเป็นมาของสงัข์สะไน  4) ความเป็นมาของว่าว  5) เรื องพ่อค้า
เกวียนกบัสะไน  6)เรื องเสือกลวัเสียงสะไน  7) เรื องทองคําฝ้ายออกลายเป็นเสือ  8) เรื องอสรพิษงู
ความเป็นมา  9) เรื องนกนางแอ่น – นกอินแส่วกบันกแต๊ดแต้ถือสตัย์สาบานเรื องทั �งหมดที เขียนมานี � 
นายกิตติได้ทําการสอบถามจากผู้แก่ผู้ เฒ่าในเผ่าเยอที มาอยู่ก่อน และเป็นผู้ รู้ในเรื องนั �น ๆ ดี  ซึ งเป็น
เรื องที นา่ศกึษานา่เรียนรู้สําหรับอนชุนรุ่นหลงั 

    ผลงานที ได้รับรางวลัเชิดชเูกียรต ินายกิตต ิวรรณวงษ์ มีความสามารถในการผลิต
เครื องดนตรีพื �นบ้านทั �งสะไน สะนวู่าว พิณ แคน และได้นําไปแสดงในงานวฒันธรรม ณ สถานที ตา่ง ๆ 
ทั วทกุจงัหวดัที จดัให้มีการประกวดดนตรีพื �นบ้านขึ �น ซึ งได้รับรางวลัตา่งๆ รวมทั �งได้รับเชิญให้ไปร่วม
เป็นเกียรตใินงานวฒันธรรม  เหรียญรางวลัสรุปได้ดงันี � 

      1. เกียรติบตัรร่วมงานฟื�นฟูมรดกอีสานสืบสานวฒันธรรม จากโรงเรียนศิลา
ลาดประชารังสรรค์ เมื อปี 2543  

     2. เป็นอาจารย์ที ปรึกษาการรําสะไน จากสํานกังานการประถมศกึษาจงัหวดั    
ศรีสะเกษ ปี 2543 

     3. ให้การสนับสนุนการจดังานวนัอนุรักษ์มรดกไทย จากสภาวัฒนธรรม
จงัหวดั  ศรีสะเกษและจงัหวดัศรีสะเกษ ปี 2544 

     4. ร่วมกิจกรรมเส็งสะนูว่าว ในงาน “มหกรรมหอการค้าเทรดแฟร์ครั �งที  2 
เทศกาลอาหารและขนมไทย 4 ภาค จดัโดยหอการค้าจงัหวดัศรีสะเกษ ร่วมกบัสภาวฒันธรรมจงัหวดั
ศรีสะเกษ ปี 2545 

     5. ชนะเลิศการประกวดดนตรีพื �นบ้าน (สะนูว่าว) จากงาน “มหกรรม
หอการค้า  เทรดแฟร์ครั �งที  2 เทศกาลอาหารและขนมไทย 4 ภาค จดัโดยหอการค้าจงัหวดัศรีสะเกษ
ร่วมกบัสภาวฒันธรรมจงัหวดัศรีสะเกษ ปี 2545  

     6. รางวลัชมเชยการแกวง่สะนใูนงานมหกรรมวฒันธรรมภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ณ ริมบงึแก่นนคร จงัหวดัขอนแก่น จากสํานกังานคณะกรรมการวฒันธรรม
แหง่ชาติ กระทรวงวฒันธรรม ปี 2545 

     7. ชนะเลิศการประกวดเป่าสะไน ในงานพญากตะศิลารําลึก ประจําปี 2546 
จากองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองคง ปี 2546 
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     8. ชนะเลิศการประกวดดีดพิณ ในงานพยากตะศิลารําลึก ประจําปี 2546 
จากองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองคง ปี2546 

     9. ชนะเลิศ ดีดพิณ (ประเภทประชาชน) ในงานมหกรรมเล่นว่าว เป่าโหวด 
อําเภอเบญจลกัษณ์ จงัหวดัศรีสะเกษ ปี 2546 

     10. รองชนะเลิศ อนัดบั 2 การประกวดพิณในงาน “แลกเปลี ยนวฒันธรรม
ไทย – ลาว - กมัพชูา” จากจงัหวดัศรีสะเกษ ปี 2546  

     11. รองชนะเลิศ อนัดบั 2 การประกวดดีดพิณ เนื องในงานบญุกฐินสามคัคี
ส่งเสริมภูมิปัญญาอีสาน สืบตํานานวฒันธรรมท้องถิ น จากสภาวฒันธรรมอําเภอเบญจลกัษณ์ ปี 
2547 

     12. ชนะเลิศอนัดบั 1 การประกวดเป่าแคน เนื องในงานบุญกฐินสามคัคี
ส่งเสริมภูมิปัญญาอีสาน สืบตํานานวฒันธรรมท้องถิ น จากสภาวฒันธรรมอําเภอเบญจลกัษณ์ ปี 
2547 

     13. ชนะเลิศการประกวดดีดพิณ ในงานมหกรรมเล่นว่าว เป่าโหวด อําเภอ   
เบญจลกัษณ์ ปี 2548 

     14. รองชนะเลิศอนัดบั 1 ประกวดเป่าแคน ในมหกรรมเล่นว่าว เป่าโหวด 
อําเภอเบญจลกัษณ์ ปี2548 

     15. รองชนะเลิศอนัดบั 1 การแข่งขนัเป่าแคน ในงานย้อนรําลึกปราสาท         
สระกําแพงใหญ่ ขึ �น 2 คํ า เดือน 5 แหง่วิศวุสงกรานต์ 

     16. ร่วมเป็นกรรมการตดัสินการประกวดศิลปินพื �นบ้าน พิณ แคน ซอ โหวด 
เป่าขลุ่ย เป่าใบไม้ และมโหรี งานเทศกาลดอกลําดวนบาน สืบสานประเพณีสี เผ่าไทย ประจําปี 2548 
จงัหวดัศรีสะเกษ จากผลการทํางานดงักลา่ว สง่ผลให้นายกิตติ วรรณวงษ์ ได้รับคดัเลือกให้เป็น ศิลปิน
พื �นบ้านอีสาน สาขาดนตรีพื �นบ้าน (สะไน) จากสถาบนัวิจยัศิลปะและวฒันธรรมอีสาน มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 

   ภารกิจการงานในปัจจุบนั ปัจจบุนัประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลกั เวลา
วา่งนําดนตรีพื �นบ้านที ทําขึ �นเองได้แก่ พิณ สะไน สะน ูว่าว ไปแสดงในงานวฒันธรรม ณ สถานที ตา่ง ๆ 
และเป็นอาจารย์พิเศษสอนดนตรี พื �นบ้านให้กบันกัเรียนโรงเรียนบ้านอีหนา ตําบลบวัหุ่ง อําเภอราษี
ไศล จงัหวดัศรีสะเกษ และร่วมเป็นคณะนกัดนตรีของวงดนตรีเซิ �งสะไน  สภาวฒันรรมอําเภอราษีไศล 
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       3.2.4.4  ตํานาน  

                   ศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ (2553 : 
ออนไลน์) กล่าวถึงตํานานในจงัหวดัศรีสะเกษได้ชื อว่าเป็นเมืองแห่งเทพนิยาย มีตํานานมากมายเพื อ
ประกอบประวตัิความเป็นมาของหมู่บ้านและชุมชน ตํานานดงักล่าวเล่าต่อกันมาซึ งบางอย่างต้อง
ตีความ และในอําเภอราษีไศล ก็มีตํานานที นา่สนใจ ให้ศกึษา ดงันี �  

                   ตํานานเมืองกตะศิลา คนเก่าแก่เล่าสืบกนัมาว่า บริเวณเมือง
ศรีสะเกษ เป็นเมืองโบราณ เรียกว่า เมืองอินทเกษ ที อําเภอราษีไศลมีเมืองหนึ งเรียกว่า เมืองกตะศิลา 
ที อําเภอเขื องในมีเมืองหนึ งเรียกว่า เมืองชีทวน เจ้าเมืองชีทวนมีธิดาสาวงามคนหนึ ง ซึ งชอบพอกับ
บตุรชายเจ้าเมืองกตะศลิา แตบ่ดิามิได้ทราบความจริง ฝ่ายเจ้าเมืองอินทเกษไปสูข่อธิดาเจ้าเมืองชีทวน
ให้แก่บตุรของตน เจ้าเมืองชีทวนยินยอมและพร้อมกนักําหนดวนัแตง่งานตามประเพณีแตพ่อใกล้วนั
แตง่งาน ธิดาเจ้าเมืองชีทวนลอบหนีไปอยูก่บับตุรเจ้าเมืองกตะศลิาเสียเจ้าเมืองอินทเกษ ไม่พอใจจึงยก
ทพัเพื อชิงนาง แตเ่จ้าเมืองกตะศลิามีกําลงัคนมากกว่าได้ชยัชนะ เจ้าเมืองชีทวนได้มอบธิดาให้บตุรเจ้า
เมืองกตะศิลา พร้อมกบัให้ตั �งกองทพัอยู่ระหว่างทางไปเมืองอินทเกษ คือ ตรงที บ้านเมืองน้อย อําเภอ
กนัทรารมย์ จงัหวดัศรีสะเกษ  

                   ตํานานบ้านบกัแมว จุลศกัราช 1188 ปีจอ (พ.ศ.2369) เจ้า
อนุวงศ์เวียงจันทน์คิดกบฎต่อไทย ยกกองทัพมาตีเมืองรายทางจนถึงเมืองกาฬสินธุ์  จับเจ้าเมือง 
อปุฮาดกบักรมการเมืองฆา่ แล้วกวาดต้อนเอาครอบครัวไพร่พลเมืองกาฬสินธุ์ส่งไปยงัเมืองเวียงจนัทน์ 
แล้วยกทพัไปตีเมืองเขมราษฎร์ จบัเจ้าเมือง (ท้าวกํ า บุตรพระวอ) ฆ่าเสีย แล้วยกกองทพัไปถึงเมือง
ร้อยเอ็ด เจ้าเมืองร้อยเอ็ดเห็นว่าตอ่สู้ ไม่ได้จึงยอมเป็นเมืองขึ �น กองทพัของเจ้าอนวุงศ์ได้ยกเลยไปตีหวั
เมืองรายทาง จนถึงนครราชสีมา การศกึสงครามทําให้ประชาชนเกิดความกลวัแตกตื น  และหลบหนี
ซุกซ่อนตวัตามป่าเขา ไม่เป็นอนัทํามาหากิน ในตํานานเล่าว่าในกาลครั �งหนึ งมีพี น้องสองคนได้ทิ �งถิ น
กําเนิดเพื อหลบหนีการสงครามในครั �งนี �คนพี ชื อว่า บกัมาย มีเมียชื ออีปาด คนน้องชื อบกัแมว มีเมียชื อ 
อีหลง ได้ทิ �งถิ นกําเนิดห้วยจะระแมอนัอดุมสมบรูณ์ หนีศกึสงครามหวงัจะไปพึ งเจ้าเมืองโคราช การ
เดินทางลําบากมากเนื องจากเป็นป่าเขาลําเนาไพรและต้องหลบๆซ่อนๆ จากข้าศึกศตัรู(ทหารลาว) 
เดินทางมาถึงไร่แห่งหนึ ง มีประชาชนทําไร่อยู่ 3 หลงัคาเรือน อีปาดเจ็บท้องคลอดลลกู แตด้่วยความ
ระโหยโรยแรงที ต้องเดินทางไกลในระยะท้องแก่ ทําให้อีปาดคลอดลูกตาย ปัจจุบนัคือ บ้านอีปาด 
อําเภอกนัทรารมย์ ด้วยความรักอิสระ บกัมาย บกัแมว อีหลง จงึเดนิทางตอ่มา สองพี น้องตกลงแยกกนั
อยู ่โดยเลือกถิ นฐานบ้านช่องใกล้แหล่งนํ �าเพื อจะได้หาปลาเป็นอาหารบกัมายได้แยกไปอยู่คนเดียวใน
ป่าใกล้กบัลําห้วยพระบาง ปัจจบุนั คือบ้านหมากมาย อําเภอค้อวงั จงัหวดัยโสธร ส่วนบกัแมวกบัอี
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หลง ตั �งถิ นฐานบ้านชอ่งในป่าใกล้แมนํ่ �ามลู ชื อบ้านบกัแมว ปัจจบุนั คือบ้านหนองนาค ูตําบลหนองหมี 
อําเภอราษีไศล จงัหวดัศรีสะเกษ ทหารของเจ้าอนวุงศ์ไม่พอใจการหลบหนีของบกัมายและบกัแมว จน
ในที สดุบกัมายถกูจบัได้และถกูฆา่ที บ้านหมากมาย ในขณะนั �นบกัแมวพาอีหลงเมียรักไปเยี ยมบกัมาย
ได้เห็นเหตกุารณ์จึงพากนัหลบหนี แต่ก็ไม่รอดพ้นจากทหารจํานวนมากไปได้ อีหลงถกูฆ่าที หมู่บ้าน
แห่งหนึ ง ปัจจุบนัคือ บ้านหนองอีหลง อยู่อําเภอยางชุมน้อย ส่วนบกัแมวก็ถูกฆ่าตายที หนองนํ �า 
ปรากฎจนปัจจบุนั คือ หนองเซียงแมว อยูใ่นเขต บ้านดอนไม้งาม อําเภอราษีไศล จงัหวดัศรีสะเกษ 

    3.2.4.5  ศาสนสถาน  

        สํานกัหอสมดุประชาชนอําเภอราษีไศล (2553; ออนไลน์) กล่าวถึงศา
สนสถานที สําคัญๆ ว่าส่วนมากได้แก่วัดในบวรพระพุทธศาสนาทั �งสิ �น เพราะวัดเป็นสิ งที อยู่คู่
ประวตัศิาสตร์มาโดยตลอด  มีอายกุารก่อสร้างมาพร้อมๆกบัการสร้างเมืองหรือชมุชนทกุแห่ง  เพราะมี
ความเชื อว่า วดักบับ้านจะแยกจากกนัไม่ได้ เมื อสร้างบ้านก็ต้องสร้างวดัขึ �นควบคู่ไปเสมอ วดัจึงเป็น
สถานที ศกัดิyสิทธิyประจําหมู่บ้านมาแตก่าลนาน พอๆกบัคติเบื �องสงู คือ กษัตริย์ไทยที ทรงถือว่า วงักบั
วดั เป็นสิ งที แยกจากกนัไมอ่อกเชน่เดียวกนั สําหรับวดัที สําคญัๆในอําเภอราษีไศล มีดงันี �  

        วดักลัยาโฆสิตาราม (ท่าโพธิy) อําเภอราษีไศล เป็นวดัใหญ่ที ตั �งอยู่ริ มฝั ง
ซ้ายแม่นํ �ามูล มีทิวทัศน์ร่มรื นน่าชื นชมและเป็นที ตั �งสํานักงานเจ้าคณะอําเภอราษีไศล ศูนย์การ
ปกครองสงฆ์ของอําเภอราษีไศล  

        วดัเมืองคง อําเภอราษีไศล เป็นวดัที อยู่บนเนินดินเก่าแก่ ที เดิมเชื อว่า
เป็นเมืองคงโคกโบราณมีคนํู �าล้อมรอบเนินดินนั �น ปรากฎเรื องราวเดิมในใบลาน หนงัสือพื �นเมืองราษี
ไศลวา่ เดมิเป็นที ตั �งเมืองของสองพี น้อง คนพี คือ พระไกร คนน้องคือ พญากตะศิลา พากนัล่องมาตาม
ลํานํ �าโขง เข้ามาตามลํานํ �ามลู และพากนัตั �งเมืองขึ �นที นี สืบมาหลายชั วคน วดัเมืองคง คงเป็นวดัคูเ่มือง
สมยันั �น แตต่อ่มาได้ประสบเหตทีุ ไม่อาจทราบชดัได้ เป็นเหตใุห้ทั �งเมืองและวดัล่มร้างลงเป็นเวลานาน 
มาฟื�นขึ �นใหม่ภายหลงัมีเนื �อที  95 ไร่ 3 งาน 82 ตารางวา ตอ่มาได้มีพระภิกษุสายวดัพระธรรมกาย 
จงัหวดัปทมุธานีมาปฏิบตัิธรรมประจําที นี  ได้ดําเนินการอบรมธรรมทายาทและบรรพชาสามเณรภาค
ฤดรู้อนขึ �นเป็นประจํา ได้ก่อสร้างอาคาร เสนาสนะตา่งๆขึ �นบริเวณวดัเมืองคงในปัจจบุนั  

    3.2.4.6  ประเพณีการดํารงชีวิต  

        ประเพณีหลกัของชาวอําเภอราษีไศลเหมือนกบัชาวอีสานทั วไป คือ ยึด
มั นใน“ฮีตสิบสอง” คือ มีประเพณีประจําสิบสองเดือน ดงันี �  
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        เดือนเจียงหรือเดือนอ้าย (ธันวาคม) ประเพณีบุญเข้ากรรม นิมนต์
พระสงฆ์มาปริวาสกรรม หรือเข้ากรรม เพื อฝึกสํานึกความผิด หรือความบกพร่องของตน และมุ่ง
ประพฤตปิฏิบตัใิห้ถกูต้อง ตามพระวินยัตอ่ไป หรับฆราวาสจะทําพิธีเลี �ยงผีแถน ผีตา่งๆ (ผีบรรพบรุุษ)  

        เดือนยี  (มกราคม) ประเพณีบญุคณูลาน หรือบญุคณูข้าวชาวอีสานส่วน
ใหญ่ มีอาชีพทํานาปลูกข้าว เมื อถึงฤดกูาลเก็บเกี ยวข้าวแล้วก่อนหาบหรือขนข้าวมาใส่ยุ่งฉางหรือ
ชาวบ้านเรียกวา่ “เล้า” มกัจะทําบญุ เพื อเป็นสิริมงคลเพิ มความมั งมีศรีสขุให้แก่ตนเองและครอบครัว  

        เดือนสาม (กมุภาพนัธ์) ประเพณีบญุข้าวจี   ชาวบ้านจะนําข้าวจี ส่วน
หนึ งไปถวายพระ การทําบญุข้าวจี นั �นจดัขึ �นหลงัจากการทําบญุมาฆบชูาแล้ว กําหนดวดังาน ชาวบ้าน
จะนําอาหารหวานคาว และข้าวจี  มารวมกนัที ศาลาวดั นิมนต์พระรับศีล แล้วตกับาตร ถวายข้าวจี  แด่
พระภิกษุ สามเณร พร้อมอาหารคาวหวานเมื อพระฉันเสร็จแล้ว มีการแสดงพระธรรมเทศนา จากนั �น
ชาวบ้านก็จะนําข้าวจี สว่นที เหลือจากพระฉนัมาแบง่กนัรับประทานเพราะเชื อวา่จะโชคดี  

        เดือนสี  (มีนาคม) ประเพณีบญุพระเวสหรือเทศน์มหาชาติ  จดัเป็นงาน
ใหญ่ มีการจดังานตดิตอ่กนัสามวนัเป็นอยา่งน้อย วนัแรกของงาน หรือชาวบ้านเรียกว่ามื �อโฮม(วนัรวม) 
คนในหมู่บ้านจะมาร่วมแรงร่วมใจกนัทํางานที วดั ช่วยกนัจดัตกแต่งศาลา ที จะเทศน์มหาชาติ ให้มี
บรรยากาศคล้ายกบัป่าเขา โดยจินตนาการจากศาลาของพระเวสสนัดรในป่าเขาวงกต วนัที สอง จะมี
พิธีแห่พระเวสสนัดร นางมทัรี กัณหา ชาลี เข้าเมืองซึ งเป็นการไปแห่มาจากทุ่งนา ป่าเขา เข้ามายัง
ศาลาที ตกแตง่ไว้ วนัที สามของงานบญุพระเวส คือ การฟังเทศน์มหาชาติ ให้จบภายในวนัเดียว ซึ งถือ
เป็นอานิสงค์ที ยิ งใหญ่ ในระหว่างที พระเทศน์อยู่นั �น ชาวบ้านจะนํากณัฑ์เทศ มาถวายพระผู้ เทศน์อยู่
ตลอดเวลา เรียกว่า “กณัฑ์หลอน”โดยเรี ยไรเงินบชูากณัฑ์เทศน์ในหมู่บ้าน แห่กณัฑ์เทศน์เข้ามาตอน
เทศก์ก็จะถวายพระรูปนั �น โดยไมเ่จาะจงวา่จะถวายพระรูปใด  

        เดือนห้า (เมษายน) ประเพณีบญุสงกรานต์ หรือตรุษสงกรานต์ กําหนด
จดังานขึ �นในวนัที  13-14-15 เมษายน ของทกุปี เหมือนกบัภาคกลาง 

        เดือนหก (พฤษภาคม) ประเพณีบญุบั �งไฟบญุบั �งไฟ เป็นการบูชาแถน 
บชูาอารักษ์หลกัเมือง และเป็นประเพณีขอฝน เพื อให้ฝนตกต้องตามฤดกูาลชาวบ้านจะอยู่เย็นเป็นสขุ 
ข้าวปลาอาหารอดุมสมบรูณ์ ปราศจากโรคภยัไข้เจ็บ  

        เดือนเจ็ด (มิถนุายน) ประเพณีบญุซําฮะ หรือ บญุชําระ การทําบญุซํา
ฮะ จะมีการตั �งผาม(ปะรํา) ขึ �นกลางหมู่บ้าน มีต้นกล้วยผกูประจําทั �งสี มมุ มีไม้ไผ่แปดหลกัพร้อมเครื อง
ไทยทาน นํ �าพระพทุธมนต์ ฝ้ายผกูแขน มีการฟังพระสวดมนต์ ทกุเย็น และถวายอาหารบิณฑบาตรทกุ
เช้าเป็นเวลา 3 วนั วนัสดุท้ายของการทําบญุ ชาวบ้านจะเก็บสิ งปฏิกลูตา่งๆหรือเครื องใช้ที แตกหกัแล้ว 
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ขนไปเผาทิ �งนอกบ้าน ทําบริเวณบ้านให้สะอาดเรียบร้อย เชื อว่าเป็นการนําสิ งอปัมงคลออกจากบ้าน
แล้วจะทําให้อยูเ่ย็นเป็นสขุ  

        เดือนแปด (กรกฎาคม) ประเพณีบุญเข้าพรรษาเริ มในวนัแรม 1 คํ า 
เดือน 8 เป็นวนัทําบญุเข้าพรรษา หรือบญุเข้าปริุมพรรษา ตามประเพณีที ยึดถือมาเมื อครั �งพทุธกาล ที 
ให้ภิกษุอยูป่ระจําที หรือเข้าพรรษาเป็นเวลา 3 เดือน ชาวบ้านนิยมบวชลกูหลาน เป็นพระภิกษุเพื อจะได้
มีโอกาสศกึษาพระธรรมวินยั ในงานบญุเข้าพรรษา ชาวบ้านจะจดัเตรียมอาหาร เพื อไปทําบญุ และ
จดัหาสบง จีวร ผ้าอาบนํ �าฝน เพื อถวายแดพ่ระภิกษุสงฆ์ ตลอดการจําพรรษาในวนัดงักล่าว มีการฟัง
เทศน์ด้วย  

        เดือนเก้า (สิงหาคม) บุญข้าวประดบัดิน  การทําบุญข้าวประดบัดิน 
คล้ายกบับญุข้าวสาก หรือเรียกว่า บญุข้าวสากน้อย เพื ออทิุศส่วนกศุล แก่บรรพบรุุษและความเป็นสิริ
มงคลแก่พืชผล  

         เดือนสิบ (กนัยายน) ประเพณีบญุข้าวสากหรือสลากภตั จดัขึ �นตรงกบั
วนัเพ็ญเดือนสิบ หรือเรียกวา่บญุเดือนสิบ เป็นการทําบญุเพื ออทิุศส่วนกศุล ให้แก่ผู้ ที ล่วงลบัไปแล้วอีก
ครั �งหนึ งโดยผู้ ที จะถวายทาน เขียนชื อของตนเองไว้ในภาชนะที ใส่ลงในบาตรพระภิกษุ สามเณร รูปใด
จบัสลากของใครผู้นั �นจะนําของถวาย เมื อพระฉันเสร็จแล้ว จะมีการฟังเทศน์ และกรวดนํ �าอุทิศส่วน
กศุลให้แก่ญาตมิิตรที ลว่งลบัไปแล้วด้วย 

         เดือนสิบเอ็ด (ตลุาคม) ประเพณีบญุออกพรรษา พิธีจะกระทําในวนัขึ �น 
15 คํ า เดือน 11 ในตอนเช้ามืด พระสงฆ์จะรวมกนัทําพิธีออกวสัสาปวารณา คือ การเปิดโอกาสให้มี
การว่ากล่าวตกัเตือนกนัได้    สําหรับ ชาวบ้านจะทําบุญตกับาตร  เทโว ถวายภัตตาหารและบริขาร
ตา่งๆ แดพ่ระภิกษุ สามเณรที วดั  

         เดือนสิบสอง (พฤศจิกายน) ประเพณีบญุกฐิน เริ มประเพณีบุญกฐิน 
ตั �งแต่วนัแรม 1 คํ า เดือน 11 ถึงวนัเพ็ญเดือน 12 การทอดกฐินทํากันมาแต่โบราณ เพราะมีพุทธ
บญัญตัไิว้ให้พระภิกษุ แสวงหาผ้าและรับกฐินได้ตามกําหนดเวลาดงักลา่ว 

 จากที กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า สภาพทั วไปของจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษมี         
ภมูิประเทศ สภาพเศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรมที หลากหลาย ได้แก่ แหล่งโบราณคดี ชนเผ่า ตํานาน 
ศาสนสถาน ประเพณีการดํารงชีวิตซึ งเป็นวฒันธรรมท้องถิ นที นา่สนใจควรแก่การศกึษาและสืบทอดแก่
อนชุนรุ่นหลงั ดงันั �นจงึเป็นจดุที ผู้ วิจยัสนใจทําการศกึษา ในครั �งนี � 
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 3.3  ความหมายของวัฒนธรรม 

