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การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู  เรื่องพุทธศาสนาสมัยทวารวดี โดยใชพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติพระปฐมเจดียเปนแหลงการเรียนรู 

The Development of Learning Management Model on Buddhism during Dvaravati Based on  
Phra Pathom Chedi National Museum as a Learning Source 

 
ญาณภัทร ยอดแกว1  วรากรณ พูลสวัสดิ์2 และพิสิฐ สุขสกล3 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเรื่อง พุทธศาสนาสมัยทวารวดีโดยใช
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดียเปนแหลงการเรียนรู 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอรูปแบบ
การจัดการเรยีนรูเรื่องพุทธศาสนาสมัยทวารดีโดยใชพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดียเปนแหลงเรียนรู และ 
3) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของนักศึกษาจากการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูพุทธศาสนาสมัยทวารวดีโดย
ใชพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเปนแหลงเรียนรู 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา คณะผูวิจัยไดสรางและพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรูเรื่องพุทธศาสนาสมัยทวารวดีโดยใชแนวคิดการศึกษาตามแนวพุทธปรัชญาประกอบกับทฤษฎีคอนสตรัคติ
วิซึม (Constructivism theory) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก นักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ลงทะเบียนเรียนในปการศึกษา 2552  แบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมที่ 1 ใชใน
ขั้นทดลองใช  เปนนักศึกษาชั้นปที่  3 มีจํานวน  30  คน  กลุมที่ 2 ใชในขั้นพัฒนา เปนนักศึกษาชั้นปที่ 2  มี
จํานวน 25 คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก รูปแบบการจัดการเรียนรูเรื่องพุทธศาสนาสมัยทวารวดีโดยใช
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดียเปนแหลงการเรียนรู  แบบประเมินความเหมาะสมของเครื่องมือโดย
ผูเชี่ยวชาญ  แบบประเมินความพึงพอใจโดยนักศึกษา และแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน โดยมีการ
วิเคราะหขอมูลดวยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหเนื้อหา 

ผลการดําเนินการวิจัย พบวา 
1) รูปแบบการจัดการเรียนรูเรื่อง พุทธศาสนาสมัยทวารวดีโดยใชพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐม

เจดีย เปนแหลงการเรียนรู มีองคประกอบ 2 สวน ไดแก หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู และแนวการ
จัดการเรียนรู 

2) นักศึกษามีความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนรูเรื่อง พุทธศาสนาสมัยทวารวดีโดยใช
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดียเปนแหลงการเรียนรูในระดับมาก 
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3) นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูหลังจากจากการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเรื่องพุทธศาสนา
สมัยทวารวดีโดยใชพิพิธภัณฑสถานแหงชาตพิระปฐมเจดียเปนแหลงการเรียนรูสูงกวากอนเรียน  
 
คําสําคัญ :  รูปแบบการจัดการเรียนรู  พุทธศาสนาสมัยทวารวดี  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย  แหลงการเรียนรู 
 

Abstract 
  The proposes of this study were to 1) develop learning management model on Buddhism 
during Dvaravati based on Phra Pathom Chedi national museum as a learning source, 2) study 
students’ satisfaction with learning management model on  Buddhism during Dvaravati based on  
Phra Pathom Chedi national museum as a learning source and 3) study students’ learning 
achievement from using learning management model on Buddhism during  Dvaravati based on Phra 
Pathom Chedi national museum as a learning source. 
  This study is educational research and development.  Research group has been created and 
developed learning management model on Buddhism during Dvaravati based on Buddhist 
educational theory and constructivism theory. 
  Sample used in this study consisted of students in social studies program, Nakorn Pathom 
Rajabaht University . There were 2 groups in this study. The fist group was used in the try-out step 
and the second group was used in the development step. The instruments used were the developed 
learning management model on Buddhism during Dvaravati based on Phra Pathom Chedi national 
museum as a learning source and a set of questionnaires. Data analysis in this study was 
percentage, mean, standard deviation and content analysis.  
  The results were as follows;  
  1) The learning management model on Buddhism during Dvaravati based on Phra Pathom 
Chedi national museum as a learning source consisted of two elements namely the learning 
management model principle and learning management approach. 
  2) Students’ satisfaction with learning management model on Buddhism during Dvaravati 
based on Phra Pathom Chedi national museum as a learning source was  at a high level. 
  3) Students’ learning achievement after using learning management model on Buddhism 
during Dvaravati based on Phra Pathom Chedi national museum as a learning source was higher than 
before using the model. 
 
