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บทคดัย่อ 
 

              การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค ์1) เพื่อสรา้ง และพฒันายทุธศาสตรก์ารจดัการ 
การเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ทีใ่ชส้มองเป็นฐาน โดยบรูณาการการเรยีนรู้
ตามแนวพระพุทธศาสนา 2) เพื่อศกึษาผลการใชย้ทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู ้สาระสงัคม
ศกึษาศาสนาและวฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา 
วธิดี าเนินการวจิยั ม ี3 ระยะ คอื ระยะที ่1 การศกึษาสภาพและปัญหาการจดัการเรยีนรูส้าระ
สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  ระยะที ่2 การสรา้งและพฒันา
ยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูโ้ดยผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผูเ้ชีย่วชาญ ระยะที ่3  
การศกึษาผลการใชย้ทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู้ กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา 
ปีที ่2 โรงเรยีนโสกก่ามวทิยา อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2558 
จ านวน 40 คน ไดม้าโดยการเลอืกแบบเจาะจง เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ 1) แผนการ
จดัการเรยีนรู ้2) แบบวดัการคดิอยา่งวจิารณญาณ 3) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  
ใชแ้บบแผนการทดลองแบบ Pretest–Posttest Control Group Design การวเิคราะหข์อ้มลูโดย
การหา ค่าเฉลีย่ รอ้ยละ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการทดสอบทแีบบไมอ่สิระ  



ข 

 
       ผลการวจิยัสรปุได ้ดงัน้ี 
 
          1. ผลการสรา้งยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู ้สาระสงัคมศกึษา ศาสนา และ
วฒันธรรม ทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา  ทีพ่ฒันาขึน้ 
ท าใหไ้ดย้ทุธศาสตรก์ารจดัการเรยีนรู ้ประกอบดว้ย  5 ส่วน คอื 1) จดุมุง่หมายของยทุธศาสตร ์ 
2) แนวคดิทฤษฎกีารเรยีนรู ้3) หลกัการของยทุธศาสตร ์4)  องคป์ระกอบของยทุธศาสตร ์ 
ม ี2 ดา้น คอื ดา้นกระบวนการเรยีนรู ้ประกอบดว้ย 7 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ (1) ขัน้การส ารวจประเดน็  
(2) ขัน้การใหค้วามรูพ้ืน้ฐาน (3) ขัน้การวเิคราะห ์(4) ขัน้การเรยีนรูส้ถานการณ์ (5) ขัน้วางแผน
การจดัการ (6) ขัน้ลงมอืปฏบิตั ิ(7) ขัน้แลกเปลีย่นเรยีนรู ้และดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มส่งเสรมิ
การเรยีนรู ้5) การประเมนิผลยทุธศาสตร ์ผลการประเมนิยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู้จาก
ผูเ้ชีย่วชาญ มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 
          2. ผลการใชย้ทุธศาสตรก์ารจดัการเรยีนรู ้พบว่า 1) นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ทีใ่ช้
ยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐาน  
โดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา มคีวามสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ
หลงัเรยีนไดค้ะแนน 24.15 คดิเป็นรอ้ยละ 80.50 และคะแนนทีไ่ดไ้มน้่อยกว่าเกณฑ ์รอ้ยละ 80   
2) นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ทีใ่ชย้ทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา ศาสนา 
และวฒันธรรม ทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนามผีลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนสาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม คะแนนหลงัเรยีนเฉลีย่ 32.40 คดิเป็น
รอ้ยละ 81.00 และคะแนนทีไ่ดไ้มน้่อยกว่าเกณฑร์อ้ยละ 80 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 
  
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 
        จากสภาพเศรษฐกจิสงัคมสิง่แวดลอ้ม เทคโนโลยใีนปัจจบุนัทีเ่ปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเรว็
ส่งผลท าใหส้งัคมไทยกลายเป็นสงัคมแห่งการเรยีนรู ้คอื รูเ้ท่าทนัโลกและทีม่คีวามสามารถใน
การแขง่ขนัมคีวามสามารถในการแสวงหาความรว่มมอื เพื่อช่วยใหป้ระเทศชาตมิคีวามมัน่คง
เกดิสนัตภิาพกบัประเทศเพื่อนบา้นประชาคมโลกเป็นคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคส์ าหรบัสงัคมไทย
และการทีจ่ะพฒันาคนไทยใหม้คีุณลกัษณะทีพ่งึประสงคด์งักล่าวจ าเป็นตอ้งอาศยับุคลากรทีม่ ี
คุณภาพ ดงันัน้การศกึษาจงึเป็นเครือ่งมอืทีส่ าคญัทีสุ่ดประการหน่ึงในการพฒันาคุณภาพของ
บุคคลอนัจะน าไปสู่การพฒันาสงัคม (พมิพพ์นัธ ์เดชะคุปต,์ พเยาว ์ยนิดสีุข และราเชน มศีร,ี 
2548: 8-10) และการศกึษาในปัจจบุนัก าลงัเผชญิกบัความทา้ทายครัง้ใหญ่อกีครัง้นัน่คอื  
การปลกูฝังทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 ใหก้บัผูเ้รยีน ดงันัน้ความจ าเป็นของการศกึษา  
ความพยายามทีจ่ะเชื่อมโยงความตอ้งการของสงัคม จงึเป็นสิง่ทีผู่เ้รยีนจ าเป็นตอ้งมแีละตอ้ง  
ท าใหเ้กดิขึน้ (วรพจน์ วงศก์จิรุง่เรอืง, 2554: บทน า) โดยทีก่ารพฒันาประเทศตามแผนพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ของประเทศไทยก าหนดวสิยัทศัน์ 
"สงัคมอยูร่ว่มกนัอยา่งมคีวามสุขดว้ยความเสมอภาคเป็นธรรมมภีมูคิุม้กนัต่อการเปลีย่นแปลง" 
และไดก้ าหนดหลกัการเกีย่วกบัการพฒันามนุษยไ์วว้่า ตอ้งพฒันาคนไทยใหเ้ป็นบุคคลทีม่ ี
ความพรอ้มทัง้ทางดา้นรา่งกาย สตปัิญญา คุณธรรม อารมณ์ มคีวามสามารถในการแกปั้ญหา  
มทีกัษะในการประกอบอาชพี มคีวามมัน่คงในการด ารงชวีติอยา่งมศีกัดิศ์รี และอยูร่ว่มกนัอยา่ง
มคีวามสุขซึง่เป็นยทุธศาสตรใ์นการพฒันาคุณภาพคน สู่สงัคมแห่งการเรยีนรูต้ลอดชวีติอยา่ง
ยัง่ยนื 
 การ ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาคนใหม้คีุณธรรมน าความรู ้การพฒันาการเรยีนรู้  
ของคนทุกคนใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานทีเ่ขม้แขง็ มทีกัษะชวีติ พฒันาสมรรถนะ ทกัษะของก าลงั
แรงงานสรา้งพฒันาก าลงัคนทีเ่ป็นเลศิโดยเฉพาะในการสรา้งสรรคน์วตักรรมและองคค์วามรู้
อยา่งต่อเนื่องตลอดชวีติ (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ, 2550: 1) 
สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศกึษาแห่งชาต ิฉบบัปรบัปรงุ (พ.ศ. 2552-2559) ซึง่มจีดุประสงค์ 
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ทีจ่ะพฒันาชวีติใหเ้ป็นมนุษยท์ีส่มบรูณ์ทัง้ทางรา่งกาย จติใจ สตปัิญญาความรู ้และคุณธรรม
จรยิธรรมในการด ารงชวีติสามารถอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งเป็นสุขและพฒันาสงัคมไทยใหเ้ป็น
สงัคมทีม่คีวามเขม้แขง็และมดีุลยภาพ 3 ดา้นคอื สงัคมคุณภาพสงัคมแห่งปัญญาเอือ้อาทร 
ต่อกนั (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2548: 4-6) จากพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพุทธศกัราช 
2542 ฉบบัที ่2 (แกไ้ข) พุทธศกัราช 2545 มผีลท าใหเ้กดิการปฏริปูการศกึษาทีเ่ป็นวาระ
แห่งชาตโิดยมสีาระส าคญั 9 หมวดโดยเฉพาะหมวด 4 แนวการจดัการศกึษาเป็นการปฏริปู  
การเรยีนรู ้การเรยีนรูท้ีถ่อืว่าเป็นหวัใจของการปฏริปูการศกึษาซึง่ทุกหมวดในพระราชบญัญตัิ
การศกึษาแห่งชาต ิพุทธศกัราช 2542 จะมุง่ประโยชน์สงูสุดแก่ผูเ้รยีนสาระส าคญัของหมวดนี้  
จะครอบคลุมหลกัการสาระและกระบวนการจดัการศกึษาทีเ่ปิดกวา้งใหแ้นวทางการมสี่วนรว่ม
สรา้งสรรคว์สิยัทศัน์ใหมท่างการเรยีนรูท้ ัง้ในและนอกระบบโรงเรยีนสาระทีเ่กีย่วกบัการเรยีนรู้  
ทีเ่น้นผูเ้รยีนส าคญัทีสุ่ดโดยเริม่จากมาตราที ่22 ถงึมาตราที ่30 โดยมสีาระส าคญั 8 เรือ่งใหญ่ๆ
ดว้ยกนั (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2545: 6-8) จากขอ้ก าหนดในพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ
พุทธศกัราช 2542 นี้การจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั จงึมสี่วนส าคญัยิง่ในการพฒันา
คุณภาพผูเ้รยีน โดยทีก่ระบวนการจดัการศกึษาตอ้งส่งเสรมิ ใหผู้เ้รยีนสามารถพฒันาตาม
ธรรมชาตไิดเ้รยีนรูเ้ตม็ตามศกัยภาพ และหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานพุทธศกัราช 
2551 ไดก้ าหนดสมรรถนะส าคญัของผูเ้รยีนไว ้5 สมรรถนะ โดยเฉพาะสมรรถนะที ่3 ผูเ้รยีน 
มคีวามสามารถในการ คดิวเิคราะห ์คดิสรา้งสรรค ์คดิอยา่งมวีจิารณญาณ  และการคดิเป็นระบบ 
น าไปสู่การสรา้งองคค์วามรู ้และใชส้ารสนเทศเพื่อการตดัสนิใจเกีย่วกบัตนเองสงัคมไดอ้ยา่ง
เหมาะสม (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2552: 5) 
 เมือ่พจิารณาจากรายงานผลการประเมนิภายนอกของส านกังานรบัรองมาตรฐานและ
ประเมนิคุณภาพการศกึษา (สมศ.) รอบที ่2 ทีผ่่านมา ผลการประเมนิโรงเรยีน จ านวน 30,010 
โรงเรยีน พบว่า ภาพรวมระดบัประเทศมาตรฐานทีม่ผีลประเมนิต ่าทีสุ่ด คอื มาตรฐานดา้น
ผูเ้รยีน (มาตรฐานที ่4) ส่วนมาตรฐานอื่นๆ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัตอ้งปรบัปรงุ คดิเป็นรอ้ยละ 
10.40 และเมือ่แยกตามสงักดั พบว่า สถานศกึษาสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษา 
ขัน้พืน้ฐาน ผ่านการประเมนิ ระดบัดเีพยีงรอ้ยละ 9.40 (ส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิ
คุณภาพการศกึษา, 2550: 2-3) และจากรายงานผลการประเมนิ PISA 2009 (สถาบนัส่งเสรมิ 
การสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ,ี 2553: 15-18) พบว่านกัเรยีนไทยในกลุ่มอาย ุ15 ปี  
ผลการประเมนิ ต ่ากว่าค่าเฉลีย่นานาชาตทิุกวชิาและมแีนวโน้มว่าจะต ่าลงอกีจากการส ารวจ
ความรูท้กัษะของนกัเรยีนอาย ุ15 ปี ในประเทศสมาชกิขององคก์รความรว่มมอืพฒันาเศรษฐกจิ
แห่งสหประชาชาต ิ(OECD) พบว่านกัเรยีนวยัจบการศกึษาภาคบงัคบัของไทย เมือ่เทยีบกบั
ประเทศสมาชกิแลว้นกัเรยีนไทยยงัไมแ่สดงศกัยภาพการแขง่ขนัทางเศรษฐกจิไดใ้นอนาคต  
ผลการประเมนิชีใ้หเ้หน็ว่าประเทศไทยจะตอ้งปรบัปรงุอยา่งเรง่ด่วนทัง้ในเรือ่ง คร ูทรพัยากร 
กจิกรรมการเรยีนรู ้ตลอดจนการจดัการต่างๆ  ในระบบโรงเรยีน จากผลการประเมนิและรายงาน
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ดงักล่าวแสดงใหเ้หน็ว่า นกัเรยีนไทย ก าลงัประสบปัญหาใน การพฒันากระบวนการคดิ ซึง่ตอ้ง
ไดร้บัการแกไ้ขอยา่งเรง่ด่วน (เกรยีงศกัดิ ์เจรญิวงศศ์กัดิ,์ 2541: 125-126) ไดก้ล่าวว่าจาก
สภาพปัญหาดงักล่าว เกดิจากกระบวนการเรยีนรู ้เพราะตวัแปรส าคญัทีม่ผีลต่อการพฒันาการ
ผูเ้รยีนไดแ้ก่ ครผููส้อน วธิกีารสอน และคุณภาพการสอนของคร ูการเรยีนการสอนทีเ่น้นระบบ
ท่องจ าทีป่ฏบิตัสิบืเนื่องมาเป็นเวลานานท าใหเ้ดก็ไทยส่วนใหญ่ขาดความสามารถในการคดิ
วเิคราะห ์คดิสงัเคราะห ์และคดิอยา่งมวีจิารณญาณ คร ูอาจารย ์ตลอดจนหลกัสตูรการเรยีนรูไ้ม่
ส่งเสรมิ และสรา้งใหผู้เ้รยีนน ากระบวนการคดิแบบต่างๆ ไปประยกุตใ์ชใ้นโลกแห่งความเป็นจรงิ
ได ้นอกจากนี้ สุมน อมรววิฒัน์ (2541: 97-102) ไดก้ล่าวถงึปัญหาการจดัการเรยีนการสอนไว้
ว่า "จากอดตีถงึปัจจบุนักระบวนการจดัการเรยีนการสอนไมเ่อือ้ต่อการพฒันาคน ใหม้ลีกัษณะ
มองกวา้งคดิไกล ใฝ่รู ้วธิกีารเรยีนการสอนมุง่เน้นการถ่ายทอดเนื้อหาวชิา มากกว่าการเรยีนรู้
จากสภาพทีเ่ป็นจรงิ และไมเ่น้นกระบวนการทีใ่หผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาในดา้นการคดิวจิารณญาณ
การแสดงความคดิเหน็ และการแสวงหาความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง" ซึง่ทีจ่รงิแลว้คุณลกัษณะทีพ่ึง่
ประสงคป์ระการหน่ึงของการจดัการศกึษา คอืทกัษะชวีติและคุณลกัษณะดา้นปัญญาความคดิ 
ซึง่เป็นลกัษณะและความสามารถทางสมองของบุคคลในการรบัรูเ้ขา้ใจในสิง่ต่างๆทัง้ในระดบั
ความรูค้วามเขา้ใจพืน้ฐานจนถงึความรูค้วามเขา้ใจตามความเป็นจรงิอยา่งลกึซึง้จนสามารถคดิ
อยา่งมวีจิารณญาณเพื่อตดัสนิใจและกระท าสิง่ต่างๆ อยา่งเหมาะสมถูกตอ้ง ยดืหยุน่หลากหลาย
ครอบคลุมครบถว้นกบัสถานการณ์นัน้ๆ (ส านกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาต,ิ 
2541: 1-3) สอดคลอ้งกบั ทศินา แขมมณ ี(2546: 248) ทีก่ล่าวว่า ปัญหาในการพฒันาการคดิ
ของนกัเรยีน คอืครขูาดความรูค้วามเขา้ใจทีช่ดัเจนเกีย่วกบักระบวนการคดิ  เช่น รูว้่าวเิคราะห ์
คอืการแยกแยะส่วนประกอบต่างๆ การสงัเคราะห ์คอืการรวมส่วนประกอบต่างๆ การคดิอยา่งมี
วจิารณญาณ คอืการคดิอยา่งไตรต่รองอยา่งรอบคอบเพื่อน าไปสู่การตดัสนิใจอยา่งสมเหตุสมผล
แต่ครไูมเ่ขา้ใจในรายละเอยีดทีล่กึซึง้ว่าการวเิคราะหท์ีด่นีัน้ควรด าเนินการอยา่งเป็นขัน้เป็นตอน
อยา่งไร ผลของการคดิจงึจะมคีุณภาพ ดงันัน้เมือ่ครสูอนครจูงึสอนโดยใชว้ธิกีารสัง่การใหผู้เ้รยีน
ลงมอืท า เช่นใหเ้นื้อหาสาระแลว้ใหผู้เ้รยีนวเิคราะห์ โดยปล่อยใหผู้เ้รยีนด าเนินการไปตาม
ความสามารถของผูเ้รยีนแลว้จงึตรวจสอบผลงาน ใหค้ะแนนหรอืแกไ้ขผลงานให ้โดยไมช่่วยให้
ผูเ้รยีนเขา้ใจถงึวธิกีารซึง่ท าใหเ้กดิผลงานเนื่องจากครเูองกไ็มก่ระจา่งพอทีจ่ะอธบิายไดก้ารสอน
เช่นน้ี เป็นเพยีงการเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนคดิแต่ครยูงัไมไ่ดจ้ดักระบวนการเรยีนรู ้ทีช่่วยผูเ้รยีน
สามารถเรยีนรูว้ธิกีารคดิทีด่ทีีถู่กตอ้งได ้ 

การจดัการเรยีนรูก้ลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ตามหลกัสตูร
แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ประกอบไป 5 กลุ่มสาระโดยพบว่า สาระที ่1 
สาระศาสนา ศลีธรรมจรยิธรรม มคีะแนนลดต ่าลงทุกปีการศกึษา เช่น ปี 2552 ไดค้ะแนนเฉลีย่ 
55.32 ปี 2553 ไดค้ะแนนเฉลีย่ 52.17 ปี 2554ไดค้ะแนนเฉลีย่ 42.16 ปี 2555 ไดค้ะแนนเฉลีย่ 
39.92 (ส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา , 2550: 53-58) ทัง้ๆที่
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พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาประจ าชาติ เป็นวถิชีวีติคนส่วนใหญ่ของประเทศ นบัถอื
พระพุทธศาสนา ส่วนสาเหตุเนื่องมาจากการจดัการเรยีนรูส้าระพระพุทธศาสนาไมป่ระสบ
ผลส าเรจ็เท่าทีค่วร ดงัที ่ลลีาวด ีวชัโรบล (2553: 3-5) กล่าวว่า การทีค่รทูีไ่มไ่ดจ้บการศกึษา 
ทางศาสนา หรอืการสอนศลีธรรมเมือ่สอนท าใหข้าดความมัน่ใจในการสอนและการน าหลกัธรรม
มาใชใ้นชวีติจรงิ ตลอดจนการก าหนดนโยบายของหน่วยงานระดบักระทรวง  ไมช่ดัเจนมกีาร
เปลีย่นแปลงบ่อยไมต่่อเนื่องท าใหม้ปัีญหาในการจดัการเรยีนรู ้ส่วนครู  ผูป้กครองควรปฏบิตัติน
เป็นแบบอยา่งแก่ผูเ้รยีนดว้ยสอดคลอ้งกบั สายสุร ีจตุกุิล (2551: 23-31) ทีพ่บว่าสถาบนัทาง
สงัคมยงัขาดการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัศาสนา จดัสอนเน้ือหาสาระทีไ่กลตวัวธิกีารเรยีนรู ้
กระบวนการเรยีนรูไ้มเ่หมาะสมกบัวยัของผูเ้รยีนส่งผลใหเ้ดก็ทีเ่ตบิโตเป็นเยาวชนมปัีญหาสรา้ง
ปัญหาใหแ้ก่สงัคมโดยเสนอว่ากระทรวงศกึษาควรปรบัปรงุหลกัสตูร พฒันารปูแบบกจิกรรม 
ผลติสื่อการเรยีนรูเ้พื่อปลกูฝัง อบรมจรยิธรรมทีเ่หมาะสมตามวยัดว้ย  
       ในปัจจบุนัความเจรญิกา้วหน้าทางดา้นเทคโนโลย ีท าใหแ้พทย ์หรอื นกัประสาทวทิยา
สามารถน าเทคนิคใหม่ๆ  มาใชใ้นการศกึษาคน้ควา้เกีย่วกบั การท างานของสมอง การคน้พบ
ดงักล่าวท าใหน้กัการศกึษาน ามาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรยีนการสอน จนเกดิเป็นแนวทาง 
การจดัการเรยีนรูท้ีใ่ชส้มองเป็นฐาน ทีม่ผีูร้เิร ิม่คนแรก คอื เลสลี ่ฮารท์ (Leslie Hart) ซึง่ไดเ้ขยีน
หนงัสอื Human Brian, Human Learning เมือ่ปี พ.ศ. 2526 ต่อมาในปี พ.ศ. 2534 
ศาสตราจารย ์เรเนต นมัเมลา เคน และจอฟฟรี ่เคน (Caine & Cain, 1990: 1-7) แห่ง
มหาวทิยาลยัแคลฟิอรเ์นีย ไดเ้สนอหลกัการ 12 ประการในการจดัการเรยีนรูท้ีใ่ชส้มองเป็นฐาน
สอดคลอ้งกบั อาร ีสณัหฉว ี(2550: 28-32) ไดน้ าเสนอไวว้่าสมองมรีะบบการเรยีนรูท้ีซ่บัซอ้น
มาก เพราะรวมไปถงึรา่งกายการเคลื่อนไหว ความคดิ อารมณ์สิง่แวดลอ้มซึง่เกดิขึน้พรอ้มกนั 
(The brain is a parallel processor) ดงันัน้การเรยีนการสอนทีใ่ชส้มองเป็นฐาน ซึง่ตอ้งค านึงถงึ
เรือ่งเหล่านี้การจดัการเรยีนการสอนในปัจจบุนัในแต่ละระดบัชัน้ต่างๆ ยอ่มจะตอ้งมคีวาม
แตกต่างกนั เช่น การเรยีนการสอนในระดบัชัน้มธัยมศกึษา เป็นการเรยีนการสอนกม็ุง่เพื่อ
ส ารวจความถนดัในการประกอบวชิาชพี ดคูวามสนใจตลอดจนการเลอืกเรยีนวชิาทีม่คีวามสนใจ 
การจดัการเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิการใชส้มองเป็นฐาน (Brain-based Learning หรอื BBL) เป็น
นวตักรรมการเรยีนรูท้ีเ่ชื่อมโยงการคน้พบทางการเรยีนรูข้องสมองเป็นฐานส าคญัทีท่ าใหไ้ด้
แนวทางในการพฒันากระบวนการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนชดัเจนถงึขัน้ มหีลกัเกณฑแ์ละเหตุผลใน
การจดัการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัธรรมชาตขิองสมอง ท าใหผู้เ้รยีนพฒันาการเรยีนรู้ ไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพจงึเป็นความจ าเป็นเรง่ด่วนทีจ่ะตอ้งพฒันาเพื่อส่งเสรมิศกัยภาพการเรยีนรูข้อง
สมองมนุษยแ์ละสมองมนุษยท์ุกคนถูกออกแบบเพื่อการเรยีนรูโ้ดยแท ้(วทิยากร เชยีงกูล . 2548: 
65-70) ดงันัน้ Brain-based Learning จงึเป็นทางออกส าหรบัแกว้กิฤตการณ์การเรยีนรูข้องเดก็
และเยาวชนไทย (กฤษณพงศ ์กรีตกิร, 2547: 23-26) และการคน้พบการท างานของสมองของ
คนเรา พบว่าสมองไมไ่ดแ้ยกจากกนั แต่ทว่าการท างานจะเชื่อมโยงถงึกนัทัง้หมดทุกส่วนอยา่งมี
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ประสทิธภิาพ การเรยีนรูข้องมนุษยน์ าไปสู่ทฤษฎกีารเรยีนรูท้ีใ่ชส้มองเป็นฐานดงัที่  ศนัสนีย ์
ฉตัรคุปต,์และอุษา ชชูาต ิ(2544: 17-25) กล่าวว่าการจดัการศกึษาทีเ่หมาะสมผูจ้ดัการศกึษา 
จงึควรมพีืน้ฐานในเรือ่งโครงสรา้งทางสมองรวมถงึปัจจยัทีม่ผีลต่อการเจรญิเตบิโตพฒันาการ
ของสมองและการเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัอุษา ชชูาต ิ(2547: 42-46) กล่าวถงึ แนวทางการพฒันา
ศกัยภาพสมองและการเรยีนรูข้องคนไทยไวว้่า “การพฒันาศกัยภาพสมองและการเรยีนรูข้องคน
ไทยจะส าเรจ็ไดต้อ้งอาศยัความรว่มมอืจากหลายฝ่ายไมว่่าจะเป็นพ่อแมผู่ป้กครองผูบ้รหิารครู
อาจารยช์ุมชนองคก์รภาครฐัและเอกชนโดยทุกฝ่ายตอ้งเขา้ใจความรูพ้ืน้ฐาน และตระหนกัถงึ
ความส าคญัความมหศัจรรยข์องสมอง โครงสรา้งการท างานของสมอง  การเจรญิเตบิโตและ
พฒันาการของสมองตามวยัทีถ่อืเป็นฐานของชวีติของมนุษยท์ีท่ าใหเ้กดิการเรยีนรู ้และตอ้ง
เขา้ใจถงึปัจจยัทีส่่งเสรมิหรอืบัน่ทอนพฒันาการของสมองและการเรยีนรูค้วบคู่กนัไปดว้ย”  
หลกัการการเรยีนรูท้ีใ่ชส้มองเป็นฐานคอื การจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัโดย
เชื่อว่าความส าเรจ็ของการจดัการศกึษา เพื่อพฒันาคุณภาพของมนุษย ์เป็นการพฒันาศกัยภาพ
ของสมองและการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนตอ้งไดร้บัความรว่มมอืจากทุกฝ่าย (ประหยดั จริะวรพงศ์, 
2549: 19-25) การคน้พบว่าสมองของคนเราไมไ่ดแ้ยกจากกนัท างานเป็นซกีซา้ย-ขวาตามล าพงั
แต่ทว่าท างานเชื่อมโยงกนัทัง้หมดโดยผ่านเสน้ใยประสาททีค่อยเชื่อมโยงเซลลส์มองแต่ละส่วน
ซึง่การเชื่อมโยงน้ีเองทีเ่ป็นตวับ่งชีถ้งึประสทิธภิาพการเรยีนรู้ ของสมองแต่ละส่วนการเชื่อมโยง
นี้เองทีเ่ป็นตวับ่งชีถ้งึประสทิธภิาพการเรยีนรูข้องมนุษย ์การคน้พบน้ีน าไปสู่ทฤษฎกีารใชส้มอง
เป็นฐาน (BBL) ซึง่เป็นรากฐานของทฤษฎกีารเรยีนรูท้ีส่ าคญัทีม่อีทิธพิลต่อการจดัการศกึษาใน
โลกปัจจบุนั (พมิพพ์นัธ ์เดชะคุปต,์ และพเยาว ์ยนิดสีุข, 2557: 133-135) ดงันัน้เมือ่การเรยีนรู้
ขึน้อยูก่บัสมอง การจดัการศกึษาทีเ่หมาะสมตอ้งสอดคลอ้งกบัโครงสรา้งของสมอง  และการ
ท างานของสมอง รวมถงึปัจจยัอื่นๆทีม่อีทิธพิลต่อการเจรญิเตบิโตพฒันา การเรยีนรูข้องสมอง 
โดยทีก่ารจดัการศกึษาเพื่อพฒันาทกัษะการคดิ เตรยีมการเพื่อเผชญิสถานการณ์รวมถงึ  
การน าไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชวีติ สอดคลอ้งกบัหลกัการเรยีนรู ้4 ประการของ ยเูนสโก  
(UNESCO, 2540: บทน า) คอื 1) การเรยีนเพื่อรู ้2) การเรยีนเพื่อปฏบิตัไิดจ้รงิ 3) การเรยีนเพื่อ
การอยูร่ว่มกนั 4) การเรยีนรูเ้พื่อชวีติ จะเหน็ไดว้่าการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาในสิง่ทัง้หลายทีต่อ้งการ
ใหเ้กดิขึน้จะตอ้งใชส้มองเป็นฐานทัง้สิน้ ดงันัน้ การทีค่รจูดัการเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรู้
สอดคลอ้งกบัการท างานของสมองจะท าใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุข   
 ประเทศไทยเป็นประเทศทีม่คีวามหลากหลายในแทบจะทุกๆ ดา้น แต่คนไทยมสีิง่หนึ่ง  
ทีเ่ป็นจดุเชื่อมโยงรว่มกนั คอืพระพุทธศาสนา ซึง่เป็นศาสนาทีค่นส่วนใหญ่ของประเทศนบัถอื
คนต่างชาตอิาจมองศาสนาทีต่นเองนบัถอืเป็นในลกัษณะทีแ่ตกต่างกนัออกไป แต่คนไทย
ยอมรบัเอาพระพุทธศาสนามาเป็นวถิกีารด าเนินชวีติในแทบทุกเรือ่ง ดงันัน้ความส าคญั
พระพุทธศาสนาไมใ่ช่เป็นศาสนาเพยีงอยา่งเดยีวแต่เป็นหลายๆสิง่ ทีค่นไทยจะตอ้งศกึษา 
การจดัการเรยีนรูต้ามแนวพุทธศาสนาจงึเป็นสิง่ทีส่ าคญัยิง่เป็นเรือ่งทีม่คีวามส าคญัมากดงัที่   
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พระธรรมปิฎก (ประยทุธ ์ปยตฺุโต, 2546: 25-36) ไดอ้ธบิายไวใ้นหนงัสอืเรือ่ง "ความส าคญัของ
พระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจ าชาต ิ" ว่าในประวตัศิาสตร ์ความเป็นมาของชนชาตไิทย 
จะเกีย่วเนื่องกบัพระพุทธศาสนามาโดยตลอด ทัง้ในดา้นวถิชีวีติวฒันธรรมความเชื่อ หลกัปฏบิตั ิ
และไดว้เิคราะหว์่า เมือ่มองภาพรวมแลว้ พระพุทธศาสนา จดัเป็นวชิาส าหรบัการเรยีนรูใ้นฐานะ
เป็นระบบจรยิธรรมส าหรบัประชาชนส่วนใหญ่ หรอืเป็นแหล่งค าสอนของประชากรแทบทัง้หมด
ของประเทศ ทัง้ในดา้นวตัถุธรรม และในดา้นนามธรรม ซึง่มอีทิธพิลครอบคลุมมากทีสุ่ดอยา่ง
หนึ่งในวถิชีวีติของสงัคมเป็นมาตรฐานการด าเนินชวีติ ส าหรบัผูน้บัถอื และสภาพแวดลอ้มอนั
กวา้งใหญ่ทางสงัคมส าหรบัผูท้ีไ่ดน้บัถอื และจากรายงานการวจิยั (กรมวชิาการ, 2545 : 1-3)  
เรือ่งการพฒันากระบวนการเรยีนรูแ้ละการนิเทศเพื่อส่งเสรมิการเรยีนรูเ้ตม็ตามศกัยภาพพบว่า   
การเรยีนรูเ้ตม็ตามศกัยภาพ คอื ผูเ้รยีนมพีลงัทางสมอง มคีวามฉลาด และงอกงามอยา่งไมม่ี  
ทีส่ิน้สุด จงึมศีกัยภาพในการเรยีนรู ้พฒันาปัญญา เจตคต ิมกีารพฒันา ตามแบบของตนเอง 
ผูเ้รยีนจงึเป็นศูนยก์ลางของการเรยีนรู ้เป็นผูม้คีวามส าคญั สรา้งองคค์วามรูแ้บบองคร์วมและ
บรูณาการเชื่อมโยง กบัประสบการณ์เป็นไปอยา่งมคีวามสุข โดยผ่านกระบวนการประเมนิทีเ่ป็น
ธรรมชาตแิละสอดคลอ้งกบัสภาพจรงิส าหรบัขอบขา่ยและบรบิทการเรยีนรูใ้หเ้ตม็ตามศกัยภาพ  
สอดคลอ้งกบั ปาน กมิปี (2543: 3-4) กล่าวว่า กระบวนการเรยีนรูต้ลอดชวีติเป็น การฝึกหดั
ฝึกฝนพฒันาตนตลอดไปไมเ่พยีงแต่การแสวงหาเท่านัน้แต่ยงัสามารถเรยีนรูโ้ดยสื่อสมัพนัธก์บั
อนิทรยีท์ัง้ 6 คอื ห ูตา จมกู ลิน้ กาย ใจเป็นช่องทางการเรยีนรู ้ในบรรยากาศส่งเสรมิเอือ้ต่อ
การเรยีนรู ้โดยเฉพาะการพฒันากระบวนการคดิตอ้งอาศยัเทคนิควธิกีารหลายอยา่ง  ทีจ่ะ
กระตุน้ใหผู้เ้รยีนไดท้ ากจิกรรม เป็นการพฒันาปัญญาดว้ยการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองรูจ้กั
วจิารณ์ปัญหาทีเ่กดิขึน้และสามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้งโดยเฉพาะใชใ้นการฝึกการคดิอยา่ง
มวีจิารณญาณตามแนวไตรสกิขา (สุมน อมรววิฒัน์, 2530: 15-18; ทศินา แขมมณ,ี 2546: 303)  
 การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ( Critical Thinking) เป็นกระบวนการทางสตปัิญญาทีผู่เ้รยีน
ไทยก าลงัประสบปัญหา ในการพฒันาเป็นอยา่งยิง่ ทัง้นี้จากผลการประเมนิ การคดิอยา่งมี
วจิารณญาณซึง่ลดต ่าลงมาก ดงันัน้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 
ไดก้ าหนดใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรู ้ทัง้ 8 กลุ่มสาระการเรยีนรู ้โดยมจีดุหมาย ทีต่อ้งการใหผู้เ้รยีนรูจ้กั 
คดิแกปั้ญหา ใชเ้ทคโนโลย ีและมทีกัษะชวีติ ตลอดจนพฒันาสมรรถนะ ของผูเ้รยีนโดยเฉพาะ
สมรรถนะที ่2 คอื ความสามารถในการคดิวเิคราะห ์การคดิสงัเคราะห ์การคดิอยา่งสรา้งสรรค์
การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ และการคดิเป็นระบบเพื่อน าสู่การสรา้งองคค์วามรูห้รอืสารสนเทศ
เพื่อการตดัสนิใจเกีย่วกบัตนเอง และสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2552:  
25-28) และการคดิอยา่งมวีจิารณญาณเป็นทกัษะทีถู่กก าหนดไวเ้ป็นคุณลกัษณะของมนุษยใ์น
ศตวรรษที ่21 ทีจ่ าเป็นตอ้งม ี(วจิารณ์ พานิช, 2555: 252) จะเหน็ไดว้่าการพฒันาการคดิอยา่งมี
วจิารณญาณใหเ้กดิกบัผูเ้รยีนเป็นสิง่ทีจ่ าเป็นอยา่งยิง่แต่จากสภาพปัจจบุนัทีพ่บว่านกัเรยีนไทย
ก าลงัประสบปัญหากระบวนการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ดา้นสตปัิญญา (Cognitive Process)  
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ทีจ่ะพจิารณาขอ้มลูปัญหาหรอืสถานการณ์อยา่งไตรต่รองรอบคอบผ่านกระบวนการแปล
ความหมายการวเิคราะหป์ระเมนิโดยอาศยัความรู ้กระบวนการคดิ และประสบการณ์ของตนเอง
เพื่อน าไปสู่ขอ้สรปุ และการตดัสนิใจอยา่งสมเหตุสมผลว่า สิง่ใดถูกตอ้งน่าเชื่อถอืสิง่ใดควรท า
และไมค่วรท าอนัจะช่วยตดัสนิใจในสภาพการณ์ต่างๆไดอ้ยา่งถูกตอ้งดงัที่ เอนนิส (Ennis, 1985: 
9) และวุลโฟกส ์(Woolfolk, 2004: 5-15) กล่าวว่าการจดัการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาการคดิอยา่งมี
วจิารณญาณ ใหแ้ก่ผูเ้รยีนเป็นสิง่ทีจ่ าเป็นอยา่งยิง่เพราะในปัจจบุนัองคค์วามรูม้มีากมาย และ
เพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็ผูเ้รยีนจะตอ้งอาศยัความพยายามในการเรยีนรู ้และเสาะแสวงหาความรู ้
จากแหล่งเรยีนรูท้ีห่ลากหลายดงันัน้ความสามารถในการคดิวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อน าไปสู่การ
ตดัสนิใจอยา่งเหมาะสมทัง้ในดา้นความส าคญัของการพฒันาทกัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ
นัน้ เพมพอิอน (Pamphilon, 2000: 272) ไดก้ล่าวว่า ในสภาพปัจจบุนัผูเ้รยีนตอ้งเผชญิกบัโลก
แห่งการเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ หน้าทีส่ าคญัของผูท้ีเ่ป็นครู คอื การจดักจิกรรมใหผู้เ้รยีน 
ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัการเปลีย่นแปลงใหไ้ด้ ดงันัน้การจดักระบวนการเรยีนรูจ้ะตอ้งประกอบไปดว้ย
เนื้อหาและกจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รยีนโดยใหค้ านึงถงึความ
แตกต่างระหว่างบุคคล มกีารฝึกทกัษะกระบวนการคดิการจดัการเผชญิสถานการณ์ใหผู้เ้รยีนได้
เรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิรวมทัง้พฒันาผูเ้รยีนใหม้ทีกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อ
การแสวงหาความรูด้ว้ยตนเองได ้ในขณะที ่Jonce (1997: 272) ไดใ้หเ้หตุผลว่า คนเราจะตอ้งมี
ทกัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ เพราะว่าเมือ่มสีิง่ใหม่ๆ เกดิขึน้มา จ านวนมาก เราไมส่ามารถ
ยอมรบัไดว้่าสิง่ทีผู่อ้ ื่นมาชกัชวน หรอืจงูใจเป็นสิง่ทีด่ทีีสุ่ดถูกตอ้งทีสุ่ดจงึจ าเป็นตอ้งมี
ความสามารถพจิารณาเหตุการณ์ทีก่ าลงัเผชญิอยู ่และสามารถตดัสนิใจไดว้่าขอ้มลูใดขดัแยง้  
หรอืสนบัสนุนขอ้สรปุเราตอ้งเขา้ใจใน วธิกีารคดิอยา่งมวีจิารณญาณทีแ่ทรกอยูใ่นวชิาต่างๆ ซึง่
แต่ละวชิามวีธิกีารซึง่เป็นเหตุผลของตนเองและมอีงคค์วามรูข้องตนเอง 
 จากสภาพการจดัการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม  ทีเ่ป็นปัญหา
โดยเฉพาะสาระที ่1 ศาสนา ศลีธรรมจรยิธรรม (พระพุทธศาสนา) ซึง่เป็นสาระทีค่นไทยที่นบัถอื
ชาวพุทธควรตอ้งเรยีนรู ้จงึจ าเป็นยิง่จะตอ้งด าเนินการแกไ้ขโดยรบีด่วน ไมเ่ช่นนัน้ถา้ หาก 
ปล่อยใหปั้ญหาเกดิขึน้โดยไม่ไดร้บัการแกไ้ขจะส่งผลกระทบตามมาอกีหลายประการในฐานะที่
ผูว้จิยัเป็นคร ูมหีน้าทีใ่นการจดัการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาใหผู้เ้รยีนไดม้คีวามรู ้ความสามารถ เรยีนรู้
ไดเ้ตม็ศกัยภาพ เป็นการปลกูฝังแนวการปฏบิตัทิีถู่กตอ้งดงีามแก่ผูเ้รยีน ดงันัน้การน าเอา
ยทุธศาสตรก์ารจดัการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดย
บรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสรมิความสามารถในการคดิอยา่งมี
วจิารณญาณ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ และน าไปใชภ้ายใตบ้รบิท 
องคป์ระกอบทีเ่หมาะสมแลว้จะสามารถส่งเสรมิความสามารถในดา้นการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ
และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
หรอืไมอ่ยา่งไร 
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ค าถามการวิจยั 
 
 การวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดก้ าหนดค าถามเพื่อการวจิยั ดงันี้  
 1.  ยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา ศาสนา  และวฒันธรรมทีใ่ชส้มอง
เป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสรมิความสามารถในการคดิ
อยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ควรมอีงคป์ระกอบอะไรบา้ง และแต่ละ
องคป์ระกอบมลีกัษณะการด าเนินการอยา่งไร   
 2.  ยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรมทีใ่ชส้มอง
เป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา  จะช่วยส่งเสรมิความสามารถ 
ในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ และผลสมัฤทธิก์ารเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม  
ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ได ้หรอืไม ่ 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 
 การวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัไดก้ าหนดวตัถุประสงค ์เพื่อการวจิยั ดงันี้   
 1.  เพื่อสรา้งและพฒันายทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู้ สาระสงัคมศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา  เพื่อส่งเสรมิ
ความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2   
 2.   เพื่อศกึษาผลการใชย้ทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู ้สาระสงัคมศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสรมิ
ความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา ปีที ่2 ดงันี้ 
      2.1 ศกึษาและเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ก่อนและหลงัเรยีน ดว้ยยทุธศาสตรก์ารจดัการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา
ศาสนาและวฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนาที่
ผูว้จิยัสรา้งขึน้  
      2.2 ศกึษาและเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน สาระสงัคมศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรม ก่อนและหลงัเรยีน ดว้ยยทุธศาสตรก์ารจดัการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนาทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้  
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สมมติฐานของการวิจยั 
 
 จากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วกบัการจดัการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา  ศาสนา
และวฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสรมิ
ความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา ปีที ่2  ผูว้จิยัไดก้ าหนด
สมมตฐิานการวจิยั ดงันี้ 
 1.  นกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใชย้ทุธศาสตรก์ารจดัการเรยีนรู ้สาระสงัคมศกึษา ศาสนา และ
วฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา มคีวามสามารถ
ในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน 
 2.  นกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใชย้ทุธศาสตรก์ารจดัการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา มคีวามสามารถ
ในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 80  
 3.  นกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใชย้ทุธศาสตรก์ารจดัการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา มผีลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน สาระสงัคมศกึษาศาสนา และวฒันธรรม หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน 

4.  นกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใชย้ทุธศาสตรก์ารจดัการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา มผีลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนสาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 80 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 
 การพฒันายทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรมทีใ่ช้
สมองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสรมิความสามารถใน
การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 เป็นรปูแบบการวจิยัและพฒันา 
(Research and Development) ผูว้จิยัไดน้ าเสนอการขัน้ตอน การวจิยัออกเป็น 3 ระยะ ดงันี้  
 
 ระยะท่ี 1 การศึกษาสภาพปัญหาการจดัการเรียนรู้สาระสงัคมศึกษา ศาสนา  และ
วฒันธรรม ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2  
 การศกึษาในระยะที ่1 นี้เป็นการศกึษาขอ้มลูพืน้ฐาน สภาพปัจจบุนัและปัญหา  
การจดัการเรยีนรูก้ลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม เพื่อส่งเสรมิความสามารถใน 
การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  ซึง่มขีอบเขตการศกึษา ดงันี้ 
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            1.  กลุ่มเป้าหมาย 
       กลุ่มเป้าหมายทีใ่ชใ้นการศกึษา และใหข้อ้มลูพืน้ฐานสภาพการจดัการเรยีนรูท้ีใ่ช้
สมองเป็นฐาน การจดัการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา ไดแ้ก่ กลุ่มผูเ้ชีย่วชาญและกลุ่ม
ครผููส้อน สาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ประกอบดว้ย 2 กลุ่ม คอื 
        1.1 กลุ่มผูเ้ชีย่วชาญทีเ่ป็นอาจารยส์อนในระดบัอุดมศกึษาทีม่งีานวจิยั หรอืได้
เขยีนบทความทางวชิาการเกีย่วกบัจดัการเรยีนรูท้ีใ่ชส้มองเป็นฐาน และการจดัการ การเรยีนรู้
ตามแนวพระพุทธศาสนา จ านวน 5 คน   
                 1.2 กลุ่มครผููส้อน เป็นครทูีจ่ดัการเรยีนรู้ สาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม
ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ทีม่ปีระสบการณ์การจดัการการเรยีนรู ้สาระสงัคมศกึษา ศาสนา 
และวฒันธรรมอยา่งน้อย 5 ปี จ านวน 56 คน 
 
   2.  ตวัแปร   
                ตวัแปรทีจ่ะศกึษา คอื สภาพปัญหาการจดัการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา ศาสนา และ
วฒันธรรม ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  
 
            3.  เน้ือหาสาระ 
       ขอบเขตของการศกึษา เป็นการศกึษาสภาพและปัญหาการจดัการการเรยีนรู ้สาระ
สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ทีเ่กีย่วกบัการเรยีนรู้ทีใ่ชส้มองเป็นฐาน การเรยีนรู ้ตามแนว
พระพุทธศาสนาการส่งเสรมิความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
การวเิคราะหผ์ูเ้รยีน เป้าหมายการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา ศาสนา  และวฒันธรรม ของผูเ้รยีน 
ตลอดจนการจดัสภาพแวดลอ้ม การจดับรรยากาศทีส่่งเสรมิการเรยีนรู ้ 
 
            4.  ระยะเวลา  
        การศกึษาครัง้นี้ใชเ้วลาใน ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2558 
 
          ระยะท่ี 2 การพฒันายทุธศาสตรก์ารจดัการเรียนรู้  
   หลงัจากที่ ได ้ศกึษาสภาพและปัญหาการจดัการเรยีนการสอนสาระสงัคมศกึษา 
ศาสนา และวฒันธรรมระดบัมธัยมศกึษาปีที ่2 ท าใหท้ราบสาเหตุของปัญหาแนวทาง 
การแกปั้ญหาของผูเ้รยีน แนวทีจ่ะส่งเสรมิการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนรวมทัง้องคป์ระกอบขอบขา่ย
ของยทุธศาสตร ์การจดัการเรยีนรู ้ผูว้จิยัไดน้ ามาสรา้งและพฒันาเป็นยทุธศาสตรก์ารจดัการ  
การเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรู ้
ตามแนวพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสรมิความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ  ของนกัเรยีน 
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ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ซึง่ม ี2 ขัน้ตอน ดงันี้ 
1. ขัน้ตอนการด าเนินการ 

         ขัน้ตอนที ่1 การสงัเคราะหย์ทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู ้ซึง่เป็นการน าผล
การวเิคราะหแ์นวคดิพืน้ฐานขอ้มลูจากการสมัภาษณ์การสอบถาม มาสงัเคราะหเ์ป็นยทุธศาสตร์  
การจดัการการเรยีนรู้ 
         ขัน้ตอนที ่2 การตรวจสอบความเหมาะสมของยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู้
สาระสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรมทีเ่กีย่วกบัการเรยีนรู้ทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการ
การเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสรมิความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ
ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 โดยผูเ้ชีย่วชาญประกอบไปดว้ย 1.รศ.ดร.สมชาย  
วรกจิเกษมสกุล 2 .ดร.ชาตชิาย มว่งปฐม 3.ดร.รสรนิ อะปะหงั 4.ดร.อรณุรตัน์ บ ารงุจติร   
5.ดร.พระราชรตันลงกรณ์ 
 
 2.  ระยะเวลา 
                   การศกึษาครัง้นี้ใชเ้วลาใน ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2558 
 
         ระยะท่ี 3 การศึกษาผลการใช้ยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรียนรู้สาระ สงัคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรมท่ีใช้สมองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรียนรู้  ตามแนว
พระพทุธศาสนาเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 
 
    ผูว้จิยัไดด้ าเนินการใชย้ทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู ้สาระสงัคมศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรม ทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสรมิ
ความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา ปีที ่2 ดงันี้ 
 
     1.  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
    1.1 ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้นี้ เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 
โรงเรยีนโสกก่ามวทิยา อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ จ านวน 82 คน   
  1.2 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้นี้ เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 
โรงเรยีนโสกก่ามวทิยา อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ โดยการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จ านวนนกัเรยีนรวม 40 คน (เป็นชาย 18 คน หญงิ 22 คน เป็นหอ้ง 2/2 เนื่องจาก
ผูว้จิยัเป็นครทูีส่อนสาระพระพุทธศาสนา และเป็นทีป่รกึษา โรงเรยีนไมไ่ดส้อบเพื่อคดัหอ้งดงันัน้
นกัเรยีนจงึมคีวามเท่าเทยีมกนัในการทดลอง) 
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              2.  ตวัแปรท่ีศึกษา ประกอบดว้ย ไดแ้ก่ 
  2.1 ตวัแปรตน้ คอื   
      2.1.1 การจดัการการเรยีนรู ้ตามยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู ้สาระสงัคม
ศกึษาศาสนาและวฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา  
     2.2 ตวัแปรตาม คอื 
          2. 2.1 ความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ  
              2. 2.2 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 
(สาระพระพุทธศาสนา) 
 
      3.  เน้ือหา  
          เป็นเน้ือหาสาระจากกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรมตาม
หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551(สาระที1่ศาสนา ศลีธรรม  จรยิธรรม) 
มาตรฐานที ่ส 1.1 รูแ้ละเขา้ใจประวตั ิความส าคญั ศาสดา หลกัธรรมของพระพุทธศาสนาทีต่น
นบัถอืและศาสนาอื่นมศีรทัธาทีถู่กตอ้งยดึมัน่และปฏบิตัติามหลกัธรรมเพื่ออยูร่ว่มกนัอยา่ง  
สนัตสิุข  มาตรฐานที ่ส 1.2 เขา้ใจ ตระหนกั ปฏบิตัตินเป็นศาสนิกชนทีด่ี และธ ารงรกัษา
พระพุทธศาสนา หรอืศาสนาทีต่นนบัถอื จ านวน 20 ชัว่โมง (2 ชัว่โมง / สปัดาห)์ 
 
   4.  ระยะเวลา 
   การศกึษาครัง้นี้ใชเ้วลาใน ภาคเรยีนที ่1  ปีการศกึษา 2558 
 
นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
 
 1.  ยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรียนรู้สาระสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมท่ี
ใช้สมองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรียนรู้ตามแนวพระพทุธศาสนา  หมายถงึ แผนการ
ด าเนินการหรอืแนวปฏบิตัใินการจดัการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้อยา่งเป็นระบบโดยใช้ แนวคดิ 
การจดัการเรยีนรูท้ีใ่ชส้มองเป็นฐานและการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา โดยมุง่เน้นให้
ผูเ้รยีนไดส้ ารวจ คน้หาค าตอบ ลงมอืปฏบิตัจิากประสบการณ์ตรงดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลายซึง่
ยทุธศาสตรก์ารจดัการเรยีนรูป้ระกอบดว้ยองคป์ระกอบ 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการจดัการเรยีนรู ้
และดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มทีส่่งเสรมิการเรยีนรู ้ทีผู่ว้จิยัได ้สงัเคราะหจ์ากแนวคดิทฤษฏี  
ทีเ่ป็นพืน้ฐาน ดงันี้ 
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      1.1 ดา้น การจดัการการเรยีนรู้ หมายถงึ กระบวนการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน หรอื
กระบวนการสอนของคร ูทีมุ่ง่เน้นใหผู้เ้รยีนไดส้ ารวจคน้หาค าตอบลงมอืปฏบิตัจิากประสบการณ์
ตรงดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลาย ครมูบีทบาทเป็นผูอ้ านวยความสะดวกในการเรยีนรู ้และใชค้ าถาม
กระตุน้ใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กคดิพจิารณาขอ้มลูอยา่งสมเหตุสมผล ประกอบดว้ยกระบวนการเรยีนรู้  
7 ขัน้ตอน ดงันี้ 

          1.1.1 ขัน้การส ารวจประเดน็ เป็นขัน้ทีไ่ดจ้ากแนวคดิทฤษฎพีืน้ฐานทีม่ ี 
ความเชื่อว่า สมองมรีะบบการเรยีนรูท้ีซ่บัซอ้นทุกอยา่งตอ้งเกดิไปพรอ้มๆกนั และมนุษยเ์ป็น
เอกกตัตบุคคลสามารถเรยีนรูไ้ดโ้ดยการสรา้งแรงจงูใจใหเ้กดิขึน้ เป็นการน าเขา้สู่บทเรยีนโดย
การกระตุน้ความสนใจน าเสนอปัญหา เพื่อใหผู้เ้รยีนสนใจและตอ้งการเรยีนรู้  เช่น การใชส้ื่อภาพ
นิทาน ฯ ทีเ่หมาะสมกบัวยัใหผู้เ้รยีนใชเ้หตุผลในการตอบหรอืการสบืคน้เพื่อแสวงหาค าตอบ  

    1.1.2 ขัน้การใหค้วามรูพ้ืน้ฐาน เป็นขัน้ทีไ่ดจ้ากแนวคดิทฤษฎพีืน้ฐานทีม่คีวาม
เชื่อว่า สมองจะเรยีนรูไ้ดถ้า้มปีฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ื่น สงัคมสิง่แวดลอ้ม และมนุษยม์สีตปัิญญาตัง้แต่
เกดิมคีวามแตกต่างกนัจ าเป็นตอ้งไดร้บัการพฒันาใหเ้กดิการเรยีนรู ้ เป็นการตรวจสอบความรู้
เดมิ ครใูชส้ถานการณ์ปัญหาการสาธติ การตัง้ค าถามการพจิารณาค าตอบทีเ่ป็นไปได้ 
การรว่มอภปิรายกลุ่มการน าเสนอความรูเ้ดมิ และแจง้จดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 

           1.1.3 ขัน้การวเิคราะห ์เป็นขัน้ทีไ่ดจ้ากแนวคดิทฤษฎพีืน้ฐานทีม่คีวามเชื่อว่า  
สมองจะเรยีนรูไ้ปพรอ้มๆ กนัทัง้ภาพรวมและยอ่ย และการเรยีนรูเ้ป็นวถิทีัง้ชวีติมลีกัษณะเป็น
องคร์วมอยูใ่นลกัษณะทีเ่ป็นรปูธรรมและนามธรรมเป็นการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีค่รแูละผูเ้รยีน
รว่มกนัอภปิรายคน้ควา้ศกึษาวเิคราะหข์อ้มลูส ารวจตรวจสอบสบืเสาะหาความรูโ้ดยใช้
กระบวนการต่างๆ การเกบ็รวบรวมขอ้มลูการจดบนัทกึพรอ้มทัง้อภปิรายกลุ่มเกีย่วกบัความรู้
ขอ้คดิเหน็ทีไ่ดจ้ากการปฏบิตักิจิกรรม 

             1.1.4 ขัน้การเรยีนรูส้ถานการณ์ เป็นขัน้ทีไ่ดจ้ากแนวคดิทฤษฎพีืน้ฐานทีม่ ี
ความเชื่อว่า การเรยีนรูเ้กดิจากการตัง้จดุสนใจทีจ่ะศกึษาและเกดิจากสิง่แวดลอ้มทีไ่มไ่ดต้ัง้ใจ
ศกึษาตลอดจนการเรยีนรูเ้ป็นการฝึกฝนตนเองใหค้รบทัง้ 3 ดา้น คอื ศลี สมาธ ิปัญญา เป็น
การศกึษาสถานการณ์ทีใ่ชใ้นการเรยีนรูโ้ดยการสรปุขอ้มลูดว้ยการใชแ้ผนทีค่วามคดิทัง้นี้เพื่อให้
ผูเ้รยีนมองเหน็ความสมัพนัธก์บัปัญหาทีเ่กดิขึน้ได ้และจะด าเนินการแกไ้ขอยา่งไร  

             1.1.5 ขัน้วางแผนการจดัการ เป็นขัน้ทีไ่ดจ้ากแนวคดิทฤษฎพีืน้ฐานทีม่ ี 
ความเชื่อว่า การส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดใ้ชส้มองในการคดิ พจิารณาไตรต่รองอยา่งมอีสิระมี 
การเรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการกลุ่ม การใชค้ าถามกระตุน้ใหผู้เ้รยีนรว่มกนัอภปิรายแบ่งปันจะได้
แนวคดิทีห่ลากหลาย จะท าใหเ้กดิการปรบัเปลีย่นโครงสรา้งใหมท่างปัญญา เป็นการรว่มกนั
วางแผนล าดบัขัน้ของการปฏบิตัพิจิารณาความเป็นไปไดใ้นการจดัการการก าหนดทางเลอืก  
การน าเสนอผลงานทัง้หมดน้ีพจิารณาผ่านชิน้งานความรว่มมอืการจดัการเรยีนรู้  
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             1.1.6 ขัน้ลงมอืปฏบิตั ิเป็นขัน้ทีไ่ดจ้ากแนวคดิทฤษฎพีืน้ฐานทีม่คีวามเชื่อว่า  
การจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัวุฒภิาวะและพฒันาการทางสตปัิญญา  โดยเฉพาะ
กจิกรรมทีล่งมอืปฏบิตัจิะท าใหผู้เ้รยีนไดส้รา้งความหมายในสิง่ทีต่นเองเรยีนรู ้และเป็น  
การพฒันาปัญญาโดยการแสวงหาความรู ้การฝึกฝน คดิคน้ในการพฒันาตนเอง เป็นขัน้ที่
ผูเ้รยีนน าความรูป้ระสบการณ์ทีไ่ดร้บัไปใชใ้นการแกปั้ญหาเป็นการสรปุผลงานสะทอ้นความคดิ
ประเดน็ส าคญัน าไปประยกุตใ์ชห้รอืแกปั้ญหา เพื่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อตนเองและผูอ้ื่น  

             1.1.7 ขัน้แลกเปลีย่นเรยีนรู ้เป็นขัน้ทีไ่ดจ้ากแนวคดิทฤษฎพีืน้ฐานทีม่คีวาม
เชื่อว่า การมปีฏสิมัพนัธก์บัสิง่เรา้ การมบีรรยากาศของความรว่มมอืช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั  
การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้การสะทอ้นบรบิทของสภาพจรงิน าไปสู่การเชื่อมโยงความรูไ้ปใชใ้นชวีติ
จรงิจะท าใหผู้เ้รยีนเรยีนรูไ้ดด้ ีมคีวามหมายและยัง้ยนืตลอดไป เป็นการส่งเสรมิผูเ้รยีนได้
แสดงผลงานและ มปีฏสิมัพนัธแ์ลกเปลีย่นเรยีนรู้ ประเมนิผลงานของของตนเองและกลุ่มโดย
ผ่านกจิกรรมทีห่ลากหลาย เช่น การท าแผ่นพบัการประเมนิชิน้งานท าแบบฝึกหดัแบบทดสอบ
แฟ้มสะสมงาน นิทรรศการและโครงงาน เป็นตน้ 
          1.2 ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มส่งเสรมิการเรยีนรู ้เพื่อใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาตนเอง
ไดเ้ตม็ศกัยภาพของตน ซึง่ม ี3 ดา้น ดงันี้ 
               1.2.1 ดา้นการวเิคราะหผ์ูเ้รยีนเป็นรายบุคคล หมายถงึ การด าเนินการทีท่ า
ใหท้ราบขอ้มลูพืน้ฐานของผูเ้รยีนแลว้จะท าใหค้รสูามารถจ าแนกจดักลุ่มผูเ้รยีนตามศกัยภาพ  
ความสนใจความถนัด ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน น าไปเป็นขอ้มลูในการวางแผนพฒันาผูเ้รยีนแต่
ละคนไดส้อดคลอ้งตามศกัยภาพทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดในการจดักจิกรรมการเรยีนรูก้ารให้
ผูเ้รยีนเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่มและมบีทบาทในการเรยีนรูจ้ากกลุ่ม  
                       1.2.2 ดา้นการจดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในการเรยีน หมายถงึ  
การจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและบรรยากาศทางดา้นจติวทิยาทีส่่งเสรมิความสามารถ  
ในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณผลสมัฤทธิท์างการเรยีนใหส้งูขึน้ โดยเฉพาะบรรยากาศทางดา้น
จติใจเช่น ค าพดูทีไ่พเราะมคีวามอบอุ่นเป็นกนัเองมคีวามสมัพนัธอ์นัดต่ีอกนัมคีวามรกัและ  
ความศรทัธาต่อคร ูมอีสิระในกลา้แสดงออกจะท าใหผู้เ้รยีนมคีวามสุขอบอุ่นขยนัเรยีนส่งผลต่อ
ความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเพื่อช่วยใหผู้เ้รยีนใน  
ชัน้เรยีนนอกชัน้เรยีนเกดิการเรยีนรู้ 
              1.2.3  ดา้นสื่อการสอนและแหล่งเรยีนรู ้หมายถงึ วสัดุ อุปกรณ์ วธิกีาร
แหล่งขอ้มลูขา่วสารทีจ่ะสรา้งเสรมิสนบัสนุนใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้เช่น ใบความรู ้ชุดการสอน 
บทเรยีนส าเรจ็รปู เวบ็ไซด ์ภาพนิทาน หอ้งสมดุ หอ้งคอมพวิเตอรส์บืขอ้มลู 
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      2.  ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  หมายถงึ พฤตกิรรมที่
แสดงออกถงึกระบวนการทางสตปัิญญาของบุคคลทีจ่ะพจิารณาขอ้มลูปัญหาหรอืสถานการณ์
อยา่งไตรต่รอง รอบคอบผ่านกระบวนการแปลความหมายการวเิคราะหก์ารประเมนิ โดยอาศยั
ความรู ้กระบวนการคดิและประสบการณ์ของตนเองเพื่อน าไปสู่ขอ้สรปุและการตดัสนิใจอยา่ ง
สมเหตุสมผลว่าสิง่ใดถูกตอ้งสิง่ใดควรท าซึง่ครอบคลุมกระบวนการคดิ 5 ขัน้ตอนทีว่ดัโดยใช้
แบบทดสอบการคดิอยา่งมวีจิารณญาณทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ ดงันี้  
         2.1 การระบุปัญหา เป็นการก าหนดสถานการณ์ปัญหาและการวเิคราะห์  
ความเขา้ใจในสถานการณ์ปัญหาโดยพจิารณาก าหนดขอ้มลูขอ้โตแ้ยง้ขอ้มลูทีค่ลุมเครอืรวมทัง้
การนิยามความหมายของค าและขอ้ความระบุเป็นปัญหาการกระตุน้ใหบุ้คคลเริม่ตน้การคดิเมือ่
ตระหนกัว่ามปัีญหาขอ้โตแ้ยง้หรอืเมือ่ไดร้บัขอ้มลูขา่วสารทีค่ลุมเครอืจะพยายามหาค าตอบ
สมเหตุสมผล เพื่อความเขา้ใจในปัญหานัน้ๆ ปัญหาจงึเป็นจดุเริม่ตน้ ของการคดิอยา่งมี
วจิารณญาณ 
         2.2 การรวบรวมขอ้มลู เป็นการรวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเดน็ปัญหา  
ขอ้โตแ้ยง้ทีค่ลุมเครอืจากแหล่งๆ เพื่อหาค าตอบรวมทัง้การดงึขอ้มลูหรอืความรูเ้ดมิจาก
ประสบการณ์ทีม่อียูม่าใช ้วธิกีารรวบรวมขอ้มลูจงึจ าเป็นส าหรบัการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 
ไดแ้ก่การสงัเกตดว้ยตนเองหรอืการเกบ็รวมรวมขอ้มลูจากคนอื่น 
                  2.3 การพจิารณาความน่าเชื่อถอืของแหล่งขอ้มลู เป็นการจดัระบบขอ้มลู  
การพจิารณาความพอเพยีงของขอ้มลู มกีารพจิารณาความน่าเชื่อถอืของแหล่งขอ้มลูเพราะ
ขอ้มลูทีม่าจากแหล่งไมน่่าเชื่อถอืใหต้ดัทิง้ออกไปส่วนขอ้มลูทีน่่าเชื่อถอืกเ็กบ็ไว ้และตอ้ง
ประเมนิความถูกตอ้งและความพอเพยีง ของขอ้มลูดว้ยเพราะจะน าไปสู่การสรปุอา้งองิไดห้รอืไม ่
ถา้ขอ้มลูไมเ่พยีงพอกต็อ้งเกบ็เพิม่เตมิ แลว้จดัระบบความแตกต่างของของขอ้มลูโดยแยกแยะ
ความแตกต่างของขอ้มลูทีเ่ป็นขอ้เทจ็จรงิและขอ้มลูทีเ่ป็นความคดิเหน็ซึง่จะตอ้งมคีวามชดัเจน
ไมค่ลุมเครอืเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการตัง้สมมตุฐิานต่อไป 
                  2.4 การตัง้สมมตุฐิาน เป็นการพจิารณาแนวทางการสรปุอา้งองิของปัญหา  
ขอ้โตแ้ยง้หรอืขอ้มลูทีค่ลุมเครอืโดยน าขอ้มลูทีจ่ดัระบบแลว้มาพจิารณาเชื่อมโยงความสมัพนัธ์
เพื่อทีจ่ะก าหนดแนวทางการสรปุอา้งองิทีน่่าจะเป็นไปไดว้่าจากขอ้มลูทีป่รากฏมคีวามเป็นไปได้
ในทศิทางใดบา้งเพื่อจะไดพ้จิารณาแนวทางทีเ่ป็นไปไดม้ากทีสุ่ดเพื่อการตดัสนิใจอยา่ง
สมเหตุสมผลในการสรปุอา้งองิต่อไป  
.                  2.5 การสรปุอา้งองิ เป็นการพจิารณาเลอืกแนวทางทีส่มเหตุสมผลมากทีสุ่ดจาก
ขอ้มลูหลกัฐานทีม่อียูก่ารใชเ้หตุผลทีด่จีงึเป็นทกัษะการคดิทีจ่ าเป็นต่อการตดัสนิใจสรปุปัญหา
และทกัษะการคดิทีส่ าคญัของการคดิอยา่งมวีจิารณญาณซึง่มคีวามสมัพนัธก์บัการใชเ้หตุผลเชงิ
ตรรกศาสตร ์หรอืการใชเ้หตุผลเชงิอุปนยัและนิรมยันอกจากนัน้ยงัประเมนิขอ้สรปุอา้งองิ
สมเหตุสมผลหรอืไมผ่ลทีเ่กดิขึน้เป็นอยา่งไรถา้ขอ้มลูไดร้บัมกีารเปลีย่นแปลงหรอืไดร้บัขอ้มลู
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เพิม่เตมิตอ้งกลบัไปรวบรวมขอ้มลูใหมอ่กีครัง้หนึ่งเพื่อตัง้สมมตุฐิานใหมแ่ละสรปุอา้งองิใหม่
ความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณสามารถวดัไดโ้ดยใชแ้บบทดสอบการคดิอยา่งมี
วจิารณญาณ 
 

      3.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสาระสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  หมายถงึ 
ความสามารถของผูเ้รยีนทีเ่กดิจากการเรยีนรูต้ามยทุธศาสตรก์ารจดัการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา 
ศาสนา และวฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา  
เพื่อส่งเสรมิความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้  
ซึง่พจิารณาไดจ้ากการท าแบบทดสอบวดัสมัฤทธิท์างการเรยีนเป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลอืกที่
ผูว้จิยัสรา้งขึน้ ตามตารางการวเิคราะหห์ลกัสตูร ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงัดา้น
พุทธปัิญญา (Cognitive Domain) ของบลมูและคณะ (Bloom and Other, 1976) โดยจ าแนก
ความสามารถ 6 ดา้น 
    3.1 ดา้นความรู-้ความจ า หมายถงึ ความสามารถในการระลกึถงึสิง่ทีเ่รยีน
มาแลว้เกีย่วกบัขอ้เทจ็จรงิ ขอ้ตกลง ค าศพัท ์กฎ แนวคดิ สาระพระพุทธศาสนา  
    3.2 ดา้นความเขา้ใจ หมายถงึ ความสามารถในการอธบิายความหมาย  
ขยายความ การจ าแนก ตคีวาม และแปรความรูโ้ดยอาศยัขอ้เทจ็จรงิ  
    3.3 ดา้นการน าไปใช ้หมายถงึ  ความสามารถในการน าความรูไ้ปใชใ้น  
การแกปั้ญหาในสถานการณ์ใหมท่ีแ่ตกต่างไปจากสิง่ทีเ่คยเรยีนมาก่อนแลว้ หรอืสถานการณ์  
ทีค่ลา้ยคลงึกนั 
    3.4 ดา้นการวเิคราะห ์หมายถงึ ความสามารถแยกแยะเน้ือหาใหเ้ป็นส่วนยอ่ย
เพื่อคน้หาองคป์ระกอบ โครงสรา้ง หรอืความสมัพนัธร์ะหว่างส่วนยอ่ยนัน้  
    3.5 ดา้นการสงัเคราะห ์หมายถงึ ความสามารถทีจ่ะน าองคป์ระกอบหรอื
ส่วนยอ่ยเขา้มารวมดว้ยกนั เพื่อใหม้คีวามสมบรูณ์ เกดิความกระจา่งในสิง่นัน้  
    3.6 ดา้นการประเมนิค่า หมายถงึ ความสามารถในการพจิารณา ตดัสนิคุณค่า
ของสิง่ใดๆ โดยทีผู่ต้ดัสนิก าหนดเกณฑข์ึน้มาเอง หรอืเกณฑท์ีผู่อ้ ื่นก าหนดขึน้  
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ประโยชน์ท่ีจะได้รบั 
 
   1.ไดย้ทุธศาสตรก์ารจดัการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษาศาสนา และวฒันธรรมทีใ่ชส้มอง
เป็นฐานโดยบรูณาการทฤษฎกีารเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสรมิความสามารถใน
การคดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้  
      2.ไดแ้นวทางในการพฒันายทุธศาสตรก์ารจดัการเรยีนรู ้ในบรบิทและทรพัยากร  
ทีม่อียูอ่ยา่งมปีระสทิธภิาพและครสูามารถน าไปใชใ้นการพฒันาการเรยีนการสอนใหด้ขีึน้  
      3.ไดส้ารสนเทศและเครือ่งมอืทีม่ปีระโยชน์ต่อครผููส้อน ในการพฒันางานในหน้าที่
เพื่อส่งเสรมิใหผู้เ้รยีน พฒันาความสามารถไดเ้ตม็ศกัยภาพโดยเฉพาะ ความสามารถใน  
ดา้นการคดิตามมาตรฐานที ่4 อนัเป็นผลลพัธก์ารเรยีนรูท้ีส่ าคญัต่อคุณภาพชวีติของผูเ้รยีน  
และการจดัการศกึษาทีม่คีุณภาพของโรงเรยีน ต่อไป 
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บทท่ี  2 
 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

          ยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู ้สาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ทีใ่ชส้มอง
เป็นฐาน โดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสรมิความสามารถในการคดิ
อยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 โดยผูว้จิยัเสนอผลการศกึษา แนวคดิ 
ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ตามล าดบั ดงันี้ 
 1. การจดัการเรยีนรูก้ลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ระดบัมธัยมศกึษา
ตอนตน้ 
 2. ยทุธศาสตรก์ารจดัการเรยีนรู ้
 3. แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนรู ้
 4. การเรยีนรูท้ีใ่ชส้มองเป็นฐาน 
 5. การเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา  

6. การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 
7. ยทุธศาสตรก์ารจดัการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรมทีใ่ชส้มอง  

เป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสรมิความสามารถในการคดิ
อยา่งมวีจิารณญาณ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  
 8. ยทุธศาสตรก์ารจดัสภาพแวดลอ้มทีส่่งเสรมิการเรยีนรู้ 
 9. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  

10. กรอบแนวคดิเชงิมโนทศัน์ของการวจิยั 
 

การจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระสงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมระดบั
มธัยมศึกษาตอนต้น 
 
 สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม เป็นสาระหนึ่งทีม่คีวามส าคญัต่อ  
การพฒันานกัเรยีนใหเ้ป็นพลเมอืงดขีองประเทศ และมคีุณลกัษณะของตนทีจ่ะอยูใ่นสงัคมได้
อยา่งมคีวามสุข สามารถสรา้งความสมัพนัธก์บัผูอ้ื่นและสบืทอดเอกลกัษณ์ และความเป็นชาติ
ได ้ โดยทีส่าระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม เป็นสาระทีศ่กึษาความสมัพนัธข์องมนุษย์
กบัสถาบนัทางสงัคมมนุษย ์กบัมนุษยแ์ละมนุษยก์บัสิง่แวดลอ้ม ซึง่สิง่เหล่านี้เป็นปัจจยัที ่
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เกีย่วขอ้งกบัการด ารงชพี การแกปั้ญหา และการปฏบิตัตินในสงัคมมนุษย ์ท าใหม้นุษยม์คีวามรู้
ความเขา้ใจใน สามารถสรา้งคุณภาพชวีติใหด้ ีและมคีวามสุข นอกจากนี้ยงัศกึษาเรือ่ง การเมอืง
สภาพแวดลอ้ม ภมูศิาสตร ์ประวตัศิาสตร ์กระบวนการผลติ และการบรโิภคการด ารงไว้  ซึง่
วฒันธรรมอนัด ีตลอดจนการฝึกใหม้นุษยม์ทีศันคต ิและพฤตกิรรมทีจ่ าเป็นแก่การเป็นพลเมอืงด ี
ดงันัน้จงึอาจกล่าวไดว้่าสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรม เป็นสาระ  ทีม่ี
ความส าคญั และตอบสนองต่อวตัถุประสงคห์ลกั ในการจดัการศกึษาของประเทศ มดีงันี้  
(คณะครศุาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2554: 18) 
 1.  แนวทางและเป้าหมาย การจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระสงัคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม 
     แนวคดิเกีย่วกบัการจดัการการเรยีนรู ้กลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม  
แบ่งตามความนิยมไดเ้ป็น 3 แนวทาง คอื 1) เน้นความเป็นพลเมอืงด ี 2) เน้นความเป็น
สงัคมศาสตร ์และ 3) เน้นเป็นวธิกีารเรยีนรูท้ีน่ าเอาเทคโนโลย ีและนวตักรรม เขา้มาช่วย 
ในการจดัการการเรยีนรู ้เช่น วธิกีารสอนสบืสวนสอบสวน และสื่อต่างๆทีส่รา้งดว้ยเทคนิคและ
วธิกีารใหม่ๆ  (คณะครศุาสตร,์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2554:19) 
    เป้าหมายหลกัของการเรยีนรูก้ลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม  ตอ้งถอืเอา
จดุหมาย และจดุประสงคข์องหลกัสตูร เป็นจดุสงูสุดทีจ่ะตอ้งตอบสนอง จดุเน้นส าคญัทีก่ าหนด
หลกัสตูรสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ใหเ้ป็นไปตามสมมตฐิาน ตลอดจนแนวคดิซึง่  
นกัสงัคมศกึษา (ลาวลัย ์วทิยาวุฑฒกุิล, 2533: 33-34) มคีวามเหน็พอ้งกนัว่า สมมตฐิานทีส่ าคญั
ของการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ส าหรบัสงัคมไทยทีม่กีารปกครองแบบ
ประชาธปิไตยนัน้ พลเมอืงทุกคนตอ้งเผชญิกบัปัญหาของส่วนตนและส่วนรวม ทัง้ตอ้งมสี่วนรว่ม
ในการตดัสนินโยบายของรฐับาล ดงันัน้เป้าหมายของการจดัการการเรยีนรู ้สงัคมศกึษา ศาสนา 
และวฒันธรรมจะตอ้งช่วยใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาความสามารถในกระบวนการคดิ การตดัสนิใจ เพื่อ
แกปั้ญหาสงัคม และสามารถมสี่วนรว่มในการตดัสนินโยบายของรฐับาลอยา่งมเีหตุผลดว้ย ซึง่
นกัการศกึษาหลายท่านไดใ้หแ้นวคดิเกีย่วกบั เป้าหมายของสาระสงัคมศกึษา ศาสนา และ
วฒันธรรมไว ้ดงันี้ (ส านกันิเทศและพฒันามาตรฐานการศกึษา , 2543: 1- 5)  
    1.1 มุง่ใหเ้กดิความคดิ การก าหนดเป้าหมายของวชิาสงัคมศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรม มุง่ใหเ้กดิความคดินัน้ มคีวามส าคญัยิง่ประการหน่ึงในการพฒันาชวีติของมนุษย ์
เพราะความคดิเป็นสื่อส าคญัทีจ่ะช่วยใหม้นุษยส์ามารถสบืคน้หาความรู ้ดว้ยตนเองมาแกปั้ญหา
ในชวีติได ้การคดิคอือะไร การคดิแบบไหน จงึจะมปีระโยชน์และช่วยพฒันาคนได ้การคดิเป็น
กระบวนการทีน่ าเอาความรูซ้ึง่ไดจ้ากประสบการณ์ มาพจิารณาต่อเนื่องกนัอยา่งรอบคอบ 
เพื่อแกปั้ญหาในทัง้ปัจจบุนั และอนาคต ถา้สามารถน าความคดินัน้ไปแกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
 กจ็ะน าไปเป็นขอ้สรปุทีจ่ะปฏบิตัต่ิอไป กรรมวธิใีนการคดินัน้ๆ มหีลกัส าคญัว่า จะตอ้งคดิ  
อยา่งรอบคอบละเอยีดลกึซึง้ มรีะบบเรยีกว่า ระบบความคดิ (Thought System) โดยที ่
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นกัจติวทิยาม ีความคดิเหน็ว่าสิง่ทีใ่หเ้กดิความคดินัน้ มรีากฐานมาจาก การสงัเกต การจ า  
การไดย้นิไดฟั้งและการศกึษา การคดิจงึเป็นสิง่ทีเ่รยีนรูไ้ดเ้ป็นการพฒันาการฝึกฝนได้  
(Good, 1978; Farris, 2001; อา้งถงึในคณะครศุาสตร,์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2554: 20) 

     1.2  มุง่ใหเ้กดิความรู ้เป้าหมายของวชิาสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ในดา้น
ความรู ้แบ่งออกเป็นสองประการ ประการทีห่นึ่ง มุง่หวงัทีจ่ะใหเ้กดิความรูเ้กีย่วกบัเนื้อหาสงัคม
ศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม  ซึง่เกีย่วกบัพฤตกิรรมของมนุษย ์ทีจ่ะด ารงชวีติอยูใ่นสิง่แวดลอ้ม
ของสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสุข เพรสตนั (Preston, 1968; อา้งถงึใน ส านกันิเทศและพฒันา
มาตรฐานการศกึษา, 2543: 10-12) ไดก้ล่าวว่า การเขา้ใจในสงัคมและความรู ้(Knowledge and 
Understanding of society) ประการทีส่อง มุง่หวงัใหเ้กดิความรูข้ ัน้ความคดิหลกั (Main Ideas)  
ไดแ้ก่ขอ้สรปุต่างๆ ซึง่จะมลีกัษณะเป็นนามธรรมน้อยกว่ามโนทศัน์ทีแ่สดงออกมา ในรปูของ
ขอ้ความหรอืประโยค ความคดิหลกัจะใชป้ระโยชน์ในการเลอืกตวัอยา่งเนื้อหาเฉพาะดว้ย  

      1.3  มุง่ใหเ้กดิเจตคตคิวามรูส้กึและค่านิยม เป้าหมายส าคญัทีจ่ะพฒันาพฤตกิรรม
ของมนุษย ์ท าใหเ้ขา้ใจมนุษยแ์ละสามารถวเิคราะหค์่านิยมไดถู้กตอ้ง เจตคต ิความรูส้กึ และ
ค่านิยม เป็นเรือ่งส าคญัทางการศกึษา เพราะมนุษยเ์รายอ่มจะเลอืกการปฏบิตัไิปตามความคดิ  
ทีต่นเลื่อมใส ถา้การเรยีนการสอนสามารถปลกูฝังใหใ้หเ้ดก็มเีจตคต ิมคีวามรูส้กึและยดึมัน่ใน
ค่านิยมทีด่แีละสามารถวเิคราะหปั์ญหาทีเ่กดิขึน้แลว้ตดัสนิใจว่าควรท าอยา่งไร กจ็ะช่วยปรบัปรงุ 
พฒันาเจตคต ิและคุณค่าทางจติใจใหก้า้วหน้าเทยีบเท่าความรูใ้นเชงิสตปัิญญาได้  

      1.4  มุง่ใหเ้กดิทกัษะทางวชิาการและทางสงัคม  เป้าหมาย ทีจ่ าเป็นส าหรบัผูเ้รยีน  
ทีแ่สวงหาใหเ้กดิความคดิ ความรูแ้ละคุณค่าทางเจตคต ิและค่านิยมไดม้ากขึน้ เป้าหมายของ
วชิาสงัคมศกึษาจะหยดุยัง้เฉพาะแต่คดิ และรูส้กึนัน้ไมเ่ป็นการพอเพยีง แต่จะตอ้งปฏบิตัอิอกมา
ใหป้รากฏ เป็นผลดต่ีอตนเองและสงัคม เป็นการแสดงพฤตกิรรมและกระบวนการทีต่อ้งใชท้กัษะ
ในการปฏบิตัปิระกอบดว้ย เพราะหากขาดทกัษะในการปฏบิตัแิลว้ พฤตกิรรมและกระบวนการ  
ทีจ่ะเกดิการคดิ การรูส้กึ การรูใ้นดา้นวชิาการและสงัคม ยอ่มจะไมบ่งัเกดิผล  

       1.5  มุง่ใหเ้ป็นลกัษณะธรรมชาต ิเป้าหมายส าคญั เพราะกลุ่มสาระการเรยีนรู้ 
สงัคมศกึษาศาสนา และวฒันธรรม เป็นสาระทีเ่กดิจากการบรูณาการ ความรูท้ีค่ดัสรรมา  
อยา่งเหมาะสมสอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรยีนรูแ้ละวยัของผูเ้รยีน เพื่อการเป็น พลเมอืงดี  
ทีร่อบรูม้คีวามรบัผดิชอบดงันัน้จงึเป็น สหวทิยาการ ( Interdisciplinary) และบรูณาการ 
(Integrated) ใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูใ้นลกัษณะผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง (Student-centered Learning) 
และไดเ้รยีนรูจ้ากยทุธศาสตรก์ารเรยีนรูแ้ละกจิกรรมทีเ่หมาะสม (ลาวณัย ์วทิยาวุฑฒกุิล, 2533 : 
38-40) 
 
 
 



21 
 

 2.  การจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระสงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ตามหลกัสตูร
แกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐานพทุธศกัราช 2551  
     การจดัการเรยีนรูเ้ป็นกระบวนการทีม่คีวามส าคญัส าหรบัครผููส้อนทุกคนเพราะจะท า
ใหผู้เ้รยีนมคีุณลกัษณะตามทีก่ าหนด โดยเฉพาะการจดัการเรยีนรูก้ลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนา 
และวฒันธรรม ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานพุทธศกัราช 2551 จงึตอ้งระลกึ
เสมอจะตอ้งด าเนินการใหค้รบถว้น ดงันัน้เพื่อใหก้ารเรยีนรูม้สีมัฤทธผิลดงักล่าวจงึตอ้งเขา้ใจ
ตนเองและผูอ้ื่น มคีวามอดทน อดกลัน้ ยอมรบัในความแตกต่างและมคีุณธรรม สามารถน า
ความรูไ้ปปรบัใช ้ในการด าเนินชวีติ เป็นพลเมอืงดขีองประเทศชาต ิและสงัคมโลก จงึมคี าถาม  
ทีต่อ้งถาม (ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา, 2551: 17 - 20) ดงันี้ 
    2.1 ท าไมตอ้งเรยีนสงัคมศกึษา  ศาสนา และวฒันธรรม กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคม
ศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ช่วยใหผู้เ้รยีนมคีวามรู ้ความเขา้ใจ การด ารงชวีติของมนุษยท์ัง้ใน
ฐานะปัจเจกบุคคล และการอยูร่ว่มกนัในสงัคมการปรบัตวัตามสภาพแวดลอ้มการจดัการทรพัยากร 
ทีม่อียูอ่ยา่งจ ากดั เขา้ใจถงึการพฒันาเปลีย่นแปลงตามยคุสมยักาลเวลา ตามเหตุปัจจยัต่างๆ 
เกดิความเขา้ใจในตนเอง และผูอ้ื่นมคีวามอดทน อดกลัน้ ยอมรบัในความแตกต่างและมี
คุณธรรมสามารถน าความรูไ้ปปรบัใชใ้นการด าเนินชวีติเป็นพลเมอืงดขีองประเทศชาติ  
และสงัคมโลก  
    2.2  กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม มสีาระทีป่ระกอบไป
ดว้ยอะไรบา้ง 
          กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม วา่ดว้ยการอยูร่ว่มกนั  
ในสงัคมทีม่คีวามเชื่อมสมัพนัธก์นั และมคีวามแตกต่างกนัอยา่งหลากหลาย เพื่อช่วยใหผู้เ้รยีน 
สามารถปรบัตนเองกบับรบิทสภาพแวดลอ้มเป็นพลเมอืงด ีมคีวามรบัผดิชอบ มคีวามรู ้ทกัษะ  
คุณธรรม และค่านิยมทีเ่หมาะสม โดยไดก้ าหนดสาระต่างๆไว ้ดงันี้ 
          2.2.1  ศาสนาศลีธรรมและจรยิธรรมแนวคดิพืน้ฐานเกีย่วกบั ศาสนา ศลีธรรม  
จรยิธรรม หลกัธรรมของพระพุทธศาสนาหรอืศาสนาทีต่นนบัถอื การน าหลกัธรรมค าสอนไป  
ปฏบิตัใินการพฒันาตนเองและการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิุขเป็นผูก้ระท าความดมีคี่านิยมทีด่งีาม  
 พฒันาตนเองอยูเ่สมอ รวมทัง้บ าเพญ็ประโยชน์ต่อสงัคมและส่วนรวม  
          2.2.2  หน้าทีพ่ลเมอืง วฒันธรรม และการด าเนินชวีติ ระบอบการเมอืง  
การปกครองในสงัคมปัจจบุนัการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็น
ประมขุ ลกัษณะและความส าคญั การเป็นพลเมอืงด ีความแตกต่างและความหลากหลายทาง
วฒันธรรม ค่านิยม ความเชื่อ ปลกูฝังค่านิยมดา้นประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็น
ประมขุ สทิธ ิหน้าที ่เสรภีาพการด าเนินชวีติอยา่งสนัตสิุขในสงัคมไทยและสงัคมโลก  
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                   2.2.3 เศรษฐศาสตรก์ารผลติการแจกจา่ย การบรโิภคสนิคา้ และบรกิาร 
การบรหิารจดัการทรพัยากรทีม่อียูอ่ยา่งจ ากดัอยา่งมปีระสทิธภิาพ การด ารงชวีติอยา่งมี  
ดุลยภาพ และการน าหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงไปใชใ้นชวีติประจ าวนั   
                     2.2.4 ประวตัศิาสตร ์เวลา และยคุสมยัทางประวตัศิาสตร ์วธิกีารทาง
ประวตัศิาสตรพ์ฒันาการของมนุษยชาตจิากอดตีถงึปัจจบุนั ความสมัพนัธแ์ละเปลีย่นแปลง  
ของเหตุการณ์ต่างๆ ผลกระทบทีเ่กดิจากเหตุการณ์ส าคญัในอดตี  บุคคลส าคญัทีม่อีทิธพิลต่อ 
การเปลีย่นแปลงต่างๆในอดตี ความเป็นมาของชาตไิทย วฒันธรรมและภมูปัิญญาไทย  
แหล่งอารยธรรมทีส่ าคญัของโลก 

           2.2.5 ภมูศิาสตร ์ลกัษณะของโลกทางกายภาพ ลกัษณะทางกายภาพแหล่ง 
ทรพัยากรและภมูอิากาศของประเทศไทย และภมูภิาคต่างๆ ของโลก การใชแ้ผนทีแ่ละเครือ่งมอื
ทางภมูศิาสตร ์ความสมัพนัธก์นัของสิง่ต่างๆ ในระบบธรรมชาต ิความสมัพนัธข์องมนุษยก์บั
สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาต ิและสิง่ทีม่นุษยส์รา้งขึน้ การน าเสนอขอ้มลูภมูสิารสนเทศ  
การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มเพื่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 
 
  3.  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้  
      เมือ่พจิารณาประเภทของความรู ้ในสาระสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม  
แลว้เป็นความรูใ้นระดบัมโนมต ิคอื ความรูท้ีส่งูกว่าระดบัขอ้เทจ็จรงิธรรมดาผูเ้รยีนตอ้งใชท้กัษะ
ทางปัญญามากกว่าการรบัรูแ้ละจดจ าเพยีงอยา่งเดยีวดงันัน้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษา  
ขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551จงึไดก้ าหนดกรอบสาระความรูไ้ว ้ดงันี้  (ส านกัวชิาการและ
มาตรฐานการศกึษา, 2551: 21-28) 
                 3.1 สาระที ่1 ศาสนา ศลีธรรม จรยิธรรม 
   มาตรฐาน ส 1.1 รูแ้ละเขา้ใจประวตัคิวามส าคญัศาสดาหลกัธรรมของ
พระพุทธศาสนา หรอืศาสนาทีต่นนบัถอืและศาสนาอื่น มศีรทัธาทีถู่กตอ้ง ยดึมัน่ และปฏบิตัติาม
หลกัธรรมเพื่ออยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิุข 
                       มาตรฐาน ส 1.2 เขา้ใจตระหนกัและปฏบิตัตินเป็น ศาสนิกชนทีด่แีละธ ารง  
รกัษาพระพุทธศาสนาหรอืศาสนาทีต่นนบัถอื 
                3.2 สาระที ่2 หน้าทีพ่ลเมอืง วฒันธรรม  และการด าเนินชวีติในสงัคม 

             มาตรฐาน ส 2.1 เขา้ใจและปฏบิตัตินตามหน้าทีข่องการเป็นพลเมอืงดี 
มคี่านิยมทีด่งีาม และธ ารงรกัษาประเพณแีละวฒันธรรมไทย ด ารงชวีติอยูร่ว่มกนัในสงัคมไทย 
และสงัคมโลกอยา่งสนัตสิุข 

          มาตรฐาน ส 2.2 เขา้ใจระบบการเมอืงการปกครองในสงัคมปัจจบุนั ยดึมัน่ 
ศรทัธา และธ ารงรกัษาไวซ้ึง่การปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็น
ประมขุ 
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               3.3 สาระที ่3  เศรษฐศาสตร ์
          มาตรฐาน ส 3.1 เขา้ใจ และสามารถ บรหิารจดัการทรพัยากร ในการผลติและ  

การบรโิภค การใชท้รพัยากรทีม่อียูจ่ ากดัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและคุม้ค่า รวมทัง้เขา้ใจ
หลกัการของเศรษฐกจิพอเพยีงเพื่อการด ารงชวีติอยา่งมดีุลยภาพมาตรฐาน  

          มาตรฐาน ส 3.2 เขา้ใจระบบและสถาบนัทางเศรษฐกจิต่างๆ ความสมัพนัธ์ 
ทางเศรษฐกจิ และความจ าเป็นของการรว่มมอืกนัทางเศรษฐกจิ  
               3.4 สาระที ่4 ประวตัศิาสตร ์

          มาตรฐาน ส 4.1เขา้ใจความหมาย ความส าคญัของเวลาและยคุสมยัทาง
ประวตัศิาสตร ์สามารถใชว้ธิกีารทางประวตัศิาสตรม์าวเิคราะหเ์หตุการณ์ต่างๆ อยา่งเป็นระบบ             

          มาตรฐาน ส 4.2 เขา้ใจพฒันาการของมนุษยชาตจิากอดตีจนถงึปัจจบุนัในดา้น
ความสมัพนัธแ์ละการเปลีย่นแปลงของเหตุการณ์อยา่งต่อเนื่องตระหนกัถงึความส าคญัและ
สามารถวเิคราะหผ์ลกระทบทีเ่กดิขึน้ 
                มาตรฐาน ส 4 .3 เขา้ใจความเป็นมาของชาตไิทย วฒันธรรม ภมูปัิญญาไทย  
มคีวามรกั ความภมูใิจ และธ ารงความเป็นไทย 
               3.5 สาระที ่5 ภมูศิาสตร ์       
                 มาตรฐาน ส 5 .1 เขา้ใจลกัษณะของโลกทางกายภาพ และความสมัพนัธข์อง 
สรรพสิง่ซึง่มผีลต่อกนัและกนัในระบบของธรรมชาตใิชแ้ผนทีแ่ละเครือ่งมอืทางภมูศิาสตร์  
ในการคน้หาวเิคราะห ์สรปุ และใชข้อ้มลูภมูสิารสนเทศ อยา่งมปีระสทิธภิาพ  
              มาตรฐาน ส  5 .2 เขา้ใจปฏสิมัพนัธร์ะหว่างมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้ม 
ทางกายภาพทีก่่อใหเ้กดิการสรา้งสรรคว์ฒันธรรม มจีติส านึกและมสี่วนรว่มในการอนุรกัษ์
ทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม เพื่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 
 
             4.  คณุภาพผูเ้รียน 
                 หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดก้ าหนดไวว้่าเมือ่
ผูเ้รยีนส าเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูรกลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรมแลว้ผูเ้รยีน
จะตอ้งคุณลกัษณะ ดงันี้ (ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา, 2551: 30) 
               4.1 มคีวามรูเ้กีย่วกบัความเป็นไปของโลก โดยการศกึษาประเทศไทยเปรยีบเทยีบ
กบัประเทศในภมูภิาคต่างๆในโลก เพื่อพฒันาแนวคดิ เรือ่งการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิุข  

     4.2 มทีกัษะทีจ่ าเป็นต่อการเป็นนกัคดิอยา่งมวีจิารณญาณไดร้บัการพฒันาแนวคดิ  
และขยายประสบการณ์ เปรยีบเทยีบระหว่างประเทศไทยกบัประเทศในภมูภิาคต่างๆ ในโลก 
ไดแ้ก่ เอเชยี ออสเตรเลยีโอเชยีเนีย แอฟรกิา ยโุรป อเมรกิาเหนือ อเมรกิาใตใ้นดา้นศาสนา 
คุณธรรมจรยิธรรมค่านิยมความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณ ีวฒันธรรม การเมอืงการปกครอง
ประวตัศิาสตรแ์ละภมูศิาสตร ์ดว้ยวธิกีารทางประวตัศิาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 
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               4.3 เขา้ใจแนวคดิและวเิคราะหเ์หตุการณ์ในอนาคต สามารถน ามาใชเ้ป็นประโยชน์
ในการด าเนินชวีติและวางแผนการด าเนินงานไดอ้ยา่งเหมาะสม  
       การจดัการเรยีนรูใ้น กลุม่สาระสงัคมศกึษาศาสนา และวฒันธรรมตามหลกัสตูรแกนกลาง
การศกึษา พุทธศกัราช 2551 นี้เป็นการจดัการศกึษาทีไ่ดม้กีารก าหนด วสิยัทศัน์ จดุหมาย
สมรรถนะส าคญัของผูเ้รยีน คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์มาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชีว้ดัทีช่ดัเจน
เพื่อเป็นทศิทางในการจดัท าหลกัสตูรการจดัการเรยีนการสอน ในแต่ละระดบันอกจากนัน้  
ยงัก าหนดโครงสรา้งเวลาเรยีนพืน้ฐานของแต่ละกลุ่มสาระการเรยีนรูใ้นแต่ละชัน้ปีไวใ้นหลกัสตูร
แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 และเปิดโอกาสใหส้ถานศกึษาเพิม่เตมิเวลา
เรยีนไดต้ามความพรอ้มและจดุเน้น อกีทัง้ไดป้รบัการวดัผลประเมนิผลการเรยีนรูเ้กณฑก์ารจบ
การศกึษาและเอกสารหลกัฐานทางการศกึษา ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรยีนรูใ้หม้ี 
ความชดัเจนในการปฏบิตัเิพื่อใหเ้หน็ความสมัพนัธข์อง หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พุทธศกัราช 2551 ทัง้หมด 
  