     มีผู้กลา่วถึงความหมายของ ”วฒันธรรม” ไว้ดงัตอ่ไปนี � 

     ครัคฮอน (อมรวิชช์  นาครทรรพ. 2546: 5; อ้างอิงจาก Kluckhohn. 1949: 135) ได้
นิยามคําวา่ “วฒันธรรม” หมายถึงการออกแบบการดํารงชีวิต (Design for living)ซึ งก็มีความหมายใน
แนวกว้างครอบคลมุแนวทางการดําเนินชีวิตด้านตา่ง ๆ ของมนษุย์เชน่เดียวกนั 

     เคียนและฮอลแลนด์ (อมรวิชช์  นาครทรรพ. 2546: 10; อ้างอิงจาก Quinn and 
Holland 1978;citied in Hinkel; 1999: 77) กลา่ววา่ “วฒันธรรม” เป็นสิ งที ไม่คงที  วฒันธรรมเกี ยวข้อง
กบัการดําเนินชีวิตประจําวนัของผู้คน นอกจากนี � วฒันธรรมยงัเป็นตวัความรู้ที แลกเปลี ยนกนัได้ นั นคือ 
เป็นสิ งที ผู้คนต้องรู้เพื อที จะปฏิบตั ิกระทําสิ งตา่ง ๆ และตีความตามประสบการณ์ส่วนตน การกระทํานี �
รวมถึง คําพดูทั �งที เป็นภาษาพดูและภาษาเขียน การแลกเปลี ยนความรู้ในรูปของพฤติกรรมทางคําพูด
หมายถึง บทสนทนาที คุ้นเคย ในการใช้ภาษา ซึ งใช้สําหรับการตีความ หรือทําความเข้าใจ สําหรับการ
กระทําหรือคําพดูของผู้ อื น 

     ซิลลี  (อมรวิชช์  นาครทรรพ. 2546 : 5; อ้างอิงจาก Seely. 1984: 234) อธิบายว่า        
”วฒันธรรม” คือ สิ งที ครอบคลมุทกุมิตขิองการใช้ชีวิตของมนษุย์ 

     ทอมสนั (ธนชาติ หล่อนกลาง.2550: 45; อ้างอิงจาก Thompson 1990; cited in 
Hinkel. 1999 : 77) ให้ความหมายวฒันธรรม ว่า หมายถึง รูปแบบของความหมายที แสดงให้เห็นรูป
สญัลกัษณ์ รวมถึง การกระทํา ถ้อยคํา และวตัถทีุ มีความหมายชนิดตา่ง ๆ โดยเป็นคณุธรรมซึ งบคุคล
สื อสารและแลกเปลี ยนประสบการณ์   กบัผู้ อื น 

     เบดและพร็อง(ธนชาติ หล่อนกลาง. 2550: 45; อ้างอิงจาก Bates & Plog. 1991; cited 
in Bayyurt. 2006: 234) ให้ความหมาย “วฒันธรรม” ว่าหมายถึง ระบบการแบง่ปันความเชื อ คา่นิยม 
ประเพณี พฤตกิรรม และเครื องมือเครื องใช้ซึ งสมาชิกของสงัคมใช้จดัการกบัโลกของพวกเขาและสงัคม
อื น และมีการถ่ายทอดจากรุ่นสูรุ่่นผา่นการเรียนรู้ 

     เซ็นเด็น (อมรวิชช์  นาครทรร. 2546: 6; Zenden. 1996; 208) ให้ความหมายของ     ”
วฒันธรรม” ไว้ว่า หมายถึง มรดกทางสงัคมที ครอบคลุมถึงแบบความคิด ความรู้สึก ค่านิยมตลอดจน
แบบแผนการประพฤตปิฏิบตัทีิ ถ่ายทอดจากรุ่นหนึ งไปยงัอีกรุ่นหนึ ง 

     สมปอง  จนัทคง (2530: 195 ) กล่าวว่า “วฒันธรรม” เป็นสิ งที แสดงถึงเอกลกัษณ์และ
ศกัดิyศรีของชาต ิวฒันธรรมก่อให้เกิดความสามคัคีในหมู่คณะระหว่างชนในชาติ และมีส่วนช่วยในการ
พัฒนาจิตใจ เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง อันเป็นผลให้เกิดการพัฒนาและความมั นคงของ
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ประเทศชาติ วฒันธรรมเป็นสิ งที เก็บรวบรวมความคิดเห็น ความรู้สึก ความประพฤติหรือการกระทํา
ใดๆของคนในสงัคม ดงันั �นวฒันธรรมจึงเป็นมรดกอนัลํ �าคา่ที บรรพบุรุษได้สั งสมกนัมาและตกทอดมา
จนถึงคนรุ่นปัจจบุนั วฒันธรรมนั �นมีอยูห่ลายสาขา ดงันี � 

     วฒันธรรมการกิน 

     แจ่วบองเป็นอาหารชนิดหนึ งที ทําจากปลาร้า สับให้ละเอียดปรุงด้วยพริกผง หอม 
กระเทียม เป็นอาหารที มีความสําคญัตอ่ชาวอีสานเป็นอยา่งมาก 

     อาหารที ชาวอีสานถือเป็นอาหารพิเศษ คือ ลาบก้อย เพราะอาหารประเภทนี �มกัจะได้
กินกนัในโอกาสพิเศษ นาน ๆ ได้กินกนัครั �งหนึ ง 

     วฒันธรรมการทอผ้า การย้อมผ้า การปลกูหมอ่นเลี �ยงไหม 

     การปลูกหม่อนเลี �ยงไหม ถือเป็นวฒันธรรมอย่างหนึ งของชาวอีสานที กําลงัได้รับความ
สนใจจากชาวถิ นไทยอื น ๆ ฝ้าย เป็นวัสดุสําคัญในการทอผ้ามาก ผ้าที ทอจากฝ้ายจะใช้เป็น
เครื องนุง่หม่ของชาวอีสานโดยทั วไปการย้อมผ้าสมยัก่อนยงัไมมี่สีเคมี ต้องใช้สีที สกดัจากธรรมชาติเช่น
ครั ง ยางบง เป็นต้นสีที ใช้ย้อมในสมยัก่อนใช้สีจากครั ง ย้อมแล้วได้สีแดง เมื อมีไหม  ก็ต้องมีฟืมที ใช้ทอ
เป็นผืนผ้า ซึ งมีอปุกรณ์อื น ๆ ที สําคญัเชน่ หลา เหล็กใน 

     วฒันธรรมการปั �นหม้อ 

     ไทยปั �นดิน หมายถึง ช่างปั �นหม้อ ส่วนมากช่างปั �นหม้อเหล่านี �มกัจะปั �นหม้อเพื อนําไป
จําหนา่ยเป็นสินค้า และนิยมนําหม้อที แตกมาใช้ที บ้านของตน เพราะต้องเอาหม้อที มีคณุภาพดีไปขาย 
ดงันั �นจงึบอกวา่ ไทยปั �นดนิไมมี่หม้อใช้ 

     วฒันธรรมการจกัสาน 

     ไม้ไผ่ ชาวอีสานนิยมนํามาจักเป็นตอกไว้สานสิ งของเครื องใช้ต่าง ๆ มากมายเช่น 
ตะกร้า กระบงุ ไซ ข้อง เป็นต้น ไซ เป็นอปุกรณ์ที ใช้ดกัปลา สานจากไม้ไผ ่นิยมกนัมากในภาคอีสาน 

  วฒันธรรมการกินหมาก 

  การกินหมากนั �นมีมานานแล้ว ส่วนประกอบของหมากหนึ งคํา มีสีเสียด หมาก พลู ปูน 
แก่นคณู ใส่ให้ได้สดัส่วนที พอดีแล้วเคี �ยวให้เป็นนํ �าสีแดงแล้วถ่มทิ �งไม่ได้กลืนลงท้อง เมื อเคี �ยวจนแดง
จดัจะใช้ยาฉนุสีฟันให้ขาว ยาจกุฟันชาวบ้านจะปลกูเองหั นเอง การกินหมากมกัพบในคนแก่ทั วไป ของ
ชาวอีสานทั �งชายและหญิง และในบางหมูบ้่านคนหนุม่ก็เคี �ยวเชน่กนั 

     วฒันธรรมความเชื อ 
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     ความเชื อและการยอมรับสิ งใดสิ งหนึ ง เป็นเครื องยึดเหนี ยวจิตใจของมนุษย์ให้รู้สึก
อบอุ่น มั นใจว่ามีอํานาจพิเศษคุ้มครอง ชาวไทยมีความเชื อเรื องผีและวิญญาณ โชคลาง ความฝัน 
คาถาอาคม เครื องรางของขลังโหราศาสตร์ รวมถึงความเชื อในปรากฏการณ์ธรรมชาติ ( จารุวรรณ  
ธรรมวตัร 2530: 179 ) 

     ความเชื อเป็นเรื องของจิต มีมานานพร้อมกบัการเกิดชมุชนเพราะความเชื อเป็นสิ งที ให้
คําตอบ หรืออธิบายความสงสัยของคนในที ลี �ลบัหรือหาเหตผุลไม่ได้ ความเชื อที ปรากฏมีหลายเรื อง 
เชน่  

     ความเชื อเรื องผี การถือผีเป็นวฒันธรรมดั �งเดิมของชาวไทยที เกี ยวข้องกับภาวะทาง
สงัคมและจิตใจ ชาวอีสานนบัถือพทุธศาสนาจริงแตก็่ยงันบัถือผีควบคูไ่ปด้วย ความเชื อเรื องผีที ปรากฏ
มี ผีปอบ นางธรณี ซึ งเป็นสิ งที ลี �ลบั ไมมี่ตวัตน แตส่ิ งเหลา่นี �ก็ฝังอยูใ่นจิตใจของชาวอีสานมาโดยตลอด 

     ความเชื อเรื องโชคลาง ชาวไทยเชื อวา่โชคและเคราะห์ไมไ่ด้อบุตัจิากกรรมเท่านั �นแตเ่กิด
จากบาปบญุ และอํานาจที มองไมเ่ห็นบนัดาลให้เกิดเหตรุ้ายหรือดีได้โดยความผิดปกติของร่างกายหรือ
สิ งแวดล้อมรอบตวั อาจบอกลกัษณะเหตกุารณ์ได้ล่วงหน้า (จารุวรรณ  ธรรมวตัร 2530: 181) ความ
เชื อเรื องโชคลางที ปรากฏส่วนใหญ่จะเป็นเรื อง ความฝัน ลางสงัหรณ์ มากกว่าเป็นเรื องเครื องรางของ
ขลงั 

     ความเชื อเรื องพระพุทธศาสนา คติความเชื อในทางพระพุทธศาสนาที ชาวบ้านเชื อถือ
ยดึมั น เป็นพทุธศาสนาระดบัชาวบ้าน ไมไ่ด้ยดึถือหลกัคําสอนอยา่งลกึซึ �งเป็นปรัชญา แตจ่ะเชื อในเรื อง
ของบญุกรรม ชาตินี �ชาติหน้า หรือชาติปางก่อน เท่าที จะสนองความต้องการของตนเองเท่านั �น ความ
เชื อในเรื องของพระพทุธศาสนาที ปรากฏ คือ 

     ความเชื อเรื องบญุกรรม ชาวบ้านเชื อว่าทําดีได้ดี ทําชั วได้ชั ว ถ้าใครทําดีหรือทําบญุผล
บญุนั �นก็จะตอบสนอง และถ้าหากใครทําความชั วหรือทําบาปผลกรรมนั �นจะตอบสนอง 

     ความเชื อเรื องชาตินี �ชาติหน้า คติความเชื อเรื องเวียนว่ายตายเกิด ชาตินี �ชาติหน้า ชาว
อีสานยดึถือมาช้านาน เชื อวา่มีผลตอ่การประพฤตปิฏิบตัขิองคนในปัจจบุนัและอนาคต 

     ความเชื อเรื องนรกสวรรค์ สงัคมอีสานเชื อว่า นรกสวรรค์มีจริง เมื อตายไปแล้วจะไปอยู่
นรกหรือสวรรค์นั �นขึ �นอยูก่บัผลกรรมที ได้กระทําไว้ก่อนที จะตาย คือในชว่งที ยงัมีชีวิตอยู ่

     สาโรช  บัวศรี (2531: 37) ได้ให้ความหมายของ “วัฒนธรรม” ไว้ว่า “วัฒนธรรม
หมายถึง ความดี ความงาม และความจริงใจในชีวิตมนษุย์ซึ งปรากฏในรูปแบบตา่ง ๆ และได้ตกทอด
มาถึงเราในปัจจบุนั หรือที วา่เราได้ปรับปรุงและสร้างสรรค์ขึ �นในสมยัของเราเอง” 
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     สํานกังานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (2537) ให้ความหมาย “วฒันธรรม” ไว้
ดังนี � วัฒนธรรมเป็นเรื องเกี ยวกับวิถีชีวิตของคนในการอยู่ร่วมกันในสังคม หรือกล่าวอีกนัยหนึ ง 
หมายถึง วิถีชีวิตของสังคม ซึ งประกอบด้วยระบบความสมัพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับ
สังคม มนุษย์กับสิ งแวดล้อม ซึ งมีทั �งส่วนที เป็นธรรมชาติและสิ งที สร้างสรรค์ของมนุษย์ เนื องจาก
องค์ประกอบดงักล่าวมีการเปลี ยนแปลงอยู่เสมอ งานวัฒนธรรมจึงต้องมีการปรับปรุงเปลี ยนแปลง
เพื อให้สอดคล้องกบัสภาวการณ์ของมนษุย์ สงัคมและสิ งแวดล้อมนั �น ๆ 

     อมรา พงศาพิชญ์ (2537: 1-2) กล่าวถึงวฒันธรรมไว้ว่า “วฒันธรรม” คือ สิ งที มนุษย์
สร้างขึ �น กําหนดขึ �น มิใช่สิ งที มนษุย์ทําตามสญัญาณ อาจเป็นการประดิษฐ์วตัถสุิ งของขึ �นใช้ หรืออาจ
เป็นการกําหนดพฤตกิรรม และ/หรือ ความคิดตลอดจนวิธีการหรือระบบการทํางานฉะนั �นวฒันธรรม ก็
คือ ระบบในสงัคมที มนษุย์สร้างขึ �น มิใช่ระบบที เกิดขึ �นโดยธรรมชาติตามสญัชาตญาณ วฒันธรรมเป็น
ระบบสัญลักษณ์ในสังคมที มนุษย์สร้างขึ �นมา แล้วจึงสอนให้คนรุ่นหลงั ๆ ได้เรียนรู้หรือนําไปปฏิบตั ิ
วฒันธรรมจงึต้องมีการเรียนรู้และมีการถ่ายทอด 

     นิธิ  เอียวศรีวงศ์ (2538: 15) ให้ความหมายของ  “วฒันธรรม”  ว่าระบบความสมัพนัธ์
ของคนกบัคน และคนกบัธรรมชาต ิ

     ยศ  สันตสมบตัิ (2540: 17) กล่าวถึงลักษณะพื �นฐานที สําคัญของวัฒนธรรมตาม
แนวคิดของนกัมนษุย์วิทยา ไว้ 6 ประการ คือ 1) วฒันธรรมเป็นระบบความคิดและคา่นิยมที สมาชิก
สงัคมมีร่วมกัน  2) วฒันธรรมเป็นสิ งที มนุษย์เรียนรู้  3) วฒันธรรมมีพื �นฐานมาจากการใช้สญัลกัษณ์  
4) วัฒนธรรมเป็นองค์รวมของความรู้และภูมิปัญญา  5) วัฒนธรรมคือกระบวนการในการกําหนด
นิยามความหมายของชีวิตและสิ งที อยู่รอบตัวมนุษย์ และ 6) วัฒนธรรมเป็นสิ งที ไม่หยุดนิ ง แต่
เปลี ยนแปลงปรับตวัอยูต่ลอดเวลา 

     นิคม  มสูิกะคามะ (2542: 3) กลา่ววา่วฒันธรรมคือ รูปแบบวิถีชีวิตของคนเผ่าตา่ง ๆ ที 
เป็นจิตวิญญาณ ทําให้คนมีการดํารงชีวิต มีความสขุกาย สบายใจ อยู่เย็นเป็นสขุ เป็นผลที เกิดจากภูมิ
ปัญญาและเทคโนโลยีของเผา่พนัธุ์ 

     พจนานุกรมราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายของวัฒนธรรมไว้ว่า  
“วฒันธรรม” สิ งที ทําความเจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะ เช่น วฒันธรรมไทย วฒันธรรมในการแตง่กาย 
วิถีชีวิตของหมูค่ณะ เชน่ วฒันธรรมพื �นบ้าน วฒันธรรมชาวเขา 

  ประเวศ  วะสี (2547: 279) ให้ความหมายคําว่า “วฒันธรรม” ว่า หมายถึงวิถีชีวิตร่วมกนั
ของกลุ่มชนที สอดคล้องกับสิ งแวดล้อมหนึ ง ๆ มีความเชื อ ระบบคุณค่า การทํามาหากิน ชีวิตความ 
และขนบธรรมเนียมประเพณีร่วมกนั 
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  อมรวิชช์  นาครทรรพ (2546: 5-6,8) กล่าวว่า โดยทั วไปนกัวิชาการทางสงัคมวิทยามกัจะ
ให้ความหมายของคําว่า วัฒนธรรมไว้สองระดับ คือ ระดับที เป็น วัตถุ (Materialculture) หรือ
วฒันธรรมที เป็นวตัถซุึ งอาจหมายถึง โบราณวตัถ ุสถานที  ข้าวของเครื องใช้ เสื �อผ้า วรรณกรรม ดนตรี 
งานศลิปะตา่ง ๆ กบัอีกสว่นหนึ งคือ อวตัถ ุ(Non-material culture) หรือวฒันธรรมที ไม่สามารถจบัต้อง
ได้ ซึ งได้แก่ คา่นิยม ความเชื อ ภาษา สญัลกัษณ์ บรรทดัฐานขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ที คนใน
สังคมนั �นยึดถือร่วมกัน นิยามสําคัญของวัฒนธรรมในมุมมองเชิงสังคมวิทยา วัฒนธรรมมี
ความสัมพันธ์กับการใช้ชีวิตในทุก ๆ ด้านของมนุษย์ มีทั �งส่วนที เป็นวัตถุและส่วนที เป็นคุณค่าเชิง
นามธรรม เป็นเครื องยึดโยงคนในสงัคมไว้ด้วยกัน วฒันธรรมและการเปลี ยนแปลงทางวฒันธรรมจึง
เป็นเครื องบ่งบอกถึงความสัมพันธ์และการเปลี ยนแปลงในความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคมด้วย 
วฒันธรรมเป็นสิ งที ต้องอาศยัการเรียนรู้ผ่านปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม และเป็นสิ งที มีพลวตัรเปลี ยนแปลง
ไปตามกาลเวลา 

 จากความหมายดังกล่าวข้างต้นพอสรุปได้ว่าวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์เกี ยวข้องกับการ
ดําเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคน วฒันธรรมมีการเปลี ยนแปลงปรับปรุงหรือผลิตขึ �นสร้างขึ �นไม่คงที  ทั �งนี �
เพื อความเจริญงอกงามในวิถีของส่วนรวมของสังคมใดสงัคมหนึ ง มนุษย์ทุกคนจึงจําเป็นอย่างยิ งที 
จะต้องเรียนรู้วัฒนธรรมของตนเองให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง เพื อใช้ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวนัที สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทสงัคมที อาศยัอยู่อีกทั �งการเรียนรู้วฒันธรรมของตนเอง 
ทําให้สามารถแลกเปลี ยนความรู้ ความคิดเกี ยวกบัวฒันธรรมของตนกบัผู้ ที มาจากประเทศที มีพื �นฐาน
ทางด้านวฒันธรรมที แตกต่างได้ ทําให้เกิดการเรียนรู้และเปรียบเทียบความเหมือนความแตกต่างได้ 
ทําให้เกิดการเรียนรู้ข้ามวฒันธรรมระหว่างบุคคล เพราะมีการแลกเปลี ยนความรู้ทางวฒันธรรมผ่าน
ทางภาษา ทําให้เกิดการเรียนรู้และเปรียบเทียบความเหมือนความตา่งทางวฒันธรรมของผู้ เรียนและ
วฒันธรรมอื น 

 3.4 ประเภทของวัฒนธรรม 

  มีผู้กลา่วถึงประเภทของวฒันธรรมเอาไว้ ดงันี � 

  พระยาอนมุานราชธน (2507) จําแนกประเภทของวฒันธรรมไว้ ดงันี � 

   1. การดํารงชีวิต (Life) ได้แก่ วิถีชีวิตการทํามาหากิน 

   2. สังคมสถาบันทางสังคม (Social) ได้แก่เรื องของครอบครัว คนที อยู่ร่วมกันเป็น
ชมุชน และแสดงออกในกิจกรรมตา่ง ๆ เชน่ เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง เป็นต้น 

   3. ศาสนา (Religion) เป็นเรื องของความเชื อ ปรัชญา 
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   4. สนุทรียศาสตร์ (Aesthetic) เป็นเรื องของความงาม รสนิยม ศลิปกรรม 

   5. ภาษา (Language) เป็นเรื องของการสื อสาร การเขียน การอา่น วรรณกรรม 

  สาโรช  บวัศรี (2531: 62)  จดัแบง่ประเภทของวฒันธรรมตามหลกัสากล ดงันี � 

   1. ศิลปกรรม ภาษาและวรรณคดี การละคร นาฏศิลป์ วิจิตรศิลป์ การดนตรี 
สถาปัตยกรรม การประตมิากรรม ศลิปกรรมที เกิดขึ �นใหมด้่านวิทย ุโทรทศัน์และภาพยนตร์ 

   2. มนุษย์ศาสตร์ ศาสนา จริยธรรม ปรัชญา ธรรมเนียม ประเพณี มานุษยวิทยา 
อดุมการณ์ เจตคตขิองคนในชาต ิกฎเกณฑ์ ระเบียบวินยั ฯลฯ 

   3. การช่างฝีมือ การทอ การแกะสลัก การเย็บปักถักร้อย การทําเครื องเขิน การทํา
เครื องเงินเครื องทอง เครื องถม การทําเครื องปั �นดนิเผา การจกัสาน ชา่งเหล็ก ชา่งไม้ ฯลฯ 

   4. การกีฬาและนนัทนาการ กีฬาพื �นเมือง การละเล่นตา่ง ๆ การตอ่ยมวยการฟันดาบ 
กระบี กระบอง ฯลฯ 

   5. คหกรรมศาสตร์ อาหารการกิน เสื �อผ้า การแตง่กาย การตกแตง่บ้านเรือนการเลี �ยง
ดอูบรมลกู มารยาทการต้อนรับ การอยูก่นัเป็นครอบครัว 

  สํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กรมศิลปากร (2540: 10) จําแนก
สถานภาพวฒันธรรมไทย เป็น 2 แบบ คือ 

   1. มรดกทางวฒันธรรม (Cultural heritage) คือ รากเหง้าพฒันาการของคนนิรนามที 
ผ่านจากยุคหิน เติบโต ปรับปรุง เปลี ยนแปลง สืบต่อมาจากสภาพของกาลเวลาและสิ งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและสังคม จนถึงปัจจุบัน ต้องรักษาไว้ไม่ให้สูญ เพื อเกื �อกูลเกียรติภูมิของท้องถิ น 
ประกอบด้วย อนสุรณ์สถาน (Moument) ภาษา (Ipigraphy) ศลิปะและเครื องมือ (Artifact) 

   2. วฒันธรรมร่วมสมยัเอกลกัษณ์ไทยที ดี (Contemporary life Thai identity) คือ 
แบบแผนการพฒันาสงัคมให้เกิดการสขุกาย – สบายใจในการดํารงชีพ (อาหาร เสื �อผ้า ยารักษาโรค 
และที อยู่อาศยั) การประพฤติปฏิบตัิทางศาสนา การใช้ภาษาถิ น ภาษาชาติ การสร้างสรรค์ศิลปะ เพื อ
พฒันาบ้านเมืองให้เหมาะสม สวยงาม ประกอบด้วย การดํารงชีพ (Life) ภาษา (Language) ศาสนา 
(Religion) ศลิปะ (Arts) และการละเลน่ และ สงัคม (Social)  

  วีระ  บํารุงรักษ์ (2541: 37)  แบง่วฒันธรรมไทยออกเป็น 3 ระดบั ดงันี � 

   1. วฒันธรรมพื �นบ้าน 

   2. วฒันธรรมประจําชาต ิ
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   3. วฒันธรรมสากลหรือวฒันธรรมนานาชาต ิ

  นิคม  มสูิกะคามะ (2542: 3-4)  แบง่วฒันธรรมออกเป็นสาขาใหญ่ 3 ระบบ คือ 

   1. มรดกทางวัฒนธรรมในอดีต (Heritage) คือหลกัฐานที เกี ยวกับการดํารงชีพของ
บรรพชนในอดีต จําแนกได้ 3 ประเภท ได้แก่ อนุสรณ์สถาน (Monuments) โบราณศิลปวัตถ ุ
(Artifacts) และ เอกสารตํานาน (Archive) 

   2. วฒันธรรมทั วไป (Common living culture) ได้แก่ รูปแบบและเอกลกัษณ์ในการ
ดํารงชีพแบบเผ่าพันธุ์  แสดงให้เห็นรูปแบบของเผ่าพันธุ์ นั �นเช่น การดํารงชีพ ( living) ภาษา 
(Language) ศาสนา (Religion) ศิลปะและสุนทรียภาพ (Aesthetic) และสังคม เศรษฐกิจและ
การเมือง (Social) 