Keywords : Learning management model, Buddhism during Dvaravati, Phra Pathom Chedi national museum, Learning sourc 
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คํานํา 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่1-2) พ.ศ.2542 – 2545 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2547 – 2549  
มาตรา 4 ไดใหความหมายของการศึกษาไววา เปน“กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและ
สังคมโดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนา
ทางวิชาการ การสรางองคความรู อันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม  สังคม การเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนให
บุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต”  เหตุผลสําคัญที่ทําใหพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับนี้เกิดขึ้น คือ 
ความตองการในการปฏิรูปการศึกษาของสังคมไทยและประเด็นที่สําคัญที่สุดของการปฏิรูปการศึกษาในครั้งนี้ก็
คือ การปฏิรูปการเรียนรู (ดร.สมจิต  จันทรฉาย, 2545, บทนํา) ซึ่งศาสตราจารยนายแพทยประเวศ  วะสี (2541: 
72) ไดเสนอความคิดเรื่องการปฏิรูปการเรียนรูไววา “ การปฏิรูปการศึกษาตองปฏิรูปกระบวนการเรียนรูโดย
เปลี่ยนจากการเอาวิชาเปนตัวตั้ง มาเปนการเอาคนและสถานการณจริงเปนตัวตั้ง อันจะทําใหการเรียนงาย สนุก 
สรางความเขมแข็งทางปญญา ทางจริยธรรมและเปนการพัฒนาครูใหเกงขึ้นตลอดเวลา”  ความคิดเห็นของ
ศาสตราจารยนายแพทยประเวศ  วะสี  สนับสนุนแนวการจัดการศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 แกไขปรับปรุง 2545  ดังความในมาตรา 23 และมาตรา 24 (3) และ(5) ที่ไดกําหนดแนวการจัด
การศึกษาไววา 
 มาตรา 23 การจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ตองเนนความสําคัญทั้งความรู  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรูและบูรณาการ ตามความเหมาะสมของแตละระดับ
การศึกษา 
 มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตอไปนี ้ 
 ...(3)จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง การฝกปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการ
อานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง... 
 ...(5) สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม สื่อการเรียนและอํานวยความ
สะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู ทั้งนี ้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ  
 จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา จุดมุงหมายสําคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติคือการปฏิรูปการ
เรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพของคนไทยใหกาวหนาสูสังคมแหงการเรียนรู ใหผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองไดในทุกเวลาและทุกสถานที ่ โดยเฉพาะการอาศัยแหลงการเรียนรูในทองถิ่นในการจัดการเรียนรูถือ
เปนแนวทางหนึ่งที่สําคัญและสามารถตอบสนองเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติได ดังที่รอง
ศาตราจารย ดร.อาชัญญา  รัตนอุบล (2548: 34)ไดกลาวถึงความสําคัญของแหลงการเรียนรูไววา “ระบบ
การศึกษาของไทยในปจจุบันควรเนนการมีและการใชแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตที่หลากหลาย ทั้งนี้เพราะการให
ความสําคัญกับแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตเพียงแหลงเดียว คือระบบโรงเรียน ซึ่งไมสามารถพัฒนาบุคคลให
สอดคลองกับวิถีชีวิต อาชีพ วัฒนธรรม สภาพแวดลอมและทรัพยากรของชุมชนและอาจยังทําใหเยาวชนคนรุน
ใหมขาดความสามารถ ทักษะการดํารงชีวิตและพัฒนาตนเองตามวิถีของชุมชนเนื่องจากไมมีแหลงการเรียนรูอื่น
เขามาเสริม”  
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 เหตุที่แหลงการเรียนรูมีความสําคัญในกระบวนการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนนั้น  เพราะผูเรียน
สามารถเรียนรูจากสภาพจริงได  การจัดการเรียนรูจากแหลงการเรียนรูจะเกี่ยวของกับบุคคล สถานที่ ธรรมชาต ิ
หนวยงาน องคกร สถานประกอบการ  ชุมชนและสิ่งแวดลอมอื่นๆ ซึ่งผูเรียนผูสอนสามารถศึกษาคนควาหา
ความรูหรือเรื่องที่สนใจไดจากแหลงการเรียนรูทั้งที่เปนธรรมชาต ิและที่มนุยสรางขึ้น ชุมชนและธรรมชาติเปน