 5.  แนวคิดพื้นฐานในการเรียนรู้กลุ่มสาระสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  
      ระบบการเรยีนการสอนกลุ่มสาระสงัคมศกึษาศาสนา และวฒันธรรม เป็นการจดั
องคป์ระกอบของการเรยีนการสอนใหม้คีวามสมัพนัธก์นั เพื่อสะดวกต่อการน าไปสู่จดุหมาย
ปลายทาง ของการเรยีนรูท้ีก่ าหนดไว ้ดงัแสดงไวใ้น ภาพที ่1 (บุญชม ศรสีะอาด ,  2537: 47) 
   
                                                          สภาพแวดล้อม  
 
 
                 ปัจจยั                                 กระบวนการ                      ผลต้องการ  
                 น าเข้า                               ด าเนินงาน                           ให้เกิดขึ้น 
     
                                                   

ข้อมลูป้อนกลบั 
                                                        
 

ภาพท่ี 1 องคป์ระกอบพืน้ฐานของระบบการเรยีนการสอน กลุ่มสาระสงัคมศกึษา  
            ศาสนา และวฒันธรรม 
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       จากภาพที ่1 สามารถอธบิายได ้ดงันี้  
 5.1 สภาพแวดลอ้ม หมายถงึ สภาพแวดลอ้ม ทางกายภาพและจติใจซึง่เป็นบรบิท
ทัง้หมด ทีเ่ราจะน าไปใชใ้นการจดัการเรยีนรูใ้หแ้ก่นกัเรยีน  
 5.2 ปัจจยัน าเขา้ หมายถงึ สิง่ต่างๆ ทีถู่กก าหนดเขา้สู่ระบบ เพื่อจะน ามาใชใ้นการจดั  
การเรยีนรู ้ใหม้ปีระสทิธภิาพ เช่น ครนูกัเรยีนเนื้อหาสาระการวดัการประเมนิผลการเรยีนรู ้ฯลฯ  
 5.3 กระบวนการด าเนินงาน หมายถงึ การท างาน หรอืกจิกรรมทีจ่ะกระท าต่อปัจจยั
น าเขา้ เพื่อใหไ้ดผ้ลตามทีต่อ้งการ เป็นปฏสิมัพนัธข์องปัจจยัน าเขา้และสภาพแวดลอ้มต่างๆ  
นัน่คอืกจิกรรมการเรยีนรู ้ทีป่ระกอบดว้ยกจิกรรมยอ่ยๆ ไดแ้ก่  
       5.3.1 การเตรยีมความพรอ้ม หมายถงึ การน าเขา้สู่บทเรยีน การเรา้ความสนใจ  
การประเมนิพืน้ฐานศกัยภาพของนกัเรยีน 
       5.3.2 การด าเนินการการจดัการเรยีนรู ้หมายถงึ การใหเ้นื้อหาใหม ่ทัง้ดา้นความรู ้
(Knowledge) ทกัษะ (Skill) ซึง่อยูก่บั เทคนิค หรอืยทุธศาสตรท์ีค่รใูชใ้นการจดักจิกรรม  
การเรยีนรูใ้หแ้ก่นกัเรยีน (Teaching Strategies)  
       5.3.3 การเสรมิทกัษะ ในส่วนนี้เป็นช่วงเวลาทีค่รผููส้อน ควรมกีารช่วยเหลอื
นกัเรยีนทีเ่รยีนชา้ และส่งเสรมินกัเรยีนทีเ่ก่งใหพ้ฒันายิง่ขึน้  
 5.4 ผลทีเ่กดิขึน้ คอื ความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในตวันกัเรยีน ทัง้ในดา้น ความรู้  
ความเขา้ใจ ความสามารถในการแกปั้ญหา ทกัษะ และเจตคตใินการแกปั้ญหาในชวีติประจ าวนั  
ถา้หาก การเรยีนการสอนเป็นไปตามทีก่ าหนดไว ้กถ็อืว่าการจดัการเรยีนรูใ้หก้บันกัเรยีนประสบ
ผลส าเรจ็ตามเป้าหมาย นอกจากนี้การจดัการเรยีนการเรยีนรูแ้ต่ละครัง้ จะเป็นการบอกใหท้ราบ
ถงึคุณลกัษณะความรูพ้ืน้ฐานของนกัเรยีนทีจ่ะเรยีนเรือ่งอื่นๆ ในครัง้ต่อไปอกีดว้ย  
  5.5 ขอ้มลูป้อนกลบั หมายถงึ ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหผ์ล หลงัจากไดด้ าเนิน
กจิกรรมการเรยีนรูใ้หแ้ก่นกัเรยีนไปแลว้ ถา้หากพบว่าผลทีไ่ดจ้ากการด าเนินการต ่ากว่า
จดุมุง่หมาย ทีก่ าหนดกจ็ะตอ้ง ท าการวเิคราะหห์าจดุดอ้ย ขอ้บกพรอ่ง เพื่อท าการแกไ้ข
ปรบัปรงุต่อไป 
 
 6.  ข้อตกลงเบือ้งต้นการจดัระบบการเรียนรู้ กลุ่มสาระสงัคมศึกษา ศาสนา  
และวฒันธรรม 
     ในการจดัระบบการเรยีนจดักจิกรรมการเรยีนรูก้ลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนา  
และวฒันธรรม ทีน่่าสนใจ 5 ประการดงันี้ (ส านกันิเทศและพฒันามาตรฐานการศกึษา , 2543: 
25-26) 
  6.1 เป้าหมายในการจดัระบบมุง่ส่งเสรมิความรู ้ความสามารถ และเจตคตกิลุ่มสาระ
การเรยีนรู ้สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ใหก้บันกัเรยีนเป็นรายบุคคล เนื่องจากแต่ละ
บุคคลเป็นสมาชกิของกลุ่ม การพฒันาศกัยภาพของนกัเรยีนเป็นรายบุคคลอยา่งเตม็ทีย่อ่มส่งผล  
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ใหเ้กดิการพฒันากลุ่มตามไปดว้ยการจดัระบบ จงึมใิช่การวางแผน การจดัการเรยีนรูก้บั
กลุ่มเป้าหมายขนาดใหญ่ ซึง่มุง่จะไดร้ปูแบบการสอนทีเ่ป็นกรณทีัว่ไป แต่มุง่พฒันารปูแบบ  
การสอนในชัน้เรยีนใหเ้หมาะสม กบันกัเรยีน และสภาพแวดลอ้มทางการเรยีนเรยีนรู ้  
ใหม้ากทีสุ่ด 
  6.2 การจดัระบบการเรยีนรูก้ลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรมมุง่ที่  
การวางแผนระดบัรายวชิาทีค่รจูดักจิกรรมการเรยีนรูอ้ยู ่ซึง่เป็นภารกจิหลกัของครทูีจ่ าเป็นตอ้ง
ทุ่มเทเวลาความพยายาม ความสามารถในการวเิคราะห ์สงัเคราะหร์ายวชิาออกไปเป็น  
แผนการจดัการเรยีนรูร้ายวชิา รายบทเรยีน รายชัว่โมงทีค่รจูะตอ้งน าไปใชใ้นการจดักจิกรรม
การเรยีนรูใ้นชัน้เรยีนของตน 
   6.3 การจดัระบบการจดัการเรยีนรู ้จะตอ้งส่งผลโดยตรงต่อการพฒันานกัเรยีนเป็น
รายบุคคล ดว้ยการจดัการใหทุ้กส่วนในระบบ ประสานสมัพนัธก์นั และส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนพฒันา
ไปตามธรรมชาต ิและศกัยภาพของผูเ้รยีน ดว้ยวธิกีารทีผู่เ้รยีนแต่ละคนถนดั แนวคดิใน  
การจดัระบบน้ีจงึอยูบ่นพืน้ฐานหลกัการทีว่่า ผูเ้รยีนทุกคนสามารถเกดิความรู ้ความสามารถ 
ทกัษะทางสงัคม เจตคต ิและค่านิยมทางสงัคมได ้ถา้ไดร้บัโอกาสทีจ่ะไดใ้ชศ้กัยภาพทีม่ ี 
อยา่งเตม็ทีใ่นการเรยีนรู้ 
    6.4 การจดัระบบการเรยีนรู ้กลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรมตอ้งมี
ขัน้ตอนการด าเนินการทีช่ดัเจน โดยเริม่ตน้จากการวเิคราะหค์วามตอ้งการ การก าหนด
จดุประสงคก์ารเรยีนรูต้ามมาตรฐานและตวัชีว้ดัทีก่ าหนดไว ้และสิน้สุดทีก่ารประเมนิระบบ  
เพื่อตรวจสอบว่าสมัฤทธผิล ทีเ่กดิขึน้บรรลุจดุประสงคก์ารจดัการเรยีนรูห้รอืไม ่การตดัสนิใจที่
เกดิขึน้ในแต่ละขัน้ตอนของระบบ ตอ้งอาศยัขอ้มลูและหลกัฐานทีม่คีวามเทีย่งตรงและเชื่อถอืได ้
ขอ้มลูและหลกัฐานในแต่ละขัน้ตอนจะเป็นสิง่ตรวจสอบซึง่กนัและกนั ถงึจดุเด่น จดุดอ้ยท าใหม้ี
การปรบัปรงุแกไ้ขขอ้บกพรอ่งไดต้รงจดุ และทนัการณ์ 
  6.5 การจดัการเรยีนรูก้ลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม อยูบ่นหลกัการ
ของความพยายามหาค าตอบว่า นกัเรยีนเกดิความรู ้ความสามารถ ทกัษะ และเจตคตทิางสงัคม
ไดอ้ยา่งไรครผููส้อนจะพฒันาความสามารถทางสงัคมไดอ้ยา่งไรครผููส้อนจะพฒันาความสามารถ
ทางสงัคมของนกัเรยีนไดอ้ยา่งไร การจดักจิกรรมการเรยีนรูก้ลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรมจงึค านึงถงึเงือ่นไขการเรยีนรู ้(Learning Condition) ต่างๆ เพื่อใหผ้ลทีค่าดหวงัได้
ปรากฏขึน้ อยา่งแทจ้รงิ 
 จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้ การจดัการเรยีนรูก้ลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 
ซึง่จะประกอบไปดว้ยเป้าหมาย มุง่ส่งเสรมิความรู ้มุง่การวางแผนระดบัรายวชิา มุง่การพฒันา
ผูเ้รยีนเป็นรายบุคคล มุง่วเิคราะหค์วามตอ้งการ และอยูบ่นหลกัของการหาค าตอบว่านกัเรยีน
เกดิความรู ้ความสามารถ ทกัษะ เจตคตทิางสงัคมอยา่งไร 
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 7.  ขัน้ตอนการจดัระบบการเรียนรู้กลุ่มสาระสงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  
     ในการจดัระบบการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรมการวเิคราะหแ์ละ
การสงัเคราะห ์องคป์ระกอบพืน้ฐานในการจดักจิกรรมการเรยีนรูก้ลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนา 
และวฒันธรรม ท าใหเ้หน็ขัน้ตอนในการจดัระบบการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ไดช้ดัเจนขึน้ตาม
แนวคดิของ ดคิและคารเ์รย ์ (Dick and Carey, 1990; อา้งถงึใน ส านกันิเทศและพฒันา
มาตรฐานการศกึษา, 2543: 33-47) ซึง่ประกอบดว้ยขัน้ตอน 10 ขัน้ตอน ดงัแสดงไวใ้น ภาพที ่2 
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 2  ขัน้ตอนของระบบการเรยีนการสอนสาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 

              ของ  ดคิ และคารเ์รย ์
  
 

การปรบัปรุง

การเรยีนรู ้
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ประสงค ์
เชงิ

พฤตกิรรม 

การก าหนด
ความรู้
ความ 
สามารถ
พืน้ฐาน 
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 จากภาพที ่2 ในการจดัการเรยีนการสอนสาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรมตาม
แนวคดิ มรีายละเอยีด ดงันี้ 
         7.1 การก าหนดจดุประสงคร์ายวชิา หมายถงึ การระบุความคาดหวงั ของครทูี่
ตอ้งการจดัการเรยีนรูใ้หน้กัเรยีนมคีวามสามารถท าอะไรไดบ้า้ง เมือ่สิน้สุดการสอนรายวชิาแลว้  
การพจิารณา หลกัการจดุหมายของหลกัสตูร จดุประสงคข์องกลุ่มวชิาสงัคมศกึษา ค าอธบิาย
รายวชิาสงัคมศกึษา ตลอดจนการประเมนิความตอ้งการของผูม้สี่วนเกีย่วขอ้ง กบัการบรหิาร  
จดัการหลกัสตูร และผลการวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้บกพรอ่งทางการเรยีนของนกัเรยีนซึง่จะช่วย
ใหก้ารจดัท าค าอธบิายรายวชิาจดุประสงคก์ารเรยีนรูม้คีวามชดัเจนมากยิง่ขึน้  
         7.2 การก าหนดจดุประสงคก์ารเรยีนรูข้องนกัเรยีน หมายถงึ การวเิคราะหเ์นื้อหา
ของบทเรยีนต่างๆ ออกเป็นจดุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมในดา้น ความรู ้ความคดิ เจตคต ิค่านิยม
ทกัษะการปฏบิตัต่ิางๆ ทีมุ่ง่พฒันาใหเ้กดิกบันกัเรยีนเมือ่เรยีนจบไปแลว้ โดยการเขยีนใหอ้ยูใ่น
รปูจดุประสงคข์องการเรยีนรู ้นอกจากนี้ยงัตอ้งแสดงถงึความสมัพนัธก์นัในลกัษณะของการเป็น
พืน้ฐานต่อกนั ระหว่างจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ในแต่ละจดุประสงค ์แต่ละขอ้ทีต่อ้งการใหเ้กดิกบั
ผูเ้รยีน 
         7.3 การก าหนดความรู ้ความสามารถพืน้ฐานของนกัเรยีน หมายถงึ การใชผ้ล
การก าหนดจดุประสงคก์ารเรยีนรูข้องบทเรยีน เป็นขอ้มลูในการพจิารณาความเหมาะสมของ
จดุเริม่ตน้ของการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน ส าหรบันกัเรยีนในแต่ละบทเรยีนทีเ่ป็น
กลุ่มเป้าหมาย นอกจากนัน้ ครจูะตอ้งตอบค าถามใหไ้ดว้่า นกัเรยีนส่วนใหญ่ทีก่ าลงัไดร้บั 
การจดัประสบการณ์นัน้ ผูเ้รยีนมคีวามรู ้ทกัษะ อยูใ่นระดบัใดและสามารถปฏบิตักิจิกรรมสิง่ใด 
ไดม้าก่อนแลว้บา้ง เพื่อทีจ่ะตรวจสอบความรูค้วามสามารถของผูเ้รยีน และเป็นการเตรยีมพรอ้ม
ก่อน การจดักจิกรรมเรยีนรู ้ตามจดุประสงคท์ีก่ าหนดไว ้เป็นการจดัล าดบัขัน้ตอนของการเรยีนรู้
ทีไ่ดว้เิคราะหไ์ว ้ 
             7.4 การก าหนดจดุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม หมายถงึ การน าจดุประสงค์  
การเรยีนรู ้ของบทเรยีนมาขยายความใหช้ดัเจน ในดา้น เงือ่นไขการเรยีนรู ้พฤตกิรรมที่
คาดหวงัและเกณฑข์ัน้ต ่าในการรบัรองว่านกัเรยีนไดบ้รรลุวตัถุประสงค ์แลว้จดุประสงค์  
เชงิพฤตกิรรมจงึเป็นขอ้ความ แสดงความคาดหวงัของครผููส้อน ว่าภายใต ้เงือ่นไข ประเดน็ 
การเรยีนรูย้อ่ยๆ หรอืภายใตก้จิกรรมการเรยีนทีเ่ฉพาะเจาะจง นกัเรยีนตอ้งแสดงความสามารถ 
อะไรบา้งทีส่ามารถวดัและประเมนิได ้ความสามารถทีแ่สดงออกมานัน้ตอ้งมคีุณภาพเพยีงใด  
จงึจะรบัรองไดว้่า นกัเรยีนเกดิการเรยีนรูใ้นประเดน็ยอ่ยๆ นัน้แลว้ การก าหนดจดุประสงค์  
เชงิพฤตกิรรมตามขัน้ตอนของการจดัระบบการเรยีนการสอน ท าใหจ้ดุประสงคม์คีวามชดัเจน
ของเงือ่นไขการเรยีนรู ้ซึง่สามารถสื่อความหมายใหเ้หน็ภาพ ของวธิจีดัการเรยีนการสอน  
มคีวามชดัเจนของพฤตกิรรมจะท าใหน้กัเรยีนสื่อความหมายใหเ้หน็ภาพของ การวดัผล  
และประเมนิผลการเรยีน และจดุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมจะกลายเป็นปัจจยัน าเขา้  
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ของขัน้ตอนในการจดัระบบนัน้เอง 
          7.5 การพฒันาแบบทดสอบองิจดุประสงค ์หมายถงึ การสรา้งแบบทดสอบ 

ทีส่อดคลอ้งกบัจดุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม แบบทดสอบนี้หมายรวมถงึ แบบฝึกหดั การบา้น  
หรอืโครงงาน สาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ดว้ยจดุมุง่หมาย ของแบบทดสอบ  
องิจดุประสงค ์ซึง่มหีลายประการ ไดแ้ก่ 

            7.5.1 การประเมนิความสามารถพืน้ฐานของนกัเรยีน ก่อนศกึษาเนื้อหาใหม่
เพื่อใหแ้น่ใจว่า นกัเรยีนแต่ละคนมคีวามพรอ้มดา้นความรูเ้ดมิ และช่วยท าใหค้รไูดใ้หค้วามสนใจ
เป็นพเิศษกบัการจดัการเรยีนการรูเ้นื้อหาสาระทีน่กัเรยีนส่วนมากยงัมขีอ้บกพรอ่งอยูน่อกจากนี้
การตรวจสอบความสามารถพืน้ฐาน ยงัช่วยใหห้ลกีเลีย่งการออกแบบกจิกรรมการเรยีนรู้  
ทีไ่มเ่หมาะสมกบันกัเรยีน อกีดว้ย 

             7.5.2 ประเมนิความกา้วหน้าในการเรยีนรูร้ะหว่างเรยีนและหลงับทเรยีน  
เพื่อป้องกนัอาจเกดิความเขา้ใจทีค่าดเคลื่อนและช่วยใหเ้หน็แนวทางในการทีจ่ะจดัซ่อมเสรมิ  
ความเขา้ใจทีค่ลาดเคลื่อน ก่อนทีจ่ะเรยีนเนื้อหาใหม่ 
            7.5.3 ประเมนิสมัฤทธผิลของนกัเรยีนเมือ่เรยีนเนื้อหาจบหลายบทเรยีนหรอื  
จบรายวชิาตามแนวคดิของการจดัระบบการเรยีนการสอนถอืว่า การสอบเป็นกระบวนการ 
ทีด่ าเนินควบคู่ไปกบัการเรยีนการสอน โดยมุง่ใหค้วามส าคญักบัการน าผลการสอบมาใชพ้ฒันา  
ศกัยภาพของนกัเรยีน มากกว่าจะใชเ้พื่อตดัสนิ การผ่าน-ไมผ่่าน หรอื เก่ง-อ่อน กว่ากนั 
           7.6 การพฒันาวธิกีารจดัการเรยีนรู ้หมายถงึ การวางแผนหาวธิต่ีางๆ ให้
นกัเรยีนไดใ้ชค้วามพยายามอยา่งเตม็ทีเ่พื่อบรรลุวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมแต่ละขอ้โดยทัว่ไป
จะกระท าในรปูของแผนการจดัการเรยีนรู ้การจดัท าแผนการเรยีนรู ้ถอืว่าเป็นส่วนส าคญัของ
การจดัระบบการเรยีนรู ้ผลทีเ่กดิขึน้ท าใหเ้หน็แนวทางในการถ่ายทอด ความรู ้ทกัษะ และเจต
คตทิีก่ าหนดไวใ้นจดุประสงคไ์ปยงันกัเรยีน 

          7.7 การพฒันาและเลอืกสื่อการเรยีนรู ้ หมายถงึ การเลอืกสื่อการเรยีนรู ้ทีม่อียู่
แลว้น ามาปรบัใชใ้หเ้หมาะสมหรอื พฒันาขึน้ใหมส่ื่อการเรยีนรูใ้นทีน่ี้ หมายถงึ สิง่พมิพ ์วสัดุ
อุปกรณ์ เทคโนโลยต่ีางๆ 

          7.8 การประเมนิองคป์ระกอบ ในส่วนต่างๆ ของระบบการเรยีนรู ้หมายถงึ  
การวางแผนรวบรวมขอ้มลูต่างๆ เพื่อหาขอ้สรปุว่า จดุประสงคร์ายวชิา จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
แบบทดสอบกระบวนการจดัการเรยีนการสอน สื่อการสอน และสมัฤทธผิลทางการเรยีน  
ของนกัเรยีนมคีวามเหมาะสมหรอืไมเ่พยีงใด 

          7.9 การปรบัปรงุการเรยีนรู ้ หมายถงึ  การน าผลสรปุการประเมนิ ส่วนต่างๆ  
ของระบบการเรยีนรู ้มาวางแผนปรบัปรงุแกไ้ขจดุดอ้ย ขอ้บกพรอ่งต่างๆทีเ่กดิขึน้  
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          7.10 การประเมนิผลรวมของระบบการเรยีนรู ้หมายถงึ การประเมนิ
ประสทิธภิาพและประเมนิประสทิธผิล ของระบบการเรยีนรูใ้นภาพรวม ขัน้ตอนทีเ่กดิขึน้หลงัจาก
ไดป้รบัปรงุแกไ้ขขอ้ดอ้ย ขอ้บกพรอ่งต่างๆ แลว้ การประเมนิผลรวมตอ้งการหาค าตอบว่า ระบบ
การเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้ น าไปใชไ้ดด้ ีภายใตส้ภาพแวดลอ้มทีต่่างกนัหรอืไม ่หรอืระบบการเรยีน
การรูน้ัน้สมควรจะพฒันาและน าไปใชต่้อไปหรอืไม่  
 จากการวเิคราะห ์การสงัเคราะห ์องคป์ระกอบพืน้ฐานของระบบการจดัการเรยีนรู ้  
ท าใหไ้ดม้องเหน็ล าดบัขัน้ตอนในส่วนต่างๆ ของระบบการจดัการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา 
ศาสนา และวฒันธรรม จะท าใหค้ร ูไดเ้ชื่อมโยงกจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ์  
ความทนัสมยัของความรูใ้นยคุปัจจบุนัไดด้ี 
 
ยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรียนรู้ 
 
 ยทุธศาสตร ์เป็นค าทีม่นีกัคดินกัทฤษฎหีลายสาขา น ามาใชใ้นการด าเนินงาน 
อยา่งต่อเนื่องโดยตลอด การด าเนินการทีเ่หมาะสมมปีระสทิธภิาพ การด าเนินการเป็นไป  
ตามเป้าประสงคท์ีว่างไว ้หรอือาจเป็นแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบัการการแบ่งทรพัยากรทีจ่ ากดั  
ใหเ้กดิผลประโยชน์สงูทีสุ่ดหรอืบรรลุวตัถุประสงคอ์นัหน่ึง หรอืหลายวตัถุประสงคพ์รอ้มกนั  
โดยใหม้คีวามเสีย่งน้อยทีสุ่ด โดยเป็นสิง่ทีน่กัวางแผนตอ้งเสาะแสวงหาตลอดเวลาเพื่อทีจ่ะ
พฒันาองคก์ร เพื่อใหอ้งคก์ร หรอืการด าเนินชวีติตนเองใหด้ขีึน้พฒันาขึน้อยา่งมคีุณภาพ  
และยัง่ยนื เพื่อใหท้ราบถงึองคป์ระกอบต่างของยทุธศาสตร ์ซึง่มดีงันี้  
 
 1.  ความหมายของยทุธศาสตร ์  
     ค าว่า “ยทุธศาสตร”์ เป็นค าพืน้ฐานในการพฒันาองคก์รมาจาก “ Strategos”   
ในภาษากรกี (Greenly, 1989: 31) มนีกัการศกึษาใหค้วามหมายของค าว่า ยทุธศาสตรไ์ว ้ดงันี้  

     เซโต ้และปีเตอร ์(Certo & Peter, 1991: 55) ยทุธศาสตร ์หมายถงึ วธิกีาร
ด าเนินงานทีค่าดว่าจะน าไปสู่ความส าเรจ็ตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร  

     เดวดิ (David, 1995: 62 ) ยทุธศาสตร ์หมายถงึ วถิทีางเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ 
     ธงชยั สนัตวิงษ์ (2537: 62) ยทุธศาสตร ์หมายถงึ แผนทีม่คีวามสมบรูณ์พรอ้ม 

ครอบคลุมครบถว้นทุกดา้นและประสานสอดคลอ้งเขา้ดว้ยกนั ทีจ่ะช่วยใหอ้งคก์รเผชญิกบั
สภาพแวดลอ้มต่างๆถูกก าหนดขึน้เพื่อประกนัว่าวตัถุประสงคข์องกจิการจะบรรลุส าเรจ็ได้  

     ฤทธไิกร ตุลวรรธนะ (2545: 86)  ยทุธศาสตร ์หมายถงึ วธิกีารทีอ่งคก์รเลอืกเพื่อ 
จะด าเนินการจากจดุทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจบุนัไปยงัจดุหมายปลายทางทีอ่นาคตไดก้ าหนดไว้  
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     ทรงพล โสภณ (2546: 71) ยทุธศาสตร ์หมายถงึ วธิกีารทีจ่ะท าใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคข์ององคก์รหรอืแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชท้รพัยากรทีม่อียูอ่ยา่งจ ากดั  

     ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2551: 57) ยทุธศาสตร ์หมายถงึ รปูแบบการกระท าว่าเป็นสิง่ที่
มปีระโยชน์ ส าหรบัการก าหนดใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร อยา่งแทจ้รงิและเป็นแผนงาน  
ทีส่ามารถใชโ้ตต้อบการเปลีย่นแปลงสถานการณ์ ทีเ่กดิขึน้ไดใ้นช่วงใดช่วงหนึ่ง  

     จากการศกึษาความหมายของค าว่ายทุธศาสตร ์จงึสรปุไดว้่ายทุธศาสตร ์หมายถงึ 
วธิกีาร หรอื รปูแบบการด าเนินงานเพื่อน าไปสู่ความส าเรจ็ ตามเป้าหมายอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
ดงันัน้ยทุธศาสตรจ์งึเป็นแผนปฏบิตัหิรอืวธิกีารด าเนินงานทีจ่ดัท าขึน้เพื่อก าหนดทศิทางองคก์ร 
ซึง่เกดิจากการวเิคราะหส์ภาพขอ้มลูอยา่งรอบดา้นและใชก้ระบวนการตดัสนิใจทีจ่ะเชื่อมโยง
วตัถุประสงค ์หรอืจดุมุง่หมายสุดทา้ย กบัแนวทางวธิกีาร เครือ่งมอืในการทีจ่ะท าให้  
การด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงคแ์ละสามารถปรบัเปลีย่นตามสภาพการเปลีย่นแปลงของ
สถานการณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิได้ 
 
             2.  กระบวนการพฒันายทุธศาสตรก์ารเรียนรู้  
      การจดัการยทุธศาสตร ์(Strategic Management) เป็นกระบวนการทีม่ ี
ความสอดคลอ้งต่อเนื่องจากการวางแผนยทุธศาสตร ์(Strategic Planning) ซึง่มขีอบเขตเรือ่ง 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิาร กล่าวคอื จะมขีอบเขตเกีย่วกบั การวางแผน การจดัโครงสรา้งองคก์ร
และการปฏบิตัจิะแตกต่างกนัตรงที ่การวางแผนยทุธศาสตร ์เป็นกระบวนการวเิคราะหจ์าก
ขอ้มลูทีร่วบรวมมาอยา่งสมบรูณ์ทีสุ่ดจากทุกส่วนทีเ่กีย่วขอ้ง และการใชค้วามคดิรเิริม่สรา้งสรรค์
เพื่อวางแผนการท างาน แต่การจดัการยทุธศาสตร ์จะเป็นขัน้ตอนการใชเ้ทคนิคต่างๆเพื่อ  
การบรหิารและการควบคุมการปฏบิตัติามแผนยทุธศาสตรด์งักล่าวใหส้ าเรจ็ผลดทีีสุ่ด หรอือาจ
กล่าวไดว้่าการวางแผนยทุธศาสตรเ์ป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบรหิารจดัการยทุธศาสตร์  
ซึง่ สมยศ นาวกีาร ( 2544: 22) ไดเ้สนอกระบวนการจดัการยทุธศาสตร ์เป็น 4 ขัน้ตอน  
ดงัแสดงในภาพที ่3  
  
 
 
 
  
        ภาพท่ี 3 กระบวนการจดัการยทุธศาสตร ์ของสมยศ นาวกีาร  
 
 

การควบคุม 
ยทุธศาสตร ์

การด าเนิน
ยทุธศาสตร ์

การวเิคราะห์ 
สภาพแวดลอ้ม 

 

การก าหนด
ยทุธศาสตร ์



32 
 

          จากภาพที ่3 กระบวนการจดัการยทุธศาสตร ์เป็น 4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ การวเิคราะห์ 
สภาพแวดลอ้ม การก าหนดยทุธศาสตร ์การด าเนินยทุธศาสตร ์การควบคุมยทุธศาสตร ์ใหบ้รรลุ
เป้าหมาย 
 เฉลยีว บุรภีกัด ี(2549 : 6) ไดเ้สนอรปูแบบทางความคดิกระบวนการ ของการพฒันา
ยทุธศาสตรส์ามารถน ามาใชง้านได ้2 ลกัษณะ คอื ลกัษณะทีห่นึ่ง น ามาใชใ้นการออกแบบ
ยทุธศาสตรโ์ดยท าตามขัน้ตอนตัง้แต่ขอ้1 ถงึขอ้ 5 ลกัษณะทีส่องน ามาใชใ้นการปฏบิตัใิชท้ดลอง
ยทุธศาสตรท์ีอ่อกแบบแลว้โดยด าเนินการตามขัน้ตอนยอ้นกลบัตัง้แต่ ขอ้ 5 จนถงึขอ้ 1  
การสรา้งยทุธศาสตร ์การพฒันาจะประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน ดงันี้  
  1. การระบุและวเิคราะหปั์ญหา  
  2. การก าหนดและวเิคราะหปั์ญหาเป้าหมาย  
  3. การก าหนดเป้าหมายของยทุธศาสตร ์
  4. การสรา้งหน่วยระบบการท างาน  
  5. การจดัหาทรพัยากร  
 กูดสไตล ์ทมิโมท ีและ ฟิฟเฟอร ์( Goodstein, Timothy, & Pfeiffer, 1993: 18) กล่าวว่า 
ยทุธศาสตรเ์ป็นกระบวนการตอบค าถามทีส่ าคญั 3 ประการคอื 1.องคก์รจะกา้วไปทางใด  
2.สภาพแวดลอ้มขององคก์รมอีะไรบา้ง 3.องคก์รจะท าอะไรบา้ง เพื่อใหไ้ปถงึจดุหมายเป็น
กระบวนการทีส่อดคลอ้งต่อเนื่องกบัการวางแผนยทุธศาสตร ์มขีอบเขตเกีย่วกบัการวางแผน  
การจดัโครงสรา้งองคก์รและปฏบิตักิารวางแผน 
 สมยศ นาวกีาร (2544: 23 ) กล่าวว่า การจดัยทุธศาสตร ์เป็นกระบวนการคดิวเิคราะห์
ขอ้มลูจากการรวบรวม อยา่งสมบรูณ์จากทุกส่วนทีเ่กีย่วขอ้งใชค้วามคดิสรา้งสรรค ์เพื่อวางแผน  
การท างาน การจดัการยทุธศาสตรเ์ป็นขัน้ตอนการใชเ้ทคนิคต่างๆ เพื่อการบรหิารและควบคุม
การปฏบิตัติามแผนยทุธศาสตรใ์หส้ าเรจ็ผลดทีีสุ่ด  

 โคทเลอรแ์ละมอรฟ่ี์ (Kotler & Murthy, 1981:  24-25) ไดเ้สนอกระบวนการจดัการ
ยทุธศาสตรไ์ว ้5 ขัน้ตอน ดงันี้ 

       ขัน้ที ่1 การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายในภายนอกองคก์ร (Environment 
Analysis) ประกอบดว้ยการวเิคราะหด์งันี้ 1) ธรรมชาตขิองสถาบนั คุณค่าความคาดหวงั  
และตัง้ปณธิานว่าอกี 10 ปีขา้งหน้า ตอ้งมลีกัษณะอยา่งไร  2) จดุแขง็ จดุอ่อนของสถาบนั 
ประกอบดว้ย บุคลากรขององคก์ร งบประมาณ สิง่อ านวยความสะดวก หลกัสตูรลกัษณะ 
ทางกายภาพในอนาคต 3) ความสามารถของผูน้ า 4) สภาพแวดลอ้มภายนอกทัง้ดา้นสงัคม  
และวฒันธรรม เทคโนโลย ีเศรษฐกจิ การเมอืงและกฎหมาย 
        ขัน้ที ่2 การก าหนดวตัถุประสงค ์( Goal Formulation) เมือ่วเิคราะห์
สภาพแวดลอ้มภายนอกแลว้ จะทราบว่ามโีอกาสอะไรบา้งทีจ่ะท าในอนาคต โดยการก าหนด
ภารกจิ วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีช่ดัเจน 
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                  ขัน้ที ่3 การจดัท ายทุธศาสตร ์(Strategic Formulation) จากการประเมนิ
สภาพแวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอกท าใหเ้รามองเหน็ภาพของสถาบนัในอนาคตที่
ตัง้เป้าหมายว่าควรจะเป็นอยา่งไรเพื่อใหไ้ดแ้ผนทีช่ดัเจนว่าตอ้งท าอะไร  
        ขัน้ที ่4 การออกแบบองคก์ร ( Organization Design) เมือ่มภีารกจิเป้าประสงค์
ใหมต่อ้งมกีารจดัองคก์รใหเ้อือ้ต่อภารกจิขององคก์รบุคลากรและวฒันธรรมองคก์ร  
        ขัน้ที ่5 การออกแบบระบบปฏบิตังิาน ( System Design) เป็นการออกแบบระบบ
ปฏบิตังิานทัง้ระบบเพื่อใหก้ารท างานมปีระสทิธภิาพ  
  เซอรโ์ต และปีเตอร ์( Certo & Peter, 1991: 55) ไดเ้สนอกระบวนการจดัการ
ยทุธศาสตรซ์ึง่ประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน ดงัแสดงในภาพที ่4 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพท่ี 4   กระบวนการจดัการยทุธศาสตร ์ของเซอรโ์ตและปีเตอร์ 
 
       จากภาพที ่4 กระบวนการจดัการยทุธศาสตร ์ม ี5 ขัน้ตอน ดงันี้  
                 ขัน้ที ่1 การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม (Environment Analysis) พจิารณา จดุแขง็ 
จดุอ่อนในองคก์ร โอกาส อุปสรรคนอกองคก์ร ซึง่เป็นปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการบรรลุความส าเรจ็ 
ตามวตัถุประสงค ์
        ขัน้ที ่2 การจดัวางทศิทางขององคก์ร ( Establishing Organizational Direction) 
ตวัชีว้ดัขององคก์รม ี2 ตวั ไดแ้ก่ 1) ภารกจิ (Mission) ขององคก์รซึง่เน้นเหตุผลในการมอีงคก์ร
และ 2) วตัถุประสงค ์(Objective) ขององคก์ร 
 ขัน้ที ่3 การก าหนดยทุธศาสตร ์( Strategic Formulation) เป็นกระบวนการ
ออกแบบและเลอืกยทุธศาสตรท์ีเ่หมาะสม น าไปสู่การบรรลุวตัถุประสงคจ์ากการวเิคราะห์
ทางเลอืกดว้ยเทคนิควธิกีารต่างๆ 

ขัน้ที ่1 การวเิคราะหปั์จจยัสิง่แวดลอ้ม 

ขัน้ที ่2 การจดัวางทศิทางองคก์ร 

ขัน้ที ่3 การก าหนดกลยทุธ์ 

ขัน้ที ่4 การปฏบิตัติามยทุธศาสตร์ 

ขัน้ที ่5 การควบคุมยทุธศาสตร์ 
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        ขัน้ที ่4 การปฏบิตัติามยทุธศาสตร ์( Implement Organizational Strategy)  
เป็นการน ายทุธศาสตรไ์ปใชสู้่การลงมอืปฏบิตั ิโดยค านึงถงึโครงสรา้งวฒันธรรมขององคก์ร 
เพื่อน าไปสู่ความส าเรจ็ 
         ขัน้ที ่5 การควบคุมเชงิยทุธศาสตร ์( Strategic Control) เป็นการตดิตามผล 
การปฏบิตังิาน ประเมนิผลกระบวนการ ประเมนิผลส าเรจ็ขององคก์ร  
 สรปุว่า กระบวนการจดัการยทุธศาสตร ์เป็นการก าหนดเป้าหมาย การก าหนดทศิทาง 
ภารกจิ การด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม น าไปสู่การปฏบิตั ิการก ากบัตดิตามและ
การประเมนิผลการด าเนินงาน ทัง้นี้เพื่อใหก้ารด าเนินงานประสบผลส าเรจ็ ส าหรบัการวจิยัใน
ครัง้นี้ ผูว้จิยัไดส้งัเคราะหก์ระบวนการพฒันายทุธศาสตรก์ารจดัการเรยีนรูใ้หเ้หมาะสมซึง่มี
รายละเอยีด ดงัแสดงในตารางที ่1 
 
ตารางท่ี 1 ผลการสงัเคราะหก์ระบวนการพฒันายทุธศาสตรก์ารจดัการเรยีนรู้  
 
คอทเลอรแ์ละมอรฟี์ 

(1981: 24-25) 
เซอรโ์ตและปีเตอร ์

(1991: 55) 
สมยศ นาวกีาร 

(2544: 23) 
เฉลยีว บุรภีกัด ี

(2549: 6) 
กระบวนการพฒันา
ยุทธศาสตรข์อง
ผูว้จิยั 

การวเิคราะห์
สภาพแวดลอ้ม
ภายในและภายนอก
องคก์ร 

การวเิคราะหปั์จจยั
สิง่แวดลอ้ม 

การวเิคราะห์
สภาพแวดลอ้ม 

การระบุการ
วเิคราะห ์
ปัญหา 

การวเิคราะหข์อ้มลู
พืน้ฐานสภาพ 
การเรยีนรูส้าระ
สงัคมศกึษาศาสนา
และวฒันธรรม 

การก าหนด
วตัถุประสงค ์

การจดัวางทศิทาง
ขององคก์ร 

      -      - การก าหนด
ยุทธศาสตร ์

การจดัท าแผน
ยุทธศาสตร ์

การก าหนด
ยุทธศาสตร ์

การก าหนด
ยุทธศาสตร ์

การก าหนดและ
วเิคราะหห์าเป้า
การก าหนด
เป้าหมายของ
ยุทธศาสตร ์

การจดัท าคู่มอืการ
ยุทธศาสตร ์

การออกแบบองคก์ร การปฏบิตัติาม
ยุทธศาสตร ์

       - การสรา้งหน่วย
ระบบการท างาน 

การตรวจสอบ
ยุทธศาสตร ์

การออกแบบระบบ
ปฏบิตังิาน 

       - การด าเนิน
ยุทธศาสตร ์

         - การน ายุทธศาสตร์
ไปใช ้

       - การควบคุม 
เชงิยุทธศาสตร ์

การควบคุม
ยุทธศาสตร ์

การจดัหา
ทรพัยากร 

          - 
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 จากตารางที ่1 ผูว้จิยั ไดน้ าผลการสงัเคราะหก์ระบวนการพฒันายทุธศาสตร ์การจดั  
การเรยีนรู ้มาพฒันาเป็น ยทุธศาสตรก์ารจดัการเรยีนรู ้สาระสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม
ทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสรมิความสามารถ
ในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ของผูว้จิยั ซึง่ม ี5 ขัน้ตอน  
คอื การวเิคราะหข์อ้มลูพืน้ฐานสภาพการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรม  
การก าหนดยทุธศาสตร ์การจดัท าคู่มอืการยทุธศาสตร ์การตรวจสอบยทุธศาสตรก์ารน า
ยทุธศาสตรไ์ปใช ้เพื่อเหน็ถงึความสมัพนัธข์องระยะของการวจิยัและกระบวนการพฒันา
ยทุธศาสตรท์ีด่ าเนินการ ดงัแสดงในตารางที ่2  
 
ตารางท่ี 2  ความสมัพนัธข์องระยะ ของการวจิยัและกระบวนการพฒันายทุธศาสตร์  
 

ระยะของการวิจยั กระบวนการการพฒันายทุธศาสตร์ 

ระยะที ่1 การศกึษาสภาพปัญหาการจดั 
การเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรมของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้  

ขัน้ที ่1 การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม 

ระยะที ่2 การพฒันายทุธศาสตรก์ารจดัการ
การเรยีนรู้ 

ขัน้ที ่2 ก าหนดยทุธศาสตร์ 
ขัน้ที ่3 การจดัท าคู่มอืยทุธศาสตร์ 
ขัน้ที ่4 การตรวจสอบยทุธศาสตร์ 

ระยะที ่3 การศกึษาผลการทดลองใช้
ยทุธศาสตรก์ารจดัการเรยีนรู้ 

ขัน้ที ่5 การน ายทุธศาสตรไ์ปใช้ 

 
 จากตารางที ่2  ความสมัพนัธข์องระยะการวจิยั และกระบวนการพฒันายทุธศาสตร์  
 การจดัการการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรม ทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการ
การเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสรมิความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 
ของนกัเรยีน ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คอื ระยะที ่1 
การศกึษาสภาพปัญหาการจดัการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา ศาสนา  และวฒันธรรมของนกัเรยีน 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 สมัพนัธก์บักระบวนการการพฒันายทุธศาสตรข์องผูว้จิยั ขัน้ที ่1  
การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม  ระยะที ่2 การพฒันายทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู ้สมัพนัธ์  
กบักระบวนการการพฒันายทุธศาสตรข์องผูว้จิยั ขัน้ที ่2 ก าหนดยทุธศาสตร ์ขัน้ที ่3 การจดัท า
คู่มอืยทุธศาสตรแ์ละ ขัน้ที ่4 การตรวจสอบยทุธศาสตร ์ระยะที ่3 การศกึษาผลการทดลองใช้
ยทุธศาสตรก์ารจดัการเรยีนรูส้มัพนัธก์บักระบวนการการพฒันายทุธศาสตรข์องผูว้จิยั  
ขัน้ที ่5 การน ายทุธศาสตรไ์ปใช้ 
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แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนรู้ 
 
   พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพุทธศกัราช 2542 ไดก้ าหนดใหจ้ดัการเรยีนรูท้ี่
เน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั กระบวนการเรยีนการสอนจงึเน้นใหผู้เ้รยีน มบีทบาทในกจิกรรมการเรยีน  
การเรยีนรูม้ากกว่าคร ูทัง้นี้เพื่อใหผู้เ้รยีนไดค้น้พบศกัยภาพของตนเอง ครจูงึตอ้งมกีระบวนการ
ทีห่ลากลายเพื่อพฒันาศกัยภาพของผูเ้รยีนจงึตอ้งมคีวามเขา้ใจทีถู่กตอ้งกบัการจดัการเรยีนรู ้
ดงันี้ 

1. ความหมายของการเรียนรู้ 
       ครอสเมยีร ์(Klausmeier, 1985; อา้งถงึใน อุทุมพร จามรมาน, 2540: 65) ไดก้ล่าว
ว่าการเรยีนรูห้มายถงึ กระบวนการทีม่ ี5 ขัน้ตอน ดงันี้ 
  1. การรูว้่ามงีานทีจ่ะตอ้งท า หรอืมปัีญหาทีต่อ้งแก้ 
  2. การตัง้เป้าหมายของงาน 
  3. การจดัระบบ รวบรวมสาระ และกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้ง  
  4. การฝึกปฏบิตัภิายใตเ้งือ่นไข หรอืสภาพการณ์ทีพ่อใจและเป็นสุข  
  5. การพฒันาความสามารถทีค่งที ่และความรูท้ีช่ดัเจนถงึแก่น 
   สุรางค ์ โคว้ตระกูล ( 2541: 185) ใหค้วามหมายว่า การเรยีนรูเ้ป็นการ
เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมซึง่เป็นผลเนื่องมาจากประสบการณ์ทีค่นเรามปีฏสิมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้ม 
หรอืจากการฝึกหดั รวมทัง้การเปลีย่นปรมิาณความรูข้องผูเ้รยีน  
         กองวจิยัการศกึษา (2543 : 46) ใหค้วามหมายว่า การปรบัเปลีย่นทศันคตแินวคดิ 
และพฤตกิรรมอนัเน่ืองมาจากไดร้บัประสบการณ์ ซึง่ควรเป็นการปรบัเปลีย่นไปในทางดขีึน้  
         ทศินา แขมมณ ี(2545 : 80-81) ใหค้วามหมายว่า การเรยีนรู ้ (Learning) มี
ขอบเขตครอบคลุมความหมาย 2 ประการคอื กระบวนการเรยีนรู ้(Learning  process) เป็นการ
ด าเนินการอยา่งเป็นขัน้ตอน หรอื การใชว้ธิกีารต่างๆ ทีช่่วยใหบุ้คคลเกดิการเรยีนรู ้และผล  
การเรยีนรู ้(Learning outcome) เป็นความรูค้วามเขา้ใจในสาระต่างๆ ความสามารถใน 
การกระท า การใชท้กัษะกระบวนการต่างๆ รวมทัง้ความรูส้กึ หรอื เจตคตทิีเ่ป็นผลอนัเกดิขึน้
จากกระบวนการเรยีนรู ้การเรยีนรู ้หมายถงึ กระบวนการ (Process) ทีอ่นิทรยีเ์ปลีย่นไปอยา่ง
ถาวร หรอืค่อนขา้งถาวร อนัเน่ืองมาจากการไดร้บัประสบการณ์ หรอื การฝึกหดั ทีว่่าเป็น
กระบวนการเพราะการเรยีนรูต้อ้งอาศยัระยะเวลา ในการก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม 
และค าว่าพฤตกิรรมนัน่ไมใ่ช่หมายถงึการแสดงออกอยา่งเดยีวแต่ หมายถงึ ศกัยภาพ 
(Potential) หรอืความสามารถทีซ่่อนเรน้อยูภ่ายในแต่ละบุคคล ซึง่บางครัง้อาจจะไมแ่สดงออก 
มาใหเ้หน็เป็นพฤตกิรรมทีช่ดัเจนได้ 
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            บลมู ( Bloom, 1974; อา้งถงึใน ปรยีาพร วงศอ์นุตรโรจน์, 2546: 67) กล่าวว่า เมือ่
เกดิการเรยีนรู ้ในแต่ละครัง้จะตอ้งมกีารเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ถงึ 3 ประการ จงึจะเรยีกว่าเป็น  
การเรยีนรูท้ีส่มบรูณ์ ดงันี้ 

     1. การเปลีย่นแปลงทางดา้นความรู ้ความคดิ ความเขา้ใจ (Cognitive Domain) 
หมายถงึ การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในสมอง เช่น การเรยีนรูค้วามคดิรวบยอด  

     2. การเปลีย่นแปลงทางดา้นอารมณ์หรอืความความรูส้กึ (Affective Domain) 
หมายถงึ การเปลีย่นแปลงทางดา้นจติใจ เช่น  ความเชื่อ ความสนใจ เจตคต ิค่านิยม  

     3. การเปลีย่นแปลงทางดา้นความเคลื่อนไหวของรา่งกาย เพื่อใหเ้กดิความช านาญ
หรอืทกัษะ (Psychomotor Domain) เช่น การว่ายน ้า การเล่นกฬีาต่างๆ การเล่นดนตรี     
      กาเย ่( Gagene,1977;  Worchel,1989; อา้งถงึใน เกตุสุดา ใจค า, 2552: 43-48)  
ใหค้วามหมายว่า การเรยีนรูเ้ป็นกระบวนการใหป้ระสบการณ์หรอืปฏบิตัจินท าใหบุ้คคลเกดิ 
ความสามารถในการท ากจิกรรมหนึ่ง กจิกรรมใด รวมถงึ การเปลีย่นแปลงสมรรถภาพ 
ความสามารถของบุคคลท าใหม้กีารปรบัตวัเขา้กบัสถานการณ์ใหม่ๆ  ไดเ้ป็นอยา่งดี  
       พมิพพ์นัธ ์เดชะคปุต ์และ พเยาว ์ยนิดสีขุ (2552 : 43-91) กล่าวว่า การเรยีนรู ้คอื 
การมคีวามรู ้ความสามารถ ทกัษะและความประพฤต ิความชอบของผูเ้รยีน ซึง่เป็นการเปลีย่น
พฤตกิรรมผูเ้รยีนโดยใชก้ระบวนการเรยีนรูท้ีค่รเูป็นผูจ้ดัประสบการณ์เรยีนรูใ้หส้ามารถแสดงได้  
ดงัแสดงในภาพที ่5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี  5  ความหมายของการเรยีนรู้ 
 
      ซมิบาโด ( Zimbado, 1979: 75) ใหค้วามหมายว่า การเรยีนรูเ้ป็นการเปลีย่นแปลง 
เชงิสมัพนัธข์องพฤตกิรรมอนัเป็นผลมาจาก ประสบการณ์และการเปลีย่นแปลงนัน้เป็นเป็น
เปลีย่นแปลงทีถ่าวร 
  

การเรยีนรู ้(Learning) 

กระบวนการเรยีนรู ้
    (Learning Process)

 
Process) 
Z  )Z( 

 
กระบวนการเรยีนรู้ 
(of Learning Process) 
Z  )Z( 

ผลการเรยีนรู ้
(Learning Outcomes) 

ลกัษณะ 

ทีพ่งึประสงค ์ความรู ้ ทกัษะ   กระบวนการทาง
สงัคม(Social Process) 

กระบวนการคดิ
(Thinking Process) 



38 
 

     โรเวอร ์และ บ ีโฮเวอร ์( Rohwer & B-Hower, 1980: 23) ให ้ความหมายว่า 
การเรยีนรูเ้ป็นการเปลีย่นแปลงทางสตปัิญญาทีค่่อนขา้งถาวร และสามารถสงัเกต  
การเปลีย่นแปลงนัน้ไดจ้ากพฤตกิรรมของบุคคล 
     ไคลน์ ( Klein, 1991: 14) ใหค้วามหมายว่า การเรยีนรูเ้ป็นกระบวนการเชงิทดลองที่
เป็นผลมาจากการเปลีย่นแปลงเชงิสมัพนัธท์ีถ่าวรของพฤตกิรรม ซึง่อธบิายไมไ่ดด้ว้ยสภาวะ  
ทางอารมณ์ชัว่คราว วุฒภิาวะ หรอืการตอบสนองโดยก าเนิด  
     มอรสิ ( Morris, 2002: 10) กล่าวว่า การเรยีนรู ้คอื กระบวนการของประสบการณ์
และการฝึกหดัก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมอยา่งถาวร 

จากความหมายขา้งตน้สรปุไดว้่า การเรยีนรู ้เป็นการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมทีเ่กดิจาก
การไดร้บัประสบการณ์ เป็นการพฒันาความคดิ ความสามารถโดยอาศยัประสบการณ์และ
ปฏสิมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รยีนกบัสิง่แวดลอ้มท าใหผู้เ้รยีนด าเนินชวีติอยา่งมคีวามสุขในสงัคม  

ดงันัน้การเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม จงึจะตอ้งตระหนกัว่าผูเ้รยีน
ควรจะมกีารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมถาวร ทัง้ทาง ดา้นความรู ้ความเขา้ใจ ดา้นกระบวนการ
แสวงหาความรูไ้ดแ้ก่ กระบวนการคดิ การจดัการความรูค้วามคดิเหน็ของผูเ้รยีนและดา้นเจตคติ
โดยเฉพาะความมวีนิยัในตนเอง ทัง้นี้การเรยีนรูจ้ะเกดิขึน้ดว้ยตวัของผูเ้รยีนเอง การเรยีนรูเ้ร ือ่ง
ใหมจ่ะมพีืน้ฐานมาจากความรูเ้ดมิ ประสบการณ์ของผูเ้รยีนจงึเป็นปัจจยัทีส่ าคญัต่อการเรยีนรู้
เป็นอยา่งยิง่ กระบวนการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน ไมไ่ดเ้กดิขึน้จากการบอกเล่าของคร ูหรอืเพยีงแต่
ผูเ้รยีนจดจ าแนวคดิต่างๆ ทีม่ผีูบ้อกใหเ้ท่านัน้ กระบวนการทีผู่เ้รยีนจะตอ้งส ารวจตรวจสอบ 
รวบรวมขอ้มลูดว้ยวธิกีารต่างๆ มกีารน าเสนอเพื่ออภปิรายแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ท าใหผู้เ้รยีนเกดิ
ความเขา้ใจ อยา่งมคีวามหมายสามารถตดัสนิใจ ในการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง อยา่ง
สรา้งสรรคแ์ละมคีุณธรรม   
 2.   ความส าคญัของการเรียนรู้  
      การเรยีนรูเ้ป็นกระบวนการทีส่ าคญั ทีช่่วยใหเ้ขา้ใจในพฤตกิรรมของมนุษยเ์ป็น
เครือ่งมอืทีส่ าคญัอยา่งหนึ่ง ทีจ่ะช่วยในการแกปั้ญหาในการด ารงชวีติ ทัง้ในดา้นบุคลกิภาพ  
ของตนเอง ดา้นการท างาน การมปีฏสิมัพนัธต่์อทุกสิง่ทีอ่ยูร่อบตนเองและอื่นๆ ทัง้นี้เพราะ  
การปรบัตวัทีด่เีป็นผลจากการเรยีนรู ้โดยทีก่ารเรยีนรูส้ามารถเกดิขึน้ไดต้ลอดเวลาทัง้ทางตรง
และทางออ้ม การเรยีนรูบ้างอยา่งเกดิขึน้ไดอ้ยา่งอตัโนมตั ิเป็นไปตามกลไกของธรรมชาติ  
แต่การเรยีนรูบ้างอยา่งตอ้งอาศยัปัจจยั และมอีงคป์ระกอบหลายประการเป็นไปตามกฎเกณฑ์
เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจในการเรยีนรูท้ีด่ ีมรีายละเอยีด (ชยัวฒัน์ สุทธริตัน์, 2553 : 47-59) ดงันี้ 

     2.1 พฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นไปจะตอ้งเปลีย่นไปอยา่งค่อนขา้งถาวร จงึจะถอืว่าเกดิ  
การเรยีนรูเ้กดิขึน้หากเป็นการเปลีย่นแปลงชัว่คราว กย็งัไมถ่อืว่าเป็นการเรยีนรู ้

     2.2 พฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นแปลงไปจะตอ้งเกดิจากการฝึกฝน หรอืเคยมปีระสบการณ์
นัน้ๆ มาก่อน 
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 3.  องคป์ระกอบของการเรียนรู้  
     การเรยีนรูจ้ะเกดิขึน้ไดจ้ะตอ้งมอีงคป์ระกอบหลกัทีส่ าคญั ทีจ่ะท าใหก้ารเรยีนรู้  
มปีระสทิธภิาพ คอืผูเ้รยีนเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมทีเ่กดิจากการพฒันาในดา้นต่างซึง่มี
รายละเอยีดพอสรปุไดด้งันี้ 
     แฮมรนิ (Hamlyn, 1978: 71) กล่าวไวว้่า การเรยีนการสอน ประกอบดว้ย ดงันี้ 
      1. จดุมุง่หมายของการเรยีนการสอน  
      2. ผูเ้รยีน ประกอบดว้ยความรู ้ความสามารถ ของผูเ้รยีนและความตอ้งการของ
ผูเ้รยีนซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิทีผู่เ้รยีนเป็นศูนยใ์นการเรยีนรู้ 
      3. ผูส้อน ประกอบดว้ยความรู ้ความสามารถของผูส้อน รวมถงึบุคลกิทีเ่หมาะสม
ผูส้อนมสี่วนส าคญัทีจ่ะช่วยใหผู้เ้รยีนคดิดว้ยวถิทีางทีเ่หมาะสม และเป็นผูจ้ดัสภาพแวดลอ้มใน
หอ้งเรยีน 
      4. เนื้อหาของการเรยีนการสอน ซึง่ช่วยใหเ้กดิความรูข้ ึน้ นอกจากนี้ยงั
ประกอบดว้ยการปฏบิตัแิละการฝึกฝน 
               5. กจิกรรมการเรยีนการสอน เทคนิคการสอนและการใชเ้ทคโนโลย ีช่วยซึง่ลว้นแต่ 
เนื้อหาของแต่ละวชิา ระดบัการเรยีน ผูเ้รยีน และสถานการณ์การเรยีนรู้  
               6. สภาพแวดลอ้มหรอืสภาพการต่างๆ เพื่อใหเ้ทคนิควธิกีารเรยีนการสอนไดผ้ลด ี
สนองความตอ้งการของวตัถุประสงคแ์ละหลกัสตูร 
    บรกิส ์(Briggs, 1992: 52) ไดก้ล่าวถงึ องคป์ระกอบการเรยีนรู ้ไวด้งันี้ 
                1. ผูส้อน เป็นผูว้างแผนและออกแบบการเรยีนการสอน เป็นผูเ้ลอืกใชห้นงัสอื 
ต ารา สิง่พมิพ ์และสิง่พมิพ ์และสื่อต่างๆ จดัสภาพแวดลอ้ม เพื่อการเรยีนการสอน เป็นผู้
ประเมนิและใหข้อ้ความรูเ้พิม่เตมิ 
                2. ผูเ้รยีน คุณลกัษณะต่างๆ การเรยีนรูท้ีพ่งึประสงค ์โดยทีค่รเูป็นผูป้ระเมนิและให้
ขอ้ความรูเ้พิม่เตมิ 
                3. กจิกรรมการเรยีนรู ้รวมถงึการใชเ้ทคโนโลยแีละสื่อการสอน เช่น ฟิลม์ วดีทิศัน์ 
คอมพวิเตอร ์การเรยีนการสอนแบบต่างๆ ไดแ้ก่ การเรยีนการสอนแบบโปรแกรม การเรยีนรู้
เป็นรายบุคคล 
    ไครส์ (Cyrs, 1997: 43) กล่าวถงึ การเรยีนการรู ้รปูแบบใหม่ๆ  ว่าแนวการเรยีนรูจ้ะมี
จดุเน้นทีแ่ตกต่างๆ ไปจากกระบวนการเรยีนรู ้ในชัน้เรยีนและมมีติต่ิางๆ โดยจะเน้นทีผู่เ้รยีน 
และสื่อการสอนต่างๆ ตลอดสภาพแวดลอ้ม สามารถจ าแนกได ้ดงันี้  
                1. ผูเ้รยีน เน้นความตอ้งการของผูเ้รยีน การมรีะเบยีบวนิยัในตวัของผูเ้รยีน  
มคีวามตอ้งการการเรยีนรู ้เรยีนอยา่งอสิระ  
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                2. ผูส้อน มบีทบาทในดา้น เป็นผูส้นบัสนุนการเรยีนรู ้(Facilitator) และเป็น
ผูเ้ชีย่วชาญ (Resource Person) มคีวามสามารถในการในการใชเ้ทคโนโลย ีสื่อสมยัต่างๆ  
ทีช่่วยในการเรยีนรู้ 
               3.  กระบวนการเรยีนรู ้เน้นการสอนรปูแบบต่างๆ การใชส้ื่อการศกึษาช่วย  
การเรยีนรู ้เช่น โทรทศัน์ วดีทิศัน์ วดีโิอคอนเฟอเรนซ ์อนิเตอรเ์น็ต เป็นตน้ นอกจากนัน้เน้น
บรกิารช่วยการเรยีนรู ้เช่นการประเมนิผลทัง้ในเชงิปรมิาณ และเชงิคุณภาพ เพื่อช่วยชีแ้นะ  
ทัง้ผูเ้รยีนและผูส้อนในสิง่ ทีย่งัเป็นปัญหาของผูเ้รยีน 
                 4. สภาพแวดลอ้ม ทีเ่ปลีย่นไปจากชัน้เรยีนตามปกต ิเป็นทอ้งทีท่ีห่่างไกลออกไป 
มหีอ้งสมดุทีเ่สมอืนจรงิ มสีภาพแวดลอ้มการเรยีนรูด้ว้ยระบบเครอืขา่ย  
             ฤทธไิกร ตุลวรรธนะ (2545: 27-30) กล่าวว่า การเรยีนรู ้จะเกดิขึน้ไดจ้ะตอ้งมี
องคป์ระกอบหลกัทีส่ าคญัคอื ผูส้อน ผูเ้รยีน หลกัสตูร กจิกรรมการเรยีนการสอนสภาพแวดลอ้ม
และสิง่สนบัสนุนอื่นๆ ซึง่มรีายละเอยีดสรปุไดด้งันี้  
                1. ครผููส้อน การเรยีนรู ้ทีจ่ะประสบผลส าเรจ็ขึน้กบั ครผููส้อน เป็นส าคญัเพราะ
ครผููส้อนจะเป็นผูจ้ดักระบวนการเรยีนรูเ้ป็นผูใ้หเ้ครือ่งมอืในการแสวงหาความรูเ้ป็นผูเ้สนอแหล่ง
วทิยาการ เป็นผูเ้อือ้อ านวย ความสะดวกในการเรยีนรู ้เป็นผูเ้รยีนรูร้ว่มกบัผูเ้รยีนและเป็นผูจ้ดุ
ประกายแห่งความรู ้กระตุน้ใหเ้กดิการเรยีนรูด้ว้ยวธิกีารทีห่ลากหลาย (สุมน อมรววิฒัน์ , 2540: 
123-126 ;เปรือ่ง กุมทุ, 2541: 140-145) ผลกัดนัใหผู้เ้รยีนสามารถหาค าตอบต่างๆ ใหก้บั
ตวัเอง ไดม้ากทีสุ่ดจะตอ้งเป็นผูส้อนจะเป็นกลไก ส าคญัทีส่รา้งใหผู้เ้รยีนเกดิจนิตนาการ เกดิ
ความรูใ้หมเ่พิม่พนูขึน้มาอยา่งไมม่ทีีส่ ิน้สุด ผูส้อนจะตอ้งมคีวามสามารถ ในการสรา้ง
สภาพแวดลอ้มใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งต่อเนื่องตลอดชวีติ (ไพฑรูย ์สฟ้ีา, 2544: 67-72) 
นอกจากนัน้ผูส้อนจะตอ้งเป็นผูค้ดิผูจ้ดักจิกรรมการเรยีนรู ้(ทศินา แขมมณี , 2542: 127-143) 
ผูส้อนตอ้งมคีุณธรรม เช่น ความเมตตากรณุา ความเสยีสละ ความเพยีร ความอดทน  
เป็นแบบอยา่งในการถ่ายทอดคุณธรรมและจรยิธรรมแก่ผูเ้รยีน  
         2. ผูเ้รยีน เป็นองคป์ระกอบทีส่ าคญัของการจดัการเรยีนรู ้ในสถาบนัการศกึษา
เป็นผูม้คีวามส าคญัทีสุ่ด ผูส้อนจะตอ้งศกึษาภมูหิลงัและความรูพ้ืน้ฐาน ทีแ่ตกต่างกนั เพื่อที่  
จดักจิกรรม และประสบการณ์เรยีนรูใ้หเ้หมาะสมกบัความตอ้งการ และความสนใจของผูเ้รยีน 
การศกึษาถงึลกัษณะเฉพาะทีส่ าคญัๆ ของผูเ้รยีนจะมสี่วนสมัพนัธต่์อการวางแผน การเรยีนรู้
เป็นอยา่งยิง่ 
         3. ผูบ้รหิาร เป็นผูท้ีม่สี่วนส าคญัต่อการพฒันากระบวนการเรยีนรู ้สนบัสนุน
ผูส้อนในการจดัการเรยีนการสอนไดป้ระสบผลส าเรจ็ และไดด้ว้ยความเตม็ใจ ผูบ้รหิารจะตอ้งมี  
การนิเทศก ากบั ตดิตาม สนบัสนุน ส่งเสรมิ ใหค้ าแนะน า ปรกึษาและใหข้วญัก าลงัใจแก่
ครผููส้อนอยา่งต่อเนื่อง และสม ่าเสมอ 
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         4. การบรหิารจดัการ นบัเป็นบทบาทส าคญัของผูบ้รหิาร การพฒันากระบวน  
การเรยีนรู ้ทัง้สถาบนั ใหป้ระสบผลส าเรจ็ไดจ้ าเป็นตอ้งอาศยัการบรหิารจดัการทรพัยากรต่างๆ
ใหส้นบัสนุนและเอือ้ต่อการเปลีย่นแปลง กระบวนการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนและกระบวนการสอน
ของผูส้อน เช่นการบรหิารจดัการดา้นสภาพแวดลอ้ม สถานที ่สื่อ วสัดุอุปกรณ์ การบรหิาร
จดัการดา้นระบบการท างาน มกีารปรบัปรงุการท างาน การวางแผน การใชข้อ้มลูสารสนเทศ 
การนิเทศก ากบัตดิตาม การบรหิารดา้นวชิาการ มกีารวเิคราะหห์ลกัสตูร ปรบัหลกัสตูร  
ปรบัตารางสอน ชัว่โมงเรยีน ใหเ้หมาะสมกบัการจดัการเรยีนรูใ้น แต่ละวชิามากขึน้มนีโยบาย  
ใหผู้ส้อนทุกคนมโีอกาสเพิม่พนูความรู ้การบรหิารจดัการดา้นสวสัดกิาร การปรบัระบบเงนิเดอืน 
สรา้งขวญัและก าลงัใจใน การท างานดว้ยวธิต่ีางๆ เป็นตน้ 
                  5. หลกัสตูร เป็นหวัใจทางการศกึษา เพราะหลกัสตูร เป็นตวัก าหนด ทศิทาง 
ของการเรยีนรูใ้นแต่ละระดบัว่าจะเน้นไปทางใด ช่วยใหเ้หน็ภาพของการจดัการเรยีนรูท้ีม่ ี
ประสทิธภิาพและเป็นแนวทางส าหรบัผูส้อนในการใหค้วามรู ้ทกัษะและเจตคตแิก่ผูเ้รยีนผูส้อน  
ทีเ่ขา้ใจจดุมุง่หมาย หลกัการและโครงสรา้งของหลกัสตูรจะท าใหผู้เ้รยีนบรรลุวตัถุประสงคข์อง
หลกัสตูรได ้(สงดั อุทรานนัท,์ 2532: 124-128) กล่าวว่า ส่วนส าคญัของหลกัสตูรจงึมคีวาม
เกีย่วขอ้งกบัระบบการเรยีนรู ้ตัง้แต่จดุเริม่ตน้จนถงึจดุหมายปลายทาง  
                  6. กจิกรรมการเรยีนรู ้เป็นกจิกรรมเพื่อการสรา้งการเรยีนรู ้ชัน้เรยีนทีผู่ส้อน
จะตอ้งใชค้วามรูค้วามสามารถเกีย่วกบัการเลอืกใชเ้ทคนิคและวธิสีอน การเลอืกใชส้ื่อการสอน
และแหล่งเรยีนรูต่้างๆ 
 7. ดา้นสภาพแวดลอ้ม ในการจดัสภาพแวดลอ้มการเรยีนรู ้ชัน้เรยีนเป็นระบบ
ทางสงัคม เป็นทีซ่ึง่ผูส้อน ผูเ้รยีนเกีย่วขอ้งมาปฏสิมัพนัธก์นั ชัน้เรยีนมอีทิธพิล ต่อพฤตกิรรม
ของผูเ้รยีน โครงสรา้งหรอืกระบวนการบางอยา่งของชัน้เรยีนสามารถเปลีย่นแปลงไดผู้ส้อนที่
เขา้ใจความส าคญัของสภาพแวดลอ้ม จะสามารถสรา้งสภาพแวดลอ้ม ทีส่่งเสรมิการเรยีนรู้  
 สรปุไดว้่า องคป์ระกอบของการเรยีนรู ้ม ี4 องคป์ระกอบทีส่ าคญัไดแ้ก่ 1) ผูส้อนเป็นผู้
วางแผนและออกแบบการเรยีนรู ้2) ผูเ้รยีน เป็นผูม้คีวามส าคญัทีสุ่ด ในดา้นการเรยีน ผูส้อนตอ้ง
จดัการเรยีนรู ้ใหผู้เ้รยีนมคีวามรู ้มทีกัษะกระบวนการของกลุ่มสาระการเรยีนหรอื รายวชิามี
กระบวนการคดิ และมเีจตคตทิีด่ต่ีอการเรยีนรู ้3) กจิกรรมการเรยีนรูเ้ป็นกจิกรรมเพื่อการสรา้ง
การเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนเลอืกใชเ้ทคนิคและวธิสีอน การเลอืกสื่อการสอนแหล่งเรยีนรูต่้างๆ  
4) บรรยากาศในการเรยีนรูเ้ป็นสิง่ทีช่่วยส่งเสรมิการเรยีนรูท้ าใหก้ารจดัการเรยีนรูม้คีุณภาพ  
และประสทิธภิาพ 
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 4.  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการเรียนรู้  
      ผูว้จิยัน าเสนอผลการศกึษาแนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการเรยีนรูส้าระ
สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ดงัต่อไปนี้ 
 
      4.1 ทฤษฎีกลุ่มพทุธินิยม  
            ทฤษฎทีีม่แีนวคดิจดัในกลุ่มนี้คอื เพยีเจต ์(Piaget) บรเูนอร ์(Bruner)  
ออสซเูบล (Ausubel) ซึง่มแีนวคดิและรายละเอยีด ดงันี้ 
         4.1.1 ทฤษฎกีารเรยีนรูข้อง  เพยีเจต ์(สุรางค ์โคว้ตระกูล, 2541 : 185 ) 

                การเรยีนรูใ้นกลุม่น้ีเกดิขึน้โดย ระดบัสตปัิญญาของเดก็เริม่พฒันาจาก 
การมปีฏสิมัพนัธอ์ยา่งต่อเนื่องระหว่างรา่งกายและสิง่แวดลอ้มการปฏสิมัพนัธ ์หมายถงึ  
การจดัระบบภายใน (Organization) และการปรบัตวัของรา่งกายและสิง่แวดลอ้มภายนอก
(Adaptation) ทีเ่ป็นกระบวนการทีต่่อเนื่องปรบัเปลีย่นอยูต่ลอดเวลาเพื่อใหเ้กดิความสมดุล  

             4.1.1.1 การจดัระบบภายใน (organization) เป็นการจดัรวบรวมกระบวนการ
ภายในเขา้ดว้ยกนัอยา่งเป็นระบบต่อเนื่อง มกีารปรบัปรงุเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลาเมือ่มี
ปฏสิมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้ม 

             4.1.1.2 การปรบัตวัของรา่งกายกบัสิง่แวดลอ้มภายนอก (Adaptation)  
เป็นกระบวนการของรา่งกายเพื่อจะปรบัตวัเขา้กบัสิง่แวดลอ้ม เพื่อใหเ้กดิความสมดุล การ
ปรบัตวัเขา้มกีระบวนการ 2 กระบวนการ ดงันี้  

              1) กระบวนการดดูซมึ ( Assimilation) เป็นกระบวนการเมือ่มนุษย์ 
มปีฏสิมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้มจะดดูซมึประสบการณ์ใหมเ่ขา้สู่ ความคดิรวบยอดเดมิทีม่อียูแ่ลว้ 
ส่วนบุคคลจะเกดิการรบัรูม้ากหรอืน้อย ขึน้อยูก่บัความสามารถของแต่ละบุคคล  

                     2) กระบวนการปรบัความแตกต่าง ( Accommodation)เป็น
กระบวนการปรบัโครงสรา้งของสตปัิญญาทีม่อียูแ่ลว้ใหเ้ขา้กบัสิง่แวดลอ้มหรอืประสบการณ์ใหม่  

     ดงันัน้กระบวนการทัง้สองจงึเป็นกระบวนการของการท างานของสมองทีส่ าคญัต่อ
การพฒันาการเรยีนรูท้กัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีน กล่าวคอืในระยะแรกผูเ้รยีน
ไดเ้รยีนรูเ้นื้อหาสาระจากการไดศ้กึษาจากเอกสาร การถ่ายทอดความรูจ้ากคร ูเป็นการใช้
กระบวนการดดูซมึ หลงัจากนัน้ครอูาจจะใชส้าระ ทีอ่าจปัญหาทีต่อ้งใชท้กัษะการคดิเป็นเรือ่ง  
ทีแ่ปลกใหมม่ากระตุน้ เพื่อใหน้กัเรยีนไดฝึ้กฝน ในสถานการณ์ใหมใ่ชก้ระบวนการใหมเ่พื่อ
พฒันาการทางสตปัิญญาขัน้สงูดว้ยกระบวนการปรบัสมดุล  
          4.1.2 องคป์ระกอบทีเ่สรมิสรา้งการพฒันาการทางดา้นสตปัิญญา 
                  เพยีเจตก์ลา่ววา่เดก็ทุกคนทีเ่กดิมาพรอ้มทีจ่ะมปีฏสิมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้ม 
และปฏสิมัพนัธน์ี้ก่อใหเ้กดิการพฒันาการทางสตปัิญญา และเพยีเจต ์ไดแ้บ่งองคป์ระกอบ  
การพฒันาสตปัิญญา เป็น 4 องคป์ระกอบ ดงันี้ (สุรางค ์โคว้ตระกูล, 2541: 190 ) 
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                4.1.2.1 วุฒภิาวะ เป็นสภาพรา่งกายทีม่คีวามพรอ้มทีจ่ะพฒันาทาง
สตปัิญญาดงันัน้ครผููส้อนตอ้งจดัประสบการณ์ หรอื สิง่แวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบัวยั และวุฒภิาวะ
ของผูเ้รยีน 
              4.1.2.2 ประสบการณ์เป็นสภาพของรา่งกายทีม่ปีฏสิมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้ม
ก่อใหเ้กดิประสบการณ์ 2 ชนิด ดงันี้ 
                 1) ประสบการณ์ทีเ่กดิจากการมปีฎสิมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้ม  
ตามธรรมชาติ 
                 2) ประสบการณ์ทีเ่กดิจาการคดิหาเหตุผล ซึง่เป็นทกัษะหน่ึง  
ทีส่ าคญั ต่อการพฒันาทกัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ  
                 4.1.2.3 การถ่ายทอดความรูท้างสงัคม  หมายถงึ การทีบุ่คคลรอบขา้ง
ถ่ายทอดความรูแ้ก่เดก็ โดยผ่านกระบวนการดดูซมึ และกระบวนการปรบัความแตกต่าง  
                          4.1.2.4 กระบวนการปรบัความสมดุล (Equilibration) หรอืการควบคุม
พฤตกิรรมของตนเอง เพื่อปรบัความสมดุล ของการพฒันาการทางสตปัิญญา ขัน้ทีส่งูกว่า  
โดยผ่านกระบวนการดดูซมึ และกระบวนการปรบัความแตกต่าง  
          4.1.3 พฒันาการทางดา้นสตปัิญญา  
                     เพยีเจต ์ เชื่อว่าสตปัิญญาของบุคคล มกีารพฒันาเป็นระดบัตามวยั  
ม ี4 ขัน้ตอน ดงันี้ (สุรางค ์โคว้ตระกูล,  2541: 1-3) 
                 4.1.3.1 ขัน้การรบัรูด้ว้ยประสาทสมัผสั ( Sensori-motor period)  
เป็นขัน้พฒันาการในวยั 0 - 2 ปีเดก็ในวยัน้ีมคีวามคดิตามการรบัรูแ้ละการกระท า  
                 4.1.3.2 ขัน้ก่อนปฏบิตักิารคดิ ( Pre-operational period)  
เป็นขัน้พฒันาการในวยั 2-7 ปีความคดิของเดก็ขึน้อยูก่บัการรบัรูแ้ละการกระท าเป็นส่วนใหญ่ 
แต่เริม่เรยีนรูส้ญัลกัษณ์และการใชเ้หตุผลบา้ง  
                 4.1.3.3 ขัน้การคดิแบบรปูธรรม ( Concrete operational period)  
เป็นขัน้พฒันาการในวยั 7-11 ปี เดก็สามารถสรา้งภาพในใจ คดิยอ้นกลบั และเขา้ใจ
ความสมัพนัธข์องตวัเลขและสิง่ต่างๆไดม้ากขึน้ 
                 4.1.3.4 ขัน้การคดิแบบนามธรรม ( Formal operational period)  
เป็นการพฒันาการในช่วง 11-15 ปี เดก็สามารถคดิในสิง่ทีเ่ป็นนามธรรมและคดิตัง้สมมตฐิานได้  
 ทฤษฎพีฒันาการทางปัญญาของเพยีเจต ์ซึง่เชื่อว่าการเรยีนรูเ้กดิจาก การปรบัเขา้
สภาวะสมดุล(Equilibration) ระหว่างอนิทรยีแ์ละสิง่แวดลอ้มโดยมกีระบวนการสอนกระบวนการ
คอืหนึ่งกระบวนการดดูซมึเขา้สู่โครงสรา้งทางปัญญา (Assimilation) เป็นการตคีวามหรอืรบั
ขอ้มลูจากสิง่แวดลอ้มมาสองปรบัเขา้กบัโครงสรา้งทางปัญญา (Accommodation) เพื่อใหเ้ขา้กบั
สิง่แวดลอ้ม ซึง่น ามาใชใ้นการจดัการเรยีนรู ้ดงันี้  
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            1. การเรยีนรูจ้ะเกดิขึน้ได ้เมือ่ผูเ้รยีนไดม้ปีฏสิมัพนัธ ์กบัสิง่แวดลอ้มตามระดบั
ความสามารถดา้นสตปัิญญา ครตูอ้งค านึงถงึการพฒันาการทางดา้นสตปัิญญาของผูเ้รยีนและ
จดัประสบการณ์เรยีนรูใ้หเ้หมาะสมกบัการพฒันาการของผูเ้รยีน ไมค่วรบงัคบัใหเ้ดก็เรยีน  
ในขณะทีย่งัไมพ่รอ้ม เพราะอาจจะท าใหเ้ดก็มเีจตคตทิีไ่มด่ต่ีอการเรยีนได้  
            2. ความคดิหนึ่ง หรอื มโนทศัน์หนึ่ง อาจแบ่งไดห้ลายระดบัตามขัน้พฒันาการ  
ทางสตปัิญญา คอื ครคูวรสอนจากสิง่ทีน่กัเรยีนคุน้เคย หรอืมปีระสบการณ์เดมิก่อนแลว้จงึเสนอ
สิง่ใหมท่ีม่คีวามสมัพนัธ ์กบัสิง่เก่าจะท าใหผู้เ้รยีนเรยีนรูไ้ดด้ี 
            3. การพฒันาสตปัิญญาเกดิขึน้ไดโ้ดยการปรบัโครงสรา้งความคดิใหอ้ยูใ่น
สภาวะสมดุล โดยพยายามเพิม่พนูสตปัิญญา ครคูวรเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนไดร้บัประสบการณ์ที่
หลากหลายและมปีฏสิมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้มทีอ่ยูร่อบตวั ตามธรรมชาตแิละรวมทัง้สื่อเทคโนโลยี
ทัง้หลาย เพื่อช่วยใหผู้เ้รยีนไดซ้มึซบัรบัขอ้มลูต่างๆ เขา้โครงสรา้งทางดา้นสตปัิญญาของตน  
ถา้เกดิความขดัแยง้ทางปัญญาซึง่บุคคลตอ้งใชก้ระบวนการปรบัสภาวะช่วยสรา้งความหมาย
ของขอ้มลูเก่า ขอ้มลูใหม ่ใหแ้ก่ตนเอง 
            4. การจดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดพ้บปัญหา ใชค้วามคดิในการทดลองแกปั้ญหา 
ท าใหผู้เ้รยีนมคีวามพรอ้มทีจ่ะเผชญิปัญหาทีเ่กดิขึน้ และเป็นการฝึกการใชส้มองใหม้จีนิตนาการ 
มคีวามมุง่มัน่ รูจ้กัมองไกล หรอืเรยีกว่าสามารถคดิเองได ้(ศนัสนีย ์ฉตัรคุปต ์และอุษา ชชูาติ,   
2554: 77-85) 
 การทีจ่ะน าแนวคดิ ทฤษฎขีอง เพยีเจต ์ไปใชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ใหแ้ก่ผูเ้รยีน 
มสีิง่ทีต่อ้งค านึงถงึ คอื ครคูวรค านึงถงึพฒันาการทางสตปัิญญาของผูเ้รยีน และจดัประสบการณ์
ใหผู้เ้รยีนอยา่งเหมาะสม กบัระดบัพฒันาการของผูเ้รยีน ไมค่วรบงัคบัใหเ้รยีนในขณะไมพ่รอ้ม
เพราะจะท าใหเ้กดิเจตคตทิีไ่มด่ต่ีอการเรยีนได ้ครคูวรเริม่ตน้จากสิง่ทีคุ่น้เคยมาก่อนแลว้จงึ
น าเสนอสิง่ใหม ่ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัสิง่เก่า จะช่วยใหผู้เ้รยีนเรยีนรูไ้ดร้วดเรว็ขึน้และครคูวรเปิด
โอกาสใหผู้เ้รยีน ไดร้บัประสบการณ์ทีห่ลากหลาย และมปีฏสิมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้มทีอ่ยูร่อบตวั 
ทัง้ทางธรรมชาต ิทางกายภาพ บุคคล รวมทัง้สื่อเทคโนโลย ีทัง้หลายเพื่อใหผู้เ้รยีนไดซ้มึซบั
ขอ้มลูต่างๆ เขา้สู่โครงสรา้งทางสตปัิญญาของตน ถา้เกดิความขดัแยง้ทางปัญญาซึง่ผูเ้รยีนจะได้
ใชก้ระบวนการ ปรบัสภาวะ ช่วยสรา้งความหมายของขอ้มลูเก่า ขอ้มลูใหมใ่หแ้ก่ตนเอง  
  4.1.2  ทฤษฎกีารเรยีนรูข้องบรนุเนอร ์ 
           บรนุเนอร ์เชือ่วา่มนุษยเ์ลอืกทีจ่ะรบัรูส้ ิง่ทีต่นเองสนใจ และกระบวนการเรยีนรู้
เกดิจากกระบวนการคน้พบดว้ยตนเอง (Discovery learning) พืน้ฐานแนวคดิ (Bruner, 1963; 
อา้งถงึใน พรรณ ีช.เจนจติ,  2538: 1-5)  ดงันี้ 
 4.1.2.1 การเรยีนรูเ้ป็นกระบวนการ ทีผู่เ้รยีนมปีฏสิมัพนัธ ์กบัสิง่แวดลอ้ม  
การเปลีย่นแปลงเป็นผลลพัธข์องการเกดิปฏสิมัพนัธ์ 
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 4.1.2.2 ผูเ้รยีนแต่ละคนมปีระสบการณ์และพืน้ฐานความรูท้ีแ่ตกต่างกนั การเรยีนรู้
จะเกดิขึน้จากการทีผู่เ้รยีน ไดส้รา้งความสมัพนัธร์ะหว่างสิง่ทีพ่บใหมก่บัประสบการณ์  
และความหมายใหม่ 
      4.1.2.3 การพฒันาการทางสตปัิญญา จะเหน็ไดจ้ากการทีผู่เ้รยีนสามารถรบัสิง่เรา้  
ทีใ่หเ้ลอืกไดห้ลายประเภทพรอ้มกนั 
      4.1.2.4 องคป์ระกอบทีส่่งผลต่อการคดิ  
                    บรนุเนอร ์ไดเ้สนอว่า การพฒันากระบวนการคดิและสตปัิญญาของเดก็
ขึน้อยูก่บัองคป์ระกอบหลายประการ แต่ละอยา่งตอ้งอาศยั ทกัษะทางภาษาถอ้ยค าและ
วฒันธรรมทีเ่ป็นสื่อกลางซึง่มอีงคป์ระกอบ 2 ประเภท ดงันี้  
                1) องคป์ระกอบทีเ่ป็นตวัแทน ( Representation)  หมายถงึ ระบบขา่วสาร 
ทีเ่ดก็จะไดร้บั เพื่อไปพฒันากระบวนการคดิของตนซึง่ 3 ขัน้ตอน คอื 
         1 .1) ขัน้ทีเ่ป็นตวัแทนในเชงิกระท า (Enactive representation)   
หมายถงึ การเรยีนรูจ้ากตวัแทนในเชงิกระท าเป็นหลกั เพราะการท าใหด้เูป็นตวัอยา่งทีด่ ีเขา้ใจ
งา่ย มากกว่าการอธบิายดว้ยค าพดู (Learning by doing) 
       1.2) ขัน้เป็นตวันามในเชงิภาพทีป่รากฏ (Iconic representation) 
หมายถงึกระบวนการตดัสนิใจ การแกปั้ญหาอยา่งใดอยา่งหนึ่ง โดยใชภ้าพทีเ่หน็เป็นหลกั  
                   1.3) ขัน้การเรยีนรูส้ญัลกัษณ์และนามธรรม (Symbolic representation) 
หมายถงึ กระบวนการทีถ่่ายทอดประสบการณ์ของตน ใหค้นอื่นทราบโดยใชภ้าษาเป็นหลกั  
เช่น การเล่า หรอืเป็นการเขยีนแลว้แต่กรณี 
              2) องคป์ระกอบทีเ่ป็นบรูณาการ (Integration) หมายถงึ กระบวนการคดิ  
หาเหตุผลทีส่ลบัซบัซอ้น เพื่อแกปั้ญหาอยา่งใดอยา่งหนึ่งกระบวนการคดิตอ้งอาศยัองคป์ระกอบ
ต่างๆในหลายดา้นทีบ่รูณาการขึน้กบัปัจจยัต่างๆ อนัเน่ืองมาจากบุคคลแต่ละคนมคีวามแตกต่าง
กนั ดงันัน้ภาษาทีเ่ป็นถอ้ยค า จะมอีทิธพิลทีสุ่ดในการพฒันากระบวนการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ  
 การน าแนวคดิตามทฤษฎขีองบรเูนอร ์ใชใ้นการจดัการเรยีนรู ้ใหแ้ก่ผูเ้รยีนจะตอ้งมี
องคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งหลายประการ ดงันี้ (ทศินา แขมมณี,  2547:  70-72) 
       1. ผูเ้รยีนมแีรงจงูใจภายใน (Self - motivation) ทีอ่ยากรู ้อยากเหน็ อยากพบ 
สิง่ทีอ่ยูร่อบตนดว้ยตนเอง ดงันัน้ครมูหีน้าทีส่ าคญัคอืการจดัสิง่แวดลอ้มในหอ้งเรยีนใหน้กัเรยีน
ไดส้ ารวจ คน้พบสนบัสนุนใหน้กัเรยีนเกดิความมัน่ใจ เป็นการเรยีนรูท้ีม่คีวามหมาย  
       2. โครงสรา้งของบทเรยีน (Structure) การจดับทเรยีน เนื้อหาสาระจะตอ้งจดัใหเ้หมาะสม
กบัวยัและธรรมชาตขิองบทเรยีนในแต่ละหน่วยการเรยีนรู ้และครคูวรแนะน าใหผู้เ้รยีนรูจ้กั
คน้ควา้แสวงหาความรูจ้ากแหล่งต่างๆทัง้นี้เพื่อใหผู้เ้รยีนคน้พบ ความรูใ้หม ่ในกรณทีีผู่เ้รยีนไม่
มพีืน้ฐานควรหาวธิปีรบัพืน้ฐานก่อนทีจ่ะเริม่สอนหรอืขึน้เน้ือหาสาระใหม่  
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       3. การล าดบัความยากงา่ย (Sequence) ของบทเรยีนเพื่อใหก้ารเรยีนรูม้ลี าดบัขัน้ตอน
ก่อใหเ้กดิประสทิธภิาพ โดยค านึงถงึการพฒันาการทางดา้นสตปัิญญาของผูเ้รยีน วธิกีารเรยีน
เป็นเครือ่งมอืในการปฏสิมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้ม ขัน้เป็นตวัแทนของการกระท า  ขัน้เป็นตวัแทน
เชงิรปูภาพ ขัน้เป็นตวัแทนของปรากฏการณ์ทีเ่หน็ ขัน้เป็นตวัแทนเชงิสญัลกัษณ์  
       4. การเสรมิแรงตนเอง (Self-reinforcement) เป็นการสรา้งแรงจงูใจภายในมคีวามส าคญั
กว่าแรงจงูใจภายนอก ครคูวรส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดค้ดิอยา่งอสิระ เพื่อส่งเสรมิความคดิสรา้งสรรค์
และส่งเสรมิการมเีป้าหมายในการด าเนินงานเป็นความคาดหวงัทีจ่ะตอ้งท าใหเ้ป็นจรงิเหมาะสม
กบัความสามารถของตนเอง 
    จะเหน็ไดว้่าแนวการคดิเกีย่วกบัพฒันาการทางสตปัิญญาของบรเูนอร ์มคีลา้ยคลงึ
และใกลเ้คยีงกบัของเพยีเจตม์าก ดงันัน้การจดักจิกรรมของคร ูจะตอ้งม ี3 ลกัษณะ คอื ของจรงิ 
รปูภาพ และสญัลกัษณ์ตามล าดบั โดยทีค่รตูอ้งเสนอเนื้อหาทีเ่ป็นแก่นแท ้กระบวนการ  
และขัน้ตอนการคดิ ตอ้งแสดงดว้ยวธิกีารทีถู่กตอ้งช่วยใหค้รสูามารถพจิารณาขอ้บกพรอ่ง  
ของผูเ้รยีนไดอ้ยา่งชดัเจนและหาวธิแีกไ้ขขอ้บกพรอ่งนัน้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
          4.2.3 ทฤษฎกีารเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามหมายของ ออซเูบล (Ausubel}1968; อา้ง
ถงึใน สุรางค ์โคว้ตระกูล,  25412: 28-29)   
                 ออซเูบล อธบิายว่า การเรยีนรูท้ีด่ ีคอื การเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามหมาย 
(Meaningful Verbal Learning) ซึง่จะเกดิขึน้ไดเ้มือ่บุคคลสามารถเชื่อมโยงสิง่ทีเ่รยีนรูใ้หมก่บัสิง่
ทีเ่รยีนรูเ้ดมิเขา้ดว้ยกนั แต่ถา้ไมน่ าความรูใ้หมไ่ปสมัพนัธ ์กบัความรูเ้ดมิจะเกดิการเรยีนรูแ้บบ
ท่องจ าการจดัการเรยีนรูข้องออซเูบลสามารถจดัได ้4 ประเภท ดงันี้  
              4.2.3.1 การเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามหมาย เป็นการเรยีนรูใ้นสิง่ใหมแ่ลว้น าไป
สมัพนัธก์บัความรูเ้ดมิทีม่อียู่ 
                       4.2.3.2 การเรยีนแบบรบัรูโ้ดยการท่องจ า เป็นสิง่ทีผู่เ้รยีนไดร้บัการสอนสิง่
ใหมอ่ยา่งครบถว้นและผูเ้รยีนท่องจ าไว้ 
              4.2.3.3 การเรยีนรูแ้บบคน้พบอยา่งมคีวามหมาย เป็นการเรยีนรูท้ีใ่หผู้เ้รยีน
คน้หาค าตอบดว้ยตนเองและน าไปสมัพนัธก์บัความรูเ้ดมิ 
              4.2.3.4 การเรยีนรูแ้บบคน้พบดว้ยการท่องจ า เป็นการเรยีนรู ้ทีผู่เ้รยีนคน้พบ
แต่การท่องจ าไวเ้ท่านัน้ 
 จากแนวคดิตามทฤษฎขีองออซเูบล ดงักล่าวมาแลว้นัน้น ามาใชใ้นการจดัการเรยีนรู ้
ดงันี้ (ทศินา แขมมณี,  2545: 67-68)  
   1. การจดัความรูใ้หม้โีครงสรา้งทีเ่หมาะสม 
   2. การจดัล าดบัความยากงา่ยของความรูอ้ยา่งเหมาะสม  
   3. กระตุน้ใหผู้เ้รยีนมคีวามตอ้งการทีจ่ะเรยีนรู ้และมคีวามคงทนในการเรยีนรูม้าก
ทีสุ่ด 



47 
 

   4. ใหค้วามรู ้ฝึกทกัษะ ในการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
       จะเหน็ไดว้่า การเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามหมายเกดิขึน้ เมือ่มคีวามรูใ้หมเ่ชื่อมกบั  
มโนทศัน์เดมิทีม่อียูใ่นสมองดว้ยกระบวนการดดูซมึ เรยีกว่า ซบัซเูมอร ์(Subsumed) แต่ถา้ไม่
น าความรูใ้หมไ่ปเชื่อมกบัความรูเ้ดมิกจ็ะกลายเป็นการเรยีนแบบท่องจ า ในการน าไปใชใ้น  
การจดัการเรยีนรูใ้หแ้ก่ผูเ้รยีนนัน้ จะตอ้งผสานกนัระหว่าง การรบัรูอ้ยา่งมคีวามหมายกบั  
การเรยีนรูโ้ดยการคน้พบอยา่งมคีวามหมาย การจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้นระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ตอนตน้นัน้เน้ือหาสาระจะตอ้ง มคีวามสอดคลอ้งกบัวถิชีวีติประจ าวนัของนกัเรยีน โดยเชื่อมต่อ
ของประสบการณ์ใหส้อดคลอ้งกบัประสบการณ์เดมิ ของผูเ้รยีนมากทีสุ่ด  
          4.2.4 ทฤษฎกีารเรยีนรูก้ลุ่มเกสตลัท ์ 
                           ทฤษฎ ีการเรยีนรูข้องกลุม่เกสตลัท ์(Gestalt ‘s theory) เกดิจาก
นกัจติวทิยาชาวเยอรมนัตัง้แต่ปี ค.ศ. 1912 โดยมผีูน้ ากลุ่มคอื แมกซ ์เวอรไ์ธเมอร ์ 
(Max Wertheimer) วุฟแกงค ์โคหเ์ลอร ์(Wolfgang Kohler) และเคริท์ เลวนิ (kurt Lewin)  
ทัง้กลุ่มมแีนวความคดิว่า การเรยีนรูเ้กดิจากการจดัประสบการณ์ทัง้หลายทีอ่ยูก่ระจดักระจาย  
ใหม้ารวมกนั เสยีก่อน แลว้จงึพจิารณาส่วนยอ่ยต่อไป  
                         4.2.4.1 กฎการเรยีนรู้ 
                                 หลกัการเรยีนรูข้องทฤษฎ ีกลุม่เกสตลัทเ์น้นการเรยีนรูท้ีส่ว่นรวม
มากกว่าส่วนยอ่ย ซึง่จะเกดิขึน้จากประสบการณ์และการเรยีนรูโ้ดยเกดิขึน้มลีกัษณะ ดงันี้  
                               1) การรบัรู ้(Perception) เป็นการแปลความหมาย จากการสมัผสัดว้ย
อวยัวะสมัผสัทัง้ 5 ส่วนคอื ห ูตา จมกู ลิน้และผวิหนงั การรบัรูท้างสายตาจะประมาณรอ้ยละ 75 
ของการรบัรูท้ ัง้หมด ดงันัน้กลุ่มของเกสตลัทจ์งึจดัระเบยีบการรบัรูโ้ดยแบ่งเป็นกฎ 5 ขอ้ 
เรยีกว่า กฎแห่งการจดัระเบยีบ ดงันี้ 
                                  1.1) กฎแห่งความชดัเจน (Clearness) การเรยีนรูท้ีด่ตีอ้งมคีวาม
ชดัเจนและแน่นอน เพราะผูเ้รยีนมปีระสบการณ์เดมิแตกต่างกนั  
                                  1.2) กฎแห่งความคลา้ยคลงึ (Law of Similarity) เป็นการวาง
หลกัการรบัรูใ้นสิง่ทีค่ลา้ยคลงึกนัเพื่อจะไดรู้ว้่าสามารถจดั เขา้กลุ่มเดยีวกนั  
                                  1.3) กฎแห่งความใกลช้ดิ (Law of Proximity) เป็นการกล่างถงึว่า
ถา้สิง่ใดหรอืสถานการณ์ใดทีม่คีวามใกลช้ดิกนั ผูเ้รยีนมแีนวโน้มทีจ่ะรบัรูส้ ิง่นัน้ไวแ้บบเดยีวกนั  
                                  1.4) กฎแห่งความต่อเนื่อง (Law of Continuity) สิง่เรา้ทีม่ทีศิทางใน
แนวเดยีวกนั ซึง่ผูเ้รยีนจะรบัรูว้่าเป็นพวกเดยีวกนั 
                                  1.5) กฎแห่งความสมบรูณ์ (Law of Closer) สิง่เรา้ทีข่าดหายไป
ผูเ้รยีนสามารถรบัรูใ้หเ้ป็นภาพสมบรูณ์ไดโ้ดยอาศยัประสบการณ์เดมิ  