   3. ภูมิปัญญาและเทคโนโลยี (Wisdom and techonlogy) ได้แก่ ความรู้ 
ความสามารถของประชาชนในการคดิค้น ประดษิฐ์ สร้างสรรค์ เพื อทําให้คณุภาพชีวิตดีขึ �น  ภูมิปัญญา
ไทยสมัยโบราณซึ งเด็กไทยเรียนกับพระสงฆ์ มีสาขา คือ 1. ไสยะ วิทยะ วิศวะ และโหราศาสตร์ 2. 
ภาษาศาสตร์ 3. เกษตรศาสตร์ 4. รัฐศาสตร์ 5. ยทุธศาสตร์ 6. เภสชัศาสตร์และการพยาบาล 7. ศิลปะ
ศาสตร์และนาฏดริุยางค์ศาสตร์ และได้แบง่วฒันธรรมเป็น 3 ระดบั คือ 

    3.1 วัฒนธรรมท้องถิ น หรือ วัฒนธรรมพื �นบ้าน (Native culture หรือ 
Localization etc.) คือ รูปแบบในการดํารงชีพของประชาชนในท้องถิ น ซึ งแสดงให้เห็นในรูปแบบการ
ทํามาหากิน ภาษา ความเชื อ ศลิปะ ครอบครัว ฯลฯ ที ทําให้เกิดความสขุกายสบายใจแก่ชมุชน 

    3.2 วัฒนธรรมแห่งชาติ (National culture) คือ วิถีชีวิตผู้ คนที รัฐบาลกลาง
เลือกสรรจากวฒันธรรมพื �นบ้านมาเป็นแนวปฏิบตัิให้คนส่วนใหญ่ในรัฐใช้ถือปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ละ
แนวที รัฐ กําหนดเป็นนโยบายและวิธีการดําเนิน 

    3.3 วฒันธรรมโลก (International culture) คือ อนุสญัญาระหว่างประเทศแห่ง
กรุงเวียนนาว่าด้วยสิทธิมนุษยชน สีผิว ปัญญาสตรี เด็ก คนชรา คนพิการ และผู้ ลี �ภัยทางการเมือง
 จากข้อความดงักล่าวข้างต้นพอสรุปได้ว่าวฒันธรรมมี 3 ประเภท คือ วฒันธรรมพื �นบ้าน
วฒันธรรมประจําชาต ิวฒันธรรมนานาชาต ิ

 3.5 ความหมายของวัฒนธรรมท้องถิ�น 

  มีผู้กลา่วถึงความหมายของวฒันธรรมท้องถิ นเอาไว้ ดงันี � 

  วีระ  บํารุงรักษ์ (2541: 38) ให้ความหมายวฒันธรรมพื �นบ้านว่า หมายถึง วฒันธรรมของ
ประชาชนโดยทั วไป ประชาชนโดยทั วไป ประชาชนหรือชาวบ้านกําหนดหรือสร้างขึ �นมาเพื อเป็น
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เครื องมือในการแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของสังคมพื �นบ้าน ซึ งเป็นสังคมย่อยใน
สงัคมไทย 

  นิคม  มูสิกะคามะ (2542: 5) กล่าวว่า วฒันธรรมแต่ท้องถิ นไม่ว่าจะเป็นระดบัใด ควร
จะต้องมีเนื �อหาทางวฒันธรรม ดงัตอ่ไปนี � (มรดก 3 เอกลกัษณ์ 5 ภมูิปัญญา 7)  

   1. ประวตัศิาสตร์ พฒันาการของบรรพชนตั �งแตย่คุก่อนประวตัิศาสตร์ ประวตัิศาสตร์
โบราณ (ตํานาน นิทาน) และเหตกุารณ์สําคญัของท้องถิ น 

   2. ทรัพย์สินและสถานที เ ก็บรักษาวัฒนธรรมสาขาต่าง ๆ เช่น โบราณสถาน 
โบราณวตัถ ุและจารึก เอกสาร ตํานาน ฯลฯ 

   3. เอกลักษณ์ของท้องถิ น เช่น การทํามาหากิน ภาษา ศาสนา ศิลปะ และสังคม    
ภมูิปัญญา และเทคโนโลยีสาขาตา่ง ๆ  

  4. บคุคลสําคญัของท้องถิ น ได้แก่ คนสําคญัในประวตัศิาสตร์ และผู้ นําชมุชนปัจจบุนั 

 จากความหมายที กลา่วมาได้แบง่เป้าหมายการเรียนรู้วฒันธรรมออกเป็น 3 ด้าน ดงัตาราง 1  
 
ตาราง 1 แสดงกรอบแนวคดิเกี ยวกบัเป้าหมายการเรียนรู้วฒันธรรม 
 

ระดบัการเรียนรู้ เป้าหมายทั วไป เป้าหมายเฉพาะ 
ความรู้ รู้ ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ก า ร พั ฒ น า

วัฒนธรรมมนุษย์รู้ปัจจัยในการ
เปลี ยนแปลงทางวัฒนธ รรม รู้
เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของชาติ
ตา่ง ๆ  

รู้ จักขนบธ รรม เ นียม และ เ รื อ ง ราว
เกี ยวกับวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ของ
ช น ช า ติ ห นึ ง  ๆ  รู้ จั ก ลั ก ษ ณ ะ ท า ง
ภูมิศาสตร์และสถานที สําคญั วนัสําคญั 
ผลผลิตสําคัญของชนชาติหนึ ง ๆ รู้จัก
การใช้ภาษาของชนชาตหินึ ง ๆ  

ทกัษะ สามารถค้นค ว้า เ รื อ ง ราวทาง
วัฒนธรรมสามารถปรับตัวใน
วัฒนธรรมที แตกต่างสามารถ
สื อ ส า ร กับ ค น ต่ า ง วัฒ น ธ ร ร ม
สามารถแลกเปลี ยนทศันะในเรื อง
ตา่ง ๆ กบัคนตา่งวฒันธรรม 

สามารถใช้ชีวิตในแต่ละวันในด้านการ
กินการอยู่ ไ ด้อย่างมี เ ป็นปกติสุขใน
วฒันธรรมหนึ ง ๆ ได้ สามารถดํารงตน
ได้ตามบรรทดัฐานของวฒันธรรมหนึ ง ๆ 
ได้ 
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ระดบัการเรียนรู้ เป้าหมายทั วไป เป้าหมายเฉพาะ 

เจตคติ มีเจตคติที ดีต่อความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม  การเรียนรู้วัฒนธรรม
การมองพฤติกรรมของบุคคลเชิง
สมัพนัธ์กบัวฒันธรรม 

มีเจตคติที ดีต่อวัฒนธรรมหนึ ง ๆ มีเจต
คตทีิ ดีตอ่บคุคลที มาจากวฒันธรรมหนึ ง 

 

  โมราน (อมรวิชช์  นาครทรรพ, 2546: 16; อ้างอิงจาก Moran 2001: 19) กล่าวว่า ภายใต้
กรอบแนวคดิของนกัวิชาการหลาย ๆ คนตา่งชี �ให้เห็นว่า การเรียนการสอนวฒันธรรมมีเป้าหมายตั �งแต่
ระดบัความรู้และทักษะทางวัฒนธรรมขึ �นไปจนเป้าหมายขึ �นสูงของการสร้างความเข้าใจและเห็น
คณุคา่ของวฒันธรรมในแง่มมุตา่ง ๆ อยา่งไรก็ตามการเรียนการสอนวฒันธรรมส่วนใหญ่มกัจะ  ติดอยู่
ที ระดบัของการให้ข้อมลูพื �นฐานทางวฒันธรรมและข้อมลูเกี ยวกบัขนบธรรมเนียมวิถีชีวิตของกลุ่มตา่ง 
ๆ มากกวา่การสร้างความตระหนกัและเห็นคณุคา่วฒันธรรมอยา่งลกึซึ �ง 

  อมรวิชช์  นาครทรรพ (2546 : 74-75) สรุปเป้าหมายหลกัของการเรียนรู้วฒันธรรมที ดี
ควรครอบคลมุในเรื องตอ่ไปนี � 

   1. การให้ผู้ เรียนมีทกัษะทางวฒันธรรม หมายถึง ความสามารในการติดตอ่สื อสารกบั
บคุคลร่วมวฒันธรรม หรือตา่งวฒันธรรม 

   2. การให้ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี ยวกบัรากเหง้าและการดํารงอยู่ของวฒันธรรม
ของตน 

   3. การให้ผู้ เรียนบงัเกิดความซาบซึ �งในคณุคา่ทางวฒันธรรมของตนผ่านกระบวนการ
จดัการเรียนการสอนที เน้นบทบาทของผู้ เรียนเป็นสําคญั 

   4. การให้ผู้ เรียนมีความตระหนักในหน้าที ของตนในฐานะสมาชิกหน่วยหนึ งทาง
วฒันธรรม 

   5. การให้ผู้ เรียนเกิดความเคารพในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมี
ความสามารถปรับตวัในการใช้ชีวิตและการทํางานในบริบทตา่งวฒันธรรมได้ 

 จากความหมายดงักลา่วข้างต้นพอสรุปได้วา่วฒันธรรมท้องถิ นบางครั �งจะใช้คําว่า วฒันธรรม
พื �นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ น และภูมิปัญญาชาวบ้าน ซึ งความหมายเป็นเรื องของการดําเนินชีวิตของ
กลุ่มคนที อยู่ภายในชมุชนใดชุมชนหนึ งโดยเฉพาะ ซึ งมีขอบเขตที อยู่อาศยัไม่กว้างนกั หรือมีลกัษณะ
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บางอย่างเช่น ชาติพนัธ์เหมือนกนั ตลอดจนมีลกัษณะเด่นของการดําเนินวิถีชีวิตแตกตา่งจากคนกลุ่ม
อื น ๆ โดยรอบ 

 ในการวิจัยครั �งนี � ผู้ วิจยัแบ่งประเภทวัฒนธรรมท้องถิ นจงัหวดัศรีสะเกษโดยเป็นการศึกษา
เกี ยวข้องกบัวิถีการดําเนินชีวิตของผู้คนในท้องถิ น สถานที สําคญั บคุคลสําคญั วิถีชีวิต อาหารประจํา
ท้องถิ น และภมูิปัญญาท้องถิ น ซึ งประกอบด้วย เนื �อหา หลกัดงันี � 

 3.6 งานวิจัยที�เกี�ยวข้องกับวัฒนธรรมท้องถิ�น 

  งานวิจัยในประเทศ 

  ธนชาติ หล่อนกลาง (2550: บทคดัย่อ) ศกึษาการพฒันาวิชาภาษาองักฤษโดยใช้ชมุชน
เป็นฐานเพื อสร้างทักษะทางภาษาอังกฤษและความรู้วัฒนธรรมท้องถิ นสําหรับนักศึกษาระดับ   
ปริญญาตรี โดยมีจุดประสงค์เพื อ 1) พฒันาภาษาองักฤษโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 2) เพื อเสริมสร้าง
ทกัษะภาษาอังกฤษของผู้ เรียนโดยใช้แนวคิดชุมชนเป็นฐาน 3) ศึกษาการใช้แนวคิดชุมชนเป็นฐาน
สามารถสร้างความรู้วฒันธรรมท้องถิ นได้หรือไม่ และ 4) ประเมินคณุภาพของวิชาภาษาองักฤษที ใช้
แนวคดิชมุชนเป็นฐานที พฒันาขึ �นหลงัจากที นําวิชานี �ไปทดลองใช้ กลุ่มตวัอย่างประกอบด้วยนกัศกึษา 
ปี 2 เอกภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ จํานวน 19 คน การทดลองใช้
เวลาทั �งสิ �น 16 สปัดาห์ การเก็บรวบรวมข้อมลูใช้การรวบรวมเชิงคณุภาพและเชิงปริมาณ ผลการวิจยั
พบวา่ 1) ข้อมลูที ได้จากการศกึษาข้อมลูพื �นฐานเพื อการพฒันาวิชาภาษาองักฤษ ได้นําถกูมาพิจารณา
เพื อกําหนดรายละเอียดของเนื �อหาในการพฒันาวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 2) แนวคิด
ชุมชนเป็นฐานสามารถเสริมสร้างการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เนื องจากมีปัจจัยที สัมพันธ์กัน
ระหว่างบริบท เจตคติที ดีตอ่การเรียนภาษาที สอง แรงจงูใจจากชิ �นงาน ความคุ้นเคยตอ่เนื �อหา โอกาส
ในการเรียนทั �งในและนอกห้องเรียนซึ งมีโอกาสปฏิบตัิจริง 3) การใช้สื อการเรียนที เกี ยวกับวฒันธรรม
ท้องถิ นเพื อเป็นกิจกรรมในการเรียนและเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์แก่ผู้ เรียน พบว่ามีผลมากใน
การเสริมสร้างการเรียนรู้วฒันธรรมท้องถิ นของผู้ ร่วมศกึษา และ ผู้ เรียนมีคะแนนสงูขึ �นหลงัการนําวิชานี �
ไปทดลองใช้ ผู้ เรียนประเมินตนเองด้านความสามารถทางภาษาอังกฤษพบว่าทักษะภาษาอังกฤษ
พฒันาขึ �นหลงัการทดลอง 

 จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยข้างต้นพอสรุปได้ว่า การศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ นเป็นการ
เรียนรู้สิ งที ใกล้ตวัเด็ก เป็นสิ งที เด็กคุ้นเคย และสามารถส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝั งความรักใน
ท้องถิ น และเป็นการสืบทอดวฒันธรรมของท้องถิ น จากการจดักิจกรรมทศันศกึษาวฒันธรรมท้องถิ น 
ยงัสามารถส่งเสริมให้ผู้ เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองจากการแสวงหาความรู้ผ่านการตั �งคําถาม การสํารวจ
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และการเผยแพร่ความรู้ ดงันั �นผู้ วิจยัจงึมีความสนใจที จะศกึษาผลการจดักิจกรรมทศันศกึษาวฒันธรรม
ท้องถิ นเพื อพฒันาทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเดก็ปฐมวยัโดยเริ มจากกิจกรรมใกล้ตวัเดก็ 



 61 

บทที� 3 
วธีิดาํเนินการวจิัย 

 
 

 ในการวิจยัครั �งนี � ผู้ วิจยัได้ดําเนินการตามขั �นตอน ดงันี � 
  1. การกําหนดประชากรและเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 
  2. เครื(องมือที(ใช้ในการศกึษาค้นคว้า 
  3. การสร้างและการหาคณุภาพเครื(องมือที(ใช้ในการศกึษาค้นคว้า 
  4. แบบแผนการทดลองและวิธีดําเนินการทดลอง 
  5. สถิตทีิ(ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 
การกาํหนดประชากรและเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 
  ประชากรที(ใช้ในการวิจยัครั �งนี �เป็นเด็กปฐมวยัชาย-หญิง อาย ุ5 - 6 ปี ที(กําลงัศกึษาอยู่
ชั �นอนบุาลปีที( 2 ภาคเรียนที( 2 ปีการศกึษา 2552 โรงเรียนอนบุาลราษีไศล สงักดัสํานกังานเขตพื �นที(
การศกึษาศรีสะเกษ เขต 2  จํานวน 2 ห้องเรียน จํานวนทั �งหมด 82 คน 
  
 กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุม่ตวัอยา่งที(ใช้ในการวิจยัครั �งนี �เป็นเด็กปฐมวยัชาย-หญิง อาย ุ5-6 ปี ที(กําลงัศกึษาอยู่
ชั �นอนบุาลปีที( 2 ภาคเรียนที( 2 ปีการศกึษา 2552 โรงเรียนอนบุาลราษีไศล สงักดัสํานกังานเขตพื �นที(
การศกึษาศรีสะเกษ เขต 2  โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่าง 2 ขั �นตอน (Two-Stage Random Sampling) 
โดยมีขั �นตอนการสุ่มดงันี � ขั �นตอนที( 1 เลือกเด็กปฐมวัยจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling)โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่มจากการจบัฉลาก 1 ห้องเรียนจํานวน 42 คน ขั �นตอนที( 2 
สํารวจเด็กปฐมวยัที(มีผู้ปกครองให้ความร่วมมือในห้องนี � ซึ(งมีจํานวน 36 คน  จากนั �นสุ่มเด็กปฐมวยัที(
ให้ความร่วมมือมาจํานวน 15 คนจากการจบัสลาก 
 
เครื�องมือที�ใช้ในการวิจัย 
 ในการวิจยัครั �งนี � เครื(องมือที(ใช้ในการวิจยัมีดงันี � 
  1. แผนการจดักิจกรรมทศันศกึษาวฒันธรรมท้องถิ(น 
  2. แบบทดสอบวดัทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
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การสร้างและการหาคุณภาพของเครื�องมือที�ใช้ในการวิจัย 
 ในการศกึษาค้นคว้าครั �งนี � ผู้ วิจยัได้ดําเนินการตามขั �นในการสร้างเครื(องมือ ดงัมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี � 
  1.  แผนการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ�น ดําเนินการ ดงันี � 
   1.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจยั ที(เกี(ยวข้องกบัการจดักิจกรรมทศันศกึษา
วฒันธรรมท้องถิ(น 
   1.2 สํารวจข้อมูลเกี(ยวกับวฒันธรรมท้องถิ(นอําเภอราษีไศลจากวิทยากรในท้องถิ(น
ผู้ให้ข้อมลูดงัมีรายชื(อตอ่ไปนี � 
    1.2.1 นายกิตต ิ วรรณวงษ์ ปราชญ์ชาวบ้านชนเผา่เยอชาวอําเภอราษีไศล 
    1.2.2 นายเผชิญ  สมทรัพย์ นายกเทศบาลตําบลเมืองคง อําเภอราษีไศล 
    1.2.3 นายศรีทศัน์  กตะศลิา เจ้าของร้าน ชิตหมหูนั 
    1.2.4 นายเทอดสิทธิV  อตุสา่ห์ อดีตศกึษาธิการอําเภอชาวราษีไศล 
    1.2.5 อาจารย์ผอ่งศรี  แซจ่งึ ประธานสภาวฒันธรรมอําเภอราษีไศล 
    หลังจากนั �นคดัเลือกหัวข้อจากข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิ(นอําเภอราษีไศลที(ได้ไป
สอบถามจากวิทยากรในท้องถิ(นเพื(อไปประกอบแผนการจดักิจกรรมทศันศกึษาวฒันธรรมท้องถิ(น 
   1.3 สร้างแผนการจดักิจกรรมทศันศึกษาวฒันธรรมท้องถิ(น จํานวน 24 แผน ซึ(งมี
ขั �นตอนดงันี � 
    1.3.1   ขั �นการเตรียมการ 
           1.3.1.1 ครูทําความเข้าใจกบัเดก็เพื(อให้เด็กทราบถึงวตัถปุระสงค์ของการ
ไปทศันศกึษา 
      1.3.1.2  ครูให้เด็กวางแผนการไปทศันศึกษาโดยให้เด็กเป็นผู้ กําหนด
สถานที(ที(เดก็อยากไปและเดก็จะไปเรียนรู้อะไรและเด็กจะเตรียมอปุกรณ์อะไรในการไปทศันศกึษาบ้าง
และเตรียมอปุกรณ์นั �นไปเพื(ออะไร 
      1.3.1.3 สร้างข้อตกลงกับเด็กเกี(ยวกับระเบียบที(ต้องปฏิบตัิระหว่างไป
ทศันศกึษาโดยครูทําผงัวิเคราะห์การไปทศันศกึษาเกี(ยวกบัข้อตกลงในการไปทศันศกึษาแสดงให้เดก็ด ู
    1.3.2  ขั �นการดําเนินการ 
      1.3.2.1 นําเดก็ไปทศันศกึษายงัสถานที(ที(กําหนดอาจจะมีวิทยากรสถานที(
นั �น ๆ 
      1.3.2.2 ขณะเที(ยวชมทัศนศึกษาให้เด็กได้สงัเกตสิ(งต่าง ๆ รอบตวั
สภาพแวดล้อมสํารวจ ทดลอง รวบรวมข้อมลูผ่านการรับรู้ด้วยประสาทสมัผสัทั �ง 5 และกระตุ้นให้เด็ก
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แสดงความคิดเห็นโดยใช้คําถามปลายเปิด จากนั �นให้เด็กบนัทึกสิ(งที(ได้เรียนรู้หรือพบเห็น สะท้อน
ออกมาโดยการขีดเขียนเป็นภาพวาด โดยเดก็สามารถปรึกษากบัเพื(อนและครูได้ 
      1.3.2.3 เมื(อเดินทางกลบัถึงโรงเรียน เด็กและครูร่วมกนัสรุปแสดงความ
คิดเห็นเกี(ยวกบัสิ(งที(ได้เรียนรู้จากการไปทศันศึกษาในแตล่ะครั �ง จากนั �นนําผลงานการวาดภาพ   มา
แสดงและแลกเปลี(ยนความคดิเห็นกบัเพื(อน 
    1.3.3  ขั �นสรุปและเผยแพร่ความรู้ 
      1.3.3.1 เด็กและครูร่วมกันสรุปความรู้ที(ได้รับจากการไปทศันศึกษาอีก
ครั �งเพื(อเชื(อมโยงให้เดก็เห็นความสมัพนัธ์ระหวา่งสิ(งที(เดก็สงัเกตหรือสํารวจพบกบัสิ(งที(เดก็เคยเรียนรู้ 
      1.3.3.2 จดักิจกรรมตา่งๆ ที(เกี(ยวข้องกับกิจกรรมทศันศกึษาวฒันธรรม
ท้องถิ(น โดยเด็กร่วมกิจกรรมเป็นกลุ่มย่อย เช่น กิจกรรมการจดัภาพการเที(ยว กิจกรรมการจดัป้าย
นิเทศน์กลุม่ 
      1.3.3.3 ครูนําภาพถ่ายที(เด็กๆ ไปทัศนศึกษามาจดันิทรรศการ เพื(อ
สง่เสริมการเรียนรู้ของเดก็ 
   1.4 นําแผนการจดักิจกรรมทศันศกึษาวฒันธรรมท้องถิ(นที(ผู้ วิจยัสร้างขึ �นนําเสนอตอ่
ผู้ เชี(ยวชาญ เพื(อตรวจพิจารณาและปรับปรุงแก้ไขจํานวน 3 ทา่น เพื(อนํามาปรับปรุงแก้ไขตาม
คําแนะนําของผู้ เชี(ยวชาญมีรายชื(อดงัตอ่ไปนี � 
    1.4.1 อาจารย์กอบกมล  ทบบณัฑิต 
        ศกึษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 
        สํานกังานเขตพื �นที(การศกึษาศรีสะเกษ เขต 1 
    1.4.2 อาจารย์ ดร. กาญจนา  ทอ่แก้ว 
        อาจารย์ประจําภาควิชาสาขาการศกึษาปฐมวยั 
        มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
    1.4.3 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ บญุญาพร  อนูากลู 
        อาจารย์โรงเรียนสาธิต มศว ฝ่ายประถม 
        มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
   1.5 ปรับปรุงแก้ไขแผนการจดักิจกรรมทศันศกึษาวฒันธรรมท้องถิ(นให้เหมาะสมตาม
คําแนะนําของผู้ เชี(ยวชาญ โดยปรับปรุงรูปแบบการประเมินผล และตวักิจกรรมให้เหมาะสมกบัวยัของ
กลุม่ตวัอยา่ง  
   1.6 นําแผนการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ(นที(ปรับปรุงแก้ไขตาม
คําแนะนําของผู้ เชี(ยวชาญ ไปทดลองใช้ (try out) กบัเด็กนกัเรียนชั �นอนบุาลปีที( 2 โรงเรียนอนบุาลราษี
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ไศล สงักดัสํานกังานเขตพื �นที(การศกึษาศรีสะเกษเขต 2 ที(มีลกัษณะใกล้เคียงกบักลุ่มตวัอย่างจํานวน 
15 คน เพื(อหาข้อบกพร่องแล้วนํามาปรับปรุงเนื �อหานิทานปรัมปราเรื(องพระยากตะศิลาให้มีเนื �อหา
สนกุและสมบรูณ์ 