ขุมทรัพยมหาศาลที่สามารถคนพบความรูไดไมรูจบทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและสรางองคความรูดวยตนเอง  
นอกจากนี้  การที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติไดใหความสําคัญกับแหลงการเรียนรูก็เพราะถือวาเปน
เครื่องมือสําคัญในการพัฒนาการเรียนรูและการจัดกระบวนการเรียนรูโดยระบุไวในมาตรา 25 วา  “รัฐตอง
สงเสริมการดําเนินงานและจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ไดแก สวนสาธารณะ พิพิธภัณฑ หอศิลป 
สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และศูนยการกีฬาและ
นันทนาการ แหลงขอมูลและแหลงเรียนรูอื่นๆ อยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ” 
 บรรดาแหลงการเรียนรูขางตนนั้น  พิพิธภัณฑนับไดวาเปนแหลงการเรียนรูที่สําคัญประเภทหนึ่งเพราะ
เปนสถานที่ที่ใหบริการขอมูลขาวสาร ความรูในเรื่องตางๆตามลักษณะของการบริการความรูที่ด ีเชน ความรูทาง
ประวัติศาสตร ธรรมชาติ  โบราณคดี พืช  สัตว  ดาราศาสตร วิทยาศาสตร ภูมิปญญาทองถิ่น วิถีชีวิต ฯลฯ ที่
สําคัญพิพิธภัณฑมีกิจกรรมหลากหลายประเภทที่เปนการบริการขอมูลและความรูแกประชาชน ทุกเพศทุกวัย   
เพราะฉะนั้นการใชพิพิธภัณฑเปนแหลงการเรียนรูโดยการจัดกระบวนการเรียนรูเชิงบูรณาการใหแกนักศึกษาใน
สถานศึกษาจึงเปนรูปแบบการจัดการเรียนรูที่นาสนใจและสอดคลองกับหลักการและวัตถุประสงคของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติที่กลาวมา   
 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระปฐมเจดียเปนพิพิธภัณฑที่สําคัญแหงหนึ่งของไทย เพราะเปนแหลง
รวบรวมและใหขอมูลความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมสมัยทวารวดีโดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาสมัย
ทวารวดีและวิถีชีวิตของประชาชนในจังหวัดนครปฐมในอดีตไดเปนอยางดี  แตในปจจุบันยังไมมีการใช
พิพิธภัณฑแหงนี้เปนแหลงการเรียนรูเทาที่ควร  
 โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  ไดจัด
เนื้อหาวิชาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ใหนักศึกษาไดศึกษา
หลายรายวิชา ไดแก  ศาสนศึกษา  พุทธศาสนศึกษา  ศาสนธรรมกับการพัฒนาชีวิตและสังคม  ศาสนพิธีและภูมิ
ปญญาไทย  และศาสนากับสันติภาพ  แตในกระบวนการเรียนรูของรายวิชาดังกลาวยังไมมีการพัฒนาการ
รูปแบบการจัดการเรียนรูโดยการใชแหลงการเรียนรูที่มีในทองถิ่นมาสนับสนุนเนื้อหาสาระในรายวิชาที่เกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนาเชิงบูรณาการอยางเปนระบบ   
 ดังนั้น  คณะผูวิจัยจึงไดทําการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู เรื่องพุทธศาสนาสมัย
ทวารวดีโดยใชพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดียเปนแหลงการเรียนรู” ขึ้น ซึ่งถือเปนการตอบสนอง
เจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและเปนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูวิชาที่เกี่ยวกับ
พุทธศาสนาโดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับทองถิ่นจังหวัดนครปฐม คือ พุทธศาสนาสมัยทวารวดีซึ่งสัมพันธกับ
เนื้อหาของหลายวิชาในหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอยางเปน
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเปนการสนับสนุนแหลงเรียนรูในทองถิ่นใหเกิดคุณคาตอการศึกษาและเปนการ
เผยแพรขอมูลเชิงวิชาการของแหลงเรียนรูนั้นดวย 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเรื่องพุทธศาสนาสมัยทวารวดีโดยใชพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
พระปฐมเจดียเปนแหลงการเรียนรู  
 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของนักศึกษาจากการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูพุทธศาสนาสมัย
ทวารวดีโดยใชพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเปนแหลงเรียนรู 
 3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอรูปแบบการจัดการเรียนรูเรื่องพุทธศาสนาสมัยทวารดี
โดยใชพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดียเปนแหลงเรียนรู 
 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยนี้เปนการวิจัยประเภทการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา (Educational Research and 