48 
 

                           4.2.4.2. การหยัง่เหน็ (Insight) หมายถงึ การเกดิความคดิแวบขึน้มา
ทนัททีนัใด ในขณะทีป่ระสบปัญหาโดยมองเหน็แนวทางในการแกปั้ญหาตัง้แต่เริม่แรกเป็น  
ขัน้ตอนจนสามารถแกปั้ญหาได ้เป็นการมองเหน็สถานการณ์ในแนวทางใหม ่ๆ ขึน้ โดยเกดิ
จากความเขา้ใจและความรูส้กึทีม่ต่ีอสถานการณ์ว่า ไดย้นิไดค้น้พบแลว้ ผูเ้รยีนจะมองเหน็  
ช่องทางการแกปั้ญหาขึน้ไดใ้นทนัททีนัใด 
              การทดลองกลุ่มเกสตลัท ์เพื่อทีจ่ะไดเ้ขา้ใจวธิกีารแนวคดิของนกัจติวทิยากลุ่มนี้
เกีย่วกบัการเรยีน รูด้ว้ยการหยัง่เหน็ ซึง่จะยกตวัอยา่งการทดลองของโคลเ์ลอร ์ระหว่างปี  
ค.ศ. 1913-1917 ซึง่ทดลองกบัลงิชมิแปนซ ีซึง่การทดลองครัง้แรกเป็นการทดลองในเยอรมนั  
แต่ต่อมาเขา้ไดย้า้ยมาตัง้ถิน่ฐานทีอ่เมรกิา การทดลองส่วนใหญ่ระยะหลงั จงึเกดิขึน้ใน
หอ้งปฏบิตักิารในประเทศอเมรกิาขึน้ตอนการทดลอง การทดลองของเขาครัง้แรกมจีดุประสงค์
เพราะไมเ่หน็ดว้ยกบัทฤษฎกีารเรยีนรูข้อง ธอรน์ไดคท์ีก่ล่าว สตัวโ์ลกทัว่ไปท าอะไรไมม่แีบบ
แผนหรอืระเบยีบวธิใีด ๆ การเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้เป็นการเดาสุ่มหรอืการลองถูกลองผดิโดยมี 
การเสรมิก าลงัเป็นรางวลั เช่น อาหารเป็นแรงจงูใจทีผ่ลกัดนัใหเ้กดิการเรยีนรู ้โดยไมม่ี
กระบวนการแกปั้ญหาโดยใชปั้ญญา 
              การน าทฤษฎปีระยกุตใ์ชใ้นการเรยีนการสอน  นกัจติวทิยากลุ่มนี้คดิว่าในการเรยีนรู้
ของคนเราเป็นการเรยีนรูด้ว้ยการหยัง่เหน็ซึง่เกดิขึน้อยา่งรวด เรว็ และคดิไดว้่าอะไรเป็น
อยา่งไร ปัญหากแ็จม่ชดัขึน้เอง เนื่องจากการเหน็ความสมัพนัธข์องส่วนต่างๆ ของปัญหามี
หลายอยา่งทีม่อีทิธพิลต่อการเรยีนรูด้ว้ยการหยัง่เหน็ ดงันี้  
              1. การหยัง่เหน็จะขึน้อยูก่บัการจดัสภาพทีเ่ป็นปัญหา ประสบการณ์เดมิแมจ้ะมี
ความหมายต่อการเรยีนรูแ้ต่การหยัง่เหน็นัน้ใหเ้ป็นระเบยีบ และสามารถจดัส่วนของสถานการณ์
นัน้ใหเ้ป็นระเบยีบ มองเหน็ความสมัพนัธร์ะหว่างสิง่ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้  
              2. เมือ่สามารถแกปั้ญหาไดค้รึง่หนึ่ง คราวต่อไปเมือ่เกดิปัญหาขึน้อกีผูเ้รยีนกจ็ะ
สามารถน าวธิกีารนัน้มาใชใ้นทนัทโีดยไมต่อ้งเสยีเวลาคดิพจิารณาใหม่  
              3. เมือ่คน้พบลู่ทางในการแกปั้ญหาครัง้ก่อนแลว้กอ็าจน ามาดดัแปลงใชก้บั
สถานการณ์ใหม ่รูจ้กัการมองปัญหาเป็นส่วนเป็นตอน และเรยีนรูค้วามสมัพนัธข์องสิง่ต่างๆได้  
  เพื่อใหเ้หน็ความเชื่อมโยงของทฤษฎกีารเรยีนรูก้ลุ่มพุทธนิิยม (Cognitivism)  
ทีน่ ามาเป็นแนวคดิในการสรา้งยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสรมิ
ความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้มแีนวคดิทฤษฎ ี
ดงัแสดงในตารางที ่3 
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ตารางท่ี 3  สรปุทฤษฎกีารเรยีนรูก้ลุ่มพุทธนิิยม 
 
ทฤษฎีการ 
เรียนรู้ 

นักการศึกษา แนวคิดหลกัการ การจดักิจกรรมการเรียน  
การสอน 

1.ทฤษฎี
พฒันาการ 
ทางปัญญา
(Intellectual 
Development) 

1.เพยีเจต ์
(piaget) 

1.ควรใชห้ลกัพฒันาการ
ของเดก็เป็นสิง่ทีเ่ป็นไป
ตามธรรมชาตติามวยั  
ไมเ่รง่หรอืขา้มขัน้ตอน 
แต่อาจจะจดั
ประสบการณ์เสรมิช่วย
ใหม้กีารพฒันาเรว็ขึน้ 
2.ภาษาและกระบวนการ
คดิของเดก็จะแตกต่าง
จากผูใ้หญ่ 
3.กระบวนการทาง
สตปัิญญาเป็นการดดูซบั
ไวป้รบัและจดัระบบให้
เกดิโครงสรา้งทาง
ปัญญาใหมข่ึน้ ซึง่ตอ้ง
ใหก้ลมกลนื เกดิความ
สมดุล 

1.จดัประสบการณ์ใหเ้หมาะสม
กบัพฒันาการตามวยัไมใ่ช่
บงัคบัเมือ่เดก็ไมพ่รอ้มใหอ้สิระ
จะก่อใหเ้กดิเจตคตใินทางลบ 
2.ใหค้วามสนใจและสงัเกตเดก็
จะรูล้กัษณะเฉพาะของเดก็ 
3.การสอนภาพรวมก่อนสอน 
ภาพยอ่ยจะท าใหเ้ขา้ใจ 
งา่ยขึน้ 
4.สอนสิง่ทีคุ่น้เคยก่อนเสนอสิง่
ใหมท่ีส่มัพนัธก์บัความรูเ้ดมิจะ
จดัระบบความรูไ้ดด้ี 
5.เปิดโอกาสรบัประสบการณ์
ปฏสิมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้ม
มากๆ เดก็จะดดูซบัและส่งเสรมิ
โครงสรา้งทางปัญญา 
 

 2.บรนุเนอร ์
(Brunner) 

1. มนุษยเ์ลอืกรบัรูใ้นสิง่ที่
ตนสนใจและการเรยีนรูเ้กดิ
จากการคน้พบดว้ยตนเอง 
(Discovery Learning)  
2. การคดิอยา่งหยัง่รูเ้ป็น 
การคดิหาเหตุผลอยา่ง
อสิระช่วยใหเ้กดิความคดิ
รเิริม่และสรา้งสรรคป์ระสบ
ผลส าเรจ็การเรยีนรูม้ ี3 
ขัน้ตอน คอื ความรูเ้กดิ 
จากการกระท าใชป้ระสาท 

1. กระบวนการคน้พบดว้ย
ตนเองเป็นกระบวนการทีด่ี 
มคีวามหมายแก่ผูเ้รยีน 
2. วเิคราะหแ์ละจดัโครงสรา้ง 
เนื้อหาสาระ การเรยีนรูใ้ห้
เหมาะสมก่อนการสอน 
3. จดัหลกัสตูรแบบเกลยีว
ช่วยสอนเน้ือหาหรอืความคดิ
รวบยอดไดทุ้กวยัโดยจดัให้
เหมาะสมกบัวยัจะช่วยใหเ้กดิ 
การเรยีนรูไ้ดด้ี 
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ตารางท่ี 3  สรปุทฤษฎกีารเรยีนรูก้ลุ่มพุทธนิิยม (ต่อ) 
 
ทฤษฎีการ 
เรียนรู้ 

นักการศึกษา แนวคิดหลกัการ การจดักิจกรรมการเรียน  
การสอน 

  สมัผสัในการรบัรูล้งมอื
กระท าเกดิความรูค้วามคดิ 
การสรา้งมโนภาพไดแ้ละ
การเรยีนรูภ้าพแทนของ
จรงิ 
3. สรา้งความคดิรวบยอด
หรอืจดัประสบการณ์ 
 

4. ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนคดิ 
อยา่งเป็นอสิระเพื่อส่งเสรมิ
ความคดิสรา้งสรรค์ 
5. การสอนความคดิรวบยอด
แก่ผูเ้รยีนเป็นสิง่จ าเป็นและ
การสรา้งแรงจงูใจภายในให้
เกดิกบัผูเ้รยีนเป็นสิง่จ าเป็น
ในการจดัประสบการณ์ให้
ผูเ้รยีนคน้พบการเรยีนรูไ้ดด้ี 

2. การเรยีนรู้
อยา่งมี
ความหมาย 
(Theory of 
Meaningful 
Verbal 
learning) 

3. ออซเูบล 
(Ausubel) 

1. การเรยีนรูจ้ะมี
ความหมายหากเชื่อมโยง
กบัความรูเ้ดมิ 

1. การเสนอความคดิรวบยอด 
หรอืกรอบมโนทศัน์ก่อน 
การสอนเน้ือหาจะช่วยให้
เนื้อหาสาระมคีวามหมาย 

3. ทฤษฎีสนาม
ของเกสตลัท ์
(Gestalt‘s 
Theory) 
 

4. แมกซ ์
เวอรไ์ทม์
เมอร ์(Max 
Wertheimer) 
5. วุฟแกงค ์
 โคหเ์ลอร ์
(Wolfgang 
Kohler) 
 

1. การเรยีนรูเ้ป็นกระการ
บวนการทางความคดิ 
2. ใหเ้รยีนรูจ้ากสิง่เรา้ใน
ภาพรวมดกีว่าส่วนยอ่ย 
3. การเรยีนรูเ้กดิจากการรบัรู ้
(Perception)กบัการหยัง่เหน็ 
(Insight) 
4. ประสบการณ์เดมิมี
อทิธพิลต่อการรบัรูข้องบุคคล 
 

1. ส่งเสรมิกระบวนการคดิจะ
ช่วยใหเ้กดิการเรยีนรู้ 
2. ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูไ้ดด้ ี
เมือ่สอนภาพรวมก่อน 
3.ผูเ้รยีนจะเกดิการหยัง่เหน็ 
ถา้มปีระสบการณ์มาก
หลากหลายและให้
ประสบการณ์ทีส่มัพนัธก์นัจะ
ช่วยใหเ้กดิการเรยีนรูไ้ดด้แีละ
งา่ยขึน้เกดิความสามารถใน
การแกปั้ญหาคดิรเิริม่ 
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ตารางท่ี 3  สรปุทฤษฎกีารเรยีนรูก้ลุ่มพุทธนิิยม (ต่อ) 
 
ทฤษฎีการ 
เรียนรู้ 

นักการศึกษา      แนวคิดหลกัการ การจดักิจกรรมการเรียน  
การสอน 

  
 
 
 
 

 
6. เคริท์ เลวนิ 
(Kurt Lewin) 

5. การหยัง่เหน็จะเกดิขึน้
ไดห้ากมปีระสบการสัง่สม
ไวม้ากพฒันาจากทฤษฎี
ของ 
 
 
 
1. สิง่ทีอ่ยูใ่นความสนใจ
ความตอ้งการจะมพีลงับวก 
2. คนมอีงคป์ระกอบเป็น
สิง่แวดลอ้มทางกายภาพ
หรอืวตัถุและสิง่แวดลอ้ม
ทางจติวทิยา แรงขบั
แรงจงูใจต่อเป้าหมาย 
 

4. การสอนควรน าเสนอ
เนื้อหาบางส่วนใหผู้เ้รยีนใช้
ประสบการณ์เดมิเสรมิต่อแต่
ควรเสนอเนื้อหา ทีต่่อเนื่อง
จะเขา้ใจเรว็ 
 
1. ผูเ้รยีนมจีดุมุง่หมายและ
ความตอ้งการ จงึตอ้งจดั
สิง่แวดลอ้มทีเ่หมาะสม 
ทัง้กายภาพและทางจติใจ 
2. การสรา้งแรงจงูใจเป็น 
สิง่ส าคญัก่อใหเ้กดิการเรยีนรู้ 
 

 

 4.2 ทฤษฎกีลุ่มพฤตกิรรมนิยม  
      นกัจติวทิยาในกลุ่มพฤตกิรรมนิยม มองธรรมชาตขิองมนุษยใ์นลกัษณะเป็นกลาง 
คอื ไมด่ ีไมเ่ลว (Neutral-passive) การกระท าต่าง ๆ เกดิจากอทิธพิลของสิง่แวดลอ้มภายนอก
พฤตกิรรมของมนุษยเ์กดิจากการตอบสนองต่อสิง่เรา้ (Stimulus-response) การเรยีนรูเ้กดิจาก
การเชื่อมโยงระหว่างสิง่เรา้และการตอบสนองกลุ่มพฤตกิรรมนิยมใหค้วามส าคญักบั ‚พฤตกิรรม‛ 
มาก เพราะพฤตกิรรมเป็นสิง่ที ่สงัเกตเหน็ได ้สามารถวดั และทดสอบได ้  
     ทฤษฎกีารเรยีนรูใ้นกลุ่มพฤตกิรรมนิยม ประกอบดว้ยแนวคดิทีส่ าคญั 2 ประการ 
(ทศินา แขมมณ,ี  2547: 50-59) ดงัต่อไปนี้ 

    4.2.1 ทฤษฎกีารเชื่อมโยง ของ ธอรน์ไดค ์(Thorndike’s Connectionism Theory)  
    4.2.2 ทฤษฎกีารวางเงือ่นไข  (Conditioning Theory) 
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     แนวคดิพืน้ฐานทางความคดิ ( Assumption) ของทฤษฎกีลุ่มพฤตกิรรมนิยม คอื 
พฤตกิรรมทุกอยา่งเกดิขึน้จากการเรยีนรู ้และสามารถสงัเกตได ้พฤตกิรรมแต่ละชนิดเป็น
ผลรวมของการเรยีนรูท้ีเ่ป็นอสิระหลายอยา่ง การเสรมิแรง (Reinforcement) ช่วยใหพ้ฤตกิรรม
เกดิขึน้เพื่อใหเ้หน็ถงึรายละเอยีดของแต่ละทฤษฎ ีดงัต่อไปนี้ (สุรางค ์โคว้ตระกูล, 2541: 73-76) 

    4.2.1 ทฤษฎกีารเชื่อมโยงของ ธอรน์ไดค ์(Thorndike Connectionism Theory)
ธอรน์ไดค ์(Thorndike) ไดใ้หก้ าเนิดทฤษฎกีารเรยีนรูท้ฤษฎหีนึ่ง ขึน้มาซึง่เป็นทีย่อมรบั
แพรห่ลายตัง้แต่ปี ค.ศ.1899 เป็นตน้มาจนถงึปัจจบุนั         
     4.2.1.1 หลกัการเรยีนรูข้องทฤษฎเีชื่อมโยงของ ธอรน์ไดค์ 
                        ทฤษฎนีี้กล่าวถงึการเชื่อมโยงระหว่างสิง่เรา้ (Stimulus - S) กบั 
การตอบสนอง (Response - R) โดยมหีลกัเบือ้งตน้ว่า การเรยีนรูเ้กดิจากการเชื่อมโยงระหว่าง
สิง่เรา้กบัการตอบสนอง โดยทีก่ารตอบสนองมกัจะออกมาเป็นรปูแบบต่างๆ หลายรปูแบบ
จนกว่าจะพบรปูแบบทีด่หีรอืเหมาะสมทีสุ่ด เราเรยีกการตอบสนอง เช่นน้ีว่าการลองถูกลองผดิ  
(Trial and Error) นัน่คอื การเลอืกตอบสนองของผูเ้รยีนรูจ้ะกระท าดว้ยตนเอง ไมม่ผีูใ้ดมา
ก าหนด หรอืชีช้่องทางในการปฏบิตัใิหแ้ละเมือ่เกดิการเรยีนรูข้ ึน้แลว้ การตอบสนองหลาย
รปูแบบจะหายไปเหลอืเพยีงการตอบสนองรปูแบบเดยีวทีเ่หมาะสมทีสุ่ด และพยายามท าให้  
การตอบสนองเช่นนัน้ เชื่อมโยงกบัสิง่เรา้ทีต่อ้งการใหเ้รยีนรูต่้อไปเรือ่ย ๆ จากขอ้ความดงักล่าว
ขา้งตน้สามารถเขยีนเป็นแผนผงัได ้ ดงัแสดงในภาพที ่6 
                                                                    R1 

 
 
  
  
 
 จากภาพที ่6 ถา้มสีิง่เรา้ทีต่อ้งการใหเ้กดิการเรยีนรูม้ากระทบอนิทรยีจ์ะเลอืกตอบสนอง
เองแบบเดาสุ่ม หรอืลองผดิลองถูก (Trial and Error) เป็น R1, R2, R3 หรอื R อื่นๆ จนกระทัง่
ไดผ้ลทีพ่อใจและเหมาะสมทีสุ่ดของทัง้ผูใ้หเ้รยีนและผูเ้รยีนการตอบสนองต่างๆ ทีไ่มเ่หมาะสม 
จะถูกก าจดัทิง้ไป ไมน่ ามาแสดงการตอบสนองอกี เหลอืไว ้เพยีงการตอบสนองทีเ่หมาะสมคอื
กลายเป็น S-R แลว้ท าใหเ้กดิการเชื่อมโยงไปเรือ่ย ๆ ระหว่าง S กบั R นัน้ เพื่อสนบัสนุน
หลกัการเรยีนรูด้งักล่าว ธอรน์ไดค ์ไดส้รา้งสถานการณ์ขึน้ในหอ้งทดลอง เพื่อทดลองใหแ้มว
เรยีนรู ้การเปิดประตูกรงของหบีกล หรอืกรงปรศินาออกมากนิอาหาร ดว้ยการกดคานเปิดประตู  
ซึง่จากผลการทดลองพบว่า 

    เริม่ตน้ S ผสุดทา้ย S R  R2 

  R3 

 ภาพท่ี 6  ทฤษฎเีชื่อมโยงของ ธอรน์ไดค์ 
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        1) ในระยะแรกของการทดลอง แมวจะแสดงพฤตกิรรมเดาสุ่มเพื่อจะออก
จากกรงมากนิอาหารใหไ้ด ้ 

        2) ความส าเรจ็ในครัง้แรก เกดิขึน้โดยบงัเอญิ โดยทีเ่ทา้ของแมวบงัเอญิ
ไปแตะเขา้ทีค่านท าใหป้ระตูเปิดออก แมวจะวิง่ออกไปทางประตูเพื่อกนิอาหาร  

        3) พบว่ายิง่ทดลองซ ้ามากเท่าใดพฤตกิรรมเดาสุ่มของแมวจะลดลง จนใน
ทีสุ่ดแมวเกดิการเรยีนรูค้วามสมัพนัธร์ะหว่างคานกบัประตูกรงได ้  

        4) เมือ่ท าการทดลองซ ้าอกีต่อไปเรือ่ย ๆ แมวเริม่เกดิการเรยีนรูโ้ดยการ
ลองถูกลองผดิและรูจ้กัทีจ่ะเลอืกวธิทีีส่ะดวกและสัน้ทีสุ่ดในการแกปั้ญหาโดยทิง้การกระท าอื่น ๆ  
ทีไ่มส่ะดวกและไมเ่หมาะสมเสยี 

        5) หลงัจากการทดลองครบ 100 ครัง้ ทิง้ระยะเวลานานประมาณ 1 
สปัดาหแ์ลว้ทดสอบโดยจบัแมวตวันัน้มาท าใหห้วิแลว้จบัใส่กรงปรศินาใหมแ่มวจะใชอุ้ง้เทา้กด
คานออกมากนิอาหารทางประตูทีเ่ปิดออกไดท้นัที 
 ดงันัน้ จากการทดลองจงึสรปุไดว้่า แมวเรยีนรูว้ธิกีารเปิดประตูโดยการกดคานไดด้ว้ย
ตนเองจากการเดาสุ่ม หรอืแบบลองถูกลองผดิ จนไดว้ธิทีีถู่กตอ้งทีสุ่ดและพบว่ายิง่ใชจ้ านวนครัง้
การทดลองมากขึน้เท่าใดระยะเวลาทีใ่ชใ้นการแกปั้ญหาคอืเปิดประตูกรงออกมาไดย้ิง่น้อยลง
เท่านัน้และจากผลการทดลองดงักล่าวสามารถสรปุเป็นกฎการเรยีนรู ้(ทศินา แขมมณี , 2547) 
ไดด้งันี้ 

           4.2.1.2 กฎการเรยีนรู ้ มดีงันี้ 
                 1) กฎแห่งความพรอ้ม (Law of Readiness) การเรยีนรูจ้ะเกดิขึน้ไดด้ถีา้

ผูเ้รยีนมคีวามพรอ้มทัง้ทางรา่งกายและจติใจ  
                  2) กฎแห่งการฝึกหดั (Law of Exercise) การฝึกหดัหรอืกระท าบ่อย ๆ

ดว้ยความเขา้ใจจะท าใหก้ารเรยีนรูน้ัน้คงทนถาวร ถา้ไมไ่ดก้ระท าซ ้าบ่อย ๆ การเรยีนรูน้ัน้จะไม่
คงทนถาวร และในทีสุ่ดอาจลมืได้ 
                           3) กฎแห่งการใช ้(Law of Use and Disuse) การเรยีนรูเ้กดิจากการ
เชื่อมโยงระหว่างสิง่เรา้กบัการตอบสนอง ความมัง่คงของการเรยีนรูจ้ะเกดิขึน้ หากไดม้กีาร
น าไปใชบ้่อย ๆ หากไมม่กีารน าไปใชอ้าจมกีารลมืเกดิขึน้ได้  

                 4) กฎแห่งผลทีพ่งึพอใจ (Law of Effect) เมือ่บุคคลไดร้บัผลทีพ่งึพอใจ
ยอ่มอยากจะเรยีนรูต่้อไป แต่ถา้ไดร้บัผลทีไ่มพ่งึพอใจ จะไมอ่ยากเรยีนรู ้ดงันัน้การไดร้บัผล  
ทีพ่งึพอใจ จงึเป็นปัจจยัส าคญัในการเรยีนรู ้
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              4.2.1.3 การน าแนวทฤษฎปีระยกุตใ์ชใ้นดา้นการเรยีนการสอน มดีงันี้  
(ปรยีาพร วงศอ์นุตรโรจน์, 2543: 65-67; กาญจนา คุณารกัษ์,  2543: 72-73) 

                     1) การเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดล้องผดิลองถูกดว้ยตนเองบา้ง จะเป็น
การช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูใ้นการแกไ้ขปัญหา โดยสามารถจดจ าผลจากการเรยีนรูไ้ดด้ ี
รวมทัง้เกดิความภาคภมูใิจในการท าสิง่ต่าง ๆ ดว้ยตนเอง 

                     2) การส ารวจความพรอ้มหรอืการสรา้งความพรอ้มทางการเรยีนใหแ้ก่
ผูเ้รยีนเป็นสิง่จ าเป็นทีต่อ้งด าเนินการก่อนการเรยีนเสมอ  

                     3) หากตอ้งการใหผู้เ้รยีนเกดิทกัษะในเรือ่งใดแลว้ ตอ้งใหผู้เ้รยีนมี
ความรูแ้ละความเขา้ใจในเรือ่งนัน้ ๆ อยา่งถ่องแทแ้ละใหผู้เ้รยีนฝึกฝนอยา่งต่อเนื่องและ
สม ่าเสมอ 

                     4) เมือ่ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูแ้ลว้ควรใหผู้เ้รยีนฝึกน าการเรยีนรูน้ัน้ไป
ใช ้

                     5) การเสรมิแรงเป็นสิง่จ าเป็นส าหรบัการเรยีนรู ้การใหผู้เ้รยีนไดร้บัผล
ทีน่่าพงึพอใจ เป็นแรงจงูใจ จะช่วยใหก้ารเรยีนการสอนประสบความส าเรจ็ เป็นแรงขบัทีม่ ี
ความส าคญัต่อการเรยีนรู ้ 

                     6) การเรยีนรูจ้ะเริม่จากสิง่ทีง่า่ย ไปหาสิง่ทีย่าก มคีวามสลบัซบัซอ้น
มากขึน้และควรบอกกล่าวไวล้่วงหน้า เช่น ก าหนดไวใ้นจดุประสงค์ 

                     7) ความขดัแยง้ และความคบัขอ้งใจ จะเกดิขึน้ในกระบวนการเรยีนรู้
เมือ่ผูเ้รยีนประสบปัญหา อาจเป็นทัง้ทัง้แรงจงูใจและปัญหาอุปสรรค 

               8) การปฏบิตัพิรอ้มใหข้อ้มลูยอ้นกลบั จะช่วยใหป้รบัปรงุการเรยีนรู ้  
และความคงทนของความจ าของผูเ้รยีนมมีากขึน้ 

               9) ผลของการเรยีนรู ้เป็นสิง่ทีส่ามารถวดัได ้สงัเกตได้ 
         4.2.2 ทฤษฎกีารวางเงือ่นไข  

               4.2.2.1 ทฤษฎกีารวางเงือ่นไขแบบคลาสสคิ (Classical conditioning 
theory) ผูท้ีท่ าการศกึษาทดลองในเรือ่งนี้คอื พาฟลอฟ (Pavlov) ท าการศกึษาทดลองกบัสุนขั 
โดยฝึกสุนขัใหย้นืน่ิงอยูใ่นทีต่รงึในหอ้งทดลอง ทีข่า้งแกม้ของสุนขัตดิ เครือ่งมอืวดัระดบัการไหล
ของน ้าลายเมือ่ไดย้นิเสยีงกระดิง่ แต่พาฟลอฟไดน้ าเอาผงเนื้อบดเป็นสิง่เรา้คู่กบักระดิง่ ผงเนื้อ
ถอืว่าเป็นสิง่เรา้ตามธรรมชาต ิ(Unconditioned stimulus) ท าใหสุ้นขัน ้าลายไหล เขาใชส้ิง่เรา้ทัง้
สองคู่กนัหลาย ๆ ครัง้ แลว้ตดัสิง่เรา้ตามธรรมชาตอิอกเหลอืแต่กระดิง่ เป็นสิง่เรา้ทีว่างเงือ่นไข 
ปรากฏว่าสุนขัน ้าลายไหลเมือ่ไดย้นิเสยีงอยา่งเดยีว สรปุไดว้่า การเรยีนรูข้องสุนขัเกดิจากการ
รูจ้กัเชื่อมโยงระหว่างเสยีงกระดิง่ ผงเนื้อบด และพฤตกิรรมน ้าลายไหล (ทศินา แขมมณ,ี 2547 : 
52-55) 
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      หลกัการการเรยีนรูต้ามทฤษฎกีารวางเงือ่นไขแบบคลาสสคิ มดีงันี้  
(ชยัวฒัน์ สุทธริตัน์,  2553: 21) 

             1) พฤตกิรรมการตอบสนองของมนุษยเ์กดิจากการวางเงือ่นไขที่
ตอบสนองความตอ้งการทางธรรมชาต ิ 

             2) พฤตกิรรมการตอบสนองของมนุษยส์ามารถเกดิขึน้ได ้จากสิง่เรา้ที่
เชื่อมโยงกบัธรรมชาต ิ 

             3) พฤตกิรรมการตอบสนองของมนุษย ์เกดิจากสิง่เรา้ ทีเ่ชื่อมโยงกบั
สิง่เรา้ตามธรรมชาตจิะลดลงไปเรือ่ย ๆ และจะหยดุลง หากไมไ่ดร้บัการตอบสนองตามธรรมชาติ  

             4) พฤตกิรรมการตอบสนองของมนุษย ์ต่อสิง่เรา้ทีม่คีวามเชื่อมโยงกบั
สิง่เรา้ตามธรรมชาต ิจะลดลงเรือ่ยๆและหยดุเมือ่ไมไ่ดร้บัการตอบสนองตามธรรมชาตแิละจะ
กลบัมาอกีครัง้ โดยไมต่อ้งอาศยัสิง่เรา้ตามธรรมชาติ 
                               5) มนุษยม์แีนวโน้มทีจ่ะรบัรู ้สิง่เรา้ทีม่ลีกัษณะคลา้ยๆ กนัและจะสนอง
ตอบสนองเหมอืนๆกนั 
                               6) บุคคลมแีนวโน้มทีจ่ะจ าแนกลกัษณะของสิง่เรา้ใหแ้ตกต่างกนัและ
เลอืกตอบสนองไดถู้กตอ้ง 
                               7) กฎแห่งการลดภาวะ (Law of Extinction) คอื ความเขม้ของการ
ตอบสนองจะลดลงเรือ่ยๆ หากบุคคลไดร้บัแต่สิง่เรา้ ทีว่างเงือ่นไขแต่อยา่งเดยีว  
                               8) กฎแห่งการฟ้ืนคนืสภาพเดมิตามธรรมชาต ิ(Law of Spontaneous 
Recovery) คอื การตอบสนองทีเ่กดิจากเงือ่นไขทีล่ดลง สามารถเกดิขึน้ไดอ้กี โดยไมต่อ้งใช้ 
สิง่เรา้ทีไ่มว่างเงือ่นไขมาเขา้คู่ 
                               9) กฎแห่งการถ่ายโยงการเรยีนรูสู้่สถานการณ์อื่นๆ(Law of 
Generalization) คอื เมือ่เกดิการเรยีนรู ้จากการวงเงือ่นไขแลว้ หากมสีิง่เรา้คลา้ยๆกบัสิง่เรา้ที่
วางเงือ่นไขมากระตุน้ อาจท าใหเ้กดิการตอบสนองทีเ่หมอืนกนัได้ 
                               10) กฎแห่งการจ าแนกความแตกต่าง (Law of Discrimination) คอื 
หากมกีารใชส้ิง่เรา้ทีว่างเงือ่นไขหลายๆ แบบ แต่มกีารใชส้ิง่เรา้ทีไ่มว่างเงือ่นไขเขา้คู่กบัสิง่เรา้ที่
ไมไ่ดว้างเงือ่นไข อยา่งใดอยา่งหนึ่งเท่านัน้ กส็ามารถช่วยใหเ้กดิการเรยีนรูโ้ดยสามารถแยก  
ความแตกต่างและเลอืกตอบสนองเฉพาะสิง่เรา้ทีว่างเงือ่นไขเท่านัน้ได้ 

               4.2.2.2 การน าแนวทฤษฎปีระยกุตใ์ชใ้นดา้นการเรยีนรู ้มดีงันี้  
(ชยัวฒัน์ สุทธริตัน์, 2553: 19) 
    1) ครคูวรน าความตอ้งการทางธรรมชาตขิองผูเ้รยีน หรอืสิง่ทีผู่เ้รยีน
ชอบมาเป็นสิง่เรา้ในการจดัการเรยีนรู ้จะท าใหผู้เ้รยีนเรยีนรูไ้ดด้ขี ึน้  
             2) ครคูวรเสนอสิง่ทีจ่ะสอน ไปพรอ้มๆ กบัสิง่เรา้ทีผู่เ้รยีนชอบหรอื
สนใจ 
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            3) ครคูวรน าเรือ่งทีเ่คยสอนแลว้ กลบัมาสอนใหมส่ามารถช่วยใหผู้เ้รยีน
เกดิการเรยีนรูไ้ด้ 
            4) ครคูวรจดักจิกรรมใหต่้อเนื่องและคลา้ยคลงึกนัระหว่างประสบการณ์
เดมิกบัประสบการณ์ใหม ่ช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูไ้ดง้า่ยขึน้  
            5) ครคูวรเสนอสิง่เรา้ใหช้ดัเจนจะท าใหผู้เ้รยีนเกดิการตอบสนองไดไ้ดด้ี 
            6) คร ูหากตอ้งการใหผู้เ้รยีนเกดิพฤตกิรรมใดควรใชส้ิง่เรา้หลายแบบ
แต่ตอ้งมสีิง่เรา้ทีม่กีารตอบสนองโดยไมม่เีงือ่นไขควบคู่ไปดว้ย 
              4.2.2.3 ทฤษฎกีารวางเงือ่นไขแบบโอเปอรแ์รนต ์(Operant Conditioning 
Theory) ผูท้ีเ่ป็นเจา้ของทฤษฎนีี้ คอื สกนิเนอร ์(Skinner) (ทศินา แขมมณ,ี  2547: 57-58)  
โดยที ่สกนิเนอร ์มคีวามคดิเหน็ ดงันี้ 
            1) การกระท าใด ๆ ถา้ไดร้บัการเสรมิแรง จะมแีนวโน้มเกดิขึน้อกี  
ส่วนการกระท าทีไ่มม่กีารเสรมิแรงจะมแีนวโน้มลดลง หายไปในทีสุ่ด  
            2) การลงโทษ ท าใหน้กัเรยีนเรยีนรูเ้รว็และลมืเรว็ 
                              3) การเสรมิแรง หรอืการใหร้างวลั เมือ่มกีารแสดงพฤตกิรรมทีต่อ้งการ
ออกมาสามารถช่วยปรบัและปลกูฝังนิสยัทีต่อ้งการได ้  
                       4.2.2.4 การน าแนวทฤษฎกีารวางเงือ่นไขไปประยกุตใ์ชใ้นดา้นการจดัการ
เรยีนรู ้มดีงันี้ (ทศินา แขมมณ,ี  2547: 54-57) 
                              1) การเสรมิแรงทางบวก (Positive reinforcement) เป็นการท าใหเ้กดิ
ความถีใ่นการแสดงพฤตกิรรมมากขึน้ ม ี4 ประเภท ดงันี้  
              1.1) การเสรมิแรงทีเ่ป็นสิง่ของ (Material reinforcer)  เป็นตวั
เสรมิแรงทีป่ระกอบไปดว้ย เช่น อาหาร ของเล่น  
              1.2) การเสรมิแรงทางสงัคม (Social reinforcer) เป็นตวัเสรมิแรงทีไ่ม่
ตอ้งลงทุน เป็นสิง่ทีค่่อนขา้งมปีระสทิธภิาพในการเสรมิแรง เช่น ค าชม ท่าทาง การยิม้  
มองอยา่งสนใจ 
              1.3) การเสรมิแรงทีเ่ป็นกจิกรรม (Activity reinforcer)  
เป็นการเสรมิแรงโดยการใชก้จิกรรม หรอืพฤตกิรรมทีช่อบใจ 
                                1.4) การเสรมิแรงทีเ่ป็นเบีย้อรรถกร (Token reinforcer)  
เป็นการน าเอาเบีย้อรรถกรไปแลกเป็นตวัเสรมิแรง เช่นดาว คปูอง โบนสั เงนิ คะแนน  
            2) การเสรมิแรงทางลบ (Negative reinforcement) เป็นการทีท่ าให้
พฤตกิรรมคงที ่ไมใ่หพ้ฤตกิรรมทีไ่มต่อ้งการเกดิขึน้ การเสรมิแรงในทางลบครคูวรท าทนัทใีห้
เรว็ทีสุ่ด และเวลาลงโทษตอ้งมเีหตุผล พอเหมาะไมร่นุแรงและควรควบคู่ไปกบัการเสรมิแรง
ทางบวก ผูล้งโทษตอ้งเป็นแบบอยา่งทีด่ดีว้ย การลงโทษควรเป็นวธิสีุดทา้ย ถา้ไมจ่ าเป็นไมค่วร
ใชก้ารลงโทษ 
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 เพื่อใหเ้หน็ความเชื่อมโยงของทฤษฎกีารเรยีนรูก้ลุ่มพฤตกิรรมนิยม ทีน่ ามาเป็นแนวคดิ
ในการสรา้งยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรมทีใ่ชส้มอง
เป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสรมิความสามารถในการคดิ
อยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ มแีนวคดิทฤษฎ ีดงัแสดงในตารางที ่4  
 
ตารางท่ี 4 สรปุทฤษฎกีารเรยีนรูก้ลุ่มพฤตกิรรมนิยม  
 

ทฤษฎีการ
เรียนรู้ 

นักการศึกษา แนวคิดหลกัการ การจดักิจกรรมการเรียนการ
สอน 

1.ทฤษฎกีาร
เชื่อมโยง ธอรน์
ไดค ์(Thorndike 
Connectionism 
Theory)  

 

ธอรน์ไดด ์
(Thorndike) 

1.การเรยีนรูเ้กดิจากการ
เชื่อมโยงระหว่างสิง่เรา้กบั
การตอบสนอง 
2.กฎการเรยีนรู้ 
 2.1 กฎแห่งความพรอ้ม 
คอืการเรยีนรูเ้กดิขึน้ไดด้ี
เมือ่มคีวามพรอ้มทัง้
รา่งกายและจติใจ 
 2.2 กฎแห่งการฝึกหดั คอื 
การท าซ ้าบ่อยๆ ท าใหก้าร
เรยีนรูค้งทนถาวร 
 2.3 กฎการใช ้คอื ความ
มัน่คงการเรยีนรูเ้กดิจาก
การเรยีนรูเ้กดิจากการใช้
บ่อยๆท าใหไ้มล่มื 
  2.4 กฎแห่งผลทีพ่งึพอใจ 
คอื การไดร้บัผลความพงึ
พอใจเป็นปัจจยัทีส่ าคญัต่อ
การเรยีนรู้ 

1.การเปิดโอกาสใหล้องผดิลองถูก
ดว้ยตนเองท าใหแ้กปั้ญหาจดจ า
บทเรยีนไดด้ ี
2.การส ารวจความพรอ้มก่อนเรยีน
เป็นสิง่จ าเป็นท าใหท้ราบรปูแบบ
การจดัการกจิกรรมใหแ้ก่นกัเรยีน 
3.การฝึกหดัอยา่งต่อเนื่องท าใหม้ี
ความเขา้ใจอยา่งถ่องแท้ 
4.การไดร้บัความพงึพอใจจากการ
เรยีนรูท้ าใหก้ารเรยีนการสอน
ประสบผลส าเรจ็  
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ตารางท่ี 4 สรปุทฤษฎกีารเรยีนรูก้ลุ่มพฤตกิรรมนิยม  
 

ทฤษฎีการ
เรียนรู้ 

นักการศึกษา แนวคิดหลกัการ การจดักิจกรรมการเรียนการ
สอน 

2. ทฤษฎกีารวาง
เงือ่นไข 
(Conditional 
Theory )   

2. สกนิเนอร ์
(Skinner)                                              
 

การเสรมิแรงเป็นสิง่ทีม่ ี
อทิธพิลต่อการแสดง
พฤตกิรรมของบุคคล  
ม ี2 ดา้น 
  1. การเสรมิแรงทางบวก 
คอืสิง่ทีม่อีทิธพิลท าใหม้ี
พฤตกิรรมเกดิเพิม่ขึน้ 
  2. การเสรมิแรงทางลบ คอื
การลงโทษ เป็นการหยดุ
พฤตกิรรมเท่านัน้ 

1. ควรเสรมิแรงในทางบวก เพราะ
ท าใหน้กัเรยีนมพีฤตกิรรมทีถ่าวร
ในทางทีด่ ี
2. ควรหลกีเลีย่งการลงโทษ
ลงโทษ เพราะเป็นการหยดุ
พฤตกิรรมเท่านัน้และควร
ปรบัเปลีย่นเป็นการยกยอ่งชมเชย
อยา่งจรงิใจ 
 

 
 4.3 ทฤษฎกีลุ่มมนุษยนิยม  
      แนวคดิของทฤษฎกีลุ่มนี้อยูใ่นกลุ่มของ มาสโลว ์(Maslow) โรเจอร ์(Rogers) โนลส ์
(Knowles) ซึง่มรีายละเอยีด ดงัต่อไปนี้ 
      4.3.1 ทฤษฎกีารเรยีนรูข้องมาสโลว ์(Maslow Theory) (ทศินา แขมมณ,ี 2547:  
68-69) อบัราฮมั มาสโลว ์กล่าวว่ามนุษยท์ุกคนมคีวามตอ้งการพืน้ฐานตามธรรมชาตเิป็นล าดบั 
เชื่อว่าโดยธรรมชาตแิลว้มนุษยใ์ฝ่ดปีรารถนาจะใชพ้ลงัความรู้ ความสามารถเพื่อน าตวัเองไปสู่
ชวีติทีเ่จรญิสมความปรารถนา ดงันัน้พฤตกิรรมต่างๆของมนุษยจ์งึเป็นผลมาจาก 
การพยายามทีจ่ะตอบสนองความตอ้งการตามล าดบัขัน้  ดงันี้ 

             4.3.1.1 ความตอ้งการทางรา่งกาย (Physiological Needs) เป็นความ
ตอ้งการขัน้พืน้ฐานทีม่อี านาจมากทีสุ่ดและสงัเกตเหน็ไดช้ดัทีสุ่ด จากความตอ้งการทัง้หมดเป็น
ความตอ้งการทีช่่วยการด ารงชวีติ ไดแ้ก่ ความตอ้งการอาหาร น ้าดื่ม ออกซเิจน การพกัผ่อน
นอนหลบั ความตอ้งการทางเพศ ความตอ้งการความอบอุ่น ตลอดจนความตอ้งการทีจ่ะถูก
กระตุน้อวยัวะรบัสมัผสั แรงขบัของรา่งกายเหล่านี้จะเกีย่วขอ้งโดยตรงกบัความอยูร่อดของ
รา่งกายและของอนิทรยี ์ความพงึพอใจทีไ่ดร้บัในขัน้น้ีจะกระตุน้ใหเ้กดิความตอ้งการในขัน้ทีส่งู
กว่าและถา้บุคคลใดประสบความลม้เหลวทีจ่ะสนองความตอ้งการพืน้ฐานน้ีกจ็ะไมไ่ดร้บัการ
กระตุน้ ใหเ้กดิความตอ้งการในระดบัทีส่งูขึน้อยา่งไรกต็ามถา้ความตอ้งการอยา่งหนึ่งยงัไมไ่ดร้บั
ความพงึพอใจ บุคคลกจ็ะอยูภ่ายใตค้วามตอ้งการนัน้ตลอดไป ซึง่ท าใหค้วามตอ้งการอื่นๆ ไม่
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ปรากฏหรอืกลายเป็นความตอ้งการระดบัรองลงไป เช่น คนทีอ่ดอยากหวิโหยเป็นเวลานานจะไม่
สามารถสรา้งสรรคส์ิง่ทีม่ปีระโยชน์ต่อโลกได ้บุคคลเช่นนี้จะหมกมุน่อยูก่บัการจดัหาบางสิง่
บางอยา่งเพื่อใหม้อีาหารไวร้บัประทาน Maslow อธบิายต่อไปว่าบุคคลเหล่านี้จะมคีวามรูส้กึเป็น
สุขอยา่งเตม็ทีเ่มือ่มอีาหารเพยีงพอส าหรบัเขาและจะไมต่อ้งการสิง่อื่นใดอกี ชวีติของเขากล่าว
ไดว้่าเป็นเรือ่งของการรบัประทาน สิง่อื่น ๆ นอกจากนี้จะไมม่คีวามส าคญัไมว่่าจะเป็นเสรภีาพ 
ความรกั ความรูส้กึต่อชุมชน การไดร้บัการยอมรบั และปรชัญาชวีติ บุคคลเช่นนี้มชีวีติอยู่
เพื่อทีจ่ะรบัประทานเพยีงอยา่งเดยีวเท่านัน้ ตวัอยา่ง การขาดแคลนอาหารมผีลต่อพฤตกิรรม  

              4.3.1.2 ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety needs) เมือ่ความตอ้งการ
ทางดา้นรา่งกายไดร้บัความพงึพอใจแลว้บุคคลกจ็ะพฒันาการไปสู่ข ัน้ใหมต่่อไป ซึง่ขัน้น้ีเรยีกว่า
ความตอ้งการความปลอดภยัหรอืความรูส้กึมัน่คง (Safety or Security) Maslow กล่าวว่า 
ความตอ้งการความปลอดภยัน้ีจะสงัเกตไดง้า่ยในทารกและในเดก็เลก็ ๆ เนื่องจากทารกและเดก็
เลก็ ๆ ตอ้งการความช่วยเหลอืและตอ้งพึง่พาอาศยัผูอ้ื่น ตวัอยา่ง ทารกจะรูส้กึกลวัเมือ่ถูกทิง้ให้
อยูต่ามล าพงัหรอืเมือ่เขาไดย้นิเสยีงดงัๆ หรอืเหน็แสงสว่างมาก ๆ แต่ประสบการณ์และการ
เรยีนรูจ้ะท าใหค้วามรูส้กึกลวัหมดไป พลงัความตอ้งการความปลอดภยัจะเหน็ไดช้ดัเจนเช่นกนั
เมือ่เดก็เกดิความเจบ็ป่วย ตวัอยา่งเดก็ทีป่ระสบอุบตัเิหตุขาหกักจ็ะรูส้กึกลวัและอาจแสดงออก
ดว้ยอาการฝันรา้ยและความตอ้งการทีจ่ะไดร้บัความปกป้องคุม้ครองและการใหก้ าลงัใจ  

       มาสโลว ์(Maslow)กล่าวเพิม่เตมิว่าพ่อแมท่ีเ่ลีย้งดลูกูอยา่งไมก่วดขนัและตามใจ
มากจนเกนิไปจะไมท่ าใหเ้ดก็เกดิความรูส้กึว่าไดร้บัความพงึพอใจจากความตอ้งการความ
ปลอดภยัการใหน้อนหรอืใหก้นิไมเ่ป็นเวลาไมเ่พยีง แต่ท าใหเ้ดก็สบัสนเท่านัน้แต่ยงัท าใหเ้ดก็
รูส้กึไมม่ัน่คงในสิง่แวดลอ้มรอบ ๆ ตวัเขา สมัพนัธภาพของพ่อแมท่ีไ่มด่ต่ีอกนั เช่น ทะเลาะกนั
ท ารา้ยรา่งกายซึง่กนัและกนั พ่อแมแ่ยกกนัอยู ่หยา่ ตายจากไป สภาพการณ์เหล่านี้จะมอีทิธพิล
ต่อความรูท้ีด่ขีองเดก็ ท าใหเ้ดก็รูว้่าสิง่แวดลอ้มต่าง ๆ ไมม่ัน่คง ไมส่ามารถคาดการณ์ไดแ้ละ
น าไปสู่ความรูส้กึไมป่ลอดภยั 

    4.3.1.3 ความตอ้งการความรกัและความเป็นเจา้ของ (Belongingness and 
Love needs) ความตอ้งการความรกั และความเป็นเจา้ของ เป็นความตอ้งการ ขัน้ที ่3 
ความตอ้งการนี้จะเกดิขึน้เมือ่ความตอ้งการทางดา้นรา่งกายและความตอ้งการความปลอดภยั
ไดร้บัการตอบสนองแลว้บุคคลตอ้งการไดร้บัความรกัและความเป็นเจา้ของโดยการสรา้ง
ความสมัพนัธก์บัผูอ้ื่น เช่น ความสมัพนัธภ์ายในครอบครวัหรอืกบัผูอ้ื่นสมาชกิภายในกลุ่ม  

จะเป็นเป้าหมายส าคญัส าหรบับุคคล กล่าวคอื บุคคลจะรูส้กึเจบ็ปวดมากเมือ่ถูกทอดทิง้ไมม่ใีคร
ยอมรบั หรอืถูกตดัออกจากสงัคม ไมม่เีพื่อน โดยเฉพาะอยา่งยิง่เมือ่จ านวนเพื่อนๆ ญาตพิีน้่อง 
สามหีรอืภรรยาหรอืลกูๆไดล้ดน้อยลงไปนกัเรยีนทีเ่ขา้โรงเรยีนทีห่่างไกลบา้นจะเกดิความ
ตอ้งการเป็นเจา้ของอยา่งยิง่ และจะแสวงหาอยา่งมากทีจ่ะไดร้บัการยอมรบัจากกลุ่มเพื่อน 
Maslow ยงัย า้ว่าความตอ้งการความรกัของคนจะเป็นความรกัทีเ่ป็นไปในลกัษณะทัง้การรูจ้กัให้
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ความรกัต่อผูอ้ื่นและรูจ้กัทีจ่ะรบัความรกัจากผูอ้ื่น การไดร้บัความรกัและไดร้บัการยอมรบัจาก
ผูอ้ื่นเป็นสิง่ทีท่ าใหบุ้คคลเกดิความรูส้กึว่าตนเองมคีุณค่า บุคคลทีข่าดความรกักจ็ะรูส้กึว่าชวีติ  
ไรค้่ามคีวามรูส้กึอา้งวา้งและเคยีดแคน้ กล่าวโดยสรปุ มาสโลว ์Maslow มคีวามเหน็ว่าบุคคล
ตอ้งการความรกัและความรูส้กึเป็นเจา้ของ และการขาดสิง่นี้มกัจะเป็นสาเหตุใหเ้กดิความ  
คบัขอ้งใจและท าใหเ้กดิปัญหาการปรบัตวัไมไ่ด ้และความยนิดใีนพฤตกิรรมหรอืความเจบ็ป่วย
ทางดา้นจติใจในลกัษณะต่าง สิง่ทีค่วรสงัเกตประการหน่ึง กค็อืมบีุคคลจ านวนมากทีม่คีวาม
ล าบากใจทีจ่ะเปิดเผยตวัเอง เมือ่มคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิสนิทสนมกบัเพศตรงขา้มเนื่องจากกลวั
ว่าจะถูกปฏเิสธความรูส้กึเช่นน้ี Maslow กล่าวว่าสบืเนื่องมาจากประสบการณ์ในวยัเดก็การ
ไดร้บัความรกัหรอืการขาดความรกัในวยัเดก็ ยอ่มมผีลกบัการเตบิโตเป็นผูใ้หญ่ทีม่วีุฒภิาวะ 
และการมทีศันคตใินเรือ่งของความรกั Maslow เปรยีบเทยีบว่าความตอ้งการความรกักเ็ป็น
เช่นเดยีวกบัรถยนตท์ีส่รา้งขึน้มาโดยตอ้งการก๊าซหรอืน ้ามนันัน่เอง  

     4.3.1.4 ความตอ้งการไดร้บัความนบัถอืยกยอ่ง (Self-Esteem needs) เมือ่
ความตอ้งการไดร้บัความรกัและการใหค้วามรกัแก่ผูอ้ื่นเป็นไปอยา่งมเีหตุผลและท าใหบุ้คคล 
เกดิความพงึพอใจแลว้ พลงัผลกัดนัในขัน้ที ่3 กจ็ะลดลงและมคีวามตอ้งการในขัน้ต่อไป 

มาแทนที ่กล่าวคอืมนุษยต์อ้งการทีจ่ะไดร้บัความนบัถอืยกยอ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คอื ลกัษณะ
แรกเป็นความตอ้งการนบัถอืตนเอง (Self-respect) ส่วนลกัษณะที ่2 เป็นความตอ้งการไดร้บั
การยกยอ่งนบัถอืจากผูอ้ื่น (Esteem from others)  มรีายละเอยีด ดงันี้ 
                1) ความตอ้งการนบัถอืตนเอง (Self-respect) คอื ความตอ้งการมอี านาจ 
มคีวามเชื่อมัน่ในตนเอง มคีวามแขง็แรง มคีวามสามารถในตนเอง มผีลสมัฤทธิไ์มต่อ้งพึง่พา
อาศยัผูอ้ื่น และมคีวามเป็นอสิระ ทุกคนตอ้งการทีจ่ะรูส้กึว่าเขามคีุณค่าและมคีวามสามารถที่  
จะประสบความส าเรจ็ในงานภารกจิต่างๆ และมชีวีติทีเ่ด่นดงั  
                2) ความตอ้งการไดร้บัการยกยอ่งนบัถอืจากผูอ้ื่น (Esteem from others) 
คอื ความตอ้งการมเีกยีรตยิศ การไดร้บัยกยอ่ง ไดร้บัการยอมรบั ไดร้บัความสนใจ มสีถานภาพ 
มชีื่อเสยีงเป็นทีก่ล่าวขาน และเป็นทีช่ื่นชมยนิด ีมคีวามตอ้งการทีจ่ะไดร้บัความยกยอ่งชมเชย
ในสิง่ทีเ่ขากระท าซึง่ท าใหรู้ส้กึว่าตนเองมคีุณค่าว่าความสามารถของเขาไดร้บัการยอมรบั  
จากผูอ้ื่น ความตอ้งการไดร้บัความนบัถอืยกยอ่ง กเ็ป็นเช่นเดยีวกบัธรรมชาตขิองล าดบัชัน้ใน
เรือ่งความตอ้งการดา้นแรงจงูใจตามทศันะของ Maslow ในเรือ่งอื่นๆ ทีเ่กดิขึน้ภายในจตินัน่คอื 
บุคคลจะแสวงหาความตอ้งการไดร้บัการยกยอ่งกเ็มือ่ภายหลงัจาก ความตอ้งการความรกัและ
ความเป็นเจา้ของไดร้บัการตอบสนองความพงึพอใจของเขาแลว้ และ Maslow กล่าวว่ามนัเป็น
สิง่ทีเ่ป็นไปไดท้ีบุ่คคลจะยอ้นกลบัจากระดบัขัน้ความตอ้งการในขัน้ที ่4 กลบัไปสู่ระดบั ขัน้ที ่3 
อกีถา้ความตอ้งการระดบัขัน้ที ่3 ซึง่บุคคลไดร้บัไวแ้ลว้นัน้ถูกกระทบกระเทอืนหรอืสญูสลายไป
ทนัททีนัใด  
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              4.3.1.5 ความตอ้งการทีจ่ะเขา้ใจตนเองอยา่งแทจ้รงิ (Self-actualization 
needs) ขัน้สุดทา้ย ถา้ความตอ้งการล าดบัขัน้ก่อน ๆ ไดท้ าใหเ้กดิความพงึพอใจอยา่งมี
ประสทิธภิาพความตอ้งการเขา้ใจตนเองอยา่งแทจ้รงิกจ็ะเกดิขึน้ Maslow อธบิายความตอ้งการ
เขา้ใจตนเองอยา่งแทจ้รงิว่าเป็นความปรารถนาในทุกสิง่ทุกอยา่งซึง่บุคคลสามารถจะไดร้บัอยา่ง
เหมาะสม บุคคลทีป่ระสบผลส าเรจ็ในขัน้สงูสุดนี้ จะใชพ้ลงัอยา่งเตม็ที ่ในสิง่ทีท่า้ทาย
ความสามารถและศกัยภาพของเขาและมคีวามปรารถนาทีจ่ะปรบัปรงุตนเอง พลงัแรงขบัของ
เขาจะกระท าพฤตกิรรมตรงกบัความสามารถของตน กล่าวโดยสรปุ การเขา้ใจตนเองอยา่ง
แทจ้รงิเป็นความตอ้งการอยา่งหนึ่งของบุคคลทีจ่ะบรรลุถงึจดุสงูสุดของศกัยภาพความตอ้งการที่
จะเขา้ใจตนเองอยา่งแทจ้รงิจะด าเนินไปอยา่งงา่ยหรอืเป็นไปโดยอตัโนมตั ิโดยความเป็นจรงิ
แลว้ มาสโลว ์(Maslow) เชื่อว่าคนเรามกัจะกลวัตวัเองในสิง่เหล่านี้ ดา้นทีด่ทีีสุ่ดของเรา
ความสามารถพเิศษของเรา สิง่ทีด่งีามทีสุ่ดของเรา พลงัความสามารถ ความคดิสรา้งสรรค์  

   แรงจงูใจและความตอ้งการของผูเ้รยีนเป็นสิง่ทีผู่เ้รยีนทุกคนตอ้งมเีริม่จาก  
ความตอ้งการของผูเ้รยีนว่าตอ้งการอะไรและและใชแ้รงจงูใจทีค่ดิว่าจะสามารถท าใหผู้เ้รยีน
สามารถท าไดจ้นส าเรจ็ และพยายามเลอืกท าใหใ้นทีผู่เ้รยีนสนใจจะเป็นตวัช่วยใหผู้เ้รยีน  
ประสบความส าเรจ็ไดง้า่ยขึน้ 
          4.3.2 ทฤษฎกีารเรยีนรูข้อง คารล์ อาร ์โรเจอร ์(Carl R. rogers)  
(สุรางค ์โคว้ตระกูล,  2553: 78-80) มคีวามเชื่อว่ามนุษยส์ามารถพฒันาตนเองได ้หากอยูใ่น
สภาพและธรรมชาตทิีเ่หมาะสมเป็นอสิระและผ่อนคลายซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้  

            4.3.2.1 โดยธรรมชาตแิลว้ มนุษยท์ุกคนมศีกัยภาพทีจ่ะเรยีนรู้ 
               4.3.2.2 การเรยีนรูจ้ะเกดิขึน้กต่็อเมือ่ผูเ้รยีนรบัรูว้่าวชิาทีเ่รยีนมคีวามหมาย 
และมจีดุมุง่หมายสมัพนัธ ์กบัจดุมุง่หมายในชวีติ ของผูเ้รยีน  

            4.3.2.3 ผูเ้รยีนจะต่อตา้นการเรยีนรูท้ีผู่เ้รยีนรูส้กึว่าเป็นการกระท าที่
กระทบกระเทอืนความรูส้กึของผูเ้รยีน 
                4.3.2.4 ในกรณทีีก่ารกระทบกระเทอืนจากภายนอกลดลงจะท าใหผู้เ้รยีน
ยอมรบัการเรยีนรูไ้ดบ้า้ง 
                4.3.2.5 ผูเ้รยีนจะยอมรบัรูป้ระสบการณ์ใหม่ๆ  และเริม่เรยีนรู ้หากการขูเ่ขญ็
จากภายนอกลดลง 
                4.3.2.6 การเรยีนรูท้ีส่ าคญัจะเกดิจากตวัผูเ้รยีนเอง (Learning by Doing) 
                4.3.2.7 ถา้นกัเรยีนมสี่วนรว่มและรบัผดิชอบในกระบวนการเรยีนรู ้จะท าให้
การเรยีนรูข้องนกัเรยีนมากขึน้ 
                4.3.2.8 ถา้นกัเรยีนเป็นผูร้เิริม่เรยีนรูด้ว้ยตวัเอง จะท าใหน้กัเรยีนอยากเรยีนรู้
เพิม่มากขึน้ตลอดเวลา 
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                4.3.2.9 การทีใ่หผู้เ้รยีนประเมนิผลการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง จะช่วยใหผู้เ้รยีนมี
ความคดิเป็นอสิระ เป็นตวัของตวัเอง และมคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ 
                       4.3.2.10 การเรยีนรูจ้ะมปีระโยชน์มากทีสุ่ดต่อการมชีวีติอยูใ่นปัจจบุนักล่าว 
คอืการเรยีนรูเ้กีย่วกบักระบวนการเรยีนรู ้(Process of Learning) หรอือาจกล่าวแบบสรปุไดว้่า
เรยีนรูไ้ดอ้ยา่งไร 
 แนวคดิจากกลุ่มมนุษยน์ิยม น ามาใชเ้พื่อการพฒันาพฤตกิรรมของผูเ้รยีนเน้นการเรยีนรู้
อยา่งอสิระเลอืกการเรยีนตามความตอ้งการและความสนใจ เป็นการพฒันาการเรยีนรูท้ีใ่ชส้มอง
เป็นฐาน ผูเ้รยีนไดพ้ฒันาความสามารถตามศกัยภาพของแต่ละคนดงันัน้ ครจูงึหน้าทีส่่งเสรมิท า
ใหน้กัเรยีนไดแ้สดงความสามารถของตนเองไดอ้ยา่งเตม็ที่ 

      4.3.3 ทฤษฎกีารเรยีนรูข้องโนลส ์(Knowles) (ทศินา แขมมณี,  2547: 70-71) ได้
มแีนวคดิเกีย่วกบัการเรยีนรู้ ดงันี้ 
            4.3.3.1 ผูเ้รยีนจะเรยีนรูไ้ดม้ากหากมสี่วนรว่มในการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  
            4.3.3.2 การเรยีนรูข้องมนุษยเ์ป็นกระบวนการภายใน อยูใ่นความควบคุมของ
ผูเ้รยีนแต่ละคน ผูเ้รยีนจะน าประสบการณ์ ความรู ้ทกัษะและค่านิยมต่าง ๆ เขา้มาสู่การเรยีนรู้
ของตน 
             4.3.3.3 มนุษยจ์ะเรยีนรูไ้ดด้หีากมอีสิระทีจ่ะเรยีนในสิง่ทีต่นตอ้งการและดว้ย
วธิกีารทีต่นพอใจ 
             4.3.3.4 มนุษยท์ุกคนมลีกัษณะเฉพาะตน ความเป็นเอกกตัตบุคคลเป็นสิง่ทีม่ ี
คุณค่า มนุษยค์วรไดร้บัการส่งเสรมิในการพฒันาความเป็นเอกกตัตบุคคลของตน  
                       4.3.3.5 มนุษยเ์ป็นผูม้คีวามสามารถและเสรภีาพทีจ่ะตดัสนิใจและเลอืก
กระท าสิง่ต่าง ๆตามทีต่นพอใจและรบัผดิชอบในผลการกระท า 
 เพื่อใหเ้หน็ความเชื่อมโยงของทฤษฎกีารเรยีนรูก้ลุ่มมนุษยนิยม ทีน่ ามาเป็นแนวคดิใน
การสรา้งยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็น
ฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสรมิความสามารถในการคดิ
อยา่งมวีจิารณญาณและความมวีนิยัในตนเองของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้มแีนวคดิ
ทฤษฎ ีดงัแสดงในตารางที ่5 
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ตารางท่ี 5 สรปุทฤษฏกีารเรยีนรูก้ลุ่มมนุษยน์ิยม  
 
ทฤษฎีการ
เรียนรู้ 

นักการศึกษา แนวคิดหลกัการ การจดักิจกรรมการเรียน  
การสอน 

 1. มาสโลว ์
(Maslow) 

1. มนุษยม์คีวามตอ้งการ
พืน้ฐานธรรมชาต ิ5 ขัน้
ตามล าดบัคอืความ
ตอ้งการทางดา้นรา่งกาย
ความปลอดภยั ความรกั 
ไดร้บัการยอมรบัและยก
ยอ่งจากสงัคม และการ
ไดร้บัพฒันาศกัยภาพ
อยา่งเตม็ที ่
2. มนุษยต์อ้งการรูจ้กัและ
พฒันาตนเองใหไ้ดร้บั
ประสบการณ์สงูสุด 

1. การเขา้ใจความตอ้งการ
พืน้ฐานของมนุษยท์ีจ่ะเขา้ใจ
พฤตกิรรมซึง่เป็นการแสดงออก
ถงึความตอ้งการของคน 
2. ผูเ้รยีนจะเกดิการเรยีนรูไ้ดด้ี
เมือ่จงูใจดว้ยการตอบสนอง
ความตอ้งการของผูเ้รยีน 
3. การใหอ้สิรภาพและเสรภีาพ
ในการเรยีนรูจ้ะตอบสนองความ
ตอ้งการของผูเ้รยีนและจดั
บรรยากาศใหเ้กดิประสบการณ์
ในการรูจ้กัตนเอง 

 2. โรเจอร ์

(Rogers) 

1. การเรยีนรูเ้ป็น
กระบวนการจดั
บรรยากาศ ทีผ่่อนคลาย 
เป็นอสิระใหผู้เ้รยีนเป็น
ศูนยก์ลางผูส้อนเป็นผู้
ชีแ้นะอ านวยความสะดวก
ในการเรยีน 

1. จดับรรยากาศการเรยีนรูท้ี่
ผูเ้รยีนรูส้กึอบอุ่น ไวว้างใจ 
2. ใหผู้เ้รยีนเป็นผูน้ าการเรยีนรู ้
ครเูป็นผูช้ีแ้นะ อ านวยความ
สะดวกเพราะผูเ้รยีนมศีกัยภาพ
และแรงจงูใจในการพฒันา
ตนเองอยูแ่ลว้ 
3. เน้นกระบวนการเรยีนรูเ้ป็น
เครือ่งมอืหาความรู้ 
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 ตารางท่ี 5  สรปุทฤษฏกีารเรยีนรูก้ลุ่มมนุษยน์ิยม (ต่อ) 
 
ทฤษฎีการ
เรียนรู้ 

นักการศึกษา แนวคิดหลกัการ การจดักิจกรรมการเรียน  
การสอน 

 3. โคมส ์
(Comb) 

ความรูส้กึและเจตนคติ
ของผูเ้รยีนมอีทิธพิลต่อ
การเรยีนรู้ 

ค านึงถงึความรูส้กึ เจตคตต่ิอ
การเรยีนรูจ้ะช่วยใหเ้กดิการ
เรยีนรูไ้ดด้ ี

 4. โนลส ์
(Knowles) 

1. ผูเ้รยีนจะเรยีนรูไ้ดม้าก
ถา้มสี่วนรว่มในการเรยีนรู้
ดว้ยตนเอง 
2. ผูเ้รยีนจะน า
ประสบการณ์ ความรู ้
ทกัษะ ค่านิยม มาสู่
กระบวนการเรยีนรูภ้ายใน
ตนเอง 
3. การเรยีนรูท้ีม่อีสิระตาม
สิง่ทีต่อ้งการดว้ยวธิกีาร
พอใจจะท าใหเ้กดิ 
การเรยีนรูไ้ดด้ี 
4. มนุษยม์ลีกัษณะเฉพาะ
ตน จงึควรไดร้บั 
การส่งเสรมิ ความเป็น
เอกกตัตบุคคล 
5. มนุษยม์คีวามสามารถ
มเีสรภีาพ ทีจ่ะตดัสนิใจ
เลอืกกระท าในสิง่ทีต่น
พอใจและรบัผดิชอบต่อ
การกระท าของตนเอง 
 

1. ใหผู้เ้รยีนมสี่วนรว่ม
รบัผดิชอบในกระบวนการเรยีน 
จะช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู้
ไดด้ ี
2. จดัประสบการณ์ทีเ่ปิดโอกาส
ใหผู้เ้รยีนเลอืกเรยีนและวธิ ี
การเรยีนรูเ้อง 
3. จดักระบวนการเรยีนการสอน
ทีเ่ขา้ใจและส่งเสรมิความ
แตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อ
ส่งเสรมิผูเ้รยีนใหพ้ฒันาได้ 
ตามศกัยภาพของตน 
4. เปิดโอกาสและส่งเสรมิ 
การตดัสนิใจของผูเ้รยีนดว้ย
ตนเองและยอมรบัผลทีเ่กดิขึน้ 
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        4.4  ทฤษฎีพหปัุญญา  
                      ผูบุ้กเบกิทฤษฎนีี้คอื โฮเวริด์ การด์เนอร ์(Howard Gardner) จาก
มหาวทิยาลยัฮารว์ารด์ (Harvard university) ในปี ค.ศ.1983 เขาไดเ้ขยีนหนงัสอื ชื่อ Frames 
of Mind :The Theory of Multiple Intelligences ซึง่ไดร้บัความสนใจอยา่งกวา้งขวางแนวคดิ
ของเขาก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทางความคดิเกีย่วกบั เชาวปั์ญญาเป็นอยา่งมาก และ
กลายเป็นทฤษฎทีีก่ าลงัมอีทิธพิลอยา่งกวา้งขวาง ต่อการจดัการศกึษาและการเรยีนการสอน ใน
ปัจจบุนั (ทศินา แขมมณ,ี  2547: 85-89) แนวคดิเกีย่วกบัเชาวปั์ญญา (Intelligences) ทีม่มีา
ตัง้แต่เดมินัน้จ ากดัอยูท่ีค่วามสามารถดา้นภาษาความสามารถทางดา้นคณติศาสตรแ์ละการคดิ
เชงิตรรกะหรอืเชงิเหตุผลเป็นหลกัการวดัเชาวน์ปัญญาของผูเ้รยีนจะวดัจากคะแนนทีท่ าได ้จาก
แบบทดสอบทางสตปัิญญาซึง่ประกอบดว้ยการทดสอบความสามารถทัง้ 2 ดา้นดงักล่าว คะแนน
จากการวดัเชาวปั์ญญาจะเป็นตวัก าหนดเชาวปั์ญญาของบุคคลนัน้ไปตลอด เพราะมคีวามเชื่อว่า
องคป์ระกอบของเชาวน์ปัญญาจะไมเ่ปลีย่นแปลง ไปตามวยัหรอืประสบการณ์มากนกัแต่เป็น
คุณลกัษะทีต่ดิตวัมาแต่ก าเนิด ดงันี้ การด์เนอร ์(Gardner, 1983: 1-5) ใหน้ิยามค าว่า เชาวน์
ปัญญา (Intelligence) ไวว้่า หมายถงึ ความสามารถในการแกปั้ญหาในสภาพแวดลอ้มต่างๆ 
หรอื การสรา้งสรรคผ์ลงานต่างๆ ซึง่จะมคีวามสมัพนัธก์บับรบิททางวฒันธรรมในแต่ละแห่ง
รวมทัง้ความสามารถใจ การตัง้ปัญหาเพื่อจะหาค าตอบและเพิม่พนูความรู ้การด์เนอร ์มคีวาม
เชื่อพืน้ฐานทีส่ าคญั 2 ประการ ดงันี้ 
          4.4.1  เชาวน์ปัญญาของบุคคลมไิดม้เีพยีงความสามารถทางภาษาและทาง
คณติศาสตร ์เท่านัน้ แต่มอียูอ่ยา่งหลากหลายถงึ 9 ประเภทดว้ยกนั ซึง่เขากล่าวว่าความจรงิ
อาจจะมมีากกว่านี้ คนแต่ละคนจะมคีวามสามารถเฉพาะดา้นทีแ่ตกต่างไปจากคนอื่นและมี
ความสามารถในดา้นต่างๆไมเ่ท่ากนั ความสามารถทีผ่สมผสานกนัออกมา ท าใหบุ้คคลแต่ละคน
มแีบบแผนซึง่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตน   
          4.4.2  เชาวน์ปัญญาของแต่ละบุคคลจะไมอ่ยูค่งทีอ่ยูท่ีร่ะดบัทีต่นมตีอนเกดิ
สามารถเปลีย่นแปลงไดห้ากไดร้บัการส่งเสรมิทีเ่หมาะสมในความคดิของการด์เนอร ์เชาวน์
ปัญญาของบุคคลประกอบดว้ยความสามารถ 3 ประการ ดงันี้  
                        4.4.2.1 ความสามารถในการแกปั้ญหาในสภาพการณ์ต่างๆ ทีเ่ป็นไปตาม
ธรรมชาตแิละตามบรบิททางวฒันธรรมของบุคคลนัน้  
                        4.4.2.2 ความสามารถในการสรา้งสรรคผ์ลงานทีม่ปีระสทิธภิาพและสมัพนัธ์
กบับรบิททางวฒันธรรม  
                        4.4.2.3 ความสามารถในการแสวงหาหรอืตัง้ปัญหาเพื่อหาค าตอบและ
เพิม่พนูความรู ้
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 การด์เนอร ์( Gardner) ไดเ้สนอว่าเชาวน์ปัญญาของบุคคลแต่ละคน มเีชาวปั์ญญาอยู่
อยา่งหลากหลายแตกต่างกนัถงึ 9 ดา้นดว้ยกนั (Gardner, 1983: 6)  เพยีงแต่มคีวามสามารถ
แต่ละดา้นไมเ่ท่ากนัความสามารถทีจ่ะผสมผสานกนัออกมา ท าใหบุ้คคลมแีบบแผน ทีม่ ี
เอกลกัษณ์เฉพาะตน หากบุคคลไดร้บัการส่งเสรมิทีเ่หมาะสม จะสามารถพฒันาความสามารถที่
ตนมอียูใ่หเ้ตม็ศกัยภาพไดเ้ชาวปั์ญญา 9 ประการ ไดแ้ก่ (เยาวพา เดชะคุปต,์ 2551:  57-58) 

 1.  สตปัิญญาดา้นภาษา  
        สตปัิญญาดา้นภาษา  (Linguistic Intelligence)  เป็นความสามารถในการเลอืกใช้
ถอ้ยค าภาษาทีแ่สดงออกในการสื่อความหมาย โดยมสีมองส่วน Brocals Area ซึง่เป็นสมอง
ส่วนหน้า ควบคุมการเรยีบเรยีงประโยคออกมาเป็นประโยคทีส่ ื่อความตามหลกัภาษา หากสมอง
ส่วนน้ีไดร้บัความเสยีหายอาจจะท าใหส้ื่อสารกบัผูอ้ื่นไมรู่เ้ร ื่ อง แต่ยงัฟังหรอือ่านสิง่ต่างๆ แลว้
เขา้ใจไดอ้ยู ่ซึง่ลกัษณะส าคญัของบุคคลทีม่สีตปัิญญาดา้นภาษา มดีงันี้ 

     1.1 เป็นบุคคลทีเ่หน็คุณค่าของหนงัสอื ชอบอ่านหนงัสอืแลว้พดูหรอืเล่าในสิง่ทีอ่่าน 
     1.2 มคีวามจ าดใีนชื่อต่างๆ สถานที ่วนั เดอืน ปี หรอืสิง่เลก็ๆ น้อยๆ ทีพ่บ 
     1.3 สามารถนึกคดิถอ้ยค าต่างๆ ในใจไดก่้อนทีจ่ะพดูหรอือ่านสิง่เหล่านัน้ 
     1.4 สื่อสารกบัผูอ้ื่นโดยใชภ้าษาไดเ้ป็นอยา่งดี 

      1.5 สนุกสนานกบัการเล่นเกมทีเ่กีย่วกบัการใชค้ า (อกัษรไขวต่้อค า) การพดูค า 
สมัผสั (การแต่งค าประพนัธ/์กลอนสด) การเล่นค าผวน  

     1.6 เป็นผูม้คีวามสามารถดา้นการเขยีนสะกดค าไดอ้ยา่งถูกตอ้งใชค้ าศพัทต่์างๆ  
ไดอ้ยา่งด ี

     1.7 มคีวามสามารถในการเรยีนรูภ้าษาอื่นไดอ้ยา่งดี 
     1.8 มคีวามพยายามทีจ่ะพฒันาการใชภ้าษาของตนเอง จะสามารถสรา้งค าทัง้ใน  

การพดูและการเขยีนในรปูแบบใหมไ่ดอ้ยา่งสม ่าเสมอ  
      1.9 เป็นคนรกัการอ่าน การเขยีน การเล่าเรือ่ง แต่งค าประพนัธ ์โตว้าท ีเล่าข าขนั  
รว่มอภปิรายแสดงความคดิเหน็ต่างๆ 

     1.10 ชอบเรยีนวชิาภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ประวตัศิาสตรม์ากกว่า
คณติศาสตร ์วทิยาศาสตร ์

     1.11 มคีวามสนใจในอาชพีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชภ้าษา เช่น กว ีนกัพดู นกัเขยีน  
นกักฎหมาย เป็นตน้ 

     1.12 มทีกัษะทางภาษาทีม่ปีระสทิธภิาพทัง้การฟัง พดู อ่าน และเขยีน  
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           2.  สตปัิญญาในการใชเ้หตุผลเชงิตรรกะและคณติศาสตร ์ 
               สตปัิญญาในดา้นการใชเ้หตุผลเชงิตรรกะและคณติศาสตร ์(Logical Mathematical 
Intelligence) และดา้นภาษาทีก่ล่าวไปขา้งตน้ มกัจะถอืว่าเป็นสตปัิญญา ขัน้ทัว่ไปของมนุษย ์
มกัจะวดัผ่านแบบทดสอบต่างๆ เชาวน์ปัญญาในดา้นน้ีมสีมองส่วนควบคุมกลไกในการ
แกปั้ญหาในการใชเ้หตุผลเชงิตรรกะและการค านวณทางคณติศาสตร ์การด์เนอรก์ล่าวถงึ
สตปัิญญาในดา้นน้ีว่ามอีงคป์ระกอบ 3 ดา้น ดงันี้ 

     2.1 ดา้นการคดิค านวณทางคณติศาสตร ์(Mathematics) 
     2.2 ดา้นวทิยาศาสตร ์(Science) 
     2.3 ดา้นการใชเ้หตุผลเชงิตรรกะ (Logic) ลกัษณะส าคญัของบุคคลทีม่สีตปัิญญาใน 

การใชเ้หตุผลเชงิตรรกะและคณติศาสตร์ 
                    2.3.1 เขา้ใจสิง่ต่างๆ และบทบาทของสิง่เหล่านัน้ตามสภาพทีเ่ป็นอยูใ่น
สิง่แวดลอ้ม 

          2.3.2 เขา้ใจในเรือ่งจ านวน ตวัเลข และมทีกัษะในการคดิค านวณเช่น การ
ประมาณค่า การท านายค่าทางสถติ ิการแสดงผลขอ้มลูโดยกราฟแบบต่างๆ รวมทัง้รูจ้กัใช้
เทคนิคในการแกปั้ญหาเกีย่วกบัคณติศาสตร์ 

          2.3.3 มทีกัษะในการแกปั้ญหาโดยพจิารณาเหตุและผล (Critical Thinking) 
          2.3.4 เขา้ใจรปูแบบและความสมัพนัธข์องสิง่ต่างๆ โดยรูจ้กัใชส้ญัลกัษณ์ทีเ่ป็น

รปูธรรมเพื่อแสดงในสิง่ทีเ่ป็นนามธรรม สามารถอธบิายเรือ่งมโนมตใินเรือ่งต่างๆ ได้  
          2.3.5 มกีระบวนการทางวทิยาศาสตร ์(Scientific Method) รูจ้กัรวบรวมขอ้มลู 

ตัง้สมมตฐิาน ตรวจสอบสมมตฐิาน และลงขอ้สรปุเพื่อแกปั้ญหาทีพ่บได้  
          2.3.6 ชอบศกึษาหรอืเรยีนในวชิาทีซ่บัซอ้น เช่น แคลคลูสั วทิยาศาสตร ์

คอมพวิเตอร ์
          2.3.7 ชอบในอาชพีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการค านวณ การใชเ้หตุผล และวทิยาศาสตร ์

เช่น นกับญัช ีนกัวทิยาศาสตร ์นกัคอมพวิเตอร ์นกักฎหมาย และวศิวกร  
          2.3.8 มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรคใ์นเชงิวทิยาศาสตร ์ชอบศกึษากลไกการท างาน

ของอุปกรณ์เครือ่งใชต่้าง ๆ 
 3.  สตปัิญญาดา้นการเคลื่อนไหวรา่งกายและกลา้มเนื้อ  
     สตปัิญญาดา้นการเคลื่อนไหวรา่งกายและกลา้มเนื้อ (Bodily Kinesthetic 

Intelligence) สตปัิญญาในดา้นน้ีเป็นความสามารถในการใชส้่วนของรา่งกายเพื่อการแสดงออก  
สรา้งสรรค ์หรอืสื่อสารกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว ผูท้ีม่เีชาวน์ปัญญาในดา้นน้ี จะมสีมอง ส่วนที่
เรยีกว่า Cortex โดยสมองส่วนหน่ึงจะเป็นหลกัในการควบคุมการเคลื่อนไหวของรา่งกายอกีดา้น
หนึ่งไขวก้นั (ขวาควบคุมซา้ย ซา้ยควบคุมขวา) คนทีถ่นดัขวาจะมกีารพฒันาทีช่ดัเจนมาตัง้แต่
เดก็ ลกัษณะส าคญัของบุคคลทีม่สีตปัิญญาดา้นการเคลื่อนไหวรา่งกายและกลา้มเนื้อ มดีงันี้  
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     3.1 ชอบส ารวจสภาพแวดลอ้ม วตัถุต่างๆ โดยการสมัผสั จบัตอ้ง เคลื่อนไหวในสิง่

ทีต่อ้งการเรยีนรู้ 
     3.2 เรยีนรูไ้ดด้เีมือ่ไดเ้ขา้ไปมสี่วนรว่มโดยตรง จดจ าไดด้ใีนสิง่ทีล่งมอืปฏบิตัิ

มากกว่าฟังหรอืสงัเกตเพยีงอยา่งเดยีว 
     3.3 ชอบเรยีนในสิง่ทีเ่ป็นรปูธรรมเช่น ทศันศกึษาแบบจ าลองสิง่ต่างๆเล่นบทบาท

สมมตุ ิเกม การออกก าลงักาย 
     3.4 แสดงทกัษะในการท างานทีม่กีารเคลื่อนไหวไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว มี

ความสามารถดา้นกฬีา เป็นนกักฬีา 
     3.5 รบัรูแ้ละตอบรบักบัสภาพแวดลอ้มต่างๆ โดยระบบทางกายภาพ 

      3.6 มทีกัษะทางการแสดงกฬีา เตน้ร า เยบ็ปักถกัรอ้ย แกะสลกั ดนตรเีช่น คยีบ์อรด์
(Keyboard) 

     3.7 ประดษิฐค์ดิคน้วธิใีหม่ๆ  ทีใ่ชท้กัษะทางรา่งกาย เช่น ออกแบบท่าทาง การ
เตน้ร า คดิกฬีาใหม่ๆ  หรอืกจิกรรมทางกายภาพดา้นอื่นๆ  

     3.8 มลีกัษณะทีเ่ป็นคนทีช่อบเคลื่อนไหว คล่องแคล่ว และสนุกกบัการอยูก่ลางแจง้
มากกว่าในรม่ ไมช่อบนัง่นิ่งเป็นเวลานานๆ 
               3.9 ชอบท างานต่างๆ ทีใ่ชม้อื ชอบสิง่ของทีจ่ะน ามาสรา้งหรอืประดษิฐเ์ป็นสิง่ต่างๆ 
ได ้

     3.10 ชอบแยกแยะสิง่ต่างๆ เพื่อส ารวจส่วนประกอบต่างๆ และสามารถประกอบ
เขา้รปูเหมอืนเดมิได้ 

     3.11 สนใจในวชิาชพีทีเ่กีย่วกบัการกฬีา เตน้ร า ศลัยแพทยช์่างก่อสรา้งนกัประดษิฐ ์
เป็นตน้ 
          4.  สตปัิญญาดา้นการมองเหน็และมติสิมัพนัธ ์ 
              สตปัิญญาดา้นการมองเหน็และมติสิมัพนัธ ์(Visual/Spatial Intelligence) เชาวน์
ปัญญาดา้นน้ีถูกควบคุมโดยสมองซกีขวา และแสดงออกทางความสามารถดา้นศลิปะ การวาด
ภาพ การสรา้งภาพ การคดิเป็นภาพ การเหน็รายละเอยีดการใชส้ ีการสรา้งสรรคง์านต่าง ๆ 
และมกัจะเป็นผูม้องเหน็วธิแีกปั้ญหาในมโนภาพเชาวน์ปัญญา ในดา้นน้ีเป็น  เชาวน์ปัญญาที่
มนุษยม์มีาแต่สมยัก่อนประวตัศิาสตร ์เพราะมนุษยว์าดภาพเพื่อสื่อสารความหมายมาตัง้แต่สมยั
นัน้ ลกัษณะส าคญัของบุคคลทีม่สีตปัิญญาดา้นการมองเหน็ และมติสิมัพนัธ์ มดีงันี้ 

     4.1 ชอบมองและสงัเกตรายละเอยีดของสิง่ต่างๆ ทีพ่บเหน็ไดด้ ีไมว่่าจะเป็นรปูรา่ง 
ลกัษณะ ส ี

     4.2 บอกต าแหน่งและทศิทางของวตัถุสิง่ของต่างๆ ไดอ้ยา่งรวดเรว็ คล่องแคล่วและ
ถูกตอ้ง 
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     4.3 สามารถอธบิายรายละเอยีดของภาพหรอืแผนผงัต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 
     4.4 ชอบการเขยีนภาพ วาดภาพ ประดษิฐว์ตัถุสิง่ของ ทัง้งานปัน้และงานฝีมอืต่างๆ  

 ทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทศันศลิป์ 
     4.5 ชอบเล่นเกมทีเ่กีย่วกบัการสรา้งภาพหรอืจนิตนาการในใจ เช่น หมากรกุ  

หมากฮอส อกัษรไขว ้ภาพต่อ (Jigsaw) เป็นตน้ 
     4.6 เขยีนแผนผงัแสดงต าแหน่งทีต่ ัง้ของสิง่ต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
     4.7 มคีวามสนใจในการประกอบอาชพีเกีย่วกบัศลิปะ เช่น นกัถ่ายรปู วศิวกร  

นกัออกแบบ จติรกร รวมทัง้นกับนิ สถาปนิก 
     4.8 สรา้งสรรคผ์ลงานแปลกใหมเ่กีย่วกบังานศลิป์เสมอ  
     4.9 มมีมุมองในสิง่ต่างๆ ทีแ่ตกต่างไปจากคนอื่น ( New Perspective) รวมทัง้

มองเหน็ในสิง่ทีซ่่อนหรอืแฝงอยูโ่ดยทีค่นอื่นอาจไมเ่หน็หรอืไมเ่ขา้ใจ เช่น การมองภาพศลิปะ  

5.  สตปัิญญาดา้นดนตร ี 
     สตปัิญญาดา้นดนตร ี(Musical Intelligence) เชาวน์ปัญญาดา้นน้ีถูกควบคุมโดย

สมองซกีขวาตอนบนบุคคลทีม่สีตปัิญญาทางดา้นน้ี จะแสดงออกทางความสามารถในดา้น
จงัหวะ การรอ้งเพลง การฟังเพลงและดนตร ีการแต่งเพลง การเตน้ และมคีวามไวต่อการรบัรู้
เสยีง และจงัหวะต่างๆ โดยทีบ่างครัง้อาจดเูหมอืนไมม่คีวามสามารถ เช่น เล่นเปียโนได ้แต่ไม่
สามารถเล่นเครือ่งดนตรอีื่นๆ ได ้หรอื บางครัง้ใน การเรยีนทฤษฎดีนตร ีอาจจะสอบตก แต่รอ้ง
เพลงไดไ้พเราะ ซึง่ลกัษณะส าคญัของบุคคลทีม่สีตปัิญญาดา้นดนตร ีมดีงันี้  

     5.1 เป็นผูม้คีวามสุข สนุกสนานกบัการฟังเพลงจากวทิย ุเทป ซดีี 
     5.2 ชอบเคาะมอื เคาะเทา้ เป็นจงัหวะหรอื ผวิปาก ฮมัเพลง ในขณะท างาน 
     5.3 รูจ้กัท่วงท านอง จงัหวะ ลลีาของเพลงต่างๆ มากมาย 
     5.4 รอ้งเพลงไดไ้พเราะหรอืเล่นดนตรต่ีางๆ เก่ง 
     5.5 มที่วงท ีจงัหวะและลลีาในการพดูหรอืเคลื่อนไหว ทีแ่สดงออกทางดนตรไีด ้

อยา่งเด่นชดั 
      5.6 ชอบรอ้งเพลงคลอตามขณะเปิดเพลง ชอบการแสดงดนตร ี(Concert) ชอบเล่น

เครือ่งดนตรปีระเภทต่างๆ 
      5.7 ชอบสะสมขอ้มลูต่างๆ เกีย่วกบัดนตร ีเช่น เทปเพลง เนื้อเพลง ซดี ีวดีโีอเพลง 

เครือ่งดนตรต่ีางๆ เป็นตน้ 
      5.8 สนใจฟังเสยีงดนตร ีหรอืเสยีงอื่นๆ รอบๆ ตวั และพยายามหาโอกาสในการฟัง 

สามารถคดิประกอบกบัเสยีงดนตร ีหรอืเสยีงธรรมชาตอิื่นๆ ไดอ้ยา่งรวดเรว็  
      5.9 สามารถฟังและตอบรบักบัเสยีงต่างๆ รอบตวั แลว้เรยีบเรยีงเสยีงประสานให้

อยูใ่นรปูแบบทีม่คีวามหมายได้ 
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     5.10 สามารถพฒันาตนเองใหม้คีวามสามารถในการรอ้งเพลงหรอืเล่นดนตรไีดด้ ี  
ทัง้การรอ้งเดีย่ว หรอืกบัคนอื่นๆ ได้ 

     5.11 มคีวามสนใจในอาชพีทีเ่กีย่วกบัดนตร ีเช่น นกัรอ้ง นกัดนตร ีครสูอนดนตร ี  
คนท าเครือ่งดนตร ีนกัแต่งเพลง ผูอ้ านวยเพลง เป็นตน้ 

6.  สตปัิญญาดา้นการเขา้กบัผูอ้ื่น  
     สตปัิญญาดา้นการเขา้กบัผูอ้ื่น (Interpersonal Intelligence) เชาวปั์ญญาดา้นน้ีถูก

ควบคุมโดยสมองส่วนหน้า หากสมองดา้นน้ีถูกท าลายจะท าใหเ้กดิปัญหาในการเขา้สงัคม 
ความสามารถทีแ่สดงออกทางดา้นน้ี เหน็ไดจ้ากการปฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ื่น การท างานกบัผูอ้ื่น  
การเขา้ใจและเคารพผูอ้ื่น การแกปั้ญหาความขดัแยง้ และการจดัระเบยีบ ผูม้คีวามสามารถ
ทางดา้นน้ี มกัเป็นผูท้ีม่คีวามไวต่อความรูส้กึและความตอ้งการของผูอ้ื่น ซึง่ลกัษณะส าคญั  
ของบุคคลทีม่สีตปัิญญาดา้นการเขา้กบัผูอ้ื่น มดีงันี้  

     6.1 มคีวามสมัพนัธก์บัครอบครวัและชอบปฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ื่น 
     6.2 สรา้งและรกัษาความสมัพนัธอ์นัดกีบัผูอ้ื่นในสงัคม 
     6.3 พยายามใชว้ธิทีีห่ลากหลายเพื่อเขา้ไปมสี่วนสมัพนัธก์บัผูอ้ื่น 
     6.4 รบัรูแ้ละเขา้ใจความรูส้กึความคดิแรงจงูใจพฤตกิรรมและวถิชีวีติความเป็นอยู่

ของผูอ้ื่น 
     6.5 เขา้มามสี่วนรว่มในการท างานกบัผูอ้ื่น และสามารถรบับทบาทหลายอยา่งที่

เหมาะสมตัง้แต่ผูน้ าจนถงึผูต้ามกลุ่ม 
     6.6 มคีวามสามารถโน้มน้าว ชกัจงู ในการแสดงความคดิเหน็ หรอืการกระท า  

ของผูอ้ื่น 
               6.7 มคีวามเขา้ใจและสื่อสารกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ทัง้ดว้ยวาจาและไมใ่ช้
วาจา 

     6.8 ปรบัพฤตกิรรมเขา้กบัสภาพแวดลอ้มหรอืกลุ่มคนทีแ่ตกต่าง หรอืจากขอ้มลู
ยอ้นกลบัทีไ่ดจ้ากผูอ้ื่นได้ 

     6.9 รบัรูค้วามคดิทีห่ลากหลายในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัสงัคม หรอืการเมอืงต่างๆ ได้ 
     6.10 สนใจพฒันากระบวนการหรอืรปูแบบต่างๆ ทางสงัคม 
     6.11 ชอบการปรกึษาหารอืในปัญหาต่างๆ กบัผูอ้ื่น มากกว่าทีจ่ะแกปั้ญหา  

ดว้ยตนเอง 
     6.12 มเีพื่อนมาก โดยเฉพาะทีส่นิทสนมมากๆ อยา่งน้อยทีสุ่ด 3 คน 

     6.13 ชอบคุย สนุกกบัการไดเ้ขา้สงัคม พบปะผูค้น 
     6.14 ชอบการเล่นเกม กฬีา ทีม่ลีกัษณะการเล่นเป็นกลุ่ม 
     6.15 อาสาสมคัรทีจ่ะรว่มท างานกบัผูอ้ื่นในเรือ่งใหม่ๆ  เสมอ  

     6.16 แสดงความสามารถในการเป็นผูน้ า หาเพื่อนๆ รว่มปฏบิตังิานอยูต่ลอดเวลา  
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     6.17 เป็นสมาชกิของชมรม องคก์ร หรอืคณะกรรมการต่างๆ ทีม่คีวามคล่องแคล่ว
และกระตอืรอืรน้ 

     6.18 มกัเป็นผูท้ีม่ผีูข้อค าปรกึษาหรอืขอค าแนะน าต่างๆ 
      6.19 แสดงความสนใจในอาชพีทีเ่กีย่วกบัความสมัพนัธก์บัผูอ้ื่น เช่น นกัการเมอืง 
ผูน้ าทางศาสนา ครนูกัแนะแนว นกัประชาสมัพนัธ ์พธิกีรนกันิเทศศาสตร ์นกัสงัคมสงเคราะห์
เป็นตน้ 
          7.  สตปัิญญาดา้นการรูจ้กัและเขา้ใจตนเอง  

     สตปัิญญาดา้นการรูจ้กัและเขา้ใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) บุคคลที่
สามารถในการเขา้ใจตนเองมกัเป็นคนทีช่อบคดิ พจิารณาไตรต่รองมองตนเอง และท าความ
เขา้ใจถงึความรูส้กึและพฤตกิรรมของตนเอง มกัเป็นคนทีม่ ัน่คงในความคดิความเชื่อต่างๆ  
จะท าอะไรมกัตอ้งการเวลาในการคดิไตรต่รองและชอบทีจ่ะคดิคนเดยีวชอบความเงยีบสงบ
สตปัิญญาทางดา้นน้ี มกัเกดิรว่มกบัสตปัิญญาดา้นอื่น มลีกัษณะเป็นปฏสิมัพนัธร์ะหว่างเชาว์
ปัญญาอยา่งน้อย 2 ดา้นขึน้ไปผูท้ีไ่มม่สีตปัิญญาในดา้นน้ี มกัจะมบีุคลกิเฉื่อยชาเชื่องชา้ไมย่นิดี
ยนิรา้ยและเศรา้ซมึ ซึง่ลกัษณะส าคญัของบุคคลทีม่สีตปัิญญาดา้นการรูจ้กัและเขา้ใจตนเอง  
มดีงันี้ 