 
  2.  แบบทดสอบวัดทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเดก็ปฐมวัย 
   2.1 ศกึษาเอกสาร ตํารา และงานวิจยั ที(เกี(ยวข้องกบัทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง 
   2.2 นําข้อมูลที(ศกึษามาสร้างแบบทดสอบทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของ
เด็กปฐมวยัเป็นแบบทดสอบภาคปฏิบตัิ (Performance test) มีวิธีการประเมินโดยใช้ข้อคําถาม หรือ 
MEQ (Modified Essay Question) เป็นการประเมินโดยครูจะใช้กรณีศกึษาตามลําดบัเหตกุารณ์แล้ว
ถามเด็กเป็นระยะ ๆโดยใช้สถานการณ์ที(เป็นเงื(อนไข (Conditional Situation) และถามคําถามที(
กระตุ้นให้เด็กแสดงความสามารถตามวัตถุประสงค์ของการทดสอบที(ตั �งไว้ แบบทดสอบทักษะการ
แสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวยัที(ผู้ วิจยัสร้างขึ �นเป็นแบบทดสอบคู่ขนาน  มีจํานวน 4 ชุด คือ ชุดที( 1 
กิจกรรมชุดเมล็ดมหศัจรรย์ ชุดที( 2 กิจกรรมเสียงหรรษา ชุดที( 3 กิจกรรมกลิ(นปริศนา และชุดที( 4 
กิจกรรมนํ �าสมุนไพรน่ารู้ แต่ละชุด มี 3 ข้อคําถาม แบ่งเป็น 4 ขั �นตอน ซึ(งเป็นเรื(องราวที(มีความ
ต่อเนื(องกันโดยให้เด็กตอบเชิงปฏิบตัิการณ์วัตถุประสงค์ของการทดสอบที(ตั �งไว้ เพื(อที(จะใช้ทดสอบ
ก่อนเรียน 1 ชดุ และทดสอบหลงัเรียน 1 ชดุ (ภาคผนวก ข) 
   2.3 นําแบบทดสอบวดัทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวยั ที(ผู้ วิจยั
สร้างขึ �นนําเสนอตอ่ผู้ เชี(ยวชาญจํานวน 3 ท่าน เพื(อตรวจสอบความเที(ยงตรงเชิงเนื �อหา ดงัมีรายชื(อ
ตอ่ไปนี � 
    2.3.1   ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. พฒันานสุรณ์  สถาพรวงศ์ 
          อาจารย์ภาควิชาจิตวิทยาการศกึษาและการแนะแนว 
           มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
       2.3.2   ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. อญัชลี  ไสยวรรณ 
           อาจารย์ภาควิชาการศกึษาปฐมวยั 
           มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 
       2.3.3    อาจารย์ ดร.วรนารถ  รักสกลุไทย 
           ผู้ อํานวยการโรงเรียนเกษมพิทยา แผนกอนบุาล 
          โรงเรียนเกษมพิทยา 
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   2.4 นํามาหาคา่ดชันีความเที(ยงตรงเชิงเนื �อหา (IOC) พบวา่คา่ดชันีความเที(ยงตรงเชิง
เนื �อหา (IOC) มีคา่ระหวา่ง 0.33 – 1.00   
   2.5 ปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวยั 
ทั �ง 4 ชดุ ตามคําแนะนําของผู้ เชี(ยวชาญเกี(ยวกบัเกณฑ์การให้คะแนนและคําพดูให้มีความเหมะสม
สอดคล้องกบัวยัของกลุม่ตวัอยา่ง  
   2.6 หาคณุภาพของแบบทดสอบรายข้อ ผู้ วิจยันําแบบทดสอบวดัทกัษะการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวยัที(ผา่นการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปทดสอบ(try out) กบัเด็ก
นกัเรียนชั �นอนบุาลปีที( 2 ที(มีลกัษณะใกล้เคียงกบักลุม่ตวัอยา่งจํานวน 15 คน เพื(อหาคณุภาพของ
แบบทดสอบเป็นรายข้อโดยพิจารณาคา่ความยากง่าย (PE) และคา่อํานาจจําแนก (D) โดยใช้เกณฑ์
การพิจารณาข้อสอบที(มีคา่ความยากง่ายรายข้อระหว่าง 0.20 – 0.80 และคา่อํานาจจําแนกที(มีคา่
ตั �งแต ่0.20 ขึ �นไป พบวา่ ชดุนํ �าสมนุไพรนา่รู้ มีคา่ความยากง่ายตั �งแต ่0.31 – 0.75  คา่อํานาจจําแนก
ตั �งแต ่0.50 ขึ �นไป  ชดุเมล็ดมหศัจรรย์  มีคา่ความยากง่าย ตั �งแต ่0.38 – 0.69  คา่อํานาจจําแนกตั �งแต ่ 
0.25 ขึ �นไป 
   2.7 หาคา่ความเชื(อมั(นของแบบทดสอบทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็ก
ปฐมวยั โดยการนําแบบทดสอบที(ผา่นการหาคา่ความยากง่ายและคา่อํานาจจําแนกแล้วมาทดสอบหา
ความเชื(อมั(นเชิงคล้ายกัน (Equivalence test)เนื(องจากแบบทดสอบทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองของเด็กปฐมวยัเป็นแบบทดสอบคูข่นาน (Parallel form) โดยหาคา่ความเชื(อมั(นโดยใช้สตูร ค่า
สมัประสิทธิVสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson product-moment coefficient correlation) ได้ค่า
ความเชื(อมั(นของแบบทดสอบทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวัยเท่ากับ .90  
เพราะฉะนั �นข้อสอบชดุนํ �าสมนุไพรนา่รู้ และ ชดุเมล็ดมหศัจรรย์มีความสมัพนัธ์กนัมากที(สดุ 
   2.8 จดัทําเป็นแบบทดสอบฉบบัสมบรูณ์เพื(อนําไปทดสอบทกัษะการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองของเดก็ปฐมวยั เพื(อเก็บรวบรวมข้อมลูก่อนและหลงัการทดลอง  
 
แบบแผนการทดลองและวิธีดาํเนินการทดลอง 
 แบบแผนการทดลอง 
  การวิจยัครั �งนี �เป็นการวิจยักึ(งทดลอง (Quasi–Experimental Research) ซึ(งผู้ วิจยัได้
ดําเนินการทดลองโดยอาศยัการวิจยัแบบการทดลองกลุ่มเดียว วดัผลก่อนและหลงัการทดลองตาม
แบบแผนการวิจยัแบบ One-Group Pretest - Posttest Design ดงัตาราง 2 
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ตาราง 2  แบบแผนการทดลอง 
 

กลุ่มทดลอง สอบก่อน 
(Pretest) 

ทดลอง สอบหลัง 
(Posttest) 

E T1 X T2 

 
 ความหมายของสญัลกัษณ์ 
  E  แทน  กลุม่ทดลอง 
  T1  แทน  การทดสอบวดัทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ก่อนการทดลอง 
  T2  แทน  การทดสอบวดัทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง หลงัการทดลอง 
  X  แทน  การดําเนินการจดักิจกรรมทศันศกึษาวฒันธรรมท้องถิ(น 
 
 วิธีดาํเนินการทดลอง 
  การทดลองครั �งนี � ดําเนินการทดลองโดยผู้ วิจัยจัดกิจกรรมพัฒนาทกัษะการแสวงหา
ความรู้เดก็ปฐมวยัโดยใช้กิจกรรมทศันศกึษาวฒันธรรมท้องถิ(น เป็นระยะเวลา 8 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 3 
วนั วนัละ 40 นาที เวลา 09.20 – 10.00 น. รวมทั �งสิ �น 24 ครั �ง โดยการจดักิจกรรมในช่วงกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ซึ(งมีขั �นตอน ดงันี � 
   1.  ขอความร่วมมือกบัผู้บริหารสถานศกึษาในการทําวิจยั 
   2.  สร้างความคุ้นเคยกบัเดก็กลุม่ตวัอยา่งก่อนสปัดาห์แรกของการทดลอง 
   3.  ก่อนทําการทดลองผู้ วิจยัทําการทดสอบ (Pretest) กบักลุ่มตวัอย่าง 15 คนโดยใช้
วดัทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวยัเป็นรายบคุคล จํานวน 1 ชดุ มีจํานวน 3 ข้อ
คําถาม 
 
ตาราง 3  กําหนดการจดักิจกรรมในการทดลอง 
 
สัปดาห์ที� วัน เนื >อหา กิจกรรม 

ทัศนศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ�น 
 
 

1 

องัคาร  
หนว่ยท่องไปในโลกกว้าง 

(แหลง่โบราณคดีวดัคงโคก) 

การวางแผน 
(หาข้อมลูก่อนไปทศันศกึษา) 

พธุ ไปทศันศกึษาวฒันธรรมท้องถิ(น 
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ตาราง 3 (ตอ่) 
 
สัปดาห์ที� วัน เนื >อหา กิจกรรม 

ทัศนศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ�น 
 
 

2 

องัคาร  
หนว่ยท่องไปในโลกกว้าง 

(หมูบ้่านชนเผา่เยอ) 

การวางแผน 
(หาข้อมลูก่อนไปทศันศกึษา) 

พธุ ไปทศันศกึษาวฒันธรรมท้องถิ(น 
พฤหสับดี ร่วมกันสรุปจากการไปทัศนศึกษา

วฒันธรรมท้องถิ(น 
 
 

3 

องัคาร  
หนว่ยท่องไปในโลกกว้าง 

(พิธีบวงสรวงพระยากตะศลิา) 

การวางแผน 
(หาข้อมลูก่อนไปทศันศกึษา) 

พธุ ไปทศันศกึษาวฒันธรรมท้องถิ(น 
พฤหสับดี ร่วมกันสรุปจากการไปทัศนศึกษา

วฒันธรรมท้องถิ(น 
 
 

4 

องัคาร  
หนว่ยท่องไปในโลกกว้าง 

(การทอผ้าไหมย้อมมะเกลือดํา) 
 

การวางแผน 
(หาข้อมลูก่อนไปทศันศกึษา) 

พธุ ไปทศันศกึษาวฒันธรรมท้องถิ(น 
พฤหสับดี 
 

ร่วมกันสรุปจากการไปทัศนศึกษา
วฒันธรรมท้องถิ(น 

 
 

5 

องัคาร  
หนว่ยหนอูยากรู้ 

(ปราชญ์ชาวบ้านการเป่าสะไน 
ศลิปินพื �นบ้านอีสาน) 

การวางแผน 
(หาข้อมลูก่อนไปทศันศกึษา) 

พธุ ไปทศันศกึษาวฒันธรรมท้องถิ(น 
พฤหสับดี ร่วมกนัสรุปจากการไปทศันศกึษา

วฒันธรรมท้องถิ(น 
 
 

6 

องัคาร  
หนว่ยหนอูยากรู้ 

(วิถีชีวิตการปลกูหอมแดง) 

การวางแผน 
(หาข้อมลูก่อนไปทศันศกึษา) 

พธุ ไปทศันศกึษาวฒันธรรมท้องถิ(น 
พฤหสับดี ร่วมกันสรุปจากการไปทัศนศึกษา

วฒันธรรมท้องถิ(น 
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ตาราง 3 (ตอ่) 
 
สัปดาห์ที� วัน เนื >อหา กิจกรรม 

ทัศนศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ�น 
 
 

7 

องัคาร  
หนว่ยแสนสนกุ 

(หมหูนัอาหารขึ �น 
ชื(อประจําท้องถิ(น) 

การวางแผน 
(หาข้อมลูก่อนไปทศันศกึษา) 

พธุ ไปทศันศกึษาวฒันธรรมท้องถิ(น 
พฤหสับดี ร่วมกันสรุปจากการไปทัศนศึกษา

วฒันธรรมท้องถิ(น 
 
 

8 

องัคาร  
หนว่ยแสนสนกุ 

(ขนมดอกจอกสินค้า 
โอทอปประจําท้องถิ(น) 

การวางแผน 
(หาข้อมลูก่อนไปทศันศกึษา) 

พธุ ไปทศันศกึษาวฒันธรรมท้องถิ(น 
พฤหสับดี ร่วมกันสรุปจากการไปทัศนศึกษา

วฒันธรรมท้องถิ(น 

 
  4. ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที( 2 ปีการศกึษา 2552 เป็นเวลา 8 สปัดาห์สปัดาห์ละ 3 
วนั วนัละ 40 นาที รวม 24 ครั �ง เริ(มตั �งแต ่วนัที( 2 เดือนกมุภาพนัธ์ 2553 ถึง วนัที( 25 เดือน มีนาคม 
2553 ทกุวนั องัคาร พธุ พฤหสับดี ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์เวลา 09.20 - 10.00 น 
  5. ผู้ วิจยัจงึทําการทดสอบหลงัทดลอง (Post test) กบักลุ่มตวัอยา่งเป็นรายบคุคล 
จํานวน 1 ชดุ จํานวน 4 ข้อคําถาม ด้วยแบบทดสอบทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเดก็
ปฐมวยัคนละชดุกบัที(ใช้ในการทดสอบก่อนการทดลองที(ผู้ วิจยัสร้างขึ �น 
  6. นําข้อมลูที(ได้จากการทดสอบไปทําการวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ เพื(อทดสอบ
สมมตุฐิานและสรุปผลวิจยัตอ่ไป 
  7. นําผลจากการวิเคราะห์ข้อมลูมาแปลความหมาย โดย ผู้ วิจยัได้มีเกณฑ์การแปล
ความหมายคะแนนเฉลี(ย ดงันี � 
      คะแนนเฉลี(ย   1.50–2.00  หมายถึง  มีทกัษะการแสวงหาความรู้อยูใ่นระดบัสงู 
      คะแนนเฉลี(ย   0.50–1.49 หมายถึง  มีทกัษะการแสวงหาความรู้อยู่ในระดบัปานกลาง 
      คะแนนเฉลี(ย   0.00–0.49  หมายถึง  มีทกัษะการแสวงหาความรู้อยู่ในระดบัตํ(า 
  8. ตรวจสอบสมมตฐิานเพื(อเปรียบเทียบทกัษะการแสวงหาความรู้ก่อนและหลงัการจดั
กิจกรรมทศันศกึษาวฒันธรรมท้องถิ(น 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผู้ วิจยัเก็บรวบรวมข้อมลูที(ได้จากการทดสอบวดัทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเดก็
ปฐมวยัของกลุม่ทดลอง โดยทําการทดสอบก่อนและหลงัทดลองแล้วนําข้อมลูที(ได้ไปวิเคราะห์ตาม
วิธีการทางสถิติตอ่ไป 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถติทิี�ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ วิจยันําข้อมลูที(ได้จากการทดสอบ มาวิเคราะห์และหาคณุภาพด้วยวิธีการทางสถิตดิงันี � 
  1.  สถติพืิ >นฐาน ได้แก่ 
   1.1 คะแนนเฉลี(ย ( Mean) โดยใช้สตูร (ล้วน สายยศ; และองัคณา สายยศ. 
 2539: 59) 
 

N

x
    x
∑

=
 

 
   เมื(อ        x    แทน  คะแนนเฉลี(ยของคะแนน 
         ∑x    แทน  ผลรวมของคะแนนทั �งหมด 
           N     แทน  จํานวนนกัเรียนในกลุ่มตวัอยา่ง 

 
   1.2 คา่เบี(ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (ล้วน สายยศ; และองัคณา     
สายยศ. 2539: 79) 
 

( )
( )1-NN

xxN
    S

22∑ ∑−
=

 
 

   เมื(อ  S     แทน  คา่เบี(ยงเบนมาตรฐาน 
     2

x∑   แทน  ผลรวมของกําลงัสองของคะแนนนกัเรียนแตล่ะคนในกลุม่         
                                             ตวัอยา่ง 

     ( )2x∑  แทน  กําลงัสองของผลรวมของกําลงัสองของคะแนนนกัเรียน 
                                                                    แตล่ะคนในกลุม่ตวัอยา่ง 
      N     แทน  จํานวนนกัเรียนในกลุ่มตวัอยา่ง 
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  2.  สถติทีิ�ใช้ในการหาคุณภาพของเครื�องมือ 
   2.1 หาความเที(ยงตรงรายข้อ ด้วยการคํานวณความสอดคล้องระหว่างข้อ
แบบทดสอบกบัจดุประสงค์ โดยใช้สตูร (บญุเชิด ภิญโญอนนัตพงษ์. 2545: 95) 
 

N

R
    IOC
∑

=
 

 
   เมื(อ  IOC     แทน  คา่ดชันีความสอดคล้องระหวา่งข้อแบบทดสอบแตล่ะ 
                                                              ข้อกบัจดุประสงค์ 

     ∑R    แทน  ผลรวมของคะแนนจากผู้ เชี(ยวชาญ 
         N     แทน  จํานวนผู้ เชี(ยวชาญทั �งหมด 

 

  2.2 หาคา่ความง่าย EP  โดยใช้วิธีของวิทนีย์และซาเบอร์ส (Whitney and Sabers)  

(ล้วน สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2539: 199-200) 

 

ดชันีคา่ความง่าย  EP  ;   
)X2N(X

)(2NXSS
P

minmax

minLU
E

−

−+
=

 
 

     เมื(อ   EP      แทน  คา่ดชันีความง่าย 
      US      แทน  ผลรวมของคะแนนของนกัเรียนกลุม่เก่ง 
      LS      แทน  ผลรวมของคะแนนของนกัเรียนกลุม่อ่อน 
      maxX  แทน  คะแนนที(นกัเรียนทําได้สงูสดุ 
      minX   แทน  คะแนนที(นกัเรียนทําได้ตํ(า 

N       แทน  จํานวนนกัเรียนกลุ่มออ่นหรือกลุม่เก่ง 
 

   2.3 หาคา่หาคา่อํานาจจําแนก (Discrimination) เพื(อวิเคราะห์แบบทดสอบ รายข้อ 
แบบทดสอบแบบอตันยั โดยใช้วิธีของวิทนีย์และซาเบอร์ส (Whitney and Sabers) (ล้วน สายยศ;และ 
องัคณา สายยศ. 2539: 199-201) 
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 ดชันีคา่อํานาจจําแนก  D  ;   
)XN(X

SS 
  D

minmax

LU

−

+
=

 
 

     เมื(อ   D       แทน  คา่อํานาจจําแนก 
      US      แทน  ผลรวมของคะแนนของนกัเรียนกลุม่เก่ง 
      LS      แทน  ผลรวมของคะแนนของนกัเรียนกลุม่อ่อน 
      maxX   แทน  คะแนนที(นกัเรียนทําได้สงูสดุ 
      minX   แทน  คะแนนที(นกัเรียนทําได้ตํ(า 

N       แทน  จํานวนนกัเรียนกลุ่มออ่นหรือกลุม่เก่ง 
 

2.4  หาความสมัพนัธ์ของทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวยั โดยใช้
สมัประสิทธิVสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson)  (ชศูรี  วงศ์รัตนะ. 2550: 312) 

 

 
])(][)(X[N

YX -XYN 
  r

2222
XY

∑ ∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑

−−
=

YYNX  
 

     เมื(อ   r          แทน  สมัประสิทธิVสหสมัพนัธ์ 
      ∑X    แทน  ผลรวมของคะแนนชดุ X  
      ∑Y    แทน  ผลรวมของคะแนนชดุ Y  
      2

X∑   แทน  ผลรวมของคะแนนชดุ X   แตล่ะตวัยกกําลงัสอง 
      

2
Y∑   แทน  ผลรวมของคะแนนชดุ Y   แตล่ะตวัยกกําลงัสอง 
YX∑ แทน  ผลรวมของผลคณูระหวา่ง X กบั Y    

N         แทน  จํานวนคนหรือสิ(งที(ศกึษา 
 
 3.  สถติทีิ�ใช้ในการทดสอบสมมุตฐิาน 
   ใช้สตูร t – test for Dependent Samples ทดสอบ (ล้วน สายยศ และองัคณา สายยศ. 
2540 : 248) 

     

1N

D)(DN

D
  t  

22

−

−
=

∑ ∑

∑     ;   1 - N    df =  
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     เมื(อ   t    แทน  คา่ที(ใช้พิจารณาใน t - Distribution 

        ∑D  แทน  ผลรวมของความแตกตา่งระหว่างคะแนนการ 

           ทดสอบก่อนและหลงัการจดักิจกรรมทศันศกึษาวฒันธรรมท้องถิ(น 

                                           
2

D∑ แทน  ผลรวมของกําลงัสองของความแตกตา่งระหว่างคะแนนสอบก่อน 

           และหลงัการจดักิจกรรมทศันศกึษาวฒันธรรมท้องถิ(น 

     N   แทน  จํานวนนกัเรียนกลุม่ตวัอยา่ง 
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บทที� 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 
สัญลักษณ์ที�ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการทดลอง และการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการ
ศกึษาวิจยัครั "งนี " เพื&อให้เกิดความเข้าใจตรงกนัในการแปลความหมายข้อมลู ผู้ วิจยัได้ใช้สญัลกัษณ์ ใน
การวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี " 
    N แทน จํานวนนกัเรียนในกลุม่ตวัอย่าง  
    X  แทน  คะแนนเฉลี&ย 
        S  แทน  ความเบี&ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
    t  แทน  สถิตทีิ&ใช้พิจารณาในการแจกแจงแบบ t-distribution 
    **  แทน  มีนยัสําคญัทางสถิติที&ระดบั .01 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจยัครั "งนี " ผู้ วิจยัดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยคํานวณเปรียบเทียบทกัษะการแสวงหา
ความรู้ของเด็กปฐมวยั ด้วยการหาคะแนนเฉลี&ย ความเบี&ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบคา่ t  ซึ&งเสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมลูและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมลู โดยเปรียบเทียบทกัษะการแสวงหาความรู้
ของเดก็ปฐมวยั ก่อนและหลงัที&ได้จากการจดักิจกรรมทศันศกึษาวฒันธรรมท้องถิ&น 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจยัครั "งนี " เป็นการศกึษาทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวยั ก่อนและ
หลงัการจดักิจกรรมทศันศกึษาวฒันธรรมท้องถิ&น ซึ&งผู้ วิจยันําเสนอการวิเคราะห์ข้อมลู เสนอตามลําดบั
ดงันี " 
 ตอนที� 1 ผลการศกึษาทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงั
การจดักิจกรรมทศันศกึษาวฒันธรรมท้องถิ&น  
 ตอนที� 2 ผลการเปรียบเทียบทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเดก็ปฐมวยัก่อนและ
หลงัการ จดักิจกรรมทศันศกึษาวฒันธรรมท้องถิ&น  
 ตอนที� 3 ผลการศึกษาทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวยัเชิงคณุภาพ
ก่อนและหลงัการจดักิจกรรมทศันศกึษาวฒันธรรมท้องถิ&น จากการสงัเกตและจดบนัทึกของผู้ วิจยั 
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ตอนที� 1  
 ผลการศกึษาการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเดก็ปฐมวยัที&ได้รับการจดักิจกรรมทศันศกึษา
วัฒนธรรมท้องถิ&นก่อนและหลังการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ&นมาศึกษาด้วยการนํา 
คะแนนความแตกต่างก่อนและหลงัการจดักิจกรรมวฒันธรรมท้องถิ&นมาศึกษา โดยใช้ค่าเฉลี&ย และ
ความเบี&ยงเบนมาตรฐานของคะแนน ดงัแสดงในตาราง 4 
 
ตาราง 4  คา่สถิตแิสดงคา่เฉลี&ยและความเบี&ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทกัษะการแสวงหาความรู้ 
    ด้วยตนเองของเด็กปฐมวยัก่อนที&ได้รับการจดักิจกรรมทศันะศกึษาวฒันธรรมท้องถิ&น 
 

ทกัษะการแสวงหาความรู้ N 
ก่อนการจดักิจกรรม หลงัการจดักิจกรรม 

X SD ระดบั X SD ระดบั 
1. การตั "งคําถาม 15 .87 .52 ปานกลาง 1.67 .49 สงู 
2. การสํารวจ 15 .47 .52 ตํ&า 1.90 .56 สงู 
3. การสรุปและเผยแพร่ความรู้ 15 .33 .49 ตํ&า 1.93 .26 สงู 

 
 จากตาราง 4 แสดงว่าเด็กปฐมวยักลุ่มทดลองที&ได้รับการจดักิจกรรมทศันศกึษาวฒันธรรม
ท้องถิ&นก่อนการจดักิจกรรมมีผลทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ด้านการตั "งคําถามอยู่ในระดบั
ปานกลาง  ด้านการสํารวจ ด้านการสรุปผลและเผยแพร่ความรู้อยู่ในระดบัตํ&า และหลงัการจดักิจกรรม
มีผลทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ด้านการตั "งคําถาม ด้านการสํารวจและ ด้านการสรุปและ
เผยแพร่ความรู้อยูใ่นระดบัสงู 
 
ตอนที� 2 
 ผลการเปรียบเทียบทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวัยที&ได้รับการจัด
กิจกรรมทศันศึกษาวฒันธรรมท้องถิ&น ก่อนและหลงัการจดักิจกรรมทศันศกึษาวฒันธรรมท้องถิ&นด้วย
การนําคะแนนความแตกตา่งก่อนและหลงัการจดักิจกรรมทศันศกึษาวฒันธรรมท้องถิ&นมาเปรียบเทียบ 
โดยใช้คา่แจกแจง  t  for Dependent  Samples ดงัแสดงในตาราง 5 
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ตาราง 5 คา่สถิตแิสดงระดบัการเปรียบเทียบทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเดก็ปฐมวยั 
     ที&ได้รับการจดักิจกรรมทศันศกึษาวฒันธรรมท้องถิ&น ก่อนและหลงัการจดักิจกรรมทศันศกึษา  
     วฒันธรรมท้องถิ&น และภาพประกอบ 3 
 

ทกัษะการแสวงหาความรู้ การทดสอบ N X SD t 
1. การตั "งคําถาม ก่อนการจดักิจกรรม 15 .87 .52  

     4.58** 
 หลงัการจดักิจกรรม 15 1.67 .49  

2. การสํารวจ ก่อนการจดักิจกรรม 15 .47 .52  
     11.00** 
 หลงัการจดักิจกรรม 15 1.90 .56  

3. การสรุปและเผยแพร่ความรู้ ก่อนการจดักิจกรรม 15 .33 .49  
     12.22** 
 หลงัการจดักิจกรรม 15 1.93 .26  

รวม ก่อนการจดักิจกรรม 15 1.67 1.11  
     11.05** 
 หลงัการจดักิจกรรม 15 5.53 .64  

 
**  มีนยัสําคญัทางสถิตทีิ&ระดบั  .01 

 
 จากตาราง 5 แสดงวา่เดก็ปฐมวยัที&ได้รับการจดักิจกรรมทศันศกึษาวฒันธรรมท้องถิ&นมีทกัษะ
การแสวงหาความรู้ หลังการจดักิจกรรมสูงขึ "นกว่าก่อนการจดักิจกรรมอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที&
ระดบั .01 
 ภาพประกอบการเปรียบเทียบทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวยัที&ได้รับ
การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ&นก่อนและหลังการจัดกิจกรรม ปรากฏผลดงัแสดงใน
ภาพประกอบ 4 
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การตั &งคําถาม การสํารวจ การสรุปและเผยแพร่ความรู้

ก่อนทดสอบ

หลังทดสอบ

ภาพประกอบ 4 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลของทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของ 
      เดก็ปฐมวยั 
 
 จากภาพประกอบ 4  แสดงการเปรียบเทียบผลของทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของ
เด็กปฐมวยัพบว่าเด็กปฐมวยัที&ได้รับการจดักิจกรรมทศันศกึษาวฒันธรรมท้องถิ&นมีทกัษะการแสวงหา
ความรู้ หลงัการจดักิจกรรมสงูขึ "นกวา่ก่อนการจดักิจกรรมอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิ&ระดบั .01 
 