Development: R&D)  ซึ่งมีวิธีการศึกษาดังนี ้

1. ศึกษาสภาพปญหาภายใน โดยพิจารณาจากแนวทางการจัดการเรียนรูที่มีอยูเดิมในโปรแกรมวิชา
สังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่งพบวายังไมมีการจัดการ
เรียนรูโดยใชแหลงการเรียนรูในทองถิ่นเปนแหลงการเรียนรูเทาที่ควร โดยเฉพาะในเรื่องพุทธศาสนา  

2. ศึกษาความจําเปนและความตองการ โดยพิจารณาจากนักศึกษาซึ่งเปนกลุมเปาหมายประกอบกับ
แนวคิดการจัดการเรียนรูตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 ซึ่งพบวา นักศึกษาโปรแกรม
วิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปนนักศึกษาสายครุศาสตร
จะตองไปทําหนาที่เปนครูในอนาคต  จึงควรไดมีโอกาสเรียนรูดวยวิธีการที่หลากหลายเพื่อเปนแนวทางในการวาง
แผนการสอนในอนาคตดวย โดยเฉพาะการใชแหลงเรียนรูในทองถิ่นเปนแหลงการเรียนถือวามีความจําเปนมาก
เพราะเปนสิ่งที่สอดคลองกับความตองการของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิอีกทั้งหนวยงานเปาหมาย คือ 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดียก็มีความตองการใหมีนักเรียนและนักศึกษาเขาไปศึกษาเรียนรู  

3. การศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อใชในการกําหนดแนวทางในการ
สรางรูปแบบการจัดการเรียนรูเรื่องพุทธศาสนาสมัยทวารวดีโดยใชพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดียเปน
แหลงการเรียนรูและสรางเครื่องมือตางๆ ที่ใชในการวิจัย 

4. การสรางรูปแบบการจัดการเรียนรูเรื่องพุทธศาสนาสมัยทวารวดีโดยใชพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระ
ปฐมเจดียเปนแหลงการเรียนรูและเครื่องมือตางๆ ที่ใชในการวิจัยแลวนํารูปแบบการจัดการเรียนรูไปปรึกษา
ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญเพื่อขอขอเสนอแนะสําหรับนํามาปรับปรุงแกไขขั้นตน 

5. การนํารูปแบบการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นไปทําการทดลองกับกลุมตัวอยางที่ 1 ซึ่งเปนการทดลอง
เพื่อเก็บขอมูลและความบกพรองโดยการสังเกตการณและนํามาปรับปรุงแกไข  

6.นํารูปแบบการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญประเมินคุณภาพและนําไปทดลองใชครั้งที ่2 
กับกลุมตัวอยางที่ 2 เพื่อประเมินผลดานความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนรู และประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรูโดยมีการเปรียบเทียบผลการเรียนรูระหวางกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชแบบทดสอบกอนเรียน
และแบบทดสอบหลังเรียน   

7. ดําเนินการวิเคราะหผลที่ไดจากการศึกษาและสรุปผลการวิจัยเพื่อเผยแพรตอไป 
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ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร  ไดแก  นักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ที่กําลังศึกษาอยูในปการศึกษา 2552  ระดับชั้นปที ่ 1-4  จํานวน  150  คน     

กลุมตัวอยาง  ไดแก  คือ นักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา  ซึ่งแบงออกเปน  2  กลุม  ไดแก   