   7.1 มกีารแสดงออกทางอารมณ์อยา่งเหมาะสมและมขีอบเขต 
   7.2 แสดงความคดิเหน็และความรูส้กึในเรือ่งต่างๆ อยา่งพอเหมาะ 
   7.3 มเีป้าหมายในการด าเนินชวีติทีแ่น่นอนและในรปูแบบทีถู่กตอ้ง  

   7.4 ท างานไดด้ว้ยตนเอง 
   7.5 มพีฒันาการในดา้นการเรยีนรูแ้ละบุคลกิภาพ 
   7.6 สามารถท าความเขา้ใจในสิง่ต่างๆทีเ่ป็นประสบการณ์ของชวีติเพื่อน ามาใชใ้น  

การปรบัปรงุแกไ้ขและพฒันาตนเองใหด้ขีึน้ 
             7.7 เขา้ใจถงึความส าคญัของตวัเองทีม่อีทิธพิลหรอืมบีทบาทและความสมัพนัธ์ 
ต่อบุคคลอื่น 

8.  สตปัิญญาดา้นการเป็นนกัธรรมชาตวิทิยา  
    สตปัิญญาดา้นการเป็นนกัธรรมชาตวิทิยา (Nationalism Intelligence) เชาวน์ปัญญา

ในดา้นน้ีการด์เนอรไ์ดเ้พิม่หลงัจากทีต่พีมิพห์นงัสอื ‚ Frames of Mind: The Theory of 
Multiple Intelligences‛ แลว้ แต่กไ็ดก้ล่าวถงึลกัษณะของเชาวน์ปัญญาเหล่านี้ในภายหลงัว่า 
เชาวน์ปัญญาดา้นน้ีเป็นความสามารถ ในการสงัเกตสิง่แวดลอ้มทางธรรมชาต ิการจ าแนก
แยกแยะ จดัหมวดหมู ่สิง่ต่าง ๆ รอบตวั บุคคลทีม่คีวามสามารถทางนี้ มกัเป็นผูร้กัธรรมชาต ิ
เขา้ใจธรรมชาต ิตระหนกัในความส าคญัของสิง่แวดลอ้มรอบตวั และมกัจะชอบและสนใจสตัว ์
ชอบเลีย้งสตัวเ์ลีย้ง เป็นตน้ ซึง่ลกัษณะส าคญัของบุคคลทีม่สีตปัิญญาดา้นการรูจ้กัและเขา้ใจ
ตนเอง มดีงันี้  



72 
 

   8.1 เป็นคนชอบสตัว ์ชอบเลีย้งสตัว์ 
   8.2 สนใจสิง่แวดลอ้ม ธรรมชาตริอบตวั 
      8.3 สนใจความเป็นไปในสงัคมรอบตวั ชอบศกึษาเรือ่งราวของมนุษย ์  

การด ารงชวีติ  
      8.4 สนใจการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละการพฒันาอยา่งยัง่ยนืเพื่อ  
สิง่แวดลอ้ม 
                  8.5 เขา้ใจธรรมชาตขิองพชืและสตัวไ์ดเ้ป็นอยา่งด ีรูจ้กัชื่อตน้ไม ้ดอกไมห้ลาย  
ชนิด 
                  8.6 ไวต่อความรูส้กึ การเปลีย่นแปลงของดนิ ฟ้า อากาศ  
       8.7 สามารถปรบัตวัเขา้กบัสิง่แวดลอ้มไดด้ี 
  8.8 มคีวามรูเ้รือ่งดวงดาว จกัรวาล สนใจววิฒันาการของสิง่มชีวีติ  

9. ความฉลาดในการคดิใครค่รวญ  
    ความฉลาดในการคดิใครค่รวญ (Existential Intelligence) เป็นบุคคลทีส่ามารถใน

การชอบคดิ สงสยัใครรู่ ้ตัง้ค าถามกบัตวัเองในเรือ่งความเป็นไปของชวีติ ชวีติหลงัความตาย 
เรือ่งเหนือจรงิ มติลิกึลบั เช่น อรสิโตเตลิ ขงจือ้ ไอน์สไตน์ พลาโต โสเครตสิ ฯลฯ การด์เนอร์
เคยคดิจะน าความฉลาดทางดา้นคุณธรรมจรยิธรรม (Moral Intelligence) เพิม่เขา้ไปดว้ยการด์
เนอรก์ล่าวว่า ความฉลาดหรอืสตปัิญญาท าใหค้นเราเป็นมนุษย ์พดูได ้เราทุกคนต่างมคีวาม
ฉลาด แมเ้ป็นสิง่ทีต่ดิตวัมาตัง้แต่เกดิ แต่กส็ามารถยดืหยุน่และพฒันาได ้ขึน้อยูก่บัสิง่แวดลอ้ม
เขาแนะน าว่า พ่อแม ่ผูป้กครอง และ ครคูวรจดัสิง่แวดลอ้มใหห้ลากหลายเพื่อสงัเกตดวู่าอะไรคอื 
สิง่ทีเ่ดก็ชอบหรอืถนดั ท าไดด้ ีแลว้จะรูว้่าลกูหลาน หรอืนกัเรยีนของเราแต่ละคนมคีวามฉลาด
ทางดา้นใด และปัญญาทางดา้นจติวญิญาณหรอืความฉลาดในการคดิใครค่รวญ (Existential 
Intelligence)  นี้ การด์เนอร ์(Gardner) ออกตวัว่า ทฤษฎ ีMultiple Intelligence เขามองว่าไมใ่ช่
ค าตอบของการศกึษาทัง้หมด แต่เขาพดูค าทีน่่าคดิคอื " Character is more important than 
Intellect "  
   การน าแนวทฤษฏปีระยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรยีนการสอน (ทศินา แขมมณี ,  2547: 
85-89) เนื่องจากสตปัิญญาดา้นต่าง ๆ จะพฒันาไปในวถิทีางทีแ่ตกต่างกนัและในช่วงเวลาที่
แตกต่างกนัจงึตอ้งมกีารประเมนิและการส่งเสรมิทีแ่ตกต่างกนัโดยสิน้เชงิ  สิง่ทีเ่ป็นประโยชน์และ
ส่งเสรมิพฒันาการเดก็วยัทารกอาจไมเ่หมาะสมกบัเดก็ทารก ส่วนในระดบัวยัรุน่ ผูเ้รยีนส่วน
ใหญ่ตอ้งการความช่วยเหลอื ในการเลอืกอาชพีการตดัสนิใจเรือ่งนี้มคีวามซบัซอ้นมากขึน้  
จากลกัษณะปฏสิมัพนัธร์ะหว่าง งาน กบั สตปัิญญาในบทบาททางวฒันธรรมต่างๆ ยกตวัอยา่ง
เช่น การเป็นแพทยจ์ะตอ้งอาศยั สตปัิญญาดา้นการใชเ้หตุผลเชงิตรรกะและคณติศาสตร ์แต่
ขณะเดยีวกนัแพทยป์ระจ าบา้นจะตอ้งมทีกัษะสงูในการเขา้กบัผูอ้ื่นขณะทีศ่ลัยแพทยจ์ าเป็นตอ้ง
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มคีวามสามารถในการเคลื่อนไหวรา่งกายและกลา้มเนื้อยอ่ยการฝึกหดัฝึกฝน และการมสี่วน
เกีย่วขอ้งโดยตรงกบัเรือ่งหรอืสิง่ต่าง ๆ ในสภาพจรงิของอาชพีหรอืบทบาททางวฒันธรรม   
จงึเป็นเรือ่งส าคญัอยา่งยิง่ในพฒันาการขอ้นี้  
 เพื่อใหเ้หน็ความเชื่อมโยง ของทฤษฎกีารเรยีนรูพ้หุปัญญา ทีน่ ามาเป็นแนวคดิใน  
การสรา้งยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็น
ฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสรมิความสามารถในการคดิ
อยา่งมวีจิารณญาณ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้มแีนวคดิทฤษฎ ีดงัแสดงในตารางที ่6  
 
ตารางที ่6 สรปุทฤษฏกีารเรยีนรูพ้หุปัญญา 
 
ทฤษฎีการ
เรียนรู้ 

นัก
การศึกษา 

แนวคิดหลกัการ การจดักิจกรรมการเรียน  
การสอน 

ทฤษฎกีาร
เรยีนรู ้
พหุปัญญา 
(Multiple 
Intelligences 
Theory) 

 

โฮเวริด์  
การด์เนอร ์
(Howard 
Gardner) 

1. เชาวปั์ญญาของมนุษยม์ี
ความหลากหลายมากกว่า 9 
ประการแต่ละบุคคลคนมคีวาม
แตกต่างกนัมากน้อย
ผสมผสานกนัออกมา ท าให้
บุคคลมเีอกลกัษณ์และรปูแบบ
ทีไ่มเ่หมอืนกนั 
 

1. การจดักจิกรรมการเรยีนรู้
ตอ้งมคีวามหลากหลายส่งเสรมิ
เชาวปั์ญญาหลายๆดา้น 
2. ควรเคารพในเอกลกัษณ์ของ
แต่ละบุคคลรวมทัง้คุณค่าความ
แตกต่างท าใหเ้กดิประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม 
3. การจดักจิกรรมควรค านึงถงึ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
เพราะบุคคลมรีะดบัเชาวปั์ญญา
ไมเ่หมอืนกนั 
4. การวดัผลและประเมนิผลควร
มหีลากหลาย ใหค้รอบคลุมใน
ทุกดา้นและสมัพนัธก์บับรบิทที่
แทจ้รงิของผูเ้รยีน 

 
จากทฤษฎกีารเรยีนรูใ้นกลุ่มพุทธนิิยม กลุ่มพฤตกิรรมนิยม กลุ่มมนุษยนิยม และทฤษฎี

พหุปัญญาแมจ้ะมทีีม่าและแนวคดิทีแ่ตกต่างกนั แต่หลกัการทีน่ ามาใชใ้นการจดัการเรยีนรูน้ัน้  
มเีป้าหมายทีม่คีวามใกลเ้คยีงและคลา้ยคลงึกนั คอืการค านึงถงึผูเ้รยีนและแนวการจดัการเรยีนรู ้
เพื่อเป็นการส่งเสรมิการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน ดงันัน้ผูว้จิยัจงึน า หลกัการ แนวคดิทฤษฎดีงักล่าว 
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มาเป็นขอ้มลูในการสรา้งและพฒันายทุธศาสตรก์ารจดัการเรยีนรูท้ีใ่ชส้มองเป็นฐานเพื่อพฒันา
ผูเ้รยีน ต่อไป 
  
การเรียนรู้ท่ีใช้สมองเป็นฐาน 
 
 การเรยีนรูเ้ป็นกระบวนการทีส่ าคญัยิง่ ในการพฒันามนุษยใ์หเ้จรญิเตบิโต งอกงามไปสู่
ความสมบรูณ์ของชวีติ ดงันัน้การจดัการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัสมองผูเ้รยีน เป็นสิง่ทีค่รทูีจ่ะตอ้ง
พจิารณา เลอืกสรรใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รยีนในแต่ละช่วงวยั ซึง่จะตอ้งสอดคลอ้งกบัโครงสรา้งและ
วธิกีารท างานของสมอง ดว้ย ซึง่มสีาระต่างๆ ดงัต่อไปนี้  
 
         1.  ประวติัความเป็นมา และความส าคญั 
   ในช่วงเวลา 30 ปีทีผ่่านมา ความกา้วหน้าทางวทิยาศาสตร ์แขนงหน่ึง เรยีกว่า  
ประสาทวทิยา (Neuroscience) ไดศ้กึษาทางดา้นระบบประสาทของสมอง ซึง่ผลการศกึษา 
มคีวามส าคญัต่อการเกดิปัญหาต่างๆในดา้นสุขภาพรา่งกาย จติใจ ตลอดถงึสตปัิญญา 
พฤตกิรรม อารมณ์ และปัญหาสงัคมในดา้นต่างๆ ค ากล่าวทีว่่า มนุษยท์ุกคนสามารถเรยีนรูไ้ด ้
เพราะทุกคนเกดิมาพรอ้มสมอง ทีม่หีน้าทีม่เีรยีนรูไ้ดทุ้กสิง่ทุกอยา่ง ถา้อยูใ่นสิง่แวดลอ้มที่
เหมาะสม เพยีงแต่ว่าความสามารถในการเรยีนรูก้ารคดิของแต่ละคนจะไมเ่หมอืนกนั เนื่องจาก
มปัีจจยัหลายดา้นเขา้มาเกีย่วขอ้งดา้นพนัธุกรรม สิง่แวดลอ้ม ครอบครวั ฯ และนกัการศกึษาได้
น าเสนอแนวคดิดงักล่าว เกีย่วกบัการจดัการเรยีนรูท้ีใ่ชส้มองเป็นฐาน ดงัต่อไปนี้  
  โกวทิ ประวาลพฤกษ์ (2549 : 17-19) ไดก้ล่าวถงึ แนวทางการจดัการเรยีนรูท้ีใ่ชส้มอง
เป็นฐานว่า การศกึษาสมองในระยะแรกว่า ใชว้ธิกีารผ่าตดัสมองออกเป็นชิน้ๆ หรอืศกึษาสมอง
ในส่วนทีบ่กพรอ่ง หรอืขาดหายไปแลว้กส็รปุว่า สมองส่วนนัน้ท าหน้าที ่ในส่วนทีเ่กีย่วกบั
ความสามารถนัน้ๆ ผลการศกึษาจงึบอกไดว้่าสมองมกีีส่่วน ท างานดา้นใด ในบรเิวณใด ในระยะ
ต่อมานกัจติวทิยาไดศ้กึษาว่า สมองเรยีนรูอ้ยา่งไร การทีบุ่คคลแสดงพฤตกิรรมต่างๆ ออกมามี
สาเหตุจากอะไร สมัพนัธก์บัสมองอยา่งไร ความฉลาดของสมองตคี่าออกมาเป็น ไอควิ ต่อมา
พฒันาขยายต่อมาเป็น อคีวิ และพหุปัญญา ตามล าดบั เมือ่ความเจรญิทางดา้นเทคโนโลยมีาก
ขึน้การตรวจสอบจะใชค้ลื่นไฟฟ้าคลื่นแมเ่หลก็ศกึษาสภาพท าใหไ้ดเ้หน็การท างานของสมองที่
ชดัเจนมากขึน้และมกีารศกึษาอยา่งจรงิจงัโดยเป็นแขนงวชิาหนึ่งโดยเฉพาะ เรยีกว่า  
ประสาทวทิยา (Neuroscience) ท าใหศ้กึษาการท างานของ สมองโดยไมต่อ้งผ่าตดัสมอง 
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 ซลิเวสเตอร ์( Sylwester,  2005: 32-33) ไดศ้กึษาว่า การท างานของเซลลส์มองในส่วน
ต่างๆ ท าใหส้มองพรอ้มทีจ่ะเรยีนรู ้และสามารถเรยีนรูไ้ดจ้าก ธรรมชาต ิสามารถเกบ็ขอ้มลูได ้
รอบตวั การวเิคราะห ์และสรา้งความรูใ้หม ่นัน่คอื การคดิ การคดิเกดิขึน้ในสมอง หลงัจาก  
การคดิกจ็ะเกดิผลผลติขึน้ สมองสามารถรบัรูไ้ดท้ัง้ส่วนยอ่ยและส่วนรวม ดงันัน้สมองจงึมี
ความส าคญักบัการเรยีนรูเ้ป็นอยา่งมาก จะเหน็ไดว้่าถา้หากผูม้หีน้าทีโ่ดยตรง หรอื ผูม้สี่วน
เกีย่วขอ้งในการบรหิารการจดัการศกึษา หากไดใ้หค้วามส าคญัต่อการจดัการเรยีนรู ้โดยใช้
สมองเป็นฐาน ตระหนกั และมองเหน็ความส าคญัของสมองแลว้ การพฒันาคน ใหเ้ป็นมนุษยท์ี่
สมบรูณ์พรอ้มคอืเป็นคนด ีคนเก่งและมคีวามสุข ยอ่มสามารถท าได้  
 อลศิรา ชชูาต ิและคณะ (2549 : 92-98) กล่าวว่า การเรยีนรูท้ีใ่ชส้มองเป็นฐาน เป็นการ
เรยีนรูท้ีเ่กดิจากการพฒันาดา้น ชวีวทิยา (Biological Science) ดา้นประสาทวทิยา 
(Neuroscience) และวทิยาศาสตรท์ีศ่กึษาเกีย่วกบัปัญญา (Cognitive Science) ทีพ่ยายาม
ศกึษาและอธบิายเกีย่วกบัพฒันาการและการท างานของสมอง เพื่อตอ้งการทราบว่า สมอง
เรยีนรูไ้ดอ้ยา่งไรในแงม่มุ ชวีวทิยา ท าใหท้ราบถงึววิฒันาการของสมองมนุษยจ์ากระดบัเริม่ตน้
จนสู่ระดบัสงูสุดในปัจจบุนั ทัง้นี้เพื่อการปรบัตวัในการตอบสนองสิง่ทีท่า้ทายต่าง ๆ เพื่อให้
มนุษยส์ามารถเอาตวัรอดได ้ส่วนในดา้นประสาทวทิยาผลจากความกา้วหน้าทางดา้นเทคโนโลยี
ดา้นการแพทยท์ าใหเ้กดิความเขา้ใจ เกีย่วกบัลกัษณะทางกายภาพของสมอง จนถงึระดบัเซลล ์
ท าใหท้ราบถงึกระบวนการการท างานของสมอง และการแสดงพฤตกิรรมของมนุษย ์ส่วน
วทิยาศาสตรศ์กึษาเกีย่วกบัปัญญา ท าใหเ้กดิความเขา้ใจเกีย่วกบัศาสตรท์ัง้สาม ท าใหเ้กดิ
ความรู ้ในลกัษณะสหวทิยาการทีน่ าไปสู่ความเขา้ใจ และทา้ทายการก าหนดแนวทางการจดั
การศกึษาทีอ่าศยั ความเขา้ใจการท างานของสมองมนุษยม์าปรบัใชใ้นการจดัการศกึษา  
 
        2.  หลกัการท างานของสมอง   
  สมองเป็นอวยัวะส่วนหน่ึงของรา่งกาย มหีน้าทีเ่กีย่วกบั การจ า การคดิ และความรูส้กึ
ต่างๆ สมองประกอบดว้ยเซลล ์ประมาณ 1 แสนลา้น ถงึ 1 แสนสองพนัลา้นเซลล ์แต่ละตวัมี
เสน้ใยประสาทเรยีกว่า แอกซอน (Axon) และเดนไดรต ์(Dendrite) ส าหรบัใหก้ระแสไฟฟ้าเคมี
(Electrochemical) แล่นผ่านถงึกนัการทีเ่ราจะคดิหรอืการจดจ าสิง่ต่างๆนัน้เกดิจากการเชื่อมต่อ
กระแสไฟฟ้าในสมอง และเมือ่ผูเ้รยีนอยากเรยีน มคีวามพงึพอใจจะมกีารเปลีย่นแปลงสารเคมี
ในสมอง เช่นสารโดปามนี นอรเ์อพเินฟรนิ ท าใหม้คีวามสุขส่งผลต่อประสทิธภิาพการเรยีนรู้  
ทีส่งูสุด (ศนัสนีย ์ฉตัรคุปต ์และอุษา ชชูาต,ิ  2554: 15-19) เพื่อใหท้ราบถงึการท าหน้าทีข่อง
สมองในส่วนต่างๆ  ดงันี้ 
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               2.1 โครงสรา้งสมอง 
           โครงสรา้งสมองเป็นการแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ ดงันี้ 
                    2.1.1 แบ่งตามหลกัววิฒันาการของสมอง 
                           โครงสรา้งของสมองแบ่ง ตามววิฒันาการของสมอง ออกเป็น 3 ส่วน  
มผีูเ้ชีย่วชาญบางกลุ่ม อยา่งเช่น ดร. พอล แมคลนี (Dr. Paul Mclean) จากศูนยส์ุขภาพจติ
แห่งชาตสิหรฐัอเมรกิา ดร.คารล์ ไพรบรมั (Dr.Karl Pribrum) ดร.วลิเดอร ์เพนฟิลด ์ 
(Dr.Wilder Penfild)  และดร.เพยีรซ์ (Dr.Pierce) มดีงันี้  
                       2.1.1.1 สมองส่วนแรก อาร ์เบรน (R-brain) หรอื เรปทเีลยีนเบรน (Reptilian 
brain) เป็นสมองทีอ่ยูแ่กนสมองหรอืกา้นสมองนัน่เอง ไพรบรมั (Pribrum, 1996 อา้งถงึใน 
ศนัสนีย ์ฉตัรคุปตแ์ละอุษา ชชูาต,ิ  2554: 26-30) แนะน าว่า ควรเรยีก เรปทเีรยีนเบรน 
(Reptilian brain) หรอืสมองของสตัวเ์ลือ้ยคลาน คอรเ์บรน (Core brain) หรอื แกนหลกัของ
สมอง หรอืแกนสมองนัน่เอง มหีน้าทีค่วบคุมการเตน้ของหวัใจ การหายใจ ท าหน้าทีป่ระสาท
สมัผสั สัง่งานใหก้ลา้มเนื้อมกีารเคลื่อนไหว สมองส่วนน้ียงัเกบ็และรบัขอ้มลู เกีย่วกบัการเรยีนรู้
จากสมอง หรอืระบบประสาทส่วนถดัไป และท าใหเ้กดิเป็นระบบตอบโตโ้ดยอตัโนมตัขิึน้ท าให้
เรามปีฏกิริยิาอยา่งงา่ยๆปราศจากเหตุผล อารมณ์  เช่น สญัชาตญาณ การมชีวีติเพื่อความอยู่
รอด ความตอ้งการอาหาร กลวัตาย  
              2.1.1.2 สมองส่วนทีส่อง เรยีกว่าลมิบกิเบรน (Limbic Brain) หรอื  
โอลดแ์มมมาเลยีนเบรน (Old Mammalian Brain) คอื สมองของสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนมสมยัเก่า 
ประกอบดว้ยสมองส่วนฮปิโปแคมปัส เทมโพราลโลบ และบางส่วนของ ฟรอนทอลโลป ซึง่มี
หน้าทีเ่กีย่วกบั ความจ า การเรยีนรูพ้ฤตกิรรม ความสุข อารมณ์ขัน้พืน้ฐาน เช่น การชอบ ไม่
ชอบ ไมด่ ีโกรธ สุข เศรา้ สนุกสนาน รกัเกลยีด สมองส่วนลมิบกิท าใหค้นเรามกีารปรบัตวัไดด้ ี
มคีวามฉลาดมากขึน้สามารถเรยีนรูโ้ลกกวา้งไดอ้ยา่งลกึซึง้ เป็นส่วนสมองทีม่คีวามสลบัซบัซอ้น
มากขึน้ ท าใหค้นเรามคีวามสามารถในการปรบัตวัปรบัพฤตกิรรมใหเ้ขา้กบัสิง่แวดลอ้มมากขึน้ 
ถา้หากมสีิง่ทีก่ระตุน้เขา้มาเป็นสิง่ทีไ่มด่ ีสมองส่วนน้ีกจ็ะแปลงออกมาเป็น ความเครยีด เศรา้
โศก หรอืไมม่คีวามสุข 
              2.1.1.3 สมองส่วนทีส่าม เรยีกว่า นิวแมมมาเลยีนเบรน (New Mammalian 
Brain) หรอื (Neocortex) เป็นสมองของสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนม สมยัใหม ่คอืสมองใหญ่ทัง้หมด 
โดยเฉพาะบรเิวณผวิของสมองทีท่ าหน้าที ่เกีย่วกบัความรูส้กึนึกคดิ การเรยีนรู ้สตสิมัปชญัญะ
และรายละเอยีดทีส่ลบัซบัซอ้น มขีนาดใหญ่กว่าสมองอกีสองส่วน ถงึ 5 เท่าสมองส่วนน้ีเป็น
ศูนยร์วมเกีย่วกบัความฉลาด ความคดิสรา้งสรรค ์การค านวณ ความรูส้กึ เหน็อกเหน็ใจผูอ้ื่น 
ความรกัเสน่หา ความเมตตาสงสาร เป็นสมองส่วนทีท่ าใหม้นุษยร์ูจ้กัคดิหาหนทางเอาชนะ
ธรรมชาต ิหรอืควบคุมสิง่แวดลอ้มในโลกนี้ 
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                   2.1.2 แบ่งตามกายวภิาคของสมอง ซึง่แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงันี้ 
              2.1.2.1 สมองส่วนหน้า (Forebrain) คอื Cerebrum,Thalamus, 
Hypothalamus,Limbic System 
                       2.1.2.2 สมองส่วนกลาง คอื แกน หรอื กา้นสมอง 
              2.1.2.3 สมองส่วนหลงั (Hindbrain) คอื Cerebellum, Medulla Pons, 
Reticular Formation สมองใหญ่ (Cerebrum) และ สมองเลก็ (Cerebellum) 
  2.2  เซลลส์มอง 
        สมองของคนเราท างานตลอดเวลา ไมว่า่จะหลบัหรอืตื่น แต่การท างานแต่ละสว่น
จะแตกต่างกนั การท างานของสมอง ขึน้อยูก่บัเซลลป์ระสาท ทีม่อียูเ่ป็นจ านวน หนึ่งแสนลา้น
เซลล ์ถงึ หนึ่งแสนสองหมืน่ลา้นเซลล ์และเซลลป์ระสาทเหล่านี้ จะตดิต่อเชื่อมโยงกนัโดยใช้
ระบบสารเคมแีละประจไุฟฟ้า เซลลป์ระสาทตวัหนึ่งอาจจะยบัยัง้ การท างานของเซลลป์ระสาท
อกีตวัทีส่อง ในขณะทีเ่ซลลป์ระสาทตวัทีส่าม กลบัไปกระตุน้การท างานของเซลลป์ระสาทตวัที่
สองไมว่่าจะเป็นการกระตุน้หรอืการยบัยัง้จะท าใหเ้ซลลป์ระสาทส่งกระแสไฟฟ้าออกมา ผลลพัธ์
อาจเป็นการกระตุน้หรอืยบัยัง้กไ็ด ้ 
        จากการวจิยั พบวา่ การท างานของสมองจะท างานกนัเป็นกลุม่คอื เซลลป์ระสาท
จะมารวมกนัเป็นกลุ่มแลว้ท าหน้าทีห่นึ่งอยา่ง เซลลป์ระสาทเหล่านี้จะตดิต่อถงึกนัได ้ท าใหเ้กดิ  
การท างานมกีระแสไฟฟ้าอยูต่ลอดเวลา ถา้หากการท างาน และกระแสไฟฟ้านี้หยดุไปเซลล์
ประสาทกจ็ะตาย และจดุเชื่อมต่อระหว่างเสน้ใยประสาท ของเซลลป์ระสาท แต่ละเซลลท์ีต่ดิต่อ  
ถงึกนัทีจ่ะมกีารแลกเปลีย่นขอ้มลูและพลงังานกนักจ็ะตายไปดว้ย ส าหรบัสมองส่วนทีเ่กีย่วกบั
ความคดิ จะมกีารจดัเรยีงตวัของกลุ่มเซลลป์ระสาทเป็นลา้นกลุ่มทีเ่ดยีว ซึง่จะตดิต่อถงึกนัดว้ย
เสน้ใยประสาท โดยทีเ่ซลลป์ระสาทตวัหนึ่ง จะมเีสน้ใยตดิต่อกบัเซลลป์ระสาทตวัอื่นหรอืในกลุ่ม
อื่นๆเป็นหมืน่ๆ เสน้ใยทเีดยีว เนื่องจากมกีารตดิต่อ กลบัไปกลบัมาระหว่างเซลลข์องประสาท
ระหว่างกลุ่มเซลลข์องประสาท ท าใหไ้มว่่าจะเป็นการปฏบิตักิารอยา่งใดอยา่งหนึ่ง เกดิขึน้ก็
สามารถมผีลต่อสมองทัง้สองได ้กลไกท างานของสมองเป็นไปตลอดเวลา เซลลป์ระสาทตวัหนึ่ง
จะทัง้รบัและส่งขอ้มลูในเวลาเดยีวกนั  ผลลพัธก์ค็อื ผลจากการท างานของเซลลป์ระสาทนัน่เอง 
ขอ้มลูทีเ่กบ็ไวใ้นสมอง จะมลีกัษณะเป็นคลื่นไฟฟ้า และเมือ่มขีอ้มลูใหม่ๆ  เขา้ไปในสมอง
กระแสไฟฟ้า กจ็ะมคีวามถีท่ีม่รีปูแบบเฉพาะหรอื รปูแบบใหมท่ีส่มองยงัไมเ่คยรบัมาก่อน สมอง
กจ็ะหาเซลลป์ระสาทกลุ่มใหม ่และมกีารสรา้งเสน้ใยประสาทหรอืการตดิต่อกนัใหม ่เพื่อเป็น  
การจดัเกบ็ขอ้มลูใหม่ๆ  ไวใ้นสมอง (ศนัสนีย ์ฉตัรคุปต์ และอุษา ชชูาต,ิ  2554: 88-89) 
        เซลลส์มองทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนรูม้ ี2 อยา่ง คอื นิวรอน (Neurons) และ  
เกลยีเซลล ์(Glial cells) ซึง่ส่วนใหญ่จะอยูท่ีส่่วนบนของสมองชัน้นอก (Neocortex) การเรยีนรู้
จะเกดิขึน้ไดเ้มือ่เซลลส์มอง 2 เซลล ์ตดิต่อกนั โดยผ่านทางสายใยประสาทส่งผ่านขอ้มลูซึง่กนั
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และกนัเซลลส์มองมสี่วนประกอบ 3 ส่วน ไดแ้ก่ ตวัเซลล ์(Cell body) ใยประสาทตวัรบั 
(Dendrite) และใยประสาทตวัส่ง (Axon) ดงัแสดงใน ภาพที ่7  

 
 

    ภาพท่ี 7  ส่วนประกอบของเซลลป์ระสาท   
 

ไมอลีนิ ( Myelin) เป็นเยือ่ไขมนัทีหุ่ม้ใยประสาทตวัส่งขอ้มลู Axon ซึง่ท าหน้าทีเ่ป็น 
ฉนวนไฟฟ้าหุม้เพื่อใหข้อ้มลูสามารถส่งผ่านไดอ้ยา่งรวดเรว็ ซึง่ประกอบไปดว้ยไขมนัทีจ่ าเป็น
รอ้ยละ 75 และโปรตนีรอ้ยละ 25 ซึง่เป็นส่วนประกอบส าคญั 2 อยา่ง คอื ใยประสาทตวัรบั
นิวเคลยีสตวัเซลลไ์มอลีนิใยประสาท ตวัส่งปลายจดุเชื่อมประสาทประสาท  
 1. ยิง่เซลลป์ระสาทไดร้บัขอ้มลูบ่อยเท่าไร ไมอลีนิ กจ็ะยิง่มมีาก ใชม้าก และเกดิ  
การเรยีนรูร้วดเรว็มากขึน้   
 2. ไมอลีนิ ( Myelin) เกดิขึน้หลงัคลอด โดยเริม่ทีส่มองส่วนล่าง (กา้นสมอง) แลว้ค่อย
ต่อไปทีส่มองส่วนหน้า (Cortex) แลว้แต่ช่วงอายไุด ้ส่วนใดเจรญิเตบิโตก่อนกจ็ะเกดิการท างาน
ของสมองส่วนนัน้และส่วนใหญ่จะเจรญิเตม็ทีใ่นช่วงวยัรุน่ซึง่ช่วยใหเ้ดก็วยัรุน่สามารถคดิ  
ในการวางแผนการแกปั้ญหาเป็น การตดัสนิใจ การสงัเคราะห ์สรปุ วเิคราะห ์ประเมนิต่างๆได้
งา่ยขึน้ เกดิความคดิขัน้สงู (Higher Order Thinking) และเกีย่วกบัความจ าชัว่คราวระยะสัน้ 
(Short Term Memory) ซึง่ใชใ้นชวีติประจ าวนัการส่งสญัญาณของเซลลส์มอง (Neuron 
Signals) เป็นกระบวนการรบัส่งขอ้มลูในสมองในลกัษณะกระแสไฟฟ้าสารเคม ีโดยถา้เป็น  
การส่งสญัญาณภายในเซลลป์ระสาทเองจะเป็นไฟฟ้าหากเป็นการส่งสญัญาณระหว่างเซลล์
ประสาทจะเป็นสารเคม ีNeurotransmitter (กมลพรรณ ชวีพนัธุศร,ี  2548: 38-41) 
 เซลลส์มองจะเกดิการเรยีนรูโ้ดยขอ้มลูทีเ่ราไดร้บัจากสมัผสัทัง้ 5 คอื ผ่านทางตา ห ู
จมกู ลิน้ สมัผสัผวิกาย จะส่งผ่านเขา้สู่สมอง จากเซลลส์มองส่งผ่านทางสายใยประสาทส่งขอ้มลู 
ไปยงัสายใยประสาทรบัขอ้มลูของเซลลป์ระสาทสายใยตวัรบั โดยจะมจีดุเชื่อมระหว่างกนั เมือ่มี
ขอ้มลูผ่านมาบ่อยๆ จะท าใหจ้ดุเชื่อมนี้แขง็แรง ซึง่เซลลส์มองแต่ละเซลลจ์ะเชื่อมกนั  5000 - 
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10000 เซลล ์และมตีวัเชื่อมประมาณ 1 ลา้นลา้น และเดก็จะสรา้งใยประสาทไดเ้รว็และงา่ยกว่า
ผูใ้หญ่และยิง่ใช ้งานบ่อยใยประสาทกจ็ะแขง็แรงมากขึน้ ขอ้มลูกจ็ะเดนิทางไดเ้รว็ขึน้ท าให้
เรยีนรูไ้ดง้า่ยขึน้ ซึง่เราจะเหน็ไดว้่าเดก็จะเรยีนรูไ้ดเ้รว็กว่าผูใ้หญ่  
 เดก็อาย ุ2 - 3 ขวบแรก สมองจะเรยีนรูอ้ยา่งรวดเรว็มาก และจะพฒันาระบบประสาท  
ทีเ่กีย่วกบัการหายใจการเตน้ของหวัใจ การเคลื่อนไหว การมองเหน็ และการไดย้นิเสยีงก่อน
อยา่งอื่นใดกระบวนการของการรบัส่งขอ้มลูในสมองจะเป็นแบบกระแสไฟฟ้าสารเคม ีโดย
ภายในเซลลป์ระสาทจะเป็นไฟฟ้าส่วนระหว่างเซลลป์ระสาทจะเป็นสารเคม ีประจไุฟฟ้าในเซลล์
สมองจะมทีัง้บวกและลบ ซึง่ในผนงัเซลลส์มองจะมชี่องทางใหป้ระจไุฟฟ้าเหล่านี้เขา้ออกได ้
ประจบุวกอยูน่อกเซลล ์ประจลุบอยูใ่นเซลล ์ถา้  2 ขา้งสมดุลกนักจ็ะอยูใ่นระยะพกัเมือ่มี 
การกระตุน้โดยขอ้มลูต่างๆ ทีผ่่านเขา้มากจ็ะท าใหป้ระจไุฟฟ้า เหล่านี้ไมส่มดุลกนัเกดิ
กระแสไฟฟ้าส่งพลงังานออกมากระตุน้ใยประสาทต่อไปยงัจดุเชื่อม ซึง่จะมสีารเคมหีลัง่ออกมา
เพื่อน าขอ้มลูไปสู่เซลลส์มองอกีเซลลห์นึ่ง ทัง้นี้ถงึแมจ้ านวนเซลลส์มอง จะไมเ่ปลีย่นแปลงแต่ก็
อาจจะมกีารสญูเสยีการตดิต่อสื่อสาร ระหว่างเซลลด์ว้ยกนัไดอ้นัเป็นผลมาจากการทีส่มองไมไ่ด้
ถูกกระตุน้หรอืถูกใชใ้นช่วงระยะเวลาทีเ่หมาะสมโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในวยัทีก่ าลงัเจรญิเตบิโต 
(10 ขวบปีแรก) ซึง่เรยีกว่า Neural Pruning ซึง่เราจะสญูเสยีความทรงจ าและไมเ่กดิการเรยีนรู้
รวมไปถงึการท างานของเซลลส์มองในกลุ่มนัน้ เช่น ศกัยภาพทางความคดิ การแกปั้ญหา 
ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์เป็นตน้ 
              2.3 สารเคมใีนสมอง 
                    สารเคมใีนสมองแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดงันี้ (ศนัสนีย ์ฉตัรคุปตแ์ละอุษา ชชูาติ, 
2554: 90-94) คอื 
          2.3.1  กลุ่มกระตุน้สมอง ไดแ้ก่  
                            2.3.1.1  เซโรโทนิน (Serotonin) ท าใหรู้ส้กึอารมณ์ด ีท าหน้าทีส่่งขอ้มลู
เกอืบทุกขา่วสารผ่านทีต่่างๆในสมอง ถา้ขาดจะท าใหค้นซมึเศรา้ มองคุณค่าในตนเองต ่า  
               2.3.1.2  เอน็ดอรฟิ์น (Endorphins) หรอื Endogenous Morphine เป็นยา
ชาในรา่งกายตามธรรมชาต ิท าใหรู้ส้กึเจบ็น้อยลง เช่นผูห้ญงิในขณะคลอดจะผลติสารนี้ 10 เท่า
เป็นสารเคมทีีท่ าใหเ้กดิความสุข อารมณ์ด ีและสมองจะเจรญิเตบิโตและเรยีนรูไ้ดด้ ีถา้ขาดสารนี้  
จะท าใหเ้ราขาดความสุขแมว้่าจะฟังเพลงทีช่อบ แต่ถา้มสีารนี้มากกจ็ะมอีารมณ์ดเีป็นพเิศษ  
และสนุกสนาน 
                        2.3.1.3 อะเซทลิโคลนี (Acetyl choline) ท าหน้าทีค่วบคุมการเคลื่อนไหว
ของรา่งกาย ท าใหข้อ้มลูส่งผ่านไดด้ขีึน้ มบีทบาทส าคญัในความจ าระยะยาว ช่วยใหส้มองเกบ็
ความรูท้ีเ่ราเรยีนในเวลากลางวนัไปเกบ็ในสมองในเวลาทีเ่ราก าลงัหลบั เป็นสารเคมทีีเ่กีย่วขอ้ง
กบัความฝัน ถา้ขาดสารนี้จะท าใหส้มาธลิดลง ขีล้มื และนอนไมค่่อยหลบั  
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              2.3.1.4 โดปามนี (Dopamine) ท าหน้าทีค่วบคุมการเคลื่อนไหวถา้มสีารนี้ต ่า
จะมผีลต่อความจ าทีใ่ชก้บัการท างานแต่ถา้มสีงูมากเกนิไปกจ็ะท าใหเ้กดิโรคจติประสาทหลอน 
และจะลดลงเมือ่อายมุากขึน้โดยผูช้ายจะมอีตัราการลดลงมากกว่าผูห้ญงิ สารเคมใีนกลุ่มนี้ท า
หน้าทีค่วบคุมความประพฤต ิการแสดงออกและอารมณ์ท าใหส้มองตื่นตวัและมคีวามสุข ท าให้
การอ่านขอ้มลูขา่วสารเป็นไปไดอ้ยา่งรวดเรว็และงา่ยขึน้ท าใหร้า่งกายรูส้กึดแีละมคีวามสุขและ
ท าใหเ้กดิภมูติา้นทานรวมไปถงึท าใหสุ้ขภาพแขง็แรงดว้ย  
 สารเคมใีนกลุ่มกระตุน้สมองนี้จะหลัง่มากเมือ่ออก ก าลงักาย ไดร้บัค าชมเชยการรอ้ง
เพลงการเล่นเป็นกลุ่ม สิง่แวดลอ้มในหอ้งเรยีนด ีการใหท้ ากจิกรรมกลุ่ม การไดร้บัสมัผสัทีอ่บอุ่น 
(Affirmation Touch) การมองเหน็คุณค่าของตนเองมคีวามรูส้กึทีด่ต่ีอตนเองการเล่นดนตรแีละ
เรยีนศลิปะโดยไมถู่กบงัคบัการไดร้บัสิง่ทีช่อบการมคีวามสมัพนัธท์ีด่ต่ีอกนัการยิม้แยม้แจม่ใส 
การใหท้านการช่วยเหลอืผูอ้ื่น (ศนัสนีย ์ฉตัรคุปต ์และอุษา ชชูาต,ิ  2554: 101-105) 
                   2.3.2  กลุ่มทีม่ผีลกดการท างานของสมอง ไดแ้ก่ 
                    2.3.2.1 อะดรนีาลนี (Adrenaline) เป็นสารทีเ่กีย่วกบัการตกใจและการต่อสู้ 
การตอบสนองต่อความเครยีด ถา้มมีากเกนิไปจะมอีนัตรายทัง้ต่ออารมณ์และรา่งกาย สารนี้  
จะหลัง่เมือ่มคีวามรูส้กึไมด่ ีมคีวามเครยีด มคีวามทุกข ์การมองเหน็คุณค่าตนเองต ่า โดนดุด่า  
ทุกวนั ซมึเศรา้ โกรธ เขม้งวดเกนิไป วติกกงัวล  ซึง่จะท าใหเ้กดิการท าลายองคป์ระกอบภายใน
สมองไมว่่าใยประสาทต่างๆ หรอืแมแ้ต่เซลลส์มอง รวมทัง้จะหยดุยัง้การส่งขอ้มลูระหว่างเซลล์
สมองท าใหไ้มเ่กดิการเรยีนรู ้ ซึง่เป็นสิง่ส าคญัทีค่ร ูพ่อ แม ่หรอืผูใ้กลช้ดิกบัเดก็ตอ้งระวงัไมใ่ห้
เกดิเหตุการณ์เหล่านี้ในขณะสอนหรอือยูก่บัเดก็ 
              2.3.2.2 คอรต์ซิอล (Cortisol) หากมใีนปรมิาณสงู จะท าใหเ้ดก็มลีกัษณะ
Hyperactive มคีวามกงัวล สมาธสิัน้ควบคุมไมไ่ด ้มคีวามสามารถในการเรยีนลดลงซึง่ Cortisol 
นี้จะคลา้ยกบั Adrenaline คอืถา้มมีากเกนิไปจะมพีษิต่อสมอง ภาวะ Cortisol สงูจะท าใหร้ะบบ
ยอ่ยอาหารผดิปกต ิเช่น เป็นโรคกระเพาะอาหาร โรคเกีย่วกบัระบบไหลเวยีนโลหติ เช่น  
ความดนัโลหติสงู โรคหวัใจ หรอืท าใหภ้มูคิุม้กนัต ่า เป็นโรคภมูแิพห้รอืโรคมะเรง็ไดง้า่ย สารเคมี
ในกลุ่มนี้เป็นสารเคมทีีเ่กีย่วขอ้งกบัความเครยีด จะหลัง่เมือ่สมองไดร้บัความกดดนั หรอืมี
ความเครยีดอยา่งต่อเนื่อง ซึง่จะส่งผลใหเ้กดิการยบัยัง้การส่งขอ้มลูของแต่ละเซลลส์มอง ยบัยัง้
การเจรญิเตบิโตของสมองและใยประสาท ท าใหค้ดิอะไรไมอ่อกยบัยัง้เสน้ทางความจ าทุกๆ ส่วน 
มภีมูติา้นทานต ่าเป็นภมูแิพห้รอืเป็นมะเรง็ไดง้า่ยท าลายเซลลส์มองและใยประสาทซึง่การ
ค านึงถงึสารเคมใีนสมองนี้จะช่วยใหค้ร ูพ่อแมห่รอืผูใ้กลช้ดิเขา้ใจและระมดัระวงัไมใ่หเ้กดิขึน้กบั
เดก็ในขณะทีส่อนหรอืขณะทีอ่ยูก่บัเดก็กต็าม 
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      2.4  คลื่นสมองกบัการเรยีนรู้ 
                    กมลพรรณ ชวีพนัธุศร ี(2548: 48-52) ไดก้ล่าวว่า จากการศกึษาคลื่นสมอง
ของคนเราในอดตี เคยเชื่อกนัว่าคลื่นสมองและสารทีห่ลัง่จากสมองนัน้เป็นสิง่ทีม่นุษยไ์มส่ามารถ
บงัคบัหรอืควบคุมกระบวนการได ้แต่ปัจจบุนัไดม้กีารทดลองและตรวจวดัคลื่นสมองดว้ยวธิกีาร
ทางวทิยาศาสตร ์พบว่ามนุษยส์ามารถควบคุมคลื่นสมอง และสารทีห่ลัง่จากสมองได ้หากมี 
การฝึกฝนทางจติใหค้วบคุมสภาวะอารมณ์และจติใจได ้พืน้ฐานความเขา้ใจเรือ่งคลื่นสมองและ
กลไกการท างานทีเ่กีย่วขอ้งกนัน้ี จะเป็นจดุเริม่ตน้ทีท่ าใหเ้ราไดเ้รยีนรูโ้ลกภายในตวัเอง และ
มองเหน็ประโยชน์ของการจดัการกบัอารมณ์ ความรูส้กึและความคดิของเรา นบัเป็นศลิปะใน
การด ารงชวีติทีทุ่กคนท าได ้ภาวะของคลื่นสมองทีเ่หมาะสมจะช่วยเปิดพืน้ทีก่ารเรยีนรูใ้นสมอง
ของเรา ส่งผลต่อความคดิสรา้งสรรคค์วามสามารถในการเรยีนรูส้ ิง่ต่างๆ และรบัขอ้มลูปรมิาณ
มากไดอ้ยา่งรวดเรว็ ท าใหม้นุษยม์ปีระสทิธภิาพสงูมากในการท ากจิกรรมหรอืสรา้งสรรคผ์ลงาน 
ภาวะของคลื่นสมอง สอดคลอ้งกบัศนัสนีย ์ฉตัรคุปตแ์ละอุษา ชชูาต ิ(2554: 104) ทีก่ล่าวว่าคลื่น
สมองเป็นคลื่นแมเ่หลก็ไฟฟ้าซึง่ไดม้าจากการส่งสญัญาณเคมทีางชวีภาพในรา่งกายมนุษย ์  
การวดัพลงังานไฟฟ้าบรเิวณสมองดว้ยเครือ่งมอื Electroencephalogram (EEG) ท าให้
นกัวทิยาศาสตร ์ไดค้น้พบความจรงิว่า เราสามารถอ่านค่าผลของการวดัและแบ่งคลื่นสมองของ
มนุษยต์ามระดบัความสัน่สะเทอืนหรอืความถี ่ไดเ้ป็น 4 กลุ่มใหญ่ ๆ ตามทีแ่สดงใน ภาพที ่8  
 

 
   

 
 
 

ภาพท่ี  8  คลื่นสมองของมนุษย์ 
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จากภาพที ่8 จะเหน็ถงึคลื่นสมองสามารถ ไดด้งันี้  
          2.4.1 คลื่นเบตา้ (Beta Brain Wave) มคีวามถีป่ระมาณ 13 - 30 รอบต่อวนิาท ี

(Hz) เป็นช่วงคลื่น สมองทีเ่รว็ทีสุ่ด เกดิขึน้ในขณะทีส่มองอยูใ่นภาวะของการท างานและควบคุม  
จติใตส้ านึก (Conscious Mind) ในขณะตื่นและรูต้วั เช่น การนัง่ ยนื เดนิ ท างานหรอืกจิกรรม
ต่างๆ ในกรณทีีจ่ติมคีวามคดิมากมายหลายอยา่งจากภารกจิประจ าวนั วุ่นวายใจ สบัสนหรอื
ฟุ้งซ่าน และสัง่การสมองอยา่งไมเ่ป็นระเบยีบความถีข่องคลื่นช่วงนี้อาจสงูขึน้ไดถ้งึ 40  Hz 
โดยเฉพาะคนในทีม่คีวามเครยีดมาก อยูใ่นภาวะเรง่รบีบบีคัน้ ตื่นเตน้ตกใจ อารมณ์ไมด่ ีโกรธ
หรอืดใีจมากๆ สมองจะมกีารท างานในช่วงคลื่นเบตา้มากเกนิไป ในขณะทีห่ากไมม่คีลื่นเบตา้
เกดิขึน้เลย มนุษยจ์ะไมส่ามารถเรยีนรูห้รอืท าหน้าทีไ่ดส้มบรูณ์ในโลกภายนอก ปกตสิมอง
คนเราจะมเีสน้ทางอตัโนมตัใินการรบัรูค้วามรูส้กึ ทีท่ าใหส้ัง่การไดโ้ดยไมต่อ้งใชเ้วลาในการ
ใครค่รวญมากนกั ความเป็นอตัโนมตันิี้ส่วนใหญ่จะมปีระโยชน์อยูใ่นระดบัหนึ่งและเป็นเรือ่ง
กลางๆ ส าหรบัชวีติ ช่วยยน่ยอ่จดจ าเรือ่งราวจ าเจทีต่อ้งท าซ ้าๆ เป็นประจ าใหด้ าเนินไปได้
บางส่วนเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อการรอดพน้จากอนัตรายในสถานการณ์คบัขนั เช่น การดงึมอื
ออกทนัทเีมือ่บงัเอญิไปสมัผสัของรอ้นจดั แต่สิง่ทีน่่าสนใจ คอื อารมณ์ของมนุษยก์ม็เีสน้ทาง
อตัโนมตัเิช่นเดยีวกนั แต่คนส่วนใหญ่มกัจะไมไ่ดค้วบคุม และปล่อยใหค้วามเป็นอตัโนมตันิี้
ท างานมากเกนิไปจากความเคยชนิในการป้อนขอ้มลูซ ้าๆ ของเราเอง โดยมากเป็นความ
อตัโนมตัใินทางลบทีม่มีากเกนิไปท าใหข้อ้มลูเหล่านี้ถูกส่งผ่านเขา้ไปสู่การท างานของส่วนรบั
ความรูส้กึในสมองทีเ่รยีกว่า “อะมกิดาลา”  (Amygdala) ซึง่เป็นสมองชัน้กลางใกลก้บักา้นสมอง 
และมคีวามสามารถในการเกบ็ขอ้มลูดา้นอารมณ์จ านวนมากๆ ไว ้ดงันัน้จงึขึน้อยูก่บัว่าเราใส่
ขอ้มลูดา้น บวกหรอืลบมากน้อยแค่ไหน กจ็ะท าใหส้มองจดจ าและตอบสนองในทศิทางนัน้หาก
เราปล่อยใหค้วามอตัโนมตันิี้ท างานตามล าพงัโดยไมฝึ่กก าหนดรู ้กจ็ะท าใหเ้ราตดิกบัดกัของ
อารมณ์ทีไ่มด่อียูต่ลอดเวลา สมองของเราจะท างานอยูแ่ต่ในเฉพาะช่วงคลื่นเบตา้ ซึง่ในโหมดน้ี
ถอืว่าเป็นโหมดปกป้อง มทีัง้เบตา้อ่อนและแก่ แก่หมายถงึความถีส่งูมผีลใหค้วามคดิถดถอย
จากสภาวะปกต ิและท างานอยูใ่นฐานความกลวั มลีกัษณะตา้นทานความเปลีย่นแปลง บางคน
จะหยดุและปิดการเรยีนรู ้เพราะเกดิความเครยีดสภาวะน้ีสมองจะหลัง่ฮอรโ์มนกลุ่มกด  
การท างานของสมองออกมามากเกนิไป น าไปสู่ปฏกิริยิาเคมทีีท่ ารา้ยส่วนอื่น ๆ ของรา่งกาย
เป็นลกูโซ่ต่อไปเรือ่ยๆ เช่น อะดรนีาลนี คอรต์ซิอล เป็นตน้ 

        2.4.2 คลื่นแอลฟา (Alpha Brainwave) มคีวามถีป่ระมาณ 8-13 รอบต่อวนิาท ี
(Hz) ความถีข่องคลื่นทีต่ ่าลงมา เป็นคลื่นสมองที ่ปรากฏบ่อยในเดก็ทีม่คีวามสุข และในผูใ้หญ่ที่
มกีารฝึกฝนตนเองใหส้งบนิ่งมากขึน้อาจ หมายถงึสภาวะทีจ่ติสมดุลอยูใ่นสภาวะสบายๆ มกีาร  
ชา้ลงดว้ยการใครค่รวญ ไมด่่วนตอบสนองต่อสิง่เรา้ดว้ยอารมณ์อนัรวดเรว็ เวลาทีค่วามถีน้่อยลง 
หมายถงึว่า เราจะคดิชา้ลง เป็นจงัหวะ เป็นท่วงท านอง คมชดั ใหเ้วลาแก่จติในการไตรต่รอง
และมคีวามคดิเป็นระบบขึน้ สภาวะทีส่มองท างานอยูใ่นคลื่นแอลฟายงัพบอยูใ่นหลายๆ รปูแบบ 
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เช่น ขณะทีก่ลา้มเนื้อหรอืรา่งกายผ่อนคลาย ช่วงเวลาทีง่ว่งนอน ก่อนหลบัหรอืหลบัใหม่ๆ  เวลา
ท าอะไรเพลนิๆ จนลมืสิง่รอบๆ ตวั เวลาสบายใจ เวลาอ่านหนงัสอืหรอืจดจอ่กบักจิกรรมใดๆ 
อยา่งต่อเนื่องในระยะเวลาหนึ่ง และการเขา้สมาธใินระดบัภวงัคท์ีไ่มล่กึมาก  

     จากลกัษณะดงักล่าว ช่วงคลื่น แอลฟาจะเป็นประตูไปสู่การท าสมาธใินระดบัลกึและ
ถอืว่าเป็นช่วงทีด่ทีีสุ่ดในการป้อนขอ้มลูใหแ้ก่จติใตส้ านึก สมองสามารถเปิดรบัขอ้มลูไดอ้ยา่ง
เตม็ทีแ่ละเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งรวดเรว็ มคีวามคดิสรา้งสรรค ์เป็นสภาวะทีจ่ติมปีระสทิธภิาพสงูในทาง
การแพทยแ์ละจติศาสตรเ์องกถ็อืว่าสภาวะน้ีเป็นหวัใจของการสะกดจติเพื่อการบ าบดัโรค  
โดยหากจะตัง้โปรแกรมจติใตส้ านึกกค็วรท าในช่วงทีค่ลื่นสมองเป็น แอลฟา ในคนทัว่ไปเอง  
กค็วรฝึกฝนตนเองใหส้มองท างานอยูใ่นช่วงคลื่นแอลฟาเป็นประจ าเช่นเดยีวกนั เพราะจะช่วย
สรา้งความผ่อนคลาย รา่งกายจะไมท่ างานอยูบ่นฐานแห่งความกลวัหรอืวติกกงัวล แต่จะมอง
ชวีติอยา่งสนุกสนาน มคีวามรูส้กึอยากเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ  หรอือยากส ารวจโลกแบบเดก็ๆ แต่คน
ส่วนใหญ่มกัจะขาดการฝึกฝนใหต้นเองมคีลื่นสมองชนิดนี้ และมกัปล่อยใหอ้ารมณ์อตัโนมตัิ
ตอบสนองต่อสิง่เรา้ต่างๆ อยา่งรวดเรว็ ขาดการคดิใครค่รวญดว้ยระยะเวลาอนัเหมาะสม  
ก่อนหากเรามกีารฝึกฝนจติใหต้ื่นรูเ้ช่นเดยีวกนักบัแนวทางการปฏบิตัธิรรมในพุทธศาสนา  
คลื่น แอลฟา นี้จะถูกบ่มเพาะใหเ้ขม้แขง็ขึน้ สามารถรือ้โปรแกรมอตัโนมตัเิก่า สรา้งโปรแกรม
อตัโนมตัใิหม่ๆ  ได ้

         2.4.3 คลื่นเธตา้ (Theta Brainwaves) มคีลื่นความถีป่ระมาณ 4 - 8 รอบต่อ
วนิาท ี(Hz) เป็นช่วงคลื่นทีส่มองท างานชา้ลงมาก พบเป็นปรกตใินช่วงทีค่นเราหลบั หรอื  
มคีวามผ่อนคลายอยา่งสงูแต่ในภาวะทีไ่มห่ลบัคลื่นชนิดน้ีกเ็กดิขึน้ไดเ้ช่นกนั เช่น ขณะอยูใ่น  
การภาวนาสมาธทิีล่กึ ในระดบัหนึ่งการเขา้สู่สภาวะน้ี จะใกลเ้คยีงกบัคลื่นสมอง ในสภาวะ
แอลฟา คอื มคีวามสุข สบาย ลมืความทุกข ์แต่จะมคีวามปิตสิุขมากกว่า สภาวะน้ีมคีวาม
เชื่อมโยงกบัการเหน็ภาพต่างๆ สมองในช่วงคลื่นเธตา้จะเปรยีบเสมอืนแหล่งเกบ็แรงบนัดาลใจ 
ความคดิสรา้งสรรคท์ีอ่ยูใ่นความจติใจส่วนลกึของเรา จงึเป็นคลื่นสมองทีส่ะทอ้นการท างานของ
จติใตส้ านึก(Subconscious Mind)  อนัเป็นการท างานของเนื้อสมองส่วนใหญ่ของมนุษย ์ระดบั
พฤตกิรรมภายใตค้วามถีข่องของคลื่นเธตา้เป็นลกัษณะทีบุ่คคลคดิค านึงเพื่อแกปั้ญหา พบได้ 
ทัง้ลกัษณะทีรู่ส้ านึกและไรส้ านึก ปรากฏออกมาเป็นความคดิสรา้งสรรคเ์กดิความคดิหยัง่เหน็ 
(Insight) มคีวามสงบทางจติ และมองโลกในแงด่เีกดิสมาธแิน่วแน่และเกดิปัญญาญาณมี
ศกัยภาพส าหรบัความจ าระยะยาวและการระลกึรู้ 
                    2.4.4 คลื่นเดลตา้ (Delta Brainwaves) มคีวามถีป่ระมาณ 0.5 -4 รอบต่อวนิาท ี
(Hz) เป็นคลื่นสมองทีช่า้ทีสุ่ด สภาวะน้ีจะท าใหร้า่งกายเกดิความผ่อนคลายในระดบัทีส่งูมาก  
เป็นคลื่นสมองทีท่ างานเชื่อมต่อ กบัส่วนทีเ่ป็นจติไรส้ านึก (Unconscious Mind) เช่น ในขณะที่
รา่งกายหลบัลกึโดยไมม่กีารฝันหรอืเกดิจากการเขา้สมาธลิกึๆ ในระดบัฌานในช่วงนี้ คลื่นสมอง
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แสดงใหเ้หน็ว่ารา่งกายก าลงัดื่มด ่ากบัการพกัผ่อนลงลกึอยา่งเตม็ที ่เปรยีบไดก้บัการประจุ
พลงังานเขา้สู่รา่งกายใหม ่ผูท้ีผ่่านการหลบัลกึในช่วงเวลาทีพ่อเหมาะพอดจีะรูส้กึไดถ้งึ  
ความสดชื่นมากเป็นพเิศษเมือ่เปรยีบเทยีบกบัผูท้ีน่อนหลบัไมค่่อยสนิทและส าหรบัผูท้ีท่ าสมาธิ
อยูใ่นระดบัฌานลกึๆ เมือ่ออกจากสมาธแิลว้ กจ็ะยงัคงตดิ รสแห่งปิตสิุข ท าใหเ้กดิความสุขใจมี
ใบหน้าผ่องใสเตม็อิม่ไปดว้ยความสุขสดชื่นเช่นเดยีวกนั นอกจากนี้สมองยงัแบ่งการท างาน
ออกเป็นซกีซา้ยและซกีขวาและคลื่นสมองทัง้สองดา้นยงัมกีารขึน้ลงเป็นอสิระต่อกนัท าให้
ความถีแ่ตกต่างกนั แต่นกัวทิยาศาสตรไ์ดค้น้พบว่าในระหว่างการฝึกจติท าสมาธจิะส่งผลต่อ  
การปรบัความถีข่องสมองทัง้สองดา้นใหข้ึน้ลงเหมอืนกนักราฟของคลื่นสมองทัง้สองดา้นมี
ลกัษณะทีเ่รยีกว่า Synchronization ซึง่การเกดิ Synchronization นี้จะท าใหเ้กดิพลงัจติที่
เพิม่ขึน้ในมนุษยเ์ป็นภาวะพเิศษแห่งการตื่นรูข้องจติ (Awakened Mind) นกัวชิาการทาง
การแพทยแ์ละผูศ้กึษาและพฒันาจติเพื่อสุขภาพกล่าววา เมือ่เราสามารถเขา้ไปสู่ จติใตส้ านึก 
หรอืถงึระดบั จติไรส้ านึกไดบ้่อยๆ โดยทีม่จีติส านึกก ากบัอยูก่จ็ะจ าไดแ้ละสามารถลงไปสู่
แหล่งขอ้มลูมหาศาลไดบ้่อยมากขึน้เรว็มากขึน้ ขอ้มลูทีไ่ดจ้าก จติใตส้ านึก และ ’จติไรส้ านึกนัน้
เป็นขอ้มลูทีถู่กตอ้งแมน่ย าจะออกมาในลกัษณะทีเ่รยีกว่า "ญาณทศันะ" (Intuition) เราไดเ้รยีนรู้
ว่าขณะทีส่มองท างานอยูใ่นช่วงคลื่น แอลฟา เธตา้ และเดลตา้ จะช่วยใหเ้ราผ่อนคลายและมี
ประสทิธภิาพสงูขึน้ แต่สภาวะปัจจบุนัเกอืบทุกสิง่รอบตวัต่างเตม็ไดด้ว้ยความเรง่ด่วนนบัตัง้แต่
ลมืตาตื่นขึน้มาในตอนเชา้ เรากอ็ยูใ่นโลกแห่งความเรง่รบีเสยีแลว้ชวีติมแีต่การบ่มเพาะว่าทุก
อยา่งตอ้งรวดเรว็ หากชา้จะไมท่นัการณ์ สมองของคนส่วนใหญ่จงึท างานอยูใ่นเฉพาะช่วงคลื่น
เบตา้ เป็นหลกัในขณะเดยีวกนัเรากป็ล่อยใหก้ารสัง่การ ของโปรแกรมอตัโนมตัทิางอารมณ์
ท างานไปตามยถากรรมแบบดบีา้งไมด่บีา้ง คุม้ดคีุม้รา้ยสุดแต่ว่าจะมอีะไรเขา้มากระทบเราขาด
การฝึกฝนจติใหม้คีวามช านาญในการคดิอยา่งใครค่รวญก่อนตอบสนองจะเหน็ว่าในทางปฏบิตัิ
เรือ่งส าคญัอนัดบัแรกทีจ่ะท าใหเ้ราปรบัคลื่นสมองไดค้อื เราตอ้งรูต้วัและฝึกการรบัรูอ้ารมณ์ให้
ไดก่้อน มเีทคนิคทีส่ามารถน ามาใชไ้ดต้ลอดเวลาในการด าเนินชวีติประจ าวนัของเราเราเคย
สนใจลมหายใจของเราหรอืไม ่งา่ยๆ แค่ว่ารูต้วัว่าเราหายใจเขา้ รูต้วัว่าเราหายใจออกกน็บัเป็น
จดุเริม่ตน้เสน้ทางใหมข่องปฏกิริยิาชวีเคมใีนสมองแลว้ การฝึกรบัรู ้ลมหายใจน้ีเป็นแบบฝึกหดั
เริม่ตน้แบบงา่ยๆ ในขณะทีก่ารฝึกรบัรูอ้ารมณ์จะยากกว่าแต่ถา้เราฝึกตวัรูเ้ร ือ่งลมหายใจไดก้็
เสมอืนไดพ้ฒันาช่องทางการรบัรูอ้ื่นดว้ย ดงันัน้ไมว่่าจะเป็นพุทธศาสนา โยคะ ซีก่ง จงึเน้น
ความส าคญัเรือ่งการฝึกลมหายใจเหมอืนกนั 
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  3.  การเรียนรู้ท่ีใช้สมองเป็นฐาน  
      การจดัการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัสมองเป็นการประมวลความรูเ้รือ่งสมองมาจดัระบบ

ใหเ้กดิแนวปฏบิตัทิางการศกึษาทีส่อดคลอ้งกบัโครงสรา้งและวธิกีารท างานของสมองในแต่ละ
ช่วงวยั เพื่อพฒันาศกัยภาพของสมองในการเรยีนรู ้ดงันัน้เพื่อใหเ้หน็ถงึแนวคดิและหลกัการ
เรยีนรูท้ีใ่ชส้มองเป็นฐาน ดงันี้  
                3.1 การท างานของสมองทีน่ าไปเป็นหลกัการ จดัการเรยีนรูท้ีใ่ชส้มองเป็นฐาน  
                     ตามแนวคดิพฒันาการ และการเรยีนรูข้องสมอง ซึง่เป็นการน าองคค์วามรู ้  
เรือ่งสมองและธรรมชาตกิารเรยีนรูข้องสมองมาออกแบบในการจดัการเรยีนรูเ้ป็นสิง่ทีไ่ดร้บั  
ความสนใจเป็นอยา่งมาก หลกัการดงักล่าว ศาสตราจารยท์างการศกึษาสองท่าน คอื เคน  
และ เคน (Caine and Caine, 1990: 112-120) แห่งมหาวทิยาลยัมลรฐัแคลฟิอรเ์นียไดเ้สนอ
หลกัการ 12 ประการในการจดัการเรยีนรูท้ีใ่ชส้มองเป็นฐาน ดงัต่อไปนี้  
           3.1.1 The brain is a parallel processor สมองท างานอยา่งประสานสมัพนัธ์
กนัเป็นกระบวนการคู่ขนาน สมองมรีะบบการเรยีนรูท้ีซ่บัซอ้นมากเพราะรวมไปถงึรา่งกาย  
การเคลื่อนไหวความคดิอารมณ์สิง่แวดลอ้มซึง่เกดิขึน้พรอ้มๆกนั เช่น การชมิรส ดมกลิน่แลว้ยิม้  
           3.1.2 Learning engages the entire physiology สมองเรยีนรูด้ว้ยประสาท
สมัผสัทัง้หมดของรา่งกาย การเรยีนรูเ้ป็นเรือ่งธรรมชาต ิเช่นเดยีวกบัการหายใจ และการเรยีนรู้
นัน้ เกีย่วขอ้งกบัความพรอ้มของสภาพทางรา่งกายทุกส่วนของผูเ้รยีน (Whole physiology) 
เช่น การมวีุฒภิาวะตามวยั ความสะดวกสบายทางรา่งกาย การมอีารมณ์ด ีสมัพนัธก์บัผูอ้ื่นใน
สงัคมสมองมกีารเปลีย่นแปลงอยา่งต่อเนื่อง ในขณะทีม่นุษยม์ปีฏสิมัพนัธท์างสงัคม การเรยีนรู้
จงึไดร้บัอทิธพิลจากความสมัพนัธท์างสงัคมทีค่นแต่ละคนคน้พบตนเองในฐานะทีเ่ป็นส่วนหนึ่ง  
ของสงัคม สรปุไดว้่า สมองเป็นส่วนหนึ่งของระบบสงัคม (Social brain) 
           3.1.3 The Search for meaning is innate สมองจะแสวงหาความหมายตัง้แต่
เกดิเพื่อท าความเขา้ใจ เป็นเรือ่งทีเ่กดิขึน้โดยธรรมชาต ิคอื คนเราตอ้งท าความเขา้ใจและ
ตคีวามหมายจากประสบการณ์ในชวีติ ตลอดเวลา ดงันัน้การแสวงหาความหมายของสมอง  
จงึไมเ่คยหยดุเพยีงแต่เปลีย่นจดุสนใจ หรอืแนวความสนใจ 
           3.1.4 The search for meaning occurs through patterning สมองมแีบบคดิ
เพื่อแสวงหาความหมายตามแบบฉบบัของตนเอง มกีารจดัหมวดหมูข่องความคดิความเขา้ใจ
ออกมาเป็นแบบแผน (Pattering) ทางความคดิต่างๆ เชื่อมโยงกบัแบบแผนเดมิทีเ่คยเขา้ใจ 
โดยธรรมชาต ิความสามารถของสมองสามารถของสมองสามารถน าขอ้มลูรวบรวมเขา้ดว้ยกนั
เมือ่มกีารสอน สมองสามารถสุ่มหาขอ้มลูทีม่มีากมายอยูใ่นสมองโยการทบทวนแบบแผนที่
คลา้ยคลงึกนั หากขอ้มลูทีไ่ดม้า ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัขอ้มลูเดมิ สมองจะแยกเกบ็ไวใ้นความจ า
ระยะสัน้ เมือ่สมองพบว่าไมม่แีบบแผนใหม ่ทีค่ลา้ยกนัอกีขอ้มลูนัน้กจ็ะถูกลบไป กล่าวคอื สมอง
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จะท าหน้าทีบ่นัทกึประสบการณ์ทีคุ่น้เคย และสรา้งแบบแผนส าหรบัประสบการณ์ใหมท่ีย่งัไม่
คุน้เคย 
           3.1.5  Emotions are critical to patterning   อารมณ์มผีลกระทบต่อการสรา้ง 
แบบแผนของสมอง อารมณ์มสี่วนส าคญัต่อการสรา้งแบบแผนวธิกีารและสิง่ทีม่นุษยเ์รยีนรู ้
ไดร้บัอทิธพิลจากอารมณ์ เช่น ความคาดหวงัของสงัคม ความเชื่อมัน่และการเหน็คุณค่าใน
ตนเอง รวมไปถงึการมปีฎสิมัพนัธท์างสงัคมในแบบต่างๆ บรรยากาศการเรยีนการสอน ทีต่ื่นตวั
แบบผ่อนคลาย จงึจะเหมาะสมกบัการเรยีนรู ้ท าใหส้มองมกีารสรา้งแบบแผน หากบรรยากาศใน  
การเรยีนการสรา้งความกงัวล ตงึเครยีด หวาดกลวัท าใหส้มองเรยีนไดย้าก   
           3.1.6  Every brain simultaneously perceives and creates and wholes 
สมองของทุกคน มกีระบวนการท างานแบบแยกส่วนและรวมตามหน้าที ่เนื่องจากสมองม ี2 ซกี 
แมจ้ะมบีทบาทหน้าที ่แตกต่างกนัแต่สามารถปรบัสภาพการท างานเพื่อทดแทนกนัได ้
การศกึษาจงึตอ้งช่วยใหผู้เ้รยีนไดม้โีอกาสใชส้มองทัง้ 2 ซกีใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้  
           3.1.7  Learning involves both focused attention and peripheral 
Perception การเรยีนรู ้เกดิขึน้ไดท้ัง้ทีม่จีดุสนใจ และรบัรูแ้บบผวิเผนิ การเรยีนรูค้รอบคลุมทัง้มี
จดุสนใจและรบัรูแ้บบผวิเผนิ สมองเรยีนรูไ้ปยงัจดุหมายเฉพาะเจาะจงทีส่นใจ และการรบัรูผ้่าน
ประสาทสมัผสัต่างๆ อยา่งรอบดา้นท าใหส้มองสามารถซมึซบัขอ้มลูโดยตรง ถา้ยิง่มคีวามสนใจ
ต่อสิง่นัน้ยิง่ท าใหเ้กดิการเรยีนรูม้ากขึน้ สมองจะประมวลขอ้มลูต่างๆ ทีอ่ยูร่อบๆ ความสนใจ
นัน้ๆ การสรา้งสื่ออุปกรณ์จดัสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการรบัรูห้ลายๆ ทางช่วยใหผู้เ้รยีนเขา้ใจ
และจดจ าไดด้ขีึน้ 
           3.1.8  Learning always involves conscious and unconscious processes  
การเรยีนรูข้องสมองเกีย่วขอ้งกบัการเรยีนรูจ้ะมกีระบวนการทีรู่โ้ดยรูต้วั (มจีติส านึก) และการรู้
โดยไมรู่ต้วั (จากจติใตส้ านึก) การเรยีนรูส้่วนใหญ่ของมนุษยเ์ป็นกระบวนการทีเ่กดิขึน้ โดยรูต้วั
และไมรู่ต้วัการรบัรู ้จากประสบการณ์ทีเ่กดิขึน้มรีะดบัต ่ากว่าระดบัความรูต้วั เช่น ความเขา้ใจยงั
ไมไ่ดเ้กดิขึน้ในชัน้เรยีนตอนนัน้ แต่เกดิขึน้หลงัจากหลายชัว่โมง หรอืหลายสปัดาหผ์่านไป 
           3.1.9  We have at Least two Types of memory a spatial memory and 
systems for rote learning ความจ าของคนเรา มอียา่งน้อย 2 ชนิด คอื ระบบความจ าเชื่อมโยง
กบัมติสิมัพนัธ ์และระบบความจ าแบบท่องจ า ชุดของระบบความจ าเชื่อมโยงแบบมตสิมัพนัธ ์
คอื ความจ าเชื่อมโยงกบัขนาด รปูรา่ง ต าแหน่งและทศิทางของสิง่ต่างๆ โดยปกตคินเรามี 
ความจ าเป็นทีเ่กดิขึน้เองอยา่งอตัโนมตัติามธรรมชาต ิไมต่อ้ง อาศยัการท่องจ า และสามารถ
ระลกึไดทุ้กขณะ ซึง่ความจ าแบบน้ีซึง่ถูกจงูใจใหจ้ าโดยไมรู่ต้วั และจะจดจ าตลอดไป การระลกึ
ไดจ้ะมคีุณค่าเมือ่สามารถแปลขอ้มลูจากการจ า มาพฒันาเป็นความเขา้ใจ ซึง่ความเขา้ใจ
ภายหลงั ระบบความจ าแบบท่องจ ามกัจะจ าไดย้ากและน าไปใชป้ระโยชน์ไดน้้อย  
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กว่าความจ าแบบเชื่อมโยงกบัแบบแผนทีม่อียูเ่ดมิ แต่ระบบความจ าแบบท่องจ าบางอยา่งกม็ี
ประโยชน์ เนื่องจากการเรยีนรูใ้นบางเรือ่ง ตอ้งอาศยัการท่องจ า เช่น อาขยาน บทสวด แต่สมอง
อาจถูกยบัยัง้ใหท้ างานไมต่่อเนื่อง ทัง้นี้ลลีาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน อาจจะไมช่อบการท่องจ า 
อาจจะไมเ่ขา้ใจหรอืไมช่อบบรรยากาศการสอนแบบบงัคบัใหจ้ า  
           3.1.10  The brain understand and remembers best when facts and skills 
are embedded in natural spatial memory สมองเขา้ใจและจดจ าไดด้ใีนความจ าส่วนมติิ
สมัพนัธเ์มือ่ไดส้มัผสัตรง และมทีกัษะประสบการณ์ คนเราจะเขา้ใจดทีีสุ่ดเมือ่มขีอ้เทจ็จรงิเขา้ไป
แฝงอยูใ่นความจ าทีเ่ชื่อมโยงกบั ขนาด รปูรา่ง ต าแหน่งของสิง่ต่างๆ และความจ าดา้นอื่นอยา่ง
สอดคลอ้งกบัประสบการณ์ ดงันัน้ในการจดัการเรยีนรูจ้ะตอ้งมกีารวางแผนทีด่ ีมกีารแยกล าดบั
ขัน้ตอน หมวดหมูข่องการเรยีน เพิม่ความทา้ทาย ตอ้งน าความรูถ่้ายโยงเชื่อมต่อใหผู้เ้รยีนได้
เกดิประสบการณ์ตรง   
           3.1.11 Learning is enhanced by challenge and inhibited by threat สมอง
เรยีนรูจ้ากการทา้ทาย และจะเฉื่อยชาเมือ่ถูกบงัคบั สมองจะเชื่อมโยงการเรยีนรูจ้ดัเป็นความจ า
ระยะยาว หากสิง่ทีเ่รยีนและทา้ทาย น่าสนใจ ในบรรยากาศทีผ่่อนคลาย การรูส้กึว่าถูกคุกคาม
จากผูส้อน หรอืสภาพแวดลอ้มทีไ่มเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้สมองจะลดประสทิธภิาพลง  
                    3.1.12 Each brain is unique สมองของแต่ละคนมคีวามเฉพาะของตน ไม่
เหมอืนกนัการจดัการเรยีนรูต้อ้งค านึงถงึผูเ้รยีนเป็นส าคญั เพราะคนเรา มกีารสรา้งระบบการ
ท างานของสมองทีแ่ตกต่างกนั ขึน้อยูก่บั พนัธุกรรม แบบแผน ความรูท้ีม่อียูก่่อนและ
สิง่แวดลอ้มสมองสามารถเรยีนรูไ้ดถ้า้เขา้ใจวธิกีาร ลลีาการเรยีนทางสมองของแต่ละบุคคล  
 หลกัการ 12 ประการของ การเรยีนรูท้ีใ่ชส้มองเป็นฐาน คอืการประยกุต ์ความรูด้า้น
ประสาทวทิยา ทีเ่กีย่วกบัการท างานของสมอง น ามาเสนอเป็นแนวทางการจดัการเรยีนการสอน
ทีส่อดคลอ้งกบัศกัยภาพของสมอง เพื่อประโยชน์ของผูเ้รยีน  ซึง่ผูว้จิยัไดน้ ารปูแบบการเรยีน
การสอนจากแนวคดิของการพฒันาสมองซึง่เชื่อมโยงกบัการเรยีนรู ้แนวคดิอื่นๆ ทีผ่สมผสาน
กนัโดยเน้นการส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดร้บัระสบการณ์ตรงจากการเรยีนรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัชวีติจรงิ  
 จากการคน้พบหลกัการท างานของสมองสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัการศกึษา
รวมทัง้ขอ้เสนอแนะในการจดัการศกึษา ดงันี้  
 วทิยากร เชยีงกูล ( 2548: 84) ไดน้ าแนวคดิมาใชใ้นการจดัการเรยีนรู ้ดงันี้  
    1.  เสนอเนื้อหาโดยใชย้ทุธวธิกีารสอนทีห่ลากหลาย  
    2.  ตระหนกัว่านกัเรยีนแต่ละคนมคีวามพรอ้มในการเรยีนไมเ่ท่ากนัเสมอไปตอ้ง
ผนวกเอาความรูแ้ละการปฏบิตั ิสุขภาพทัง้กายและใจ (การกนิอาหารทีด่ ีการออกก าลงักาย  
การผ่อนคลายความเครยีด) เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรยีนรู้ 
  3. พยายามท าใหบ้ทเรยีนและกจิกรรมกระตุน้ความสนใจในการหาความหมายของ
จติใจ 



88 
 

    4. เสนอขอ้มลูภายในบรบิทใดบรบิทหน่ึงเพื่อทีผู่เ้รยีนจะสามารถบ่งชีชุ้ดของ  
แบบแผนไดแ้ละสามารถเชื่อมต่อกบัประสบการณ์ก่อนหน้านี้ของเขาได้ 
    5. สรา้งบรรยากาศในหอ้งเรยีน ทีส่่งเสรมิใหน้กัเรยีนและครมูทีศันคตใินทางบวก
เกีย่วกบัการเรยีนการสอน สนบัสนุนใหน้กัเรยีนตระหนกัในเรือ่งอารมณ์ความรูส้กึของพวกเขา
และตระหนกัว่าอารมณ์นัน้มผีลกระทบต่อการเรยีนรู ้ครทูีม่อีารมณ์ดแีละอารมณ์ขนัจะสรา้ง
บรรยากาศการเรยีนรูท้ีด่ ี 
    6. พยายามอยา่สอนขอ้มลูเป็นเรือ่งๆ โดยใหไ้มเ่ชื่อมโยงกบับรบิทใหญ่ การสอนแบบ
แยกส่วนท าใหก้ารเรยีนรูเ้ขา้ใจไดย้าก ควรออกแบบกจิกรรมทีใ่หส้มองทัง้สองซกีมปีฏสิมัพนัธ์
และสื่อสารถงึกนัและกนั 
             7. วางสื่อการเรยีนรูไ้วร้อบหอ้งเพื่อใหม้อีทิธพิลต่อการเรยีนรูท้างออ้ม ควรตระหนกั
ว่าความกระตอืรอืรน้ของคร ูการท าตวัเป็นแบบอยา่งและการชีแ้นะเป็นสญัลกัษณ์ทีส่ าคญัทีช่่วย
ใหผู้เ้รยีนเหน็คุณค่าของสิง่ทีก่ าลงัเรยีน 
             8. ใชเ้ทคนิคการจงูใจ เพื่อกระตุน้ใหเ้กดิการเชื่อมโยงของบุคคล สนบัสนุน
กระบวนการเรยีนรูอ้ยา่งกระตอืรอืรน้ ผ่านการสะทอ้นกลบัและการรูจ้กัความคดิของตวัเอง 
(metacognition) เพื่อช่วยใหน้กัเรยีนไดส้ ารวจการเรยีนรูข้องตนเองอยา่งมจีติส านึก  
    9. การสอนขอ้มลูและทกัษะโดยไมส่มัพนัธก์บัประสบการณ์ก่อนหน้านี้ของผูเ้รยีน 
บงัคบัใหผู้เ้รยีนตอ้งพึง่พาการจ าแบบท่องจ า 
    10. ใชเ้ทคนิคทีส่รา้งหรอืเลยีนแบบประสบการณ์จรงิของโลกและใชป้ระสาทสมัผสัที่
หลากหลาย 
             11. พยายามสรา้งบรรยากาศตื่นตวัแบบผ่อนคลาย 
    12. ใชย้ทุธศาสตรก์ารสอนเพื่อเรา้ความสนใจของผูเ้รยีน และใหผู้เ้รยีนไดแ้สดงออก
ตามความถนดัของเขาทัง้ดา้น การฟัง การจนิตนาการ เป็นภาพการปฏบิตัแิละอารมณ์ใน
การศกึษา 
       ประหยดั จริะวรพงศ ์(2549: 25-28) น าหลกัการเรยีนรูท้ีใ่ชส้มองเป็นฐานมาประยกุตใ์ช้ 
ดงันี้ 
    1. พจิารณาลลีาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน โดยครวูเิคราะหว์่าผูเ้รยีนแต่ละคนแตกต่างกนั
อยา่งไร เพื่อจดักจิกรรมใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รยีน 
    2. สมองจะท างานไดด้ใีนบรรยากาศทีด่ ีผูเ้รยีนมคีวามรูส้กึปลอดภยัอารมณ์ด ีก่อนที่
จะเรยีน ดงันัน้ครตูอ้งสรา้งสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู้ 
    3. สมองจะเรยีนรูไ้ดด้ ีตอ้งสอดคลอ้งเหมาะสมกบัช่วงอายขุองผูเ้รยีน ครสูามารถใช้
เทคนิคการเสรมิแรงบวก 
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    4. สื่อการเรยีนรูจ้ะตอ้งมคีวามสอดคลอ้งกนั มจี านวนเหมาะสมกบัผูเ้รยีน ครตูอ้งวาง
แผนการใชส้ื่อในการเรยีนรูใ้หเ้หมาะสม เพื่อใหผู้เ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งเตม็ทีผู่เ้รยีนจะ
เรยีนรูไ้ดด้ทีีสุ่ด 
    5. เนื้อสาระทีจ่ะใชใ้นการจดัการเรยีนรูค้วรจะเป็น เนื้อหาสัน้ๆ และใชเ้วลาใน  
การปฏบิตักิจิกรรมมากขึน้  
    6. ผูเ้รยีนตอ้งพกัสมองช่วงหนึ่งในระหว่างเรยีน โดยการใชเ้วลาระหว่างเรยีน  
ในแต่ละตอนของเนื้อหา มกีารเน้นจดุส าคญัในเน้ือหาบ่อยๆ จะท าใหก้ารเรยีนรูด้ขี ึน้  
               7. การใหผู้เ้รยีนดื่มน ้าระหว่างเรยีน จะช่วยลดปรมิาณความเขม้ขน้ของเกลอืแร่  
ในเลอืด ซึง่จะท าใหค้วามดนัโลหติสงูและมคีวามเครยีด 
   8. หลงัการดื่มน ้า การสดูอากาศและมกีารพกัผ่อน จะท าใหน้กัเรยีนมพีลงังานเพิม่ขึน้  
   9. การจดัสถานทีใ่หเ้หมาะสมกบัผูเ้รยีน จะลดความเครยีดในการเรยีน ส่งผลให้  
การเรยีนดขีึน้ 
  10. การจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิการคดิ การอภปิรายในหวัขอ้ทีเ่รยีนแลว้ในช่วง
สุดทา้ยของการเรยีน เพื่อใชเ้วลาในการสะทอ้นความคดิและการสรา้งองคค์วามรูใ้หแ้ก่ผูเ้รยีนได้  
                 3.2  ปัจจยัทีม่ผีลต่อการเรยีนรูข้องสมอง 
                        การเตบิโตและพฒันาการของสมองเป็นรากฐานของพฒันาการเรยีนรูแ้ละ
เริม่ตน้ตัง้แต่ทารกอยูใ่นครรภ ์การสรา้งเซลลส์มองของทารกมสีงูสุด ในช่วงทารกอาย ุ3-6 เดอืน  
ในครรภ ์แต่ในช่วงสุดทา้ยของการตัง้ครรภเ์ซลลส์มองทีไ่มจ่ าเป็นกจ็ะถูกลดจ านวนไปอาจกล่าว
ไดว้่าคนเราเกดิมาพรอ้มกบัจ านวนเซลลส์มองเท่าทีเ่ป็นพืน้ฐาน การด าเนินชวีติต่อไปโดยไมม่ี
การสรา้งใหม ่การเตบิโตของสมองในช่วง 0 - 12 ปีเป็นการเตบิโตทางปรมิาณ ท าใหส้มองมี 
ขนาด รอ้ยละ 90-95 ของวยัผูใ้หญ่ ซึง่แน่นอนว่าการขยายตวันี้มไิดเ้กดิจากการเพิม่จ านวน
เซลลส์มองแต่เป็นเพราะมกีารสรา้งใยประสาทเชื่อมโยงกนัระว่างเซลลส์มองส่วนต่างๆ สลบักนั
ไปกบัการเกดิการจดัระเบยีบของใยประสาทโดยส่วนทีไ่มไ่ดใ้ชจ้ะหายไป ส่วนทีใ่ชบ้่อยๆ ใย
ประสาทจะหนาตวัขึน้ช่วยใหก้ารส่งกระแสประสาทมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้กระบวนการจดัระเบยีบ
ใยประสาทน้ีเป็นการคน้พบใหม ่และพบว่าเป็นส่วนส าคญัของการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งของ
สมองในการเรยีนรูท้ีจ่ะปรากฏในช่วง 0 -25 ปีเท่านัน้ โดยมกีารจดัระเบยีบสมองส่วนคดิทลีะ
ส่วนจากหลงัมาหน้า  ส าหรบัช่วงอาย ุ 6 -12 ปี เซลลป์ระสาทจะเตบิโตในลกัษณะการเชื่อมโยง
ระหว่างเซลลป์ระสาทสมองส่วนสเีทาซึง่กค็อืเซลลส์มองและใยประสาทส่วนรบัขอ้มลู (Dendrite) 
จะเตบิโตถงึจดุสงูสุดเมือ่เดก็ผูห้ญงิอาย ุ11 ปี และเดก็ผูช้ายเมือ่อาย ุ12 ปี การเตบิโตของสมอง
ในช่วงวยัรุน่เป็นสิง่ทีน่่าสนใจโดยทีเ่ซลลป์ระสาทจะสรา้งใยประสาท เชื่อมโยงระหว่างกนัจ านวน
มหาศาล กระบวนการจดัระเบยีบของใยประสาทตลอดช่วงวยัรุน่ประกอบดว้ย 2 ส่วน ส่วนที่
ไมไ่ดใ้ชจ้ะหายไป ส่วนทีใ่ชบ้่อยๆ ใยประสาทจะสรา้งและเพิม่ขนาดของเปลอืกหุม้ขึน้ช่วยท าให้
การส่งกระแสประสาทใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  
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 ยงยทุธ วงศภ์ริมยศ์านติ ์(2551 :  56-60) ไดก้ล่าวว่า เดก็และเยาวชน คอื ประชาชนทีม่ ี
อายอุยูใ่นช่วง 0-25 ปี อนัเป็นวยัแห่งการเรยีนรู ้ปัจจบุนัสงัคมไทยรวมไปถงึสงัคมโลกลว้นแต่
ใหค้วามส าคญักบัการเรยีนรูต้ลอดชวีติ แต่กท็ราบกนัดวี่าโอกาสในการเรยีนรูท้ีม่อีตัรา  
การเรยีนรูส้งูสุดนัน้อยูใ่นช่วงอายดุงักล่าวนี่เองแต่เดมินัน้เรามกัเขา้ใจว่ากลไกการเรยีนรูใ้น
ระบบจะเกดิจากการสรา้งเสน้ใยประสาทซึง่มอียูต่ลอดชวีติและมมีากในวยัเดก็ ปัจจบุนัเรามี
ความเขา้ใจทีช่ดัเจนมากขึน้ว่า แมก้ารสรา้งใยประสาทเชื่อมโยงระหว่างกนัจะมบีทบาทใน  
การเรยีนรูต้ลอดชวีติแต่กลไกทีส่ าคญัทีสุ่ดในช่วง 25 ปีแรก กลบัเป็นเรือ่งของการจดัระเบยีบ  
ใยประสาททีเ่กดิขึน้ในสมองส่วนคดิทลีะส่วนๆ จากหลงัมาหน้าในแต่ละส่วนไป  
 ส าหรบัในเรือ่งความเขา้ใจเกีย่วกบัสมอง 2 ซกีคอื ซกีซา้ย กบัซกีขวานัน้ แต่เดมิมกัถูก
เขา้ใจว่าเป็นการท างานแยกส่วนจากกนั โดยสมองซกีซา้ยของคนทีถ่นดัขวากจ็ะท าหน้าทีด่า้น
การใชเ้หตุผล ภาษา และคณติศาสตร ์ ขณะทีส่มองซกีขวาจะท าหน้าทีด่า้นศลิปะดนตรี
จนิตนาการและมติสิมัพนัธ ์ การศกึษาเรือ่งการเรยีนรู ้ในระยะหลงัพบว่าการท างานของสมอง 
จะเป็นลกัษณะการท างานรว่มกนัของสมองทัง้ 2 ซกี  ดงันัน้เราจงึสามารถใชจ้นิตนาการ ดนตรี
ศลิปะและมติสิมัพนัธม์าส่งเสรมิการเรยีนรูเ้ร ือ่งการใชเ้หตุผลภาษา และคณติศาสตรไ์ด ้หรอืใน
ท านองกลบักนัการศกึษาทีน่่าสนใจเหล่านี้ยงัรวมถงึบทบาทของดนตรบีางลกัษณะในการจดั
ระเบยีบและความสมัพนัธใ์นการท างานของสมองส่วนต่างๆ การเรยีนรูท้ีผ่สมผสานไปกบั  
ความเพลดิเพลนิทัง้ในหอ้งเรยีนและผ่านสื่อ (Edutainment) การเรยีนรูท้ีอ่าศยักจิกรรมที่
หลากหลายทีผ่สมผสานการท างานของสมองทัง้ 2 ดา้นเป็นตน้ปัจจยัทีม่ผีลต่อสมอง ดงัที่  
กมลพรรณ ชวีพนัธุศร ี(2548: 24) ไดก้ล่าวว่า ว่าปัจจยัทีม่ผีลต่อสมองซึง่มรีายละเอยีด  
ดงัแสดงใน ตารางที ่7 
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ตารางท่ี 7 ปัจจยัทีม่ผีลต่อสมอง    
 

สมองเจริญเติบโตดี (ฉลาด) สมองถกูท าลาย (เป็นได้ทุกวยั) 
1. ปัจจยัทีม่ผีลต่อสมอง 
 1.1 การไดท้ ากจิกรรมกลุ่ม 
 1.2 มปีฏสิมัพนัธก์บัสงัคม 
 1.3 ช่วยเหลอืตวัเองตามวยั 
 1.4 ไดท้ าหรอืเรยีนสิง่ทีช่อบ 
 1.5 ไดร้บัค าชมเชยเสมอ 
 1.6 ความรกัความอบอุ่นจากพ่อแม่/ผูใ้กลช้ดิ 
 1.7 ศลิปะดนตร ีกฬีา ออกก าลงักาย รอ้งเพลงตาม 
      ความชอบและอสิระไม่ใช่ท่องทฤษฎ ี
 1.8 มองตนเองในแง่บวก 
 1.9 ไดค้ดิจนิตนาการ เช่น การฟังนิทาน 
 1.10 เป็นคนยดืหยุ่น 
 1.11สมัผสัของจรงิ ทศันศกึษา 
 1.12 อาหารครบ 5 หมู่ โดยเฉพาะปลาถัว่เหลอืง  
       ธาตุเหลก็ ไอโอดนีวติามนิบ ี
 1.13 การละเล่นต่างๆเล่นกบัเพื่อนๆ 
 1.14 ไดท้ างานดว้ยตนเอง 
 1.15 ออกก าลงักาย เพิม่ออกซเิจนไปสมอง 
 1.16 ไดร้บัการศกึษาทีเ่หมาะสมสรา้งกระบวนการคดิ   
       มากกว่าเน้นความจ า 

1. ความเครยีดนานๆ จากสาเหตุ 
 1.1 ท างาน/เรยีนหนกั บา้งาน การบา้นมาก 
 1.2 ถูกบงัคบัใหเ้รยีนหรอืท างานในสิง่ทีไ่ม่ชอบ 
 1.3 ถูกดุด่าทุกวนั 
 1.4 ขาดความรกั ความอบอุ่น 
 1.5 ขาดการออกก าลงักาย พกัผ่อน 
 1.6 เขม้งวดเกนิไป 
 1.7 มองตนเองในแง่ลบ 
 1.8 วติกกงัวลมากนานๆ 
2. สมองไม่ไดถู้กกระตุน้หรอืถูกใชเ้ลย 
    เช่น การคดิ จนิตนาการ ความคดิแปลกแตกต่าง    
    คดิแกปั้ญหา 
3. ความกงัวล โกรธ ความแคน้ ทุกขม์ากนาน  ๆ
4. ขาดสารอาหาร เช่น ไอโอดนี ธาตุเหลก็ โปรตนี 
5. การไดร้บัสารพษิไม่ว่า เหลา้ บุหรี ่ 
   ยาเสพตดิ สารตะกัว่ 
 

  
 
จากตารางที ่7 สามารถเขยีนเป็นแผนภาพแสดงผลของการเรยีนรูอ้ยา่งทีผู่เ้รยีนมคีวามสุขและ  
ไมม่คีวามสุขได ้ดงัภาพที ่9 (ศนัสนีย ์ฉตัรคุปต ์และอุษา ชชูาติ,  2554: 22)  
 
 
 
 
 
 
 
 



92 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี 9  การเรยีนรูท้ีผู่เ้รยีนไมม่คีวามสุข  
 
 
 

การเรยีนรูท้ีผู่เ้รยีนไมม่คีวามสุข  
1. เน้นการท่องจ าอยา่งเดยีว ไมไ่ดค้ดิ ไมไ่ด้ 
ลงมอืกระท าไมไ่ดเ้รยีนรูค้วามหมายของสิง่ที่ 
ไดเ้รยีน ไมรู่ว้่าเรยีนไปท าไม ไมไ่ดท้ดลองไมไ่ด้
ตัง้สมมตฐิาน 
2. เน้นวชิาการมากเกนิไป ไมน่ึกถงึกระบวน 
การเรยีนรู้ 
3. เน้นการสอบแขง่ขนั 
4. เน้นการประเมนิผูเ้รยีนเพื่อจดัอนัดบัใน
หอ้งเรยีนและน าผลการประเมนิมาเปรยีบเทยีบ
กนั 