ตอนที� 3  ผลการศกึษาทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวยัเชิงคณุภาพก่อนและหลงั  
     การจดักิจกรรมทศันศกึษาวฒันธรรมท้องถิ&น จากการสงัเกตและจดบนัทกึของผู้ วิจยั 
 
ตาราง  6  ตารางการเปรียบทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวยัเชิงคณุภาพ 
     ก่อนและหลงัการจดักิจกรรมทศันศกึษาวฒันธรรมท้องถิ&น 

 
ทักษะการแสวงหาความรู้ 
ด้วยตนเองของเดก็ปฐมวัย 

พฤตกิรรมจากการสังเกตและจดบันทกึ 

1. ด้านการตั "งคําถาม ก่อนการทดลอง 
     เด็กส่วนใหญ่มีการตั "งคําถามง่าย ๆ เช่น มนัคืออะไรเอา
มาจากไหน ทําอย่างไร มีใครบ้าง ทําไมถึงเป็นอย่างนั "น หรือ
บางคนไม่มีคําถามจากการสังเกตเด็กบางคนไม่กล้าถาม
คําถามและบางคนบอกวา่ไมรู้่จะถามอะไรดี 
 

 

คะแนน 
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ตาราง 6 (ตอ่) 
 

ทักษะการแสวงหาความรู้ 
ด้วยตนเองของเดก็ปฐมวัย 

พฤตกิรรมจากการสังเกตและจดบันทกึ 

1. ด้านการตั "งคําถาม หลังการทดลอง 
     เด็กทุกคนมีพฒันาการด้านการตั "งคําถามเพิ&มขึ "นเรื&อย ๆ
เช่นสัปดาห์ที& 1 กิจกรรมทัศนศึกษาสถานโบราณคดีวัด       
คงโคก จากแผนผงัสิ&งที&อยากรู้และการถามวิทยากรในสิ&งที&
สงสยัคําถามของเด็กยงัไม่หลากหลายยงัมีเพียงแค ่สถานที&
แห่งนี "อยู่ที&ไหน ชื&ออะไร มีคนอยู่กี&คน  หลังจากที&ผู้ วิจัยจัด
กิจกรรมไปสปัดาห์ที& 3 เด็กเริ&มสนุกที&จะตั "งคําถามมากขึ "น
โดยมีคําถามที&หลากหลายมากขึ "นเช่น ทําไมประเพณีบุญ
เดือนสามถึงเกี&ยวกบัพระยากตะศิลา พระยากตะศิลามาจาก
ไหน ทา่นมีชื&อเลน่หรือไม ่บ้านเดิมท่านอยู่ที&ไหน ใบหน้าจริงๆ 
ของทา่นเป็นเหมือนรูปปั "นหรือไม่ เราจะรู้ประวตัิท่านจากใคร
ได้บ้าง หลังจากที&ผู้ วิจัยจัดกิจกรรมไปถึงสัปดาห์ที& 6 เด็ก
หลายคนแย่งกนัตั "งคําถามโดยการยกมือถามทีละคนบางคน
ขอถามหลายคําถามซึ&งคําถามมีดงัต่อไปนี " ต้นหอมแดงปลูก
กับอะไรได้บ้าง หอมแดงทําอาหารอะไรได้บ้าง หอมแดงมี
ประโยชน์อย่างไร เราควรปลูกหอมแดงฤดูไหน อยากให้
ต้นหอมแดงสวย ๆ จะทําอย่างไร หมู่บ้านอะไรปลกูหอมแดง
ทั "งหมูบ้่าน ทําไมต้องตากหอมแดงก่อนคอ่ยขาย หอมแดงหวั
เล็กกบัหอมแดงหวัใหญ่อร่อยเท่ากนัหรือไม่ เราทอดหอมแดง
ได้หรือไม่ เราจะทําอะไรกับหอมแดง ใบหอมแดงกินได้
หรือไม่ การตั "งคําถามของเด็กมีการพัฒนาขึ "นมาเรื& อย ๆ 
จนถึงสปัดาห์ที& 8 เด็กทกุคนตั "งคําถามโดยไม่ต้องรอให้ผู้ วิจยั
เรียกซึ&งตวัอย่างคําถามที&เด็ก ๆ ตั "งนั "นแสดงถึงความอยากรู้
อยากเห็นที&มีมากขึ "นและต้องการหาคําตอบโดยการถาม
คําถามและในความอยากรู้อยากเห็นเด็กได้นําทักษะการ
สงัเกตเปรียบเทียบการประมาณคา่เข้ามามีสว่นใน  
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ตาราง 6  (ตอ่) 
 

ทักษะการแสวงหาความรู้ 
ด้วยตนเองของเดก็ปฐมวัย 

พฤตกิรรมจากการสังเกตและจดบันทกึ 

 การตั "งคําถามดังจะเห็นได้จากคําถาม เช่น วิธีการทําขนม
ดอกจอกทําอย่างไร มีส่วนผสมอะไรบ้าง และมีปริมาณ
เท่าใดวิธีการทําขนมให้อร่อยเราต้องทําอย่างไร การทอดให้
สวยทําอย่างไร ทําไมขนมดอกจอกจึงเป็นขนมโอทอปของ
ท้องถิ&น มีที&ไหนที&ทําบ้าง ทําไมขนมดอกจอกจึงแข็ง ทําไม
ต้องใส่งาลงในขนมดอกจอก สถานที&ขายขนมดอกจอกอยู่ที&
ไหน เป็นต้น 
จากการสงัเกตการตั "งคําถามเด็กจากสปัดาห์ที& 1 ถึงสปัดาห์
ที& 8 ปรากฏว่าเด็กมีพัฒนาการในการตั "งคําถามมากขึ "น
กว่าเดิมเมื&อสัปดาห์ที& 3 โดยเด็กเกือบทุกคนมีคําถามที&
หลากหลายขึ "นแตย่งัมีบางคนที&ไมมี่คําถามเมื&อจดักิจกรรมถึง
สปัดาห์ที& 6 ถึงสปัดาห์ที& 8 ปรากฏว่าเด็กทกุคนกระตือรือร้น
ในการตั "งตําถามเพื&อหาคําตอบและสนกุกบัการตั "งคําถาม 
 

2. ด้านการสํารวจ ก่อนการทดลอง 
     เด็กยังไม่มีการวางแผนในการค้นคว้าหาคําตอบที&ตน
อยากรู้ จากการสร้างแผนผังสิ&งที&อยากรู้เด็กยังไม่สามารถ
กําหนดได้วา่ตนจะหาคําตอบสิ&งที&ตนอยากรู้ได้จากที&ไหนบ้าง
สังเกตจากการทํากิจกรรมแผนผังสิ&งที&อยากรู้และกิจกรรม
ทัศนศึกษา เด็กยังสํารวจสถานที&หรือหาคําตอบจากการ
สงัเกตยงัไม่ได้ผู้ วิจยัต้องคอยกระตุ้นตลอดเวลาว่าให้สงัเกต
หรือสํารวจอะไรบ้างการเก็บข้อมูลเด็กยังไม่สามารถเก็บ
ข้อมูลโดยการวาดภาพเกี&ยวกับเรื& องราวที&ต้องการค้นหา
คําตอบได้ซึ&งจากการวาดรูปเดก็วาดรูปที&ไมเ่กี&ยวกบักิจกรรม 
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ตาราง 6  (ตอ่) 
 

ทักษะการแสวงหาความรู้ 
ด้วยตนเองของเดก็ปฐมวัย 

พฤตกิรรมจากการสังเกตและจดบันทกึ 

 หลังการทดลอง 
     เด็กเริ&มมีการพฒันาในเรื&องการสํารวจเริ&มจากการสร้าง
แผนผังสิ&งที&อยากรู้รวมไปถึงการสังเกตสํารวจค้นคว้าจาก
กิจกรรมทัศนศึกษาและการสรุปและเผยแพร่ความรู้ใน
สปัดาห์ที& 3 พิธีบวงสรวงพระยากตะศิลา โดยเด็กสามารถ
บอกได้ว่าจากการตั "ง คําถามสิ&งที&อยากรู้ในแผนผังเด็ก
สามารถไปสํารวจหาคําตอบในบริเวณโรงเรียนกบัใครได้บ้าง 
โดยเด็กเสนอคุณครูในห้องสมุด คุณครูระดับประถม และ
ผู้ อํานวยการโรงเรียนและจากการสํารวจคําตอบจากบคุลากร
ในโรงเรียนแล้วเดก็นําข้อมลูมาวางแผนได้ว่าจะหาคําตอบได้
อีกวิธีใดซึ&งวิธีที&เด็กนําเสนอคือการสอบถามคณุตาคณุยายที&
บ้านเพราะเป็นคนเก่าแก่หลงัจากที&ได้ข้อมลูจากการสอบถาม
เด็กไปทศันศกึษางานประเพณีบุญเดือน 3 พิธีบวงสรวงพระ
ยากตะศิลา เด็กได้ไปหาคําตอบจากวิทยากรในท้องถิ&นผู้ ที&
รับผิดชอบดแูลเกี&ยวกบัพิธีบวงสรวงพระยากตะศิลาโดยการ
สอบถามสํารวจสงัเกตและร่วมประกอบพิธีบวงสรวงพระยา 
กตะศิลาและเด็กได้เก็บข้อมูลโดยการวาดภาพลงในสมุด
เดินทางซึ&งจากการสังเกตเด็กมีพัฒนาการด้านการสํารวจ
เพิ&มขึ "นเรื&อยและเมื&อถึงสปัดาห์ที& 8 เด็กเริ&มมีพฤติกรรมการ
สํารวจด้วยความสนกุสนานและทกุคนมีความกระตือรือร้นใน
การปฏิบตัิกิจกรรมซึ&งพฒันาการด้านนี "พฒันาขึ "นมากสงัเกต
จากคะแนนทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองด้านการ
สํารวจก่อนการทดลองเด็กทั "งหมดมีคะแนนด้านการสํารวจ
อยู่ในระดบั ตํ&า หลังจากจัดกิจกรรมทัศนศึกษาวัฒนธรรม
ท้องถิ&นปรากฏว่าคะแนนทักษะการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองด้านการสํารวจอยูใ่นระดบัสงู 
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ตาราง 6  (ตอ่) 
 

ทักษะการแสวงหาความรู้ 
ด้วยตนเองของเดก็ปฐมวัย 

พฤตกิรรมจากการสังเกตและจดบันทกึ 

3. ด้านการสรุปผลและเผยแพร่
ความรู้ 

ก่อนการทดลอง 
     เด็กยังไม่สามารถสรุปและเผยแพร่ความรู้ให้บุคคลอื&น
เข้าใจได้สงัเกตจากการที&เด็กอธิบายวิธีการค้นหาคําตอบใน
สิ&งที&อยากรู้เดก็ยงัไมส่ามารถอธิบายได้ 
 
หลังการทดลอง 
     เด็กเริ&มมีพัฒนาการด้านการสรุปและเผยแพร่ความรู้
หลงัจากสปัดาห์ที& 2 สงัเกตจากการสรุปข้อมลูจากการสํารวจ
หาคําตอบจากคําถามที&เด็กอยากรู้เด็กเริ&มบอกได้ว่าคําตอบ
ที&ตนเองไปสํารวจมาเดก็สามารถอธิบายว่าได้คําตอบอย่างไร
บ้างและหลังจากที&เด็กไปทัศนศึกษาเด็กสามารถวาดภาพ
และอธิบายรูปภาพที&ตนวาดและนํามาเชื&อมโยงกบัคําถามสิ&ง
ที&ตนอยากรู้เป็นคําตอบเชน่จากแผนผงัคําถามสิ&งที&ตนอยากรู้
ผ้าไหมย้อมมะเกลือดํามีลกัษณะเป็นอย่างไร จากภาพวาด 
เดก็วาดผ้าไหมย้อมมะเกลือดํามีสีดําแตต่วัผ้าเป็นเส้นหนา ๆ 
แล้วเดก็ออกมาอธิบายเกี&ยวกบัผ้าไหมย้อมมะเกลือดําว่าเป็น
ความรู้ไ ด้ดีขึ "นเ รื& อยๆ หลังจากจัดกิจกรรมทัศนศึกษา
วฒันธรรมท้องถิ&น สัปดาห์ที& 8 เด็กทุกคนสามารถอธิบาย
คําตอบจากการสํารวจค้นคว้าจากการทํากิจกรรมได้และเด็ก
สามารถสรุปข้อมลูจากการต้นคว้าหาความรู้ในสิ&งที&ตนอยาก
รู้ได้ในระดับสูงขึ "นกว่าก่อนการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา
วฒันธรรมท้องถิ&น  
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บทที� 5 
สรุป อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

 
 

 การวิจยัครั งนี  เป็นการวิจยักึ�งทดลอง  ทั งนี จะช่วยให้ผู้ วิจยัและผู้ ที�สนใจได้รับประโยชน์และ
แนวทางในการจดักิจกรรมทศันศึกษาวฒันธรรมท้องถิ�นเพื�อพฒันาทกัษะการแสวงหาความรู้ของเด็ก
ปฐมวยัและพฒันาการสอนให้เหมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัตอ่ไป มีสาระสําคญัสรุปได้ดงันี  
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื�อศกึษาทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเดก็ปฐมวยัที�ได้จากการจดักิจกรรม 
ทศันศกึษาวฒันธรรมท้องถิ�น 
 2. เพื�อเปรียบเทียบทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัการจดั
กิจกรรมทศันศกึษาวฒันธรรมท้องถิ�น 
 
สมมตฐิานในการวิจัย 
 เด็กปฐมวยัที�ได้รับการจดักิจกรรมทศันศึกษาวฒันธรรมท้องถิ�นมีทกัษะการแสวงหาความรู้
สงูขึ น 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากร 
  ประชากรที�ใช้ในการวิจยัครั งนี เป็นเด็กปฐมวยัชาย-หญิง อาย ุ5 - 6 ปี ที�กําลงัศกึษาอยู่
ชั นอนบุาลปีที� 2 ภาคเรียนที� 2 ปีการศกึษา 2552 โรงเรียนอนบุาลราษีไศล สงักดัสํานกังานเขตพื นที�
การศกึษาศรีสะเกษ เขต 2  จํานวน 2 ห้องเรียน นกัเรียนมีจํานวนทั งหมด 82 คน 
  
 กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุม่ตวัอยา่งที�ใช้ในการวิจยัครั งนี เป็นเด็กปฐมวยัชาย-หญิง อาย ุ5-6 ปี ที�กําลงัศกึษาอยู่
ชั นอนบุาลปีที� 2 ภาคเรียนที� 2 ปีการศกึษา 2552 โรงเรียนอนบุาลราษีไศล สงักดัสํานกังานเขตพื นที�
การศกึษาศรีสะเกษ เขต 2  โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่าง 2 ขั นตอน (Two-Stage Random Sampling) 
โดยมีขั นตอนการสุ่มดังนี  ขั นตอนที� 1 เลือกนักเรียนจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling)โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่มจากการจบัฉลาก 1 ห้องเรียนจํานวนนกัเรียน 42 คน 
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ขั นตอนที� 2 สํารวจนกัเรียนที�มีผู้ปกครองให้ความร่วมมือในห้องนี  ซึ�งมีจํานวน 36 คน จากนั นสุ่ม
นกัเรียนที�ให้ความร่วมมือมาจํานวน 15 คนจากการจบัสลาก 
 
เครื�องมือที�ใช้ในการวิจัย 
 1. แผนการจดักิจกรรมทศันศกึษาวฒันธรรมท้องถิ�น จํานวน 24 กิจกรรม ซึ�งผู้ วิจยัสร้างขึ น
และผา่นการพิจารณาจากผู้ เชี�ยวชาญ 3 ทา่น 
 2. แบบทดสอบทกัษะการแสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวยั จํานวน 2 ชดุ โดยแบบทดสอบ
จดัเป็นสถานการณ์ ชดุละ 4 ข้อคําถาม โดยมีคา่ความเชื�อมั�นของแบบทดสอบทั งฉบบั .90 
 
วิธีดาํเนินการวิจัย 
 การทดลองครั งนี  ดําเนินการทดลองโดยผู้ วิจยัจดักิจกรรมพฒันาทกัษะการแสวงหาความรู้
เดก็ปฐมวยัโดยใช้กิจกรรมทศันศกึษาวฒันธรรมท้องถิ�น เป็นระยะเวลา 8 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 3 วนั วนั
ละ 40 นาที เวลา 09.20 – 10.00 น. รวมทั งสิ น 24 ครั ง โดยการจดักิจกรรมในช่วงกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ซึ�งมีขั นตอน ดงันี  
  1.  ขอความร่วมมือกบัผู้บริหารสถานศกึษาในการทําวิจยั 
  2.  สร้างความคุ้นเคยกบัเดก็กลุม่ตวัอยา่งก่อนสปัดาห์แรกของการทดลอง 
  3.  ก่อนทําการทดลองผู้ วิจยัทําการทดสอบ (Pretest) กบักลุ่มตวัอย่าง 15 คนโดยใช้วดั
ทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวยัเป็นรายบุคคล จํานวน 1 ชดุ มีจํานวน 3 ข้อ
คําถาม 
  4. ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที� 2 ปีการศกึษา 2552 เป็นเวลา 8 สปัดาห์สปัดาห์ละ 3 
วนั วนัละ 40 นาที รวม 24 ครั ง เริ�มตั งแต ่วนัที� 2 เดือนกมุภาพนัธ์ 2553 ถึง วนัที� 25 เดือน มีนาคม 
2553 ทกุวนั องัคาร พธุ พฤหสับดี ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์เวลา 09.20 - 10.00 น 
  5. ผู้ วิจยัจงึทําการทดสอบหลงัทดลอง (Posttest) กบักลุ่มตวัอย่างเป็นรายบคุคล จํานวน 
1 ชดุ จํานวน 4 ข้อคําถาม ด้วยแบบทดสอบทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวยัคนละ
ชดุกบัที�ใช้ในการทดสอบก่อนการทดลองที�ผู้ วิจยัสร้างขึ น 
  6. นําข้อมูลที�ได้จากการทดสอบไปทําการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพื�อทดสอบ
สมมตุฐิานและสรุปผลวิจยัตอ่ไป 
  7. นําผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลมาแปลความหมาย โดย ผู้ วิจัยได้มีเกณฑ์การแปล
ความหมายคะแนนเฉลี�ย ดงันี  
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   คะแนนเฉลี�ย   1.50–2.00  หมายถึง  มีทกัษะการแสวงหาความรู้อยูใ่นระดบัสงู 
   คะแนนเฉลี�ย   0.50–1.49  หมายถึง  มีทกัษะการแสวงหาความรู้อยูใ่นระดบั 
              ปานกลาง 
   คะแนนเฉลี�ย   0.00–0.49  หมายถึง  มีทกัษะการแสวงหาความรู้อยูใ่นระดบัตํ�า 
  8. ตรวจสอบสมมตฐิานเพื�อเปรียบเทียบทกัษะการแสวงหาความรู้ก่อนและหลงัการจดั
กิจกรรมทศันศกึษาวฒันธรรมท้องถิ�น 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. นําคะแนนที�ได้จากการทดสอบเชิงปฏิบตัิ (Performance test) ทกัษะการแสวงหาความรู้
ของเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัการทดลองมาหาคา่สถิตพืิ นฐาน โดยนําข้อมลูไปหาคา่เฉลี�ย (Mean) และ
คา่ความเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
 2. เปรียบเทียบผลของทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวยัก่อนและหลงัทํา
กิจกรรมทศันศกึษาวฒันธรรมท้องถิ�น โดยใช้สถิติ t-test สําหรับ Dependent Samples 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการศกึษาทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวยั พบว่าก่อนได้รับการจดั
กิจกรรมทศันศึกษาวฒันธรรมท้องถิ�น มีทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวยัอยู่ใน
ระดบัตํ�าและปานกลาง หลงัได้รับการจดักิจกรรมทศันศกึษาวฒันธรรมท้องถิ�นเด็กปฐมวยัมีทกัษะการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองอยูใ่นระดบัสงูทกุด้าน 
 2. ผลการเปรียบเทียบทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวยั พบว่าเด็กปฐมวยั
หลงัได้รับการจดักิจกรรมทศันศึกษาวฒันธรรมท้องถิ�นมีทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองสูงกว่า
ก่อนการจดักิจกรรมทศันศกึษาวฒันธรรมท้องถิ�น อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิ�ระดบั .01 
 