 กลุมที่ 1  คือ  กลุมตัวอยางที่ใชในขั้นตอนการทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรู ไดแก  นักศึกษา
โปรแกรมวิชาสังคมศึกษาชั้นปที่  3  ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาพุทธศาสนศึกษา  ปการศึกษา  2552  จํานวน  
30  คน 
 กลุมที่ 2  คือ  กลุมตัวอยางที่ใชในขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู ไดแก  นักศึกษา
โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา  ชั้นปที ่2  ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาพิธีกรรมและภูมิปญญาไทย ปการศึกษา  2552  
จํานวน  25  คน   
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
1)  รูปแบบการจัดการเรียนรูเรื่องพุทธศาสนาสมัยทวารวดีที่สรางขึ้น 

2)  แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยผูเชี่ยวชาญ   

3) แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากอนและหลังการเรียน    

4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอรูปแบบการจัดการเรียนรูเรื่องพุทธศาสนาสมัยทวารวด ี  
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
คณะผูวิจัยแบงการเก็บรวบรวมขอมูลเปน 2  ตอน ดังนี ้
1) ขั้นการสรางรูปแบบการจัดการเรียนรู    คณะผูวิจัยไดศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของแลวนํามาวิเคราะห

และสังเคราะหเพื่อสรางรูปแบบการจัดการเรียนรู จากนั้นจึงนําไปปรึกษาผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญแลวนํามา
ทําการปรับปรุงแกไขและนําไปทดลองใชกับนักศึกษากลุมตัวอยาง  (กลุมที่ 1)  โดยมีการเก็บรวบรวมขอมูล
ในขณะทดลองใชดวยวิธีการสังเกตและสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษารวมทั้งผูที่เกี่ยวของเพื่อนํามาปรับปรุง
แกไขสําหรับใชจริงในขั้นตอไป  

2) ขั้นการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู คณะผูวิจัยนําขอมูลจากการทดลองใชรูปแบบการจัดการ
เรียนรูมาวิเคราะหและปรับปรุงแกไข จากนั้นจึงนําไปตรวจสอบความเหมาะสมโดยผูเชี่ยวชาญและนําไปใชจริง
กับนักศึกษากลุมตัวอยาง  (กลุมที่ 2) โดยมีการเก็บรวบรวมขอมูลผลการใชจากแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจ  
 

การวิเคราะหขอมูล 
1)  การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ  สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก  คารอยละ (Percentage)   คาเฉลี่ย 

(Mean)  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)     
 2) การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ   ใชการวิธีการวิเคราะหเนื้อหา  (Content Analysis)        
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สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1)  รูปแบบการจัดการเรียนรูเรื่องพุทธศาสนาสมัยทวารวดีโดยใชพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐม
เจดียเปนแหลงการเรียนรู  เปนรูปแบบที่มีความเหมาะสมอยูในระดับมากตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ  ซึ่ง
รูปแบบการจัดการเรียนรูนี้คณะผูวิจัยไดทําการศึกษาวิเคราะหแนวคิดการศึกษาตามแนวพุทธปรัชญาประกอบ
กับทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม  (Constructivism   theory)  เพื่อนํามากําหนดกรอบในการสรางรูปแบบการจัดการ
เรียนรูและไดมีการทดลองใชเพื่อหาขอบกพรองแลวนํามาปรับปรุงแกไข โดยมีสาระสําคัญที่เปนองคประกอบของ
รูปแบบการจัดการเรียนรูโดยสรุป ดังนี ้ 

       1.1)  หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู   เปนรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนการสรางปญญา
โดยการสรางปจจัยแวดลอมที่ด(ีกัลยาณมิตร)และกระตุนความคิดมีเหตุผล(โยนิโสมนสิการ) ตามแนวคิดบุพภาค
ของการศึกษาในพุทธศาสนาและใชหลักวุฒิธรรม 4 ในการกําหนดกรอบการพัฒนาปญญาในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ซึ่งแบงออกเปน  4  สวนไดแก  (1)  แหลงการเรียนรูและสื่อการเรียนรู(ขั้นเสวนาผูรู)  (2) การเรียนรูทั้งขั้น
รับรู-รวบรวมองคความรูและขั้นประมวลองคความรู-สรุปองคความรู(ขั้นฟงดูคําสอน) (3) การวิเคราะหองค
ความรู (คิดโดยแยบคาย) และ (4) การนําความรูสูการปฏิบัต ิ(ปฏิบัติใหถูกหลัก)  