สมอง 
เสยีความสมดุลของสารเคมี
ในสมอง สารในกลุ่ม
ความเครยีด Adrenaline 
และ Cortisol มากขึน้ และ
สารในกลุ่มความสุขเช่น 
Dopamine และ Serotonin 
ลดลง 

 
มผีลต่ออารมณ์ 

1. เกดิความเครยีด  
2. ความเบื่อหน่าย  
3. ความเหนื่อยลา้ 
ความซมึเศรา้ 

สมองถูกปิดกัน้การเรยีนรู้ 

มผีลต่อพฤตกิรรม 
1. ความคดิไมต่่อเนื่องไมเ่กดิ
การคดิวเิคราะหข์าดความคดิ
สรา้งสรรค์ 
2. ไมม่สีมาธ ิ
3. ความจ าไมด่หีลงลมื 

ประสทิธภิาพในการเรยีนรูล้ดลง 
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 การจดัการเรยีนรูท้ีน่กัเรยีนมคีวามสุขในการเรยีน โดยทีค่รมูกีารส่งเสรมิในทุกดา้นที่
เอือ้ต่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน (ศนัสนีย ์ฉตัรคุปต ์และอุษา ชชูาติ, 2554: 25)  
ดงัแสดงในภาพที ่10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
ภาพท่ี 10  การเรยีนรูท้ีผู่เ้รยีนมคีวามสุข  

การเรียนรูท่ี้ผูเ้รียนมีความสุข 
การจดัการเรยีนรูท้ีผู่เ้รยีนส าคญัทีส่ดุ  ดงันี้  
1. กระตุน้ใหผู้เ้รยีนสนใจ เกดิความรกัใน 
สิง่ทีก่ าลงัเรยีนรู ้
2.จดัการเรยีนรูท้ีส่นุก ประทบัใจผูเ้รยีน  
มเีรื่องอารมณ์เขา้มาเกีย่วขอ้ง 
3.เน้นทีก่ระบวนการคดิและการลงมอืท า
กจิกรรม 
 4.บรูณาการเชื่อมโยงเรื่องราวและแนวคดิ
ของสิง่ทีเ่รยีนรูใ้นหอ้งเรยีนกบัชวีติจรงิ 
5.น าการเคลื่อนไหว การออกก าลงักาย 
ดนตร ีศลิปะเขา้มาผสมผสานในกจิกรรม
เพื่อใหผู้เ้รยีนมคีวามสขุ 

สมอง 
หลัง่สารเคมทีีเ่กีย่วขอ้งกบัความสขุ 
เช่น Dopamine , Serotonin 
Endorphin และ Acetylcholine ที่
เกีย่วขอ้งกบัสตปัิญญาและการเรยีนรู้
มากขึน้ 

 

ประสิทธิภาพในการเรียนรูเ้พ่ิมขึน้ 

มีผลต่อพฤติกรรม 

1. เกดิความอยากรู ้กระตอืรอืรน้ 
สนใจไขว่ควา้อยากทีจ่ะรู ้
2. สนุกทีจ่ะไดเ้รยีนรู ้
3. เกดิพลงัทีจ่ะท าและเรยีนรู ้
สิง่ต่าง ๆ จ าในสิง่ทีเ่รยีนรูไ้ด ้

มีผลต่ออารมณ์ 

เกดิความสขุในการเรยีนรู ้

 

สมองต่ืนตวัท่ีจะเรียนรู ้

 

มีผลต่อสติปัญญา 
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      3.3 การบรหิารสมอง พชัรวีลัย ์เกตุแก่นจนัทร ์(2544: 74-76) และนนัทยิา  
ตนัศรเีจรญิ (2545: 37-39) ไดเ้สนอแนวคดิและหลกัการและความส าคญัของสมอง ดงันี้ 
        3.3.1 แนวคดิและหลกัการ การบรหิารและออกก าลงัสมอง หรอื  Brain Gym  
ซึง่ถูกคดิคน้พฒันาขึน้ใน ปีค.ศ.1981 โดย ดร.พอล เดนนิสนั แห่ง Educational Kinesiology 
Foundation ในรฐัแคลฟิอรเ์นียเพื่อช่วยใหส้มองทัง้ดา้นซา้ยและสมองดา้นขวาท างาน
ประสานกนัไดด้ ีในช่วงแรก ดร.พอล คดิคน้วธิกีารนี้ขึน้มาเพื่อช่วยคนตาบอดและผูท้ีม่ปัีญหา
ดา้นการเรยีนรู ้แต่แลว้กพ็บว่าการเคลื่อนไหวรา่งกายนี้ใชไ้ดก้บัคนทุกวยั ในการทีจ่ะช่วยให้
สมองตื่นตวัเกดิความกระตอืรอืรน้ผ่อนคลายความเครยีดและช่วยใหก้ารเรยีนรูห้รอืการท างาน
เกดิประสทิธภิาพ เป็นการบรหิารส่วนของ Corpus Callosum ซึง่เชื่อมสมองสองซกีเขา้ดว้ยกนั
ใหแ้ขง็แรงและท างานคล่องแคล่วอนัจะท าใหก้ารถ่ายโยงการเรยีนรูแ้ละขอ้มลูของสมอง  
ทัง้สองซกีเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ นอกจากนี้ยงัช่วยผ่อนคลายความตงึเครยีด  
          3.3.2 ความส าคญัการบรหิารสมอง 

                สมองของมนุษยแ์บ่งไดเ้ป็น 2 ซกี คอื ซกีซา้ยและซกีขวา โดยม ี
กลุ่มไฟเบอรเ์ชื่อมสมองทัง้ 2 ซกี เขา้ดว้ยกนัมนุษยส์่วนมาก สมองขา้งซา้ยควบคุมการท างาน
ของดวงตาขา้งขวา แขน ห ูและขาขา้งขวา อนัเป็นขา้งทีส่ามารถขบคดิถงึเหตุและผลไดด้ทีีสุ่ด 
สมองซกีซา้ยน้ีเองม ีความสามารถทางดา้นการค านวณ ความช านาญดา้นภาษา การฟังและ
ความเขา้ใจ ส่วนสมองซกีขวาจะเป็นแหล่งของ จนิตนาการ อารมณ์ ความรูส้กึ สญัชาตญิาณ
และลางสงัหรณ์ความสามารถทางดา้นศลิปะ และ บ่อเกดิของความคดิสรา้งสรรคใ์หม่ๆ  ดงันัน้ 
ยกตวัอยา่ง เช่น ขณะทีอ่่านรายงานสมองซกีซา้ยกจ็ะท าหน้าทีถ่อดความหมายค าพดูในระหว่าง
ทีส่มองซกีขวาจะรวบรวมความคดิเขา้ไวด้ว้ยกนั อยา่งไรกต็าม ถา้หากเกดิเหนื่อยหรอืเครยีด 
สมองจะท างานไดเ้พยีงขา้งเดยีวเท่านัน้ความสามารถในการใชส้มาธจิงึลดลงจะท าใหไ้มส่ามารถ
รวบรวมความคดิ หรอืพดูอธบิายอะไรออกไปไดอ้ยา่งชดัเจน รวมทัง้ไมส่ามารถทีจ่ะคดิในเชงิ
สรา้งสรรคไ์ด ้เช่น ถา้หากสมองขา้งทีท่ าหน้าทีร่วบรวมเหตุผลถูกปิด (กค็อืสมองซกีซา้ย) 
อาจจะยงัอ่านขอ้ความบนหน้ากระดาษได ้แต่กจ็ะไมส่ามารถอธบิายความหมายของขอ้ความนัน้
ไดเ้ตม็ทีน่กั หรอืไมก่อ็าจจะตะกุกตะกกั ตดิขดั อยูก่บัอารมณ์หรอืความรูส้กึยุง่เหยงิไมเ่ป็น
ระเบยีบและไมส่ามารถคดิใครค่รวญหรอืแกไ้ขปัญหาใหส้ าเรจ็ลุล่วงไปได ้เพราะเหตุนี้เอง  
การแกไ้ขปัญหาความอ่อนลา้ของสมองทีเ่กดิขึน้ กบัการบรหิารสมอง จงึเป็นเรือ่งส าคญัไมน้่อย 
เพราะเมือ่ใดทีส่มอง ท างานประสานกนัไดด้ ีกจ็ะส่งผลใหเ้ราสงบนิ่ง และตดิต่อสื่อสาร รวมทัง้
ประเมนิสิง่ต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัเหตุผลดขีึน้ ความสามารถในการรบัรูค้วามคดิเหน็  
ของผูอ้ื่นกจ็ะพฒันาขึน้อยา่งรวดเรว็ดว้ยเช่นกนั  
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     3.4  วธิกีารบรหิารสมอง พชัรวีลัย ์เกตุแก่นจนัทร ์(2544: 120) ไดแ้นะน าการฝึก 
การบรหิารสมอง มดีงัต่อไปนี้  
                    3.4.1 การดื่มน ้าเปล่า น ้าเปล่าหล่อเลีย้งสมองใหส้ดใส วางขวดน ้าไวป้ระจ าโต๊ะ
ส าหรบัคอยจบิทลีะน้อย วธินีี้จะช่วยใหจ้ติใจและรา่งกายตื่นตวัตลอดเวลา และสมองกจ็ะเปิดว่าง 
สามารถรบัขา่วสาร และขอ้มลูไดด้ ีเพราะน ้าช่วยปรบัสารเคมทีีส่ าคญัในสมอง และระบบ
ประสาทและเวลาที ่รูส้กึเครง่เครยีด ส่วนหน่ึงเป็นเพราะรา่งกายของขาดน ้าจงึควรจบิน ้าเปล่า
อยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใหร้า่งกายไดร้บัน ้า เพื่อช่วยหล่อเลีย้งระบบของรา่งกาย  
        3.4.2 บรหิารกลา้มเนื้อหวัไหล่ ใชม้อืซา้ยจบัไหล่ขวา บบีกลา้มเนื้อใหแ้น่น  
พรอ้มกบัหายใจเขา้ ล าดบัต่อไป ใหห้ายใจออก และ หนัศรีษะไปทางซา้ย จนกระทัง่สามารถ
มองขา้มไหล่ซา้ยของตวัเองไปได ้จากนัน้ใหส้ดูลมหายใจลกึๆ วางแขนซา้ย ลงบนไหล่ขวา 
พรอ้มกบัห่อไหล่ ค่อยๆ หนัศรีษะกลบัไปตรงกลาง และ เลยไปดา้นขวา จนกระทัง่สามารถ
มองขา้มไหล่ขวาของตวัคุณเองไดย้ดืไหล่ทัง้ 2 ขา้งออกกม้คางลง จรดหน้าอกพรอ้มกบัสดู
หายใจลกึๆเพื่อใหก้ลา้มเนื้อไดผ้่อนคลายเปลีย่นมาใชม้อืขวาจบัไหล่ซา้ยบา้งและท าซ ้ากนัขา้ง
ละ 2 ครัง้ วธิบีรหิาร แบบน้ี จะช่วยกระตุน้ความช านาญดา้นการฟังและการไดย้นิโดยการ
เหยยีดกลา้มเนื้อตรงส่วนล าคอและไหล่ทัง้ 2 ขา้งเพราะกลา้มเนื้อดงักล่าว เชื่อมต่อกบั
เสน้ประสาทในสมองทีค่วบคุมห ูและดวงตาทัง้ 2 ขา้ง นอกจากนี้ ยงัช่วยลดความตงึเครยีด 
ของกลา้มเนื้ออนัเกดิจากการนัง่ท างานทีโ่ต๊ะเป็นเวลานานอกีดว้ย  
        3.4.3 บรหิารขาโดยการยนืตรงใหเ้ทา้ชดิกนัถอยเทา้ซา้ยไปขา้งหลงั โดยยก  
สน้เทา้ขึน้ งอเขา่ขวาเลก็น้อย แลว้โน้มไปขา้งหน้าเลก็น้อย กน้จะอยูใ่นแนวเดยีวกบั สน้เทา้ขวา 
สดูลมหายใจเขา้ และผ่อนออก ในขณะทีป่ล่อยลมหายใจออกนี้ ค่อยๆกดสน้เทา้ซา้ยใหว้างลง
บนพืน้พรอ้มกบั งอเขา่ขวาเพิม่ขึน้ หลงัเหยยีดตรง สดูลมหายใจเขา้ แลว้กลบัไปตัง้ตน้ใหมอ่กี
ครัง้เปลีย่นจากขาขา้งซา้ยเป็นขาขา้งขวาโดยออกก าลงัในท่านี้ทัง้หมด 3 ครัง้ดว้ยกนัการบรหิาร
ในท่านี้จะดสี าหรบัการปรบัปรงุสมาธ ิรวมทัง้จะช่วยเพิม่ อตัราความเรว็ในการอ่านหนงัสอืและ
ช่วยใหก้ระบวนการขบคดิขอ้มลูดขีึน้นอกจากนี้ ยงัจะช่วยใหก้ลา้มเนื้อตน้ขาและกลา้มเนื้อน่อง
ผ่อนคลาย ช่วยคลายความตงึเครยีดตรงส่วนหลงัตลอดทัง้แนว  
          3.4.4 ขดีๆ เขยีนๆ บรหิารสมอง เขยีนเสน้ขยกุขยกิ หรอื อะไรกไ็ดล้งบน
กระดาษ โดยเขยีนดว้ยมอืทัง้สองขา้งพรอ้มกนัลายเสน้ทีไ่ดอ้าจจะดเูพีย้นๆแต่ไดผ้ลด ีต่อระบบ
สมองมากวธินีี้จะช่วยปรบัปรงุ ระบบการประสานงานของสมอง ดว้ยการท าใหส้มองทัง้ 2 ซกี
ท างานพรอ้มกนั ผลดทีีไ่ดก้ค็อืท าใหก้ารประสานงานของสมองดขีึน้ เพิม่ประสทิธภิาพ  
ความทรงจ าในเรือ่งทศิทางและท าใหค้วามช านาญดา้นการสะกดค าและค านวณดแีละรวดเรว็  
 
 



96 
 

           3.4.5 เสรมิสรา้งความเป็นทมี ใหก้บัสมอง วธิทีีว่่า กค็อืการเขยีนเลข 8 ใน
อากาศนัน่เอง อาจจะเขยีนดว้ยน้ิว หรอื ดว้ยสายตากไ็ด ้ถา้เขยีนดว้ยน้ิว ใหย้ืน่แขนออกไป
ขา้งหน้า เริม่เขยีนจากดา้นซา้ยของเลข 8 โคง้จากขา้งบนลงมา ผ่านกึง่กลางของตวัเลข  
เลีย้วไปทางขวา โคง้ลงหาแนวกึง่กลางอกีครัง้ คราวนี้โคง้วนซา้ยไปหากึง่กลาง โคง้ขวาไปจรด
จดุเริม่ตน้ ไดเ้ลข 8 พอด ีท าซ ้ากนั 5 ครัง้ (สลบัแขนคนละขา้งดว้ย) วธินีี้จะช่วยใหป้ระสทิธภิาพ 
ในดา้นการอ่านและการท าความเขา้ใจดขีึน้เพราะเป็นการเชื่อมต่อการท างานของสมองดา้นซา้ย
และดา้นขวาใหป้ระสานกนั ลองท าตามขอ้นี้ก่อนการอ่านเอกสาร รายงานใดๆ จะช่วยให้
สามารถจบัใจความส าคญัของรายงานนัน้ไดเ้ป็นอยา่งด ีและจะไมท่ าใหเ้กดิอาการงว่งดว้ย  
            3.4.6 นวดใบห ูกระตุน้ความเขา้ใจ นัง่พกัสบายๆ แตะปลายน้ิวทัง้ 2 ขา้ง 
ทีใ่บหเูคลื่อนน้ิวไปยงัส่วนบนของหจูากนัน้บบีนวดและ คลีร่อยพบัของใบหทูัง้ 2 ขา้งออก ค่อยๆ 
เคลื่อนน้ิวลงมานวดบรเิวณอื่น ๆ ของใบห ูดงึเบาๆ เมือ่ถงึติง่ห ูดงึลง ใหท้ าซ ้ากนั 2 ครัง้ วธินีี้
จะช่วยกระตุน้การไดย้นิและท าใหค้วามเขา้ใจดขีึน้เพราะเป็นการคลายเสน้ประสาทบรเิวณใบหู  
ทีเ่ชื่อมสมอง รวมทัง้ยงัจะช่วยนวดเยือ่แกว้หอูกีดว้ย นอกจากนี้การทีข่ากรรไกร และลิน้  
ผ่อนคลาย ยงัช่วยปรบัปรงุ ความช านาญทางดา้นการพดูไดม้ากทเีดยีว  
            3.4.7 นวดจดุเชื่อมสมองวางมอืขา้งหนึ่งไวบ้นสะดอืส่วนมอือกีขา้งหนึ่งใหใ้ช้
นิ้วหวัแมม่อืและน้ิวชี ้วางบนกระดกูหน้าอกบรเิวณใตก้ระดกูไหปลารา้ ค่อยๆ นวดทัง้ 2 
ต าแหน่งประมาณ 10 วนิาท ีวธิกีารนี้จะช่วยลดความสบัสน และกระตุน้พลงังาน ช่วยใหม้ี
ความคดิแจม่ใส  
            3.4.8 กดจดุ คลายเครยีด ใชน้ิ้ว 2 นิ้วกดลงบนหน้าผากทัง้ 2 ดา้น ประมาณ
กึง่กลางระหว่างขนคิว้และตนีผมกดคา้งไวป้ระมาณ 3-10 วนิาทวีธินีี้จะช่วยคลายความตงึเครยีด
และ เพิม่การหมนุเวยีนโลหติเขา้สู่สมอง 
   การบรหิารสมองนัน้มคีวามจ าเป็น เพราะว่าสมองประกอบสมองซกีซา้ยจะควบคุม  
การเคลื่อนไหวดา้นขวา สมองซกีขวาจะควบคุมการเคลื่อนไหวดา้นซา้ย ดงันัน้การท ากจิกรรม
ในดา้นต่างๆสมองทัง้สองซกีจะประสานกนัตลอดเวลาท าใหม้กีารบรหิารเคลื่อนไหวท าใหผู้เ้รยีน
ไดเ้ปลีย่นอริยิาบถท าใหร้า่งกายตื่นตวั การเรยีนรูม้ชีวีติชวีามากขึน้ นกัเรยีนจะมคีวามสุขใน  
การเรยีน และหายจากอาการงว่งนอนได้ 
 การวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัน าเอาทฤษฎกีารเรยีนรู ้กลุ่มพุทธนิิยม กลุ่มพฤตกิรรมนิยม  
กลุ่มมนุษยนิยม และทฤษฎพีหุปัญญา ตลอดจน หลกัการ ตามแนวคดิของ เคน และเคน 
(Caine & Caine, 1990: 112-120) ซึง่ม ี12 ประการ แนวคดิของ วทิยากร เชยีงกูล (2548: 84) 
แนวคดิของ ประหยดั จริะวรพงศ ์(2549: 25-28) และการบรหิารสมอง ตามแนวคดิของ  
พชัรวีลัย ์เกตุแก่นจนัทร ์(2544: 120) มาก าหนด เป็นกรอบในการจดัท ายทุธศาสตรก์ารจดัการ
เรยีนรูท้ีใ่ชส้มองเป็นฐาน ทัง้นี้เพราะการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ภายใตแ้นวคดิดงักล่าวขา้งตน้มี
ฐานความเชื่อว่า การจดัการการเรยีนรูทุ้กอยา่ง กท็ีจ่ะเพื่อพฒันาสมองทัง้นัน้ โดยเน้นใหผู้เ้รยีน
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เป็นผูล้งมอืกระท าจรงิ การวเิคราะหผ์ูเ้รยีน การเรยีนรูท้ีม่คีวามหมาย การจดัแบบแผนทีส่่งเสรมิ
การคดิ การเตรยีมความพรอ้มทีจ่ะเรยีนรู ้การจดับรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูย้อ่มส่งผลต่อ
การจดัการเรยีนรูเ้ป็นอยา่งยิง่ตลอดจน การผ่อนคลายโดยการบรหิารจติ และการเจรญิปัญญา
ของพระพุทธศาสนา ซึง่ผูว้จิยัไดน้ าการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนามาบรูณาการ เพื่อความ
สมบรูณ์ของยทุธศาสตรด์ว้ย 
   
การเรียนรู้ตามแนวพระพทุธศาสนา 
 
 การเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา เป็นการศกึษาที ่ท าใหบุ้คคลพฒันาในทุกดา้นทัง้ใน
ดา้นความคดิ ความรู ้ความช านาญ อารมณ์ ความรูส้กึต่างๆโดยถอืว่า เป็นการศกึษาทีท่ าให้
มนุษย ์เป็นมนุษยท์ีส่มบรูณ์ พระพุทธศาสนา ไดใ้หค้วามส าคญัต่อการเรยีนรูข้องมนุษยโ์ดยมี
แนวคดิว่า มนุษยจ์ะเป็นผูป้ระเสรฐิ หรอืเป็นมนุษยท์ีส่มบรูณ์ไดด้ว้ยการฝึกฝนพฒันาตนเอง  
จนประสบผลส าเรจ็ไปตามล าดบั ตามสตปัิญญา และความพรอ้มของแต่ละบุคคล การฝึกฝน
หรอื การเรยีนรู ้จงึเป็นกระบวนส าคญัต่อการด ารงชวีติ เพราะมนุษยต์อ้งเกีย่วขอ้งสมัพนัธ ์  
กบัสิง่แวดลอ้มต่าง ๆ หรอืสมัพนัธก์บัโลกในฐานะปัจเจกบุคคล และการอยูร่ว่มกนัในสงัคม 
ดงันัน้มนุษยจ์งึตอ้งมกีารปรบัตวั พฒันาตนเองตามสภาพแวดลอ้ม ตามยคุตามสมยัเพื่อ  
การด ารงชวีติอยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งปกตสิุข และคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศ เป็นผูท้ีน่บัถอื
พระพุทธศาสนามวีถิกีารด ารงชวีติทีไ่ดน้ าหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช ้และเป็นเหตุผล 
ทีค่นไทยตอ้งเรยีนรูพ้ระพุทธศาสนา ซึง่เหตุผล มดีงันี้ (กรมวชิาการ, 2545: 25-30 ก) 
 1. พระพุทธศาสนาเป็น จรยิศกึษา เพื่อรบัมอืกบัปัญหาของยคุพฒันา ใหค้นไทย รูจ้กั 
ศกึษา รวบรวม และเลอืกใชป้ระโยชน์ จากขอ้มลูทัง้หลายเกีย่วกบั การสรา้งเสรมิความเจรญิ
อยา่งเพยีงพอ ยิง่กว่านัน้สภาพความเจรญิทีร่ออยูข่า้งหน้า ในวถิทีางการพฒันาอยา่ง
อุตสาหกรรม ทีท่ ากนัทุกวนัน้ี กย็ิง่ท าใหม้คีวามตอ้งการจรยิธรรม เพื่อมาควบคุมก ากบัคนไทย
มากขึน้ 
 2. พระพุทธศาสนาเป็นระบบจรยิธรรมทีต่ดิต่อกบัพืน้ฐานเดมิของสงัคมไทย การน า
พระพุทธศาสนา มาใชใ้นการสอนจรยิศกึษา เป็นการปฏบิตัทิีส่อดคลอ้งกลมกลนื กบัรากฐาน
ทางวฒันธรรม และพืน้เพทางจติใจของคนไทยเป็นจรยิธรรมทีก่ลมกลนืบนพืน้ฐานทีต่่อเนื่อง 
อกีทัง้เป็นการรูจ้กัใชท้รพัยากรทีม่อียูแ่ลว้ ใหเ้ป็นประโยชน์ ซึง่ท าใหพ้รอ้มทีท่ างานอยา่งรวดเรว็  
จงึไมม่เีหตุผลทีจ่ะปฏเิสธการสอนพระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์ในทางจรยิธรรม  
 3. ชาวพุทธควรมสีทิธเิรยีน จรยิศกึษาแบบพุทธ การปลกูฝังจรยิธรรมตอ้งด าเนินการ
อยา่งเป็นกระบวนการเป็นระบบ โดยสอดคลอ้งกบักฎเกณฑแ์ห่งสจัธรรม ทีร่องรบัเป็นพืน้ฐาน 
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การทีส่งัคมไทยยอมรบัพระพุทธศาสนาและมคีวามเชื่อ ในพระปรชีาญาณของพระพุทธเจา้ทีไ่ด้
คน้พบสจัธรรม และทรงสัง่สอนระบบจรยิธรรมทีถู่กตอ้งจรงิแทต้ามจรยิธรรมนัน้ จงึชอบและ
พอใจ ทีจ่ะน าเอาหลกัเกณฑท์างจรยิธรรม หรอืระบบการปลกูฝังจรยิธรรมของพระพุทธศาสนา
มาใชเ้ป็นระบบชวีติทางศลีธรรมของตน 
 4. สงัคมไทยมขีอ้ไดเ้ปรยีบในการจดัจรยิศกึษาทีม่เีอกภาพ เพราะคนไทยส่วนใหญ่  
นบัถอืพระพุทธศาสนา ซึง่เป็นพุทธศาสนิกชนควรมคีวามรู ้ความเขา้ใจ และปฏบิตัถิูกตอ้งต่อ
ศาสนาทีต่นนบัถอื ช่วยกนัคน้หา และจดัจรยิศกึษาใหม้เีอกภาพจงึน่าจะเป็นขอ้ไดเ้ปรยีบทีเ่ป็น
ประโยชน์ 
 5. สงัคมไทยไมม่เีหตุผลทีจ่ะไมส่อนจรยิศกึษาตามหลกัพระพุทธศาสนา เนื่องจาก
พระพุทธศาสนามเีอกภาพมาก และถอืมากทีสุ่ดในโลกดว้ย 
 6. การเรยีนพระพุทธศาสนา เพื่อมารว่มอยูร่ว่ม และพฒันาสงัคมไทย การศกึษา  
พระพุทธศาสนา กค็อื การเรยีนรูส้ ิง่ทีค่นทีอ่ยูใ่นสงัคมไทย ควรจะตอ้งรูใ้นฐานะ ทีเ่ป็นการรูจ้กั
เรือ่งราวของประเทศของตน เป็นความรบัผดิชอบของการศกึษา ทีจ่ะตอ้งใหค้นไทยไดเ้รยีนรู้
พระพุทธศาสนา ถา้หากคนไทยไมรู่จ้กัพระพุทธศาสนาทัง้ในดา้นเน้ือหาและสถาบนั ตอ้งถอืว่า
เป็นความบกพรอ่งของการศกึษาของชาต ิ
 7. การศกึษาเพื่อสรา้งชนชัน้ส าหรบัพฒันาสงัคมไทย ความลม้เหลวอยา่งหนึ่ง  
ของการศกึษาในสงัคมไทย คอื การทีไ่มส่ามารถสรา้งผูน้ าและชนชัน้ในดา้นวชิาการทีเ่ป็น  
ความเจรญิอยา่งตะวนัตกไดน้ัน้ ท าใหป้ระเทศขาดความพรอ้มในการพฒันา และการศกึษา  
ไดผ้ลติคนทีห่่างเหนิแปลกแยกจากสงัคมไทย ไมรู่จ้กัสงัคมไทย ไมเ่ขา้ใจ ความคดิจติใจของ
ประชาชนส่วนใหญ่จงึก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ขึน้สงัคม การศกึษาตอ้งกลา้เผชญิกบัความเป็นจรงิ 
ถา้พระพุทธศาสนาเป็นองคป์ระกอบส าคญัอยูใ่นกระบวนการสบืทอดต่อเนื่อง ในสงัคมไทยโดย
เป็นรากฐานของวฒันธรรมเป็นสภาพแวดลอ้มครอบคลุมสงัคมไทยเป็นมรดกและเอกลกัษณ์  
ของชาตไิทย การศกึษาจะตอ้งจดัด าเนินการใหค้นไทยไดศ้กึษาพระพุทธศาสนาในแงท่ีเ่ป็นองค์
ความรู ้และในแงเ่ป็นเครือ่งมอืในการพฒันาชวีติและสงัคมไทย 
 8. การศกึษาพระพุทธศาสนา เพื่อรกัษาผลประโยชน์ของสงัคมไทย พระพุทธศาสนา  
มลีกัษณะพเิศษประการหน่ึง คอื การไมบ่งัคบัใหเ้ชื่อหรอืศรทัธาแต่ถอืปัญญาเป็นส าคญัดงันัน้  
การปฏบิตัติามหลกัธรรมจงึตอ้งอาศยัการศกึษาอยา่งถูกตอ้ง ถา้ไมเ่ช่นนัน้ถา้เกดิความ
คลาดเคลื่อนผดิเพีย้นไป นอกจากจะเป็นผลเสยีต่อศาสนาแลว้ ยงัก่อใหเ้กดิโทษแก่สงัคมไทยได ้
ดว้ยเหตุทีพ่ระพุทธศาสนา เป็นศาสนาแห่งปัญญาและความเชื่อถอืปฏบิตัทิีถู่กตอ้งดงันัน้รฐับาล
ทีเ่ป็นประชาธปิไตย ทีต่อ้งรบัผดิชอบต่อประโยชน์ และความสุขของประชาชนจงึตอ้งเอาใจใส่
ขวนขวายเอือ้อ านวย ประโยชน์ใหแ้ก่ประชากรส่วนใหญ่ทีน่บัถอืพระพุทธศาสนาทีเ่ป็นพลเมอืง
ของประเทศไทยอยา่งทีแ่ยกกนัไมอ่อก 
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 9. ขา่วรา้ยต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในวงการพระพุทธศาสนา เป็นเครือ่งสะทอ้นถงึ สภาพความ
เสื่อมโทรมทัง้ของสถาบนัพระพุทธศาสนา และสงัคมไทย จงึน่าจะท าใหท้ัง้รฐัและศาสนาบุคคล  
ทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม ตลอดถงึสงัคมไทยตอ้งตระหนกั และตื่นตวัในการรบีเรง่  
ในการแกปั้ญหา ดว้ยการจดัการส่งเสรมิการศกึษาพระพุทธศาสนา ทัง้ในแงข่องการเรยีนรู้  
และหลกัค าสอนทีถู่กตอ้งแทจ้รงิ 
 ดงันัน้เมือ่พจิารณาถงึเหตุและความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งศกึษาพระพุทธศาสนาอยา่งจรงิจงั
แลว้สรปุไดว้่ารฐัจะตอ้งจดัการศกึษาใหค้นไทยส่วนใหญ่ของประเทศไดศ้กึษาพระพุทธศาสนา  
ม ี3 ประการ (พระธรรมปิฏก,  2546: 35) ดงันี้ 
 1. คนไทยส่วนใหญ่ ซึง่เป็นพุทธศาสนิกชนควรมคีวามรูค้วามเขา้ใจ และปฏบิตัถิูกตอ้ง
ต่อศาสนาทีต่นนบัถอื 
 2.  ทุกคนทีอ่ยูใ่นสงัคมไทย ควรเรยีนรูพ้ระพุทธศาสนาในฐานะเป็นราฐานของ
วฒันธรรมไทย เป็นสถาบนัใหญ่ และเป็นสภาพแวดลอ้มของสงัคมไทย เพื่อด าเนินชวีติและ
ท างาน หรอืท าหน้าที ่ทีเ่ป็นส่วนรวมในการพฒันาสงัคมไทยนัน้อยา่งประสานกลมกลนื และ
ไดผ้ลด ี
 3.  สงัคมไทยอาศยัพระพุทธศาสนาเป็นแหล่งค าสอนจรยิธรรม และไดย้อมรบัระบบ
จรยิธรรมตามหลกัพระพุทธศาสนา เป็นมาตรฐานทีย่ดึถอืปฏบิตัติามตลอด คนไทยจงึควรเรยีนรู้  
พุทธจรยิธรรม เพื่อน ามาใชใ้นการพฒันาชวีติพฒันาสงัคมใหบ้รรลุประโยชน์ และสนัตสิุข  
    พระพุทธศาสนา ใหค้วามส าคญัต่อการเรยีนรูข้องมนุษย ์โดยมแีนวคดิว่า มนุษย์
ไมไ่ดเ้กดิมาแลว้เป็นผูป้ระเสรฐิ แต่มนุษยจ์ะเป็นผูป้ระเสรฐิเกดิจากการฝึกฝน หรอืการเรยีนรู ้
ดัง้นัน้การเรยีนรูจ้งึเป็นกระบวนการทีส่ าคญัต่อการด ารงชวีติเพราะมนุษยซ์ึง่ ตอ้งตดิต่อ
เกีย่วขอ้งเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มต่างๆ หรอืเกีย่วขอ้งสมัพนัธก์บัโลกในฐานะปัจเจกบุคคล และการ
อยูร่ว่มกนัในสงัคม มนุษยจ์งึตอ้งมกีารปรบัตวั และพฒันาตนเองตามสภาพแวดลอ้ม ตามยคุ
ตามสมยัตามกาลเวลา เพื่อการด ารงชวีติอยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งปกตสิุข การศกึษาตามแนว
พระพุทธศาสนานัน้มขี ัน้ตอน เป็นล าดบัขัน้ เป็นระบบมคีวามลาดลุ่มลกึไปเป็นล าดบั ตัง้แต่
เริม่ตน้จนถงึสุดทา้ยดงันัน้การทีจ่ะใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในวธิกีารจดัการเรยีนรูต้ามแนว
พระพุทธศาสนาจงึตอ้งมคีวามจ าเป็นอยา่งยิง่ ดงันัน้ผูว้จิยั จงึน าเสนอผลการศกึษาเอกสารที่
เกีย่วขอ้งกบัการน าแนวการจดัการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนามาใชใ้นการจดัการเรยีนรู ้
ดงันี้ 
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 1.  ความหมาย การเรียนรู้ตามแนวพระพทุธศาสนา  มผีูใ้หค้วามหมาย การเรยีนรู้
ตามแนวพุทธศาสนา ดงันี้ 
   พระไพศาล วสิาโล (2544 : 73) ไดใ้หค้วามหมาย การเรยีนรูต้ามแนว
พระพุทธศาสนา หมายถงึ กระบวนการทีเ่ป็นไปเพื่อความเจรญิแห่งปัญญา สาระกระบวนการ
เรยีนรูแ้บบพุทธไดถู้กยน่ยอ่ไวใ้นพุทธพจน์ ว่า  “ ภกิษุทัง้หลาย ธรรม 4 ประการ เหล่านี้ยอ่ม
เป็นไปเพื่อความเจรญิแห่งปัญญา กล่าวคอื การเสวนากบัสตับุรษุ การฟังพระสทัธรรม โยนิโส
มนสกิาร ธรรมานุธรรมปฏบิตั ิ” จากพุทธพจน์นี้ สามารถแยกกระบวนการเรยีนรูอ้อกเป็น 3 
ขัน้ตอน1) การรบัรู ้ไดแ้ก่ การเสวนากบัสตับุรษุ และการฟังพระสทัธรรม 2) การคดิไดแ้ก่ 
โยนิโสมนสกิาร และ 3) การปฏบิตั ิไดแ้ก่ ธรรมนานุธรรมปฏบิตั ิ
   พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต)  2545: 34) ไดใ้หค้วามหมาย การเรยีนรูต้ามแนว
พระพุทธศาสนา หมายถงึ การพฒันาชวีติทีด่ ี(มรรค = พรหม) ซึง่มปัีญญาเป็นแกนน า 
โดยตลอดเริม่ดว้ยปัญญาพฒันาชวีติ ไปจนถงึชวีติทีเ่ป็นอยูด่ว้ยปัญญา  
      วรวทิย ์วศนิสรากร (2546 : 29) ไดใ้หค้วามหมาย การเรยีนรูต้ามแนว
พระพุทธศาสนา หมายถงึ กระบวนการทีท่ าใหม้นุษยฉ์ลาดลกึซึง้ สามารถเขา้ใจตนเอง และเหน็
ความสมัพนัธเ์กีย่วเนื่องระหว่างชวีติของตน กบั สรรพสิง่ทัง้หลายทัง้ปวงในโลก มากขึน้และมี
ศกัยภาพมากขึน้ดว้ย 
      สุมน อมรววิฒัน์ (2546: 13) ไดใ้หค้วามหมาย การเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา 
หมายถงึ กระบวนการทีผ่สัสะทัง้ 6 ของมนุษย ์คอื ห ูตา จมกู ลิน้ กาย ใจ ไดส้มัผสักบัสิง่เรา้ 
เกดิธาตุรู ้(คอืรูส้กึ หมายถงึ รูค้ดิ รูแ้จง้) และมกีารกระท าโตต้อบ ฝึกฝน อบรม ตนเองหรอื
กลัยาณมติร จนประจกัษ์ผล เกดิคุณภาวะ (ความรูแ้ละความด)ี สมรรถภาวะ (ความสามารถ) 
สุขภาวะ (ความผาสุกพอสมควร) และอสิระภาวะ (พน้จากทุกขแ์ละความเป็นทาส)  
      กติตชิยั สุธาสโินบล (2555 : 34) ไดใ้หค้วามหมาย การเรยีนรูต้ามแนว
พระพุทธศาสนา หมายถงึ การจดัการเรยีนการการสอนทีเ่ชื่อมโยง หลกัพุทธธรรม โดยผูส้อน
จดัสภาพแวดลอ้มบรรยากาศ (ปรโตโฆสะ) ทีเ่ป็นกลัยาณมติร เพื่อส่งเสรมิใหน้กัเรยีน มุง่ศกึษา 
แกปั้ญหาเพื่อพฒันานกัเรยีนอยา่งรอบดา้น ดว้ยวธิวีฒันธรรมแสวงปัญญา ผ่านระบบไตรสกิขา  
 กล่าวโดยสรปุ ความหมาย การเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา  คอื การจดัการเรยีน 
การสอนทีเ่ชื่อมโยงหลกัพุทธธรรม โดยครผููส้อนจดัสภาพแวดลอ้มบรรยากาศทีเ่ป็นกลัยาณมติร  
เป็นกระบวนการฝึกฝนใหผู้เ้รยีน ไดร้บัประสบการณ์ครอบคลุม ถงึเนื้อหาสาระทีต่รงกบั  
ความเป็นจรงิ เกดิการพฒันากระบวนการคดิ น าสู่การฝึกฝน ปฏบิตัสิิง่ทีถู่กตอ้งดงีาม  
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               2.  ลกัษณะการเรียนรู้ตามแนวพระพทุธศาสนา  
       จากการประมวลวเิคราะหค์ าสอนของพระพทุธเจา้ สามารถสะทอ้นใหเ้หน็ลกัษณะ
การจดักระบวนการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา มอีงคป์ระกอบทีส่ าคญัอยา่งน้อย 4 ประการ 
คอื 1) ความมอีสิระทีส่ าคญัมาก คอื มคีวามเป็นอสิระจากการครอบง าของ อวชิชา กเิลส ตณัหา 
อุปาทาน 2) การเรยีนรูค้วามจรงิ คอืการสมัผสัและการปฏบิตัใินธรรมชาตแิห่งความเป็นจรงิของ
ชวีติ สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 3) การคดิไตรต่รองอยา่งแยบคาย 4) การมจีติใจทีเ่ป็นกลางซึง่การที่
จะสมัผสัและคดิไดต้ามความเป็นจรงินัน้ จติใจจะตอ้งเป็นกลาง ถา้จติใจไมเ่ป็นกลางกจ็ะรบัรูไ้ป
ตามอคต ิการทีจ่ติใจจะเป็นการกลางไดน้ัน้ ซึง่ตอ้งด าเนินตามทางสายกลาง คอื มรรคมอีงค ์8 
ประการ ประกอบดว้ย การเหน็ชอบ การด ารชิอบ การเจรจาชอบ กระท าชอบ เลีย้งชพีชอบ 
เพยีรชอบ ระลกึชอบ ตัง้มัน่ชอบ และการจดัสภาพทุกๆ ดา้นใหส้มบรูณ์เพื่อสนบัสนุนใหผู้เ้รยีน 
พฒันาตามหลกัพุทธธรรมอยา่งบรูณาการ ทีส่่งเสรมิใหเ้กดิความเจรญิงอกงาม ตามลกัษณะ
ปัญญาวุฒธิรรม 4 ประการ  (วรวทิย ์วศนิสรากร,  2546: 29)  ดงันี้ 
       2.1 สปัปรุสิสงัเสวะ (การเสวนากบัสตับุรษุ) หมายถงึ การอยูใ่กลค้นด ีผูรู้ ้
นกัปราชญ ์มคีรอูาจารยด์ ีขอ้มลูด ีมสีื่อทีด่ ี 
       2.2 สทัธมัมสัสวนะ (การฟังพระสทัธรรม) หมายถงึ การตัง้ใจ เอาใจใส่ในการศกึษา  
โดยมหีลกัสตูร และวธิกีารสอนทีด่ ี 
       2.3 โยนิโสมนสกิาร หมายถงึ มกีระบวนการการคดิอยา่งแยบคาย คดิวเิคราะห ์
พจิารณาหาเหตุผลทีด่แีละถูกวธิ ี
       2.4 ธรรมานุธรรมปฏบิตั ิหมายถงึ มคีวามสามารถน าธรรม หรอืความรูไ้ปปฏบิตัิ
ใชใ้นชวีติไดถู้กตอ้งเหมาะสม 
 พระไพศาล วสิาโล (2544 : 29) ไดอ้ธบิายถงึ  กระบวนการเรยีนรูต้ามแนว
พระพุทธศาสนา โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
   1. การรบัรู ้เป็นจดุเริม่ตน้ของกระบวนการเรยีนรูต้ามแนวพุทธศาสนา (พระสทัธรรม) 
ซึง่รวมถงึการเรยีนรูจ้ากบุคคลทีเ่ป็นกลัยาณมติร (สตับุรษุ) อยา่งไรกต็าม กระบวนการเรยีนรู้
นัน้ นอกจากจะประกอบไปดว้ยขอ้มลู ขา่วสารความรู ้ค าชีแ้นะ อนัเป็นองคป์ระกอบภายนอก
แลว้ องคป์ระกอบภายใน อนัไดแ้ก่ ความสามารถในการรบัรู ้เขา้ใจ กม็คีวามส าคญัอยา่งมาก 
แมจ้ะไดย้นิเสยีง หรอืไดฟั้งสิง่ทีด่งีาม แต่หากการรบัรู ้หรอืเขา้ใจคลาดเคลื่อนได ้  
    2. การคดิ เมือ่รบัรูข้อ้มลู ขา่วสาร หรอืค าแนะน าไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ตรงประเดน็และ
ครบถว้นแลว้ กระบวนการเรยีนรูข้ ัน้ต่อไป คอื การคดิ เป็นการน าเอาสิง่ทีร่บัรูม้ายอ่ยจดั
ระเบยีบ เสรมิเตมิต่อเพื่อใหเ้กดิปัญญาเพิม่พนูขึน้ โยนิโสมนสกิาร แบบปลกูปัญญา คอืการคดิ
อยา่งถูกวธิ ีสามารถจดัไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ คอื 1) โยนิโสมนสกิารแบบปลกูปัญญา คอื  
การคดิเพื่อใหเ้กดิความรูแ้จง้ตามสภาวะ หรอืความเป็นจรงิ เขา้ถงึอสิรภาพทางจติและปัญญา  
2) โยนิโสมนสกิารแบบสรา้งคุณภาพจติ เป็นการใชค้วามคดิเพื่อใหเ้กดิ กุศลธรรม เป็นอุบาย 
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ลดโลภะ โทสะ โมหะ โดยใชธ้รรมฝ่ายดมีากดขม่ หรอืทดแทน ซึง่สิง่หนึ่งทีจ่ะช่วยใหรู้จ้กัคดิ คอื 
การตัง้ค าถาม เพราะค าถามเป็นตวัน าความคดิ ก าหนดการรบัรูเ้พื่อแสวงหาค าตอบ 
พระพุทธเจา้ไดใ้ชค้ าถามในการกระตุน้ ใหเ้กดิปัญญาบ่อยครัง้กระบวนการเรยีนรูเ้กดิขึน้ไมไ่ด้
ถา้ไมรู่จ้กัคดิ หรอืคดิไมถู่กวธิ ีในขณะเดยีวกนั คนจะคดิเป็นหรอืคดิถูกวธิไีด ้กเ็พราะรูจ้กัตัง้
ค าถาม กระบวนการศกึษาทีถู่กตอ้ง จงึควรใหค้วามส าคญัแก่การฝึกใหรู้จ้กัการตัง้ค าถามดว้ย  
 3. การปฏบิตั ิในทางพระพุทธศาสนาหากขาดการปฏบิตัยิอ่มมใิช่การเรยีนรูท้ี่
ครบถว้นสมบรูณ์ หรอืถูกตอ้ง นี้คอื จดุส าคญัทีท่ าใหก้ารศกึษาแบบพุทธศาสนาแตกต่างจาก
การศกึษาแบบตะวนัตกหลายส านกั เป็นการใชค้วามคดิลว้นๆ จงึเป็นการเรยีนรูร้ะดบัพุทธิ
ปัญญา (Intellect) การศกึษาหรอื สกิขาในทางพระพุทธศาสนา ประกอบไปดว้ย 3 ส่วน  
คอื อธสิลีสกิขา อธจิติสกิขา อธปัิญญาสกิขา เรยีกสัน้ๆ ว่า ศลี สมาธ ิปัญญา ที ่3 ส่วนน้ี ตอ้ง
อาศยัการลงมอืปฏบิตัเิป็นส่วนส าคญั การปฏบิตั ิ 
 สรปุว่าการรบัรูก้ารคดิและการปฏบิตันิี้ ในทีสุ่ดกจ็ะเชื่อมกนัเป็นวฏัจกัรเพราะเมือ่ปฏบิตัิ
อยา่งถูกตอ้ง นอกจากจะช่วยใหรู้จ้กัคดิดขีึน้ และเกดิความรูใ้หมแ่ลว้ ยงัท าใหเ้กดิทศันคตใิหม ่
เกดิความใฝ่รู ้มองสิง่ต่างๆ ว่าเอือ้ใหเ้กดิปัญญาไดท้ัง้นัน้ อกีทัง้ยงัอาจเกดิทศันคตทิีด่ต่ีอผูอ้ื่น
มากขึน้ ในทางพระพุทธศาสนา ยงัเหน็ว่า ทัง้การรบัรู ้การคดิ และการปฏบิตั ิในตวัมนัเองเป็น
บ่อเกดิแห่งปัญญา ไดด้ว้ยโดยไมต่อ้งรอใหเ้ชื่อมโยง จนครบกระบวนการเสยีก่อน ดงัเรยีก
ปัญญาทีเ่กดิจากการฟัง คอื สุตมยปัญญา ปัญญาทีเ่กดิจากการคดิ คอื จนิตามยปัญญา และ
ปัญญาทีเ่กดิจากการปฏบิตั ิเรยีกว่า ภาวนามยปัญญา อยา่งไรกต็าม กล่าวโดยรวมแลว้
ความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรบัรู ้การคดิ การปฏบิตักิเ็ป็นสิง่ส าคญัต่อการเรยีนรู ้ขาดอยา่งใด
อยา่งหนึ่งไมไ่ดก้ารเรยีนรูท้ีจ่ะน าไปสู่ การปรบัเปลีย่นความคดิและพฤตกิรรมของผูเ้รยีนนัน้
จะตอ้งเป็นไปตามพระสทัธรรม คอื ปรยิตั ิปฏบิตั ิปฏเิวธ  
 จากทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ จะเหน็ว่า การจดักระบวนการเรยีนรูต้ามแนวพุทธนี้ เป็น
กระบวนการพฒันาปัญญาซึง่ครเูป็นบุคคลส าคญัทีจ่ะตอ้งจดัสภาพแวดลอ้มต่างๆใหผู้เ้รยีนเกดิ
ศรทัธาทีจ่ะเรยีนรู ้และการฝึกฝนวธิกีารการคดิโดยแยบคายน าไปสู่การปฏบิตั ิโดยใชห้ลกั
ไตรสกิขา ในการพฒันาทัง้ 3 ดา้น คอื ศลี สมาธ ิปัญญา ในการจดักระบวนการเรยีนรูม้ ี3 
ขัน้ตอน คอื 1) การรบัรู ้ไดแ้ก่การเสวนาสตับุรษุ และการฟังพระสทัธรรม 2) การคดิไดแ้ก่ 
โยนิโสมนสกิาร และ 3) การปฏบิตั ิไดแ้ก่ ธรรมานุธรรมปฏบิตั ิซึง่การเรยีนรูท้ีจ่ะน าไปสู่  
การปรบัเปลีย่นความคดิ และพฤตกิรรมของผูเ้รยีนจะตอ้งเกดิขึน้จากการเรยีนรูท้ ัง้ทฤษฎ ี
แนวคดิ การปฏบิตั ิและการไดร้บัหรอืเหน็ผลการปฏบิตันิัน้อยา่งครบถว้น  
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 3.  วิธีสอนแบบพระพทุธเจ้า 
     ในทางพระพุทธศาสนานอกจากมหีลกัธรรมอนัประเสรฐิ เพื่อการพฒันาใหเ้ป็น
มนุษยท์ีส่มบรูณ์แลว้ พระพุทธเจา้ทรงมวีธิสีอนทีห่ลากหลาย เน้นใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูโ้ดย  
การปฏบิตัดิว้ยตนเอง เรยีกไดว้่าเป็นการเรยีนรูแ้บบพุทธ (ประเวศ วะสี,  2536: 39) มี
วตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเหน็แก่ตวั หรอืตวักูของกู และเพื่อการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัต ิ
ระหว่างมนุษยก์บัมนุษย ์และมนุษยก์บัสิง่แวดลอ้ม กระบวนการเรยีนรูเ้ป็นการเรยีนรูจ้าก
ประสบการณ์ กจิกรรมการท างานในวถิชีวีติ  มกีารรว่มคดิรว่มท าหรอืการสรา้งความเป็นชุมชน 
สงัคมในอุดมคตทิางพระพุทธศาสนา คอืชุมชนทีพ่ึง่ตนเองได ้การเรยีนรูต้อ้งเรยีนรูก้ารสรา้ง
ความเป็นชุมชน หรอืรวมตวัรว่มคดิรว่มท าเสมอ ในการรว่มคดิรว่มท าจะตอ้งฝึกการมคีวามเอือ้
อาทรต่อกนั ฝึกการเรยีนรูร้ว่มกนัในในการกระท าฝึกการจดัการไมว่่าการละเล่น การประกอบ
อาชพีขนบธรรมเนียมประเพณใีดๆ อนัเป็นเรือ่งของวถิชีวีติรว่มกนั ตลอดไป จนถงึฝึกการแก้
ความขดัแยง้ดว้ยสนัตวิธิ ีการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธเจา้ซึง่เป็นวธิกีารทีพ่ระองคใ์ชเ้ผยแผ่พระ
ธรรมค าสัง่สอนทีพ่ระองคต์รสัรูใ้หแ้ก่ ประชาชนทุกหมูเ่หล่าไดเ้รยีนรู ้(วรวทิย ์วศนิสรากร , 
2545: 31) ซึง่มลีกัษณะส าคญั 4 ประการ ดงันี้ 
  3.1 สนัทสัสนา ในการอบรมสัง่สอนธรรมะของพระองคจ์ะชีแ้จงใหผู้ฟั้งเขา้ใจ  
อยา่งแจม่แจง้ชดัเจนเหน็จรงิ 
  3.2 สมาทปนา พระองคจ์ะอธบิายใหผู้ฟั้งเหน็ว่า เรือ่งทีพ่ดูถงึนัน้เป็นความจรงิ 
  3.3 สมตุเดชนา พระองคใ์ชว้ธิปีลุกเรา้ใจใหผู้ฟั้งคกึคกั กระตอืรอืรน้ทีจ่ะปฏบิตัติาม
หลกัธรรมนัน้ใหป้ระสบผลส าเรจ็ 
  3.4 สมัปหงัสนา ในการบรรยายธรรมะ พระองคจ์ะสรา้งบรรยากาศใหเ้อือ้ต่อการเรยีนรู้  
                ดว้ยเหตุน้ี ในการสอนธรรมะทุกครัง้ พระองคจ์งึใชว้ธิยีกตวัอยา่งเป็นเรือ่งจรงิบา้ง 
นิทานบา้ง เล่าประกอบเสมอซึง่เรยีกว่า ชาดก เหน็ไดช้ดัเจนในพระไตรปิฎกฉบบัเถรวาทเมือ่
พระองคส์อนครัง้ใดการเรยีนรูจ้ะเกดิขึน้กบัผูเ้รยีนไดโ้ดยธรรมชาต ิจงึท าใหก้ารเรยีนรูใ้น
พระพุทธศาสนาเป็นธรรมชาต ิสอดคลอ้งกบัสตปัิญญาของ แต่ละบุคคลดงันัน้ จงึเป็น  
สิง่ทีน่่าศกึษาเป็นอยา่งยิง่เพราะ การเผยแผ่พระธรรมของพระพุทธเจา้นัน้ สามารถเอาชนะ
ความขดัแยง้และความเชื่อในสงัคมอนิเดยีโบราณ ซึง่มกีารแบ่งชัน้วรรณะ มคีวามเชื่อในลทัธิ
ต่างๆ และอทิธพิลของศาสนาพราหมณ์ซึง่มอียา่งมัน่คงทรงเลอืกใชว้ธิสีอนใหเ้หมาะสมกบั
บุคคลชุมชน ประกอบกบัพระองคท์รงมพีุทธลกัษณะทีน่่าเลื่อมใสศรทัธา การสอนของพระองค์
จงึเป็นการคดิใครค่รวญไตรต่รองดว้ยเหตุผล แลว้ฝึกปฏบิตัใิหเ้หน็จรงิดว้ยตนเอง
พระพุทธศาสนาจงึแพรห่ลายไปไดอ้ยา่งกวา้งขวาง วธิสีอนของพระพุทธเจา้ตามแนวพุทธ
ศาสตร ์จากการวเิคราะหผ์ลการสอนของพระพุทธเจา้แต่ละครัง้ ผลการสอนจะออกมาในรปูแบบ
ทีง่ดงาม สมบรูณ์ดว้ยเนื้อหาสาระปลกูศรทัธาและความชื่นชมยนิดใีหแ้ก่ผูฟั้ง (ดารารตัน์  
อุทยัพยคัฆ,์ 2548: 20)  จะเหน็ไดว้่าพระธรรมทีท่รงรูแ้จง้ดว้ยพระองคเ์องนัน้ เป็นแก่น  
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มสีาระอนัลกึซึง้แต่พระพุทธเจา้ทรงเทศนาสัง่สอนใหค้นทุกวรรณะ คนนอกศาสนาหนัมาสนใจ 
และปฏบิตัธิรรมของพระพุทธศาสนา อยา่งสิน้เชงิพุทธวธิสีอนจงึเป็นเรือ่งทีค่รใูนปัจจบุนั ควร
สนใจศกึษา (สุมน อมรววิฒัน์,  2513: 13) แนวการสอนของพระพุทธเจา้เพื่อน ามาปฏบิตัใิหเ้กดิ
ประโยชน์แก่ การเรยีนการสอนต่อไป เพราะพระพุทธเจา้มวีธิกีารสอนอนัชาญฉลาดเมือ่พระองค์
ทรงแสดงพระธรรมเทศนาจบลงมกัมผีูส้รรเสรญิพระธรรมเทศนาเสมอว่า แจม่แจง้จรงิ เหมอืน
หงายของทีค่ว ่า เปิดของทีปิ่ดเหมอืนประทปีส่องทางแก่คนหลงทาง (วศนิ อนิทสระ . 2534: 3)  
การสอนธรรมในพระพุทธศาสนา ควรยกยอ่งพระพุทธเจา้เป็นบรมคร ูหมายถงึ ครทูีย่อดเยีย่ม
ทีสุ่ด พระองคท์รงใชว้ธิสีอนทีห่ลากหลายตามแต่ระดบัสตปัิญญาของผูเ้รยีน และการสอนแต่ละ
ครัง้พระพุทธเจา้ค านึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยแบ่งบุคคลออกเป็น 4 จ าพวก  
เปรยีบเหมอืนบวั 4 เหล่า ดงันี้ 
   1. อุคฆฏติญัญ ูคอื ผูท้ีอ่าจรูธ้รรมไดพ้ลนั เปรยีบเหมอืนบวัอยูเ่หนือน ้า พอถูกแสง
ดวงอาทติยก์บ็าน 
   2. วปิจติญัญ ูคอื ผูท้ีอ่าจรูธ้รรมไดต่้อเมือ่ท่านไดอ้ธบิาย เปรยีบเหมอืนบวัปริม่น ้าอนั
จะบานในวนัรุง่ขึน้ 
   3. ไนยยะ คอื  ผูท้ีพ่อจะแนะน าพร ่าสอนไดต้อ้งท าบ่อยๆ เปรยีบเหมอืนบวัใตน้ ้าอนัจะ
บานในวนัต่อๆไป 
   4. ปทปรมะ คอื พวกคนโง ่แมจ้ะอบรมแนะน าสัง่สอนอยา่งไร กไ็มเ่ขา้ใจ ไมร่บัฟัง
อะไรทัง้นัน้เปรยีบเหมอืนดอกบวัทีอ่ยูใ่นโคลนตมตดิอยูก่บัดนิ อนัจะเป็นอาหารของเต่าและปลา  
        บุคคลเหลา่น้ี พระพทุธเจา้ทรงเลอืกสอนบุคคล 3 ประเภทแรกโดยเลอืกธรรมะให้
เหมาะสมกบัอุปนิสยัและปัญญาบารมขีองบุคคลนัน้ (พระราชวรมนุี (ประยทุธ ์ปยตฺุโต , 2530: 
34-35) แนวคดิพืน้ฐานของการสอนและวธิกีารสอนของพระพุทธเจา้ ทรงวางพืน้ฐานไวว้่า สอน
ใหม้วีธิใีหม ่วางรากฐานบนสตปัิญญาและการถามหาเหตุผล สอนใหค้ดิอยา่งอสิระ คดิหาเหตุ
ผลไดอ้ยา่งเตม็ที ่ไมไ่ดค้ดิอยา่งเดยีวแต่ใหป้ฏบิตัดิว้ย วธิทีีพ่ระองคท์รงใชใ้นการสัง่สอนบุคคล 
เช่น 

 1. ทรงใชว้ธิเีอกงัสพากรณยีปัญหา คอืปัญหาทีพ่งึตอบตรงแบบตายตวั 
  2. ทรงใชว้ธิสีอนโดยวธิวีภิชัชพยากรณยีปัญหา คอื ปัญหาทีต่อ้งแยกความตอบ 
  3. ทรงสอนโดยวธิปีจุฉาพยากรณยีปัญหา คอื ปัญหาทรงยอ้นถามก่อนแลว้จงึสอน  
  4. ทรงสอนโดยวธิ ีฐปนียปัญหา คอื ปัญหาทีท่รงยบัยัง้เสยี 
  5. ทรงสอนโดยวธิอุีปมาลกัษณะ คอื การสอนเปรยีบเทยีบใหเ้หน็จรงิ  
  6. ทรงสอนตามความสนใจของผูเ้รยีน 
  7. ทรงสอนตามล าดบัความลกึซึง้จากงา่ยไปหายาก  
  8. ทรงใชว้ธิตีอบปัญหาแบบต่างๆ  
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  9. ทรงสอนโดยท าตวัอยา่งใหด้ ูพระพุทธเจา้ทรงปฏบิตัดิ ีปฏบิตัชิอบใหเ้ป็นแบบแก่
สาวกทัง้หลาย ไมย่อมใหค้วามโลภ ความโกรธ ความหลง มามอี านาจเหนือพระพุทธเจา้ 
พระองคเ์ป็นแบบอยา่งในความเพยีรนัน้เอง 
  10. ทรงสอนโดยใชอุ้ปกรณ์ เช่น ดอกบวั น ้า ผา้ ฯลฯ เรือ่งภกิษุจลุบณัฑก เป็นภกิษุ  
รปูหน่ึงสอนอยา่งไรกไ็มจ่ดจ า เมือ่พระพุทธเจา้ทราบ จงึส่งผา้ขาวผนืหน่ึงมาใหล้ปูคล า เมือ่ลบู
คล านานๆ สจีงึคล ้าลงจนเหน็ไดช้ดั ท าใหภ้กิษุ จลุบณัฑก เขา้ใจว่า จตินัน้สกปรกไดเ้พราะสิง่
ภายนอก จงึบรรลุธรรมในทีสุ่ด 
  11. ทรงสอนโดยวธิ ีใหเ้ลื่อนความเขา้ใจของผูฟั้งเป็นชัน้ๆ ถา้ผูฟั้งไมม่พีืน้ความเขา้ใจ
ในเบือ้งตน้มาก่อน พระองคจ์ะไมส่อนอรยิสจั ซึง่เป็นธรรมขัน้สงู แต่จะสอนเรือ่งราวงา่ยๆ เป็น
การฟ้ืนฟูความเขา้ใจระหว่างโลกกบัธรรม ใหด้เีสยีก่อน 
  12. ทรงสอนโดยใหเ้หน็ว่า เรือ่งของพระพุทธศาสนาไมใ่ช่เรือ่งของสมมตุ ิคอื ไมใ่ช่จะ
คาดเดาเอาได ้หรอืฝึกคดิเอง แต่เป็นเรือ่งทีส่ามารถคน้พบความจรงิได ้โดยไดท้รงปฏบิตัแิลว้
น าความจรงิ ทีค่น้พบมาสัง่สอน เป็นการปฏเิสธ การคาดเดา การคาดคะเน  
 การสอนของพระพุทธเจา้นัน้พระองคไ์ดท้รงวางพืน้ฐาน ไวว้่าสอนถา้มวีธิกีารใหมต่อ้งมี
รากฐานอยูบ่นสตปัิญญาและการถามหาเหตุผล สอนใหค้ดิอยา่งมอีสิระ เชญิคดิหาเหตุผลให้
เตม็ทีไ่มใ่ช่คดิอยา่งเดยีว ทรงใหล้งมอืปฏบิตัดิว้ย นอกจากนัน้พระพุทธองคไ์ดน้ าหลกัธรรมเป็น
ตวัก ากบัเสมอ เป็นการเรยีนรูคู้่คุณธรรม หลกัธรรมทีใ่ชก้ ากบัการเรยีนรูต้ามแนวพุทธ  
มดีงันี้ 
 
         4. หลกัธรรมท่ีใช้ในการจดัเรียนรู้ตามแนวพระพทุธศาสนา  
    การน าหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนามาเพื่อสรา้งเป็นกรอบแนวคดิในการจดัการ 
การเรยีนรู ้ผูว้จิยัใช ้หลกัอรยิสจั 4 เป็นธรรมะหลกัและธรรมประกอบ ม ี4 หลกัธรรม ซึง่ไดจ้าก
การสงัเคราะหห์ลกัธรรมการจดัการเรยีนรูใ้นทางพระพุทธศาสนาตามแนวของ (สาโรช บวัศรี .
2515: 45 ; พระธรรมปิฏก (ประยทุธ ์ปยตฺุโต), 2546: 731-732; ดารารตัน์ อุทยัพยคัฆ,์ 2548: 
36; สุมน อมรววิฒัน์, 2546: 97-102; ขวญัฟ้า รงัสยิานนัท,์ 2552: 27-31; กติตชิยั สุธาสโินบล
,2555: 36) ไดแ้ก่ หลกักลัยาณมติร หลกัโยนิโมนสกิาร หลกัไตรสกิขา หลกัอทิธบิาท 4 มี
รายละเอยีด ดงันี้ 
      4.1 ธรรมะหลกั 
           4.1.1 อรยิสจั 4 
                   เป็นหลกัธรรมทีส่ าคญัของพระพุทธศาสนา ถอืไดว้่าเป็นแก่นแทเ้ป็น 
สจัธรรมทีพ่ระพุทธเจา้ทรงตรสัรูไ้ดด้ว้ยพระองคเ์อง อรยิสจั คอื ความจรงิอนัประเสรฐิ หรอื  
ความจรงิของอรยิบุคคล หลกัค าสอนของพระพุทธศาสนาทัง้หมด กส็รปุรวมลงที ่อรยิสจั 4 ดงันี้  
              4.1.1.1 ทุกข ์คอื ความจรงิว่าดว้ยทุกข ์ความทุกขเ์ป็นความไมส่บายกาย  
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ไมส่บายใจ เกดิขึน้กบัทุกคนทุกที ่ทุกเวลา ทุกโอกาส เราจงึตอ้งไมป่ระมาท ตอ้งพรอ้มทีจ่ะ
เผชญิหน้ากบัความเป็นจรงิ 
              4.1.1.2 สมทุยั คอื ความจรงิว่าดว้ยเหตุแห่งความทุกข ์ความจรงิทีเ่กดิขึน้
ตอ้งมสีาเหตุไมใ่ช่เกดิขึน้มาลอยๆ สาเหตุทีแ่ทจ้รงิของความทุกข ์คอื ตณัหา ซึง่เป็นความ
ทะยานอยากอนัเกดิจากตา ห ูจมกู ลิน้กาย ใจ พระพุทธเจา้ตรสัสอนว่า สรรพสิง่เกดิจากเหตุ 
สรรพสิง่จะดบัไดห้รอืหมดไปกเ็พราะเหตุ ดงันัน้จะเกดิอะไรขึน้กเ็นื่องมาจากเหตุ จะเกดิโดย
บงัเอญิไมไ่ด ้ 
              4.1.1 3 นิโรธ คอื ความจรงิว่าดว้ยการดบัทุกขด์งันัน้การดบัซึง่สาเหตุ  
ความทุกขท์ีเ่กดิขึน้กด็บัลงไปดว้ยซึง่ทางพระพุทธศาสนาเรยีกว่านิพพานจงึเหลอืแต่ความสุข
เพยีงอยา่งเดยีว 
              4.1.1 4 มรรค คอื วถิทีางหรอืหนทางดบัทุกข ์ซึง่มหีนทางทีจ่ะดบัได ้  
8 ประการ ซึง่ไดเ้สนอแลว้ขา้งตน้ หลกัการทัง้ 3 ประการน้ีอาศยัหลกัปฏบิตัทิีเ่รยีกว่า อรยิมรรค 
ซึง่แปลว่า หนทางอนัประเสรฐิม ี8 ประการทีน่ าไปสู่การดบัทุกขท์ าใหเ้ป็นอารยชน  
(พระธรรมปิฎก, 2546: 667-708)  
                     1) สมัมาทฐิ ิ(การเหน็ชอบ) ความคดิเหน็ ความเชื่อ ทศันคต ิค่านิยม 
ทีด่งีามถูกตอ้งมองสิง่ทัง้หลายตามเหตุปัจจยัสอดคลอ้งกบัหลกัความจรงิ  
                     2) สมัมาสงักปัปะ (ด ารชิอบ) ความด าร ิการคดิต่างๆ ทีไ่มเ่ป็น  
การเบยีดเบยีนตนเองและผูอ้ื่น ไมเ่ศรา้หมองขุน่มวัเป็นไปในทางสรา้งสรรคป์ระโยชน์สุข  
                     3) สมัมาวาจา (วาจาชอบ) เป็นการแสดงออกทางวาจา ตรงกบั  
ความจรงิไมโ่กหกหลอกลวง ไมส่่อเสยีด ไมใ่หร้า้ยป้ายสใีคร ไมห่ยาบคาย ไมเ่หลวไหล สุภาพ
นุ่มนวล ชวนใหเ้กดิไมตร ีเป็นไปในทางสรา้งสรรค์ 
                     4) สมัมากมัมนัตะ (กระท าชอบ) เป็นการกระท าทีด่งีามเป็นไปในทาง
สรา้งสรรค ์ไมท่ ารา้ยกนัสรา้งความสมัพนัธอ์นัดที าใหส้งัคมสงบสุขไมล่่วงละเมดิคู่ครองของผูอ้ื่น 
                     5) สมัมาอาชวีะ (อาชพีชอบ) คอืการประกอบอาชพีสุจรติ ไมก่่อใหเ้กดิ
ความเดอืดรอ้นเสยีหายแก่ผูอ้ื่น 
                     6) สมัมาวายามะ (มคีวามเพยีรชอบ) มคีวามพยายามท าในสิง่ทีด่งีาม
เพยีรสรา้งกุศลธรรมใหเ้กดิขึน้ หลกีเวน้ความชัว่ทีจ่ะเกดิขึน้ เพยีรละเลกิในสิง่ทีช่ ัว่รา้ย     
                    7) สมัมาสต ิ(ระลกึชอบ) มสีตกิ ากบัตวัเอง ควบคุมใจของตนเอง ระลกึ
ในสิง่ทีด่งีามสิง่ทีเ่กือ้กูลและเป็นประโยชน์  
                    8) สมัมาสมาธ ิ(ตัง้จติมัน่ชอบ) มคีวามตัง้ใจมัน่ จติใจด าเนินอยูก่บังาน
หรอืในสิง่ทีก่ าหนดแน่วแน่ในสิง่ทีเ่ป็นอนัหน่ึงอนัเดยีว สงบ ไมฟุ้่งซ่าน พรอ้มทีจ่ะใชง้านทาง
ปัญญาไดผ้ลด ี
      4.2 ธรรมประกอบ  
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  4.2.1 หลกักลัยาณมติร คอื หลกัธรรมในทางพระพุทธศาสนาทีน่ ามาเชื่อมโยง 
ใหบุ้คคลตดิต่อกบัโลกทางสงัคมอยา่งถูกตอ้ง เป็นการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างกนัอนัเป็น
ปัจจยัภายนอกทีท่ าใหเ้กดิกระบวนการพฒันามนุษยก์ลัยาณมติรจงึหมายถงึบุคคลทีเ่พยีบพรอ้ม
ดว้ยคุณสมบตัทิีจ่ะสัง่สอน แนะน า ชีแ้จง ชกัจงู ช่วยบอกช่วยสอน หรอืเป็นตวัอยา่งใหผู้อ้ื่น
ด าเนินไปในแนวทางแห่งการฝึกอบรมอยา่งถูกตอ้ง ซึง่ผูท้ีเ่ป็นกลัยาณมติรจะมคีุณสมบตัิ
พืน้ฐานทีเ่รยีกว่า กลัยาณมติรธรรม  7 ประการ (พระธรรมปิฎก,  2546 : 734-735)  มดีงันี้ 
     4.2.1.1 ปิโย (น่ารกั) คอื เขา้ถงึจติใจ สรา้งความรูส้กึสนิทสนม 
เป็นกนัเองชวนใหอ้ยากเรยีน อยากเขา้ไปไต่ถาม 
        4.2.1.2 คร ุ(น่าเคารพ) คอื มคีวามประพฤตคิวรแก่ฐานะ ท าใหเ้กดิ 
ความอบอุ่นใจเป็นทีพ่ึง่ได ้และปลอดภยั 
     4.2.1.3 ภาวนีโย (น่าเจรญิใจ) คอื มคีวามรูจ้รงิ ทรงภมูปัิญญา  
อยา่งแทจ้รงิ และเป็นผูฝึ้กฝนปรบัปรงุตนองอยูเ่สมอ เป็นทีน่่ายกยอ่งควรเอาเป็นแบบอยา่งท า
ใหศ้ษิยเ์อ่ยอา้ง และร าลกึถงึ ดว้ยความซาบซึง้ มัน่ใจ และภาคภมูใิจ  
     4.2.1.4 วตัตา (รูจ้กัพดูใหไ้ดผ้ล) คอื พดูเป็น รูจ้กัชีแ้จงใหเ้ขา้ใจว่าเมือ่ไหร่
ควรพดูอะไรอยา่งไร คอยแนะน า ว่ากล่าวตกัเตอืน เป็นทีป่รกึษาทีด่ี 
     4.2.1.5 วจนกัขโม (อดทนต่อถอ้ยค า) คอื พรอ้มทีจ่ะรบัฟังค าปรกึษาซกัซอ้ม 
ตลอดจนค าล่วงเกนิ ตกัเตอืน วพิากษ์วจิารณ์ต่างๆ อดทนฟังได ้ไมเ่บื่อหน่ายไมเ่สยีอารมณ์  
     4.2.1.6 คมัภรีญัจะ กะถงั กตัตา (อธบิายเรือ่งไดล้ ้าลกึ) คอื กล่าวชีแ้จงเรือ่ง
ต่างๆ ทีล่กึซึง้ซบัซอ้นจนเขา้ใจได ้และสอนศษิยใ์หเ้รยีนรูเ้ร ือ่งราวทีล่กึซึง้ยิง่ขึน้ไป  
     4.2.1.7 โน จฏัฐาเน นิโยชะเย (ไมช่กัน าไปในทางเสยีหาย) คอื ไมช่กัจงูศษิย์
ไปในทางเสยีหาย เหลวไหลไมส่มควร 
      หลกักลัยาณมติร จะเป็นพ่อแม ่คร ูอาจารย ์พระสงฆ ์หรอืบุคคลอื่นนอกเหนือจากนี้
แต่ตอ้งมคีุณสมบตั ิคอื เป็นคนด ีเป็นคนมปัีญญา มคีุณธรรม กถ็อืว่าเป็น กลัยาณมติรได้
โดยเฉพาะ ครเูป็นกลัยาณมติรของลกูศษิย ์จะท าใหล้กูศษิยร์ูส้กึมคีวามมัน่คงอบอุ่นทางจติใจ
เนื่องจากสามารถนัง่ฟังไดท้ัง้ในเรือ่งเรยีน เรือ่งส่วนตวั ความเป็นกลัยาณมติร ท าใหศ้ษิย์  
เกดิความศรทัธา เคารพเชื่อฟัง ค าสัง่สอนของครจูงึมอีทิธพิลต่อศษิย ์เป็นอยา่งมาก  
           4.2.2 หลกัโยนิโสมนสกิาร 
                   พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต),  2546: 667-708) ไดก้ล่าวถงึ โยนิโส
มนสกิารประกอบดว้ย โยนิโส มาจากค าว่า โยนิ ซึง่แปลว่า เหตุ ตน้เคา้ แหล่งเกดิ ปัญญา 
อุบาย ส่วนค าว่า มนสกิาร แปลว่า การท าไวใ้นใจ การคดิ การค านึง ใส่ใจ พจิารณา เมือ่รวมเขา้
เป็น โยนิโสมนสกิารจงึหมายถงึ การกระท าไวใ้นใจโดยแยบคาย ซึง่เป็นหลกัการคดิทีท่ าให้
มนุษยม์คีวามสามารถทีจ่ะรูจ้กัมอง รูจ้กัพจิารณาสิง่ทัง้หลายตามสภาวะ วธิคีดิหาเหตุปัจจยั 
สบืคน้จากตน้เหตุตลอดทางจนถงึผลสุดทา้ยทีเ่กดิ แยกแยะเรือ่งออกใหเ้หน็ตามสภาวะทีเ่ป็น
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จรงิ คดิตามความสมัพนัธส์บืทอดจากเหตุโยไมเ่อาความรูส้กึ อุปาทานของตนเองเขา้ไปจบั ใน
ทีสุ่ดกส็ามารถแกปั้ญหาต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสม ดว้ยวธิกีารแห่งปัญญา  โยนิโสมนสกิาร เป็น
ปัจจยัภายในของมนุษย ์คอืความเกีย่วขอ้งกบัการฝึกใชค้วามคดิ เป็นขัน้ตอนส าคญัในการสรา้ง
ปัญญา ไมใ่ช่ตวัปัญญาแต่เป็นเหตุใหเ้กดิปัญญา ซึง่มอีงคป์ระกอบ 4 ส่วน ดงันี้ 
     4.2.2.1 อุบายมนสกิาร แปลว่า คดิหรอื พจิารณาโดยอุบาย คอื คดิอยา่งมวีธิ ี
หรอืคดิถูกวธิทีีจ่ะเขา้ไปถงึความจรงิ 
     4.2.2.2 ปถมนสกิาร แปลว่า คดิเป็นทาง หรอืคดิถูกทาง ต่อเนื่องเป็นล าดบั  
มขีัน้ตอนแล่นไปเป็นแถวเป็นแนว 
     4.2.2.3 การณมนสกิาร แปลว่า คดิตามเหตุ คดิคน้เหตุ หรอืคดิอยา่งมี
เหตุผล เป็นการสบืคน้ตามแนวความสมัพนัธส์บืทอดกนัแห่งเหตุปัจจยั ซึง่เป็นผลต่อเนื่องมา
ตามล าดบั 
     4.2.2.4 อุปาทมนสกิาร แปลว่า คดิใหเ้กดิผล คอืการคดิใหเ้กดิผลทีพ่งึ
ประสงคเ์ลง็ถงึการคดิอยา่งมเีป้าหมาย เป็นการคดิท าใหเ้กดิกุศลธรรม ท าใหจ้ติใจเขม้แขง็มัน่คง  
          4.2.3 หลกัไตรสกิขา (กระบวนการของการศกึษา)  
            แกนน าของการศกึษา คอื สมัมาทฎิฐ ิเมือ่มฐีานสมัมาทฎิฐแิลว้
กระบวนการแห่งการศกึษาในตวับุคคลกด็ าเนินการ แบ่งออกได ้3 ประการ ดงันี้  
     4.2.3.1 การฝึกฝนอบรมในความประพฤต ิระเบยีบวนิยั ความสุจรติ  
ทางกาย วาจา และอาชวีะ เรยีกว่า อธสิลีสกิขา เรยีกงา่ยๆ ว่า ศลี 
     4.2.3.2 การฝึกฝนอบรมทางจติใจ การปลกูฝังคุณธรรม สรา้งเสรมิคุณภาพ  
สมรรถภาพ และสุขภาพของจติ เรยีกว่า อธจิติสกิขา เรยีกงา่ยๆ ว่า สมาธิ 
     4.2.3.3 การฝึกฝนทางปัญญา ใหเ้กดิความรู ้ความเขา้ใจในสิง่ทัง้หลายตาม
ความเป็นจรงิตามเหตุ ตามปัจจยั แกไ้ขปัญหาตามเหตุผล  รูเ้ท่าทนัโลกและชวีติ จนท าให้  
จติบรสิุทธิไ์ดห้ลุดพน้จากความยดึมัน่ถอืมัน่ในสิง่ต่างๆ จติใจเป็นอสิระเบกิบาน เรยีกว่า  
อธปัิญญาสกิขาเรยีกงา่ยๆ ว่า ปัญญา วธิฝึีกใหเ้กดิปัญญา มดีงันี้ 
            1) เสวนาผูรู้ ้คบกลัยาณมติร โดยเฉพาะครผููท้รงคุณงามความด ี
เพื่อการถ่ายทอด ความรู ้และรบัความชดัเจน ซมึสบัเป็นตวัอยา่ง  
            2) ฟังค าสอน คอื หมัน่ซกัถาม น าสาระทีส่ าคญัไปปฏบิตัิ  
            3) คดิใหแ้ยบคาย คอื คดิทบทวนสิง่ทีไ่ดย้นิ ไดฟั้ง เพื่อใหเ้ขา้ใจมาก
ยิง่ขึน้  
            4) ปฏบิตัใิหถู้กหลกั คอื น ามาปฏบิตัใิหเ้กดิผลตรงตามหลกัการ
เป้าหมาย 
 
          4.2.4 หลกัอทิธบิาท 4  
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                  อทิธบิาท หมายถงึ หนทางการด าเนินชวีติไปสูค่วามส าเรจ็ ความถกูตอ้ง
และเขา้ถงึประโยชน์สงูสุด ซึง่ประกอบดว้ยหลกัธรรม 4 ประการ คอื 
               4.2.4.1 ฉนัทะคอื ความพอใจเป็นลกัษณะทีม่คีวามรกัและความรบัผดิชอบ
ต่องานต่อหน้าทีข่องตนเมือ่มคีวามชอบความพอใจ ยอ่มจะเอชนะต่อปัญหาทัง้ปวงได้  
               4.2.4 2 วริยิะ คอื ความเพยีรพยายาม บากบัน่ อดทน ไมเ่บื่อหน่าย  
มุง่ท าหน้าทีข่องตนเองและท าใหส้ าเรจ็ วริยิะจะเป็นก าลงัส าคญัในการผลกัดนัใหส้ิง่ทีเ่ราท า
ส าเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ี
              4.2.4 3 จติตะ คอื การเอาใจใส่ ฝักใฝ่ ตรวจตรา พจิารณา ดแูลกจิการที่
ตนเองรบัผดิชอบ จติตะมสี่วนส าคญัทีท่ าใหง้านมคีวามส าเรจ็มาก  
              4.2.4 4 วมิงัสา คอื การไตรต่รอง การใชปั้ญญาในการประกอบการงานรูจ้กั
คดิ หาขอ้บกพรอ่ง หาทางทีจ่ะท าใหง้านนัน้บรรลุเป้าหมาย ซึง่รวมถงึการวางแผนเป็น  
ขัน้เป็นตอนแลว้ด าเนินการตามล าดบั ถา้เกดิปัญหาอะไรจะไดด้ าเนินการแกไ้ขอยา่งไร ซึง่เป็น  
การไตรต่รองไวก่้อน ซึง่อทิธบิาท 4 เป็นหลกัธรรมทีมุ่ง่หวงัใหง้านมคีวามส าเรจ็ มคีวาม
พากเพยีรไมย่อ่ทอ้ต่ออุปสรรคทีเ่กดิขึน้ 
   กล่าวโดยสรปุแลว้ การเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนานัน้ เริม่ตน้ ปัจจยัทีส่ าคญั  
คอื ปรโตโฆสะ ทีเ่ป็นกลัยาณมติร กระตุน้ใหเ้กดิโยนิโสมนสกิาร และเขา้สู่การพฒันาตาม  
หลกัไตรสกิขา คอืการฝึกอบรม กาย วาจา ใจและปัญญา โดยมหีลกัธรรม เป็นตวัก ากบั  
การเรยีนรู ้จงึท าใหก้ระบวนการเรยีนรูต้ามแนวพุทธศาสนา มคีวามสมบรูณ์สอดคลอ้งกบั  
การด าเนินชวีติ ซึง่พระพุทธเจา้ไดว้างแนวทางการเรยีนรู ้ไวห้ลากหลายใหม้คีวามเหมาะสม  
กบัจรติ หรอืความชอบ ของแต่ละบุคคล 
 
         5. วิธีสอนตามแนวพระพทุธศาสนา 
             จากการศกึษาของนกัการศกึษา ไดศ้กึษาวธิกีารสอนของพระพุทธเจา้ ไดป้ระยกุตว์ธิี
สอนมาใชใ้นการจดักจิกรรม เป็นรปูแบบการสอนทีน่กัการศกึษาไทยไดพ้ฒันาขึน้  สรปุได ้ดงันี้ 
  5.1 วธิสีอนแบบอุปมา อุปไมย  
                วธิสีอนแบบอุปมา อุปไมย คอื การสอนโดยบรรยาย เนื้อหา เปรยีบเทยีบกบัคน 
สตัว ์สิง่ของ ใหผู้เ้รยีนเขา้ใจและมองเหน็ภาพ เกดิมโนทศัน์ไดง้า่ย ชดัเจน สมจรงิโดยบรรยาย
และมองเหน็รปูธรรมได ้โดยจะตอ้งเลอืกตวัอยา่งสิง่ของ ทีน่ ามาเปรยีบเทยีบ อุปมา อุปไมย ที่
ชดัเจนตรงกบัเนื้อหา ตรงกบัจดุหมายของการสอนเรือ่งนัน้ๆ มากทีสุ่ด (ดารารตัน์ อุทยัพยคัฆ.์ 
2548: 42)  
 
 
  5.2 วธิสีอนแบบธรรมสากจัฉา  
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                 ค าว่า ธรรมสากจัฉา หมายถงึ การสนทนาธรรมแลกเปลีย่นความคดิเหน็  
การอภปิราย ปัญหา การแสวงหาเหตุผล คน้คดิเป็นการซกัถาม และแกปั้ญหาการสอน  
แบบธรรมสากจัฉา เป็นการสอนเพื่อใหผู้เ้รยีนรูจ้กัคดิ แกปั้ญหา เป็นคนมเีหตุผลและช่วยให้
ผูเ้รยีนไดแ้นวคดิทางธรรมะ การไดฝึ้กฝนอยา่งจรงิจงั การสอนแบบธรรมสากจัฉาจะท าให้
ผูเ้รยีน แสวงหาความรูจ้ากแหล่งต่างๆ มใิช่รบัฟังจากคร ูครมูบีทบาทเป็นทีป่รกึษา เป็นผูช้ี้
แหล่งความรู ้ตอบค าถามใหก้ระจา่งแจง้ นกัเรยีนอ่าน สงัเกต สนทนา ส ารวจแหล่งความรู ้  
จดบนัทกึ เพื่อไดแ้นวคดิมาสู่ธรรมสากจัฉา คน้พบความรู ้ฝึกทกัษะการจบัประเดน็ ของความรู้
ต่างๆ แลว้น ามาแลกเปลีย่นความรูใ้นกลุ่มของตน  การรวบรวมความรูเ้ป็นแนวคดิ แนวความ
เชื่อแนวการปฏบิตั ิโดยเลอืกเฟ้นและรวบรวมเรือ่งราวต่างๆ ใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจ  
เหน็คุณค่าเกดิความรูส้กึอยากปฏบิตั ิตามธรรมนัน้ๆ การพสิจูน์ความรู ้เป็นการ น าความรู ้
ความคดิความเขา้ใจ มาปฏบิตัใินชวีติประจ าวนั การสอนแบบธรรมสากจัฉา มวีธิกีารดงันี้ คอื  
       5.2.1 คู่สนทนา ไดแ้ก่ ครกูบันกัเรยีน นกัเรยีนกบันกัเรยีน นกัเรยีนกบัวทิยากร 
โดยตัง้จดุมุง่หมายการสนทนาใหต้รงกนั 
                5.2.2 คู่สนทนา ก าหนดหวัเรือ่งปัญหา ขอบเขตการถกเถยีงการซกัถามในเรือ่ง
อะไร  
                5.2.3 คู่สนทนา คน้ควา้หาความรูจ้ากแหล่งต่างๆ ในหวัขอ้ทีส่นทนาโดยเฉพาะการ
อ่านในใจ จะตอ้งรวบรวมประเดน็เพื่อน ามาสนทนา  
                5.2.4 การแสดงความคดิเหน็  
 5.2.4.1 อภปิรายทัว่ไป ครเูป็นผูด้ าเนินการอภปิราย นกัเรยีนแสดง  
ความคดิเหน็ หรอืคดัคา้น ตามเวลาทีก่ าหนด ครเูป็นผูส้รปุ 
 5.2.4.2 อภปิรายเฉพาะกลุ่ม ครจูดัใหน้กัเรยีน 4-5 คน อภปิราย 
หน้าชัน้เรยีนโดยครเูป็นผูด้ าเนินการอภปิรายซกัถามนกัเรยีน  
 5.2.4.3 อภปิรายเป็นกลุ่มแบ่งนกัเรยีนออกเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มคน้ควา้ 
อภปิราย ในกลุ่มของตน ใหน้กัเรยีนกลุ่มหนึ่งอภปิรายหน้าชัน้เรยีน นกัเรยีนอกีกลุ่มหนึ่ง
ซกัถามและแลกเปลีย่น  
 5.2.4.4 จดันกัเรยีนเป็นกลุ่มๆละ 6 คน แต่ละกลุ่มน าความรูท้ีอ่่านมา
แลกเปลีย่นความคดิเหน็เป็นขอ้คดิ ใหป้ระธานกลุ่มอภปิรายหน้าชัน้เรยีน  
      5.2.4.5 จดัโตว้าท ี 
 5.2.4.6 แบ่งนกัเรยีนเป็นกลุ่มๆละ 5 - 7 คน คน้ควา้แสวงหาความรูแ้ลว้
น ามาอภปิรายหน้าชัน้เรยีน การแสดงความคดิเหน็และตอ้งสรปุความคดิเหน็เรือ่งราวทีน่ าเสนอ
ทุกครัง้โดยที่ 
 
            1) ครสูรปุดว้ยการบอก และอธบิายเพิม่เตมิ 
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            2) นกัเรยีนช่วยกนัสรปุ และเขยีนลงบนกระดาน 
            3) นกัเรยีนทีท่ าหน้าทีเ่ลขากลุ่ม จดประเดน็ความคดิเหน็ลงในสมดุให้
ครตูรวจ 
    4) นกัเรยีนจดประเดน็ความคดิเหน็ลงในสมดุ (สุมน อมรววิฒัน์ , 2548: 
103)  
  5.3 วธิสีอนแบบเบญจขนัธ์ 
    วธิกีารสอนแบบเบญจขนัธม์ ี5 ขัน้ตอน  เป็นการสอนโดยยดึหลกัธรรมเบญจ
ขนัธ ์ไดแ้ก่ รปู เวทนา สญัญา สงัขาร และวญิญาณ เป็นการสอนใหผู้เ้รยีนพจิารณาเบญจขนัธ์
ตามล าดบัขัน้ ดงันี้ 
       5.3.1 ก าหนดและเสนอสิง่เรา้ (ขัน้รปู) ครกู าหนดสิง่เรา้ใหน้กัเรยีนไดส้มัผสัทางตา 
ห ูจมกู ลิน้ กาย โดยก าหนดสื่อการเรยีนใหต้าเกดิกระทบกบัรปู หกูระทบเสยีง จมกูกระทบกลิน่ 
ลิน้กระทบรส กายกระทบรอ้น เยน็ อ่อน แขง็ 
       5.3.2 ขัน้การรบัรู ้(ขัน้เวทนา) ครคูวบคุมสิง่เรา้ใหน้กัเรยีนสมัผสั อยา่งถูกตอ้ง และ
เกดิการรบัรูจ้าก ตากระทบรปู  หกูระทบเสยีง จมกูกระทบกลิน่ ลิน้กระทบรส กายกระทบรอ้น 
เยน็ อ่อน แขง็ กจ็ะเกดิสุขเวทนา หรอืพอใจนกัเรยีนกจ็ะเรยีนด ีถา้เกดิทุกขเวทนาหรอืไมพ่อใจ
กจ็ะเรยีนไมด่ ี
       5.3.3 ขัน้วเิคราะห ์สงัเคราะหก์ารรบัรู ้(ขัน้สญัญา) ครตูัง้ค าถามใหน้กัเรยีนคดิ
แยกแยะว่ามอีะไรเกดิขึน้ อะไรเป็นตน้เหตุแลว้เกดิผลอยา่งไร  ถามความรูส้กึของผูเ้รยีน  
ต่อสิง่นัน้ๆ เป็นขัน้วเิคราะหแ์ลว้จะเกดิสญัญา คอื การจ าไดห้มายรู้ 
       5.3.4 ขัน้ตดัสนิความดงีาม (ขัน้สงัขาร) เป็นขัน้ทีผู่เ้รยีนตอบรบัหรอืไมต่อบรบัใน
ค่านิยมทีค่รสูอน เป็นขัน้ปรงุแต่ง เมือ่จ าไดก้เ็ป็นการปรงุแต่งรบัหรอืไมร่บัความรูน้ัน้  
       5.3.5 ขัน้การเกดิอุปนิสยั (ขัน้วญิญาณ) ขัน้รูแ้จง้เหน็จรงิเป็นขัน้ทีค่รถูามแบบลว้ง
ความรูส้กึโดยการสรา้งสถานการณ์ ใหค้ดิ แลว้ผูเ้รยีนตอบว่าควรท าหรอืไมค่วรท า  
ในสถานการณ์ดงักล่าวเป็นขัน้การรบัรู ้(เปรือ่ง กุมทุ, 2526 : 15)  
   5.4 วธิสีอนแบบไตรสกิขา  
  การสอนแบบไตรสกิขา เป็นวธิทีีฝึ่ก ศลี สมาธ ิปัญญา เป็นแนวทางปฏบิตัใิห้
ผูเ้รยีนม ีศลี ส ารวมกาย วาจา ใจ ใหถู้กตอ้งในองคแ์ห่งศลี มจีติสกิขา คอืฝึกจติใหม้คีวามมัน่คง 
ผ่องใสระงบัจากกเิลส เมือ่จติสงบมัน่คง กเ็ป็นจติทีค่วรแก่การงาน ทีจ่ะพจิารณาธรรมมปัีญญา
สกิขา คอืการพจิารณารา่งกาย ความรูส้กึนึกคดิของคนในขณะทีม่สีมาธ ิใหเ้ขา้ใจในสภาพ  
ความเป็นจรงิ เพื่อละกเิลส ละทุกข ์เป็นการสอนทีใ่หผู้เ้รยีนไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิ วธิสีอนแบบ
ไตรสกิขา มขี ัน้ตอน ดงันี้ 
 