อภปิรายผล  
 ผลการศึกษาทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวยั พบว่าก่อนได้รับการจัด
กิจกรรมทศันศกึษาวฒันธรรมท้องถิ�น เดก็ปฐมวยัมีทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอยู่ในระดบัตํ�า
และปานกลาง หลงัได้รับการจดักิจกรรมทศันศกึษาวฒันธรรมท้องถิ�นเด็กปฐมวยัมีทกัษะการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองอยูใ่นระดบัสงูทกุด้าน  และผลการเปรียบเทียบทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
ของเด็กปฐมวยั พบว่าเด็กปฐมวยัหลงัได้รับการจดักิจกรรมทศันศกึษาวฒันธรรมท้องถิ�นมีทกัษะการ
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แสวงหาความรู้ด้วยตนเองสูงกว่าก่อนการจดักิจกรรมทศันศกึษาวฒันธรรมท้องถิ�น อย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิตทีิ�ระดบั .01  ซึ�งสามารถอธิบายผลได้ ดงันี  
 1. ผลการศกึษาทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวยั พบว่าก่อนได้รับการจดั
กิจกรรมทศันศกึษาวฒันธรรมท้องถิ�น มีทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวยัด้านการ
ตั งคําถามอยู่ในระดบัปานกลาง ด้านการสํารวจอยู่ในระดบัตํ�าและด้านการสรุปผลและเผยแพร่ความ
รู้อยูใ่นระดบัตํ�า หลงัได้รับการจดักิจกรรมทศันศกึษาวฒันธรรมท้องถิ�นเด็กปฐมวยัมีทกัษะการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองอยู่ในระดับสูงทุกด้าน ทั งนี อาจจะเป็นเพราะว่าจากการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา
วัฒนธรรมท้องถิ�นเป็นกิจกรรมดําเนินชีวิตของผู้คนในท้องถิ�น สถานที�สําคญั บุคคลสําคญั วิถีชีวิต 
อาหารประจําท้องถิ�น และภูมิปัญญาท้องถิ�น โดยให้ผู้ เรียนพฒันาทกัษะการแสวงหาความรู้ 3 ทกัษะ 
ได้แก่ ทักษะการตั งคําถาม ทักษะการสํารวจ ทักษะการสรุปผลและเผยแพร่ความรู้ ซึ�งสามารถ
อภิปรายผลได้ดงันี  
      1.1  ทกัษะการตั งคําถาม  พบวา่ เด็กปฐมวยัมีทกัษะการตั งคําถามสงูขึ นจากทกัษะการตั ง
คําถามปานกลาง ผู้ วิจยัพบวา่การใช้คําถามกระตุ้นให้เดก็คดิ นําไปสูป่ระเดน็ที�จะศกึษา ถ้าหากนําทาง
เดก็โดยใช้คําถามแบบปลายเปิด สามารถจดุประกายความสนใจเด็ก ให้เด็กสนใจเกี�ยวกบัปัญหาและ
ความสงสยัสิ�งที�พบเห็น นําไปสู่การกําหนดปัญหาและเรื�องที�สํารวจตรวจสอบด้วยตนเอง ในบางครั ง
ความต้องการของครูที�ต้องการรู้คําตอบไปพร้อม ๆ กบัเด็กนั�นช่วยทําให้เด็กเกิดความกระตือรือร้นใน
การเรียนรู้เพิ�มขึ นสอดคล้องกับนพเนตร ธรรมบวร (2544 : 14) กล่าวว่าเด็กจะเกิดคําถามขึ นมา
มากมายเป็นการชว่ยตอบสนองความต้องการตามวยัของเด็ก เนื�องจากเด็กวยันี เป็นวยัที�มีความอยาก
รู้อยากเห็น ชา่งสงัเกต ชา่งสงสยั ชา่งซกัถาม นอกจากนี กิจกรรมทศันศกึษาวฒันธรรมท้องถิ�นได้แสดง
ความคิดเห็นอย่างอิสระ รวมไปถึงการมีเป้าหมายที�ตนเองต้องการจากการถามคําถาม เช่น มีคําถาม
ถามวิทยากรว่าการปลูกหอมแดงทําอย่างไร ทําไมต้องตากหอมแดงก่อน เราทอดหอมแดงได้หรือไม ่
ดงันั นการแสดงถึงความอยากรู้อยากเห็นที�มีมากขึ นและต้องการหาคําตอบโดยการถามคําถามของ
เด็กนั น นอกจากจะถามคําถามเพื�อหาคําตอบแล้วเด็กยงัได้ทกัษะการเปรียบเทียบ การประมาณค่า 
เข้ามามีส่วนในการตั งคําถาม ดังจะเห็นได้จากคําถามที�เด็กถาม เช่น วิธีการทําขนมดอกจอกทํา
อย่างไร มีส่วนผสมอะไรบ้าง และมีปริมาณเท่าใด การทอดให้สวยเราจะทําได้อย่างไร เด็กทุกคน
กระตือรือร้นในการหาคําตอบและการตั งคําถามซึ�งเป็นผลจากการกระตุ้นให้เด็กพดูและถามคําถามใน
สิ�งที�ตนสงสยั การจดักิจกรรมทําให้ผู้ วิจยัได้ทราบวา่การพดูของเด็กมีผลตอ่การตั งคําถาม ผู้ วิจยัจึงเห็น
ว่า การเลี ยงดจูากครอบครัว มีผลตอ่ความสามารถในการตั งคําถามของเด็กโดยตรง เด็กที�ได้รับการ
ส่งเสริมและอยู่ในสภาพแวดล้อมที�มีการสนทนาพูดคยุ และเปิดโอกาสให้เด็กได้พูดตั งคําถามอย่าง
อิสระ จะมีความสามารถในการตั งคําถามได้แตกตา่งกนั ในขณะเดียวกนั ในการจดักิจกรรมประจําวนั
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ของครูอาจไม่เปิดโอกาสให้เด็กได้ถามคําถามด้วยตนเองเท่าที�ควร เด็กได้มีโอกาสถามคําถามน้อย
เกินไป เด็กไม่ได้รับการกระตุ้นให้ถามอย่างสมํ�าเสมอ ซึ�งการตั งคําถามของเด็กปฐมวยัจะเป็นการ
กระตุ้นความสนใจใฝ่รู้ และนําไปสู่การคิดค้นคําตอบด้วยตนเองของเด็กตอ่ไป ดงัที� นภเนตร ธรรมบวร 
(2544: 17) กล่าวว่า เด็กพัฒนากระบวนการคิดเป็นระยะเวลายาวนาน ก่อนที�เด็กจะสามารถ
แสดงออกทางด้านการพดู พฒันาการทางภาษา ถือเป็นกระบวนการสําคญัที�เด็กจําเป็นต้องได้รับการ
กระตุ้น และยงักลา่วอีกวา่เมื�อเด็กโตขึ น ภาษาช่วยให้เด็กเรียนรู้ และทําความเข้าใจกบัโลกรอบตวัโดย
ผา่นวิธีการตา่งๆ มากมาย เชน่ การตั งคําถาม การตีความเกี�ยวกบัประสบการณ์ใหม่ และการมุ่งความ
สนใจ เป็นต้น ด้วยเหตนีุ กิจกรรมในชั นเรียนจึงควรส่งเสริมให้เด็กมีการแสดงออกทางด้านภาษาอย่าง
หลากหลายโดยผา่นการอภิปรายกลุม่ ทั งในกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย การพดูคยุ แก้ปัญหาร่วมกบัเพื�อน 
รวมตลอดถึงการทํางานเดี�ยว (นภเนตร ธรรมบวร. 2544: 130; อ้างอิงจาก lindfors. 1987) ดงันั นครูจึง
ควรเป็นผู้กระตุ้นให้เดก็เกิดความสงสยั กระตุ้นให้เด็กได้ตั งคําถามด้วยตนเอง ในการจดักิจรรม ครูอาจ
เป็นผู้ ใช้คําถาม และควรเป็นคําถามกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความสงสัย กระตุ้นให้ผู้ เรียนสงัเกตวตัถุ
สิ�งของในขณะจดัประสบการณ์ที�มีลกัษณะอนัก่อให้เกิดความคิด และการหาคําตอบในสิ�งที�สงสยั เช่น 
ทําไม........ เพราะอะไร......... ทําอย่างไร...........เป็นอะไร............ ซึ�งเป็นคําถามที�เด็กสามารถตอบได้
อย่างอิสระ คําตอบมีหลากหลาย ซึ�งการตั งคําถามช่วยกระตุ้นให้เด็กเกิดความอยากรู้อยากเห็น เป็น
การสร้างแรงจงูใจให้เด็กเกิดคําถาม และลงมือปฏิบตัิกิจกรรมให้บรรลเุป้าหมาย ในการจดักิจกรรม
ทศันศกึษาวฒันธรรมท้องถิ�น ได้ส่งเสริมการตั งคําถามในสิ�งที�สงสยัของเด็กโดยการที�ครูกระตุ้นให้เด็ก
ถาม เมื�อเดก็ได้สงัเกต สิ�งแวดล้อมที�ครูกําหนด โดยใช้คําถาม เช่น “เด็กๆ อยากรู้อะไรบ้าง” “เด็กสงสยั
หรือไม่” เป็นต้น นอกจากยังมีงานวิจัยที�ได้ศึกษาพัฒนาการทางการพูดของเด็กปฐมวัย สมาพร      
สามเตี ย (2545: บทคดัย่อ) ที�ศกึษาถึงพฒันาการทางการพดูของเด็กปฐมวยั โดยการจดักิจกรรมการ
เล่นเกมส์ทางภาษา ผลการวิจยัพบว่า เด็กปฐมวยัที�ได้รับการจดักิจกรรม การเล่นเกมส์ทางภาษามี
พัฒนาการทางการพูดโดยเฉลี�ยรวมก่อนการจัดกิจกรรมและหลังจัดกิจกรรมแตกต่างกันอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 พฤติกรรมทางการพดูของเด็กปฐมวยั ที�ได้รับการจดักิจกรรมคําคล้อง
จอง มีพฤติกรรมการพดูด้านทกัษะทางการพูด ด้านความเข้าใจความหมาย และด้านการใช้ภาษา
เพื�อให้บรรลเุป้าหมายที�ต้องการสงูขึ นอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิ�ระดบั .05  
      1.2  ทกัษะการสํารวจ พบวา่ เดก็ปฐมวยัมีทกัษะการสํารวจในระดบัสงูขึ น ทั งนี อาจจะเป็น
เพราะว่าทกัษะการสํารวจในระดบัตํ�า ทกัษะการสํารวจเป็นทกัษะที�เด็กใช้ประสาทสมัผสัทั งห้าในการ
แสวงหาความรู้ เด็กได้คิดหาวิธีการต่าง ๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสํารวจตรวจค้น ถามผู้ รู้ 
ค้นคว้าหาคําตอบด้วยการลงมือกระทําเพื�อให้ได้มาซึ�งคําตอบของปัญหาและข้อสงสยั เด็กเรียนรู้ได้
จากการสํารวจสงัเกตโดยใช้ประสาทสมัผสัอย่างใดอย่างหนึ�งหรือหลายอย่างรวมกัน  เด็กปฐมวยัที�
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เป็นวยัของการสํารวจ ค้นคว้า มีความอยากรู้อยากเห็นตลอดเวลาและสนใจสิ�งแวดล้อมรอบตวั การได้
กระทําและเจอสถานการณ์ตา่ง ๆ จริงทําให้เด็กเข้าใจและรวบรวมประสบการณ์ทั งหมดเข้าด้วยกนัซึ�ง
เป็นองค์ความรู้ใหมที่�เกิดขึ นกบัการเรียนรู้ของเด็ก สอดคล้องกบัแนวคิดของดิวอี  (สมุนา พานิช. 2531: 
1-4)  ที�กล่าวว่าการเรียนรู้เกิดขึ นได้จากการกระทํา (Learning by doing) ซึ�งเป็นกิจกรรมที�เปิดโอกาส
ให้เด็กได้ลงมือกระทําโดยผ่านประสาทสมัผสัทั งห้า ตรงกับพฒันาการด้านสติปัญญาของเด็กในขั นที�
สอง ของเปียเจท์ คือ ขั นก่อนปฏิบตัิที� เปียเจต์ (วรวรรณ เหมะชะญาติ. 2536: 31 -33; อ้างอิง Piaget 
n.d.) ที�เสนอว่า เด็กช่วงอายุ 2-6 ปี จะถือเอาตวัเองเป็นสําคญั (Self-centered) และจะเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ที�ตนได้ลงมือปฏิบัติ ต้องการประสบการณ์ที� เป็นรูปธรรม ต้องการสํารวจค้นคว้า
(Explore) สอดคล้องกับพัฒนา ชัชพงศ์ (ม.ป.ป.: 4) ที�กล่าวไว้ทํานองเดียวกันว่า การพัฒนาทาง
สติปัญญา ควรจัดสิ�งแวดล้อมหรือประสบการณ์ให้เด็กได้ฝึกทักษะ การสังเกต การตั งคําถามการ
สํารวจ จําแนก เปรียบเทียบ ให้โอกาสเด็กคิดหาเหตผุล สร้างกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง โดยเริ�ม
จากสิ�งที�อยู่ใกล้ตวัและก้าวไปไกลตวั จะเป็นการช่วยเด็กได้ปรับขยายโครงสร้างของสติปัญญาและมี
โอกาสทํากิจกรรมเหล่านี ซํ า เพื�อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที�ดีที�สุด โดยจากการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา
วฒันธรรมท้องถิ�น ในงานวิจยันี ครูให้เด็กบอกเกี�ยวกับวิธีการหาคําตอบที�ตนสงสยัจากการสอบถาม
บคุคลในโรงเรียนโดยครูถามว่าบคุคลใดที�เราสามารถหาคําตอบได้บ้าง เด็กเสนอจะหาคําตอบได้จาก
คณุครูในห้องสมดุ คณุครูระดบัประถม และผู้ อํานวยการโรงเรียน จากการสํารวจคําตอบจากบคุลากร
ในโรงเรียนเดก็นําข้อมลูมาวางแผนวา่จะหาคําตอบโดยวิธีใด ซึ�งวิธีที�เด็กนําเสนอ คือ การสอบถามคณุ
ตาคุณยายที�บ้านเพราะเป็นคนเก่าแก่ หลังจากที�ได้ข้อมูลจากการสอบถามและหลังจากที�เด็กไป    
ทศันศึกษางานประเพณีบุญเดือน 3 พิธีบวงสรวงพระยากตะศิลา เด็กได้หาคําตอบจากวิทยากรใน
ท้องถิ�นที�เป็นผู้ ที�รับผิดชอบดแูลเกี�ยวกบัพิธีบวงสรวงพระยากตะศิลาโดยการสอบถาม สํารวจ สงัเกต
และร่วมประกอบพิธีบวงสรวงพระยากตะศิลา เด็กได้เก็บข้อมูลโดยการวาดภาพลงในสมุดเดินทาง 
จากการสังเกตของผู้ วิจยัเด็กมีพฒันาการด้านการสํารวจเพิ�มขึ นเรื�อยๆ นอกจากการทดลองทําตาม
ข้อมูลที�เด็กสํารวจและสอบถามแล้ว เด็กยังปฏิบตัิจริงโดยการทอดขนมมีรูปร่างที�สวยงามและหา
วิธีการทําให้ขนมมีรูปร่างสวยงามอีกด้วย นอกจากนี ผู้ วิจัยยังสังเกตเห็นว่าเด็กมีสมาธิในการทํา
กิจกรรม เด็กเกิดความสนุกสนาน ตั งแต่วนัแรกที�เด็กได้ทํากิจกรรม เด็กตื�นเต้นและให้ความสนใจกับ
สถานที�ที�จะไป เดก็มีความภมูิใจในผลงานที�สํารวจและลงมือกระทําจนสําเร็จ ซึ�งแสดงว่าเด็กปฐมวยัมี
พฒันาการทางด้านทกัษะการแสวงหาความรู้ เห็นการจดักิจกรรมซึ�งเกิดจากเด็กได้ลงมือกระทําด้วย
ตนเองภายใต้การสนบัสนุนด้วยอุปกรณ์และสื�อการเรียนรู้ที�ครูจดัเตรียมไว้ เด็กจะให้ความสนใจและ
สนุกสนานสอดคล้องกับการทํากิจกรรมผ่านกระบวนการค้นหาคําตอบจนเกิดการเรียนรู้ และได้
คําตอบในสิ�งที�สงสยั กลุยา ตนัติผลาชีวะ (2545: 27) กล่าวว่า เด็กปฐมวยั อาย ุ3-6 ปี เรียนรู้โดยการ
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สมัผสั กระตุ้นให้เกิดการคิด การค้นคว้า และลงมือปฏิบตัิ การสร้างให้เด็กเกิดการเรียนรู้ ยงัคํานึงถึง
พฒันาการและความต้องการของเด็ก เด็กมีความอยากรู้อยากเห็น ทั งนี เพื�อพฒันาการ กระบวนการ
ทํางานของสมอง พฒันาการทางปัญญาจะเป็นไปอยา่งรวดเร็วทําให้เดก็ค้นคว้าไมห่ยดุนิ�ง เด็กต้องการ
ค้นคว้าทุกอย่างที�ได้สัมผัส การให้โอกาสเด็กสัมผัสหรือปฏิบตัิกิจกรรมด้วยตนเองเด็กสามารถเกิด
ทกัษะตา่งๆ ได้ตามความต้องการ นอกจากนี ยงัมีงานวิจยัอื�นๆ ที�ได้จดักิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบตัิ
จริง จนทําให้เกิดการเรียนรู้ทางด้านอื�นๆ ดงัที� กาญจนา บญุสํารวย (2550: 49) กล่าวว่า การที�เด็ก
เรียนรู้จากการลงมือกระทํา ปฏิบตักิิจกรรมผา่นการเลน่ และปฏิบตัิกิจกรรมที�เป็นรูปธรรม ส่งผลให้เด็ก
ปฐมวยัหลงัจากการทํากิจกรรมการเล่นร้อยลกูปัดตามบตัรต้นแบบ มีการคิดเชิงเหตผุลในแต่ละด้าน
สงูขึ น   
      1.3  ทกัษะการสรุปผลและเผยแพร่ความรู้ ในด้านนี ผลการวิจยัพบว่า เด็กปฐมวยัมีทกัษะ
สรุปผลและเผยแพร่สูงขึ น จากก่อนการทดลองซึ�งทักษะสรุปผลและเผยแพร่ความรู้อยู่ในระดบัตํ�า 
ทกัษะสรุปผลและเผยแพร่ความรู้เป็นทกัษะที�เด็กสามารถอธิบายจากสิ�งที�ได้สํารวจตรวจสอบอย่างมี
เหตุผล โดยมีความเชื�อมโยงและสัมพันธ์กัน โดยการนําเสนอด้วยการวาดภาพและพูดแลกเปลี�ยน
ความคดิที�เกี�ยวกบัผลงานของตน สอดคล้องกบั กลุยา ตนัผลาชีวะ (2551 : 12) mujกล่าวว่า เด็กมีการ
จดัระบบความสมัพนัธ์ของข้อมลูภาพและสิ�งที�พบเห็นเข้าด้วยกนั เพื�อแปลตามข้อมลูหรือเชื�อมโยงกบั
ข้ออ้างอิงที�พบนําไปสรุปข้อความรู้หรือมโนทศัน์ซึ�งเป็นพื นฐานความรู้ของการเรียนรู้จากการทดลอง 
ดงัจะเห็นจากการจดักิจกรรมทศันศกึษาวฒันธรรมท้องถิ�น โดยเด็กบนัทึกข้อมลูผ่านการวาดภาพ และ
อธิบายภาพที�ตนวาดและร่วมกันตอบคําถามตามที�ได้ไปหาข้อมูลและสรุปข้อมูลจากการสํารวจหา
คําตอบจากคําถามที�เด็กอยากรู้ เด็กอธิบายและบอกได้ว่าคําตอบที�ตนเองไปสํารวจมาเด็กสามารถ
อธิบายว่าได้คําตอบอย่างไรบ้างและหลังจากที�เด็กไปทศันศึกษา เด็กสามารถวาดภาพและอธิบาย
รูปภาพที�ตนวาดและนํามาเชื�อมโยงกบัคําถามสิ�งที�ตนอยากรู้ เป็นคําตอบ จากการทําแผนผงัคําถามสิ�ง
ที�ตนอยากรู้ เชน่ ผ้าไหมย้อมมะเกลือดํามีลกัษณะเป็นอยา่งไร จากภาพวาด ผ้าไหมย้อมมะเกลือดํามีสี
ดําแตต่วัผ้าเป็นเส้นหนา ๆ มีลกัษณะเป็นอย่างไรและนํามาจดันิทรรศการในชั นเรียน เชิญชวนเด็กชั น
อื�นมาร่วมชมนิทรรศการ เด็กนําเสนอเกี�ยวกบักิจกรรมที�ตนเองทําให้ผู้ อื�นเข้าใจ ซึ�งกิจกรรมเหล่านี เป็น
กิจกรรมที�ทําให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงผ่านวัตถุที�เป็นรูปธรรม อีกทั งยังเป็นกิจกรรมที�
น่าสนใจโดยที�ทําให้เด็กมีแรงจงูใจในการคิดแสวงหาความรู้ เด็กปฐมวยัสร้างความรู้ผ่านการแสวงหา
ความรู้บทบาทครูจะต้องสนใจตอ่การถามคําถามของเด็ก จดัเตรียมกิจกรรม ร่วมสนทนากบัเด็ก รับฟัง
เดก็พดู และให้โอกาสเด็กประเมินผลงานของตนเองเพื�อสรุปความเข้าใจของตน ครูจดักิจกรรมโดยยึด
เด็กเป็นศนูย์กลางเพื�อให้เด็กแสวงหาความรู้ผ่านการสํารวจ สืบค้น การปฎิบตัิจริง การทําการทดลอง 
จนกระทั�งสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจด้วยตนเองซึ�งสอดคล้องกบับรูเนอร์ (ประสาท อิศรปรีดา. 
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2523 : 120-121 อ้างอิง Bruner. n.d.) ที�กล่าวว่าเด็กปฐมวยัจะเรียนรู้และเข้าใจจากการกระทําและ
เก็บเป็นข้อมูลในการพัฒนาสติปัญญาขั นต่อๆไป อย่างต่อเนื�อง และสอดคล้องกับ สมโภชน์ เอี�ยม
สภุาษิต (2544 : 237-238) ที�เสนอแนะการจดัการเรียนการสอนตามแนวคิดของเปียเจต์ (Piaget.) ที�
กล่าวว่ากิจกรรมที�ครูจดัขึ นนั นจะต้องให้เด็กได้มีส่วนในการลงมือกระทําเพราะจะทําให้เด็กมีโอกาสที�
จะมีปฏิสมัพนัธ์กบัสิ�งแวดล้อมซึ�งเป็นการช่วยพฒันาโครงสร้างทางสติปัญญา นอกจากนี จากงานวิจยั 
วลยั สาโดด (2549 : 63) ที�ได้จดักิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้จากสิ�งที�เป็นรูปธรรมที�ศกึษาแล้วค้น พบว่า 
การที�เด็กได้เรียนรู้จากกิจกรรมที�เป็นรูปธรรม และได้มีโอกาสลองผิด ลองถกู จากการทํากิจกรรมขนม
อบส่งผลให้เด็กปฐมวยัมีความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์สงูขึ น  รัตนา นิสภกลุ (2550 : 53) ที�สรุปว่า 
เด็กได้เรียนรู้จากการปฏิบตัิกิจกรรมที�เป็นรูปธรรม เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสาทสมัผสัทั งห้า ส่งผลต่อ
พฒันาการด้านความคดิเชิงเหตผุลในแตล่ะด้านของเด็กปฐมวยัมีความแตกตา่งกนัตามความสามารถ
พื นฐานเดมิ   
 จากที�กล่าวมา กิจกรรมทัศนศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ�นเป็นกิจกรรมที�ส่งเสริมทักษะแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง ด้านการตั งคําถาม ด้านสํารวจและด้านการสรุปและเผยแพร่ความรู้ โดยเด็กมี
โอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงด้วยตนเองจากการสนบัสนนุของครูอนัเป็นรูปแบบการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ที�เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง และกิจกรรมที�จะทําให้เด็กเกิดการเรียนรู้สูงสุดนั นจะต้องเป็น
กิจกรรมที�เด็กสนใจ ลงมือค้นคว้ากระทําด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้ ชี แนะและสนบัสนนุ คอยช่วยเหลือ
ในขณะที�เดก็ทํากิจกรรมที�เหมาะสมกบัวยั เพื�อเป็นพื นฐานในการสง่เสริมพฒันาการให้ครบทกุด้าน ทั ง
ทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สงัคม และสตปัิญญา 
 2. ผลการเปรียบเทียบทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวยั พบว่าเด็กปฐมวยั
หลงัได้รับการจดักิจกรรมทศันศึกษาวฒันธรรมท้องถิ�นมีทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองสูงกว่า
ก่อนการจดักิจกรรมทศันศกึษาวฒันธรรมท้องถิ�น อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 ซึ�งเป็นไปตาม
สมมุติฐานที�ให้ไว้ทั งนี อาจเป็นเพราะคณะกรรมการการพัฒนาอภิธานเพื�อมาตรฐานวิทยาศาสตร์
ศกึษาแห่งชาติเกี�ยวกบัการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (อญัชลี ไสยวรรณ. 2548 : 33 ; อ้างอิง
จากHeroman. 2003: Online) กล่าวว่า ทกัษะการแสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวยัที�เกิดขึ นใน
กระบวนการการเรียนการสอนประกอบด้วย ความสามารถในการตั งคําถาม ความสามารถในการ
สํารวจ การสืบค้นข้อมูล ความสามารถในการใช้เครื�องมือ และประสาทสมัผสัด้านต่างๆ เพื�อเก็บ
รวบรวมข้อมลู ความสามารถในการอธิบายอยา่งมีเหตผุล และความสามารถในการแสดงสิ�งที�ได้เรียนรู้
ผ่านการวาดภาพ การก่อสร้าง การเขียน กราฟ การเล่าเรื�องหรือการแสดงละคร อญัชลี ไสยวรรณ. 
(2548 : 26) กล่าวว่า ทกัษะการแสวงหาความรู้สําหรับเด็กปฐมวยั หมายถึง ความสามารถในการ
ค้นหาความรู้ด้วยการลงมือกระทําอย่างเป็นระบบจนเกิดความเข้าใจประกอบด้วยความสามารถ 5 
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ด้าน ดงันี  การตั งคําถาม การสืบค้น การใช้เครื�องมือเก็บข้อมลู การใช้ข้อมลูสร้างความเข้าใจและการ
เผยแพร่ความรู้ที�ค้นพบ จากการศึกษาผลการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ�นเพื�อพัฒนา
ทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเดก็ปฐมวยัในครั งนี เป็นการจดักิจกรรมนอกห้องเรียนเกี�ยวกบั
วฒันธรรมท้องถิ�นที�จะกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้และเป็นการเรียนรู้ที�เริ�มจากสิ�งใกล้ตวั เป็นการสอน
วิธีหนึ�ง ทั งยังเป็นกิจกรรมที�เหมาะสมกับการสร้างองค์ความรู้ใหม่ การจัดกิจกรรมทัศนศึกษา
วฒันธรรมท้องถิ�นเรื�องวิถีชีวิตการปลูกหอมแดงเริ�มจากการสร้างแผนผงัคําถามว่าเด็กๆ อยากรู้อะไร
เกี�ยวกับการปลูกหอมแดงบ้างและเราจะค้นคว้าหาคําตอบได้โดยวิธีใดได้บ้างแล้วเด็กค้นหาคําตอบ
จากกิจกรรมทัศนศึกษาขณะทํากิจกรรมเด็กการสํารวจและสงัเกตตลอดเวลานอกจากเด็กได้เรียนรู้
เกี�ยวกับการค้นคว้าหาคําตอบที�สงสัยแล้วเด็กยังเรียนรู้วิถีชีวิตในชุมชนซึ�งเป็นสิ�งใกล้ตวั ได้รู้ความ
เป็นมาของท้องถิ�น สามารถตอบสนองของต้องการของเด็กเนื�องจากเป็นกิจกรรมที�ฝึกการสงัเกต การ
ตั งคําถามและเด็กได้เรียนรู้สิ�งใหม่ ๆ ใกล้ตัว อันเป็นเรื�องน่าตื�นตาตื�นใจสําหรับเด็กทุกครั งทั งนี 
เนื�องจาก กิจกรรมทศันศกึษาวฒันธรรมท้องถิ�นเป็นการจดักิจกรรมที�เปิดโอกาสให้เด็กเกิดการเรียนรู้
จากการลงมือปฏิบตัจิริงโดยผา่นการสงัเกต การตั งคําถามและผ่านการใช้ประสาทสมัผสัโดยธรรมชาติ
ของเดก็ปฐมวยัที�เป็นวยัของความอยากรู้อยากเห็นตลอดเวลาและสนใจสิ�งแวดล้อมรอบตวั การได้เจอ
สถานการณ์ตา่ง ๆ ทําให้เดก็เข้าใจและรวบรวมประสบการณ์ทั งหมดเข้าด้วยกนัซึ�งเป็นองค์ความรู้ใหม่
ที�เกิดขึ นกับการเรียนรู้ของเด็กแสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาวฒันธรรมท้องถิ�นสามารถ
พฒันาทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเดก็ปฐมวยัได้ ทั งนี อาจเป็นเพราะในขณะที�เด็กเข้าร่วม
กิจกรรมทัศนศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ�นเด็กได้ทํากิจกรรมด้วยตนเองการที�เด็กเกิดการเรียนรู้โดยการ
สร้างองค์ความรู้ของตนเองสอดคล้องกบัทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) ของไว
ก๊อตสกี  (พชัรา อยู่สมบรูณ์. 2551: 74; อ้างอิง Vygotsky.)  ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการ
สร้างสรรค์ชิ นงาน (Constructionnism) ของเปียเจต์และแพร์เพริwท (วรวรรณ เหมะชะญาติ. 2536: 31; 
อ้างอิง Piaget n.d.) ที�เน้นการจดัการเรียนรู้ที�เน้นผู้ เรียนเป็นสําคญัและสอดคล้องกบั จิรพร ไชยเผือก. 
(2547 : บทคดัย่อ) ที�ศกึษาการจดักิจกรรมเพื�อพฒันาทกัษะการคิดโดยใช้กิจกรรมการเล่นทรายเปียก
กบัเดก็ปฐมวยัและการจดักิจกรรมการเลน่นํ า เล่นทรายแบบปกติ ผลปรากฏว่า เด็กปฐมวยัที�ได้รับการ
จดักิจกรรมการเลน่ทรายเปียกมีทกัษะการคิดสงูกว่าเด็กปฐมวยัที�ได้รับการจดักิจกรรมการเล่นนํ า เล่น
ทรายแบบปกต ิและแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิต ิที�ระดบั .05  
และกรรณิการ์ กลิ�นหวาน (2547 : บทคดัย่อ) ที�ศกึษาผลการจดักิจกรรมเน้นผู้ เรียน 4 แบบ ที�มีผลตอ่
การคิดแบบอเนกนยัของเด็กปฐมวยั พบว่า เด็กปฐมวยัภายหลงัได้รับการจดักิจกรรมเน้นผู้ เรียน 4 
แบบ มีความสามารถในการคิดแบบอเนกนยัอยู่ในระดบัดีทั งในภาพรวมและจําแนกรายด้าน คือด้าน
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ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่นและความคิดริเริ�ม และความสามารถในการคิดแบบอเนกนยั
ของเดก็ปฐมวยั หลงัการทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิ� 
ระดบั .01 
 จากที�กล่าวมาแสดงให้เห็นว่า การจดักิจกรรมทศันศึกษาวฒันธรรมท้องถิ�น เป็นการเปิด
โอกาสให้เด็กมีประสบการณ์ตรงและฝึกการค้นหาคําตอบจากสิ�งที�อยากรู้ด้วยตนเอง โดยการที�เด็กได้
ออกนอกสถานที� ได้เจอสื�อของจริงที�หลากหลาย กระตุ้นให้เด็กรู้จกัการสงัเกตมีการตั งคําถามในสิ�งที�
อยากรู้มีการวางแผนในการสํารวจข้อมูลที�เด็กอยากรู้ มีการเก็บรวบรวมข้อมูล และการสรุปและ
เผยแพร่ความรู้ใหม่ด้วยตนเองจึงส่งผลให้เด็กปฐมวัยหลังจากที�ได้รับการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา
วฒันธรรมท้องถิ�นมีทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองสงูขึ น 
 