      1.2)  แนวการจัดการเรียนรู  ประกอบดวยมาตรฐานผลการเรียนรู  จุดประสงคการเรียนรู  เนื้อหา
สาระ  กิจกรรมการเรียนรูและการวัดและประเมินผล  โดยเฉพาะในสวนเนื้อหาไดแบงออกเปน 4  เรื่อง  คือ (1) 
ความเปนมาและความสําคัญของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย (2) พุทธศาสนาสมัยทวารวดี (3) 
หลักธรรมสําคัญที่ปรากฎในพุทธศิลปสมัยทวารวด ีและ (4) ชาดกที่ปรากฎในประติมากรรมสมัยทวารวด ี ซึ่งใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวม- แยก-รวม  
โดยแบงกลุมการเรียนรูออกเปน 4 กลุม และมีฐานการเรียนรูใหแตละกลุมเขาศึกษาตามเนื้อหาการเรียนรู 4  ฐาน 

 2)  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอรูปแบบการจัดการเรียนรูเรื่องพุทธศาสนาสมัยทวาร
วดีโดยใชพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดียเปนแหลงการเรียนรู พบวา โดยภาพรวมนักศึกษามีความพึง
พอใจในระดับมาก และเมื่อแยกเปนดานตางๆ 4 ดาน พบวา  

       2.1)  ดานแหลงเรียนรูและวิทยากร นักศึกษามีความพึงพอใจโดยภาพรวมในระดับมาก 
      2.2)  ดานเนื้อหา  นักศึกษามีความพึงพอใจโดยภาพรวมในระดับมากที่สุด 
      2.3)  ดานกิจกรรมการเรียนรู  นักศึกษามีความพึงพอใจโดยภาพรวมในระดับมาก 
       2.4)  ดานการวัดและประเมินผล นักศึกษามีความพึงพอใจโดยภาพรวมในระดับมาก 
 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของนักศึกษากอนและหลังการเรียนรูตามรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู

พุทธศาสนาสมัยทวารวดีโดยใชพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเปนแหลงเรียนรู  พบวา นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียนตามสมมติฐานที่วางไว  คือ กอนเรียนนักศึกษามีผลการทดสอบโดยมีคะแนน
เฉลี่ยคิดเปนรอยละ  42.3  และเมื่อไดศึกษาเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นพบวานักศึกษามีผล
การทดสอบสูงขึ้นกวาเดิม โดยมีคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ  74    
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ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ 
       1)   ควรมีการปรับปรุงบรรยากาศภายในพิพิธภัณฑใหเอื้อตอการเรียนรูมากยิ่งขึ้น เชน ปายชื่อวัตถุ

แสดงและขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุแสดงบางชิ้นโดยเฉพาะประติมากรรมปูนปนเลาเรื่องชาดก 
       2)  ควรปรับปรุงเนื้อหาใหนาสนใจและสามารถสรางองคความรูและประสบการณใหมใหแก

นักศึกษาโดยเฉพาะในเชิงการคิดวิเคราะหใหมากขึ้น 
      3)  ควรปรับกิจกรรมการเรียนรูบางสวนโดยเฉพาะการบรรยายของวิทยากรควรใหมีความชัดเจนและ

เหมาะสมกับเวลามากขึ้น 
      4) ในการวัดและประเมินผล ควรพัฒนาแบบทดสอบใหมีความสอดคลองกับเนื้อหาและวัตถุประสงค

มากขึ้น  
      5) ควรมีการสงเสริมการใชพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดียเปนแหลงการเรียนรูในวิชาตางๆ 

ที่เกี่ยวของโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษากับพิพิธภัณฑอยางจริงจัง 
 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 
      1)  ควรศึกษาวิจัยตอเนื่องเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเรื่องพุทธศาสนาสมัยทวารวดีโดยใช

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดียเปนแหลงการเรียนรู ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
       2)  ควรศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเรื่อง ประวัติศาสตรสมัยทวารวดีหรือเรื่องอื่นๆ

ที่เกี่ยวของ โดยใชพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดียเปนแหลงการเรียนรู 
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