       5.4.1 นกัเรยีนรกัษาศลี โดยควบคุมกาย วาจา ใหอ้ยูใ่นระเบยีบและ  
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องคแ์ห่งศลี รกัษาศลี มใิหข้าดตกบกพรอ่ง 
       5.4.2 นกัเรยีนฝึกสมาธ ิดว้ยการสวดมนต ์ส ารวมศลีของตน ก าหนดดู 
ลมหายใจ และอุบายฝึกจติใหเ้ป็นสมาธ ิควรปฏบิตัทิุกวนัๆละ 5-10 นาที 
       5.4.3 นกัเรยีนฝึกการใชปั้ญญาพจิารณา ไตรต่รอง ขณะทีจ่ติมสีมาธ ิ  
ใหพ้จิารณา ความเป็นจรงิดว้ยเหตุผล พจิารณารา่งกาย ความคดิการปฏบิตั ิตลอดจนความรูส้กึ
นึกคดิใหเ้ขา้ใจสภาพความเป็นจรงิว่า ทุกสิง่ทุกอยา่งไมย่ัง้ยนื ไมม่สีาระ ไมย่ดึถอืว่าเป็นของเรา  
เป็นเราก าหนดสภาพธรรมทีเ่ราไดก้ระท าผดิศลีอยา่งไรและมอีบายทีจ่ะควบคุมกาย วาจาและ  
ใจอยา่งไรถงึจะไมต่กอยูใ่นอ านาจของ อกุศลมลู คอื โลภะ โทสะ โมหะ ผูเ้รยีนสามารถบรรยาย
ล าดบัสิง่ทีพ่จิารณา ไดโ้ดยละเอยีดและเสนอขอ้ปฏบิตัไิดถู้กตอ้งตามสภาพปัญหาทีเ่ผชญิอยู ่
ผูส้อนจะท าหน้าทีส่รปุหลกัธรรม ใหผู้เ้รยีนไดพ้จิารณาและใหก้ าลงัใจ ในการปฏบิตัติาม
ไตรสกิขา (บรรเทา กติตศิกัดิ,์  2526: 289-299) 
            5.5 วธิสีอนแบบโยนิโสมนสกิาร  
  วธิสีอนแบบโยนิโสมนสกิาร หมายถงึ ระบบการใชส้ตปัิญญาจ าแนกแยกแยะสิง่
ต่างๆ ตามความเป็นจรงิตามสภาวะ (ธรรมชาต)ิ และตามความสมัพนัธส์บืทอดแห่งเหตุปัจจยั 
(เหตุคน้ เหตุแวดลอ้ม)เป็นการคดิอยา่งถูกวธิ ีคดิอยา่งมรีะบบและต่อเนื่องตามล าดบั 
ขัน้ตอน ไมส่บัสน ในการคดิแต่ละครัง้ ตอ้งก าหนดเป้าหมายไวอ้ยา่งชดัเจน ว่าตอ้งการคดิเพื่อ
อะไรซึง่มวีธิคีดิอยู ่10 วธิ ีคอื (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต),  2538: 667-708)   
       5.5.1 วธิคีดิแบบอรยิสจั (แบบแกปั้ญหา) 
       5.5.2 วธิคีดิแบบสบืสาวเหตุปัจจยั (แบบอทิปัปัจจยตา หรอืแบบปัจจยการ)  
       5.5.3 วธิคีดิแบบแยกส่วนประกอบ 
        5.5.4 วธิคีดิแบบคุณโทษ ทางออก (แบบอสิสาทะ อาทนีวะ และนิสสรณะ) 
       5.5.5 วธิคีดิแบบสามญัลกัษณะ (แบบรูเ้ท่าทนัธรรมดา) 
                5.5.6 วธิคีดิแบบคุณค่า - คุณค่าเทยีม   
       5.5.7 วธิคีดิแบบอรรถสมัพนัธ ์(แบบหลกัการและความมุง่หมาย) 
       5.5.8 วธิคีดิแบบอุบายปลุกเรา้คุณธรรม (แบบกุศลภาวนา) 
       5.5.9 วธิคีดิแบบเป็นอยูใ่นปัจจบุนั  
       5.5.10 วธิคีดิแบบวภิชัชวาท 
   5.6 วธิสีอนแบบพุทธวธิอีรยิสจั 
  (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต) ,  2538: 731-732) ไดน้ าขัน้ตอนของอรยิสจัมา
ประยกุต ์เป็นขัน้ตอนในการสอนแบบพุทธวธิ ีดงันี้    
      5.6.1 ขัน้ก าหนดทุกข ์ใหรู้ว้่าทุกขค์อืปัญหาคอือะไร อยูท่ีไ่หน มขีอบเขตแค่ใด
เท่ากบัก าหนดปัญหา 
      5.6.2 ขัน้สบืสาวสมทุยั หยัง่สาเหตุของทุกขห์รอืปัญหานัน้  (ไมแ่ยกต่างหาก) 
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      5.6.3 ขัน้นิโรธ ใหเ้หน็กระบวนการทีแ่สดงว่าการดบัทุกขแ์กปั้ญหาเป็นไปไดแ้ละ
อยา่งไรเท่ากบัขัน้ตัง้สมมตฐิาน 
      5.6.4 ขัน้เฟ้นหามรรค 
               5.6.4.1 มรรค 1 : เอสนาแสดงหาขอ้มลูพสิจูน์/ทดลอง/เกบ็ขอ้มลู/ทดลอง 
               5.6.4.2 มรรค 2 : วมิงัสา ตรวจสอบ เลอืก เกบ็ขอ้มลูตอ้งใชไ้ดจ้รงิ   
                5.6.4.3 มรรค : อนุโพธ ิกนัขอ้ทีผ่ดิออก จบั หรอืเฟ้นใหไ้ด ้มรรคแท้ 
ซึง่น าไปสู่ผล คอื แกปั้ญหาได ้ขัน้สรปุผล 
   5.7 วธิสีอนแบบแกปั้ญหา  
          สาโรช  บวัศร ี(2515: 45) ไดน้ าขัน้ตอนของอรยิสจั มาประยกุตเ์ป็นการสอน 
ประกอบดว้ยขัน้ตอน ดงันี้  
       5.7.1 ขัน้ปัญหา มกีารถกเถยีงกนัระหว่างผูเ้รยีนในปัญหาต่างๆ  
       5.7.2 ช่วยกนัอภปิรายวธิแีกปั้ญหา เป็นขัน้สมมตุปัิญหาและวธิแีก้ 
       5.7 .3 ขัน้ทดลองปฏบิตัติามทีไ่ดอ้ภปิรายไว ้เพื่อทราบวธิแีกปั้ญหา 
เป็นการรวบรวมขอ้มลู 
                5.7.4 การเอาเหตุการณ์รายวนัมาพจิารณาเหตุการณ์ในโลกหาทางแกไ้ข  
   5.8 วธิสีอนแบบเผชญิสถานการณ์  
           สมุน อมรววิฒัน์ (2530 : 57-59) ไดน้ าเอาวธิสีอน ทีใ่ชก้ระบวนการเผชญิ
สถานการณ์ และการตดัสนิใจแกปั้ญหา มาใชด้งันี้ 
       5.8.1 การเผชญิชวีติ เมือ่อุบตัขิ ึน้และเจรญิเตบิโตยอ่มตอ้งผ่านพบผูค้นสิง่แวดลอ้ม
และเหตุการณ์มากมายหลายแบบ จนทุกวนัตอ้งเผชญิกบัความสบัสน 
ความเปลีย่นแปลงและการเรยีนรูต้อ้งเขา้ใจในภาวะทีต่อ้งเผชญิ 
       5.8.2 การผจญกบัความสบัสนและความซบัซอ้นของประสบการณ์ ทีบุ่คคลไดผ้่าน
พบ ท าใหเ้กดิเงือ่นไขในการแกปั้ญหา เราตอ้งเรยีนรูว้ธิกีารต่อสูแ้กไ้ขปัญหา 
ดว้ยความพรอ้ม ทุกดา้น มวีธิกีารผจญสถานการณ์ ทีถู่กตอ้งตามท านองคลองธรรมมหีลกัการ  
       5.8.3 การผสมผสานชวีติและสงัคมอนัมอีงคป์ระกอบทีล่ะเอยีดอ่อน และ
หลากหลาย ยอ่มตอ้งการความสมัพนัธท์ีผ่สมกลมกลนืกนัสนิทไดส้ดัส่วนพอเหมาะ มเีหตุผล
น าไป สู่การพฒันาการ เพราะเมือ่ใดกลไก และองคป์ระกอบของชวีติมนัไมเ่หมอืนกนั กจ็ะเกดิ
ความขดัแยง้ ยากทีจ่ะแกไ้ขได้ 
                5.8.4 การเผดจ็ หรอืขจดั มนุษยต์อ้งรูจ้กัขจดัปัญหา ฝึกฝนความคดิและสามารถ
เอาชนะปัญหาโดยไมก่่อใหเ้กดิปัญหาสบืเนื่องต่อไป เมือ่การศกึษาสามารถทีท่ าใหม้นุษยเ์อชนะ
ปัญหาได ้การศกึษาจงึเป็นประโยชน์ต่อมนุษยโ์ดยแท้ 
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            การสอนเพื่อเผชญิปัญหา สุมน อมรววิฒัน์ ไดน้ าเอาหลกัพุทธธรรม จดัเป็น 
กระบวนการเรยีนการสอน เพื่อใหผู้เ้รยีน ไดม้พีฒันาการ ทางความคดิ น าไปสู่การตดัสนิใจ
อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม และใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์ุกประการ กระบวนการแบบนี้ม ี4 ขัน้ตอน คอื  
     5. 8.4.1 การรวบรวมขอ้มลู ขา่วสาร ขอ้เทจ็จรงิ ความรูแ้ละหลกัการ 
     5. 8.4.2 การประเมนิค่า เพื่อหาคุณค่าแท ้และคุณค่าเทยีม  
     5.8.4.3 การเลอืกและการตดัสนิใจ 
     5. 8.4.4 การฝึกปฏบิตั ิ 
       ถา้น าวธิกีารสอนแบบต่างๆ ทีใ่ชข้อ้มลูในปัจจบุนัมาพจิารณาเปรยีบเทยีบกบัการสอนของ
พระพุทธเจา้ ทีท่รงสอนใหแ้ก่สาวก ดงัทีก่ล่าวมาแลว้ จะเหน็ไดว้่า โดยหลกัการสอนไมแ่ตกต่าง
กนั จะแตกต่างกนับา้งใน ดา้นวธิกีาร ซึง่ตอ้งใหเ้หมาะสมกบัสภาพสงัคมและกาลสมยัส าหรบั
ปัจจบุนัไดม้นีกัวชิาการคดิคน้วธิกีารสอนโดยน าวธิกีารอื่นมาผนวก เช่น วชิาปรชัญาเทคโนโลยี
และสงัคมศาสตรเ์พื่อใหก้ารสอนบรรลุเป้าหมายดยีิง่ขึน้ดงัที ่สุมน อมรววิฒัน์ , (2513: 15) ได้
เสนอแนะการจดักจิกรรมการสอนศาสนาไวห้ลายประการ ดงันี้  
            1. การสอนโดยบรรยาย หรอืการอภปิราย ครคูวรใชภ้าษาทีง่า่ย ใชอุ้ปกรณ์  
การสอน ทุกครัง้ทีส่อน อุปกรณ์ประกอบการสอน อาจมไีดท้ัง้ประเภทสญัลกัษณ์บุคคลตวัอยา่ง  
   2. การสอนโดยการตัง้ปัญหา เมือ่ครไูดเ้รา้ความสนใจ ของนกัเรยีนแลว้ครแูละ
นกัเรยีนรว่มกนัตัง้ปัญหาทีต่นสนใจ  อยากรูเ้กีย่วกบัเรือ่งนัน้ ๆ  
   3. สอนแบบคน้ควา้และรายงาน โดยการใหน้กัเรยีนคน้ควา้ขอ้เทจ็จรงิเอง 
อาจแบ่งนกัเรยีนออกเป็นกลุ่มหรอื ใหค้น้ควา้เป็นรายบุคคล 
   4. การเชญิวทิยากรผูม้คีวามรูม้าบรรยาย 
   5. การเล่าเรือ่งจากประสบการณ์โดยใหน้กัเรยีนเป็นผูเ้ล่า 
   6. การเรยีงความปากเปล่า คอื การแต่งเรือ่งเล่าเรือ่งนัน้เอง แต่ใชว้ธิกีารพดูแทนการ
เรยีน โดยครเูป็นผูว้างขอบเขต และอธบิายวธิกีารเรยีงความให้ 
   7. การวจิารณ์ขา่วและเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ 
   8. โตว้าทปัีญหาธรรมะ 
   9. การแสดงบทบาทประกอบเรือ่ง หรอืสุภาษติ 
           10. ใชเ้พลงประกอบการเรยีน 
  11. ใชส้มดุภาพสมดุพมิพ์ 
  12. การอ่านและการฟังนิทานชาดก 
           13. การฝึกหดัมารยาทและการปฏบิตัพิธิกีรรมต่างๆ  
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                                                                     ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

          6.  เป้าหมายการจดัการเรียนรู้ตามแนวพระพทุธศาสนาท่ีสมบรูณ์  
      การเรยีนรูท้ีด่ทีีสุ่ดของมนุษยต์ามแนวพระพุทธศาสนาตอ้งมกีระบวนการฝึก 3 
ประการ คอืการส ารวมกาย การมจีติใจทีจ่ดจอ่ การคดิพจิารณาไตรต่รอง เรยีกว่า ไตรสกิขา  
ซึง่ทัง้หมดน้ีน าไปสู่การจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั ดงัแสดงในภาพที ่11  
(กติตชิยั สุธาสโินบล, 2555: 24) 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
    ภาพท่ี 11  เป้าหมายการจดัการเรยีนการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนาทีส่มบรูณ์  
 
           จากภาพที ่11 สามารถอธบิายไดว้่า การเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา ท าไมจงึตอ้ง
มกีารปรบัเปลีย่น เพื่อใหผู้เ้รยีนไดร้บัประสบการณ์ใหมท่ีค่รจูดัให ้และผสมผสานกบัปัจจยั
ภายนอก เช่น โทรทศัน์ โทรศพัทค์อมพวิเตอร ์สื่อสิง่พมิพ ์ฯลฯ สิง่ทีเ่กดิขึน้ คอื กระบวนการ
สรา้งองคค์วามรูใ้หม ่ทีน่กัเรยีนใช ้เรยีกว่า ปัญญา ในองคค์วามรูใ้หมท่ีเ่กดิขึน้มาได ้จะตอ้งเกดิ
จากการคดิทีห่ลากหลาย คดิแบบองคร์วม ตามหลกัโยนิโสมนสกิาร ดงันัน้กระบวนการสรา้ง  
องคค์วามรู ้กค็อื ไตรสกิขา นัน่เอง       
 พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยตฺุโต) ,  2538: 650-660) ปราชญท์างพระพุทธศาสนา ไดเ้สนอ 
การให ้การศกึษาตามแนวพระพุทธศาสนา ว่าเป็นการศกึษาเพื่อความรูจ้รงิของธรรมชาตแิละ
พฒันาคนบนพืน้ฐานของธรรมชาต ิโดยยดึถอืทางสายกลาง คอื ความพอดทีีจ่ะใหถ้งึจดุหมาย
และตรงกบัความจรงิไมใ่หสุ้ดโต่งซึง่จะพลาดจากตวัความจรงิเป็นลกัษณะทัว่ไปของ 
พระพุทธศาสนาทัง้นี้การศกึษาตามแนวพุทธพุทธศาสนา เป็นการจดัการศกึษาทีเ่ชื่อมโยงหลกั
พุทธธรรมเขา้ไปในการจดัการเรยีนการสอนเพื่อมุง่ใหผู้เ้รยีนเป็นคนด ียนืหยดัอยูใ่นสงัคมได้

คุณธรรม จรยิธรรม 

(Attitude) 
 

การประพฤตปิฏบิตั/ิวนิยั
(ศลี) (Morality) 
  

เป้าหมายการจดัการ
เรยีนรูต้ามแนว 

พระพุทธศาสนา 

ทีส่มบรูณ์ 

ความรู ้
(Knowledge) จติใจ (สมาธ)ิ 

(Concentration) 
 

ทกัษะกระบวนการ 
(Process) 

รูแ้ละเขา้ใจความคดิ 
(ปัญญา) (Wisdom) 
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อยา่งเขม้แขง็ซึง่จดุเน้นทีส่ าคญั คอื การทีพ่ฒันาผูเ้รยีนสามารถ กนิ อยู ่ด ูฟังเป็น โดยใช้
ปัญญาใหเ้กดิประโยชน์อยา่งแทจ้รงิ  ต่อชวีติซึง่ในการจดัการเรยีนการสอน จะตอ้งจดั
สภาพแวดลอ้ม และบรรยากาศ (ปรโตโฆสะ) ทีเ่ป็นกลัยาณมติร เอือ้ในการพฒันาผูเ้รยีนอยา่ง
รอบดา้น ดว้ยวถิวีฒันธรรมแสวงปัญญา โดยผ่านระบบไตรสกิขา (ศลี สมาธ ิปัญญา) ดงัแสดง
ในภาพที ่12  (กติตชิยั สุธาสโินบล,  2555: 26)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี 12   วถิวีฒันธรรมแสวงปัญญาโดยผ่านระบบไตรสกิขา (ศลี สมาธ ิปัญญา) 
 
    ระบบการศกึษาในทางพระพุทธศาสนาซึง่ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต), 2546 : 651)  
ไดอ้ธบิายไว ้2 ขัน้ตอน ดงันี้ 
    ขัน้ตอนที ่1 การเตรยีมความพรอ้มดา้นความรู ้ความเขา้ใจความเหน็ใหถู้กตอ้ง
เรยีกว่าสมัมาทฎิฐ ิโดยธรรมชาตแิลว้ มนุษยท์ัว่ไปเกดิมาจะไมส่ามารถ คดิพจิารณา  
โดยแยบคายขึน้ไดเ้อง ส่วนมากจะถูกกเิลศ ตณัหาเขา้ครอบง า ความคดิท าใหเ้กดิ ปัญหา 
(ทุกข)์ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้จงึไดว้างหลกัการพฒันามนุษยใ์นลกัษณะกระบวนการ
ซึง่ทองหล่อ วงษ์ธรรมา (2555: 123) ไดน้ าแนวคดิพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต) ดงักล่าวมา
สรา้งเป็นกรอบแนวคดิ เพื่อท าใหเ้กดิความเขา้ใจไดง้า่ยยิง่ขึน้ ดงัแสดงในภาพที ่13  
 
 
 

มรรคมีองค ์8 หรือ มชัฌิมาปฏิปทา หรือ ไตรสิกขา  

วาจาชอบ (สมัมาวาจา) 
การงานชอบ (สมัมากมัมนัตะ) 
อาชพีชอบ (สมัมาอาชวีะ) 

ศลี 

เพยีรชอบ (สมัมาวายามะ) 
ระลกึชอบ (สมัมาสต)ิ 
ตัง้ใจชอบ (สมัมาสมาธ)ิ 

สมาธ ิ

เหน็ชอบ (สมัมาทฎิฐ)ิ   
ด ารชิอบ (สมัมาสงักปัปะ) 

ปัญญา 
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ระบบการศกึษาในทางพระพุทธศาสนา 

 
 
  จดุเริม่ตน้หรอืแหล่งทีม่าของการศกึษา                              กระบวนการของการศกึษา 
 
          1.ปรโตโฆสะทีด่ ี(ปัจจยัภายนอก) 

 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี 13   กระบวนการพฒันามนุษยต์ามแนวพระพุทธศาสนา  
 
 จากภาพที ่13 จดุเริม่ตน้หรอืแหล่งทีม่าของการศกึษา การเตรยีมความพรอ้ม ทางดา้น
ความรู ้ความเขา้ใจทีถู่กตอ้ง ในทางพระพุทธศาสนา ถอืว่า สมัมาทฎิฐิ เป็นจดุเริม่ตน้ ของการ
ฝึกฝนพฒันาตนเอง ในขัน้ไตรสกิขา ไดอ้ยา่งประสบความส าเรจ็ การสรา้งสมัมาทฎิฐนิัน้มี
ขอ้ความใน (มหาจฬุาลงกรณ์ราชวทิยาลยั. 2539 พระไตรปิฎกเอกนิบาต ทุกนิบาต เล่ม 1 ภาค 
2: 26) แสดงเป็นหลกัไว ้ดงันี้ “ภกิษุทัง้หลายปัจจยัเพื่อความเกดิขึน้แห่งสมัมาทฎิฐ ิม ี2 อยา่ง
คอื ปรโตโฆสะ และโยนิโสมนสกิาร” 
      1.1 ปัจจยัที ่1 คอื ปรโตโฆสะ เป็นปัจจยัภายนอกทีก่ระตุน้หรอืชกัจงูใหเ้กดิ
สมัมาทฎิฐ ิเช่น การแนะน า การสัง่สอน การถ่ายทอดขา่วสาร ขอ้เขยีน ค าชีแ้จง อธบิาย  
การเรยีนรูจ้ากผูอ้ื่นซึง่ผูท้ีจ่ะท าหน้าทีด่งักล่าวได ้จะตอ้งเป็นคนด ีมปัีญญา และมคีุณธรรม  
เรยีกไดว้่า เขาท าหน้าทีเ่ป็นกลัยาณมติร ในการสัง่สอนทีจ่ะสามารถเขา้ไปมอีทิธพิลต่อความคดิ 
ความเชื่อ จนท าใหเ้กดิความรู ้ความเขา้ใจถูกตอ้งดงีาม ผูเ้รยีนจะตอ้งศรทัธา ดงักล่าวนี้เกดิได้
จาก องคป์ระกอบภายนอกไดแ้ก่ 
          1.1.1 บุคคลผูส้ ัง่สอนแนะน าอบรมนัน้ พรอ้มดว้ยคุณสมบตัขิองกลัยาณมติร  
          1.1.2 ผูส้ ัง่สอนอบรมมคีวามรูจ้รงิ สามารถสัง่สอนอบรม ดว้ยวธิกีารต่างๆ อยา่ง
ไดผ้ล 

ขัน้ไตรสกิขา 
1.อธศิลีสกิขา 
2.อธจิติสกิขา 
3.อธปัิญญาสกิขา 
 
 

สมัมาทฎิฐ ิ
 

คอืการฝึกอบรม  
กาย วาจา 

ใจและปัญญา 

ขัน้เตรยีมความพรอ้ม 
การเตรยีมความพรอ้มทาง 
ดา้นความคดิความเชื่อ 

 2.โยนิโสมนสกิาร (ปัจจยัภายใน) 
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   1.1.3 ผูอ้บรมสัง่สอนจดัสภาพแวดลอ้มอุปกรณ์ตวัอยา่งทีน่่าสนใจ เรา้ใหเ้กดิ
การใฝ่รู ้ใฝ่เรยีน 
               1.2 ปัจจยัที ่2 ไดแ้ก่ โยนิโสมนสกิาร เป็นปัจจยัภายใน หมายถงึ การกระท าไวใ้นใจ
อยา่งแยบคาย การใชค้วามคดิถูกวธิ ีคอื รูจ้กัคดิ รูจ้กัพจิารณา มองเป็น คดิเป็นเหน็สิง่ทัง้หลาย
ตามทีม่นัเป็นไปในระบบความสมัพนัธแ์ห่งเหตุ ปัจจยั โดยไมเ่อาความรูส้กึตณัหา อุปทาน  
ของตนเขา้ไปจบั รูจ้กัสอบสวนสบืคน้วเิคราะหว์จิยัใหเ้หน็ความจรงิ หรอืใหเ้หน็แงท่ีจ่ะท าใหเ้ป็น
ประโยชน์สมารถแกปั้ญหา และจดัด าเนินการต่างๆ ใหส้ าเรจ็ไดด้ว้ยวธิกีารแห่งปัญญาทีจ่ะท าให้
พึง่ตนเอง และเป็นทีพ่ึง่ของตนเองได ้พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต), 2543: 635-637) ไดก้ล่าว
ว่าวธิโียนิโสมนสกิารแมจ้ะมแีบบต่างๆ หลายประการ แต่กส็รปุลงไดเ้ป็น 2 ประเภท เท่านัน้  คอื 
          1.2.1 ประเภทที ่1 โยนิโสมนสกิารแบบปลุกปัญญา คอื การคดิเพื่อใหเ้กดิ
ความรูแ้จง้ตามสภาวะทีแ่ท้ๆ  หรอืความเป็นจรงิ เน้นทีก่ารขจดัอวชิชา เป็นเครือ่งน าไปสู่ 
โลกุตตรสมัมาทฎิฐอิาจเรยีกว่า โยนิโสมนสกิาร ระดบัสจัธรรม  
          1.2.2 ประเภทที ่2 โยนิโสมนสกิารแบบเสรมิสรา้งคุณภาพจติ เป็นการใช้
ความคดิ เพื่อใหเ้กดิกุศลกรรมเป็นอุบายลด โลภะ โทสะ และโมหะ โดยใชธ้รรมฝ่ายดมีากดขม่ 
หรอืทดแทนเป็นเครือ่งน าไปสู่ โลกยีสมัมาทฎิฐ ิอาจเรยีกว่า โยนิโสมนสกิาร ระดบัจรยิธรรม  
 นอกจาก ปรโตโฆสะ ทีเ่ป็นกลัยาณมติรและโยนิโสมนสกิารซึง่เป็นองคป์ระกอบหลกั  
 2 อยา่งแลว้ยงัมอีงคป์ระกอบทีเ่สรมิช่วยเกือ้หนุนในขัน้ก่อนเขา้สู่มรรค ม ี5 ประการรวม  
เป็น 7 ประการองคธ์รรมทีเ่ป็นตวัเกือ้หนุนทัง้ 7 ประการ เรยีกว่า บุพนิมติของมรรคเพราะ  
เป็นเครือ่งหมายทีบ่่งบอกล่วงหน้าถงึการทีม่รรคจะเกดิขึน้ เป็นจดุเริม่ตน้ซึง่ประกอบไปดว้ย  
              1.2.2.1 กลัยาณมติตา (มกีลัยาณมติร - ทีแ่สวงหาแหล่งปัญญาและ
แบบอยา่งทีด่)ี 
              1.2.2.2 ศลีสมัปทา (ท าศลีใหถ้งึพรอ้ม – มวีนิยัเป็นรากฐานของ 
การพฒันาชวีติ) 
        1.2.2.3 ฉนัทสมัปทา (ท าฉนัทะใหถ้งึพรอ้ม - มจีติใจใฝ่รูส้รา้งสรรค)์  
              1.2.2.4 อตัตสมัปทา (ท าตนใหถ้งึพรอ้ม - มุง่มัน่ฝึกตนเตม็ศกัยภาพที่
สามารถท าได)้ 
        1.2.2.5 ทฏิฐสิมัปทา (ท าตนใหถ้งึพรอ้ม - ถอืหลกัเหตุปัจจยัมองอะไรตาม
เหตุและผล) 
        1.2.2.6 อปัปมาทสมัปทา (ท าตนใหถ้งึพรอ้ม - ตัง้ตนอยูด่ว้ยความไม่
ประมาท) 
        1.2.2.7 โยนิโสมนสกิาร (ท าตนใหถ้งึพรอ้ม-ฉลาดคดิแยบคายใหไ้ดป้ระโยชน์
และความจรงิ) 
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        ในการศกึษานัน้ ปัจจยัตวัแรกคอื กลัยาณมติร อาจช่วยชกัน าหรอืกระตุน้ใหเ้กดิ ปัจจยัตวั
อื่น ๆ ตงัแต่ 2 - 7 ตวั แต่ถา้ใครมปัีจจยัทัง้ 7 ขอ้นัน้เชื่อมัน่ไดว้่าเขาจะเป็นคนทีม่ชีวีติทีด่งีาม  
อยา่งแน่นอน เพราะปัจจยัน้ีเป็นส่วนขยายของมรรค หรอืไตรสกิขานัน้เอง เป็นตวัชกัน าคนเขา้สู่
กระบวนการฝึกศกึษาพฒันา  
  2.  ขัน้ตอนที ่2 การพฒันามนุษยต์ามหลกัไตรสกิขา พระธรรมปิฎก. (ป.อ. ปยตฺุโต) 
2546: 123-126) ไดใ้หค้วามหมาย ของไตรสกิขา ตามพจนานุกรมพุทธศาสตร ์ฉบบัประมวล
ศพัทไ์วว้่า สกิขา 3 หรอื ไตรสกิขา คอื ขอ้ทีต่อ้งศกึษา ขอ้ปฏบิตัทิีเ่ป็นหลกัส าหรบัศกึษา คอื 
ฝึกหดัอบรม กาย วาจา ใจ และปัญญา ใหย้ิง่ขึน้ไปจนบรรลุจดุหมายสงูสุด คอื นิพพาน ไดแ้ก่  
      2.1 อธศิลีสกิขาคอืขอ้ปฏบิตัสิ าหรบั การฝึกอบรมในทางความประพฤตอิยา่งสงู  
      2.2 อธจิติสกิขา คอื ขอ้ปฏบิตัสิ าหรบั การฝึกอบรม จติเพื่อใหเ้กดิคุณธรรม สมาธิ
อยา่งสงู 
      2.3 อธปัิญญาสกิขา ขอ้ปฏบิตัสิ าหรบั การฝึกอบรม ปัญญาเพื่อใหเ้กดิความรูแ้จง้
อยา่งสงู 
       สุมน อมรววิฒัน์ (2544: 43-48) ไดก้ล่าวถงึ ไตรสกิขา ว่า เป็นกระบวนการพฒันามนุษย์
ทัง้ กาย วาจา ใจ อารมณ์ ความคดิ สตปัิญญา ใหส้ามารถด าเนินชวีติในสงัคมไดอ้ยา่งสนัตแิละ
มอีสิรภาพ เน้นการฝึกหดัอบรมตนตามหลกัศลี สมาธ ิปัญญา ซึง่เป็นองคร์วม มรรคมอีงค ์8 
ไดแ้ก่ การฝึกหดัอบรมตนใหม้ศีลี ดว้ยสมัมาวาจา สมัมากมัมนัตะ และสมัมาอาชวีะ การฝึกหดั
อบรมตนใหม้สีมาธ ิดว้ยสมัมาวายามะ สมัมาสตแิละสมัมาสมาธ ิการฝึกหดัอบรมตนใหม้ปัีญญา 
ดว้ยสมัมาทฎิฐ ิและสมัมาสงักปัปะ ไตรสกิขา เป็นระบบการฝึกอบรม ทีเ่ป็นเชงิปฏบิตั ิในฐานะ
ทีอ่ยูใ่นสงัคมเป็นระบบการฝึกคนของสงัคม ไดก้ล่าวว่า การเรยีงล าดบัในลกัษณะ ศลี สมาธิ
ปัญญา ใหถ้อืว่าเป็นทฤษฎ ีถา้เป็นปฏบิตัติอ้งเป็น ปัญญา  ศลี และ สมาธ ิแลว้สุดทา้ยกจ็ะเป็น
ปัญญาอกีซึง่สอดคลอ้งกบั พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต), 2538: 671-673) กล่าวว่า ระบบการ
ปฏบิตัธิรรมของพระพุทธศาสนา ไมว่่าจะมองในแงข่องมรรค ในแงข่องไตรสกิขา กต็ามลว้น
เริม่ตน้ดว้ยปัญญา และจบลงดว้ยปัญญา ดงันัน้ ในขัน้เตรยีมความพรอ้ม กค็อื การเตรยีม
ปัญญาขัน้ตน้นัน้เอง เมือ่ผูป้ฏบิตัมิคีวามรู ้ความเขา้ใจทีถู่กตอ้งเป็นพืน้ฐานแลว้ จงึเริม่ที่  
การฝึกอบรมทีค่วามประพฤตทิางกาย วาจา และอาชวีะ (ศลี) ก่อนเมือ่ศลีพรอ้มดแีลว้กฝึ็ก 
ขัน้ประณตีขึน้คอื ฝึกอบรมจติ (สมาธ)ิ จนถงึขัน้สุดทา้ยคอื การอบรมปัญญา ใหแ้ก่กลา้ จนพน้
จากอวชิชาในการฝึกทีเ่รยีกว่า ขัน้ศลี ขัน้สมาธ ิขัน้ปัญญา ใหเ้ป็นไปในลกัษณะของ การบรูณา
การทีป่ระกอบดว้ยส่วนของ ศลี สมาธ ิปัญญา ต่อเนื่องตลอดกระบวนการฝึก การพฒันาชวีติ
ดว้ย ศลี สมาธ ิปัญญา เกือ้กูลกนั การมศีลีทีส่มบรูณ์ยอ่มช่วยใหเ้กดิสมาธงิา่ยขึน้ สมาธทิีแ่น่ว
แน่ยอ่มเป็นพืน้ฐานของความมัน่คงของศลี และสมาธทิีส่มบรูณ์ยอ่มเกือ้กูลใหเ้กดิปัญญาไดง้า่ย 
ปัญญาทีพ่ฒันาแลว้กย็อ่มเป็นรากฐานทีม่ ัน่คงใหแ้ก่สมาธ ิและศลีอกีทีห่นึ่ง การพฒันาจติระดบั
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ปัญญามองอกีดา้นหน่ึงเป็นขอ้ปฏบิตัเิพื่อการพฒันาศกัยภาพในการปรงุแต่ง สรา้งความสุขและ
เป็นระบบองคร์วมแห่งบรูณาการ (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต) ,  2543: 147-149) 
            การจดักระบวนการเรยีนรูต้ามหลกัไตรสกิขา  
      1. การฝึกหดัอบรมตนตามหลกัไตรสกิขามลีกัษณะบรูณาการ และ เป็นปัจจยยา
การว่ามลีกัษณะบรูณาการนัน้ เพราะองคป์ระกอบมคีวามผสมกลมกลนื อยา่งไดส้ดัส่วน สมดุล
สอดคลอ้ง รองรบักนั ทัง้ในดา้นทีต่อ้งละเวน้ และในดา้นทีต่อ้งปฏบิตั ิยากทีจ่ะแยกอยา่งเดีย่วๆ 
และยากทีจ่ะตดัองคป์ระกอบใดองคป์ระกอบหนึ่งทิง้ ส่วนทีปั่จจยยาการนัน้ เพราะ ศลี สมาธ ิ
ปัญญา เป็นองคป์ระกอบทีต่่อเนื่ององิอาศยักนัตลอด 
      2. การฝึกหดัอบรมตนตามหลกัไตรสกิขา มขี ัน้ตอนสบืเนื่องจากรปูธรรมไปหา
นามธรรม เริม่จากการปฏบิตังิา่ยไปสู่การปฏบิตัยิากขึน้ ตามล าดบั ไมส่ามารถรวบรดั  
หรอืลดัขัน้ตอนได ้เช่น การก าจดักเิลสอยา่งหยาบในใจ ไปสู่การก าจดักเิลสทีล่ะเอยีดฝังลกึใน
กมลสนัดาน ผูเ้รยีนไตรสกิขา จงึตอ้งเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ประเมนิอยา่งพากเพยีร อดทน ตัง้ใจมัน่
และใชปั้ญญา 
 3. การฝึกหดัอบรมตนตามหลกัไตรสกิขา จะบรรลุไดด้ว้ยการกระท า การปฏบิตัจิรงิ 
การคดิการควบคุมพฤตกิรรมของตน  ศลี สมาธ ิปัญญา ยงัไมเ่กดิขึน้ไดเ้พยีงการอ่านและ  
การฟังเท่านัน้ แต่เน้นการภาวนา  คอื การปฏบิตัจินเหน็ผลไดด้ว้ยตนเอง  
 4. การฝึกหดัอบรมตนตามหลกัไตรสกิขา เป็นการฝึกใหบุ้คคลละเวน้ในสิง่ทีค่วร  
ละเวน้ เพิม่พนูในสิง่ทีค่วรเพิม่พนู ผูเ้รยีนจงึจ าเป็นตอ้งมกีลัยาณมติร ทีค่อยชีท้างใหรู้จ้กัคดิ 
ใชปั้ญญาฝึกฝน ไปทลีะน้อย จนสามารถรูจ้กัรบัผดิชอบชัว่ด ี
   กระบวนการเรยีนรูต้ามแนวพุทธศาสนา เป็นการเรยีนรูท้ีจ่ะตอ้งมกีาร ปรบัเปลีย่น
เพื่อใหม้คีวามเหมาะสม กบัประสบการณ์ของนกัเรยีนทีม่อียู ่ซึง่จะถูกบรูณาการผสมผสานกบั
ความรูใ้หมท่ีค่ร ูและปัจจยัภายนอกอื่นๆ มาผสมผสานกนัเขา้ เป็นกระบวนการสรา้งองคค์วามรู้
ใหมด่ว้ยตนเอง ซึง่เรยีกว่าปัญญา อนัเกดิขึน้มาจากการคดิทีห่ลากหลาย และเป็นองคร์วม คอื 
โยนิโสมนสกิาร เป็นกระบวนการทีจ่ะตดิตวัผูเ้รยีน น าไปใชใ้นการด าเนินชวีติตามหลกัไตรสกิขา 
คอื ศลี สมาธ ิปัญญา กระบวนการดงักล่าวจะพฒันาไปตลอดเวลาทีม่นุษยย์งัด าเนินชวีติอยู ่
ดงันัน้กระบวนการพฒันาการเรยีนรูจ้งึเป็นสิง่ทีม่นุษยจ์ะตอ้งศกึษาตลอดเวลา  
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 7.  การพฒันากระบวนการเรียนรู้ตามแนวพระพทุธศาสนา  
      การพฒันาขัน้ตอนการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ตามแนวพระพุทธศาสนาเป็นการจดั
กจิกรรมทีเ่ชื่อมโยงกบัแนวพุทธธรรม เป็นการสอนทีค่รเูป็นผูจ้ดัการบรรยากาศสิง่แวดลอ้ม  
(ปรโตโฆสะ) ทีเ่ป็นกลัยาณมติร ดว้ยวถิวีฒันธรรมแสวงปัญญาซึง่ มนีกัการศกึษาหลายท่านได้
น าเสนอ ดงันี้ 
      7.1  สาโรช  บวัศร ี(2515: 45) ไดน้ าเสนอแนวการสอน ตามแนวพุทธศาสนา ซึง่
เป็นกระบวนการศกึษาทีม่ขี ัน้ตอนเดยีวกบัหลกัธรรมอรยิสจั 4 เป็นวธิกีารแกปั้ญหา โดยมี
ขัน้ตอนการคดิอยา่งมรีะบบเป็นกระบวนการใชค้วามคดิ หรอืการแกปั้ญหาอยา่งมเีหตุผล 
เรยีกว่าวธิกีารแห่งปัญญา หรอืวธิกีารทางวทิยาศาสตร์  ดงันี้ 
          7.1.1 ขัน้ทุกข ์เป็นการก าหนดปัญหา เป็นการทีค่รชู่วยใหน้กัเรยีน ไดพ้จิารณา
ดปัูญหาทีเ่กดิขึน้ ดว้ยตนเอง ดว้ยความรอบคอบ และพยายามก าหนดขอบเขตของปัญหาที่
ผูเ้รยีนตอ้งคดิแกไ้ขใหไ้ด้ 
          7.1.2 ขัน้สมทุยั เป็นการตัง้สมมตฐิาน เป็นการทีค่รชู่วยใหน้กัเรยีนไดพ้จิารณา
ว่า สาเหตุของปัญหาทีเ่กดิขึน้ในขอ้ที ่1 มอีะไรบา้ง ถา้นกัเรยีนเขา้ใจตน้ตอทีเ่กดิขึน้กจ็ะก าหนด
สิง่ทีจ่ะแกปั้ญหาไดเ้ป็นขอ้ ๆไป 
          7.1.3 ขัน้นิโรธ เป็นขัน้การทดลองและเกบ็ขอ้มลู เป็นสิง่ทีค่รชู่วยใหผู้เ้รยีนได้
กระท าหรอืลงมอืทดลองดว้ยตนเองเองตามทีก่ าหนดไวใ้นขัน้ที ่2 เมือ่ทดลองไดผ้ลประการใด 
กบ็นัทกึผลการทดลองแต่ละอยา่ง เป็นการเกบ็ขอ้มลูไวพ้จิารณา ในขัน้ต่อไป  
                   7.1.4 ขัน้มรรค เป็นขัน้การวเิคราะหข์อ้มลูและสรปุผล จากการทดลองกระท า  
ดว้ยตนเองหลายๆครัง้ยอ่มไดผ้ลออกมาใหเ้หน็ไดช้ดัเจน ซึง่ตอ้งผ่าน การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบ
ขอ้มลูทีไ่ดบ้นัทกึไวใ้นขัน้ที ่3 จะท าใหผู้เ้รยีนไดแ้นวทางในการแกปั้ญหา ทีก่ าหนดไวใ้นขัน้ที ่1 
ไดส้ าเรจ็ และจากการวเิคราะหด์งักล่าว ท าใหเ้หน็ว่าสิง่ใดแกปั้ญหาไดจ้รงิต่อไปกส็รปุผล  
การกระท าทีไ่ดผ้ลไวเ้ป็นระบบเป็นแนวปฏบิตัแิลว้ลงมอืปฏบิตัอิยา่งเตม็ทีต่ามแนวทางนัน้  
โดยทัว่กนั 
      7.2  สุมน  อมรววิฒัน์ (2528: 57-59)  ไดน้ าเสนอหลกัการสอนแบบไตรสกิขา เป็น
การสอนทีท่ าใหผู้เ้รยีนรูจ้กัตนเองท าใหต้นเองพน้ทุกข ์และฝึกหดัตนเองใหเ้ป็นคนทีส่มบรูณ์  
โดยการปฏบิตัติามคุณธรรม 3 ประการคอื ศลี สมาธ ิปัญญา และขัน้ตอนการสอนกม็ ี3 ขัน้ตอน
ตามหลกัธรรม ดงัต่อไปนี้ 
          7.2.1 ขัน้ศลี เป็นขัน้ทีผู่เ้รยีนตอ้งควบคุมตนเอง ใหอ้ยูใ่นระเบยีบวนิยัทัง้ทาง  
ดา้นรา่งกายและวาจาใหอ้ยูใ่นสภาพเรยีบรอ้ยเป็นปกต ิรา่งกายพรอ้มทีจ่ะเรยีนอยูเ่สมอ  
                   7.2.2 ขัน้สมาธ ิเป็นขัน้ทีผู่เ้รยีนตอ้งรวบรวมจติใจ มคีวามคดิแน่วแน่ เป็นจดุ
เดยีวไมซ่ดัส่ายไปกบัเรือ่งอื่น สิง่อื่น นอกหอ้งเรยีน นอกเรือ่งทีเ่รยีน ไมค่ดิตรกึตรอง วติกกงัวล
ถงึเรือ่งอื่น ท าใหส้มองปลอดโปรง่ ผูเ้รยีนตอ้งตดัสิง่ทีม่ารบกวนอื่นๆ ออกจากความคดิจติใจ  
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          7.2.3 ขัน้ปัญญา เป็นขัน้ผูเ้รยีนตอ้งใชส้มาธ ิมจีติใจทีแ่น่วแน่ ท าความเขา้ใจใน
ปัญหาจนเกดิรูแ้จง้ เขา้ใจในปัญหาได ้เกดิการเรยีนรู ้เกดิปัญญาขึน้ในตนเอง มมีโนทศัน์ในเรือ่ง
นัน้ไดถู้กตอ้งตามความเป็นจรงิ 
      7.3  สุมน  อมรววิฒัน์ (2530: 43-56) ไดน้ าเสนอหลกัการสอนแบบโยนิโสมนสกิาร 
โดยทีค่รเูป็นผูท้ีส่ามารถจดัสภาพแวดลอ้ม แรงจงูใจ และวธิกีารสอนใหศ้ษิยเ์กดิการเรยีนรูแ้ละ
ใหฝึ้กฝนวธิกีารคดิโดยแยบคาย น าไปสู่การปฏบิตัจินประจกัษ์จรงิ มุง่ใหค้รเูป็นกลัยาณมติรของ
ลกูศษิย ์ครแูละลกูศษิยม์คีวามสมัพนัธอ์นัดต่ีอกนั ศษิยม์โีอกาสคดิ แสดงออกไดอ้ยา่งถูกวธิี
สามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม มขีัน้ตอนดงันี้  
          7.3.1 ขัน้น า การสรา้งเจตคตทิีด่ต่ีอครวูธิกีารเรยีนและบทเรยีน โดยการ  
              7.3.1.1 การจดับรรยากาศในชัน้เรยีนใหเ้หมาะสมกบั ชัน้เรยีน ผูเ้รยีน  
วธิกีารสอน บทเรยีนทีจ่ะสอน 
                       7.3.1.2 บุคลกิภาพของครแูละการสรา้งสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างครกูบัลกูศษิย ์
โดยทีค่รเูป็นผูม้สีุขภาพจติทีด่ ีบุคลกิทางกายภาพด ีเป็นผูม้คีวามมัน่ใจในตนเองมคีวามรูจ้รงิ
ปฏบิตัจิรงิ ครเูป็นกลัยาณมติร สรา้งศรทัธาดว้ยจติเมตตาต่อศษิย ์มคีวามเป็นกนัเองแนะแนว
ทางการแกปั้ญหาอยา่งมหีลกัการและเหตุผล 
                       7.3.1.3 การเสนอสิง่เรา้และแรงจงูใจ เป็นการใชส้ื่อการสอน จดักจิกรรมขัน้
น าอยา่งสนุกสนาน น่าสนใจ นกัเรยีนไดต้รวจสอบความรู ้ความสามารถของตนไดร้บัทราบผล
ทนัท่วงทเีป็นการเสรมิแรง 
           7.3.2 ขัน้สอน  
                        7.3.2.1 ครเูสนอปัญหาทีเ่ป็นสาระส าคญัของบทเรยีนหรอืเสนอหวัขอ้เรือ่ง
ประเดน็ทีส่ าคญัของบทเรยีนดว้ยวธิกีารต่างๆ อาจจะแนะน าแหล่งวทิยากรรแหล่งขอ้มลู 
                        7.3.2.2 ผูเ้รยีนฝึกการรวบรวมขอ้มลู ขอ้เทจ็จรงิ ความรูห้ลกัการ  
               7.3.2.3 การจดักจิกรรมทีเ่รา้ใหเ้กดิความคดิวธิต่ีางๆ  
                        7.3.2.4 ฝึกการสรปุประเดน็ขอ้มลู ความรูแ้ละเปรยีบเทยีบประเมนิค่าโดย
วธิกีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็ ทดลอง ทดสอบ จดัเป็นทางเลอืกและทางออกของปัญหา 
               7.3.2.5 ด าเนินการเลอืกและตดัสนิใจ บนพืน้ฐานของการคดิอยา่งมเีหตุผล
ปราศจากอคต ิ
               7.3.2.6 กจิกรรมฝึกปฏบิตั ิเพื่อพสิจูน์ทางเลอืกและตดัสนิใจใหป้ระจกัษ์ชดั  
                   7.3.3 ขัน้สรปุ  
        ครแูละผูเ้รยีน สงัเกตวธิกีารปฏบิตั ิตรวจสอบและปรบัปรงุแกไ้ขใหป้ฏบิตัิ
ไดถู้กตอ้ง อภปิราย และสอบถามขอ้สงสยั สรปุผลการปฏบิตั ิสรปุผลเรยีน และวดัผล
ประเมนิผล 
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      7.4 ขวญัฟ้า รงัสยิานนัท ์(2552: 171-173) ไดพ้ฒันารปูแบบการจดัการเรยีนเรยีนรู้
ตามแนวพุทธส าหรบัเดก็ปฐมวยั ซึง่ม ีกระบวนการของการพฒันาปัญญาตอ้งเตรยีมความพรอ้ม 
ดา้นความคดิเหน็ทีถู่กตอ้ง คอืมคีร ูทีเ่ป็นกลัยาณมติรกระตุน้ใหผู้เ้รยีนเกดิโยนิโสมนสกิาร และ
เขา้สู่ข ัน้พฒันา คอื ขัน้การฝึกตามหลกัไตรสกิขา มขี ัน้ 5 ขัน้ตอน คอื 
 7.4.1 ขัน้การจดัปัจจยัสนบัสนุนการเรยีนรูใ้ชห้ลกัธรรมปรโตโฆสะเป็นการสรา้ง
ความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างครกูบัเดก็นกัเรยีน และระหว่างนกัเรยีนดว้ยกนั หรอืกจิกรรม
ประกอบดว้ยการทกัทายเดก็ดว้ยใบหน้ายิม้แยม้แจม่ใส ใชส้ื่อหรอืกจิกรรมสรา้งความ
สมัพนัธภาพระหว่างกนั 
           7.4 2 ขัน้การฝึกการรบัรู ้ใชห้ลกัปัญญาวุฒธิรรม 4 (สทัธมัมสัสวนะ,สปัปรุสิสงั
เสวะ และ สมัมาทฐิ)ิ เป็นการสรา้งบรรยากาศใหจ้ติพรอ้มทีจ่ะรบัรู ้และกระตุน้ใหเ้กดิการรบัรู้
ตามความจรงิกจิกรรมประกอบดว้ยกจิกรรมทีเ่น้นการส ารวมกาย วาจา ใจ ดว้ยการฝึกสตแิละ
เจรญิแผ่เมตตา และกจิกรรมทีน่ าเสนอขอ้มลู/ความรูท้ีส่อดคลอ้งกบัความจรงิของธรรมชาตดิว้ย
กจิกรรมหรอืสื่อ 
 7.4.3 ขัน้พฒันาการคดิ การใชห้ลกัธรรมสมัมาทฐิ ิและปัญญาวุฒธิรรม 4 
(โยนิโสมนสกิาร) เป็นกระบวนการน าสิง่ทีร่บัรูน้ัน้มายอ่ย จดัระเบยีบเพื่อใหเ้กดิปัญญาตาม
ความเป็นจรงิว่า สิง่ทัง้หลายเป็นไปตามเหตุปัจจยั กจิกรรมประกอบดว้ย การกระตุน้ใหส้บืคน้
ความจรงิ โดยใชค้ าถามกระตุน้ใหเ้ดก็คดิ พจิารณาสบืคน้หาเหตุปัจจยั มองสิง่ทัง้หลายทีเ่กดิขึน้
เพราะมเีหตุ มปัีจจยั โดยคดิเป็นกลุ่ม/เดีย่ว และการหาขอ้สรปุโดยกระตุน้ใหเ้ดก็รว่มกนั
อภปิราย สรปุเป็นองคค์วามรู ้และน าเสนอโดยใชผ้งัความคดิ หรอืรปูแบบอื่น ๆ  
          7.4.4 ขัน้การลงมอืปฏบิตัิ  ใชห้ลกัธรรม ไตรสกิขา และปัญญาวุฒธิรรม 4 
(ธรรมานุธรรมปฏบิตั)ิ เป็นการน าความรูม้าใชใ้หเ้กดิประโยชน์ คอื ลงมอืกระท าใหส้อดคลอ้ง  
กบักฎธรรมชาต ิโดยลงมอืปฏบิตักิาร สิง่ทีเ่ป็นเหตุ ใหเ้หตุปัจจยัทัง้หลายด าเนินไปในทางที่  
จะก่อใหเ้กดิผลด ีกจิกรรมประกอบดว้ย การกระตุน้การวางแผนปฏบิตั ิโดยครกูระตุน้ใหเ้ดก็มี
เจตจ านงรว่มกนัในการวางแผนปฏบิตักิาร สิง่ทีเ่ป็นเหตุ ใหเ้หตุเป็นปัจจยัทัง้หลาย ด าเนินไป
ในทางทีจ่ะก่อใหเ้กดิผลด ีพรอ้มทัง้ขอ้ตกลงรว่มกนั โดยการท างานเป็นกลุ่ม/เดีย่วและเปิด
โอกาสใหเ้ดก็ไดล้งมอืปฏบิตัติามแผนทีก่ าหนดไว ้พรอ้มบนัทกึการปฏบิตั ิ  
          7.4.5 ขัน้ประเมนิการใชห้ลกัธรรมสมัมาทฎิฐแิละปัญญาวุฒธิรรม 4 
(โยนิโสมนสกิาร,ธรรมานุธรรมปฏบิตั)ิ เป็นการใหเ้ดก็ทบทวนเหตุการณ์ ความคดิ ความรูส้กึ
และการกระท าสิง่ทีด่ไีมด่ทีีเ่กดิขึน้แลว้ตัง้จติอธษิฐานทีจ่ะกระท าแต่สิง่ทีด่งีามต่อไปกจิกรรม
ประกอบดว้ยการวเิคราะหผ์ลการปฏบิตั ิโดยครใูชค้ าถามกระตุน้ใหเ้ดก็ทบทวนเหตุการณ์ 
ความคดิ ความรูส้กึการกระท าสิง่ทีด่ไีมด่ ีของตนเองและเพื่อนๆใหเ้ดก็ประเมนิตนเองประเมนิ
เพื่อนการตัง้จติอธษิฐานโดยใหเ้ดก็ตัง้เป้าหมายในการกระท าสิง่ทีด่เีป็นระยะๆในสมดุบนัทกึ
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ความด ีใหเ้ดก็อธษิฐานตัง้เป้าหมายในการกระท าสิง่นัน้ใหไ้ด ้โดยการประเมนิตนเองเพื่อน คร ู
ประเมนิเดก็เป็นระยะ 
      7.5 กติตชิยั สุธาสโินบล (2555 : 71-74) ไดน้ าเสนอมขีัน้ตอนการจดักจิกรรม  
5 ขัน้ตอน คอื  
           7.5.1 ขัน้สรา้งศรทัธา เป็นขัน้เตรยีมนกัเรยีนเพื่อใหเ้กดิความเชื่อและความรูส้กึ
ซาบซึง้ ทีเ่กดิจากความมัน่ใจในเหตุผลเท่าทีรู่เ้หน็ มัน่ใจว่าเป็นไปได ้มคีุณค่าและมัน่ใจว่า
สามารถพสิจูน์ใหเ้หน็จรงิไดใ้นกระบวนการเรยีนรู ้ซึง่ประกอบดว้ยการสวดมนตฝึ์กสมาธใิน
ลกัษณะต่างๆ ท ากจิกรรมทีส่่งเสรมิการเรยีนรู ้การคดิวเิคราะห ์ไดท้ดลองปฏบิตัจินประจกัษ์ 
ความรูจ้รงิดว้ยตวัเอง ดว้ยการสนทนา อภปิราย การตัง้ค าถาม เพื่อน าเขา้สู่บทเรยีน พรอ้ม
เตรยีมบุคลกิภาพคร ูใหเ้ป็นกลัยาณมติร สรา้งความสมัพนัธ ์อนัดกีบั ผูเ้รยีนรกั เมตตา  
มคีวามจรงิใจกบันกัเรยีน พรอ้มจดัสิง่แวดลอ้มและบรรยากาศ ในชัน้เรยีนใหเ้หมาะสมกบัเนื้อหา
สาระทีเ่รยีนเพื่อความงอกงามแห่งปัญญา (ปรโตโฆสะ) 
                    7.5.2 ขัน้ปัญญาวุฒธิรรม เป็นขัน้ทีค่รแูละนกัเรยีนรว่มกนัอภปิรายและก าหนด
หลกัการ กฎเกณฑใ์นการเรยีน เตรยีมกจิกรรมการเรยีน แบ่งกลุ่มนกัเรยีนใหเ้หมาะสม  
กบักจิกรรม และเตรยีมสื่อ อุปกรณ์และแหล่งเรยีนรูท้ีจ่ะใชใ้นการเรยีน  
                    7.5.3 ขัน้พฒันาปัญญาเป็นขัน้ทีใ่ชก้ระบวนการคดิโดยแยบคาย   (โยนิโส
มนสกิาร) การพฒันาผ่านกจิกรรมการศกึษา คน้ควา้ ทดลอง สบืเสาะหาความรู ้โดยใชท้กัษะ
กระบวนการ กระบวนการกลุ่ม การศกึษานอกสถานที ่การเกบ็รวบรวมขอ้มลู การจดบนัทกึ 
การแกปั้ญหาตามหลกัอรยิสจั 4 การเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุข นกัเรยีนน าเสนอผลงานทีเ่กดิจาก
การปฏบิตักิจิกรรม 
                    7.5.4 ขัน้ปรบัปรงุประยกุตใ์ช ้เป็นขัน้ทีน่กัเรยีนพฒันางานเพื่อน าประสบการณ์
ไปใชใ้นการแกปั้ญหา ในสถานการณ์จ าลองสู่สถานการณ์จรงิ สู่ความส าเรจ็ดว้ยความพอใจ 
ความเพยีรพยายาม กระตอืรอืรน้ การท าแผนทีค่วามคดิ (Mind mapping) หรอืโครงงานเพื่อ
ก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ผูอ้ื่น 
     7.5.5 ขัน้สรปุและประเมนิผล เป็นขัน้ทีเ่น้นใหน้กัเรยีน สรปุองคค์วามรู้
ประเมนิผลงานของตนเองและกลุ่ม เปิดใหน้กัเรยีนแสดงผลงานเพื่อแลกเปลีย่น เรยีนรูเ้ชงิ
เนื้อหาทีเ่รยีนและเชื่อมโยงกบัหลกัพุทธธรรม ผ่านกจิกรรม เช่น สรปุบทเรยีน อภปิรายผล 
ประเมนิชิน้งาน ท าแบบฝึกหดั แบบทดสอบ 
 จากการศกึษากระบวนการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา ของนกัการศกึษาหลายคน
โดยภาพรวมส่วนมากจะน าเอาหลกัธรรมมาสรา้งเป็นกระบวนการเรยีนรู ้โดยมแีกนหลกั คอื 
หลกัธรรมเรือ่ง อรยิสจั 4 และหลกัธรรมอื่นๆ อกีเพื่อใหไ้ดข้ ัน้ตอน การจดัการการเรยีนรูอ้ยา่ง
เป็นระบบสามารถน าไปใชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หแ้ก่ผูเ้รยีนไดท้ีจ่ะตรวจสอบได ้  
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 ดงันัน้การทีน่ าเอาการเรยีนรูท้ีใ่ชส้มองเป็นฐาน ซึง่เป็นการน าเอาทฤษฎทีางการศกึษา
ของตะวนัตกมาบรูณาการกบัการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา ซึง่เป็นของตะวนัออก จงึเป็น
เรือ่งทีน่่าจะเป็นการส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาศกัยภาพของผูเ้รยีนครบทัง้ 3 ดา้น คอื ดา้น
ความรู ้ดา้นทกัษะ และดา้นเจตคต ิไดเ้ป็นอยา่งด ีตลอดถงึการน ากระบวนการเรยีนรูด้งักล่าว
ไปส่งเสรมิทกัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ตลอดจนส่งเสรมิผลสมัฤทธิท์างการเรยีนใหส้งูขึน้
ไดต่้อไป 
 
 8.  ความสมัพนัธร์ะหว่างการเรียนรู้ตามแนวพทุธศาสนากบัทฤษฎีการเรียนรู้  
ท่ีเป็นสากล  
                 การจดัการเรยีนรูท้ีน่ าเอาทฤษฎมีาใช ้ยอ่มมโีอกาสประสบผลส าเรจ็ไดม้ากเพราะ
ความรูเ้กีย่วกบัทฤษฎกีารเรยีนรูข้องมนุษยส์ามารถน าไปใชใ้นการจดัสภาพชัน้เรยีน การเลอืก  
วธิกีาร และสิง่ต่างๆ ไปพฒันายทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูใ้หเ้หมาะสมกบัวุฒภิาวะและ
ธรรมของผูเ้รยีน ดงันัน้ผูว้จิยัจงึน าแนวคดิ ทฤษฎต่ีางๆ มาสงัเคราะห ์สู่การจดัการเรยีนรู ้
เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายต่อไป เพื่อใหเ้หน็ความเชื่อมโยงของ การเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา
กบัทฤษฎกีารเรยีนรูท้ีเ่ป็นสากล ของชาวตะวนัตกซึง่มอีทิธพิลต่อการจดัการศกึษาของประเทศ
ไทยในปัจจบุนัและทัง้สองแนวทางถงึแมน้ว่าจะมาจากจดุก าเนิดทีแ่ตกต่างกนั แต่กย็งัมี  
จดุรว่มกนัทีส่ามารถน าไปพฒันาเพื่อ ท าใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาศกัยภาพทีม่อียูก่บัทุกคนใหเ้กดิ
ประโยชน์สงูสุด (กติตชิยั สทิธาสโินบล, 2555: 59-69) ดงัแสดงไวใ้นตารางที ่8 
 
ตารางท่ี 8   แนวคดิทฤษฎกีารเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนาทีส่มัพนัธก์บัทฤษฎกีารเรยีนรู้  
       ทีเ่ป็นสากล  
 
แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวพทุธ
ศาสนา 

แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีเป็นสากล 

1.ปรโตโฆสะ (หลกักลัยาณมิตร) 
  1.1 ปรโตโฆสะ คอื การรบัฟังค าแนะน า 
สัง่สอน เล่าเรยีน สนทนาซกัถาม จากผูอ้ื่นที่
เป็นกลัยาณมติร 
  1.2 กลัยาณมติร คอื มเีพื่อน ผูแ้นะน า 
สัง่สอนทีป่รกึษาซึง่จะช่วยสนบัสนุนเป็น
แบบอยา่งเกือ้กูลกนัใหด้ าเนินกา้วหน้าไปได้
ดว้ยด ี

การเรียนรู้โดยการเสริมแรงของ สกินเนอร ์
(Skinner) 
1.การเสรมิแรง (Reinforcement) เป็นสิง่เรา้ที่
ท าใหพ้ฤตกิรรมการเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้แลว้มี
แนวโน้มจะเกดิขึน้อกี ม ี2 ลกัษณะ 
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ตารางท่ี 8   แนวคดิทฤษฎกีารเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนาทีส่มัพนัธก์บัทฤษฎกีารเรยีนรู้  
       ทีเ่ป็นสากล  (ต่อ) 
 
แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวพทุธ
ศาสนา 

แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีเป็นสากล 

2.หลกัโยนิโสมนสิการ 
 เป็นการมองเหน็สิง่ทัง้หลายดว้ยการพจิารณา
สบืคน้ถงึตน้เคา้สาวหาเหตุตลอดสายแยกแยะ 
วเิคราะหด์ว้ยปัญญา ทีค่ดิเป็นระบบ ตาม
สภาวะของความเป็นจรงิ เป็นฐานในการคดิ  
วเิคราะหแ์ละแกปั้ญหาการจดัการเรยีนรูท้ี่
แสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง 

     1.1 การเสรมิแรงทางบวก (Positive 
Reinforcement) เป็นการน าสิง่เรา้มาใชแ้ลว้
ไดร้บัการตอบสนองมากขึน้ ไดแ้ก่ค าชมเชย  
รางวลั 
     1.2 เสรมิแรงทางลบ (Negative 
Reinforcement) หมายถงึ สิง่เรา้ใดเมือ่
น าออกไปท าใหไ้ดร้บัการตอบสนองมากขึน้ 
เช่น การต าหนิ 

3.หลกัไตรสิกขา 
  เป็นกระบวนการปฏบิตัใินการเรยีนรู้
ฝึกอบรม ทางกาย วาจา ใจ และปัญญาให้
เจรญิงอกงาม บรรลุเป้าหมายทีส่งูสุดมี
องคป์ระกอบ 3 ประการ 
   3.1 อธศิลีสกิขา (ศลี) เป็นขอ้ปฏบิตัสิ าหรบั
ฝึกอบรมทางความประพฤต ิเพื่อด ารงตนอยู่
ในสงัคม รกัษาระเบยีบวนิยั ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ย
ความถูกตอ้ง 
   3.2 อธจิติสกิขา (สมาธ)ิ เป็นการฝึกอบรม
จติใหเ้กดิคุณธรรม เพื่อท าใหจ้ติมคีวาม
เขม้แขง็สงบแน่วแน่โดยเฉพาะการใชปั้ญญา 
3.3 อธปัิญญาสกิขา (ปัญญา) เป็นขอ้ปฏบิตัิ 
ท าใหเ้กดิปัญญารูแ้จง้ในความรู ้เขา้ใจสิง่
ทัง้หลายตามความเป็นจรงิ จนหลุดพน้ 

การพฒันาทกัษะระดบัพื้นฐานสู่พฤติกรรม
ระดบัสงูของ บลมู (Bloom) 
    1.การจ า  คอื สามารถระลกึถงึขอ้มลู 
    2.ความเขา้ใจ คอืสมารถอธบิายความคดิ 
    3.การน าไปใช ้คอื สามารถน าขอ้มลูไปใช้
ในสถานการณ์ใหมไ่ปจากเดมิได้ 
    4.การวเิคราะห ์คอื สามารถจ าแนก
แตกต่างๆระหว่างส่วนต่างๆ 
    5.การสงัเคราะห ์คอื สามารถสรา้งความคดิ 
แบบองคร์วม มองมมุใหมไ่ด้ 
   6.การประเมนิค่าคอื สามารถพสิจูน์ตดัสนิได ้  
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ตารางท่ี 8  แนวคดิทฤษฎกีารเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนาทีส่มัพนัธก์บัทฤษฎกีารเรยีนรูท้ี่  
               เป็นสากล (ต่อ) 
 
แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวพทุธ
ศาสนา 

แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีเป็นสากล 

4.หลกัอริยสจั 4 
  คอืหลกัความจรงิอนัประเสรฐิ เป็นหลกัธรรม
ทีส่ าคญัทีใ่ชแ้กปั้ญหา ม ี4 ประการ 
   4.1 ทุกข ์ เป็นการก าหนดปัญหา 
   4.2 สมทุยั เป็นสาเหตุของการเกดิปัญหา 
   4.3 นิโรธ  เป็นการแกปั้ญหาหรอืการดบั
ทุกข ์
   4.4 มรรค วถิทีางการดบัทุกขเ์ป็นการ
วเิคราะหข์อ้มลู สรปุผลหรอืการดบัทุกข์ 

การเรียนรู้โดยการค้นพบของบรเูนอร์ 
  (Bruner) เป็นการเรยีนรู ้3 ขัน้ คอื 
   1.ผูเ้รยีนจะเรยีนรูแ้ละเขา้ใจสิง่แวดลอ้มโดย
การลงมอืปฏบิตั ิ(Enactive State) 

   2.ผูเ้รยีนจะเรยีนรูโ้ดยการมองผ่านรปูภาพ  
หรอืตวัแบบ (Iconic stage) 
   3.ผูเ้รยีนจะเรยีนรูโ้ดยผ่านระบบสญัลกัษณ์ 
เช่น ภาษาพดู ภาษาเขยีน การจดัล าดบั 
(Symbolic State) 

5.หลกัอิทธิบาท 4  
 เป็นธรรมทีเ่ป็นเหตุใหป้ระสบผลส าเรจ็เป็นขอ้
ปฏบิตัทิีท่ าใหเ้กดิสมาธ ิมอีงคป์ระกอบ 4 
ประการ คอื 
    5.1 ความพอใจ (ฉนัทะ) ไดแ้ก่ การมจีติใจ
รกัในสิง่ทีท่ า อยากท าสิง่นัน้ใหป้ระสบ
ผลส าเรจ็ 
    5.2 ความเพยีร (วริยิะ) ไดแ้ก่ ความไมย่อ่
ทอ้ต่อความยากล าบาก ไมห่วัน่ไหว ทอ้แทต่้อ 
อุปสรรค ความยากล าบาก 
    5.3 ความคดิจดจอ่ (จติตะ) ไดแ้ก่ ความมี
จติใจผกูพนั เฝ้าคดิแต่เรือ่งนัน้ มใีจอยูก่บังาน 
    5.4 การใชปั้ญญาไตรต่รอง (วมิงัสา) ไดแ้ก่ 
การหมัน่พจิารณาใครค่รวญ หาเหตุผล 
ตรวจสอบขอ้บกพรอ่งทดลองหาทางปรบัปรงุ 

   การเรียนรู้ส่ิงท่ีเป็นรปูธรรมและนามธรรม 
ตามทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญา
ของเพียเจต ์(Piaget) 
   1.เชื่อว่าคนเราทุกคนเกดิมา มคีวามพรอ้มที่
จะมปีฏสิมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้มเรยีนรูจ้ากการ
กระท า (Action) โดยมแีนวโน้มพืน้ฐานมา
ตัง้แต่เกดิ 2 ชนิด คอืการรวบรวม 
(Organization) และการปรบัตวั (Adaptation)  
   1.1 การจดัและรวบรวม (Organization) 
เป็นการรวบรวมกระบวนการต่างๆ ภายในเขา้
เป็นระบบอยา่งต่อเนื่อง  เป็นระเบยีบมกีาร
ปรบัปรงุ เปลีย่นแปลงตลอดเวลาตราบทีย่งัมี
ปฏสิมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้ม 
  1.2 การปรบัตวั (Adaptation) เป็นการ
ปรบัตวัเขา้กบัสิง่แวดลอ้ม เพื่ออยูใ่นสภาพที่
สมดุล โยกระบวนการ 2 อยา่งคอื 
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ตารางท่ี 8  แนวคดิทฤษฎกีารเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนาทีส่มัพนัธก์บัทฤษฎกีารเรยีนรูท้ี่  
               เป็นสากล (ต่อ) 
 
แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวพทุธ
ศาสนา 

แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีเป็นสากล 

6.หลกัปัญญาวฒิุธรรม 4 
คอื หลกัธรรมทีส่่งเสรมิท าใหเ้กดิความเจรญิ
งอกงามตามลกัษณะของปัญญาซึง่
ประกอบดว้ย 4 ประการคอื 
  6.1 สปัปรุสิสงัเสวะคอื คอืการคบแต่คนดอียู่
ใกลผู้รู้ ้มคีร ูอาจารย ์มขีอ้มลูทีด่ ีมสีื่อทีด่ ี 
  6.2 สทัธมัมสัสาวนะคอื การไดฟั้งแต่สิง่ทีด่ ี
เอาใจใส่โดยมหีลกัสตูรการเรยีนการสอนทีด่ี 
  6.3 โยนิโสมนสกิาร คอื มกีระบวนการคดิ
วเิคราะห ์พจิารณาเหตุผลทีด่ ีและถูกวธิ  ี
  6.4 ธรรมานุธรรมปฏบิตั ิคอื สามารถน าไป
ประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

     1.2.1 การดดูซมึ (Assimilation) เมือ่ 
มนุษยม์ปีฎสิมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้ม จะมกีารซมึ
ซบั ประสบการณ์ใหมใ่หร้วมอยูใ่นโครงสรา้ง
ทางสตปัิญญา (Cognitive Structure) โดยจะมี
การตคีวาม หรอืการรบัขอ้มลูจากสิง่แวดลอ้ม 
   1.2.2 การปรบัโครงสรา้งทางปัญญา 
(Accommodation)  เป็นการปรบัเปลีย่น
โครงสรา้งทางปัญญาทีม่อียูแ่ลว้ใหเ้ขา้กบั
สิง่แวดลอ้มใหม ่หรอืเป็นการเปลีย่นแปลง
ความคดิใหส้อดคลอ้งกบัสิง่แวดลอ้มใหมซ่ึง่
เป็นความสามารถทางสตปัิญญา 

7.หลกัภาวนา 4 
   ภาวนา 4 เป็นการพฒันาการของนกัเรยีน 
4 ดา้น ดงันี้ 
  7.1 ดา้นกายภาพภาวนา หมายถงึ การ
พฒันาดา้นความสมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้มทีเ่ป็น
กายภาพ 
  7.2 ดา้นศลีภาวนา หมายถงึ การพฒันา
ความสมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้มทางสงัคม 
7.3 ดา้นจติภาวนา หมายถงึ การพฒันาจติใจ
ทีอ่าศยัสมาธ ิเป็นแกนในการฝึกมบีทบาท
ออกมาทางเจตจ านง 
  7.4 ปัญญาภาวนา หมายถงึ การพฒันาดา้น
ปัญญา ความรู ้ความคดิ และการปฏบิตัิ 

การเรียนรู้เกิดจากการเช่ือมโยง ระหว่าง
กบัส่ิงเร้า กบัการตอบสนองของ ธอรน์ไดด ์
Thorndike 
1.กฎการเรยีนรูข้อง Thorndike หลกัดงันี้ 
   1.1 กฎแห่งความพรอ้ม (Law of 
Readiness) หมายถงึ สภาพความพรอ้ม หรอื
วุฒภิาวะของผูเ้รยีนทัง้ทางดา้นรา่งกายและ
จติใจ 
  1.2 กฎแห่งการฝึกหดั (Law of Exercise) 
หมายถงึ การทีผู่เ้รยีนไดร้บัการฝึกหดั เป็น
การท าซ ้าบ่อยๆ เป็นการเน้นความถูกตอ้งกบั
การเชื่อมโยงตอบสนองทีส่มบรูณ์ 
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ตารางท่ี 8  แนวคดิทฤษฎกีารเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนาทีส่มัพนัธก์บัทฤษฎกีารเรยีนรูท้ี่  
               เป็นสากล (ต่อ) 
 
แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวพทุธ
ศาสนา 

แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีเป็นสากล 

   
 

  1.3 กฎแห่งความพงึพอใจ (Law of effect) 
หมายถงึ การไดร้บัความพงึพอใจจะท าใหเ้กดิ
พฤตกิรรมนัน้แสดงออกมาบ่อยๆ แต่ถา้ไมไ่ด้
รบัการตอบสนองการตอบสนองสิง่เรา้กจ็ะ
ลดลง 
การเรียนรู้จะมีความหมายแก่ผูเ้รียนถ้า
ผูเ้รียนสามารถสามารถเช่ือมโยงกบัส่ิงใด
ส่ิงหน่ึงท่ีผูเ้รียนเคยเรียนรู้มาก่อน ของ 
ออซูเบล Ausubel มหีลกัการดงันี้  
   1.การจดัขอ้มลูขา่วสารทีต่อ้งการใหผู้เ้รยีน
ไดเ้รยีนอยา่งเป็นหมวดหมู่ 
   2.การน าเสนอกรอบกวา้งๆ ก่อนทีจ่ะเรยีนรู้
ในสิง่ใหม่ 
   3.การจดัแบ่งบทเรยีนเป็นหวัขอ้ทีส่ าคญั 
และบอกหวัขอ้ทีส่ าคญัใหท้ราบทีเ่ป็นความคดิ
รวบยอด จะช่วยใหก้ารถ่ายทอดความรูไ้ดด้ ี
เพราะตอ้งมกีารคน้ควา้ทดลอง 
แกปั้ญหาค าตอบดว้ยตนเอง ซึง่พฒันาการของ
ผูเ้รยีนแบ่งงออกเป็น 4 ดา้น คอื 
   3.1 การพฒันาทางดา้นรา่งกาย  
        (Physical Development) 
   3.2 การพฒันาการทางดา้นสงัคม  
       (Social Development) 
   3.3 การพฒันาการทางดา้นอารมณ์       
       (Emotional Development) 
   3.4 การพฒันาการทางดา้นสตปัิญญา 
       (Wisdom Development) 
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 จากตารางที ่8 การน าเสนอแนวทางการจดัการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนาซึง่มี
หลายประการแต่ผูว้จิยัมคีวามสนใจ การจดัการเรยีนรูต้ามแนวไตรสกิขา คอื ศลี สมาธ ิปัญญา 
เพราะว่าเมือ่เปรยีบเทยีบกบัศาสตรก์ารเรยีนรูท้ีเ่ป็นสากล พบว่าไมว่่าจะน า ทฤษฎ ีหลกัการ 
หรอื ศาสตรท์ีเ่ป็นสากลในปัจจบุนั ขอ้ใดมาก าหนด กจ็ะสามารถวเิคราะห ์และมองเหน็รปูแบบ
การศกึษาทีแ่ทจ้รงิตามแนวทางการจดัการเรยีนรูข้องพุทธศาสนา คอืไตรสกิขา ซึง่ประกอบดว้ย 
ศลี สมาธ ิปัญญา 
 
 9. รปูแบบการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา  
     สุมน อมรววิฒัน์ (2528 : 65) ไดส้รา้งรปูแบบการเรยีนรูแ้บบไตรสกิขา ซึง่ไดเ้สนอว่า
เป็นกระบวนการพฒันาปัญญาทางพระพุทธศาสนาโดยทีม่คีวามเชื่อว่าการศกึษามอีงคป์ระกอบ
ทีส่ าคญั คอื ความรูส้ตปัิญญา และการคดิ ซึง่มคีวามเกีย่วขอ้งสมัพนัธก์นักล่าว คอื สตปัิญญา
เป็นเรือ่งของคุณภาพภายในตวัคน ซึง่ขึน้อยูก่บัยนีส ์และสิง่แวดลอ้มของชวีติ การคดิเป็นทกัษะ
ในการด าเนินการใหส้ตปัิญญาแสดงออกต่อประสบการณ์ ส่วนความรู ้คอื ขอ้มลูขา่วสารทีเ่ป็น
ทรพัยากรเบือ้งตน้ทีน่ าไปสู่การใชค้วามคดิ เพราะการคดิโดดๆ โดยปราศจากขอ้มลูยอ่มใช้
ไมไ่ด ้กระบวนการเรยีนรูต้ามหลกัไตรสกิขา มลีกัษณะเด่น และใชเ้ป็นทฤษฎทีางการจดั
กระบวนการเรยีนรูไ้ด ้คอื 
    9.1 ผูท้ีศ่กึษาตามกระบวนการเรยีนรู ้ตอ้งปฏบิตัฝึิกหดัอบรมตนเอง ดว้ยศลี สมาธ ิ
ปัญญา จะไมเ่กดิขึน้อยา่งแทจ้รงิจาก การฟัง การอ่าน การด ูหรอื การบอกเล่า ตอ้งเรยีนรูด้ว้ย
วริยิะอุตสาหะ  ความส าเรจ็ของการศกึษาแต่ละระดบันัน้ ผูศ้กึษายอ่มวดัและรูไ้ดด้ว้ยตนเองไมม่ี
ผูใ้ดประเมนิใหไ้ด้ 
      9.2 เรือ่งจากศลี สมาธ ิปัญญา เป็นระบบการฝึกหดัอบรม ทีต่อ้งสามารถละสิง่ที่
ควรละ และเจรญิในสิง่ทีค่วรเจรญิ ผูท้ีศ่กึษาจงึตอ้งไดร้บัการแนะน าสัง่สอนจากกลัยาณมติรก่อน 
แต่จะหยดุอยูเ่พยีงนัน้ไมไ่ด ้ตอ้งรูจ้กัคดิและใชปั้ญญาฝึกฝนไปทลีะขัน้ จนสามารถวนิิจฉยั
แยกแยะสิง่ด ีสิง่ชัว่ แลว้ละเวน้สิง่ชัว่ เพิม่พนูสิง่ทีด่ชีอบธรรม และมจีติใจผ่องใสบรสิุทธิไ์ด ้  
    9.3 การฝึกอบรม ตามหลกัไตรสกิขา เป็นการฝึกอบรมทีเ่ป็นขัน้เป็นตอนสบืเนื่อง
เริม่จากรปูธรรม ไปหานามธรรม เริม่จากสิง่งา่ยไปสู่สิง่ยาก เช่น การก าจดักเิลสอยา่งหยาบดว้ย  
ศลีกเิลสอยา่งกลางดว้ย สมาธกิเิลสอยา่งละเอยีดดว้ย ปัญญา จนสามารถก าหนดรูส้ภาวะ
ลกัษณะสามญัลกัษณะ และก าหนดรูด้ว้ยการละความยดึตดิในสิง่ทัง้หลายเหล่านัน้เสยีได้  
โดยสิน้เชงิ 
    9.4 การฝึกหดัอบรม ตามหลกัไตรสกิขา นัน้เป็นกระบวนการพฒันามนุษยท์าง
รา่งกาย วาจา ความคดิเหน็ จติใจ อารมณ์ สงัคม และสตปัิญญา เป็นการพฒันาทีก่วา้งและลกึ
มากกว่าการศกึษา ทีเ่ราเขา้ใจโดยทัว่ๆ ไป 
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    9.5 การฝึกหดัอบรมตามหลกัไตรสกิขา เป็นกระบวนการศกึษาทีม่ลีกัษณะบรูณา
การ เพราะองคป์ระกอบ ของไตรสกิขา ประกอบดว้ย ศลี สมาธ ิปัญญา อาศยัซึง่กนัและกนัท า
ใหช้วีติบรสิุทธิ ์เพราะเมือ่รกัษาศลีด ีแลว้ตอ้งประคบัประคองตน ไวด้ว้ยความไมป่ระมาท กต็อ้ง
รกัษาจติดว้ยสตอิยูเ่สมอ จะเหน็ไดว้่า ศลี สมาธ ิปัญญา มลีกัษณะผสมกลมกลนือยา่งไดส้ดัส่วน
สมดุล  มคีวามสอดคลอ้งรองรบักนั ยากทีจ่ะแยกออกอยา่งโดดได ้รปูแบบการจดัการเรยีนรูม้ ี
ข ัน้ตอน ดงันี้ 
          9.5.1 ขัน้ที ่1 ขัน้ศลี หมายถงึ ขัน้ทีผู่เ้รยีนตอ้งควบคุมตนเอง ใหอ้ยูใ่นระเบยีบ
วนิยัทัง้ทางกาย ทางวาจา และทางใจใหอ้ยูใ่นสภาพเรยีบรอ้ย เป็นปกต ิพรอ้มทีจ่ะเรยีนเสมอ 
          9.5.2 ขัน้ที ่2 ขัน้สมาธ ิหมายถงึ ขัน้ทีผู่เ้รยีนตอ้งรวบรวมจติใจ ความคดิใหแ้น่ว
แน่ ไมว่ดัส่ายไปสู่เรือ่งอื่น นอกหอ้งเรยีน นอกเรือ่งทีจ่ะเรยีน ท าใหส้มองปลอดโปรง่  
          9.5.3 ขัน้ที ่3 ขัน้ปัญญา หมายถงึ ผูเ้รยีนใชส้มาธ ิมจีติใจทีแ่น่วแน่ รูแ้จง้ เขา้ใจ
แกปั้ญหาจนเกดิความรูแ้จง้ เขา้ใจปัญหาแกปั้ญหาได ้เกดิการเรยีนรู ้เกดิปัญญาขึน้          
 ดุษฎ ีสตีลวรางค ์(2524 อา้งถงึใน อรวรรณ เฉลยนาค,  2553: 176) ไดส้รา้งรปูแบบ 
การจดัการเรยีนรูแ้บบไตรสกิขา ไดแ้ก่ การจดัการเรยีนรูท้ีเ่ปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดป้ฏบิตัติน
อยา่งระมดัระวงั ทัง้ทางกาย วาจา ใจ แลว้พจิารณาผลของการปฏบิตัตินจนก าหนดขอ้ควบคุม
ประพฤตทิางกาย วาจา (ศลี) ของตนได ้มวีธิสีอน  3  ขัน้ดงันี้ 
    1.  ขัน้ศลีสกิขา คอื การส ารวมกาย วาจา ใจ ใหถู้กตอ้งต่อมารยาทสงัคม กรอบของ
ศลีธรรมทัง้นี้โดยการควบคุมตนเอง เมือ่กาย วาจา อยูใ่นศลีแลว้จติจะประณตี มัน่คงขึน้  
    2.  จติสกิขา คอื การฝึกจติใหม้ัน่คง ไมค่ลอ้ยตามความตอ้งการทีจ่ะกระท าชัว่ของตน  
จติทีฝึ่กดแีลว้ จะพจิารณาธรรมไดต้รงกบัสภาพทีเ่ป็นจรงิ มคีวามมัน่คง ผ่องใสมสีมาธ ิและมศีลี
มัน่คงขึน้ 
    3.  ปัญญาสกิขา คอื การเฝ้าสงัเกตรา่งกาย ความรูส้กึ ความคดิ (โดยสรปุคอืขนัธ ์5) 
ของตนเอง ในขณะทีจ่ติมสีมาธวิ่าทุกสิง่ทุกอยา่งเป็นสิง่ไมเ่ทีย่ง คอื เกดิขึน้ ตัง้อยูแ่ละดบัไปไม่
ยดึมัน่ถา้พจิารณาไดแ้ลว้เมือ่มปัีญญาแลว้ สมาธ ิและศลี กจ็ะมัน่คงขึน้ตามล าดบัแห่งปัญญานัน้ 
ดงัแสดงใน ภาพที ่14  
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 ภาพท่ี 14 ขัน้การจดัการเรยีนรูแ้บบไตรสกิขา  
 
 จากภาพที ่14 ผูเ้รยีนตอ้งรกัษาศลี (ศลีสกิขา) ฝึกสมาธ ิ(จติสกิขา) พจิารณาตาม
สภาวธรรมจนก าหนดหลกัความประพฤตขิองตนได ้(ปัญญาสกิขา) ผูน้ัน้ผูเ้รยีนจะมพีฤตกิรรม
ถูกหลกัจรยิธรรมยิง่ขึน้ (มศีลียิง่ขึน้) ผูเ้รยีนตอ้งกระท า ศลีสกิขา จติสกิขา ปัญญาสกิขา ต่อไป
เป็นวงจร เช่นน้ีไปจนกระทัง้พน้ทุกข ์การจดัการเรยีนรูแ้บบไตรสกิขานี้ ผูเ้รยีนตอ้งปฏบิตัสิิง่ที่
เรยีนจรงิๆ แลว้พจิารณาผลการปฏบิตันิัน้ใหเ้ป็นประโยชน์ คุณ โทษ ตามความเป็นจรงิ ปัญญา
ทีไ่ดจ้ากการเรยีนรูแ้บบไตรสกิขา เป็นความรูจ้ากการเหน็สภาวธรรมทีเ่รยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเองอนั
เป็นผลจากการพจิารณาในใจโดยแยบคายแลว้น าความรูน้ัน้มาเป็นหลกัในการปฏบิตัตินเอง
อยา่งจรงิจงั ครเูป็นเพยีงผูป้ระคบัประครอง และชีจ้ดุส าคญัทีผู่เ้รยีนพงึพจิารณาเท่านัน้  
 จากรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบไตรสกิขา ผูว้จิยัไดน้ าแนวคดิดงักล่าวมาใชใ้น  
การจดัการเรยีนรู ้ประกอบดว้ยขัน้ตอนการศกึษา 3 ขัน้ ดงันี้  
   1. ขัน้ศลี (ศลีสกิขา) คอื การควบคุมใหน้กัเรยีนอยูใ่นระเบยีบวนิยั ทัง้กายและวาจาให้
อยูใ่นสภาพเรยีบรอ้ยเป็นปกตพิรอ้มทีจ่ะเรยีน 
   2. ขัน้สมาธ ิ(จติตสกิขา) คอื การฝึกสมาธขิัน้ตน้ในการควบคุมสต ิใหน้กัเรยีนรวม
จติใจ ความคดิแน่วแน่เป็นจดุเดยีว นกัเรยีนตดัเสยีงรบกวนอื่นๆ ออกจากความคดิและจติใจ  

                    ผล         ผล      
                 ศลีสกิขา                   จติสกิขา     ปัญญาสกิขา  
    
                                          เหน็แจง้ในไตรลกัษณ์ อรยิสจั พน้ทุกข ์  

                 รกัษาศลียิง่ขึน้     
      ก าหนดขอ้ปฏบิตั ิ(ศลี) ส าหรบัตน  
                   พจิารณาสภาวธรรม เชน่ไตรลกัษณ์ 
                    คลอ่งแคลว่ในการท าสมาธยิิง่ขึน้  
                       ฝึกสมาธิ  
                         มศีลีสงูขึน้ ท าใหจ้ติเป็นสมาธติามความสงบของกายเพราะรกัษาศลี  
 รกัษาศลี  
                                                                                 เหน็สภาวธรรมตามก าลงัของสมาธิ  
      ก าหนดขอ้ปฏบิตั ิ(ศลี) ส าหรบัตน  
       พจิารณาสภาวธรรม เชน่ไตรลกัษณ์  
            คลอ่งแคลว่ในการท าสมาธิ  
                          ฝึกสมาธิ 
                   มศีลี จติเป็นสมาธติามผลของศลี 
 รกัษาศลี (เบือ้งตน้)  
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   3. ขัน้ปัญญา (ปัญญาสกิขา) คอื ขัน้นกัเรยีนใชส้มาธ ิความมจีติใจแน่วแน่ ท าความ
เขา้ใจ ในปัญหา การหาสาเหตุของปัญหาเพื่อการแกไ้ข พจิารณาผลทีเ่กดิขึน้จนเกดิความรูแ้จง้
เขา้ใจ และการแกปั้ญหาได ้เกดิการเรยีนรู ้เกดิปัญญาในตนเอง มมีโนทศัน์ในเรือ่งนัน้ไดถู้กตอ้ง
ตามความเป็นจรงิ 
  
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 
 ความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ซึง่เป็นกระบวนทางสตปัิญญาของบุคคล  
ทีจ่ะพจิารณาขอ้มลูปัญหาอยา่งไตรต่รอง รอบคอบโดยผ่านกระบวนการการคดิเพื่อน าไปสู่  
การตดัสนิใจ ว่าควรทีจ่ะเชื่อ ลงมอืปฏบิตัหิรอืไมอ่ยา่งไร การคดิอยา่งมวีจิารญาณจงึมี
ความส าคญัยิง่ในการใชด้ ารงชวีติในยคุปัจจบุนัมรีายละเอยีด ดงันี้  
 
 1.  ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ   
     ค าว่า “การคดิอยา่งมวีจิารญาณ” แปลมาจากค าภาษาองักฤษว่า “Critical Thinking 
:CT” ซึง่แปลเป็นภาษาไทยว่าการคดิวจิารณญาณ คดิมวีจิารณญาณ การคดิวเิคราะหว์จิารณ์ 
การคดิวพิากษ์วจิารณ์ การคดิเชงิวพิากษ์ การคดิอยา่งมเีหตุผล เป็นตน้ ถงึแมจ้ะมชีื่อทีแ่ตกต่าง
กนั แต่เมือ่พจิารณาความหมายแลว้จะพบว่า มคีวามคลา้ยคลงึกนั ในการวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัใชค้ า
ว่า “การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ” ซึง่นกัการศกึษาไดใ้หค้วามหมายของการคดิอยา่งมี
วจิารณญาณไวอ้ยา่งหลากหลาย ดงันี้ 

     วตัสนั และเกรเซอร ์(Watson & Glaser, 1980: 24) การคดิยา่งมวีจิารณญาณ 
หมายถงึ การคดิทีป่ระกอบไปดว้ย ทศันคต ิความรู ้หรอืหมายเรยีกอกีอยา่งคอื ทศันคตต่ิอการ
แสวงหาความรู ้และการยอมรบัการแสวงหาหลกัฐานมาสนบัสนุนอา้งองิว่าเป็นจรงิ แลว้ใช้
ความรูด้า้นอนุมานมาสรปุใจความส าคญัและสรปุเป็นกรณทีัว่ไป โดยตดัสนิจากหลกัฐานอยา่ง
สมเหตุสมผล สอดคลอ้งกบัหลกัตรรกศาสตร ์ตลอดจนทกัษะในการใชท้ศันคตแิละความรู้
ดงักล่าวมาประเมนิความถูกตอ้ง 
      เอน็นิส, สตีเีฟ็น, ชาฟฟ่ี.คฟีูส,์ สถาบนัทีป่รกึษาการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 
(Ennis, 1985: 65; Stephen, 1985: 114; Chaffe, 1988: 132 ; Kurfiss,1988: 83; Nation for 
Excellence in Critical Thinking, 1999a: 129) กล่าว่า การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ หมายถงึ 
การใหค้ าตอบอยา่งมเีหตุผล ต่อค าถามทีไ่มส่ามารถใหค้ าตอบไดอ้ยา่งชดัเจน และเป็นการ
สบืเสาะทีม่เีป้าหมายเพื่อ 1) ส ารวจสถานการณ์ ปรากกฎการณ์ ค าถาม หรอืปัญหา  
2) เพื่อใหไ้ดส้มมตฐิาน หรอืขอ้สรปุของสถานการณ์หรอืปัญหาเหล่านัน้ 3) เพื่อน าขอ้มลูทัง้หมด
มารวบรวมใหส้มบรูณ์ 4) เพื่อตดัสนิว่าจะเชื่อหรอืไมห่รอืท าไดห้รอืไม่ 
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      สเคฟเวน็ (Scriven, 1999: 43) กล่าวว่า การคดิวจิารณญาณหมายถงึ กระบวนการ
คดิอยา่งวเิคราะห ์หรอืสงัเคราะห ์หรอืน าไปประยกุตใ์ชเ้พื่อตรวจสอบขอ้มลู  
       พอล และเอลเดอร ์(Paul & Elder, 2001: 27) กล่าวว่า การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 
หมายถงึความสามารถในการใชท้กัษะดา้น ความรู ้ความเขา้ใจ (Cognitive Skills) หรอืกลวธิทีี่
จะเพิม่ความเป็นไปไดข้องเป้าหมายทีต่อ้งการ เป็นการประเมนิกระบวนการคดิของตนเองและ
ความสามารถในการใชเ้กณฑแ์ละมาตรฐานเพื่อปรบัปรงุคุณภาพการคดิ การใหเ้หตุผลใน  
การสรปุเพื่อการตดัสนิใจ 
       บรุก๊ (Bruce, 2012: 5) กล่าวว่า การคดิอยา่งมวีจิารณญาณเป็นการทดสอบอยา่งมี
เหตุผลดา้นการคดิ การสรปุความ การตัง้สมมตฐิาน ขอ้โตแ้ยง้ การสรปุความเชื่อและการกระท า 
การทดสอบน้ีใชแ้นวคดิพืน้ฐาน ความน่าจะเป็นเชงิเหตุผลทางวทิยาศาสตรก์ารตดัสนิใจและ  
การคดิอยา่งมเีหตุผลในประเดน็ทีย่งัสรปุไมไ่ด ้ 
       เกรยีงศกัดิ ์เจรญิวงศศ์กัดิ ์(2544 : 11) กล่าวว่า ความสามารถในการคดิอยา่งมี
วจิารณญาณในการทา้ทาย โตแ้ยง้ขอ้สมมตฐิานทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัเหตุผลทีโ่ยงความคดิเหล่านัน้ 
เพื่อเปิดสู่แนวทางความคดิอื่นๆ ทีอ่าจเป็นไปได ้เป็นความตัง้ใจทีจ่ะพจิารณาตดัสนิใจเรือ่งใด
เรือ่งหนึ่ง โดยการไมเ่หน็คลอ้ยตามขอ้เสนออยา่งงา่ยๆ แต่ตัง้ค าถามทีท่า้ทาย หรอืโตแ้ยง้
สมมตฐิาน และขอ้สรปุทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัและพยายามเปิดแนวทางความคดิทีแ่ตกต่างจากขอ้เสนอ
นัน้ๆ เพื่อใหส้ามารถ ตอบค าถามไดส้มเหตุสมผลมากกว่าขอ้เสนอเดมิ 
       สทิธพิล อาจอนิทร ์ (2550 : 37) กล่าวว่า การคดิอยา่งมวีจิารณญาณเป็น
กระบวนการทางสตปัิญญา (Cognitive Process) ของบุคคลทีจ่ะพจิารณาขอ้มลู ปัญหาหรอื
สถานการณ์อยา่งไตรต่รอง รอบคอบ ผ่านกระบวนการแปลความหมาย การวเิคราะห ์การ
ประเมนิผลโดยอาศยัความรู ้กระบวนการคดิและประสบการณ์ของตนเอง เพื่อน าไปสู่ขอ้สรปุ
และการตดัสนิใจอยา่งสมเหตุสมผลสิง่ควรเชื่อ สิง่ใดควรท า 
    อุษา ปราบหงส ์ (2550: 31) กล่าว่า การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ เป็นความสามารถ
ทางดา้นการคดิของบุคคลทีไ่ดม้าจากกระบวนการคดิวเิคราะห ์พจิารณาไตรต่รองอยา่งรอบคอบ
มเีหตุผลในการประเมนิทีเ่กีย่วกบัขอ้มลูและสถานการณ์โดยอาศยัความรู ้ทกัษะการคดิและ
ประสบการณ์ของบุคคล เพื่อน าไปสู่ขอ้สรปุอยา่งมเีหตุผลในการตดัสนิใจ ทีจ่ะเชื่อและกระท า
ตามขอ้สรปุทีไ่ดร้บั  
    ทศินา แขมมณ ี (2554 : 121) กล่าว่า การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ เป็นกระบวนการ
คดิอยา่งรอบคอบ สมเหตุสมผลผ่านการพจิารณาขอ้มลูรอบดา้นอยา่งรอบคอบ กวา้งไกล ลกึซึง้
มกีารตรวจสอบความถูกตอ้ง จากแหล่งทีใ่หข้อ้มลู มกีารพจิารณากลัน่กรองความน่าเชื่อถอืของ
ขอ้มลูมกีารไตรต่รองผลทีส่ามารถเกดิได ้จากการตดัสนิใจทัง้ดา้นคุณและโทษ คุณค่าทีแ่ทจ้รงิ
หรอืคุณค่าเทยีมของสิง่นัน้ มกีารทบทวนเน้ือหาสรปุก่อนการไปตดัสนิใจ  
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  สรปุไดว้่า การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ คอืความสามารถในการคดิของบุคคลโดยใช้
เหตุผลขอ้มลูทีไ่ดจ้ากกระบวนการคดิวเิคราะหม์าประกอบอยา่งรอบคอบ ในการตดัสนิใจเพื่อ
น าไปสู่ขอ้สรปุทีไ่ดร้บั 
 