ข้อสังเกตที�ได้รับจากการวิจัย 
 1. แหลง่การเรียนรู้จากวฒันธรรมท้องถิ�นมีความสําคญัอยา่งยิ�งเพราะชว่ยสง่เสริมให้เดก็รู้
ความเป็นมาของท้องถิ�นตวัเองและปลกูฝังการรักและสืบทอดวฒันธรรมของท้องถิ�นที�ตนอาศยัอยู่ 
 2. เดก็รู้จกัวางแผนงาน และปฏิบตังิานตามลําดบัขั นตอนเนื�องจากกิจกรรมทศันศกึษา
วฒันธรรมท้องถิ�นเป็นกิจกรรมที�เดก็ได้ฝึกการทํางานอยา่งมีขั นตอนเป็นไปตามลําดบัตอ่เนื�องจนจบ
กิจกรรม เริ�มด้วยการวางแผนในการสืบค้นข้อมลูที�ตนเองสนใจไปจนกระทั�งเด็กเก็บรวบรวมข้อมลูและ
สรุปเผยแพร่ความรู้ 
 3. เดก็มีความรู้ในเรื�องตา่ง ๆ เชน่ ความเป็นมาของท้องถิ�นของตนเอง ปราชญ์ชาวบ้าน 
เครื�องดนตรีพื นบ้าน ประเพณีของท้องถิ�น วฒันธรรมชนเผา่ตา่ง ๆ ในท้องถิ�น วิถีชีวิตในท้องถิ�น และคํา
ขวญัประจําท้องถิ�น เป็นต้น 
 4. เดก็เรียนรู้และทํากิจกรรมด้วยความสนใจและสนกุสนาน กิจกรรมทศันศกึษาวฒันธรรม
ท้องถิ�นเป็นกิจกรรมที�แปลกใหมสํ่าหรับเดก็ปฐมวยั สามารถสร้างความสนใจ และกระตุ้นให้เดก็อยาก
เรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ขณะทํากิจกรรมเด็กมีโอกาสไปเรียนรู้สื�อของจริงด้วยตนเองอยา่งอิสระเรียนรู้ได้
พดุคยุในกลุม่ของตนเองในบรรยากาศการเรียนรู้ที�ไมเ่คร่งเครียด ทําให้เดก็เรียนรู้สิ�งตา่งๆ ได้ดี 
 
ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 
 เนื�องจากกิจกรรมทศันศกึษาวฒันธรรมท้องถิ�นเป็นกิจกรรมที�ต้องออกนอกสถานที� ซึ�งผู้สนใจ
จะนํากิจกรรมการทศันศกึษาวฒันธรรมท้องถิ�นไปใช้มีข้อควรคํานงึถึง ดงันี  
  1. การสร้างข้อตกลงและความเข้าใจในการดําเนินกิจกรรมตอ่ผู้บริหารโรงเรียนและ
ผู้ปกครองนกัเรียนในการออกนอกสถานที�ทกุครั ง 
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  2. ครูควรมีผู้ชว่ยผู้ วิจยัอยา่งน้อย 2 คนในการดแูลความปลอดภยัของเดก็ขณะเดินทาง
ทศันศกึษาวฒันธรรมท้องถิ�น  
  3. เลือกใช้วสัด ุอปุกรณ์ ให้เหมาะสม ปลอดภยั และมีจํานวนเพียงพอกบัเดก็สอดคล้อง
กบัท้องถิ�น และสิ�งแวดล้อมที�เดก็ ๆ คุ้นเคย มีการยืดหยุน่เวลาให้เหมาะสมกบัความสนใจของเดก็ 
  4. วิทยากรที�ให้ความรู้ควรเป็นวิทยากรในท้องถิ�น 
  5. ก่อนลงมือทํากิจกรรมในสปัดาห์แรก ครูควรแนะนํากิจกรรมและควรสร้างข้อตกลง
เบื องต้นในการออกนอกสถานที�ให้ได้เด็กทราบ  
 
ข้อเสนอแนะในการทาํงานวิจัยครั,งต่อไป 
 1. ควรมีการศกึษาวิจยัถึงผลของการจดักิจกรรมทศันศกึษาวฒันธรรมท้องถิ�นเพื�อพฒันา
ทกัษะทางด้านอื�นๆ ของเดก็ปฐมวยั เชน่ ทกัษะทางภาษา ทกัษะทางด้านการให้ความร่วมมือทกัษะ
ทางด้านการแก้ปัญหา และทกัษะทางด้านวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
 2. ควรมีการศกึษาวิจยัถึงผลของการจดักิจกรรมทศันศกึษาวฒันธรรมท้องถิ�น เพื�อนําผลที�
ได้มาพฒันาร่วมกบัการจดัประสบการณ์ด้านอื�น ๆ ที�จะชว่ยให้เด็กมีการพฒันาทกัษะทางด้านตา่ง ๆ ที�
หลากหลาย 
 3. ควรมีการศกึษาเปรียบเทียบทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองระหวา่งผลการจดั
กิจกรรมทศันศกึษาวฒันธรรมท้องถิ�น กบัการจดักิจกรรมในรูปแบบอื�นที�มีผลตอ่ทกัษะการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวยั เพื�อนําผลที�ได้มาเป็นแนวทางในการพฒันาการจดักิจกรรมที�จะ
สามารถสง่เสริมทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเดก็ปฐมวยัได้อยา่งเหมาะสมและคุ้มคา่ 
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คู่มือแผนการจัดกจิกรรมทศันศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ�น 
 

 คูมื่อนี �จดัทําขึ �นโดยมีวตัถปุระสงค์เพื%ออธิบายวิธีการจดักิจกรรมทศันศกึษาวฒันธรรมท้องถิ%น 
ซึ%งชว่ยให้ผู้ วิจยัพฒันาเดก็ปฐมวยั โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี � 

 
หลักการและเหตุผล 

 ปัจจบุนัการเรียนการสอนของเด็กปฐมวยั ไม่ได้ถกูจํากดัอยู่แตภ่ายในห้องเรียน เด็กสามารถ
เรียนรู้ได้ตลอดเวลา ทกุโอกาสและทกุสถานที% ไม่ว่าจะเป็นในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนเป็นการเปิด
โลกทศัน์ และเปิดการเรียนรู้ที%ยิ%งใหญ่ให้กบัตวัเด็ก เพราะเด็กจะได้มีโอกาสเรียนรู้จากสภาพแวดล้อม
จริง ได้สมัผสักบัธรรมชาติภายนอกห้องเรียน มีงานวิจยัหลายชิ �นระบตุรงกนัว่า การเรียนรู้นอกสถานที%
จะทําให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจและกระตือรือร้นตอ่บทเรียนมากกว่าปกติ การจดักิจกรรมทศันศึกษา
วฒันธรรมท้องถิ%นเพื%อการเรียนรู้เป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที%ยึดผู้ เรียนเป็นสําคญั เด็กได้
ทกัษะการปฏิบตัิกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เกิดทกัษะการคิดวิเคราะห์จากกิจกรรมที%ตนเองทํา 
ประกอบด้วยขั �นตอนการทศันศกึษา 3 ขั �นตอน ดงันี �  

  ขั �นตอนที% 1  การตั �งคําถาม 
  ขั �นตอนที% 2  การสํารวจ  
  ขั �นตอนที% 3  การสรุปผลและเผยแพร่ความรู้ 

 
วัตถุประสงค์ 

 เพื%อพฒันาทกัษะการแสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวยัที%มีตอ่การจดักิจกรรมทศันศกึษา
วฒันธรรมท้องถิ%น 
 
ระยะเวลา 

 แผนการจดักิจกรรมทศันศกึษาวฒันธรรมท้องถิ%น จํานวน 8 หนว่ยการเรียนรู้ แบง่เป็นแตล่ะ
หนว่ยการเรียนรู้ ดําเนินการจดักิจกรรมเป็นเวลา 1 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 3 วนั รวมทั �งสิ �น 24 วนั 
 
เนื +อหา 

 ในงานวิจยันี � ได้จดักิจกรรมการเรียนรู้ จํานวน 3 หนว่ย 5 เนื �อหาวฒันธรรมท้องถิ%น สําหรับ
การจดักิจกรรมเป็นเวลา 8 สปัดาห์ ๆ ละ 3 วนั ได้แก่ 
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  สปัดาห์ที% 1  หนว่ย ทอ่งไปในโลกกว้าง (แหลง่โบราณคดีวดัคงโคก) 
  สปัดาห์ที% 2  หนว่ย ทอ่งไปในโลกกว้าง (หมูบ้่านชนเผา่เยอ) 
  สปัดาห์ที% 3  หนว่ย ทอ่งไปในโลกกว้าง (พิธีบวงสรวงพญากตะศลิา) 
  สปัดาห์ที% 4  หนว่ย ทอ่งไปในโลกกว้าง (การทอผ้าไหมย้อมมะเกลือดํา) 
  สปัดาห์ที% 5  หนว่ย หนอูยากรู้ (ปราชญ์ชาวบ้านการเป่า สะไน ศลิปินพื �นบ้านอีสาน) 
  สปัดาห์ที% 6  หนว่ย  หนอูยากรู้ (วิถีชีวิตหมู่บ้านปลกูหอมแดงราษี) 
  สปัดาห์ที% 7  หนว่ย แสนสนกุ (หมหูนัอาหารขึ �นชื%อประจําท้องถิ%น) 
  สปัดาห์ที% 8  หนว่ย แสนสนกุ (ขนมดอกจอกสินค้าโอทอปประจําท้องถิ%น) 

 
การดาํเนินกจิกรรม 

 ผู้ วิจยัได้แบง่ขั �นตอนการดําเนินกิจกรรมทศันศกึษาวฒันธรรมทองถิ%นเป็น 3 ขั �นตอน โดยแต่
ละขั �นตอนจะแบง่ออกเป็นแตล่ะวนั รวมทั �งสิ �น 3 วนั คือ 

  ขั �นตอนที% 1  การตั �งคําถาม 
  ขั �นตอนที% 2  การสํารวจ  
  ขั �นตอนที% 3  การสรุปผลและเผยแพร่ความรู้ 

 
การประเมินผล 

1. ประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบทกัษะการแสวงหาความรู้สําหรับเดก็ปฐมวยั 

2. ประเมินผลจากผลงานที%เดก็ได้ลงมือปฏิบตัิ 

3. ประเมินผลตามสภาพจริงที%เดก็ได้ลงมือปฏิบตัิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



105 
 

สัปดาห์ที� 1 
สาระการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ�น             สถานที�สาํคัญ 
หน่วยการเรียนรู้ท่องไปในโลกกว้าง            เรื�อง สถานโบราณคดีวัดคงโคก  
.................................................................................................................................... 
สาระการเรียนรู้ 

1. ประวตัิความเป็นมาของสถานโบราณคดีวดัคงโคก 

2. ความสําคญัของสถานโบราณคดีวดัคงโคก 

3. ประโยชน์ของสถานโบราณคดีวดัคงโคก 

4. สถานที%ตั �งของสถานโบราณคดีวดัคงโคก 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ด้านการตั +งคาํถาม 

1. เดก็สามารถตั �งคําถามในสิ%งที%ตนเองอยากรู้และสร้างแผนผงัสิ%งที%อยากรู้ได้ 

2. เดก็สามารถถามบคุคลในบริเวณโรงเรียนเกี%ยวกบัสถานโบราณคดีวดัคงโคกได้ 

3. เดก็สามารถตั �งคําถามวิทยากรเกี%ยวกบัโบราณคดีวดัคงโคกได้ 

ด้านการสาํรวจ 
1. เดก็สามารถวางแผนในการหาคําตอบเกี%ยวกบัสถานโบราณคดีวดัคงโคก 

2. เดก็สามารถหาคําตอบเกี%ยวกบัสถานโบราณคดีวดัคงโคกจากบคุคลในบริเวณโรงเรียนได้ 

3. เดก็สามารถหาคําตอบจากสถานโบราณคดีวดัคงโคกได้โดยการสงัเกต สํารวจและ

ซกัถาม 

4. เดก็สามารถบนัทกึความรู้จากการวาดภาพในสิ%งที%ตนเองอยากรู้เกี%ยวกบัสถานโบราณคดี

วดัคงโคกลงไปในสมดุเดนิทางได้ 

ด้านการสรุปผลและเผยแพร่ความรู้ 
1. เดก็สามารถบอกได้วา่สถานโบราณคดีวดัคงโคกมีความเป็นมาอยา่งไร 

2. เดก็สามารถเชื%อมโยงคําตอบเกี%ยวกบัสถานโบราณคดีวดัคงโคกจากวนัที% 1 และ 

วนัที% 2 ได้ 

3. เดก็สามารถอธิบายคําตอบเกี%ยวกบัสถานโบราณคดีวดัคงโคกได้ 

4. เดก็สามารถเผยแพร่ข้อมลูโดยการจดัป้ายนิเทศหน้าห้องเรียน 
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แนวทางในการจัดกจิกรรม 
 กิจกรรมนี �จัดในช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ซึ%งจัดกิจกรรมแบบทัศนศึกษาวัฒนธรรม
ท้องถิ%นโดยกระตุ้นให้เด็กมีความอยากรู้อยากเห็นเพื%อให้เกิดทักษะการแสวงหาความรู้สําหรับเด็ก
ปฐมวยัโดยให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสาทสมัผสัทั �งห้าโดยผ่านอปุกรณ์สถานการณ์หรือจากสถานที%จริง
ซึ%งเน้นให้เดก็เป็นศนูย์กลางในการเรียนรู้ โดยมี 3 ขั �นตอน ได้แก่ 

  ขั �นตอนที% 1  การตั �งคําถาม 
  ขั �นตอนที% 2  การสํารวจ  
  ขั �นตอนที% 3  การสรุปผลและเผยแพร่ความรู้ 

 กระบวนการทั �ง 3 ขั �นตอน ปรากฏในแผนการสอนประจําวนั 
 
สื�อการเรียนรู้ 
 รายละเอียดปรากฏในแผนการสอนประจําวนั 
 
แนวทางการประเมินผล 
ด้านการตั +งคาํถาม 

1. สงัเกตจากการสนทนาตั �งคําถามและเสนอความคดิเห็นในชั �นเรียน 

2. สงัเกตจากการตั �งคําถามกบัวิทยากร 

3. สงัเกตจากการให้ความสนใจในสถานโบราณคดีวดัคงโคก 

ด้านการสาํรวจ 
1. สงัเกตจากการเสนอความคิดเห็นในการสร้างแผนผงัสิ%งที%อยากรู้ 

2. สงัเกตจากการบอกวิธีการหาคําตอบในสิ%งที%เด็กอยากรู้เกี%ยวกบัสถานโบราณคดีวดัคง

โคก 

3. สงัเกตจากการหาคําตอบเกี%ยวกบัสถานโบราณคดีวดัคงโคก 

4. สงัเกตจากการบนัทกึภาพวาดในสมดุเดนิทาง 

ด้านการสรุปผลและเผยแพร่ความรู้ 
1. สงัเกตจากการตอบคําถามหลงัจากไปหาข้อมลูเกี%ยวกบัวดัสถานโบราณคดีคงโคก 

2. สงัเกตจากการการอธิบายภาพที%เดก็วาดในสมดุเดินทาง 

3. สงัเกตจากการจดัป้ายนิเทศ 
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แผนการจัดกจิกรรมทัศนศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ�น 

สัปดาห์ที�  1 
วันที�   1  ขั �นการตั �งคําถาม 
หน่วย   สถานโบราณคดีวดัคงโคก 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื%อให้เดก็เกิดทกัษะการแสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวยั 3 ด้าน 

2. เพื%อสง่เสริมให้เดก็ได้รู้จกัสถานที%สําคญัของท้องถิ%น  

3. เพื%อให้เดก็ได้รู้จกัสงัเกตสิ%งตา่ง ๆ รอบตวั 

4. เพื%อให้เดก็ได้รู้จกัความเป็นมาของสถานที%สําคญัของท้องถิ%น 

 

สาระสาํคัญ 
สถานโบราณคดีวัดคงโคก อยูใ่นเขตอําเภอราษีไศล  ตั �งอยูบ่นเนินดนิเก่าแก่ที%เชื%อว่าเดิมเป็น

เมืองคงโคกโบราณ มีคนํู �าล้อมรอบเนินดินวดัเมืองคงเป็นวดัคเูมืองในสมยัเก่า แตต่อ่มาได้เกิดเหตใุด
ไม่ทราบชดัทําให้เมืองล่มร้างลงเป็นเวลานาน มาฟื�นขึ �นใหม่ในภายหลงัมีพื �นที%ประมาณ ๙๖ ไร่แหล่ง
โบราณคดีแห่งนี � กรมศิลปากรสํารวจขึ �นทะเบียนเป็นแหล่งโบราณคดี และกรมการศาสนาขึ �นทะเบียน
เป็นเขตวดัร้างปัจจบุนัเป็นที%ตั �งวดัเมืองคง ซึ%งเป็นวดัฝ่ายมหานิกาย รวมทั �งรูปปั �นของพญากตะศิลา ซึ%ง
เป็นเจ้าเมืองผู้ นําชาวเยอมีการบวงสรวงกนัทกุวนัเพ็ญเดือนสามของทกุปี 

ขั +นตอนการดาํเนินกจิกรรม 
ขั +นกจิกรรมการเรียนรู้ ทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วย

ตนเองของเดก็ปฐมวัยที�ปรากฎ 
ขั +นนํา 

1. ครูเลา่นิทานปรัมปราจากหุน่นิ �วมือเรื%องพระยากะ
ตะ  
  ศลิาให้เด็กฟัง 

2. ครูแนะนําตวัละครในนิทาน 
3. ครูเปิดโอกาสให้เดก็ถามคําถามเกี%ยวกบันิทาน 

 ปรัมปราเรื%องพระยากะตะศิลา 
 
 

         
  �     ด้านการตั �งคําถาม  

  �     ด้านการสํารวจ 

  �     ด้านการสรุปและเผยแพร่
ความรู้ 
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ขั +นกจิกรรมการเรียนรู้ 
ทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วย

ตนเองของเดก็ปฐมวัยที�ปรากฎ 
ขั +นกิจกรรม 

1. ครูนําภาพสถานโบราณคดีวดัคงโคกมาให้เด็กด ู
2. เดก็และครูร่วมกนัสนทนาเกี%ยวกบัภาพสถาน  

  โบราณคดีวดัคงโคกโดยใช้คําถามดงันี � 

- เดก็เคยเห็นสถานที%แหง่นี �หรือไม/่สถานที%แหง่นี � 

- สถานที%แหง่นี �มีความเป็นมาอยา่งไร 
3. เดก็และครูร่วมกนัสร้างแผนผงัสิ%งที%อยากรู้ 

 เกี%ยวกบัสถานโบราณคดีวดัคงโคก 
4. เดก็ร่วมกนัระดมความคดิเกี%ยวกบัวิธีการหา  

  คําตอบสิ%งที%อยากรู้เกี%ยวกบัสถานโบราณคดีวดัคง  
  โคกจากบคุคลและสถานที%ภายในบริเวณโรงเรียน 

5. เดก็แบง่กลุม่ตามความสนใจของตนเอง 
6. เดก็ค้นหาข้อมลูเป็นกลุม่จากบคุคลและสถานที%  

  ตา่ง ๆ ในโรงเรียนตามหวัข้อที%เด็กสนใจ 
 โดยให้บคุคลในแตล่ะสถานที%ในโรงเรียนเขียน
คําตอบลงในกระดาษบรุ๊ฟ 

7. เดก็นําเสนอข้อมลูที%ค้นหาได้ 

         
  �     ด้านการตั �งคําถาม  
  �     ด้านการสํารวจ 
  �     ด้านการสรุปและเผยแพร่
ความรู้ 

ขั +นสรุป 
1. เดก็และครูร่วมกนัสรุปเกี%ยวกบัข้อมลูสถาน

โบราณคดีวดัคงโคกที%ค้นหาได้และร่วมสนทนา
โดยมีคําถามดงันี � 
   -    ข้อมลูที%เราค้นหามีอะไรบ้าง 
   -    ถ้าเราจะไปดสูถานโบราณคดีวดัคงโคก
เราจะไปดไูด้ที%ไหน 

2. ครูแจ้งให้เด็กทราบวา่วนัรุ่งขึ �นจะพาเดก็ ไป
ทศันศกึษาโบราณคดีวดัคงโคก 

3. เดก็และครูร่วมกนัสร้างข้อตกลงร่วมกนัใน  
  การไปทศันศกึษาวฒันธรรมท้องถิ%นที%
โบราณคดีวดัคงโคกในวนัรุ่งขึ �น 

         
  �     ด้านการตั �งคําถาม  

  �     ด้านการสํารวจ 
  �     ด้านการสรุปและเผยแพร่
ความรู้ 
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สื�อการสอน 
1. หุ้นนิ �วมือ 

2. นิทานปรัมปราเรื%องพระยากะตะศลิา 

3. รูปภาพสถานโบราณคดีวดัคงโคก 

4. กระดาษบรุ๊ฟ 

5. ปากกาเคมี 

 

การประเมินผล 
1. สงัเกตจากความสามารถทกัษะแสวงหาความรู้ในขณะทํากิจกรรม 

2. สงัเกตจากการอธิบายและตอบคําถาม 

3. สงัเกตจากการมีสว่นร่วมในกิจกรรม 

4. สงัเกตจากการผลงานของเด็ก 

 
นิทานปรัมปรา เรื�อง พระยากะตะศิลา 

ไมป่รากฏนามผู้แตง่ 
ตามลํานํ �าโขง  เข้ามายงัฝั%งไทยโดยมี "ท้าวกะตะศลิา และพระยาไกร(น้องชาย)  เป็นหวัหน้า

ลอ่งเรือมาถึงปากแมนํ่ �ามลู  แล้วแยกย้ายกนัไปพระยาไกรลอ่งเรือไปในสายธารแหง่ห้วยสําราญ พบที%
ฐานที%นา่อยูร่วมหมูเ่หล่าเข้าสูแ่ดนทางตะวนัออกแหง่เมือง 

 ศรีสะเกษ (นครศรีลําดวน ขขุนัธ์)  สร้างบ้าน สร้างเมือง  รุ่งเรืองราษฎร์  นามวา่"ปราสาทเยอ"
สว่นพระเชษฐา "ท้าวกะตะศิลา"  มุง่หน้าสูต่ามลํานํ �ามลู ถึงบงึโค้งโคก(โคก หมายถึง พื �นที%นํ �าทว่มไม่
ถึง)    จงึตั �งบ้านนี �วา่ " โค้งโคก" หรือ "คงโคก"  คือ อําเภอราษีไศลในปัจจบุนั    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



110 
 

บันทกึผลหลังสอน 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
        ลงชื%อ  
                                                                                      (…………………………….) 
                                                                                                    ผู้สอน 
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สัปดาห์ที�  1 
วันที�    2  ขั �นการสํารวจ 
หน่วย   สถานโบราณคดีวดัคงโคก 

 
ขั +นตอนการดาํเนินกจิกรรม 
 

ขั +นกจิกรรมการเรียนรู้ 
ทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วย

ตนเองของเดก็ปฐมวัยที�ปรากฎ 
ขั +นนํา 

1. เดก็และครูร่วมกนัทบทวนสิ%งที%อยากรู้สถาน
โบราณคดีวดัคงโคก 

2. เดก็และครูร่วมกนัทบทวนข้อตกลงร่วมกนัใน
การไปทศันศกึษาที%สถานโบราณคดีวดัคงโคก 

3. ครูแจกสมดุเดนิทางให้เด็กและอธิบายถึงการ
ใช้โดยให้เดก็บนัทึกการวาดภาพสิ%งที%ได้พบ
เห็นหรือประทบัใจในสถานโบราณคดีวดัคง
โคกขณะทศันศกึษา 

 

  �     ด้านการตั �งคําถาม  

  �    ด้านการสํารวจ 
  �     ด้านการสรุปและเผยแพร่ความรู้ 

ขั +นกิจกรรม 
1. เมื%อเดก็มาถึงสถานโบราณคดีวดัคงโคกให้

เดก็สงัเกต สํารวจสิ%งตา่ง ๆ  
2. ครูแนะนําวิทยากรของสถานโบราณคดีวดั     

คงโคกโดยวิทยากรเล่าถึงความสําคญัความ
เป็นมาสถานโบราณคดีวดัคงโคก 

3. ในขณะที%เดก็สํารวจสถานโบราณคดีวดั   คง
โคกครูเปิดโอกาสให้เด็กซกัถามวิทยากร
เกี%ยวกบัสิ%งที%เดก็อยากรู้ของสถานโบราณคดี
วดัคงโคกโดยครูถามกระตุ้นความคดิเดก็ดงันี � 

- สิ%งที%อยากรู้ของสถานโบราณคดีวดัคงโคก 
4. เดก็สงัเกตและซกัถามสิ%งที%เด็กสนใจ

นอกเหนือจากหวัข้อที%เด็กคิดไว้ 

 
  �    ด้านการตั �งคําถาม  
  �    ด้านการสํารวจ 
  �    ด้านการสรุปและเผยแพร่ความรู้ 
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ขั +นกจิกรรมการเรียนรู้ 
ทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วย

ตนเองของเดก็ปฐมวัยที�ปรากฎ 
ขั +นสรุป 

1. เดก็ละครูร่วมกนัสรุปถึงการเรียนรู้และสิ%งที%
ประทบัใจจากการมาทศันศกึษาที%สถาน
โบราณคดีวดัคงโคกในวนันี �โดยผา่นการวาดภาพ
และเลา่เรื%องราวจากภาพลงในสมดุเดนิทาง 

 

 

  �     ด้านการตั �งคําถาม  

  �    ด้านการสํารวจ 
  �     ด้านการสรุปและเผยแพร่ความรู้ 

 
สื�อการสอน 

1. สมดุเดนิทาง 

2. วิทยากร 

3. สถานโบราณคดีวดัคงโคก 

 

การประเมินผล 
1. สงัเกตจากความสามารถทกัษะแสวงหาความรู้ในขณะทํากิจกรรม 

2. สงัเกตจากการอธิบายและตอบคําถาม 

3. สงัเกตจากการมีสว่นร่วมในกิจกรรม 

4. สงัเกตจากการผลงานของเด็ก 

 

บันทกึผลหลังสอน 
 ……………………………………………………………………………………………….. 
  ……………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………….. 
        ลงชื%อ  
                                                                                      (…………………………….) 
                                                                                                    ผู้สอน 
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สัปดาห์ที�  1 
วันที�    3  ขั �นสรุปและเผยแพร่ความรู้ 
หน่วย   สถานโบราณคดีวดัคงโคก 
 

ขั +นตอนการดาํเนินกจิกรรม 
 

ขั +นกจิกรรมการเรียนรู้ 
ทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วย

ตนเองของเดก็ปฐมวัยที�ปรากฎ 
ขั +นนํา 

1. ครูเลา่นิทานปรัมปราเรื%องพระยากะตะศลิาจาก
หุน่นิ �วมือแล้วเลา่ไมจ่บ 

2. เดก็ชว่ยเล่าตอ่ให้จบ 
 

 

  �    ด้านการตั �งคําถาม  

  �    ด้านการสํารวจ 
  �     ด้านการสรุปและเผยแพร่ความรู้ 

ขั +นกิจกรรม 
1. เดก็แตล่ะคนอธิบายเกี%ยวกบัภาพวาดของตนใน

สมดุเดนิทาง 
2. เดก็และครูร่วมกนัสรุปถึงการไปทศันศกึษาที%

สถานโบราณคดีวดัคงโคกและการเรียนรู้เรื%อง
สถานโบราณคดีวดัคงโคกดงันี � 

- สถานโบราณคดีวดัคงโคกมีความเป็นมาอยา่งไร 

- สถานโบราณคดีวดัคงโคกมีประโยชน์อยา่งไร 

- สถานโบราณคดีวดัคงโคกอยูที่%ไหน 

- การไปทศันศกึษาในครั �งนี �ทําให้เรารู้อะไรบ้าง 

 

  �    ด้านการตั �งคําถาม  

  �    ด้านการสํารวจ 
  �    ด้านการสรุปและเผยแพร่ความรู้ 

ขั +นสรุป 
1. เดก็ร่วมกนัจดัป้ายนิเทศในการไปทศันศกึษาใน

ครั �งนี �หน้าห้องเรียน 
 

 

  �    ด้านการตั �งคําถาม  

  �    ด้านการสํารวจ 
  �    ด้านการสรุปและเผยแพร่ความรู้ 
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สื�อการสอน 
1. หุน่นิ �วมือ 

2. นิทานพระยากะตะศลิา 

3. สมดุเดนิทาง 

4. ป้ายนิเทศหน้าห้องเรียน 

5. กาว 

6. สีเทียน 

 

การประเมินผล 
1. สงัเกตจากความสามารถทกัษะแสวงหาความรู้ในขณะทํากิจกรรม 

2. สงัเกตจากการอธิบายและตอบคําถาม 

3. สงัเกตจากการมีสว่นร่วมในกิจกรรม 

4. สงัเกตจากการผลงานของเด็ก 

 
บันทกึผลหลังสอน 

 ……………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………. 
 
        ลงชื%อ  
                                                                                      (…………………………….) 
                                                                                                    ผู้สอน 
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ภาคผนวก ข 
- คู่มือแบบทดสอบทกัษะการแสวงหาความรู้ของเดก็ปฐมวัย 
- ตัวอย่างแบบทดสอบทกัษะการแสวงหาความรู้ของเดก็ปฐมวัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



116 
 

คู่มือแบบทดสอบทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเดก็ปฐมวัย 
(อายุ 5 – 6) 

 
วัตถุประสงค์ 
 เพื%อทดสอบทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวยั อายุ 5 – 6 ปี เกี%ยวกับ
ความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเดก็ปฐมวยั 3 ด้าน ดงันี � 
 ด้านการตั �งคําถาม หมายถึง ความสามารถในการถามหรือพดูเกี%ยวกับวตัถ ุ สิ%งมีชีวิตและ
สถานการณ์ที%เกิดขึ �นเพื%อหาคําตอบในสิ%งที%อยากรู้ 
 ด้านการสํารวจ หมายถึง ความสามารถในการดําเนินการค้นหา วางแผนการสํารวจ
ตรวจสอบข้อมูล และเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านการใช้เครื%องมือและประสาทสมัผสัด้านต่าง ๆ ของเด็ก
ปฐมวยั 
 ด้านการสรุปผลและเผยแพร่ความรู้ หมายถึง ความสามารถในการนําข้อมูลที%สํารวจมา
จดัระบบข้อมูลเพื%อสร้างความเข้าใจและนําเสนอการดําเนินการสํารวจเพื%อให้ผู้ อื%นเข้าใจโดยการพูด
อธิบายภาพวาด 
 
ลักษณะทั�วไปของแบบทดสอบ 

แบบทดสอบทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวยัเป็นแบบทดสอบภาคปฏิบตั ิ
(Performance test) มีวิธีการประเมินโดยใช้ข้อคําถาม หรือ MEQ (Modified Essay Question) เป็น
การประเมินโดยครูจะใช้กรณีศกึษาตามลําดบัเหตกุารณ์แล้วถามเด็กเป็นระยะๆโดยใช้สถานการณ์ที%
เป็นเงื%อนไข (Conditional Situation) และถามคําถามที%กระตุ้ นให้เด็กแสดงความสามารถตาม
วตัถุประสงค์ของการทดสอบที%ตั �งไว้ แบบทดสอบทักษะการแสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวยัที%ผู้ วิจัย
สร้างขึ �นเป็นแบบทดสอบคูข่นาน  มีจํานวน 2 ชดุ คือชดุเมล็ดมหศัจรรย์และชดุนํ �าสมนุไพรน่ารู้ แตล่ะ
ชดุ มี 3 ข้อคําถาม แบง่เป็น 4 ขั �นตอน ซึ%งเป็นเรื%องราวที%มีความตอ่เนื%องกนัโดยให้เด็กตอบเชิงปฏิบตัิ
การณ์วตัถปุระสงค์ของการทดสอบที%ตั �งไว้ ใช้ทดสอบก่อนเรียน 1 ชดุ และทดสอบหลงัเรียน 1 ชดุ 
 
วิธีการดาํเนินการทดสอบ 
 วิธีการดําเนินการทดสอบแบบทดสอบทกัษะการแสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวยั อาย ุ5 – 6 ปี 
มีดงันี � 
 1. ผู้ ดําเนินการทดสอบศึกษาคูมื่อให้เข้าใจกระบวนการทั �งหมดก่อน ใช้ภาษาให้ชดัเจนเป็น
ธรรมชาตเิพื%อให้เดก็สนใจและตั �งใจฟัง 
 2. จดัเตรียมสถานที%และอปุกรณ์ให้พร้อม 
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3. ผู้ ดําเนินการทดสอบสร้างความคุ้นเคยกบัเดก็ โดยการชวนเดก็สนทนาอยา่งเป็นมิตร 

 4. ดําเนินการทดสอบเป็นรายบคุคล 
 5. เวลาที%ใช้ในการทดสอบ ผู้ วิจยักําหนดเวลาในการปฏิบตัิของเด็กปฐมวัย ข้อคําถามละ
ประมาณ 15 นาที เวลารวมไมค่วรเกิน 60 นาที 
 6. ผู้ ดําเนินการทดสอบชี �แจงให้เด็กได้รู้ว่า เด็กจะต้องปฏิบตัิกิจกรรมด้วยตนเอง ในเรื%องที%ครู
กําหนดให้ 
 8. ผู้ทดสอบสงัเกตและบนัทกึคะแนนและพฤตกิรรมการแสดงออกของเด็กและสอบถามเด็กไป
ตามสถานการณ์ที%กําหนด 
  
การตรวจให้คะแนน 

ผู้ทดสอบวินิจฉยัความสามารถ หรือ การแสดงพฤตกิรรมของเดก็ว่าสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ 
หรือ ไม ่ข้อสอบมีทั �งหมด 3 สถานการณ์ โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนดงันี � คือ  

1. ให้คะแนน 2 คะแนนเมื%อเดก็มีพฤตกิรรมหรือคําถามมากกวา่ 1 พฤตกิรรมหรือคําถาม  
2. ให้ 1 คะแนนเมื%อเดก็มีพฤตกิรรมหรือคําถาม 1 พฤตกิรรมหรือคําถาม  
3. ให้ 0 คะแนนเมื%อเด็กไม่มีพฤติกรรมหรือคําถามเลย เด็กไม่มีความสงสยัหรือไม่ถามคําถาม

เลย 
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แบบทดสอบทักษะแสวงหาความรู้ของเดก็ปฐมวัย 
แบบทดสอบชุดที� 1          กจิกรรมชุดเมล็ดมหศัจรรย์ 

 
ทักษะการแสวงหาความรู้

ด้วยตนเองของเดก็
ปฐมวัย 

ขั +นตอนการทดสอบ 

ด้านการตั �งคําถาม 
ความสามารถในการถาม
ห รื อ พู ด เ กี% ย ว กั บ วั ต ถ ุ
สิ%งมีชีวิตและสถานการณ์ที%
เกิดขึ �นเพื%อหาคําตอบในสิ%ง
ที%อยากรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั +นตอนที� 1 
     ครูนําเมล็ดงาขาว งาดํา แมงลกั ถั%วเขียว ถั%วแดง และแมงลกัที%พอง
ตวัแล้วให้เดก็สงัเกต ครูให้เดก็ลองจบัเมล็ดแมงลกัที%พองตวัโดยครูยงัไม่
บอกว่าเป็นเมล็ดอะไร ครูบอกว่า “ให้หนูสงัเกตสิ%งที%ครูนํามาให้ด ูและ
หนมีูคําถามที%หนสูงสยัไหมคะ”   
     สงัเกตพฤตกิรรมเดก็วา่มีการตั �งคําถามในสิ%งที%สงสยัหรือไม ่
พฤตกิรรม ________________________________________________ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คําตอบ/พฤติกรรม ระดบัคะแนน 

1. เดก็มีคําถามมากกวา่ 1 คําถาม 
2. เดก็มีความสงสยัหรือมีคําถาม 1 คําถาม 
3. เดก็ไมมี่ความสงสยัหรือไมถ่ามคําถามเลย 

2 
1 
 

0  

ด้านการสํารวจ 
ความสามารถในการ
ดําเนินการค้นหา วาง
แผนการสํารวจตรวจสอบ
ข้อมลู และเก็บรวบรวม
ข้อมลูผา่นการใช้เครื%องมือ
และประสาทสมัผสัด้านตา่ง 
ๆ ของเด็กปฐมวยั 
 

ขั +นตอนที� 2 
     ครูนํานํ �าเปล่าใส่กะละมังและเตรียมแก้วพลาสติกใส วางไว้ 5 ใบ 
จากนั �นครูนําเมล็ดแมงลกัพองตวัที%เตรียมไว้แล้วมาผสมกับนํ �าหวานสี
แดงในเหยือกใบใหญ่ แล้วบอกเด็กว่า “ครูอยากได้เมล็ดแบบนี �อีกหนึ%ง
แก้ว เด็กช่วยครูหาคําตอบได้ไหมคะ  ว่าจะทําได้จากอะไรและทําได้
อยา่งไร”  
     คําตอบ/พฤตกิรรม ______________________________________ 
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ความสามารถทักษะการ
แสวงหาความรู้ 

ขั +นตอนการทดสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั +นตอนที� 2 (ต่อ) 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คําตอบ/พฤติกรรม ระดบัคะแนน 
1. เดก็มีพฤตกิรรมในการสํารวจค้นหาคําตอบ

มากกวา่ 1 พฤตกิรรม 
2. เด็กมีพฤติกรรมในการสํารวจหาคําตอบ 1 

พฤตกิรรม 
3. เดก็ไมมี่พฤตกิรรมการสํารวจเลย 

2 
 

1 
 

0  

ด้านการสํารวจ 
ความสามารถในการ
ดําเนินการค้นหา วาง
แผนการสํารวจตรวจสอบ
ข้อมลู และเก็บรวบรวม
ข้อมลูผา่นการใช้เครื%องมือ
และประสาทสมัผสัด้านตา่ง 
ๆ ของเด็กปฐมวยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั +นตอนที� 3 
     ครูนํากระดาษ ดนิสอ สีและกาวมาวางไว้แล้วบอกเดก็วา่ 
“ครูให้หนวูาดรูปกิจกรรมที%หนทํูาเมื%อสกัครู่จากอปุกรณ์ที%ครูเตรียมให้” 
     คําตอบ/พฤตกิรรม _______________________________________ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คําตอบ/พฤติกรรม ระดบัคะแนน 

1. เด็กมีพฤติกรรมในการเก็บรวบรวมข้อมูล
มากกวา่ 1 พฤตกิรรม 
2. เด็กมีพฤติกรรมในการเก็บรวบรวมข้อมูล 1 
พฤตกิรรม 
3. เดก็ไมมี่พฤตกิรรมในการเก็บรวบรวมข้อมลูเลย 

2 
 

1 
 

0 
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ความสามารถทักษะการ
แสวงหาความรู้ 

ขั +นตอนการทดสอบ 

การสรุปผลและเผยแพร่
ความรู้ หมายถึง การนํา
ข้อมลูที%สืบค้นมาจดัระบบ
ข้อมลูเพื%อสร้างความเข้าใจ
และนําเสนอกระบวนการ
สืบค้นเพื%อให้ผู้ อื%นเข้าใจโดย
การพดู อธิบายภาพวาด 
 
 
 
 
 
 

ขั +นตอนที� 4 
     ครูบอกเด็กว่า“ครูอยากรู้ว่ามันทํามาจากเมล็ดอะไรและเด็กหา
คําตอบได้อยา่งไรและรูปภาพที%หนวูาดคือรูปอะไรคะ” 
     คําตอบ/พฤตกิรรม _______________________________________ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คําตอบ/พฤติกรรม ระดบัคะแนน 

1. เด็กมีพฤติกรรมในการสรุปและเผยแพร่ข้อมูล
มากกวา่ 1 พฤตกิรรม 
2. เด็กมีพฤติกรรมในการสรุปและเผยแพร่ข้อมลู1 
พฤตกิรรม 
3. เดก็ไม่มีพฤติกรรมในการสรุปและเผยแพร่ข้อมลู
เลย 

2 
 

1 
 

0 
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แบบทดสอบทักษะแสวงหาความรู้ของเดก็ปฐมวัย 
แบบทดสอบชุดที� 2          กจิกรรมชุดนํ +าสมุนไพรน่ารู้ 

 
ทักษะการแสวงหาความรู้

ด้วยตนเองของเดก็
ปฐมวัย 

ขั +นตอนการทดสอบ 

ด้านการตั �งคําถาม 
ความสามารถในการถาม
ห รื อ พู ด เ กี% ย ว กั บ วั ต ถ ุ
สิ%งมีชีวิตและสถานการณ์ที%
เกิดขึ �นเพื%อหาคําตอบในสิ%ง
ที%อยากรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั +นตอนที� 1 
     ครูนําผลกระเจีlยบ ทับทิม ต้นตะไคร้ ดอกอัญชัน ใบเตย และนํ �า
กระเจีlยบ นํ �าทบัทิม  นํ �าตะไคร้ นํ �าอญัชนั และนํ �าใบเตย มาวางไว้ ให้
เดก็สงัเกต โดยครูบอกว่า “ให้เด็กสงัเกตสิ%งที%ครูนํามาให้ด ูและเด็กถาม
คําถามสิ%งที%สงสยั”   
     สงัเกตพฤตกิรรมเดก็วา่มีการตั �งคําถามในสิ%งที%สงสยัหรือไม ่
พฤตกิรรม ________________________________________________ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คําตอบ/พฤติกรรม ระดบัคะแนน 

4. เดก็มีคําถามมากกวา่ 1 คําถาม 
5. เดก็มีความสงสยัหรือมีคําถาม 1 คําถาม 
6. เดก็ไมมี่ความสงสยัหรือไมถ่ามคําถามเลย 

2 
1 
 

0  

ด้านการสํารวจ 
ความสามารถในการ
ดําเนินการค้นหา วาง
แผนการสํารวจตรวจสอบ
ข้อมลู และเก็บรวบรวม
ข้อมลูผา่นการใช้เครื%องมือ
และประสาทสมัผสัด้านตา่ง 
ๆ ของเด็กปฐมวยั 
 

ขั +นตอนที� 2 
     ครูหยิบนํ �าสมุนไพรในภาชนะทึบ (นํ �ากระเจีlยบ) มาวางและเตรียม
แก้วนํ �าวางไว้ข้าง ๆ แล้วบอกเด็กว่า “ถ้าครูอยากทํานํ �าชนิดนี � เด็กช่วย
ครูหาคําตอบได้ไหมคะ วา่จะทําได้จากอะไร”  
     คําตอบ/พฤตกิรรม _______________________________________ 
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ความสามารถทักษะการ
แสวงหาความรู้ 

ขั +นตอนการทดสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั +นตอนที� 2 (ต่อ) 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คําตอบ/พฤติกรรม ระดบัคะแนน 
4. เดก็มีพฤตกิรรมในการสํารวจค้นหาคําตอบ

มากกวา่ 1 พฤตกิรรม 
5. เด็กมีพฤติกรรมในการสํารวจหาคําตอบ 1 

พฤตกิรรม 
6. เดก็ไมมี่พฤตกิรรมการสํารวจเลย 

2 
 

1 
 

0  

ด้านการสํารวจ 
ความสามารถในการ
ดําเนินการค้นหา วาง
แผนการสํารวจตรวจสอบ
ข้อมลู และเก็บรวบรวม
ข้อมลูผา่นการใช้เครื%องมือ
และประสาทสมัผสัด้านตา่ง 
ๆ ของเด็กปฐมวยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั +นตอนที� 3 
     ครูนํากระดาษ ดนิสอ สีและกาวมาวางไว้แล้วบอกเดก็วา่ 
“ครูให้หนวูาดรูปกิจกรรมที%หนทํูาเมื%อสกัครู่จากอปุกรณ์ที%ครูเตรียมให้” 
     คําตอบ/พฤตกิรรม _______________________________________ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คําตอบ/พฤติกรรม ระดบัคะแนน 

1. เด็กมีพฤติกรรมในการเก็บรวบรวมข้อมูล
มากกวา่ 1 พฤตกิรรม 
2. เด็กมีพฤติกรรมในการเก็บรวบรวมข้อมูล 1 
พฤตกิรรม 
3. เดก็ไมมี่พฤตกิรรมในการเก็บรวบรวมข้อมลูเลย 

2 
 

1 
 

0 
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ความสามารถทักษะการ
แสวงหาความรู้ 

ขั +นตอนการทดสอบ 

การสรุปผลและเผยแพร่
ความรู้ หมายถึง การนํา
ข้อมลูที%สืบค้นมาจดัระบบ
ข้อมลูเพื%อสร้างความเข้าใจ
และนําเสนอกระบวนการ
สืบค้นเพื%อให้ผู้ อื%นเข้าใจโดย
การพดู อธิบายภาพวาด 
 
 
 
 
 
 

ขั +นตอนที� 4 
     ครูบอกเด็กว่า“ครูอยากรู้ว่ามนัทํามาจากอะไรและเด็กหาคําตอบได้
อยา่งไรและรูปภาพที%หนวูาดคือรูปอะไรคะ” 
     คําตอบ/พฤตกิรรม _______________________________________ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คําตอบ/พฤติกรรม ระดบัคะแนน 

1. เด็กมีพฤติกรรมในการสรุปและเผยแพร่ข้อมูล
มากกวา่ 1 พฤตกิรรม 
2. เด็กมีพฤติกรรมในการสรุปและเผยแพร่ข้อมลู1 
พฤตกิรรม 
3. เดก็ไม่มีพฤติกรรมในการสรุปและเผยแพร่ข้อมลู
เลย 

2 
 

1 
 

0 
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ภาคผนวก ค 
ผลการวิเคราะห์เครื�องมือที�ใช้ในการวิจัย 

 1. ค่าดัชนี +ความเที�ยงตรงเชิงเนื +อหาของแบบทดสอบทดสอบวัดทกัษะการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเดก็ปฐมวัย 
 2. ค่า ∑X   ค่า ∑Y  ค่า 2

X∑  ค่า 2
Y∑  ค่า YX∑  เพื�อหาความสัมพันธ์ 

ของทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเดก็ปฐมวัย โดยใช้สัมประสิทธิB
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  
 3. ค่าความยากง่าย (PE) และค่าอาํนาจแนก (D) ของแบบทดสอบวัดทกัษะ
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเดก็ปฐมวัย 
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ตาราง  7  คา่ดชันีความเที%ยงตรงเชิงเนื �อหาของแบบทดสอบวดัทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
    ของเดก็ปฐมวยั 
 

ผู้ เชี%ยวชาญ 
คะแนนความคดิเห็น ชดุที% 

1 2 3 4 
คนที% 1 - 1 -1 1 1 
คนที% 2 1 1 -1 1 
คนที% 3 1 1 1 -1 
IOC 0.67 0.67 0.67 0.67 

 
 จากตาราง 7 พบวา่คา่ดชันีความเที%ยงตรงเชิงเนื �อหาของแบบทดสอบวดัทกัษะการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวยัทกุข้อเป็น 0.67 
 
ตาราง  8  คา่ ∑X   คา่ ∑Y  คา่ 2

X∑  คา่ 2
Y∑  คา่ YX∑   เพื%อหาความสมัพนัธ์ของทกัษะ        

    การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กปฐมวยั โดยใช้สมัประสิทธิoสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั  
 

ชดุที% ∑X  ∑Y  2
X∑  2

Y∑  YX∑  
1 23 51 85 337 159 

 
หาความสมัพนัธ์ของทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของเดก็ปฐมวยั โดยใช้

สมัประสิทธิoสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั   

 
])(][)(X[N

YX -XYN 
  r

2222
XY

∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑
−−

=
YYNX

 

   เมื%อ      r      แทน  สมัประสิทธิoสหสมัพนัธ์ 
   ∑X   แทน  ผลรวมของคะแนนชดุ X  
   ∑Y   แทน  ผลรวมของคะแนนชดุ Y  
   2

X∑  แทน  ผลรวมของคะแนนชดุ X   แตล่ะตวัยกกําลงัสอง 
   2

Y∑  แทน  ผลรวมของคะแนนชดุ Y   แตล่ะตวัยกกําลงัสอง 
YX∑  แทน  ผลรวมของผลคณูระหวา่ง X กบั Y    

N        แทน  จํานวนคนหรือสิ%งที%ศกึษา 
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 จากตาราง 8  จะได้ N = 15, ∑X= 23, ∑Y= 51, 2
X∑  = 85, 

2
Y∑  = 337,         

YX∑ = 159 

0.90        

])51()337(5][(23)-[5(85)

(23)(85)-5(159) 
  r

22
 XY

=

−
=

 

  
ตาราง  9  คา่ความยากง่าย (PE) และคา่อํานาจจําแนก (D) ของแบบทดสอบทกัษะการแสวงหาความรู้ 
    ของเดก็ปฐมวยั 
 

ข้อคําถาม คา่ความยากง่าย (PE) คา่อํานาจจําแนก (D) 

ชดุที% 1 นํ �าสมนุไพรนา่รู้   

     1. การตอบคําถาม .75 .50 

     2. การสํารวจ .31 .63 

     3. การสรุปและเผยแพร่ข้อมลู .43 .50 

ชดุที% 2 เมล็ดมหศัจรรย์   

     1. การตอบคําถาม .69 .63 

     2. การสืบสํารวจ .38 .25 

     3. การสรุปและเผยแพร่ข้อมลู .38 .75 

 
 จากตาราง 9  พบวา่ผลการหาคณุภาพของแบบทดสอบทกัษะการคดิแสวงหาความรู้สําหรับ
เดก็ปฐมวยั ชดุนํ �าสมนุไพรน่ารู้ มีคา่ความยากง่ายตั �งแต ่0.31 – 0.75  คา่อํานาจจําแนกตั �งแต ่0.50 
ขึ �นไป    ชดุเมล็ดมหศัจรรย์  มีคา่ความยากง่าย ตั �งแต ่0.38 – 0.69  คา่อํานาจจําแนกตั �งแต ่ 0.25 ขึ �น
ไป 
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ภาคผนวก ง 
- ภาพการจัดกจิกรรมทัศนศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ�น 
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ภาพกจิกรรมทัศนศกึษาวัฒนธรรมท้องถิ�น 
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ประวัตย่ิอผู้วิจัย 
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