 2.  ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
      การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ เป็นความสามารถทางสมองอยา่งหนึ่งซึง่เป็น
กระบวนการทีซ่บัซอ้นและมคีวามส าคญัยิง่ในปัจจบุนั อยา่งไรกต็ามการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 
เป็นสิง่ทีพ่ฒันาได ้หากมกีารจดักระบวนการ และสภาพการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมจากการศกึษา
กระบวนการพฒันาการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ มดีงัต่อไปนี้  
      2.1 ทฤษฎพีฒันาการทางสตปัิญญา ของ เพยี เจต ์(Piaget)  
            เพยีเจต ์มแีนวคดิ สตปัิญญาเป็นความสามารถ ในการปรบัตวัใหเ้ขา้กบั
สิง่แวดลอ้ม ทัง้ทางชวีภาพ และทางสงัคม การพฒันาการทางเชาวปั์ญญา เป็นผลมาจาก
ประสบการณ์ทีผู่เ้รยีนมปีฏสิมัพนัธ ์กบัสิง่แวดลอ้มโดยผ่านกระบวนการยอ่ย 2 กระบวนการ 
(พรรณ ีช.เจนจติ, 2545: 25) คอื 
                   2.1.1 การดดูซมึเขา้โครงสรา้ง (Assimilation)  หมายถงึ การตคีวามหรอืการรบั
เอาขอ้มลูจากภายนอกเขา้สู่โครงสรา้งความคดิโดยอาศยัความรูท้ีม่อียู ่หรอื วธิกีารทีม่อียู ่  
       2.1.2 การปรบัโครงสรา้ง ( Accommodation) หมายถงึ การสงัเกตคุณสมบตั ิ
ตามความเป็นจรงิของวตัถุหรอืสิง่แวดลอ้ม แลว้ปรบัโครงสรา้งทางความคดิของเราใหส้อดคลอ้ง
กบัความเป็นจรงิ 
 ความคดิ ความเขา้ใจ ทีเ่กดิจากกระบวนการดดูซมึเขา้โครงสรา้งและกระบวนการ  
การปรบัโครงสรา้งเรยีกว่า โครงสรา้งทางความคดิ โครงสรา้งทางความคดิจะมกีารปรบัปรงุแต่ง
อยูเ่สมอ เพื่อใหเ้กดิภาวะความสมดุลทางความคดิ ดงันัน้ถา้บุคคลใดพบขอ้มลู หรอืสภาพการณ์
ทีก่่อใหเ้กดิความขดัแยง้ ค าถาม หรอืปัญหาทีจ่ะเกดิขึน้ บุคคลกจ็ะอยูใ่นภาวะทีไ่มส่มดุล 
(Disequilibrium) จงึจ าเป็นตอ้งมกีารปรบัโครงสรา้งความคดิใหม ่เพื่อใหเ้กดิความสมดุล 
กระบวนการดงักล่าวท าให ้คนพฒันาความสามารถในการคดิอยา่งรอบคอบ สมเหตุสมผลซึง่
ความสามารถทางสมองทีเ่กดิขึน้อยา่งต่อเนื่อง เรยีกว่าขัน้พฒันาการ (Stage of development)  
โดยการพฒันาในขัน้ตน้จะเป็นพืน้ฐานของการพฒันาขัน้ต่อไป เพยีเจต ์ไดอ้ธบิายว่า พฒันาการ
ความสามารถ ทางสมองของบุคคลจะเริม่ตน้ตัง้แต่แรกเกดิจนถงึอาย ุ15 ปี ซึง่ม ี4 ขัน้ตอน ดงันี้
(พรรณ ีช.เจนจติ, 2545: 57-60) 
   ขัน้ที ่1 ประสาทสมัผสัและการเคลื่อนไหว (Sensori-motor Intelligence) เริม่ตัง้แต่
แรกเกดิจนถงึ 2 ขวบ เป็นขัน้ทีเ่ดก็สามารถแสดงออกทางการเคลื่อนไหว เดก็จะมปีฏกิริยิา
ตอบสนองต่อสิง่แวดลอ้มดว้ยการกระท า และเป็นระยะทีเ่ดก็ยดึตวัเองเป็นศูนยก์ลาง  
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    ขัน้ที ่2 ขัน้ก่อนการปฏบิตักิาร ( Preoperational though) เริม่อาย ุ2-7 ปีเป็นขัน้ที่
เดก็ใชภ้าษาและสญัลกัษณ์มากขึน้ การเรยีนรูเ้ป็นไปอยา่งรวดเรว็  ภาษาจะเป็นเครือ่งมอืทีช่่วย
ใหเ้ดก็เกดิมโนทศัน์เกีย่วกบัสิง่ต่างๆ พฒันาการการคดิของเดก็ในขัน้น้ี ไมม่เีหตุผล เดก็ยงัตดิ
อยูก่บัการรบัรูข้องตนเอง 
                ขัน้ที ่3 ปฏบิตักิารดว้ยรปูธรรม (Concrete operational) เริม่อาย ุ7-11 ปี สามารถ
สรา้งภาพแทนในใจได ้และคดิไดอ้ยา่งมเีหตุผลการคดิ จะตดิยดึตนเองเป็นศูนยก์ลาง น้อยลง 
สามารถแกปั้ญหาทีเ่ป็นรปูธรรมได ้ เขา้ใจหลกัการคงอยูข่องสสาร หรอืสิง่ของใดๆ แมจ้ะ
เปลีย่นสภาพไปแต่ยงัคงปรมิาณเท่าเดมิ สามารถคดิยอ้นกลบัได ้จดัประเภทของสิง่ของ รวมทัง้
ความเขา้ใจในเรือ่ง การเปรยีบเทยีบ 
     ขัน้ที ่4 ปฏบิตัดิว้ยนามธรรม (Formal operational) เริม่อาย ุ11-15 ปี เดก็
สามารถเขา้ใจในสิง่ทีเ่ป็นนามธรรม มกีารคดิอยา่งมเีหตุผล ในการแกปั้ญหา คดิแบบ
วทิยาศาสตรไ์ดส้ามารถคดิดว้ยการสรา้งภาพขึน้แทนในใจ ความสามารถทีจ่ะคดิ พจิารณาสิง่ที่
จะเกีย่วเป็นนามธรรม สามารถคดิสรา้งทฤษฎ ีและแบบทดสอบทางวทิยาศาสตรไ์ด ้การคดิใน
ขัน้น้ี เดก็จะไมต่ดิยดึ อยูก่บัขอ้มลูทีม่าจากการสงัเกตเพยีงดา้นเดยีว และเป็นการคดิอยูใ่นรปู
ของการตัง้สมตฐิาน เดก็ในวยัน้ีจะมคีวามคดิเป็นของตนเอง และสามารถเขา้ใจความคดิของของ
ผูอ้ื่น 
      2.2 ทฤษฎสีตปัิญญาตามแนวคดิดา้นกระบวนการประมวลผลขอ้มลู ของ สเตล็
เบอรก์Sternberg เป็นแนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัสตปัิญญา 3 เกลยีว (Triarchich theory of human 
intelligence) ประกอบดว้ย 3 ส่วนซึง่สามารถอธบิายไดด้ว้ยทฤษฎยีอ่ย 3 ทฤษฎ ีดงันี้ 
(Sternberg, 1985 อา้งถงึใน เพญ็พสิุทธิ ์เนคมานุรกัษ์,  2537: 70-71)  
           2.2.1 ทฤษฎยีอ่ยของความสอดคลอ้งกบับรบิทของสงัคม  
(Contextual-sub theory) เป็นความสามารถของสตปัิญญาเกีย่วกบับรบิท ของสงัคม และ
วฒันธรรมของบุคคล พฤตกิรรมทีเ่ฉลยีวฉลาดในบรบิทสงัคมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปรบัปรงุและ
เปลีย่นแปลงตนเอง ใหเ้ขา้กบัสิง่แวดลอ้ม การเลอืกสิง่แวดลอ้มทีอ่ านวยประโยชน์สงูสุด 
มากกว่าทีจ่ะท าตามเคยชนิและการดดัแปลงสิง่แวดลอ้มในขณะนัน้ใหเ้หมาะสมกบัทกัษะ ความ
สนใจ และค่านิยมของตน 
            2.2.2 ทฤษฎยีอ่ยประสบการณ์ (Experiential sub theory) ไดอ้ธบิายว่างาน 
หรอืประสบการณ์ จะก าหนดใหค้นแสดงความเฉลยีวฉลาดออกมาไดด้ทีีสุ่ดโดยงานหรอื
สถานการณ์ตอ้งมลีกัษณะค่อนขา้งแปลกใหม ่แต่ไมใ่ช่ใหมท่ัง้หมดและเมือ่เขาอยูใ่นกระบวนการ
ของการปฏบิตัติอ้งเป็นไปโดยอตัโนมตั ิในการท างานทีก่ าหนดให้ 
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          2.2.3 ทฤษฎยีอ่ยกระบวนการคดิ (Componential sub theory) ไดอ้ธบิาย
โครงสรา้งและกลไกทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัพฤตกิรรมทางปัญหา กระบวนการคดิแยกเป็นส่วน ทีเ่ป็นตวั
ควบคุมทัง้หมด ซึง่ควบคุมกระบวนการประมวลความรูข้องบุคคล และช่วยใหบุ้คคลด าเนินการ
คดิและประเมนิผลทีไ่ดจ้ากการคดิ ส่วนทีเ่ป็นการปฏบิตังิานจะด าเนินงานไปตามแผนทีค่วบคุม
จดัการไวแ้ลว้ และส่วนทีท่ าใหไ้ดค้วามรู ้ เป็นส่วนทีเ่ลอืกความรู ้จ าได ้ประมวลความรูใ้หม ่แลว้
เลอืกเปรยีบเทยีบความรูใ้หมก่บัความรูเ้ดมิ เพื่อรบัความรูใ้หมเ่ขา้มาไวใ้นระบบความจ า  
   ทฤษฎทีัง้ 3 นี้สามารถ อธบิายกระบวนการคดิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลง  
การเลอืก และการดดัแปลงสิง่แวดลอ้มของบุคคล โดย Sternberg เชื่อว่าการคดิอยา่งมี
วจิารณญาณเป็นการคดิทีอ่ยูใ่นส่วนทีเ่ป็นตวัควบคุม ซึง่ควบคุมกระบวนการประมวลความรู้  
ของบุคคล และช่วยใหบุ้คคล ด าเนินการคดิ และประเมนิผลทีไ่ดจ้ากการคดิ เป็นกระบวนการ  
ขัน้สงูทีไ่ดจ้ากการวงแผน ตดิตาม และประเมนิผลการปฏบิตังิาน เป็นกระบวนการทีร่บัผดิชอบ
ในการก าหนดว่า จะตอ้งท าอยา่งไรกบังาน เพื่อใหง้านนัน้ด าเนินไปไดถู้กตอ้ง (เพญ็พสิุทธิ ์ 
เนคมานุรกัษ์, 2537: 71) 
      2.3 ทฤษฎพีฒันาการทางสตปัิญญาของ ไวกอ็ตสกี ้(Vygotsky) 
                     ทฤษฎพีฒันาการทางสตปัิญญาของ ไวกอ็ตสกี ้Vygotsky ใหค้วามส าคญักบั
การมปีฏสิมัพนัธท์างสงัคมทีท่ าใหเ้กดิพฒันาการทางสตปัิญญาแนวคดิทีส่ าคญั คอื Zone of 
proximal development (ZPD) หมายถงึความแตกต่างระหว่างระดบัการพฒันาจรงิทีว่ดัจากการ
แกปั้ญหาอยา่งอสิระ(ศกัยภาพทีเ่ป็นอยู)่ กบัศกัยภาพการพฒันาทีเ่ป็นไปภายใตค้ าแนะน าของ
ผูใ้หญ่หรอืการรว่มมอืกนัของผูท้ีม่คีวามสามารถมากกว่า (นฤมล ศราพนัธุ,์ 2546 : 10) ดงัแสดง
ในภาพที ่15 
 
 
  
 
 
 
 
  
  
ภาพท่ี 15   ปฏสิมัพนัธท์างสงัคมทีท่ าใหเ้กดิพฒันาการทางสตปัิญญาไวกอ็ตสกี ้  
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 การน าแนวคดิทางสตปัิญญาของ Vygotsky ไปประยกุตใ์ชใ้นดา้นการสอนเพื่อพฒันา
ทกัษะการคดิคอืการรว่มมอืระหว่างกลุ่มเพื่อน (Peer collaboration)โดยมกีารแลกเปลีย่นการมี
ปฏสิมัพนัธท์างสงัคมในกลุ่มเพื่อนสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ (Slavin,1983;Suhunk,1996; อา้ง
ถงึใน นฤมล ศราพนัธุ,์  2546: 14-17) ทีร่ะบุว่า ความรว่มมอืในกลุ่มเพื่อนจะมปีระสทิธภิาพ
มากทีสุ่ด เมือ่ผูเ้รยีนแต่ละคนไดร้บัมอบหมายความรบัผดิชอบเพื่อใหง้านประสบผลส าเรจ็  
 จากการน าแนวคดิทฤษฎขีอง เพยีเจต ์สเตล็เบอรก์ และไวกอ็ตสกี ้มาพจิารณาจะพบว่า
คามสามารถทางสมองมลีกัษณะเปลีย่นแปลง พฒันาไดโ้ยอาศยัขอ้มลู หรอืสภาพแวดลอ้มทาง
สงัคมเป็นตวัป้อนหรอืกระตุน้ เพื่อใหบุ้คคลจดักระท ากบัขอ้มลูตามกระบวนการคดิ จะเหน็ไดว้่า
คนเรามคีวามสามารถพฒันาศกัยภาพการคดิได ้โดยการกระตุน้ดว้ยสิง่เรา้ดว้ยวธิกีารที่
เหมาะสม 
    3. กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
       การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ มลีกัษณะเป็นกระบวนการคดิ ของบุคคล ในการจดั
กระท ากบัขอ้มลูหรอืสิง่เรา้ทีร่บัเขา้มา เป็นขัน้ตอนในการด าเนินการคดิเพื่อใหไ้ดร้บัค าตอบที่
สมเหตุสมผลและน่าเชื่อถอื การคดิอยา่งมวีจิา่รณญาณจงึประกอบดว้ยต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัการคดิ 
นบัตัง้แต่การเผชญิปัญหา จนถงึสรปุผลและการประเมนิผลการคดิการพจิารณากระบวนการคดิ
อยา่งมวีจิารณญาณนัน้ ผูว้จิยัน าเสนอแนวคดิของผูเ้ชีย่วชาญเพีอ่สงัเคราะหว์่ากระบวนการคดิ
อยา่งมวีจิารณญาณ ประกอบดว้ยกระบวนการใดบา้ง  
 เดรสเซล  และเมฮวิ (Dressel & Mayhew, 1957: 241-245) กล่าวว่า กระบวนการคดิ
อยา่งมวีจิารณญาณ มดีงันี้ 
      1. ความสามารถในการนิยามปัญหา ตระหนกัถงึความส าคญัของปัญหา  
      2. การเลอืกขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการหาค าตอบของปัญหา พจิารณาความน่าเชื่อถอื
ของแหล่งขอ้มลู พจิารณาความเพยีงพอของขอ้มลู การจดัระบบขอ้มลู  
               3. การระบุขอ้สนันิษฐาน พจิารณาความน่าเชื่อถอืของขอ้สนันิษฐานในการอา้ง
เหตุผล 
      4. การก าหนดและเลอืกสมมตฐิานทีเ่ป็นไปไดม้ากทีสุ่ด  
      5. การสรปุอยา่งสมเหตุสมผล พจิารณาตดัสนิความสมเหตุสมผลของการคดิเหตุผล
และประเมนิขอ้สรปุโดยอาศยัเกณฑก์ารประยกุตใ์ช้ 
 เดคารร์อร ี(Decaroli, 1973: 146-148) กล่าวว่ากระบวนการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ คอื 
      1. การนิยาม เป็นการก าหนดปัญหา ท าความตกลงเกีย่วกบัความหมายของค า  
ขอ้ความ และการก าหนดเกณฑ์ 
      2. การก าหนดสมมตฐิาน การค านึงถงึความสมัพนัธเ์ชงิเหตุผล การหาทางเลอืก
และการพยากรณ์ 
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      3. การประมวลขา่วสาร เป็นการระบุขอ้มลูทีจ่ าเป็น รวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง หา
หลกัฐานและจดัเกบ็ขอ้มลู 
      4. การตคีวามขอ้เทจ็จรงิและสรปุอา้งองิจากหลกัฐาน 
      5. การใชเ้หตุผล โดยระบุเหตุผลและความสมัพนัธเ์ชงิตรรกะ 
      6. การประเมนิผล โดยอาศยัเกณฑค์วามสมเหตุสมผล  
 7. การประยกุตใ์ชห้รอืน าไปปฏบิตัิ  
   เอน็นิส ( Ennis, 1991: 75) กล่าวว่า กระบวนการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ มดีงันี้  
     1. การนิยาม ไดแ้ก่ การระบุจดุส าคญัของประเดน็ปัญหา ขอ้สรปุระบุผลทัง้ทีป่รากฏ
และไมป่รากฏ การตัง้ค าถามทีเ่หมาะสมและไมเ่หมาะสมในแต่ละสถานการณ์ การระบุเงือ่นไข
ขอ้ตกลง 
               2. การตดัสนิขอ้มลู ไดแ้ก่การตดัสนิความน่าเชื่อถอืของแหล่งขอ้มลู การตดัสนิ
ขอ้ความทีเ่กีย่วกบัประเดน็ปัญหา 
               3. การอา้งองิในการแกปั้ญหาและการสรปุอยา่งสมเหตุสมผลไดแ้ก่ การอา้งองิและ
การตดัสนิใจในการสรปุแบบอุปนยัและนิรนยั  
  คลูเมส ( Quellmalz, 1985: 29-34) กล่าวว่า กระบวนการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ มดีงันี้  
    1. การก าหนดหรอืการก าหนดค าถาม วเิคราะหส์่วนประกอบทีส่ าคญัและนิยามค า
ส าคญั 
    2. การตดัสนิความน่าเชื่อถอืของแหล่งขอ้มลู  
    3. การสรปุอา้งองิโดยการอุปนยั และนิรนยัการตดัสนิคุณค่าและการตดัสนิ  
ความเทจ็ 
    4. การใชเ้กณฑต์ดัสนิความพอเพยีงของขอ้สรปุ  
  สเตม็เบอรก์ และ บารร์อน ( Stemberg  & Baron, 1985: 7) กล่าวว่า กระบวนการคดิ
อยา่งมวีจิารณญาณ มดีงันี้ 
     1. การนิยามและท าความเขา้ใจปัญหา 
     2. การตดัสนิขอ้มลู  
     3. การสรปุอา้งองิและการแกปั้ญหา  
   ครูฟิ์ส (Kurfiss, 1988: 21-23) กล่าวว่า กระบวนการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ มดีงันี้  
     1. การนิยามและท าความกระจา่งในปัญหา ประกอบไปดว้ย  
         1.1 การระบุเรือ่งราวทีส่ าคญัหรอืการระบุปัญหา  
         1.2 การเปรยีบเทยีบความคลา้ยคลงึและความแตกต่างของสิง่ต่างๆ  
ตัง้แต่ 2 อยา่งขึน้ไป 
         1.3 การตดัสนิระหว่างขอ้มลูทีช่ดัเจนกบัขอ้มลูทีค่ลุมเครอืขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งและ
ไมเ่กีย่วขอ้ง 
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      1.4 การตัง้ค าถามทีน่ าไปสู่ความเขา้ใจอยา่งลกึซึง้และชดัเจนเกีย่วกบัเรือ่งราวหรอื
สถานการณ์ 
   2.  การพจิารณาตดัสนิขอ้มลูทีม่คีวามสมัพนัธเ์กีย่วขอ้งกบัปัญหา ประกอบดว้ย  
      2.1 การจ าแนกความแตกต่างระหว่างขอ้เทจ็จรงิกบัความคดิเหน็และการตดัสนิ
อยา่งมเีหตุผล 
      2.2 การตดัสนิว่า ขอ้ความหรอืสญัลกัษณ์ทีก่ าหนดใหม้คีวามสอดคลอ้งหรอืสมัพนัธ์
ซึง่กนัและกนั และสอดคลอ้งกบับรบิททัง้หมดหรอืไม่ 
      2.3 การระบุขอ้สมมตฐิานทีไ่มไ่ดก้ าหนดไวใ้นการอา้งเหตุผล  
      2.4 ระบุความคดิเหน็ทีค่นตดิยดึ หรอืความคดิเหน็ดัง้เดมิเกีย่วกบัคนกลุ่มคน  
      2.5 ระบุความ  มอีคต ิปัจจยัดา้นอารมณ์ การโฆษณา การเขา้ขา้งตนเอง 
      2.6 การระบุความคลา้ยคลงึและความแตกต่างระหว่างระบบ ค่านิยม อุดมการณ์ที่
แตกต่างกนั 
   3.  การแกปั้ญหา หรอืการลงขอ้สรปุ ประกอบดว้ย  ระบุความเพยีงพอของขอ้มลู 
พยากรณ์ผลลพัธท์ีอ่าจเป็นไปได้ 
 สคฟีเวน และ พอล ( Scriven & Paul, 1999: 2) กล่าวว่า กระบวนการคดิอยา่งมี
วจิารณญาณ มดีงันี้ 
      1. การก าหนดปัญหาหรอืนิยามปัญหา  
      2. การรวบรวมขอ้มลูหลกัฐานจากแหล่งทีเ่ชื่อถอืได้  
      3. การวเิคราะหแ์ละจดัระบบก าหนดเกณฑข์องขอ้มลู  
      4. การสรปุโดยอา้งองิจากแหล่งขอ้มลูทีม่คีวามน่าเชื่อถอื 
      5. การประเมนิผลการใชเ้หตุผล  
      6. การน าขอ้มลูมาประยกุตใ์ช ้หรอืการน าไปปฏบิตัิ  
   ดสีเลอร ์( Diestler, 1998: 16) กล่าวว่า กระบวนการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ มดีงันี้  
      1. การก าหนดประเดน็ปัญหา  
      2. การหาขอ้สรปุ  
      3. การอธบิายเหตุผล   
   วลูโฟกค ์(Woolfolk, 1987: 37) กล่าวว่ากระบวนการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ
ประกอบดว้ย 
      1. การนิยามและการท าความกระจา่งต่อปัญหา  
      2. การเปรยีบเทยีบความคลา้ยคลงึ และความแตกต่างของประเดน็/ปัญหา  
      3. การตดัสนิขอ้มลูทีช่ดัเจนและขอ้มลูทีค่ลุมเครอื  
      4. การตัง้ค าถามทีจ่ะน าไปสู่ความเขา้ใจทีล่กึซึง้ชดัเจน  
      5. การพจิารณาและตดัสนิขอ้มลู 
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      6. การระบุขอ้สมมตฐิาน  
      7. การตดัสนิปัญหาและลงขอ้สรปุ  
  เพญ็พศุิทธ ์เนคมานุรกัษ์ (2537 :  71-72) กล่าวว่า กระบวนการการคดิอยา่งมี
วจิารณญาณประกอบไปดว้ย 7 องคป์ระกอบ ดงันี้  
      1. การระบุประเดน็ปัญหา เป็นการท าความเขา้ใจกบัปัญหา ขอ้ค าถาม หรอืขอ้
โตแ้ยง้ ซึง่ตอ้งอาศยัความสามารถในการพจิารณาขอ้มลูหรอืสภาพการณ์ทีป่รากฏ เพื่อก าหนด
ประเดน็ปัญหาขอ้สงสยั ประเดน็หลกัทีค่วรพจิารณา รวมทัง้ความหมายของค าหรอืความชดัเจน
ของขอ้ความ 
       2. การรวบรวมขอ้มลู โดยการอาศยัแหล่งขอ้มลูต่างๆ ทีม่อียูซ่ึง่สามารถท าไดโ้ดย
การสงัเกตทัง้ทางตรงและทางออ้ม รวมทัง้การดงึขอ้มลูจากประสบการณ์เดมิทีม่อียู่  
                3. การพจิารณาความน่าเชื่อถอืของขอ้มลู โดยพจิารณาจากแหล่งทีม่า  
การประเมนิความถูกตอ้ง ความเพยีงพอของขอ้มลูในแงข่องขอ้มลูเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ  
               4. การระบุลกัษณะของขอ้มลู เป็นการแยกแยะความแตกต่างของขอ้มลูว่าขอ้มลูใด
เป็นความคดิเหน็ขอ้มลูใดเป็น ขอ้เทจ็จรงิ การจดัล าดบัความส าคญัของขอ้มลูเพื่อเป็นแนวทาง
ในการตัง้สมมตฐิาน 
      5. การตัง้สมมตฐิานเป็นการก าหนดของเขต แนวทางการพจิารณาหาขอ้สรปุ  
ของค าถาม ประเดน็ปัญหา ขอ้โตแ้ยง้ ซึง่ตอ้งอาศยัความสามารถในการเชื่อมโยงความสมัพนัธ์
และการตัง้สมมตฐิาน 
      6. การลงขอ้สรปุ โดยพจิารณาเลอืกใชว้ธิกีารทีเ่หมาะสมจากขอ้มลูทีป่รากฏโดยใช้
เหตุผลทัง้อุปนยัและนิรนยั 
      7. การประเมนิขอ้สรปุ เป็นการสรปุผลโดยอาศยัความสามารถในการวเิคราะหแ์ละ
ประเมนิผล 
  อุษณยี ์โพธสิุข (2544 : 41) กล่าวว่า กระบวนการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ประกอบดว้ย
กระบวนการ ดงัต่อไปนี้ 
      1. การนิยามปัญหา เป็นการก าหนดปัญหาความเขา้ใจ เพื่อก าหนดปัญหาการ
โตแ้ยง้หรอืขอ้มลูทีค่ลุมเครอืรวมทัง้การนิยาม ความหมายของค าถาม ปัญหาเป็นสิง่ทีเ่รา้ใจให้
เกดิการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 
      2. การรวบรวมขอ้มลู เป็นการรวบรวมขอ้มลูเกีย่วขอ้งกบัปัญหาโตแ้ยง้หรอืปัญหาที่
คลุมเครอืจากแหล่งต่างๆ รวมทัง้การดงึขอ้มลูจากประสบการณ์เดมิทีม่อียูม่าใช ้ไดแ้ก่  
การสงัเกตดว้ยตนเอง การรวบรวมขอ้มลูจากการสงัเกตของผูอ้ื่น 
      3. การจดัระบบขอ้มลู เป็นการพจิารณาแหล่งทีม่าของขอ้มลู ความน่าเชื่อถอื ความ
พอเพยีง การจดัระบบของขอ้มลู ขณะเดยีวกนัตอ้งประเมนิความถูกตอ้งทีร่วบรวมไดว้่า  
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จะน าไปสู่การอา้งองิไดห้รอืไม ่ในการรวบรวมตอ้งมกีารจดัระบบแยกแยะความแตกต่างของ
ขอ้มลูทีช่ดัเจนและขอ้มลูทีค่ลุมเครอื ขอ้มลูทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัปัญหา การระบุขอ้ตกลงเบือ้งตน้ 
เพื่อน ามาจดักลุ่มเรยีงล าดบัความส าคญั เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการตัง้สมมตฐิาน  
      4. การตัง้สมมตฐิาน เป็นการพจิารณาแนวทางการสรปุอา้งองิของปัญหา  
การโตแ้ยง้โดยการน าขอ้มลูและหลกัฐานทีจ่ดัไวอ้ยา่งเป็นระบบ แลว้น ามาพจิารณาเชื่อมโยงหา
ความสมัพนัธเ์พื่อก าหนดแนวทางการสรปุทีน่่าจะเป็นไปไดว้่า ปรากฏการณ์จะเป็นไปในทาง
ใดบา้ง จะไดพ้จิารณาเลอืกแนวทางทีเ่ป็นไปไดม้ากทีสุ่ด  
      5. การสรปุอา้งองิโดยใชห้ลกัตรรกศาสตร ์เป็นการเลอืกแนวทางทีส่มเหตุสมผล
ทีสุ่ดจากขอ้มลูและหลกัฐานทีม่อียูเ่ป็นทกัษะทีจ่ าเป็นต่อการตดัสนิใจสรปุ ดงันัน้การคดิอยา่งมี
วจิารณญาณจงึจ าเป็นตอ้งใชเ้หตุผลทีด่เีพื่อน าสู่ขอ้สรปุอยา่งสมเหตุสมผล คุณลกัษณะของ  
การคดิอยา่งมวีจิารณญาณมคีวามสมัพนัธก์บัการใชเ้หตุผลทีด่เีพื่อน าไปสู่ขอ้สรปุการใชเ้หตุผล
แบบอุปมานและอนุมาน 
     6. การประเมนิสรปุอา้งองิ การประเมนิความสมเหตุสมผลของการสรปุอา้งองิ
หลงัจากการตดัสนิใจโดยใชห้ลกัตรรกศาสตร ์จะตอ้งประเมนิขอ้สรปุอา้งองิว่าสมเหตุสมผล
หรอืไมร่วมทัง้สรปุว่าน าไปใชป้ระโยชน์ไดห้รอืไม ่ผลทีเ่กดิขึน้เป็นอยา่งไรขอ้มลูมี  
การเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิหรอืไม ่ถา้พบว่าขอ้มลูมกีารเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิตอ้งรวบรวมขอ้มลู
อกีครัง้หนึ่ง เพื่อตัง้สมมตุฐิานอา้งองิใหม่ 
  อุษา ปราบหงษ์  (2550 : 54-56) กล่าวว่า กระบวนการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ
ประกอบดว้ย 3 กระบวนการ ดงันี้ 
      1. การระบุ หรอืการก าหนดประเดน็ปัญหา เป็นกระบวนการแรกของการคดิอยา่งมี
วจิารณญาณ เพื่อท าความเขา้ใจกบัปัญหา โดยพจิารณาขอ้มลูเพื่อบ่งชี ้จบัประเดน็เรือ่งราว ซึง่
ไดจ้ากสถานการณ์หรอืขอ้ความทีก่ าหนดไว้ 
      2. การหาขอ้สรปุของขอ้มลู ซึง่ประกอบดว้ย 
          2.1 การรวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นความสามารถในการสงัเกตปรากฏการณ์ 
ต่างๆ เพื่อรวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัประเดน็ปัญหา 
          2.2 ความน่าเชื่อถอืของขอ้มลู  เป็นการมองเหน็ความสามารถในการมองเหน็
ความส าคญัและความเชื่อมัน่ของขอ้มลูว่า ขอ้มลูนัน้เกีย่วขอ้งกบัใคร และควรมาจากแหล่งใด  
                   2.3 การรูล้กัษณะของขอ้มลูเป็นความสามารถในการแยกแยะความแตกต่างของ
ขอ้มลูทีม่อียู ่เป็นการจดัประเภทของขอ้มลูว่า อะไรเป็นขอ้เทจ็จรงิ อะไรเป็นความคดิเหน็ตลอด
ความสามารถในการระบุแนวคดิทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัขอ้มลูทีป่รากฏ  
     3. การอธบิายเหตุผล เป็นการพจิารณาเหตุผลประกอบเพื่อหาขอ้ยตุใินประเดน็
ปัญหา มดีงันี้ 
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          3.1 การตัง้สมมตุฐิาน เป็นความสามารถในการคดิหาความสมัพนัธเ์ชงิเหตุผล
ของขอ้มลู เพื่อระบุทางเลอืกประกอบการตดัสนิใจเพื่อความสามารถบอกแนวโน้มทีจ่ะเกดิ
ขึน้กบัขอ้มลูทีม่อียู่ 
          3.2 การลงขอ้สรปุ เป็นความสามารถในการสรปุ การคดิทีไ่ดจ้ากขอ้ขอ้มลู  
ซึง่ประกอบดว้ย การคดิแบบอุปนยัและการคดิแบบนิรนยั  
          3.3 การประเมนิขอ้สรปุ เป็นความสามารถในการทีจ่ะยนืยนัขอ้สรปุเดมิ  
หรอืการเปลีย่นแปลงขอ้สรปุใหมเ่มือ่มขีอ้มลูเพิม่ขึน้ใหม ่ตลอดความสามารถในการท านายผล  
ทีต่ามมาจากองคป์ระกอบกระบวนการคดิอยา่งมวีจิารณญาณสามารถสรปุได้  ดงัแสดงในภาพ 
ที ่16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 ภาพท่ี 16   กระบวนการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 
 
 
 
 
 
 
 

ทกัษะกระบวนการคดิอย่างมวีจิารณญาณ 

กระบวนการหา
ขอ้สรุปของขอ้มลู 
1.การรวบรวม
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
2.ความน่าเชื่อถอื
ของขอ้มลู 
3.การระบุ
ลกัษณะของ
ขอ้มลู 

กระบวนการ
อธบิายเหตุผล 
1.การตัง้
สมมุตฐิาน 
2.การลงขอ้สรุป 
3.การประเมนิ
ขอ้สรุป 

1.ขอ้ความ 
2.สถานการณ์ 
3.ขอ้โตแ้ยง้ 

กระบวนการ
ระบุปัญหา 
1.การระบุ
หรอืก าหนด
ประเดน็
ปัญหา 

ขอ้สรุป
อย่างมี
เหตุผล 
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       สทิธพิล อาจอนิทร ์(2550 : 41-44) กล่าวว่ากระบวนการคดิอยา่งมวีจิารณญาณม ี5 
ขัน้ตอน ดงันี้ 
    1. การระบุปัญหา ( Identified  Problem) เป็นการก าหนดสถานการณ์ปัญหาและ 
การวเิคราะหค์วามเขา้ใจ สถานการณ์ปัญหา โดยพจิารณาขอ้มลูเพื่อก าหนดปัญหา หรอืขอ้มลูที่
คลุมเครอื รวมทัง้การนิยามความหมายของค าและขอ้ความการระบุปัญหาเป็นกระบวนการ
เริม่ตน้ของการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ เป็นการกระตุน้ใหบุ้คคลเริม่การคดิเมือ่ตระหนกัว่ามี
ปัญหา หรอืขอ้โตแ้ยง้หรอืการไดร้บัขอ้มลูขา่วสารทีค่ลุมเครอื พยายามหาค าตอบทีส่มเหตุสมผล 
เพื่อท าความเขา้ใจกบัปัญหานัน้ จงึเป็นสิง่เรา้ทีเ่ป็นจดุเริม่ตน้ของการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ  
    2. การรวบรวมขอ้มลู ( Collecting Information) เป็นการรวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ประเดน็ปัญหาขอ้โตแ้ยง้ขอ้มลูทีค่ลุมเครอื จากแหล่งต่างๆ เพื่อหาค าตอบรวมทัง้การดงึขอ้มลู
จากประสบการณ์เดมิ ทีม่อียูม่าใช ้เมือ่บุคคลพบสถานการณ์ ทีเ่ป็นปัญหา  หรอื ขอ้สงสยัจะ
แสวงหาขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง กบัประเดน็ปัญหาเหล่านัน้จากแหล่งต่างๆ ใหไ้ดม้ากทีสุ่ดเพื่อให้
ครอบคลุมปัญหาขอ้มลูทีจ่ าเป็นเกีย่วขอ้งตอ้งใชก้ระบวนการคดิอยา่งมวีจิารณญาณนัน้ส่วนมาก
เป็นขอ้มลูทีเ่ป็นปัญหา ขอ้โตแ้ยง้ขอ้มลูทีค่ลุมเครอืดงันัน้ วธิกีารรวบรวมขอ้มลูทีจ่ าเป็นส าหรบั
การคดิอยา่งมวีจิารณญาณไดแ้ก่ การสงัเกตทัง้สงัเกตดว้ยตนเองและการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจาก
การรายงานผลจากผูอ้ื่น 
   3. การพจิารณาความน่าเชื่อถอืของแหล่งขอ้มลู ( Credibility of source of 
Information) หลงัจากทีเ่กบ็รวบรวมขอ้มลูแลว้ จะตอ้งมกีารพจิารณาความน่าเชื่อถอืของ
แหล่งขอ้มลู การจดัระบบขอ้มลู การพจิารณาความเพยีงพอ ความน่าเชื่อถอื แหล่งทีเ่กบ็ขอ้มลู
ถา้ไมเ่ช่นนัน้อาจจะน าไปสู่ความผดิพลาดในการสรปุผลไดถ้า้ประเมนิแลว้พบว่าขอ้มลูจากแหล่ง
ใดทีไ่มน่่าเชื่อถอืกจ็ะตอ้งถูกตดัทิง้ไปส่วนขอ้มลูทีม่าจากแหล่งทีน่่าเชื่อถอืกจ็ะเกบ็ไวใ้ชต่้อไป
ขณะเดยีวกนัตอ้งประเมนิความถูกตอ้งและความเพยีงพอของขอ้มลูทีร่วบรวมจะน าไปสู่การสรปุ
และอา้งองิไดห้รอืไม ่ในการสรปุอา้งองิขอ้มลูไมเ่พยีงพอตอ้งเกบ็ขอ้มลูเพิม่เตมิอกี เมือ่รวบรวม
ขอ้มลูจากแหล่งทีน่่าเชื่อถอื แลว้กต็อ้งมกีารจดัระบบเกบ็ขอ้มลู โดยแยกแยะความแตกต่างของ
ขอ้มลู กล่าวคอืจ าแนกความแตกต่างระหว่างขอ้เทจ็จรงิและความคดิเหน็ ความแตกต่างระหว่าง
ขอ้มลูทีถู่กตอ้งชดัเจนและขอ้มลูทีค่ลุมเครอื ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง ขอ้มลูทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัประเดน็
ปัญหา เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการตัง้สมมตุฐิาน ต่อไป 
   4. การตัง้สมมตุฐิาน ( Hypothesis) เป็นการพจิารณาแนวทางสรปุอา้งองิของปัญหาขอ้
โตแ้ยง้หรอืขอ้มลูทีค่ลุมเครอืโดยการน าขอ้มลูทีจ่ดัระบบแลว้มาพจิารณาเชื่อมโยงหา
ความสมัพนัธ ์เพื่อก าหนดแนวทางการสรปุอา้งองิทีน่่าจะเป็นไปไดว้่าขอ้มลูทีป่รากฏมคีวาม
เป็นไปไดใ้นทศิทางใดบา้งเพื่อจะไดพ้จิารณาเลอืกแนวทางทีเ่ป็นไปไดม้ากทีสุ่ดเพื่อการตดัสนิใจ
อยา่งสมเหตุสมผล ในการสรปุอา้งองิต่อไป 
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   5. การสรปุอา้งองิ ( Inference) หมายถงึการพจิารณาเลอืกแนวทางทีส่มเหตุสมผล
มากทีสุ่ด จากขอ้มลูหลกัฐานทีม่อียู ่หลงัจากการก าหนดแนวทางทีเ่ป็นไปไดก้พ็ยายามเลอืก
วธิกีารทีเ่ป็นไปไดม้ากทีสุ่ดทีจ่ะน าไปสู่การสรปุทีส่มเหตุสมผลการใชเ้หตุผลเป็นทกัษะการคดิที่
จ าเป็นต่อการตดัสนิใจ สรปุปัญหาและเป็นทกัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณทีส่ าคญัยิง่เพราะ
การคดิทีด่นีัน้ขึน้อยูก่บัการใชเ้หตุผลทีด่ ีขอ้สรปุทีด่ ีจะตอ้งไดร้บัการสนบัสนุนจากเหตุผลทีด่ี
ทีสุ่ดดว้ยดงันัน้การคดิอยา่งมวีจิารณญาณจงึตอ้งใชเ้หตุผลทีด่ ีน าไปสู่ขอ้สรปุทีเ่ป็นขอ้ยตุทิี่
สมเหตุสมผลคุณลกัษณะของการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ มคีวามสมัพนัธก์บัการใชเ้หตุผลแบบ
ตรรกศาสตรห์รอืเหตุผลแบบอุปนยัและนิรนยั เพราะฉะนัน้กระบวนการทีส่ าคญัทีจ่ะช่วยใหก้าร
สรปุอา้งองิเป็นไปอยา่งสมเหตุสมผลกระบวนการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ดงัแสดงใน ภาพที ่17  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 ภาพท่ี 17  สรปุกระบวนการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของสทิธพิล อาจอนิทร์ 

 
จากภาพที ่17 กระบวนการคดิอยา่งมวีจิารณญาณมอีงคป์ระกอบและลกัษณะรว่มกนัมี

ความสมัพนัธเ์กีย่วขอ้งกนั ของแต่ละบุคคลในการจดักระท าขอ้มลู หรอืสิง่เรา้ทีร่บัเขา้มาเป็น
ขัน้ตอนในการด าเนินการคดิเพื่อใหไ้ดค้ าตอบ ทีส่มเหตุสมผลน่าเชื่อถอืเพื่อการตดัสนิใจได ้  
การคดิอยา่งมวีจิารณญาณจงึมอีงคป์ระกอบต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งนบัตัง้แต่การเผชญิปัญหาจนถงึ
การสรปุ และการประเมนิผลการคดิ การพจิารณากระบวนการคดิอยา่งมวีจิารณญาณจงึเป็นการ
หาขอ้สรปุว่ากระบวนการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ นัน้ประกอบดว้ยองคป์ระกอบอะไรบา้งดงันัน้
ผูว้จิยัจงึไดส้งัเคราะหก์ระบวนการคดิอยา่งมวีจิารณญาณทีเ่ป็นของต่างประเทศ และน ามา
เชื่อมโยงกบักระบวนการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของผูว้จิยัสรา้งขึน้ ซึง่มอีงคป์ระกอบต่างๆ  
ดงัแสดงในตารางที ่9 

สิง่เรา้/ขอ้มลู 
สถานการณ์ปัญหา 

การสรุปไม่สมเหตุสมผล
ขอ้มลูเปลีย่นแปลง/เพิม่เตมิ 

การพจิารณา
ความ
น่าเชื่อถอืของ
แหล่งขอ้มลู 

การเกบ็ 
รวบรวม
ขอ้มลู 

การระบุ
ปัญหา การสรุป

อา้งองิ 
การตัง้

สมมุตฐิาน 

การตดัสนิใจ
อย่าง

สมเหตุสมผล 
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ตารางท่ี 9  สรปุแนวคดิและลกัษณะรว่มกนัของกระบวนการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ  
      ของต่างประเทศและของผูว้จิยั  
 
    Ennis 
(1968:75) 

   Quellmalz 
 (1985:29-34) 

Scriven & Paul 
    (1999: 2) 

กระบวนการคดิอยา่ง
มวีจิารณญาณของ
ผูว้จิยั 

1.การนิยาม 1.การระบุปัญหาหรอื
ก าหนดค าถาม 

1.การก าหนดปัญหา
หรอืการนิยามปัญหา 

1.การระบุปัญหา  

         -                                - 2.การรวบรวมขอ้มลู
หลกัฐานจากแหล่งที่
เชื่อถอืได ้

2.การรวบรวมขอ้มลู 

2.การตดัสนิขอ้มลู 2.ตดัสนิความ
น่าเชื่อถอืของ
แหล่งขอ้มลู 

3.การวเิคราะห์
จดัระบบก าหนด
เกณฑข์องขอ้มลู 

3.การพจิารณาความ
น่าเชื่อถอืขอ
แหล่งขอ้มลู 

3.การอา้งองิในการ
แกปั้ญหา 

3.การสรปุอา้งองิ 
4.ใชเ้กณฑต์ดัสนิ
ความพอเพยีงของ
ขอ้สรปุ 

4.การลงขอ้สรปุ 4.การตัง้สมมตุฐิาน 

  5.การประเมนิผลการ
ใชเ้หตุผล 
6.การน าไป
ประยกุตใ์ช้ 

5.การสรปุอา้งองิ  

 
 
 ดงันัน้เพื่อใหเ้หน็ถงึ การสงัเคราะหก์ระบวนการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ทีเ่ป็นผลงาน
ของนกัการศกึษาไทย และน ามาเชื่อมโยงกบักระบวนการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของผูว้จิยั  
ซึง่มอีงคป์ระกอบต่างๆ ดงัแสดงในตารางที ่10 
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ตารางที ่10 การสงัเคราะหก์ระบวนการคดิอยา่งมวีจิารณญาณทีเ่ป็นผลงานของนกัการศกึษา                 
               ไทยและกระบวนการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของ ผูว้จิยั 

เพญ็พสิุทธิ ์ 
เนคมารกัษ์ 

(2537: 71-72) 

อุษณยี ์โพธสิุข 
(2544: 41) 

อุษา ปราบหงษ์ 
(2550:54-56) 

สทิธพิล  
อาจอนิทร ์

(2550: 41-44) 

กระบวนการคดิ
อยา่งมี
วจิารณญาณ 
ของผูว้จิยั 

1.การระบุ
ประเดน็ปัญหา 

1.การนิยาม
ปัญหา 

1.การระบุ
ประเดน็ปัญหา 

1.การระบุปัญหา 1.การระบุปัญหา  

2.การรวบรวม
ขอ้มลู 

2.การรวบรวม
ขอ้มลู 

2.การหาขอ้สรปุ
ขอ้มลู 
2.1 การรวบรวม
ขอ้มลู 
2.2 ความ
น่าเชื่อถอื 
ขอ้มลู 
2.3 การรู้
ลกัษณะของ
ขอ้มลู 

2.การเกบ็ 
การรวบรวม
ขอ้มลู 

2.การรวบรวม
ขอ้มลู  

3.การพจิารณา
ความ
น่าเชื่อถอืของ
ขอ้มลู 
4.การระบุ
ลกัษณะของ
ขอ้มลู 

3.การจดัระบบ
ขอ้มลู 
 

3.การอธบิาย
เหตุผล 
3.1 การ 
ตัง้สมมตฐิาน 
3.2 การลง
ขอ้สรปุ 
3.3 การประเมนิ
ขอ้สรปุ 

3.การตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถอื
ของแหล่งขอ้มลู 

3.การพจิารณา
ความน่าเชื่อถอื
ของแหล่งขอ้มลู 

5.การ
ตัง้สมมตฐิาน 

4.การ
ตัง้สมมตฐิาน 

 4.การตัง้
สมมตุฐิาน 

4.การตัง้
สมมตุฐิาน 

6.การลง
ขอ้สรปุ 
7.การประเมนิ
ขอ้สรปุ 

5.การสรปุอา้งองิ 
6.การประเมนิ
สรปุอา้งองิ 

 5.การสรปุ  
 

5.การสรปุอา้งองิ  
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จากตารางที ่10 จะเหน็ไดว้่า กระบวนการคดิอยา่งมวีจิารณญาณประกอบไปดว้ย
ความสามารถยอ่ยๆทีแ่ตกต่างกนัออกไป ทัง้ยงัพบว่าผูเ้ชีย่วชาญไดก้ าหนดกระบวนการคดิที่
ประกอบเป็น การคดิอยา่งมวีจิารณญาณแตกต่างกนัออกไป ถงึแมว้่าการอธบิายกระบวนการคดิ
ทีป่ระกอบกนัเป็นการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ของผูเ้ชีย่วชาญจะมขีัน้ตอนทีแ่ตกต่างกนัออกไป
แต่ในความแตกต่างกม็สีิง่ทีม่ลีกัษณะรว่มกนัซึง่ผูว้จิยั ไดส้รปุการสงัเคราะหข์ัน้ตอนกระบวนการ
คดิอยา่งมวีจิารณญาณ ดงัแสดงในตารางที ่11 

 
ตารางท่ี 11 ผลการสงัเคราะหข์ัน้ตอนการสอนตามกระบวนการการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ  
 
กระบวนการคดิ
อยา่งมวีจิารณญาณ
ของผูว้จิยั 

กจิกรรมการคดิ นกัการศกึษา/นกัวชิาการ 
 

1.การระบุปัญหา 1.การก าหนดประเดน็ปัญหาขอ้มลู
และสถานการณ์ทีช่ดัเจน 
2.การวเิคราะหแ์ละท าความเขา้ใจกบั
ประเดน็ปัญหา 

Ennis,1985:75;Quellmalz,1985:
29-34; Scriven & Paul, 1996: 2 

2.การรวบรวมขอ้มลู 1.การรวบรวมและเลอืกขอ้มลู
หลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเดน็
ปัญหาเพื่อหาค าตอบ 

Ennis, 1985:75;  
Scriven & Paul, 1996: 2 

3.การพจิารณา 
ความน่าเชื่อถอืของ
แหล่งขอ้มลู 

1.การพจิารณาความน่าเชื่อถอืของ
แหล่งขอ้มลู 
2.การจดัระบบขอ้มลูโดยการจ าแนก
ความแตกต่างระหว่างขอ้เทจ็จรงิและ
ความคดิเหน็จ าแนกขอ้มลูทีช่ดัเจน
กบัขอ้มลู 
ทีค่ลุมเครอื 

Ennis,1985:75;Quellmalz,1985:
29-34; Scriven & Paul, 1996: 2 

4.การตัง้สมมตุฐิาน 1.การก าหนดสมมตุฐิานโดยค านึงถงึ
ความสมัพนัธเ์ชงิเหตุผล 
2.การมองหาทางเลอืกหลายๆ
แนวทางในการแกปั้ญหา 
3.ก าหนดและเลอืกสมมตุฐิาน 
ทีเ่ป็นไปไดม้ากทีสุ่ด 

Ennis,1985:75;Quellmalz,1985:
29-34 
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ตารางท่ี 11 ผลการสงัเคราะหข์ัน้ตอนการสอนตามกระบวนการการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ       
                (ต่อ) 
 
กระบวนการคดิ
อยา่งมวีจิารณญาณ
ของผูว้จิยั 

กจิกรรมการคดิ นกัการศกึษา/นกัวชิาการ 
 

5.การสรปุอา้งองิ  
 

1.สรปุอา้งองิจากหลกัฐานและขอ้มลู
ทีม่คีวามน่าเชื่อถอื 
2.การสรปุอยา่งสมเหตุสมผลโดยการ
อุปนยัและนิรนยั 
3.การประเมนิการสรปุอา้งองิโดย
อาศยัเกณฑค์วามสมเหตุสมผล 

Ennis,1985:75; Quellmalz,1985: 
2934 
 

 
  จากตารางที ่11 ผูว้จิยัไดส้งัเคราะหก์ระบวนการคดิอยา่งมวีจิารณญาณประกอบดว้ย  
1) การระบุปัญหา 2) การรวบรวมขอ้มลู 3) การพจิารณาความน่าเชื่อถอืของแหล่งขอ้มลู  
4) การตัง้สมมตฐิาน 5) การสรปุอา้งองิ ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้  
  1. การระบุปัญหา ( Identified Problem) เป็นการก าหนดสถานการณ์ ปัญหาและ 
การวเิคราะหค์วามเขา้ใจในสถานการณ์ปัญหา โดยพจิารณาก าหนดขอ้มลู ขอ้โตแ้ยง้ขอ้มลูที่
คลุมเครอื รวมทัง้การนิยามความหมายของค าและขอ้ความ ระบุเป็นปัญหาการกระตุน้ใหบุ้คคล
เริม่ตน้การคดิ เมือ่ตระว่ามปัีญหาขอ้โตแ้ยง้หรอืเมือ่ไดร้บัขอ้มลูขา่วสารทีค่ลุมเครอื จะพยายาม
หาค าตอบทีส่มเหตุสมผล เพื่อความเขา้ใจในปัญหานัน้ๆ ปัญหาจงึเป็นจดุเริม่ตน้ของการคดิ
อยา่งมวีจิารณญาณ 
 2. การรวบรวมขอ้มลู ( Collecting Information) เป็นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเดน็
ปัญหา ขอ้โตแ้ยง้ทีค่ลุมเครอืจากแหล่งๆ เพื่อหาค าตอบรวมทัง้การดงึขอ้มลูหรอืความรูเ้ดมิจาก
ประสบการณ์ทีม่อียูม่าใช ้วธิกีารรวบรวมขอ้มลูจงึจ าเป็นส าหรบั การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 
ไดแ้ก่ การสงัเกตดว้ยตนเอง หรอืการเกบ็รวมรวมขอ้มลูจากคนอื่น 
   3. การพจิารณาความน่าเชื่อถอืของแหล่งขอ้มลู ( Credibility of source of 
Information) เป็นการจดัระบบขอ้มลูการพจิารณาความพอเพยีงของขอ้มลู มกีารพจิารณาความ
น่าเชื่อถอืของแหล่งขอ้มลู เพราะขอ้มลูทีม่าจากแหล่งไมน่่าเชื่อถอืใหต้ดัทิง้ออกไปส่วนขอ้มลูที่
น่าเชื่อถอืกเ็กบ็ไว ้และตอ้งประเมนิความถูกตอ้งและความพอเพยีงของขอ้มลูดว้ยเพราะจะ
น าไปสู่การสรปุอา้งองิไดห้รอืไม ่ถา้ขอ้มลูไมเ่พยีงพอกต็อ้งเกบ็เพิม่เตมิ แลว้จดัระบบ  
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ความแตกต่างของของขอ้มลู โดยแยกแยะความแตกต่างของขอ้มลูคอืขอ้มลูทีเ่ป็นขอ้เทจ็จรงิ 
และขอ้มลูทีเ่ป็นความคดิเหน็ ซึง่จะตอ้งมคีวามชดัเจนไมค่ลุมเครอื เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการตัง้
สมมตุฐิานต่อไป 
  4. การตัง้สมมตุฐิาน ( Hypothesis) เป็นการพจิารณาแนวทางการสรปุอา้งองิ  
ของปัญหา ขอ้โตแ้ยง้หรอืขอ้มลูทีค่ลุมเครอืโดยน าขอ้มลูทีจ่ดัระบบแลว้มาพจิารณาเชื่อมโยงหา
ความสมัพนัธ ์เพื่อทีจ่ะก าหนดแนวทางการสรปุอา้งองิทีน่่าจะเป็นไปไดว้่าจากขอ้มลูทีป่รากฏ  
มคีวามเป็นไปไดใ้นทศิทางใดบา้ง เพื่อจะไดพ้จิารณาแนวทางทีเ่ป็นไปไดม้ากทีสุ่ด  
เพื่อการตดัสนิใจอยา่งสมเหตุสมผลในการสรปุอา้งองิต่อไป 
 5. การสรปุอา้งองิ ( Inference) เป็นการพจิารณาเลอืกแนวทางทีส่มเหตุสมผลมาก
ทีสุ่ดจากขอ้มลูหลกัฐานทีม่อียู ่การใชเ้หตุผลทีด่จีงึเป็นทกัษะการคดิ ทีจ่ าเป็นต่อการตดัสนิใจ
สรปุปัญหาและทกัษะการคดิทีส่ าคญัของการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ซึง่มคีวามสมัพนัธก์บัการ
ใชเ้หตุผลเชงิตรรกศาสตร ์หรอืการใชเ้หตุผลเชงิอุปนยัและนิรมยั นอกจากนัน้ยงัประเมนิขอ้สรปุ
อา้งองิสมเหตุสมผลหรอืไม ่ผลทีเ่กดิขึน้เป็นอยา่งไร ถา้ขอ้มลูไดร้บัมกีารเปลีย่นแปลงหรอืไดร้บั
ขอ้มลูเพิม่เตมิ ตอ้งกลบัไปรวบรวมขอ้มลูใหมอ่กีครัง้หนึ่งเพื่อตัง้สมมตุฐิานใหมแ่ละสรปุอา้งองิ
ใหม่ 
 3. พฤติกรรมการคิดของผูท่ี้มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
     การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ เป็นการคดิทีเ่ป็นกระบวนการ และถอืว่าเป็นการคดิ
ระดบัทีส่งูเมือ่เปรยีบกบัการคดิทัว่ไป ซึง่ตอ้งอาศยัการเรยีนรูแ้ละฝึกหดั อบรมและพฒันาให้
เกดิขึน้ พฤตกิรรมการคดิของผูท้ีม่กีารคดิอยา่งมวีจิารณญาณ จงึเป็นสิง่ทีส่ามารถสงัเกตและ  
วดัได ้ดงันี้ 
     เอน็นิส (Ennis, 1991: 123 ) ไดก้ล่าวว่า ผูท้ีม่กีารคดิอยา่งมวีจิารณญาณจะมี 
การแสดงออกพฤตกิรรม ดงันี้  
    1. ดา้นลกัษณะทีแ่สดงออก ซึง่มอีงคป์ระกอบลกัษณะยอ่ยๆ ดงันี้  
      1.1 พดู เขยีน สื่อความเขา้ใจ อยา่งมคีวามหมายชดัเจน 
      1.2 ก าหนดประเดน็ปัญหาทีช่ดัเจน 
      1.3 พจิารณาสถานการณ์รวมทัง้หมด 
      1.4 แสวงหาเหตุผลและใชเ้หตุผล 
      1.5 เป็นผูม้คีวามรูท้นัสมยัทัง้หมด 
      1.6 มองหาทางเลอืกหลายๆทาง 
      1.7 แสวงหาความรู ้ทีถู่กตอ้ง แมน่ย ามากทีสุ่ดตามทีส่ถานการณ์ตอ้งการ  
      1.8 ตระหนกัถงึความเชื่อพืน้ฐานของตนเอง 
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  2. ดา้นความสามารถ ซึง่ประกอบดว้ยลกัษณะ ทีแ่สดงออกดงันี้  
       2.1 บอกไดช้ดัเจนว่า ประเดน็นัน้เป็นการอา้งเหตุผล ปัญหา หรอืสรปุ  
       2.2 วเิคราะหก์ารใหเ้หตุผลได ้ 
       2.3 ถามหรอืตอบค าถาม ทีเ่กีย่วกบัความชดัเจน และถูกตอ้งตามกฎหมายได้ 
       2.4 ใหน้ิยาม หรอืแนวคดิทีม่คีวามหมายก ากวม 
       2.5 ชีใ้หเ้หน็ความคดิทีซ่่อนเรน้อยูเ่บือ้งหลงั ไมอ่าจแสดงออกไดอ้ยา่งชดัเจน 
       2.6 วนิิจฉยัความน่าเชื่อถอื ทีม่าของแนวคดิ และเหตุผลต่างๆ ได้ 
       2.7 สงัเกต และวนิิจฉยัรายงานการสงัเกตได้ 
       2.8 ตดัสนิใจดว้ยการใชก้ฎต่างๆ และประเมนิการวนิิจฉยันัน้ได้ 
       2.9 คดิดว้ยเหตุผลจากขอ้มลูทีม่อียู ่สรปุเป็นกฎเกณฑ ์และประเมนิค่า
กระบวนการคดิหาเหตุผลน าไปสู่ขอ้สรปุ 
       2.10 วนิิจฉยั ค่านิยมต่างๆ และประเมนิค่านิยมนัน้ๆได้ 
       2.11 พจิารณาใหเ้หตุผล โดยอาศยัหลกัฐาน ขอ้สนันิษฐาน แนวคดิทีเ่ป็นจดุยนื 
ของขอ้ความทีต่นเองไมเ่หน็ดว้ย หรอืยงัมขีอ้สงสยั 
       2.12 ผสมผสานความสามารถ พฤตกิรรมอื่นๆ ในการตดัสนิใจ การน าเสนอผลการ
ตดัสนิใจใหเ้ป็นทีย่อมรบั 
       2.13 ด าเนินการตามระเบยีบแบบแผนทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์  
       2.14 ไวต่อความรูส้กึระดบัความรู ้และความเป็นผูรู้ข้องคนอื่น 
       2.15 ใชว้ธิพีดูทีเ่หมาะสม ในการอภปิราย และเสนอความคดิเหน็ 
       2.16 ใชห้รอืมปีฏกิริยิาต่อความคดิหรอืความเชื่อผดิๆดว้ยกรยิาทีเ่หมาะสม  
         ดสีเลอร ์(Distler, S. & Daugtry, 1998: 17-20) ไดก้ล่าวว่า ผูท้ีม่กีารคดิแบบวจิารญาณ  
ควรมพีฤตกิรรมดงันี้ 
           1. มวีธิกีารเฉพาะ ในการประเมนิขอ้มลูจากแหล่งต่างๆ เพื่อหาเหตุผลใน 
การตดัสนิใจ 
   2. ไมค่ดิอยา่งเลื่อนลอย ในทุกๆ เรือ่งทีไ่ดย้นิหรอืไดร้บัขอ้มลู 
       แฟกซโิอนีและแฟกซโิอนี (Facione & Facione, 1998: 17) ไดก้ล่าวว่า ผูท้ีม่ ี
การคดิแบบวจิารณญาณ มพีฤตกิรรม ดงันี้ 

  1. เป็นนกัคน้หาความจรงิ 
  2. เป็นคนใจกวา้งยอมรบัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 
  3. ชอบวเิคราะหปั์ญหา 
  4. ท างานอยา่งเป็นระบบ 
  5. มคีวามเชื่อมัน่ในกระบวนการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ  
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  6. เป็นคนชอบสบืเสาะหาความจรงิ 
   7. มกีารพจิาณาไตรต่รองอยา่งรอบคอบก่อนการตดัสนิใจ 
 เฟอรเ์รล (Ferrell, 1998: 51)  ไดก้ล่าวว่า ผูท้ีม่กีารคดิแบบวจิารญาณ ควรมี

พฤตกิรรมดงันี้ 
    1. ถามค าถามทีต่รงกบัปัญหา 
 2. ประเมนิขอ้ความและการโตแ้ยง้ 
 3. ยอมรบัการขาดความเขา้ใจหรอืขอ้มลู 
 4. มคีวามอยากรูอ้ยากเหน็ 
 5. สนใจทีจ่ะคน้หาวธิกีารแกปั้ญหาใหม่ๆ  
 6. สามารถระบุเกณฑใ์นการวเิคราะหแ์นวคดิไดอ้ยา่งชดัเจน  
 แดเนียล (Daniel, 2000: 7) ไดก้ าหนดผูท้ีม่กีารคดิแบบวจิารญาณ ควรมพีฤตกิรรม

ดงันี้ 
    1. ความมเีหตุผล 
 2. ความตระหนกัในตนเอง 
 3. มคีวามซื่อตรง 
 4. ใจกวา้ง รบัฟังความคดิเหน็ของคนอื่น 
 5. ท าตามระเบยีบขอ้บงัคบั 
 6. พจิารณาตดัสนิใจจากหลกัฐานทีม่อียู่ 

 อุษา ปราบหงส ์(2550: 61) ไดก้ล่าวว่า ลกัษณะของผูท้ีม่กีารคดิอยา่งมวีจิารณญาณ  
มพีฤตกิรรมมลีกัษณะ ดงันี้ 
    1.  เป็นผูส้ามารถระบุหรอืก าหนดประเดน็ปัญหา บุคคลทีม่กีารคดิอยา่งมวีจิารณญาณ
ควรตระหนกัถงึความส าคญัของการระบุ หรอืก าหนดประเดน็ปัญหา ขอ้โตแ้ยง้  
หรอืขอ้มลูทีค่ลุมเครอืไดช้ดัเจน ตลอดจนสามารถตัง้ประเดน็ค าถามไดอ้ยา่งลกึซึง้  
    2.  เป็นผูส้ามารถการรวบรวมขอ้มลู บุคคลทีม่กีารคดิอยา่งมวีจิารณญาณตอ้งเป็น
บุคคลทีช่อบสงัเกตปรากฏการณ์ต่างๆ ดว้ยความเป็นปรนยั สามารถวนิิจฉยัตดัสนิและรายงาน
การสงัเกตไดส้ามารถเลอืกขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแกปั้ญหา และรูจ้กัหาขอ้มลูตอ้งชดัเจนได้  
  3.  เป็นผูม้บีุคลกิภาพดมีคีวามน่าเชื่อถอืได ้คอืเป็นบุคคลทีเ่หน็ความส าคญั  
ของขอ้มลู ความรูท้ีเ่ชื่อถอืได ้ไมใ่ชก้ารคาดเดาในการหาขอ้เทจ็จรงิสามารถแสดงถงึขอ้จ ากดั  
ของขอ้มลูได ้ตลอดจนสามารถตระหนกัความส าคญัของแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืได้ 
    4.  เป็นผูส้ามารถระบุลกัษณะขอ้มลู คอื มคีวามสามารถแยกแยะความแตกต่างของ
ขอ้มลูได ้สามารถจดัประเภทของขอ้มลูและชีใ้หเ้หน็แนวคดิทีซ่่อนอยูเ่บือ้งหลงัของขอ้ตกลง
เบือ้งตน้ทีป่รากฏอยูไ่ด้ 
 



153 
 

    5.  สามารถตัง้สมมตุฐิาน เป็นบุคคล ทีใ่หค้วามส าคญัต่อการ ตัง้สมมตุฐิานใน 
การแกปั้ญหา สามารถมองเหน็ทางเลอืกไดอ้ยา่งหลากหลายเพื่อประกอบพจิารณาการตดัสนิใจ  
            6. เป็นผูท้ีส่ามารถหาขอ้สรปุ มคีวามรู ้ใจกวา้ง และแสวงหาเหตุผล มกีารตดัสนิใจลง
ขอ้สรปุเมือ่มเีหตุผลอยา่งเพยีงพอ สามารถหาขอ้สรปุจากขอ้มลูทีม่อียูไ่ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
สมเหตุสมผล มคีวามสามารถในการใชเ้หตุผลการใชค้ าถามในการอธบิาย ไดม้คีวามสามารถใน
การสงัเกต ควบคุม แกไ้ขกระบวนการคดิของตนเองได ้สามารถคดิไดอ้ยา่งมเีหตุผลจากขอ้มลูที่
มอียูแ่ลว้สรปุเป็นประเดน็หรอืกฎเกณฑ์ 
            7. เป็นผูส้ามารถการประเมนิขอ้สรปุ โดยทีแ่สดงออกในลกัษณะของการยนืยนัขอ้สรปุ 
เมือ่มหีลกัฐานและเหตุผลเพยีงพอ สามารถพจิารณาขอ้สรปุใหมเ่มือ่มหีลกัฐานหรอืเหตุผล
เพิม่เตมิ หรอืเปลีย่นแปลงไป 
       สทิธพิล อาจอนิทร ์(2550: 73-76) ไดก้ล่าวว่า ลกัษณะของผูท้ีม่กีารคดิอยา่งมี
วจิารณญาณ มพีฤตกิรรมมลีกัษณะ ดงันี้ 
   1. สามารถระบุปัญหา ซึง่บุคคลควรแสดงออก ดงันี้    
               1.1 การก าหนดประเดน็ ปัญหา ขอ้มลูและสถานการณ์ทีช่ดัเจนได้ 
      1.2 สามารถวเิคราะหแ์ละท าความเขา้ใจประเดน็ปัญหา  
   2. สามารถการรวบรวมขอ้มลู ซึง่บุคคลควรมกีารแสดงออกดงันี้  
      2.1 การสงัเกตปรากฏการณ์ ต่างๆ ดว้ยความเป็นปรนยั 
      2.2 เลอืกขอ้มลูหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแกปั้ญหา หรอืสถานการณ์ได ้
      2.3 มใีจกวา้งรบัฟังความคดิเหน็จากคนอื่น 
      2.4 เป็นคนอยากรูอ้ยากเหน็ ใฝ่รู ้มจีติวทิยาศาสตร ์ช่างสงสยั สงัเกต กระตอืรอืรน้ 
และแสวงหาความรูต้ลอดเวลา 
      2.5 มทีกัษะการคดิพืน้ฐาน อยา่งเป็นระบบ 
      2.6 แสวงหาขอ้มลูทีช่ดัเจน มาขึน้ 
      2.7 คน้หาหลกัฐานและขอ้มลูอยา่งเป็นระบบ 
      2.8 สนใจวธิคีน้หาประสบการณ์ใหม่ๆ  
               2.9 หาหลกัฐานมาสนบัสนุนขอ้ตกลงและความเชื่อ 
   3.  สามารถพจิารณาความน่าเชื่อถอืของแหล่งขอ้มลูซึง่บุคคลควรมกีารแสดงออก  ดงันี้ 
      3.1 สามารถวนิิจฉยัความน่าเชื่อถอืของแหล่งขอ้มลูได้ 
      3.2 สามารถจ าแนก ความแตกต่าง ของขอ้เทจ็จรงิและความคดิเหน็ได้ 
      3.3 จ าแนกความแตกต่างและประเภทของขอ้มลูได้ 
   4. สามารถตัง้สมมตุฐิาน ซึง่บุคคลควรมกีารแสดงออกดงันี้  
      4.1 ตระหนกัปละใหค้วามส าคญั ต่อการตัง้สมมตุฐิานในการแกปั้ญหา 
      4.2 พจิารณาทางเลอืกหลายๆทาง แนวการแกปั้ญหา 
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      4.3 มคีวามเป็นกลางในการประเมนิทางเลอืก 
               4.4 สามารถเลอืกสมมตุฐิานทีเ่ป็นไปไดม้ากทีสุ่ด  
   5.สามารถสรปุอา้งองิ ซึง่บุคคล ควรมกีารแสดงออกดงันี้  
        5.1 สรปุอา้งองิจากขอ้มลูหลกัฐานทีม่อียู ่อยา่งถูกตอ้ง สมเหตุสมผล  
        5.2 ตดัสนิใจสรปุเมือ่มเีหตุผลเพยีงพอ 
        5.3 สรปุอา้งองิโดยใชห้ลกัตรรกศาสตร์ 
        5.4 จ าแนกขอ้สรปุทีส่มัพนัธก์บัสถานการณ์ได้ 
        5.5 ยนืยนัขอ้สรปุเดมิถา้มหีลกัฐานเหตุผลเพยีงพอ 
        5.6 เปลีย่นขอ้สรปุใหม ่เมือ่มหีลกัฐานหรอืขอ้มลูเพิม่เตมิ 
  4.  การวดัความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  

      การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ เป็นความสามารถทางสมองทีม่ทีกัษะยอ่ยๆ หลายๆ 
ทกัษะซึง่แต่ละคนมคีวามแตกต่างกนั สามารถวดัได ้โดยใชแ้บบทดสอบการคดิอยา่งมี
วจิารณญาณซึง่ทัง้ของต่างประเทศและแบบทดสอบทีส่รา้งขึน้ใชใ้นประเทศไทยแบบทดสอบ  
ทีเ่ป็นของต่างประเทศ ซึง่มดีงันี้ 

       4.1 วตัสนัและเกรเซอร ์(Watson & Glaser, 1980: 178-180) เป็นผูเ้ชีย่วชาญ
ทางการศกึษา และจติวทิยา มหาวทิยาลยัโคลมัเบยีไดศ้กึษาวธิกีารทดลองเกีย่วกบัมโนทศัน์
และความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ และสรา้งแบบทดสอบ Watson-Glaser Critical 
Thinking Appraisal (WGCTA) เพื่อใชท้ดสอบนกัเรยีนเกรด 9 ถงึระดบัผูใ้หญ่ แบบทดสอบ 
เป็นแบบคู่ขนาน มฟีอรม์ A ฟอรม์ B ม ี80 ขอ้ ใชเ้วลาทดสอบ 40 นาท ีวดัความสามารถ  
5 ดา้น ดงันี้ 
          4.1.1 ความสามารถในดา้นการอนุมาน  (Inference) 
          4.1.2 ความสามารถในดา้นการยอมรบัขอ้ตกลงเบือ้งตน้ ( Recognition of 
Assumption) 
            4.1.3 ความสามารถในดา้นการนิรมยั ( Deductive) 
            4.1.4 ความสามารถดา้นการตคีวาม ( Interpretation)  
            4.1.5 ความสามารถในการประเมนิขอ้โตแ้ยง้ ( Evaluation Arguments) 
        4.2 เอน็นิส (Ennis, 1985: 145) ไดส้รา้งแบบทดสอบ Cornell Critical Thinking 
Test เป็นแบบทดสอบการคดิอยา่งมวีจิารญาณ 2 ฉบบั ดงันี้  
          4.2.1 Cornell Critical Thinking test, Level X เป็นแบบทดสอบการคดิอยา่งมี
วจิารณญาณของนกัเรยีนเกรด 4-14แบบทดสอบม ี71 ขอ้ใชเ้วลาสอบ 50 นาทเีป็นแบบทดสอบ
แบบปรนยัชนิดเลอืกตอบ 3 ตวัเลอืกวดัความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 4 ดา้นคอื  
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 1) การอุปนยั (Induction)  2) การพจิารณาความน่าเชื่อถอืของแหล่งขอ้มลูและการสงัเกต 
(Credibility of sources & observations) 3) การนิรมยั (Deduction) และ 4) การตกลงขอ้ตกลง
เบือ้งตน้ (Assumption Identification) 
          4.2.2 Cornell Critical Thinking test, Level Z เป็นแบบทดสอบทีใ่ชว้ดันกัเรยีน 
ชัน้มธัยมศกึษาปัญญาเลศิ นกัศกึษาระดบัวทิยาลยั และวยัผูใ้หญ่ มแีบบทดสอบ 52 ขอ้ ใชเ้วลา
ทดสอบ 50 นาท ีเป็นแบบทดสอบ 3 ตวัเลอืก สามารถวดัความสามารถในการคดิวจิารณญาณ  
7 ดา้น คอื 1) การอุปนยั 2) ความน่าเชื่อถอืของแหล่งขอ้มลู 3) การพยากรณ์และการวางแผน 
การทดลอง 4) การอา้งเหตุผลผดิหลกัตรรกะ 5) การนิรมยั 6) การใหค้ าจ ากดัความ และ  
7) การระบุขอ้ตกลงเบือ้งตน้ 
      4.2 ส าหรบัประเทศไทยมผีูส้รา้งแบบทดสอบการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ เพื่อใชใ้น
บรบิทของไทย ดงันี้ 
          4.2.1 ชาลณิ ีเอีย่มศร ี(2536: 101-120) ไดพ้ฒันาแบบทดสอบการคดิอยา่งมี
วจิารณญาณส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 เป็นแบบทดสอบแบบปรนยั 3 ตวัเลอืก 
จ านวน 40 ขอ้ ใชเ้วลาในการทดสอบ 60 นาท ีแบบทดสอบวดัการคดิอยา่งมวีจิารญาณ 4 ดา้น 
คอื 1) ความสามารถในการพจิารณาความน่าเชื่อถอืของแหล่งขอ้มลูและการสงัเกต  
2) ความสามารถในการนิรนยั 3) ความสามารถในการอุปนยั 4) ความสามารถในการระบุ
ขอ้ตกลงเบือ้งตน้ 
          4.2.2 เพญ็พศุิทธิ ์เนคมานุรกัษ์ (2537: 75-80) ไดส้รา้งแบบทดสอบวดัการคดิ
อยา่งมวีจิารญาณโดยองิรปูแบบของแบบทดสอบ Cornell Critical Thinking Test, Level Z ซึง่
พฒันาโดย Ennis (1985: 112) เพื่อใชก้บันกัศกึษาคร ูเป็นแบบทดสอบแบบปรนยัชนิด
เลอืกตอบ 3 ตวัเลอืกจ านวน 56 ขอ้วดัความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารญาณ 7 ดา้น คอื  
1) การระบุปัญหา 2) การระบุขอ้มลู 3) การพจิารณาความน่าเชื่อถอืของแหล่งขอ้มลู 4) การระบุ
แหล่งขอ้มลู 5) การตัง้สมมตุฐิาน 6) การลงขอ้สรปุ 7) การประเมนิผล 
         4.2.3 ชอบกจิ กนกหงส ์ (2547: 60-73) ไดส้รา้งแบบทดสอบการคดิอยา่งมี
วจิารณญาณ ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 เป็นแบบทดสอบแบบปรนยั 4 ตวัเลอืก 
จ านวน 35 ขอ้ใชเ้วลาในการทดสอบ 60 นาท ีแบบทดสอบการวดัวจิารณญาณ 5 ดา้น  
คอื 1) ความสามารถในการสรปุอา้งองิ 2) ความสามารถในการตระหนกัถงึขอ้ตกลงเบือ้งตน้ 
3) ความสามารถในการนิรนยั 4) ความสามารถในการตคีวาม 5) ความสามารถในการประเมนิ 
ขอ้โตแ้ยง้  
         4.2.4 พชัรนิ สุภาว ี(2550: 67-72) ไดส้รา้งแบบทดสอบการคดิอยา่งมี
วจิารณญาณ ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาศกึษาปีที ่3 โดยยดึทฤษฎกีารคดิอยา่งมี
วจิารณญาณของ วตัสนั และเกรเซอร ์(Watson & Glaser) แบบวดัแบ่งเป็น 5 ตอน คอื 
1) ความสามารถในการอา้งองิ 2) ความสามารถในการยอมรบัขอ้ตกลงเบือ้งตน้  
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3) ความสามารถในการนิรนยั 4) ความสามารถในการตคีวาม 5) ความสามารถในการประเมนิ
ขอ้โตแ้ยง้คุณภาพของเครือ่งมอื 
       4.2.5 หนูเวยีง อนุศกัดิ ์(2550: 48-50) ไดส้รา้งแบบทดสอบการคดิอยา่งมี
วจิารณญาณ เกีย่วกบัสารเสพตดิ ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 แบบทดสอบมจี านวน 
12 ขอ้ ซึง่ประกอบดว้ยสารเสพตดิเรือ่ง บุหรี ่4 ขอ้ เหลา้ 4 ขอ้ และยาบา้ 4 ขอ้ ลกัษณะของ
แบบทดสอบเป็นแบบอตันยัจ ากดัค าตอบในรปูสถานการณ์  
 จากทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้จะเหน็ไดว้่า แบบทดสอบวดัการคดิอยา่งมวีจิารณญาณมทีัง้
แบบทดสอบทีม่าตรฐานจากต่างประเทศ และแบบทดสอบทีส่รา้งขึน้เพื่อใชใ้นบรบิทประเทศไทย  
ส าหรบัการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดน้ าแนวการสรา้งแบบทดสอบการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของ 
สทิธพิล อาจอนิทร ์(2550: 123-130) ซึง่มอีงคป์ระกอบคอื 1) การระบุปัญหา 2) การรวบรวม
ขอ้มลู 3) การพจิารณาความน่าเชื่อถอืของขอ้มลู 4) การตัง้สมมตุฐิาน 5) การสรปุและอา้งองิ 
เพื่อสรา้งเป็นแบบทดสอบวดัการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ทีจ่ดั
กจิกรรมการเรยีนรูก้ลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการ
การเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา และในการจดักจิกรรมการเรยีนรูซ้ึง่เป็นยทุธศาสตรห์ลกัที่
ตอ้งด าเนินการและการจดัยทุธศาสตรท์ีส่่งเสรมิใหย้ทุธศาสตรห์ลกัประสบผลส าเรจ็ คอืการจดั
สภาพแวดลอ้มทีส่่งเสรมิการเรยีนรู ้ซึง่เป็นยทุธศาสตรร์องด าเนินการ ดงันี้  
 
การจดัสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมการเรียนรู ้
 

1.  ความหมายการจดัสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้  
       จากการศกึษาสภาพแวดลอ้มทีส่ง่เสรมิการเรยีนรู ้มนีกัการศกึษาใหค้วามหมายไว ้
ดงันี้  
       ไพฑรูย ์สฟ้ีา (2554: 125) ใหท้ศันะไวว้่า สภาพแวดลอ้มทางการเรยีนรูด้า้น
กายภาพประกอบดว้ยแสงสว่าง ส ีเสยีง บรเิวณทีว่่าง เฟอรน์ิเจอร ์และลกัษณะของสถานทีท่ีใ่ช้
เรยีนรูส้่วนสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นนามธรรม หรอืสภาพแวดลอ้มทางดา้นจติวทิยา คอืบรรยากาศ
ของชัน้เรยีน ซึง่เปรยีบเสมอืนกลุ่มของสงัคมทีม่อีทิธพิลต่อสิง่ทีผู่เ้รยีนเรยีนเรยีนรูน้ัน่เอง  
       ฆนทั ธาตุทอง (2552 : 51-55) การจดัสภาพแวดลอ้มทีส่่งเสรมิการเรยีนรูใ้นชัน้
เรยีน หมายถงึ การตดัสนิใจ ของครผููส้อนว่าจะด าเนินการงานใดๆ ทีเ่ป็นการอ านวย  
ความสะดวก และการควบคุมพฤตกิรรม เพื่อใหผู้เ้รยีนในขณะทีเ่รยีนมคีวามสุขบรรลุตาม
วตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้
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        พมิพนัธ ์ เดชะคุปตแ์ละพระเยาว ์ยนิดสีุข (2550: 114) กล่าวว่า การจดั
สภาพแวดลอ้มทีส่่งเสรมิการเรยีนรู ้หมายถงึ สภาวะแวดลอ้มทีอ่ยูร่อบๆตวัผูเ้รยีนทัง้ทีเ่ป็น
รปูธรรมและนามธรรมส่งผลต่อผูเ้รยีนทัง้ทางบวกและทางลบมผีลกระทบต่อประสทิธผิลการ
เรยีนรูข้องผูเ้รยีนเช่น หอ้งเรยีนทีถู่กสุขลกัษณะ มแีสงสว่างพอเพยีง สะอาด สงบ อากาศถ่ายเท 
มสีิง่อ านวยความสะดวกทีม่คีุณภาพเหมาะสมและสนบัสนุนการเรยีนรู ้มบีรรยากาศในการเรยีน
ทีด่ ีกจ็ะส่งผลทางบวกต่อผูเ้รยีนท าใหผู้เ้รยีนเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุขมคีวามตัง้ใจและกระตอืรอืรน้
ในการเรยีน หากบรรยากาศเตม็ไปดว้ยความสกปรกรงุรงักจ็ะส่งผลลบต่อผูเ้รยีนท าให้
บรรยากาศในการเรยีนเตม็ไปดว้ยความเครง่เครยีดผูส้อนกจ็ะรูส้กึทอ้ถอยไมเ่ป็นผลดต่ีอ  
การเรยีนการสอน 
 ออนสเตน และลาสลี ่(Ornstein & Lesley,  2000: 147-149) การจดัสภาพแวดลอ้ม
และบรรยากาศในชัน้เรยีน หมายถงึ การจดัชัน้เรยีนเป็นส่วนประกอบทีส่ าคญัของการสอน ครู
ตอ้งมเีทคนิควธิกีารในการจดัการกบันกัเรยีนตัง้แต่วนัแรกของการเปิดเรยีน มแีผนการจดัการ
เป็นระบบ ส าหรบัการสรา้งงานและกจิกรรมภายในชัน้เรยีนการจดัชัน้เรยีนทีด่รีวมถงึการท างาน 
พฤตกิรรมทีค่าดหวงัของนกัเรยีนขัน้ตอนการตรวจสอบนกัเรยีน ขัน้ตอนการใหร้ะดบัผลการ
เรยีนและขอ้มลูยอ้นกลบั 
      สมคดิ สรอ้ยน ้า (2542: 173-176) การจดัสภาพแวดลอ้มในชัน้เรยีน หมายถงึ  
การจดัสภาพแวดลอ้มในชัน้เรยีนหรอืหอ้งเรยีนตอ้งมคีวามสอดคลอ้งกบัการจดัการเรยีน  
การสอนโดยมุง่การส่งเสรมิบรรยากาศใหน่้าสนใจ ส่งเสรมิการอยูร่ว่มกนัในชัน้เรยีนส่งเสรมิ
สภาพแวดลอ้มในชัน้เรยีนใหเ้กดิประโยชน์ต่อนกัเรยีน 
      อรพนัธุ ์ประสทิธริตัน์   (2535: 56-60)  กล่าวว่า สภาพแวดลอ้มทางการเรยีน 
(Learning Environment) หมายถงึ สภาวะใดๆทีส่่งผลต่อการเรยีนรูข้องมนุษยท์ัง้ทางตรงและ
ทางออ้ม ทัง้ทีเ่ป็นนามธรรมและนามธรรม สภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นรปูธรรม (Concrete 
Environmental) หรอืสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Environment)ไดแ้ก่ สภาพต่างๆที่
มนุษยท์ าขึน้ เช่น อาคาร สถานที ่โต๊ะ เกา้อี ้วสัดุ อุปกรณ์ หรอืสื่อต่างๆรวมทัง้สิง่ต่างๆทีอ่ยู่
ตามธรรมชาตไิดแ้ก่ ตน้ไม ้พชื ภมูปิระเทศ ภมูอิากาศ ส่วนสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นนามธรรม 
(Abstract Environment)หรอืสภาพแวดลอ้มทางจติวทิยา (Psychological Environment )ไดแ้ก่ 
ระบบคุณค่าทีย่ดึถอืซึง่เป็นส่วนส าคญัของวฒันธรรม ของกลุ่มสงัคมขา่วสาร ความรู ้ความคดิ 
ตลอดจนความรูส้กึนึกคดิและเจตคตต่ิางๆไมว่่าจะเป็นของตนเองหรอืของคนอื่นกต็าม  
      สรปุไดว้่า การจดัสภาพแวดลอ้มทีส่่งเสรมิการเรยีนรู ้หมายถงึ การจดัสภาวะ
แวดลอ้มทีอ่ยูร่อบๆตวัผูเ้รยีนทัง้ทีเ่ป็นรปูธรรมและนามธรรมเพื่อส่งเสรมิการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน
ใหม้คีุณภาพและประสทิธภิาพ 
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              2.การจดัสภาพสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีใช้
สมองเป็นฐานและแนวการเรียนรู้ตามแนวพระพทุธศาสนา  
              หลกัการพืน้ฐานในการออกแบบและการจดัสภาพสิง่แวดลอ้มทีส่่งเสรมิการเรยีนรู้
ตามแนวคดิทฤษฎทีีใ่ชส้มองเป็นฐาน เคน และ เคน (Caine & Caine, 1990: 51-58) และแนว
การเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยตฺุโต), 2545: 74-80)  มแีนวการจดั
สภาพแวดลอ้มทีส่่งเสรมิการเรยีนรู ้ดงันี้  
       2.1 สมองมรีะบบการเรยีนรูท้ีซ่บัซอ้นเพราะรวมไปถงึรา่งกายการเคลื่อนไหว 
ความคดิ อารมณ์สิง่แวดลอ้มซึง่เกดิขึน้พรอ้มกนั  
       2.2 สมองจะเรยีนรูไ้ดด้ถีา้มปีฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ื่น สงัคม สิง่แวดลอ้ม  
                2.3 การเรยีนรูเ้กดิจากการตัง้จดุสนใจเรือ่งทีจ่ะศกึษา และเกดิจากสิง่แวดลอ้มที่
ไมไ่ดต้ัง้ใจศกึษา 
                2.4 การเรยีนรูท้ีย่ากและซบัซอ้นจะเรยีนรูไ้ดด้ใีนบรรยากาศทีย่ ัว่ยแุละทา้ทายให้
เสีย่ง ถา้บรรยากาศเครยีดและกดดนัจะไมเ่กดิการเรยีนรู้  
                2.5 มนุษยเ์ป็นไวไนยบุคคลสามารถ เรยีนรู ้ฝึกฝน อบรม บ่มนิสยัได้ 
       2.6 การจดัสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศ (ปรโตโฆสะ) ทีเ่ป็นกลัยาณมติร  
เป็นปัจจยัภายนอกทีก่่อใหเ้กดิการเรยีนรู ้เป็นการสรา้งแรงจงูใจภายนอกและแรงจงูใจภายใน  
(โยนิโสมนสกิาร) ทีก่่อใหเ้กดิการเรยีนรูก้บัผูเ้รยีนมากขึน้ 
            จากหลกัการพืน้ฐานในการออกแบบสิง่แวดลอ้มทางการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎี  
 มลีกัษณะช่วยสนบัสนุนใหม้กีารคดิทีห่ลากหลาย จากมมุมองต่างๆ จากประสบการณ์จาก  
การอภปิรายแสดงความคดิเหน็ ท าใหม้คีวามสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ โดยเฉพาะ
ปัญหาสงัคมในปัจจบุนัทีม่ลีกัษณะซบัซอ้นจงึจ าเป็นตอ้งอาศยัแนวคดิทีห่ลากหลายแนวคดิที่
สรา้งสรรคใ์นการแกปั้ญหาเพื่อใหไ้ดแ้นวทางทีด่ทีีสุ่ด   
            การวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัไดส้งัเคราะหก์ารจดัสภาพแวดลอ้มทีส่่งเสรมิการเรยีนรูต้าม
แนวคดิทฤษฎกีารเรยีนรูท้ีใ่ชส้มองเป็นฐาน และการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา ม ี 3 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นผูเ้รยีน ดา้นสื่อการสอนแหล่งเรยีนรู ้และการจดับรรยากาศในชัน้เรยีน ซึง่มี
รายละเอยีด ดงันี้ 
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                 1.  ด้านผูเ้รียน 
                  1.1 การวเิคราะหผ์ูเ้รยีนเป็นรายบุคคล 
              สวุทิย ์มลูค าและอรทยั มลูค า (2549: 123-125) ไดเ้สนอความหมาย 
วตัถุประสงคแ์ละองคป์ระกอบของการวเิคราะหผ์ูเ้รยีนไวด้งันี้  
              การวเิคราะหผ์ูเ้รยีนหมายถงึ รอ่งรอยหลกัฐานทีบ่่งบอกวา่ รูจ้กัผูเ้รยีนแต่ละ
คนเป็นอยา่งด ีโดยการสงัเกตพฤตกิรรมความสนใจ และพฤตกิรรมเด่น/ดอ้ยเป็นพเิศษ ศกึษา
รอ่งรอยหลกัฐานจากประวตับินัทกึผลการเรยีนรูท้ีผ่่านมาส ารวจลกัษณะบางประการทีน่่าสนใจ
เพื่อเป็นขอ้มลูในการพฒันาผูเ้รยีนใหเ้หมาะสมกบัศกัยภาพ  
                       1.1.1  วตัถุประสงคข์องการวเิคราะหผ์ูเ้รยีน 
                   1.1.1.1  เพื่อศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานของผูเ้รยีนรายบุคคล 
                   1.1.1.2  เพื่อจ าแนกกลุ่มผูเ้รยีนตามศกัยภาพ 
                   1.1.1.3  เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการวางแผนพฒันาผูเ้รยีนไดต้รงตาม
ศกัยภาพองคป์ระกอบของการวเิคราะหผ์ูเ้รยีน 
              1.1.2 ขอ้มลูผูเ้รยีนของนกัเรยีน 
                      ประวตัขิองนกัเรยีน  ประวตัสิว่นตวั  (ป.พ. และสมดุบนัทกึสุขภาพ 
ฯลฯ) สถานะของครอบครวั (เศรษฐกจิ ความเป็นอยู ่การอบรมเลีย้งด ูปัญหาส่วนตวั  
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน / ผลการประเมนิพฒันาการรอบ ผลการเรยีนรูท้ีผ่่านมาไดจ้าก  
ป.พ. 1-9 และผลการประเมนิความรูพ้ืน้ฐาน ขอ้มลูเกีย่วกบัพฒันาการทางดา้นรา่งกาย อารมณ์  
จติใจ สงัคม และสตปัิญญา 
               1.1.3 คุณลกัษณะของผูเ้รยีน 
              เจตคตขิองนกัเรยีนทีม่ต่ีอการเรยีนรู้ (ชอบหรอืไมช่อบ และมสีาเหตุ
มาจากอะไร)  จดุเด่นจากการเรยีนรูต้ามมาตรฐานการเรยีนรูแ้ละคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์  
จดุดอ้ยทีค่วรปรบัปรงุของผูเ้รยีนแต่ละระดบัการศกึษา หลงัจากทีค่รผููส้อนมขีอ้มลูผูเ้รยีนเป็น
รายบุคคลและรูจ้กัผูเ้รยีนแต่ละคนเป็นอยา่งดแีลว้ ครผููส้อนกส็ามารถจ าแนกหรอืจดักลุ่ม  
ตามศกัยภาพ ความตอ้งการ ความสนใจ ความถนดั หรอืตามสไตลก์ารเรยีนรูข้องผูเ้รยีนได ้  
เพื่อน าไปใชเ้ป็นขอ้มลูในการวางแผนพฒันาผูเ้รยีน ไดต้รงตามศกัยภาพต่อไป  
 การวจิยัครัง้นี้การวเิคราะหผ์ูเ้รยีนเป็นรายบุคคล หมายถงึ การวเิคราะหค์วามรูเ้ดมิ  
ของผูเ้รยีน เพื่อพฒันาผูเ้รยีนเป็นรายบุคคลและจดักลุ่มผูเ้รยีน อาจวเิคราะหจ์ากผลการเรยีน
ของทีเ่คยเรยีนมาแลว้และหรอืการทดสอบก่อนเรยีน 
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               1.2  การจดักลุ่มผูเ้รยีน 
      พมิพนัธ ์ เดชะคุปตแ์ละพระเยาว ์ยนิดสีุข (2550: 125-130) ไดใ้ห ้ความหมาย
ของกลุ่ม คอื บุคคลตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป ท างานรว่มกนัเพื่อประโยชน์รว่มกนั กลุ่มมอีงคป์ระกอบ
ส าคญัคอื 1) หวัหน้า 2) สมาชกิ 3) กระบวนการกลุ่มองคป์ระกอบทัง้ 3 ประการจะท างานไป
ดว้ยดมีปีระสทิธภิาพนัน้จะตอ้งสรา้งบรรยากาศในการท างานกลุ่ม คอืบรรยากาศดา้นกายภาพ
และบรรยากาศดา้นจติใจบรรยากาศดา้นกายภาพ คอื บรรยากาศทีส่ถานทีท่ างานเป็นกลุ่มเป็น
ทมี มลีกัษณะสะอาด สะดวกสบาย ท าใหเ้กดิความสุขในการท างานส่วนบรรยากาศทาจติใจคอื 
บรรยากาศทีผู่ท้ างานมคีวามคุน้เคยกนั ไวว้างใจกนั มมีติรสมัพนัธก์นัดว้ยความเป็นผูม้รีะเบยีบ
วนิยัในตนเองบรรยากาศดงักล่าวเป็นปัจจยัส าคญัท าใหผู้ท้ างานผูเ้รยีนเป็นสุขสนุกกบั  
การท างาน เป็นกลุ่มหรอืเป็นทมี ในการท างานเป็นกลุ่มของผูเ้รยีนมกัพบว่าสมาชกิบางคนมี
ความรบัผดิชอบดมีาก แต่บางคนไมม่คีวามรบัผดิชอบไมท่ างานตามทีม่อบหมายสมาชกิบางคน
ไมใ่หค้วามสนใจและความรว่มมอืต่อกลุ่มส่วนการประเมนิผลนัน้พบว่า ส่วนมากคะแนนกลุ่มไม่
ไดม้าจากคะแนนของสมาชกิแต่ละคนรว่มกนั แต่เป็นคะแนนรวมของกลุ่มซึง่สมาชกิทุกๆคนใน
กลุ่มไดค้ะแนนเท่ากบัคะแนนของกลุ่มแมจ้ะไมท่ างานตามความรบัผดิชอบกต็าม ดงันัน้จงึได้
พยายามในการแกปั้ญหา เพื่อใหส้มาชกิกลุ่มท างานดมีปีระสทิธภิาพวธิกีารทีเ่ป็นทีน่ิยมใชค้อื 
การใชก้ารเรยีนแบบรว่มมอืเมือ่ครไูดจ้ดับรรยากาศของชัน้เรยีน สิง่แวดลอ้มกจิกรรมวสัดุ
อุปกรณ์ไดค้รบถว้น เพื่อนกัเรยีนทีจ่ะเขา้มาศกึษาหาความรูค้วรไดม้กีารจดัการเกีย่วกบักลุ่ม
ของนกัเรยีนทีจ่ะเขา้มาใชป้ระโยชน์ จงึมขีอ้เสนอแนะวธิกีารจดักลุ่มนกัเรยีนเพื่อใหส้อดคลอ้ง  
กบัรปูแบบการสอนต่างๆดงันี้ (สุพนิ บุญชวูงศ,์  2544: 124) 
  1. การสอนกลุ่มใหญ่ เป็นการสอนนกัเรยีนจ านวนมาก การสอนจะใชว้ธิกีารบรรยาย 
แสดง อธบิายกจิกรรมใหน้กัเรยีน การสอนกลุ่มใหญ่มกัใชก้ารเล่าเนื้อหาส าคญั เพื่อเป็น
แนวทางในการอภปิรายต่อไปในกลุ่มเลก็ 
  2. การสอนกลุ่มเลก็ หมายถงึ กลุ่มทีม่ขีนาดเลก็พอเหมาะทีจ่ะใหทุ้กคนนัง่รอบโต๊ะหนั
หน้าเขา้หากนั เพื่อสื่อสารกนัไดส้ะดวกและสามารถมปีฏสิมัพนัธก์นัไดเ้ตม็ทีภ่ายในเวลาที่
ก าหนด ขนาดของกลุ่มใหญ่สุดประมาน 15 - 20  คน ขนาดทีด่ทีีสุ่ดคอื 5-6 คน 
  3. การสอนรายบุคคล เป็นการสอนทีค่รจูดักจิกรรมและสิง่แวดลอ้มใหส้นองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลโดยค านึงถงึเสรภีาพในการเรยีน ความพอใจในการท ากจิกรรมและลงมอื
ท ากจิกรรม 
 การวจิยัครัง้นี้ การจดักลุ่มผูเ้รยีน หมายถงึ การใหผู้เ้รยีนเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่มและมี
บทบาทในการเรยีนรูจ้ากกลุ่มใหม้ากทีสุ่ด  
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            2.  ด้านส่ือการสอนและแหล่งเรียนรู้ 
     2.1 สื่อการสอน 

          2.1.1 ความหมายของสื่อการสอน มนีกัการศกึษาไดใ้หค้วามหมาย ดงันี้  
                      กดิานนัท ์มะลทิอง (2543: 154) สื่อการสอน หมายถงึ ตวักลางทีช่่วยน า
และถ่ายทอดขอ้มลูความรูจ้ากครผููส้อน หรอืจากแหล่งความรูไ้ปยงัผูเ้รยีน เพื่อใหผู้เ้รยีน  
สามารถบรรลุถงึวตัถุประสงคก์ารเรยีนทีต่ ัง้ไว้  
                 ชยัยงค ์พรหมวงศ ์(2551: 32) สื่อการสอน หมายถงึ ตวักลาง หรอื
ช่องทางในการถ่ายทอดองคค์วามรู ้ทกัษะ และประสบการณ์ จากแหล่งเรยีนรูสู้่ผูเ้รยีนท าใหเ้กดิ
การเรยีนรูอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
                   ดงันัน้จงึสรปุไดว้า่ สื่อการสอน หมายถงึตวักลาง หรอืช่องทางทีบ่รรจเุนื้อหา
สาระเป็นสิง่ทีผู่ส้อนตอ้งการถ่ายทอดไปยงัผูเ้รยีน ช่วยท าใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูต้าม
วตัถุประสงคท์ีว่างไว ้ สื่อการสอนเปรยีบเสมอืน มอืทีส่ามของคร ูเพราะครสูามารถน ามาใช้
เป็นเครือ่งทุ่นแรง ช่วยเสรมิการสอนใหน่้าสนใจ และลดพลงังานทีค่รตูอ้งอธบิายใหน้้อยลงเป็น
การกระตุน้ความสนใจของผูเ้รยีน ช่วยสรา้งความเขา้ใจใหช้ดัเจน รวดเรว็ ยิง่ขึน้สื่อการสอน
แบ่งไดเ้ป็นสื่อประเภทวสัดุ เช่น ของจรงิ รปูภาพ บตัรค า แผนภมู ิหนงัสอื ฯลฯ  สื่อประเภท
อุปกรณ์เช่น เครือ่งฉายภาพขา้มศรีษะโทรทศัน์ วทิย ุฯลฯ สื่อประเภทวธิกีารไดแ้ก่กจิกรรม  
ทีค่รหูรอืนกัเรยีนจดัขึน้ ทัง้ในและนอกโรงเรยีน เช่น บทบาทสมมตุ ิการแสดงละคร ฯลฯ ดงันัน้
ครตูอ้งเป็นคนเลอืกสรรใหเ้หมาะสมกบัเนื้อหา จดุประสงคข์องบทเรยีน ผูเ้รยีน สภาพแวดลอ้ม 
สื่อการสอน ถา้แบ่งตามระดบัประสบการณ์ ของผูเ้รยีน 

         2.1.2 ประเภทของสื่อการสอน 
                  เมือ่พจิารณาแลว้อาจกลา่วไดว้า่สิง่ใดกต็ามทีเ่ป็นเครือ่งช่วยใหผู้เ้รยีน 

มพีฒันาการนบัว่าเป็นสื่อไดท้ัง้สิน้ ไดแ้ก่ 
             2.1.2.1 คร ู ครเูป็นสื่อทีม่คีวามส าคญัมาก เพราะก่อใหเ้กดิความเคลื่อนไหว

ในการเรยีนรูแ้ละเป็นสื่อทีจ่ะท าใหส้ื่ออื่นเกดิประสทิธภิาพในการเรยีนรู ้การเรยีนการสอน  
ถา้ปราศจากคร ูการเรยีนการสอนกไ็มเ่กดิผลแก่ผูเ้รยีนเลย  

            2.1.2.2 สิง่แวดลอ้มตามธรรมชาตผิูใ้ชต้อ้งเลอืกใหถู้กตอ้งตามความมุง่หมาย  
                      2.1.2.3 สื่อทีต่อ้งจดัท าขึน้ หรอืจดัหา ของจรงิจ าลอง ภาพถ่าย ภาพวาด 
เกม กจิกรรม ฯลฯ 

            2.1.2.4 สื่อประเภทวสัดุ เป็นสื่อทีก่่อใหเ้กดิความรูเ้บือ้งตน้แก่เดก็ในวชิา
ต่างๆ ครแูละผูเ้กีย่วขอ้งกบัผูเ้รยีน จะใชส้ื่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ผูเ้รยีนมากทีสุ่ดอาจแบ่งไดห้ลาย
ประการ เช่น 

                     1) วสัดุทอ้งถิน่ หมายถงึ วสัดุทีม่อียูใ่นทอ้งถิน่ตามภมูปิระเทศจะม ี
ความแตกต่างกนัออกไป เช่นภาคเหนือจะมมีใีบชา ภาคใตม้หีนิปะการงั เป็นตน้  

http://etc.pn.psu.ac.th/wbi/263201/lesson/05/mean.html


162 
 

                     2) สื่อวสัดุเหลอืใช ้หมายถงึ สิง่ของต่างๆทีใ่ชป้ระโยชน์แลว้ส่วนที่
เหลอืน ามาใชใ้หมส่่วนมากคนทัว่ไปจะมองขา้มและไมเ่หน็ความส าคญั  

                     3) วสัดุท าขึน้เอง คอื วสัดุทีท่ าขึน้เพื่อใชใ้นการเรยีนการสอน ซึง่ท ามา
จากวสัดุทอ้งถิน่ เช่น กล่องเศษกระดาษ ขวดน ้าพลาสตกิ 

                     4) วสัดุซือ้มาราคาถูก ซึง่บางอยา่งน ามาทดแทนวสัดุราคาแพงไดแ้ต่ก็
ตอ้งค านึงถงึลกัษณะการใชง้าน  

                     5) สื่ออุปกรณ์ ในการเรยีนรูช้่วย ใหส้อนไดต้รงเป้าประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้
                     6) สื่อทีเ่ป็นวธิกีาร เช่นการสาธติ กจิกรรม เกมใชป้ระกอบการเล่น 
       สรปุไดว้า่ สือ่การสอนแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คอื สื่อการสอนประเภทวสัดุ  

สื่อการสอนประเภทวธิกีาร สื่อการสอนประเภทอุปกรณ์ และสื่อทัง้ 3 ประเภทนี้จะช่วยใหผู้เ้รยีน
ไดร้บัประสบการณ์จากการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมต่อไป  
  ในการวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัสรา้งสื่อการจดัการเรยีนรู ้ตามยทุธศาสตรท์ีส่รา้งขึน้  
ทีเ่ชื่อว่า มนุษยเ์ป็นไวเนยบุคคลสามารถเรยีนรู ้ฝึกฝน อบรม บ่มนิสยัได ้และมนุษยจ์ะเรยีนรู้  
ไดด้ตีอ้งเผชญิสถานการณ์ เพื่อผูเ้รยีนจะเกดิการเรยีนรูท้ ัง้ทีเ่ป็นรปูธรรมแต่ถา้เป็นนามธรรม  
จะเรยีนรูน้้อยลง ดงันัน้ สื่อทีใ่ชใ้นการจดัการเรยีนรูจ้งึเป็น สื่อประสม เพราะสื่อประสมสามารถ
น าเสนอไดห้ลายรปูแบบ รวมถงึการมปีฏสิมัพนัธโ์ตต้อบกบัผูใ้ชท้นัท ีโดยเฉพาะการน าเอาสื่อ
ประสมมาใชร้ว่มกบัคอมพวิเตอร ์จะเอือ้ประโยชน์ในเรือ่งการเรยีนการสอนมาก ทัง้นี้เพราะสื่อ
ประสมสามารถใชใ้นการเรยีนการสอนไดทุ้กรปูแบบ และทุกสถานการณ์ และเหมาะสมกบั  
การเรยีนรูร้ายบุคคล โดยทีผู่เ้รยีนสามารถควบคุมการเรยีนของตนเองไดโ้ดยไมต่อ้งรอคอย  

      2.2 แหล่งเรยีนรู ้
                   2.2.1 ความหมายของแหล่งเรยีนรู้ 
                           แหล่งการเรยีนรู้ หมายถงึ แหล่งขา่วสารขอ้มลู สารสนเทศ แหล่งความรู้
ทางวทิยาการและประสบการณ์ทีส่นบัสนุนส่งเสรมิใหผู้เ้รยีน ใฝ่เรยีน ใฝ่รู ้แสวงหาความรูแ้ละ
เรยีนรูด้ว้ยตนเอง ตามอธัยาศยัอยา่งกวา้งขวางและต่อเนื่องจากแหล่งต่างๆ เพื่อเสรมิสรา้งให้
ผูเ้รยีนเกดิกระบวนการเรยีนรู้ และเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู้ (กรมสามญัศกึษา, 2544: 35) 
แหล่งเรยีนรูม้คีวามส าคญัดงันี้ 
                       2.2.1.1  เป็นแหล่งการศกึษาตามอธัยาศยั 
                       2.2.1.2  เป็นแหล่งการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
                       2.2.1.3  เป็นแหล่งปลกูฝังนิสยัรกัการอ่าน  การศกึษาคน้ควา้และการ
แสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง 
                       2.2.1.4  เป็นแหล่งสรา้งเสรมิประสบการณ์ภาคปฏบิตัิ 
                       2.2.1.5  เป็นแหล่งสรา้งเสรมิความรู้  ความคดิ  วทิยาการและประสบการณ์ 
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                   2.2.2  วตัถุประสงคข์องการจดัแหล่งการเรยีนรูใ้นโรงเรยีน   หลกัของการจดั
แหล่งเรยีนรูใ้นโรงเรยีนมดีงันี้   
                       2.2.2.1  พฒันาโรงเรยีนใหเ้ป็นสงัคมแห่งการเรยีนรู้ มี
แหล่งขอ้มลู  ขา่วสาร  ความรูว้ทิยาการ  และสรา้งเสรมิ ประสบการณ์ทีก่วา้งขวางหลากหลาย 
                       2.2.2.2  เสรมิสรา้งบรรยากาศการเรยีนรูใ้นโรงเรยีนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็น
ส าคญั 
                       2.2.2.3  จดัระบบและพฒันาเครอืขา่ยสารสนเทศ และแหล่งการเรยีนรูใ้น
โรงเรยีน 
                       2.2.2.4  ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนมทีกัษะการเรยีนรู้ เป็นผูใ้ฝ่เรยีนใฝ่รูแ้ละเรยีนรู้
ดว้ยตนเองอยา่งต่อเนื่องแหล่งการเรยีนรูใ้นโรงเรยีนไดแ้ก่หอ้งสมดุหอ้งคอมพวิเตอร์
หอ้งปฏบิตักิาร มมุหนงัสอืในหอ้งเรยีนศูนยส์ื่อการเรยีน สวนหยอ่ม สวนพฤกษศาสตร ์หอ้ง
พพิธิภณัฑ ์
                    2.2.3  วตัถุประสงคข์องการจดัแหล่งเรยีนรูใ้นทอ้งถิน่ 
                        2.2.3.1  เป็นแหล่งการศกึษาตลอดชวีติทีป่ระชาชนสามารถหาความรูต่้างๆ
ไดด้ว้ยตนเองตลอดเวลา 
                        2.2.3.2  เพื่อส่งเสรมิใหชุ้มชนและสงัคม มแีหล่งการเรยีนรูเ้พื่อการศกึษาที่
หลากหลาย สามารถเรยีนรูไ้ดต้ามอธัยาศยั 
                        2.2.3.3  เป็นเครือ่งมอืทีส่ าคญัของบุคคลแห่งการเรยีนรู ้ในการแสวงหา
ความรูเ้พื่อพฒันาตนเอง 
              แหลง่เรยีนรูใ้นทอ้งถิน่ ไดแ้ก่ หอ้งสมดุประชาชน พพิธิภณัฑ ์พพิธิภณัฑ์
วทิยาศาสตร ์หอศลิป์ สวนสตัว ์สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร ์อุทยานวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ีศูนยก์ารกฬีา สถานประกอบการ วดั ครอบครวั ชุมชน องคก์ารภาครฐัและ
ภาคเอกชน แหล่งขอ้มลู ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ แหล่งการเรยีนรูอ้ื่นๆ เป็นตน้  
 
   3. ด้านการจดับรรยากาศในชัน้เรียน  
               ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา ส านกังานคณะกรรมการการศกึษา  
ขัน้พืน้ฐาน  (2553: 5) ใหค้วามหมายของการจดับรรยากาศในชัน้เรยีน หมายถงึ การจดั
สภาพแวดลอ้มในชัน้เรยีนใหเ้อือ้อ านวยต่อการเรยีนการสอนเพื่อช่วยส่งเสรมิใหก้ระบวนการ
การเรยีนการสอนด าเนินไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ และสรา้งความสนใจใฝ่รู ้ใฝ่ศกึษา ตลอดจน
ช่วยสรา้งเสรมิความมรีะเบยีบวนิยัใหแ้ก่ผูเ้รยีน 
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 พรรณ ีช. เจนจติ  (2550: 54-56) กล่าวถงึบรรยากาศในชัน้เรยีนทีจ่ะน าไปสู่
ความส าเรจ็ในการสอน จดัแบ่งได ้6 ลกัษณะดงันี้ 
  1. บรรยากาศทีท่า้ทาย (Challenge) เป็นบรรยากาศทีค่รกูระตุน้ใหก้ าลงัใจนกัเรยีน
เพื่อใหป้ระสบผลส าเรจ็ในการท างาน นกัเรยีนจะเกดิความเชื่อมัน่ในตนเอง และพยายามท างาน
ใหส้ าเรจ็ 
  2. บรรยากาศทีม่อีสิระ (Freedom) เป็นบรรยากาศทีน่กัเรยีนมโีอกาสไดค้ดิไดต้ดัสนิใจ
เลอืกสิง่ทีม่คีวามหมายและมคีุณค่า รวมถงึโอกาสทีจ่ะท าผดิดว้ย โดยปราศจากความกลวัและ
ความวติกกงัวล บรรยากาศเช่นน้ีจะส่งเสรมิการเรยีนรู ้ผูเ้รยีนจะปฏบิตักิจิกรรมดว้ยความตัง้ใจ
โดยไมรู่ส้กึตงึเครยีด 
  3. บรรยากาศทีม่กีารยอมรบันบัถอื (Respect) เป็นบรรยากาศทีค่รรููส้กึว่านกัเรยีนเป็น
บุคคลส าคญั มคีุณค่า และสามารถเรยีนได ้อนัส่งผลใหน้กัเรยีนเชื่อมัน่ในตนเองและเกดิความ
ความยอมรบันบัถอืตนเอง 
  4.  บรรยากาศทีม่คีวามอบอุ่น (Warmth) เป็นบรรยากาศทางดา้นจติใจ ซึง่มผีลต่อ
ความส าเรจ็ในการเรยีน การทีค่รมูคีวามเขา้ใจนกัเรยีนเป็นมติร ยอมรบัใหค้วามช่วยเหลอืจะท า
ใหน้กัเรยีนเกดิความอบอุ่น สบายใจ รกัคร ูรกัโรงเรยีน และรกัการมาเรยีน  
           5.  บรรยากาศแห่งการควบคุม (Control) การควบคุมในทีน่ี้ หมายถงึ การฝึกให้
นกัเรยีนมรีะเบยีบวนิยั มใิช่การควบคุมไมใ่หม้อีสิระ ครตูอ้งมเีทคนิคในการปกครองชัน้เรยีน  
และฝึกใหน้กัเรยีนรูจ้กัใชส้ทิธหิน้าทีข่องตนเองอยา่งมขีอบเขต  
           6.  บรรยากาศแห่งความส าเรจ็ (Success) เป็นบรรยากาศทีผู่เ้รยีนรูส้กึประสบเกดิ
ความส าเรจ็ในงานทีท่ า ซึง่ส่งผลใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูไ้ดด้ขี ึน้ ผูส้อนจงึควรพดูถงึสิง่ทีผู่เ้รยีน
ประสบความส าเรจ็ใหม้ากกว่าการพดูถงึความลม้เหลวเพราะการทีค่นเราค านึงถงึแต่สิง่ที่
ลม้เหลวเพราะการทีค่นเราค านึงถงึแต่ความลม้เหลวจะมผีลท าใหค้วามคาดหวงัต ่าซึง่ไมส่่งเสรมิ
ใหก้ารเรยีนรูด้ขี ึน้ 
 บรรยากาศทัง้ 6 ลกัษณะน้ี มผีลต่อความส าเรจ็ของผูส้อนและความส าเรจ็ของผูเ้รยีน
ผูส้อนควรสรา้งใหเ้กดิในชัน้เรยีน 
 สมนุ อมรววิฒัน์   (2540: 125-130 ) ไดส้รปุผลการวจิยัเรือ่งสภาพในปัจจบุนัและปัญหา
ดา้นการเรยีนการสอนของครปูระถมศกึษาไว ้สรปุไดว้่าบรรยากาศในชัน้เรยีนตอ้งมลีกัษณะ  
ทางกายภาพทีม่คีวามสะดวกต่อการจดักจิกรรมการเรยีนรูส้รา้งความสนใจ ใฝ่รู ้และศรทัธาต่อ
การเรยีน นอกจากนี้ปฏสิมัพนัธร์ะหว่างกลุ่มนกัเรยีนและครกูบันกัเรยีนความรกัและศรทัธาทีค่รู
และนกัเรยีนมต่ีอกนัการเรยีนทีร่ ืน่รมยป์ราศจากความกลวัและวติกกงัวล สิง่เหล่านี้จะช่วยสรา้ง
บรรยากาศการเรยีนไดด้ ีดงันัน้จงึสามารถแบ่งประเภทของบรรยากาศในชัน้เรยีนได ้ 2 ประเภท 
คอื บรรยากาศทางกายภาพและบรรยากาศทางจติวทิยา บรรยากาศทัง้ 2 ประเภทนี้ มสี่วน
ส่งเสรมิการเรยีนรูท้ ัง้สิน้ ดงันี้  
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  1. บรรยากาศทางกายภาพ (Physical Atmosphere) หมายถงึ การจดัสภาพแวดลอ้ม
ต่างๆภายในหอ้งเรยีนใหเ้ป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย น่าด ูมคีวามสะอาด มเีครือ่งใชแ้ละสิง่อ านวย
ความสะดวกต่างๆทีจ่ะส่งเสรมิใหก้ารเรยีนของนกัเรยีนสะดวกขึน้เช่น หอ้งเรยีนมขีนาด
เหมาะสม แสงเขา้ถูกทาง และมแีสงสว่างเพยีงพอ กระดานด ามขีนาดเหมาะสมโต๊ะเกา้อี้  
มขีนาดเหมาะสมกบัวยันกัเรยีนเป็นตน้ 
  2. บรรยากาศทางจติวทิยา (Psychological Atmosphere) หมายถงึบรรยากาศ
ทางดา้นจติใจทีน่กัเรยีนรูส้กึสบายใจ มคีวามอบอุ่นมคีวามเป็นกนัเอง มคีวามสมัพนัธอ์นัดต่ีอกนั 
และมคีวามรกัความศรทัธาต่อผูส้อน ตลอดจนมอีสิระในความกลา้แสดงออกอยา่งมรีะเบยีบวนิยั  
ในชัน้เรยีน 
 เนื่องจากชัน้เรยีนมคีวามส าคญั เปรยีบเสมอืนบา้นทีส่องของนกัเรยีน นกัเรยีนจะใช้
เวลาอยูใ่นชัน้เรยีนประมาณ 5 - 6 ชัว่โมง อทิธพิลของชัน้เรยีนจงึมมีากพอทีจ่ะปลกูฝังลกัษณะ
ของเดก็ใหเ้ป็นแบบทีต่อ้งการได ้เช่น ใหเ้ป็นตวัของตวัเอง ใหส้มารถท างานเป็นหมูค่ณะไดด้ ี
ใหช้อบแสวงหาความรูอ้ยูเ่สมอ ใหม้คีวามรบัผดิชอบ ใหรู้จ้กัคดิวเิคราะห ์ดงันัน้เพื่อใหน้กัเรยีน  
มคีุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์และมคีวามรูส้กึอบอุ่นสบายใจในการอยูใ่นชัน้เรยีน ครจูงึควร
ค านึงถงึหลกัการจดัชัน้เรยีนดงัต่อไปนี้ 
           1.  การจดัชัน้เรยีนควรใหย้ดืหยุน่ไดต้ามความเหมาะสมชัน้เรยีนควรเป็นหอ้งใหญ่หรอื
กวา้งเพื่อสะดวกในการโยกยา้ย โต๊ะเกา้อี ้จดัเป็นรปูต่างๆเพื่อประโยชน์ในการเรยีนการสอนถา้
เป็นหอ้งเลก็ๆหลายๆหอ้งตดิกนัควรท าฝาเลื่อนเพื่อเหมาะแก่การท าใหห้อ้งกวา้งขึน้  
  2.  ควรจดัชัน้เรยีนเพื่อสรา้งเสรมิความรูทุ้กดา้น โดยจดัอุปกรณ์ในการท ากจิกรรมหรอื
หนงัสอือ่านประกอบเพื่อความสนใจไวต้ามมมุในหอ้ง เพื่อนกัเรยีนจะไดค้น้ควา้ท ากจิกรรม ควร
ตดิอุปกรณ์ รปูภาพ และผลงานไวเ้พื่อใหเ้กดิการเรยีนรู้ 
           3.  ควรจดัชัน้เรยีนใหม้สีภาพแวดลอ้มทีด่ ีไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มทาสตปัิญญา อารมณ์
และสงัคม ซึง่มอีทิธพิลต่อความเป็นอยูแ่ละการเรยีนของนกัเรยีนเป็นอนัมาก ครมูสี่วนช่วย
เสรมิสรา้ง สภาพแวดลอ้มใหด้ ีเช่น ใหน้กัเรยีนจดัหรอืตดิอุปกรณ์ใหม้สีสีวยงาม จดักระถาง
ตน้ไมป้ระดบัชัน้เรยีน  จดัทีว่่างของชัน้เรยีนใหน้กัเรยีนท ากจิกรรมคอยใหค้ าแนะน าในการอ่าน
หนงัสอื คน้ควา้ แกปั้ญหา และครคูวรสรา้งบรรยากาศในชัน้เรยีน ไมใ่หเ้ครยีด เป็นกนัเองกบั
นกัเรยีน ใหน้กัเรยีนรูส้กึมคีวามปลอดภยั สะดวกสบายเหมอืนอยูท่ีบ่า้น  
            4.  ควรจดัชัน้เรยีนเพื่อเสรมิสรา้งลกัษณะนิสยัทีด่งีาม ชัน้เรยีนจะน่าอยูก่ต็รงที่
นกัเรยีนรูจ้กัรกัษาความสะอาด ตัง้แต่พืน้หอ้งเรยีน โต๊ะมา้นัง่ ขอบประตูหน้าต่างขอบกระดาน
ชอลก์ แปลงลบกระดาน ฝาผนงัเพดาน ซอกมมุของหอ้ง ถงัขยะตอ้งลา้งทุกวนั เพื่อไมใ่หก้ลิน่
และบรเิวณทีต่ ัง้ถงัขยะจะตอ้งดแูลเป็นพเิศษ เพราะเป็นแหล่งบ่อเกดิเชือ้โรค 
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 5.  ควรจดัชัน้เรยีนเพื่อสรา้งความเป็นระเบยีบ ทุกอยา่งจดัใหเ้ป็นระเบยีบทัง้อุปกรณ์
ของใชต่้างๆ เช่น การจดัโต๊ะ ชัน้วางของ และหนงัสอื แมแ้ต่การใชส้ิง่ของกใ็หน้กัเรยีนรูจ้กัหยบิ
ใช ้เกบ็ในทีเ่ดมิ จะใหน้กัเรยีนเคยชนิกบัความเป็นระเบยีบ  
   6. ควรจดัชัน้เรยีนเพื่อเสรมิสรา้งประชาธปิไตย โดยครอูาจจดัดงันี้  
       6.1 จดัใหน้กัเรยีนเขา้กลุ่มท างาน โดยใหม้กีารหมนุเวยีนกลุ่มกนัไป เพื่อใหไ้ดฝึ้ก
การท างานรว่มกบัผูอ้ื่น 
       6.2 จดัทีน่ัง่ของนกัเรยีนใหส้ลบักนัเสมอ เพื่อใหทุ้กคนไดม้สีทิธทิีจ่ะนัง่ในจดุต่างๆ
ของหอ้งเรยีน 
 6.3 จดัโอกาสใหน้กัเรยีนไดห้มนุเวยีนกนัเป็นผูน้ ากลุ่ม เพื่อฝึกการเป็นผูน้ าและผู้
ตามทีด่ ี
           7.  ควรจดัชัน้เรยีนใหเ้อือ้ต่อหลกัสตูร หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ฉบบัปัจจบุนั เน้น
การจดัการเรยีนการสอนโดยใหผู้เ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง และใหใ้ชก้ระบวนการสอนต่างๆ ดงันัน้ครู
จงึควรจดัสภาพหอ้งใหเ้อือ้อ านวยต่อการเรยีนรู ้เช่น การจดัทีน่ัง่ในรปูแบบต่างๆอาจเป็นรปูตวัย ู
ตวัท ีหรอืครึง่งวงกลมหรอืจดัเป็นแถวตอนลกึใหเ้หมาะสมกบักจิกรรมการเรยีนการสอนและการ
จดับรรยากาศทางดา้นจติวทิยาใหผู้เ้รยีนรูส้กึกลา้ถามกลา้ตอบ กลา้แสดงความคดิเหน็เกดิ
ความใครรู่ ้ใครเ่รยีน ซึง่จะเสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิการพฒันาตน พฒันาอาชพี พฒันาสงัคม และเป็น
คนเก่ง ด ีมคีวามสุขไดใ้นทีสุ่ด 
 สรปุไดว้่าหลกัการจดัชัน้เรยีน คอื การจดับรรยากาศทางดา้นกายภาพและการจดั
บรรยากาศทางดา้นจติวทิยาในชัน้เรยีนใหเ้อือ้อ านวยต่อการเรยีนรูแ้ละเพื่อพฒันาผูเ้รยีนทัง้ดา้น
รา่งกาย อารมณ์ สงัคม และสตปัิญญา  
 การวจิยัครัง้นี้การจดับรรยากาศในชัน้เรยีน หมายถงึ การจดัชัน้เรยีนทีม่ขีนาดเหมาะสม
กบัจ านวนผูเ้รยีนแสงเขา้ถูกทาง แสงสว่างเพยีงพอ อากาศถ่ายเท มกีระดาน โต๊ะเกา้อีข้นาด
เหมาะสมกบัวยัผูเ้รยีนภายในหอ้งสามารถจดัโต๊ะเกา้อีไ้ดต้ามกจิกรรมการเรยีนรูม้ป้ีายแสดง
ผลงาน มมุคน้ควา้มป้ีายนิเทศใหค้วามรูท้างสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม เป็นหอ้งที่
ส่งเสรมิบรรยากาศการท างานเป็นกลุ่ม ลกัษณะสะอาด สะดวกสบาย ปลอดภยั มตีูแ้ละ  
ชัน้เกบ็วสัดุอุปกรณ์ สื่อการเรยีนรูก้ารสอน โต๊ะเกา้อีจ้ดัเป็นกลุ่มๆละ 4-6 คน มกีระดานไวท์
บอรด์ มเีครือ่งและจอโปรเจคเตอรพ์รอ้มเครือ่งคอมพวิเตอร ์มมีมุคน้ควา้จากต าราเอกสาร  
มใีบความรู ้หรอือนิเตอรเ์น็ต เป็นตน้ 
  
 
 
 



167 
 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
 1.  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนรู้ท่ีใช้สมองเป็นฐาน  
           1.1 งานวจิยัในประเทศ  
           ศนัสนีย ์ฉตัรคปุตแ์ละคณะ (2554) ไดศ้กึษาการเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุข:สารเคมี
ในสมองกบัความสุขความสุขในการเรยีนรู ้ชีใ้หเ้หน็ถงึความส าคญัของสมองและการท างานของ
สมองโดยระบบสารเคมใีนสมองมคีวามสมัพนัธก์บัความสุขความเศรา้ในชวีติสตปัิญญาความจ า
และการเรยีนรู ้รวมทัง้ผลทีเ่กดิขึน้ของการเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุขและการเรยีนรูท้ีไ่มม่คีวามสุขที่
มต่ีอการเปลีย่นแปลงของสารเคมใีนสมองพรอ้มไดเ้สนอแนวทางการจดัการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสม
อนัเป็นจดุเริม่ตน้ของการพฒันาผูเ้รยีน ใหเ้ป็นคนด ีเป็นคนเก่ง และมคีวามสุข เพราะเมือ่ผูเ้รยีน
อยากเรยีนรูแ้ละเรยีนรูด้ว้ยความพงึพอใจจะมกีารเปลีย่นแปลงสารเคมใีนสมองเช่น โดปามนี 
อดนิารนิ ท าใหม้คีวามสุขส่งผลใหป้ระสทิธภิาพในการเรยีนรูส้งูสุด  
  รจุริตัน์  บวัลา (2546) ไดศ้กึษาโปรแกรมการฝึกอบรมครอูนุบาลเรือ่ง  
การประยกุตผ์ลงานวจิยัทางสมองมาใชใ้นการสอนนกัเรยีนอนุบาล ม ี4 ขัน้ตอน 1) การศกึษา
ขอ้มลูพืน้ฐาน 2) การสรา้งโปรแกรมการอบรมคร ู3) การปรบัปรงุและน าเสนอโปรแกรม 
ผลการวจิยัพบว่า ใชโ้ปรแกรมท าใหค้รมูคีวามรูเ้รือ่งการท างานของสมอง และการประยกุต์
ผลงานทางสมองใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนสงูกว่าก่อนการอบรม อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 และมพีฤตกิรรมในการจดัการเรยีนการสอนสงูกว่าก่อนฝึกอบรมอยา่งมนียัส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั.05 
           ธนตัถ ์ จนัทวาท (2549) ไดส้รปุผล การใชชุ้ดการฝึกอบรมแบบบรูณาการ  
ทีม่ต่ีอความรูค้วามเขา้ใจในการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชส้มองเป็นฐานของครโูรงเรยีนประถมศกึษา
ทีเ่ขา้รว่มโครงการ โรงเรยีนแกนน าการจดัเรยีนรว่มโครงการโรงเรยีนแกนน า การจดัการ  
เรยีนรว่มมคีวามรูค้วามเขา้ใจการจดัการเรยีนเรยีนรูท้ีใ่ชส้มองเป็นพืน้ฐาน เพิม่ขึน้หลงัจาก
อบรมอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี ่ระดบั .05 
 สมทรง  สวสัด ี(2549) ไดศ้กึษาผลการใชชุ้ดกจิกรรมฝึกทกัษะการพดู-ฟัง
ภาษาองักฤษทีใ่ชห้ลกัการการเรยีนรูท้ีใ่ชส้มองเป็นฐาน ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 
โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทร ์จงัหวดัระยอง จ านวน 37 คน เครือ่งทีใ่ชใ้น 
การวจิยั คอื ชุดฝึกกจิกรรมทกัษะการฟัง-พดู ภาษาองักฤษจ านวน 4 ชุด แบบวดัความสามารถ
ทางดา้นทกัษะการพดู -ฟังภาษาองักฤษ ผลการวจิยัพบว่านกัเรยีนมคีวามสามารถทางดา้น
ทกัษะการฟัง-พดูภาษาองักฤษของนกัเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าเกณฑท์ีต่ ัง้ไวอ้ยา่งมนียัส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 และนกัเรยีนมเีจตคตต่ิอชุดกจิกรรมหลงัเรยีนสงูกว่าเกณฑท์ีก่ าหนดไวอ้ยา่งมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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          สริกิมล  หมดมลสนิ (2549) ไดศ้กึษากระบวนการจดัการเรยีนรูแ้ละวเิคราะห์
กระบวนการจดัการเรยีนรูแ้บบใชส้มองเป็นฐานและท าการวเิคราะหปั์จจยัทีส่นบัสนุนการจดั  
การเรยีนรูท้ีใ่ชส้มองเป็นฐาน เพื่อน าไปพฒันาตวับ่งชีคุ้ณภาพของกระบวนการจดัการ  
การเรยีนรูโ้ดยใชว้ธิเีชงิคุณภาพแบบกรณศีกึษาทีโ่รงเรยีนบา้นโป่งแยงนอก พบว่า ตวับ่งชี้
คุณภาพการจดัการเรยีนรูแ้บบใชส้มองเป็นฐานมทีัง้สิน้ 8 องคป์ระกอบ 127 ตวับ่งชีคุ้ณภาพ  
                   นรศิรา เสอืคลา้ย (2550) การวจิยัและพฒันาแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ 
ตามแนวคดิการเรยีนรูโ้ดยสมองเป็นฐานเพื่อพฒันาความสามารถทางการคดิของนกัเรยีนชัน้
ประถมศกึษาผลการวจิยัคอื 1) ลกัษณะของแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีใ่ชส้มองเป็นฐาน  
มุง่พฒันาการคดิของนกัเรยีนโดยใหค้วามส าคญักบัการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบั
ธรรมชาตแิละความตอ้งการของผูเ้รยีนลกัษณะของแผนตอ้งมี 1.1)จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ 
เน้นพฒันาความสามารถทางการคดิ 1.2) สาระการเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัเนื้อหาหลกัสตูรและ
ความสนใจของผูเ้รยีน 1.3) กจิกรรมการเรยีนรูเ้น้นกระบวนการกลุ่มการปฏบิตัจิรงิการเชื่อมโยง
กบัชวีติจรงิใหค้วามส าคญักบัการสรา้งบรรยากาศทีเ่ป็นมติรและสื่อสารทางบวก  1.4) สื่อการ
เรยีนการสอน ใชส้ื่อทีห่ลากหลายและสื่อของจรงิ 1.5) การวดัผลประเมนิผลเน้นการประเมนิผล
เพื่อปรบัปรงุพฒันาของนกัเรยีนอยา่งต่อเนื่อง และใหน้กัเรยีนมสี่วนรว่มในการประเมนิ  
2) ผลการใชแ้ผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิการเรยีนรูท้ีใ่ชส้มองเป็นฐาน พฒันา
ความสามารถทางการคดิและผลสมัฤทธิท์างการเรยีนไดม้ากกว่าการเรยีนรูจ้ากแผนการจดั
กจิกรรมการเรยีนรูป้กติ 
          สถาบนัส่งเสรมิอจัฉรยิภาพและนวตักรรมการเรยีนรู ้(2550) ไดศ้กึษาวจิยั
โครงการพฒันาโครงการน ารอ่งการจดัระบบการเรยีนรู ้BBL ในโรงเรยีนประถมศกึษา  
ปีการศกึษา 2548 โดยมวีตัถุประสงค ์เพื่อเปรยีบเทยีบพฒันาการทางสตปัิญญาของเดก็ก่อน
และหลงัการใชก้ระบวนการการจดัการเรยีนรูแ้บบ BBL โดยศกึษากบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปีที ่1-6  จ านวน 1,393 คน  ผลการวจิยัพบว่า คะแนนความสามารถทางสตปัิญญา ( IQ) ของ
นกัเรยีนทุกระดบัชัน้ก่อนและหลงัการใชร้ะบบการเรยีนรูแ้บบ BBL แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญั
ทางสถติ ิโดยนกัเรยีนในทุกโรงเรยีนมคีะแนนเพิม่ขึน้หลงัจากเขา้รว่มโครงการ BBL 
          ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา (2550) ไดจ้ดัท าสรปุผลการสมัมนา
ตดิตามการวจิยัการจดัการเรยีนรูภ้าษาไทยแบบ BBL นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่1  
ปีการศกึษา 2550 จ านวน 22 โรงเรยีน พบว่า 1) นกัเรยีนเปลีย่นพฤตกิรรมการเรยีนรู ้มคีวาม
กระตอืรอืรน้ อยากรูอ้ยากเหน็ มสีมาธ ิชอบอ่านหนงัสอืมากขึน้  2) ผูบ้รหิารตอ้งขยายผล  
การจดัการเรยีนรูภ้าษาไทยแบบ BBL ใหค้รบทุกชัน้เรยีน 3) ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
บางแห่งใชว้ธิกีารสอน ภาษาไทยแบบ BBL ไปใชเ้ป็นสื่อแกไ้ขการอ่านไมอ่อกเขยีนไมไ่ดข้อง
นกัเรยีนชัน้ ป.3 4) การจดัตารางเรยีนภาษาไทยแบบ BBL จดัช่วงเวลาไมเ่ท่ากนัสามารถ
ยดืหยุน่ใหเ้หมาะสมกบัช่วงเวลาและความตัง้ใจของผูเ้รยีนได ้5) การจดักจิกรรมการเรยีน
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ภาษาไทย แบบ BBL มจีดุแขง็คอืกจิกรรมมคีวามสอดคลอ้งกบัการพฒันาการทางสมอง เช่น 
การเคลื่อนไหว การอ้งเพลง ฯ 6) ปัญหาเรือ่งการจดัพืน้ทีใ่นหอ้งเรยีนซึง่มบีางโรงเรยีนมพีืน้ที่
ไมพ่อ ขนาดโต๊ะ เกา้อี ้ไมเ่หมาะสม และไมส่ามารถจดักจิกรรมหอ้งเรยีนเกนิกว่า 35 คนได ้  
                วมิลรตัน์ สนุทรโรจน์ (2555) ไดพ้ฒันารปูแบบการสอนเพื่อส่งเสรมิความสามารถ
ในการใชภ้าษาเพื่อการสื่อสารดา้นความเขา้ใจในการอ่าน โดยใชก้จิกรรมการเรยีนทีใ่ชห้ลกัการ
เรยีนรูโ้ดยใชส้มองเป็นฐาน มวีตัถุประสงคเ์พื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิค์วามเขา้ใจ ในการอ่าน
โดยใชก้จิกรรมการเรยีนระหว่างรปูแบบการสอนทีต่ ัง้พืน้ฐานไวก้บัสมองกบัขัน้ตอนการสอน
แบบ Conventional method  ทีจ่ะประเมนิความพงึพอใจของผูเ้รยีนในการใชร้ปูแบบ การสอน
ทีต่ ัง้อยูบ่นพืน้ฐานของสมอง กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการทดลองเป็นนกัเรยีนช่วงชัน้ที ่3 จ านวน 3 
โรงเรยีนใน จงัหวดัศรสีะเกษ ทีเ่ลอืกโดยแบบเจาะจง ผลการวจิยัพบว่า รปูแบบการสอนทีต่ ัง้บน
พืน้ฐานในเรือ่งสมองมปีระสทิธภิาพดมีาก เนื่องมาจากนกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมในรปูแบบ การ
สอนทีม่ผีลสมัฤทธิค์วามเขา้ใจในการอ่านสงูกว่านกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมแบบ  Conventional 
method อยา่งมนียัส าคญัทาสถติ ิ.01 นกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมตามรปูแบบการสอน มคีวาม
พงึพอใจกบัรปูแบบน้ีอยูใ่นระดบัสงูถงึสงูทีสุ่ด 
         มาลนีิ ไพบลูยนุ์กลูกจิ (2551) ไดน้ าหลกัการการเรยีนรูโ้ดยใชส้มองเป็นฐานมา
พฒันาแผนการจดัการเรยีนการสอนเรือ่งการอธบิายการใหบ้รกิารต่างๆในโรงแรมในรายวชิา
ภาษาองักฤษเพื่อธุรกจิการโรงแรมโดยมกีระบวนการของการจดัท าแผนการจดัการเรยีนรูด้งันี้  
1) ขัน้ตัง้เป้าหมาย 2) ขัน้กุญแจแห่งความส าเรจ็ 3) ขัน้สิง่ทีอ่าจยบัยัง้การเรยีนรู ้4) ขัน้ล าดบั
ขัน้ตอนการเรยีนรู ้ผลจากการใชแ้ผนการเรยีนการสอน คอื นกัศกึษามคีวามกระตอืรอืรน้  
ในการเรยีนมากขึน้มกีารช่วยเหลอืระหว่างกนั และนกัศกึษามองว่า ภาษาองักฤษไมย่ากเกนิไป  
          ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา (2551) ไดศ้กึษาสภาวะการศกึษาของไทย  
ปี 2550-2551 ปัญหาความเสมอภาคและคุณภาพของการศกึษาไทย"ผลการศกึษาได้
ขอ้เสนอแนะว่า การจดัการศกึษาทีด่ตีอ้งมุง่ใหผู้เ้รยีน ไดพ้ฒันาตนเองทุกดา้นอยา่งมคีวามสุข
และเพื่อความสุข เนื่องจากเดก็ทีม่คีวามสุขจะสนใจการเรยีนรู ้และเรยีนรูไ้ดด้กีว่าเดก็ทีไ่มม่ี
ความสุขประกอบกบัควรมกีารปฏริปูการวดัผลประเมนิผลทีเ่น้นการประเมนิความกา้วหน้าของ
ผูเ้รยีนเสรมิสรา้งความภาคภมูใิจในตนเองใหก้บัผูเ้รยีน โดยยดึหลกัว่าผูเ้รยีนแต่ละคนมคีวาม
พรอ้มในการเรยีนรูแ้ตกต่างกนั รวมทัง้ควรใหก้ารฝึกอบรมคร ูใหรู้จ้กัการจดัการเรยีนการสอนที่
สอดคลอ้งกบัการพฒันาสมอง (Brain Compatible Learning)   
          ปราณ ี อ่อนศร ี(2552) ไดก้ารพฒันารปูแบบทีส่่งเสรมิการเรยีนรูท้ีใ่ชส้มองเป็น
ฐานของนกัเรยีนพยาบาล วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก ผลการวจิยัพบว่า 1.รปูแบบการเรยีน
การสอนส่งเสรมิการใชส้มองเป็นฐาน (ACTOR Model) ประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน  คอื 1.วธิกีาร
ผ่อนคลาย 2.การใชผ้งัมโนทศัน์ 3.ขัน้การถ่ายโยงการเรยีนรู ้4.ขัน้การบรหิารสมอง 5.ขัน้การคดิ
ไตรต่รอง 2.ประสทิธภิาพรปูแบบการสอนทีส่่งเสรมิการเรยีนรูท้ีใ่ชส้มองเป็นฐานของนกัเรยีน
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วทิยาลยัพยาบาล พบว่า นกัเรยีนพยาบาลมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนและหลงัเรยีนแตกต่าง
กนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และนกัเรยีนพยาบาลมคีวามพงึพอใจต่อรปูแบบ  
การเรยีนการสอนโดยรวมอยูใ่นระดบั ดมีาก  
         อรวรรณ บุญสมปาน (2550) ไดศ้กึษาดา้นความรูด้า้นค าศพัทแ์ล ะความสามารถ
ในการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรยีนหลงัการใชก้จิกรรมการเรยีนรู ้แบบใชส้มองเป็นฐาน
กลุ่มเป้าหมายเป็นนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนปริน้รอแยลสว์ทิยาลยั จงัหวดั
เชยีงใหม ่เครือ่งมอืทีใ่ช ้ในการวจิยัประกอบดว้ยแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบใชส้มองเป็นฐาน
จ านวน 11 แผน เครือ่งมอืเกบ็รวบรวมขอ้มลู คอื แบบทดสอบความรูด้า้นค าศพัทแ์ละ
แบบทดสอบความสามรถในการอ่านภาษาองักฤษ ผลการวจิยัพบว่าความรูด้า้นค าศพัท์
ภาษาองักฤษของนกัเรยีนหลงัการใชก้จิกรรมการเรยีนรูแ้บบใชส้องเป็นฐานผ่านเกณฑท์ี่
ก าหนด รอ้ยละ 50 และอยูใ่นระดบัดมีาก ดา้นความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของ
นกัเรยีนหลงัการใชก้จิกรรมการเรยีนรูแ้บบใชส้มองเป็นฐานผ่านเกณฑท์ีก่ าหนดคอืรอ้ยละ 50 
และอยูใ่นเกณฑ ์ระดบัด ี
  อารยี ์ ปรดีกุีล (2554) การพฒันารปูแบบการเรยีนการสอนทกัษะการฟัง-พดู
ภาษาองักฤษตามหลกัการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารและการเรยีนรูโ้ดยใชส้มองเป็นฐานเพื่อ  
เสรมิสรา้งความสามารถในการใชภ้าษาเพื่อการสื่อสารของนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏั  
ผลการวจิยัพบว่า1) รปูแบบการเรยีนการสอนส่งเสรมิการใชส้มองเป็นฐานทีพ่ฒันาขึน้
ความสามารถในการใชภ้าษาเพื่อการสื่อสารของนกัศกึษาภายหลงัการทดลองสงูกว่าก่อน  
การทดลองอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 2) ประสทิธภิาพรปูแบบการสอนทีส่่งเสรมิ  
การเรยีนรูท้ีใ่ชส้มองเป็นฐานของนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏั 3) นกัศกึษามหาวทิยาลยั  
ราชภฏัมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนและหลงัเรยีนแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติิ 
ทีร่ะดบั .05 และ3)ความพงึพอใจต่อนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏั รปูแบบการเรยีนการสอน
โดยรวมอยูใ่นระดบัดมีาก 
 

 1.2 งานวิจยัต่างประเทศ 
          สเปรนเกอร ์(Sprenger, 1999) ไดน้ าหลกัการของการเรยีนรูโ้ดยใชส้มองเป็น  

ฐาน ไปประยกุตใ์ชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนไวยากรณ์ภาษาองักฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ ใหแ้ก่นกัศกึษาครสูถาบนัภาษามหาวทิยาลยัคอนโดบาประเทศอาเจนตนิา
ระหว่างปี พ.ศ.1998 -1999 และนกัศกึษาครผููส้อนภาษาสเปนระดบัประถมศกึษาและระดบั
มธัยมศกึษาในปี 1999มหาวทิยาลยั MN USA โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อเสรมิสรา้งความจ า
หลกัเกณฑไ์วยกรณ์ภาษาองักฤษเป้าหมายใหแ้ก่นกัเรยีน ผลการศกึษาพบว่า นกัเรยีนจ านวน
รอ้ยละ 85 มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนและมเีจตคตทิีด่ต่ีอการเรยีน
ภาษาองักฤษ 
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            แฮททสิ (Hatice, 2003) ไดท้ าการฝึกเจตคตขิองนกัศกึษาทีม่ต่ีอการเรยีนรู้
รายวชิาทกัษะภาษาองักฤษ 2 ตามหลกัการเรยีนรูโ้ดยใชส้มองเป็นฐานกลุ่มตวัอยา่งเป็น
นกัศกึษาชัน้ปีที ่1 ภาควชิาต่างประเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยตีะวนัออกกลางก าลงัเรยีน  
ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2002-2003  จ านวน 23 คน หลงัจากทีไ่ดร้บัการสอนตามแนวคดิ
การเรยีนรูใ้ชส้มองเป็นฐาน เป็นเวลา 10 สปัดาห ์ ค าถามจากแบบวดัเจตคตทิีม่ต่ีอการเรยีนรู้
ผล คอืนกัเรยีนรอ้ยละ 93 มเีจตคตต่ิอการเรยีนการสอนตามแนวการเรยีนรูโ้ดยใชส้มองเป็นฐาน
ในดา้นบวกมกีารสมัภาษณ์ถงึความรูส้กึมัน่ใจ ผ่อนคลาย และรูส้กึว่ามคีุณค่าและนกัเรยีนรอ้ยละ 
100 ไดร้บัการพฒันาทกัษะต่างๆ เช่นทกัษะการเขยีน ทกัษะการใชค้อมพวิเตอร ์ในการสบืคน้
ขอ้มลูทางภาษาทกัษะการเรยีนการสอนเกดิการพฒันาอารมณ์ และเกดิการเรยีนรูอ้ยา่งมี
ความหมาย 

          โฮก (Hoge,Pamela & Thomson,  2003) ไดท้ าการวจิยัเกีย่วกบัการรวบรวม
ผลการเรยีนรูต้ามแนว Brain Base Learning และการอ่านออกเขยีนไดข้องนกัเรยีน การเรยีนรู้
ตามแนวคดิพฒันาและการเรยีนรูข้องสมองนัน้ เป็นการเน้นใหม้นุษยไ์ดเ้รยีนรูไ้ดด้ทีีสุ่ด เมือ่มี
แนวการสอนทีท่ าใหส้มองนกัเรยีนท างานไดด้อียา่งไรกต็ามรปูแบบการสอนทีพ่บอยูเ่สมอๆ คอื 
การจดัประสบการณ์ ใหน้กัเรยีนโยการเรยีนแบบท่องจ า จงึท าใหง้านวจิยัในชัน้เรยีนทีน่ า
แนวคดิพฒันาการและการเรยีนรูข้องสมองและความสามารถในการอ่านออกเขยีนได ้โดยมี
จดุมุง่หมายเพื่อ ใหค้รอูนุบาลไดใ้ชย้ทุธศาสตรก์ารจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิ พฒันาการเรยีนรู้
ของสมองในการส่งเสรมิและพฒันานกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาตอนตน้ ใหอ่้านออกเขยีนได ้ใช้
วธิกีารวจิยัในโรงเรยีนต าบลเลก็ๆ ใชร้ปูแบบการสบืสวนสอบสวน ดว้ยการออกแบบเทคนิค 
การศกึษาธรรมชาตขิองสตัวแ์ละพชื ผลการวจิยัพบว่า นกัเรยีนทุกคนสามารถอ่านออกเขยีนได ้
ท าใหเ้หน็ความส าคญัของการพฒันาสมอง เป็นตวัช่วยส่งเสรมิและพฒันาการอ่านออกเขยีนได้
ใหแ้ก่นกัเรยีนในโรงเรยีนประถมศกึษาไดอ้ยา่งแน่นอน ดงันัน้คร ูผูบ้รหิารควรรว่มมอืจดัสภาพ
และฝึกหดัใหน้กัเรยีนพฒันาไดด้ยีิง่ขึน้ 
                   แคลมอนส ์(Clemorms, 2004) ไดพ้ฒันารปูแบบการเรยีนการสอนออนไลน์  
ตามแนวคดิการเรยีนรูโ้ดยใชส้มองเป็นฐาน ซึง่เป็นการน าเนื้อหาวชิาต่างๆ มาสรา้งเป็นบทเรยีน
ออนไลน์โดยมกีระบวนการเรยีนรูต้ามหลกัการเรยีนรูโ้ดยใชส้มองเป็นฐานทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็น
ศูนยก์ลาง ผลการศกึษาพบว่า รปูแบบการเรยีนการสอนออนไลน์ตามแนวคดิการเรยีนรูโ้ดยใช้
สมองเป็นฐานสามารถท าใหผู้เ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูกว่าการสอนแบบปกติ  

          ฟูเกสแลงส ์และดนับาร ์(Fugelsang & Dunbar,  2005) ไดศ้กึษาการคดิ 
เชงิสาเหตุทีซ่บัซอ้นภายใตร้ะบบการท างานโดยใชส้มองเป็นฐานโดยใชเ้ครือ่ง FMRI และ 
การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมศาสตร ์ในการศกึษาพืน้ฐานระบบประสาท ทีเ่กีย่วกบัการมอีคตต่ิอ  
การมเีหตุผลเชงิสาเหตุ โดยมผีูเ้ขา้รว่ม 14 คน ทีไ่ดร้บัหน้าทีท่ีอ่ธบิาย ความสมัพนัธข์องขอ้มลู
ไปยงัทฤษฎเีชงิสาเหตุ ทีเ่ป็นไปไดแ้ละเป็นไปไมไ่ด ้การเผชญิหน้ากบัขอ้มลูทีเ่ปลีย่นแปลง
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จ านวนโดยสอดคลอ้งกบัความสมัพนัธท์างคณติศาสตรท์ีถู่กก าหนดในระหว่างการประเมนิค่า
ของทฤษฎคีวามเป็นไปไดแ้ละทฤษฎคีวามเป็นไปไมไ่ดท้ีเ่กดิในสมองเนื้อเยือ้สมองส่วนหน้าและ
เยือ้หุม้สมองส่วนทา้ย สิง่ทีพ่บคอื ความสามารถอนัเป็นไปไดข้องทฤษฎเีชงิสาเหตุ ช่วยปรบั
เนื้อเยือ้พเิศษของระบบประสาทแขง็แรงขึน้ โดยขึน้อยูก่บัขนาดของขอ้มลูทีส่ม ่าเสมอ เมือ่เทยีบ
กบัความไมส่อดคลอ้งกนัภายใตเ้งือ่นไขของทฤษฎ ีโดยเฉพาะอยา่งยิง่การประเมนิค่า  
ความสม ่าเสมอของขอ้มลูดว้ยทฤษฎเีชงิสาเหตุทีเ่ป็นไปไดใ้นการเสรมิเนื้อเยือ้ประสาทใน  
รอยหยกัของสมองส่วน Para hippocampus ขณะทีก่ารประเมนิค่าความไมส่อดคลอ้งความ 
ไมส่อดคลอ้งกนัของขอ้มลูดว้ยทฤษฎคีวามเป็นไดใ้นการเสรมิเนื้อเยือ่ประสาททีเ่ป็นแถบเกดิขึน้
ก่อนสมองส่วนหน้าซกีซา้ยและสมองส่วน Precuneus ผูว้จิยัเสนอแนะว่าการคน้พบน้ีท าให้
ระบบประสาทอตัโนมตัเิกีย่วกบักลไกการท างานดว้ยสมมตุฐิานและขอ้อา้งองิทีถู่กรวมเขา้เป็น
ส่วนเดยีวกนัในสมองเกดิการท างานขึน้ 
 จากเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเกีย่วกบัแนวคดิ การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชส้มองเป็น
ฐาน (Brian-based Learning) เป็นแนวคดิทีค่รสูามารถน าไปปรบัใชใ้นการจดักจิกรรม  
การเรยีนรูใ้หแ้ก่นกัเรยีนโดยดจูากความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรยีนการจดัสภาพแวดลอ้ม  
การเรยีนรูแ้ละการสรา้งบรรยากาศในการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนจะเน้นไปทีอ่ารมณ์ความรูส้กึของ
ผูเ้รยีนเพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูท้ีแ่ทจ้รงิและไดพ้ฒันาทกัษะกระบวนการคดิในตวัผูเ้รยีนเองโดย
ผ่านกระบวนการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีผู่เ้รยีนสนใจ สามารถเรยีนรูไ้ดเ้ตม็ตามศกัยภาพตาม
แนวคดิทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
 
 2.งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนรู้ตามแนวพระพทุธศาสนา  
           อาจอง ชุมสาย ณ อยธุยา (2548) ไดว้จิยัเรือ่ง การพฒันารปูแบบการเรยีน  
การสอนแบบบรูณาการคุณค่าของความเป็นมนุษยโ์ดยองิแนวคดิ การเรยีนรูจ้ากการหยัง่เหน็
ดว้ยตนเอง จากการวจิยัแบบ ex post facto ในโรงเรยีนสตัยาไส พบว่า สาเหตุทีท่ าใหน้กัเรยีน
เกดิการเปลีย่นแปลงความคดิและพฤตกิรรมมาจากการสวดมนตภ์าวนา นัง่สมาธทิุกวนั  
ไดร้บัแรงบนัดาลใจ จาครแูละเพื่อนๆ ในโรงเรยีน และบรรยากาศของโรงเรยีน และผูว้จิยัได้
เสนอรปูแบบการเรยีนการสอนแบบบรูณาการการเหน็คุณค่าของความเป็นมนุษย ์ต่อครแูละ
อาจารยใ์นต่างประเทศซึง่เป็นทีย่อมรบัของครแูละอาจารย ์พรอ้มกนันัน้ไดม้กีารทดลองสอน
รปูแบบน้ีกบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาและนิสติในระดบัอุดมศกึษาในประเทศไทย ซึง่พบว่า
สามารถช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิการเปลีย่นแปลงความคดิและพฤตกิรรมไปในทางทีพ่งึประสงคข์อง
มหาวทิยาลยัอะบรามสแ์ห่งแคลฟิอรเ์นีย และไดท้ดลองเกีย่วกบัความสามารถในการจ าของ
นกัเรยีน  3 กลุ่มทีเ่บอรเ์คลลแีคมปัส มหาวทิยาลยั แคลฟิอรเ์นีย นกัเรยีนกลุ่มแรกไมม่ี 
การควบคุมจติใจโดยวธิกีารใด กลุ่มที ่2 ไดร้บัการฝึกสมาธเิป็นเวลา 1 ปี กลุ่มที ่3 ไดร้บัการฝึก
สมาธเิป็นเวลา 2 ปี จากการทดลองพบว่า การฝึกสมาธ ิหรอื การฝึกควบคุมจติใจสามารถช่วย
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เพิม่ความสามารถในการจ าของเราไดน้กัเรยีนกลุ่มแรกจ าได ้ รอ้ยละ 40 นกัเรยีนกลุ่มสอง
สามารถจ าไดร้อ้ยละ 60 และนกัเรยีนกลุ่มทีส่าม สามารถจ าไดร้อ้ยละ 70  
          ผูจ้ดัการออนไลน์  (2548) ไดเ้สนอผลการวจิยัเกีย่วกบัการท าสมาธแิบบพุทธ
ศาสนา มใิช่ก่อใหเ้กดิความสงบภายในจติใจเท่านัน้ แต่ยงัส่งผลดกีบักระบวนการท างานของ
สมองมนุษยท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนรูแ้ละเชื่อมโยงกบัอารมณ์ทางดา้นดอียา่งถาวรอกีดว้ย ทัง้นี้
นกัวจิยัไดท้ าการทดลองโดยการเปรยีบเทยีบการท างานของสมองขอองผูเ้ขา้รบัการทดลอง ใน
สองกลุ่มหลกั คอื 1) เป็นกลุ่มพระสงฆจ์ านวน 10 รปู มอีายเุฉลีย่ 49 ปี แต่ละรปูมปีระสบการณ์
ในการนัง่สมาธ ิ10,000 - 50,000 ชัว่โมงภายในระยะเวลา 17 ถงึ 40 ปี ทีผ่่านมา 2) เป็นกลุ่มที่
เป็นนกัศกึษาทีม่อีายเุฉลีย่ประมาณ 21 ปี จ านวน 10 คน ส่วนใหญ่ ไมเ่คยมปีระสบการณ์
ปฏบิตัธิรรม การท าสมาธมิาก่อน และพึง่ไดร้บัการอบรมในเรือ่งการท าสมาธ ิไดเ้พยีง 1 สปัดาห์
ก่อนเริม่การทดลอง การทดลองครัง้นี้ นกัวจิยัใชเ้ครือ่งมอื เรยีกว่า "อเิลค็โทรเอน็เซฟาโลแกรม" 
(Electroencephalograms) ในการวดัระดบัการท างานของคลื่นสมองแกมมา รวม 3 ครัง้ คอื 
ก่อน ระหว่าง และหลงัการฝึกสมาธ ิซึง่คลื่นสมองแกมมา เกีย่วขอ้งกบัการท างานของสมองที่
เชื่อมโยงการทรงจ า ระดบัการเรยีนรูร้ะดบัสมาธแิละการมองโลกในแงด่ผีูเ้ขา้รบัการทดลองทัง้
สองกลุ่มถูกจดัใหน้ัง่สมาธแิบบธเิบตในหอ้งทดลองทีผ่่อนคลาย และมกีารท าสมาธเิน้นใหรู้ส้กึถงึ
ความรกัและความเมตตาต่อสรรพสิง่ โดยจะไมใ่ชว้ธิกีารเพ่งจติต่อสิง่ใดสิง่หนึ่ง แมแ้ต่ลมหายใจ
ผลปรากฏว่า ในช่วงก่อนนัง่สมาธ ิคลื่นสมองแกมมาของกลุ่มพระภกิษุ มรีะดบัสงูกว่ากลุ่ม
นกัศกึษาและวดัระดบัความแตกต่างนี้ ไดป้รบัขึน้สงูขึน้อยา่งมาก ระหว่างการนัง่สมาธซิึง่ระดบั
คลื่นสมองแกมมา ของกลุ่มพระภกิษุ ในระหว่างการนัง่สมาธคิรัง้นี้ นบัว่าเป็นระดบัสงูทีสุ่ดเท่าที่
เคยมมีาเป็นทีช่ดัเจนว่า กลุ่มพระภกิษุ มกีารท างานของสมองทีเ่กีย่วขอ้งกบัอารมณ์ทางดา้น
บวก เช่น ความสงบสุขมปีระสทิธภิาพกว่ากลุ่มทีไ่มเ่คยปฏบิตัสิมาธใิดมาก่อนนอกจากนี้ยงัได้
สรปุว่า ระดบัคลื่นแกมมาทีส่งูของพระภกิษุก่อนการปฏบิตัสิมาธนิัน้แสดงใหเ้หน็ว่า สมองไดม้ี
การพฒันาอยา่งถาวร  หากไดร้บัการปฏบิตัธิรรมตดิต่อกนัเป็นระยะเวลานานถงึแมว้่า ปัจจยั
ทางดา้นอาย ุและสุขภาพ อาจท าใหค้ลื่นสมองแกมมา มรีะดบัแตกต่างกนัไปแต่ปัจจยัทีส่ าคญัที่
สงัเกตไดช้ดัเจน จากการทดลอง คอื จ านวนชัว่โมงของการปฏบิตัสิมาธสิ่งผลโดยตรงต่อ  
การท างานของคลื่นสมองแกมมา 
           ดารารตัน์ อุทยัพยคัฆ ์(2548) ไดพ้ฒันารปูแบบการเรยีนการสอนแบบพุทธวธิี
เพื่อเสรมิสรา้งพฤตกิรรมการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มของนกัเรยีนปฐมวยั ผลการวจิยั พบว่า  ได้
รปูแบบการเรยีนการสอนแบบพุทธวธิทีีย่ดึธรรมหลกั คอื หลกัอรยิสจั 4 และธรรมะประกอบ  
คอื หลกักลัยาณมติร หลกัโยนิโสมนสกิาร หลกัไตรสกิขา หลกัอทิธบิาท 4 มขีัน้ตอนการสอน 
 8 ขัน้ตอน คอืสรา้งความตระหนกัละเจตคต ิคดิถงึสาเหตุของปัญหา เสนอและคดิทางเลอืก 
วางแผนด าเนินการ ประเมนิและหาทางเลอืก ปฏบิตัติามขัน้ตอน ประเมนิผลและปรบัปรงุ  
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วดัประเมนิผลและสรปุผล รวมทัง้ไดเ้อกสารคู่มอืประกอบการเรยีนการสอนแบบพุทธวธิแีละ
แผนการสอน คุณภาพของรปูแบบการเรยีนการสอนแบบพุทธวธิปีระเมนิจากผูเ้ชีย่วชาญ  
ดา้นการน าไปใช ้มคีวามเหมาะสมมากทีสุ่ดเกอืบทุกประเดน็ ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่
พฤตกิรรมการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม พบว่านกัเรยีนกลุ่มทดลอง มคีะแนนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อน
เรยีนอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
          สุภทัรา คงเรอืง (2549) ศกึษาการเรยีนรู ้ของครแูละเดก็วยัอนุบาล : กรณศีกึษา
โรงเรยีนวถิพีุทธ เป็นการศกึษาใชร้ะเบยีบวจิยัเชงิคุณภาพแบบกรณศีกึษาเป็นหลกั ผลการวจิยั
พบว่า วถิพีุทธในโรงเรยีนเป็นการน าเอา หลกัไตรสกิขามาเป็นแนวทางการจดัการเรยีนรู ้ทัง้นี้
มุง่เน้นการสรา้งความกลมกลนืของชวีติคร ูและเดก็วยัอนุบาลกบัหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา
เป็นส าคญักระบวนการเรยีนรูว้ถิพีุทธของครเูป็นการพฒันาตน 5 ขัน้ตอน คอื 1) การเปิดใจรบั 
2) การส ารวมระวงักาย วาจา ใจ 3) การมสีตแิละสมาธ ิ4) การตระหนกัและเหน็คุณค่า 5) การมี
ปัญญา ส่วนกระบวนการเรยีนรูว้ถิพีุทธของเดก็อนุบาลประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอน คอื 1) ความ
เป็นปกตใินการด ารงชวีติ 2) การมสีมาธขิณะเล่นและปฏบิตักิจิกรรมต่างๆ 3) การเอือ้เฟ้ือ
แบ่งปันส่วนปัจจยัเกือ้หนุนใหเ้กดิการเรยีนรูว้ถิพีุทธ คอื  1) ความเป็นกลัยาณมติร  
2) สิง่แวดลอ้มทีด่ ี3) การสงเคราะหเ์กือ้กูล 4) การท างานรบัใชส้งัคม 5) การปฏบิตัอิยา่ง
สม ่าเสมอต่อเนื่อง 6) การมแีบบอยา่งทีด่ ี7) การใหก้ารเสรมิแรง 
          ขวญัฟ้า รงัสยิานนัท ์ (2552) ไดพ้ฒันารปูแบบการจดักระบวนการเรยีนรู้  
แนวพุทธส าหรบัเดก็ปฐมวยั ผลการวจิยั พบว่า รปูแบบการจดักระบวนการเรยีนรูแ้นวพุทธ
ส าหรบัเดก็ปฐมวยั เพื่อพฒันาจรยิธรรมเดก็ปฐมวยั ใชห้ลกัธรรม สมัมาทฐิ ิไตรสกิขา ปัญญา
วุฒธิรรม 4 โดยยดึหลกัพฒันาการและการเรยีนรูข้องเดก็ คร ูถอืเป็นตวัแทนการขดัเกลา  
ทางสงัคม (Socialization agent) ทีส่ าคญัในการหล่อหลอมใหเ้ดก็เกดิการเรยีนรูผ้่านปฏสิมัพนัธ์
กจิกรรม 2 ประเภท คอื 1) กจิกรรมในชวีติประจ าวนัเน้นการส ารวม กาย วาจา ใจ ดว้ยการ
เจรญิสตใินช่วงกจิกรรมยามเชา้ ก่อนรบัประทานอาหาร ก่อนนอน และก่อนกลบับา้น  
2) กจิกรรมในหน่วยการเรยีนรูเ้น้นการเรยีนรูจ้ากการไดย้นิ มองเหน็ สดูดม ชมิ สมัผสั และรบัรู้
ดว้ยใจ ผ่านสาระการเรยีนรูใ้นหน่วยต่างๆ โดยการลงมอืกระท าเป็นรายบุคคล กลุ่มยอ่ยและ
กลุ่มใหญ่ ขัน้ตอนการจดักระบวนการเรยีนรูม้ ี5 ขัน้ คอื 2.1) การจดัปัจจยัสนบัสนุนการเรยีนรู ้
2.2) การฝึกการรบัรู ้2.3) การพฒันาการคดิ 2.4) การลงมอืปฏบิตั ิ2.5) การประเมนิ 
          กติตชิยั สุธาสโินบล  (2553) ไดพ้ฒันารปูแบบการจดัการเรยีนการสอนวชิา
วทิยาศาสตรต์ามแนววถิพีุทธ ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนอนุบาลนครนายก  
ผลการวจิยั พบว่า 1) รปูแบบการจดัการเรยีนการสอนวชิาวทิยาศาสตรต์ามแนววถิพีุทธ
ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็ว่าอยูใ่นเกณฑเ์หมาะสมมาก 2) รปูการสอนวทิยาศาสตร ์ตามแนววถิี
พุทธทีพ่ฒันาขึน้ประกอบดว้ยกระบวนการเรยีนการสอน 5 ขัน้ตอน คอื 2.1) ขัน้สรา้งศรทัธา 
2.2)ขัน้ปัญญาวุฒธิรรม 2.3) ขัน้พฒันาปัญญา 2.4) ขัน้ปรบัปรงุและประยกุตใ์ช ้2.5) ขัน้สรปุ
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และประเมนิผล ส าหรบัรปูแบบการจดัการเรยีนการสอนน้ีใชช้ื่อเรยีกว่า Science Buddhist 
Instructional Model  3) ผลการพฒันาการเรยีนดา้นกาย (กายภาวนา)พฤตกิรรมการเรยีน  
ดา้นทกัษะทางสงัคม (ศลีภาวนา) พฤตกิรรมการเรยีนดา้นจติใจ (จติตภาวนา) ของนกัเรยีน  
ทีพ่งึประสงคจ์ากการประเมนิครัง้แรกนกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ รอ้ยละ 33.33 และการประเมนิครัง้
สุดทา้ย นกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 100 และเพิม่ขึน้รอ้ยละ 66.67 ของการประเมนิครัง้แรก 
ส่วนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร ์(ปัญญาภาวนา) มคีะแนนเฉลีย่หลงัการทดลองสงูกว่า
ก่อนการทดลองอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 แสดงว่า รปูแบบการจดัการเรยีนการสอน
วทิยาศาสตรต์ามแนววถิพีุทธ ทีพ่ฒันาขึน้สามารถพฒันานกัเรยีนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  
          รสสุคนธ ์ยมกนิษฐ ์ (2553) ไดศ้กึษากระบวนการเรยีนรูต้ามแนว
พระพุทธศาสนา ซึง่สรปุว่า กระบวนการเรยีนรูท้างพระพุทธศาสนา เกดิจากองคป์ระกอบ คอื 
อายตนะภายในไดแ้ก่ ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ อายตนะภายนอก ไดแ้ก่ รปู เสยีง กลิน่ รส สิง่ที่
ถูกตอ้งกาย (โผฏฐพัพะ)อารมณ์ทีเ่กดิกบัใจ (ธรรมารมณ์) และวญิาณ คอื ความรูท้ีเ่กดิขึน้เมือ่
อายตนะภายในกบัอายตนะภายนอกกระทบกนัเมือ่องคป์ระกอบทัง้สามดงักล่าวประจวบพรอ้ม
กนัจงึเกดิเป็นผสัสะ ผสัสะจงึเป็นจดุเริม่ตน้การเรยีนรูข้องมนุษย ์ขอ้มลูต่าง ๆ ทีผ่่าน เขา้มาทาง
อายตนะจะเป็นขอ้มลูหรอืความรูไ้ดต้อ้งผ่านการแปลความหมายดว้ยจติ โดยประมวลผลจนเกดิ
เป็นความรูแ้ละสื่อสารกบัสิง่แวดลอ้มต่าง ๆ รอบตวั พระพุทธศาสนาจงึใหค้วามส าคญักบัจติ
และการรบัรูอ้ารมณ์ต่าง ๆ อนัเป็นสภาวะเฉพาะของจติทีไ่มส่ามารถ ชัง่ ตวง วดั ดว้ยวธิกีาร
ทางวทิยาศาสตร ์เช่น ความโกรธ ความพอใจ ปีต ิฯลฯ ผลของการศกึษากระบวนการเรยีนรู้
ทางพระพุทธศาสนาพบว่า พระพุทธศาสนาใหค้วามส าคญักบัการมองชวีติตามหลกัอรยิสจั ๔  
ว่าทุกขห์รอืปัญหาของชวีติเกดิจากกเิลส ตณัหาซึง่เป็นผลมาจากผสัสะ การดบัตณัหาสามารถ
ดบัไดด้ว้ยสต ิและสตจิะเกดิขึน้ไดด้ว้ยกระบวนการฝึกฝนอบรมตนใน ๓ ดา้น ไดแ้ก่ อบรมตน
ดา้นศลี สมาธแิละปัญญาโดยมปัีจจยัเริม่ตน้ของกระบวนการเรยีนรูต้ามแนวศรทัธาซึง่มี
กลัยาณมติรแนะแนวในการคดิวเิคราะหพ์จิารณาและน าเขา้สู่กระบวนการเรยีนรู ้จากนัน้บุคคล
จงึน าตนเขา้สู่กระบวนการเรยีนรูด้ว้ยการลงมอืปฏบิตัแิละคดิวเิคราะหพ์จิารณาสิง่ต่างๆ อยา่ง
เป็นอสิระดว้ยโยนิโสมนสกิารเมือ่บุคคล มโียนิโสมนสกิาร สมัมาทฐิ ิกจ็ะเกดิขึน้ตามมาท าให้
องคธ์รรม (องคม์รรค) ในกระบวนการเรยีนรูเ้กดิขึน้และสมัพนัธเ์ป็นกระบวนการอยา่งมี
ประสทิธภิาพ และมคีวามสมัพนัธก์บัองคธ์รรมทีเ่กือ้หนุนใหก้ารเรยีนรูบ้รรลุจดุมุง่หมาย  
คอืปัญญาวุฑฒธิรรม ๔ อนิทรยี ์๕ พละ ๕ ซึง่ส่งผลใหก้ระบวนการเรยีนรูพ้ฒันาไปตามล าดบั
ขัน้ในวสิุทธ ิ๗ ซึง่สิง่ทีใ่ชต้รวจสอบ ความถูกตอ้งของกระบวนการเรยีนรู ้คอื มนุษยส์ามารถใช้
อายตนะภายในตวัมนุษยเ์องสมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้มรอบตวัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ระวงัไมใ่หก้เิลส
ครอบง าจติใจเมือ่รบัรูส้ ิง่ต่าง ๆ การเรยีนรูจ้งึเป็นการใชอ้ายตนะภายในตวัมนุษยเ์องสมัพนัธก์บั
สิง่ทัง้หลายทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งถูกตอ้งและตอ้งประกอบดว้ยโยนิโสมนสกิารและสมัมาทฐิ ิซึง่มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการแสดงออกทางกาย วาจา รวมถงึการส ารวมใจไมใ่หก้เิลสเขา้
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ครอบง า เป็นการเริม่ความสมัพนัธท์างสงัคมหรอืการเรยีนรูภ้ายนอกตวับุคคลเขา้ไปหาภายใน
ตวับุคคล ส่งผลต่อความสมัพนัธด์า้นจติใจ อนัเป็นความสงบภายใน เป็นการฝึกฝนอบรมจติให้
พน้จากอ านาจกเิลส ตณัหา อุปาทานดว้ยสมถภาวนาและวปัิสสนาภาวนาจนพฒันาไปสู่ปัญญา
ทีถู่กตอ้งตามหลกัอรยิสจั ๔ ซึง่เป็นความรูเ้ท่าทนัสิง่ทัง้ปวงตามความเป็นจรงิจนสามารถ
ท าลายกเิลสและหลุดพน้จากความทุกข ์ความสมัพนัธท์างพฤตกิรรม จติใจ และปัญญาดงักล่าว
มบีทบาทต่อการพฒันามนุษยใ์หเ้จรญิงอกงามใน ๔ ดา้น คอื กาย ศลี จติ และปัญญาอนัน าไปสู่
จดุหมายของชวีติตามความพรอ้มของบุคคลไดแ้ก่ จดุหมายปัจจบุนั จดุหมายเบือ้งหน้าและ
จดุหมายสงูสุด 
  ลลีาวด ีวชัโรบล (2553) ไดพ้ฒันารปูแบบการเรยีนการสอนทางไกลวชิา
พระพุทธศาสนาโดยบรูณาการกจิกรรมการเรยีนรู ้4 MATและทฤษฎปีลกูฝังนิสยัเพื่อพฒันา
เหตุผลเชงิจรยิธรรมของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ในเขตกรงุเทพมหานคร ผลการวจิยั
พบว่า 1) รปูแบบการสอนทางไกลม ี7 องคป์ระกอบ คอื 1.1) ผูส้อนทางไกล 1.2) เทคโนโลยี
การสอน 1.3) หลกัสตูรการเรยีนการสอน 1.4) กจิกรรมการเรยีนรู ้1.5) สภาพแวดลอ้มการเรยีน
การสอนทางไกล 1.6) ปัจจยัเกือ้หนุน และ 1.7) ผูเ้รยีนทางไกล 2) ขัน้ตอนการเรยีนทางไกลม ี3 
ส่วนคอื 2.1) การเรยีนการสอนทางไกลผ่านโทรทศัน์ ม ี11 ขัน้ตอน คอื 2.1.1) ปฐมนิเทศหน่วย
การเรยีน 2.1.2) วดัความรูเ้หตุผลเชงิจรยิธรรมก่อนเรยีน 2.1.3) สรา้งประสบการณ์ 2.1.4) 
วเิคราะหป์ระสบการณ์ 2.1.5) พฒันาประสบการณ์ดว้ยความคดิรวบยอด 2.1.6)พฒันาความรู้
ความคดิ 2.1.7) ปฏบิตัติามแนวคดิทีไ่ดเ้รยีนรู ้2.1.8) สรา้งชิน้งานของตน 2.1.9) วเิคราะห์
ผลงานและน าไปใช ้2.1.10) แลกเปลีย่นประสบการณ์ 2.1.11) วดัความรูเ้หตุผลเชงิจรยิธรรม
หลงัเรยีน 2.2) ขัน้ตอนการจดักจิกรรมประจ าวนัผ่านกระดานสนทนา จ านวน 21 วนั ระหว่าง
คาบเรยีนของสปัดาหม์ ี8 ขัน้ตอน 2.3) นกัเรยีนทีเ่รยีนรปูแบบการเรยีนการสอนทางไกลวชิา
พระพุทธศาสนาโดยบรูณาการกจิกรรมการเรยีนรู้ 4 MAT และทฤษฎปีลกูฝังนิสยัเพื่อพฒันา
เหตุผลเชงิจรยิธรรมหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 มคีวาม 
พงึพอใจอยูใ่นระดบัพอใจอยา่งยิง่ และความคดิเหน็ของผูป้กครองทีม่ต่ีอพฤตกิรรมการ
เปลีย่นแปลงของนกัเรยีนอยูใ่นระดบัพอใจอยา่งยิง่ 
           วรีะ สุภะ (2553) ไดพ้ฒันารปูแบบการเรยีนการสอนทางไกลเชงิพุทธของ
สถานีโทรทศัน์ผ่านดาวเทยีมช่อง ด ีเอม็ ซ ีทีม่ต่ีอผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและการคดิอยา่งมี
วจิารณญาณ การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันารปูแบบการเรยีนการสอนทางไกลเชงิพุทธ  
ของสถานีโทรทศัน์ผ่านดาวเทยีมช่อง ด ีเอม็ ซ ีทีม่ต่ีอผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและการคดิอยา่ง
มวีจิารณญาณโดยมขีัน้ตอนการวจิยัออกเป็น 4 ขัน้ตอนคอื 1)ศกึษาและสงัเคราะหก์รอบแนวคดิ
ของรปูแบบการเรยีนการสอนทางไกลเชงิพุทธของสถานีโทรทศัน์ผ่านดาวเทยีมช่อง ด ีเอม็ ซ ี
2) พฒันารปูแบบการเรยีนการสอนทางไกลฯ 3) ศกึษาผลของการใชร้ปูแบบการเรยีนการสอน
ทางไกล ฯ 4) น าเสนอรปูแบบการเรยีนการสอนทางไกลฯ เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื รปูแบบ
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การเรยีนการสอนทางไกลฯ แบบวดัการคดิอยา่งมวีจิารณญาณแบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
และแบบสอบถามความพงึพอใจของผูเ้รยีน ผลการวจิยั พบว่า 1.องคป์ระกอบของรปูแบบ 
การเรยีนการสอนทางไกลฯ ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบ คอื 1) แหล่งเรยีนรู ้2) เทคโนโลย ี
3) บุคลากร 4) สื่อการเรยีนรู ้5) ศูนยป์ระสานงาน และ 6) สภาพแวดลอ้มขัน้ตอนของระบบ
สนบัสนุนการศกึษาทางไกลประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน คอื 1) การเตรยีมการก่อนการเรยีน 
การสอน 2) การวางแผนการเรยีนการสอน 3) การออกแบบเนื้อหาและสื่อการเรยีนการสอนใน
การศกึษาเชงิพุทธดว้ยกระบวนการสรา้งศรทัธาและโยนิโสมนสกิาร 4) การถ่ายทอดการเรยีน
การสอน 5) การตดิตามและประเมนิผล  2.นกัศกึษาระดบัปรญิญาบณัฑติทีเ่รยีนตามรปูแบบ
การเรยีนการสอนทางไกลฯ ทีพ่ฒันาขึน้มคีะแนนความคดิอยา่งมวีจิารณญาณหลงัเรยีนสงูกว่า
ก่อนการเรยีน อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.01มคีะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงู
กว่าก่อนการเรยีนอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และ มคีวามพงึพอใจต่อการเรยีนตาม
รปูแบบฯทีพ่ฒันาขึน้อยูใ่นระดบัมาก 3ผูท้รงคุณวุฒ ิ5 ท่าน ท าการประเมนิรปูแบบการเรยีน  
การสอนทางไกลฯ แลว้มคีวามคดิเหน็ว่า รปูแบบการเรยีนการสอนทางไกลฯ ทีพ่ฒันาขึน้นัน้  
มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัดมีาก 
           กติกิร สปิรติ   (2556) ไดศ้กึษา ผลงานวจิยัเชงิวทิยาศาสตร ์กล่าวว่าการฝึก
สมาธ ิสมัพนัธก์บัการท างานของสมอง เมือ่คลื่นสมองเปลีย่นเป็นคลื่น แบบธตีา  
(ความถี ่7-4.9 เฮริต์ซ)์ ช่วยใหร้า่งกายผ่อนคลายเป็นผลดต่ีอชวีติและสุขภาพ 
 
กรอบแนวคิด การสร้างและการพฒันายทุธศาสตรก์ารเรียนรู้สาระสงัคมศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม ท่ีใช้สมองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรียนรู้ตามแนวพระพทุธศาสนา
เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษา 
ปีท่ี 2  
 

จาการศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักรอบแนวคดิพืน้ฐานใน 
การพฒันากระบวนการเรยีนรูเ้พื่อก าหนดยทุธศาสตรก์ารเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสรมิ
ความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา ปีที ่2  ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้
ไดด้ าเนินการสงัเคราะหแ์นวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการ ได ้ดงัตารางที ่12 และตารางที ่13 
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ตารางท่ี 12  แนวคดิทฤษฎกีารเรยีนรูท้ีใ่ชส้มองเป็นฐาน และหลกัการของทฤษฎ ี
 
แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีใช้สมองเป็นฐาน  หลกัการของทฤษฎี 

1.จดัใหม้บีรรยากาศเชงิบวก ใหผู้เ้รยีนเกดิ
ความสบายใจ อารมณ์ด ีครผููส้อนอารมณ์ขนั 
นกัเรยีนไมก่งัวล อนัเป็นการเพิม่โอกาสในการ
เรยีนใหส้งูขึน้ 
2.เสรมิใหร้า่งกายผูเ้รยีนมพีลงัอาหารต่างๆ 
และวติามนิสมอง ตอ้งการกลโูคส น ้าตาล น ้า 
และออกซเิจน หอ้งเรยีนจดัใหม้นี ้าดื่มมากๆ 
และมอีอกซเิจน ท าใหผู้เ้รยีนจะเรยีนรูไ้ดด้ี 
3.สิง่ทีจ่ะใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูค้วรเป็นสิง่ทีผู่เ้รยีน
สมัผสัได ้มคีวามหมายสงู สื่อจงึน ามาช่วยให้
ผูเ้รยีนไดส้มัผสัจรงิๆ ดว้ยการลงมอืกระท าดว้ย
ภาพ สญัลกัษณ์ต่างๆ และตอ้งสอดคลอ้งกบั
เรือ่งทีผู่เ้รยีนเรยีนดว้ยและควรเป็นสิง่ทีเ่ป็น
ความรูส้กึเชงิบวก เกีย่วขอ้งกบัชวีติคน จะมี
ความหมายสงู ซึง่จะท าใหผู้เ้รยีนจ าไดน้าน 
น ามาใชไ้ดท้นัที 
4.จดัเวลาใหผู้เ้รยีนลงมอืท ามาก ๆ จะท าให้
สมองตื่นตวั และฝึกฝนท าบ่อยๆ จะท าให้
ผูเ้รยีนเกดิความช านาญ 
5.การท าซ ้าและการฝึกฝนท าใหเ้กดิความ
ช านาญ แต่การคดิวเิคราะหห์าทางเพิม่พนูใหด้ี
ขึน้น าจะไปสู่ความสมบรูณ์ การเรยีนรูจ้งึตอ้ง
ถกัทอใหผู้เ้รยีนมรีปูแบบความคดิอยา่ง
แตกฉาน น าไปสู่ปัญญา และการพฒันา 
พหุปัญญาตามความถนดัทุนเดมิของผูเ้รยีนท า
ใหผู้เ้รยีนเป็นเลศิในทางของตน 
 

1.สมองมรีะบบการเรยีนรูท้ีซ่บัซอ้นเพราะ
รวมไปถงึรา่งกายการเคลื่อนไหว ความคดิ 
อารมณ์สิง่แวดลอ้มซึง่เกดิขึน้พรอ้มกนั 
2.สมองจะเรยีนรูไ้ดถ้า้มปีฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ื่น 
สงัคม สิง่แวดลอ้ม 
3.สมองจะแสวงหาความหมาย ความเขา้ใจ
จากประสบการณ์ชวีติตลอดเวลา 
4.การแสวงหาความหมายความเขา้ใจใน
ประสบการณ์โดยจดัไวเ้ป็นหมวดหมู่ 
แบบแผน 
5.อารมณ์มสี่วนส าคญัในการเรยีนรู้ 
6.สมองจะเรยีนรูไ้ปพรอ้มๆกนัทัง้ภาพรวม
และภาพยอ่ย 
7.การเรยีนรูเ้กดิจากการตัง้จดุสนใจเรือ่งทีจ่ะ
ศกึษาและเกดิจากสิง่แวดลอ้มทีไ่มไ่ดต้ัง้ใจ
ศกึษา 
8.การเรยีนรูจ้ะมกีระบวนเกดิจากทีรู่ต้วัและ
ไมรู่ต้วั 
9.สมองมคีวามจ า 2 แบบคอืแบบเชื่อมโยง
มติ/ิระยะซึง่บนัทกึจากประสบการณ์ของเรา
และความจ าแบบท่องจ า 
10.การเรยีนรูส้มองเป็นไปตามพฒันาการ  
11.การเรยีนรูท้ีส่งูและซบัซอ้นจะเรยีนรูไ้ดด้ี
ในบรรยากาศทีย่ ัว่ยแุละทา้ทายใหเ้สีย่งถา้
บรรยากาศเครยีดและกดดนัจะไมเ่กดิ 
การเรยีนรู้ 
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 ตารางท่ี 12  ทฤษฎกีารเรยีนรูท้ีใ่ชส้มองเป็นฐาน (ต่อ) 
 
แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีใช้สมองเป็นฐาน  หลกัการของทฤษฎี 

6.การประเมนิทีด่จีะตอ้งชีน้ าการพฒันา ว่าจะ
พฒันาเพิม่พนูอะไร ครจูงึตอ้งรูจ้กัมติคิุณภาพ
ของผูเ้รยีน เพื่อออกแบบพฒันาเพิม่พนู 
7.การเรยีนรูร้ว่มกนั การอภปิรายโตแ้ยง้ ท าให้
สมองท างานมากขึน้พฒันามากขึน้ ในบทเรยีน
ต่างๆ ครตูอ้งใหผู้เ้รยีนไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรู้
รว่มกนั ความรูจ้งึจะแตกฉานหลายแงม่มุ
น าไปใชไ้ดจ้รงิ 

12.สมองของแต่ละคนมคีวามเฉพาะตน 
13.สมองแบ่งออกเป็น 2 ซกี คอืสมองซกีซา้ย
มหีน้าที ่ในการคดิวเิคราะห ์ตวัเลข สมองซกี
ขวา มหีน้าทีเ่กีย่วกบัจนิตนาการ 
14.การท างานเป็นกลุ่มกระบวนการเป็น 
การพฒันาสมอง 
15.สารเคมใีนสมองทีเ่ป็นสารกระตุน้
โดยเฉพาะสารแห่งความสุขมอีทิธพิลต่อ 
การเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 
16.ค าถามทีม่คีวามซบัซอ้น ทา้ทาย เป็น 
การสรา้งกระบวนการการคดิใหผู้เ้รยีน 
17.เทคนิคการสรา้งและเลยีนแบบจากของ
จรงิเป็นการสรา้งประสาทสมัผสัใหเ้กดิขึน้ 
กบัสมอง 
18.การดื่มน ้าเป็นสิง่ทีช่่วยทีท่ าใหส้มองมกีาร
ท างานไดด้ขีึน้และคลายเครยีด 
19.การหยดุพกัสกัระยะหนึ่งในขณะทีเ่รยีนจะ
ท าใหส้มองเกดิการเรยีนรูด้ขี ึน้ 
20.การอภปิรายในตอนทา้ยกบัสิง่ทีเ่รยีนรูจ้ะ  
จะท าใหส้ะทอ้นการคดิ ท าใหส้มองไดพ้ฒันา
มากขึน้ 
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 ตารางท่ี 13 การเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา และหลกัการของการเรยีนรู้ 
 

การเรียนรู้ตามแนวพระพทุธศาสนา หลกัการของการเรียนรู้ 

1.เป็นการศกึษาเพื่อความรูจ้รงิของธรรมชาติ
และพฒันาคนบนฐานของธรรมชาต ิโดยยดึถอื  
ทางสายกลาง 
2.เป็นการจดัการศกึษาทีเ่ชื่อมโยงหลกั 
พุทธธรรม เขา้ไปในการเรยีนการสอน เพื่อ
มุง่เน้นใหผู้เ้รยีน ศกึษาแกปั้ญหาหรอืแสวงหา
ความรูอ้ยา่งเป็นองคร์วม 
3. การจดัสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศ ที่
เป็นกลัยาณมติรทีเ่อือ้ต่อการพฒันาผูเ้รยีน
อยา่งรอบดา้นดว้ยวถิวีฒันธรรมแสวงปัญญา 
4.การพฒันาผูเ้รยีนโดยผ่านระบบไตรสกิขา 
คอืผูเ้รยีนไดศ้กึษาและปฏบิตัทิัง้ ศลี สมาธ ิ
ปัญญา ทีม่คีวามรูถู้กตอ้งมศีกัยภาพในการคดิ
การแกปั้ญหาทีแ่ยบคายใหก้บัผูเ้รยีนอยา่งเป็น
องคร์วม 
5.การเรยีนรูต้อ้งเรยีนรูแ้บบองคร์วม 
6.การเรยีนรูต้อ้งเป้นการพฒันาปัญญา  

1.มนุษยเ์ป็นเอกกตัตบุคคลเป็นสมาชกิของ
สงัคมตอ้งอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่น 
2.มนุษยเ์ป็นเวไนยบุคคลสามารถเรยีนรูฝึ้กฝน 
อบรม บ่มนิสยัได้ 
3.มนุษยม์สีตปัิญญาตัง้แต่เกดิมคีวามแตกต่าง
กนัจ าเป็นตอ้งไดร้บัการพฒันาใหเ้กดิการ
เรยีนรู ้
4.การเรยีนรูเ้ป็นวถิทีัง้ชวีติมลีกัษณะเป็นองค์
รวมอยูใ่นลกัษณะรปูธรรมนามธรรม 
5.การเรยีนรู ้การฝึกฝนตนเองตอ้งมคีรบทัง้ 3 
ดา้น ตามหลกัการเรยีนรูไ้ตรสกิขา คอื 
1.ขัน้ศลี (ศลีสกิขา) 2.ขัน้สมาธ ิ(จติตสกิขา) 
 3.ขัน้ปัญญา (ปัญญาสกิขา) 
6.การพฒันาปัญญาของมนุษยต์อ้งพฒันาโดย
การแสวงหาความรู ้(สุตมยปัญญา) การฝึกฝน
คดิคน้ (จนิตามยปัญญา) การฝึกฝนตนเอง 
(ภาวนามยปัญญา) 
 

 
 เมือ่ศกึษาแนวคดิทฤษฎ ีและหลกัการแลว้ ผูว้จิยัไดว้เิคราะห ์หลกัการเรยีนรูต้ามทฤษฎี
การเรยีนรูท้ีใ่ชส้มองเป็นฐาน และหลกัการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา เพื่อน ามาวเิคราะห์
หาหลกัการรว่ม เพื่อน าไปใชใ้นการสรา้งยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู ้ดงัภาพที ่18  
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หลกัการเรียนรูต้ามแนวพทุธศาสนา 
 

1.มนุษยเ์ป็นเอกกตัตบุคคลเป็นสมาชกิของสงัคม 
ตอ้งอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่น 
2.มนุษยเ์ป็นเวไนยบุคคลสามารถเรยีนรูฝึ้กฝน อบรม 
บ่มนิสยัได ้
3.มนุษยม์สีตปัิญญาตัง้แต่เกดิมคีวามแตกต่างกนั
จ าเป็นตอ้งไดร้บัการพฒันาใหเ้กดิการเรยีนรู ้
4.การเรยีนรูเ้ป็นวถิที ัง้ชวีติมลีกัษณะเป็นองคร์วม 
อยู่ในลกัษณะรปูธรรมนามธรรม 
5.การเรยีนรู ้การฝึกฝนตนเองตอ้งมคีรบทัง้ 3 ดา้น 
ตามหลกัการเรยีนรูไ้ตรสกิขา คอื 
1.ขัน้ศลี (ศลีสกิขา) 2.ขัน้สมาธ ิ(จติตสกิขา) 
 3.ขัน้ปัญญา (ปัญญาสกิขา) 
6.การพฒันาปัญญาของมนุษยต์อ้งพฒันา 
โดยการแสวงหาความรู ้(สุตมยปัญญา) การฝึกฝน
คดิคน้ (จนิตามยปัญญา) การฝึกฝนตนเอง  
(ภาวนามยปัญญา) 

 
 

หลกัการรว่ม 
 

1.การเรยีนรูท้ีด่จีะตอ้งมากจาการศกึษาคน้ควา้ลงมอื
ปฏบิตัคิน้พบดว้ยตนเองและสรา้งความรูข้ ึน้โดยใช้
ขอ้มลูทีร่บัมาใหมก่บัขอ้มลูเดมิทีม่อียู่เดมิมาสรา้งเป็น
ความหมายในการเรยีนรู ้
2.การส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดใ้ชส้มองในการคดิ พจิารณา
ไตร่ตรองอย่างมอีสิระ มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรู ้โดย
ผ่านกระบวนการกลุ่ม 
3.การเรยีนรูเ้กดิจากการลงมอืปฏบิตั ิดว้ยการใชส้ือ่
อุปกรณ์และเทคโนโลย ี
4.การจดัการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมสอดคลอ้งกบัวุฒภิาวะ
และพฒันาการทางปัญญาจะท าใหผู้เ้รยีน 
เกดิการเรยีนรูไ้ดด้ขี ึน้ 
5.การเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิความสามารถในการคดิอย่างมี
วจิารณญาณเกดิจากการกระตุน้ใหผู้เ้รยีนสนใจ 
ส ารวจ คน้พบค าตอบดว้ยการวเิคราะห ์วางแผน 
แกปั้ญหาดว้ยตนเอง 
6.การมปีฏสิมัพนัธก์บัสิง่เรา้ การมบีรรยากาศของ 
การร่วมมอืช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั การแลกเปลีย่น
เรยีนรู ้จะท าใหผู้เ้รยีนเรยีนรูไ้ดด้ ีมคีวามหมาย และ
ยัง่ยนืตลอดไป 
7.การดืม่น ้าเป็นสิง่ทีช่่วยทีท่ าใหส้มองมกีารท างานได้
ดขี ึน้และคลายเครยีด 
8.การหยุดพกัสกัระยะหนึ่งในขณะทีเ่รยีนจะท าให้
สมองเกดิการเรยีนรูด้ขี ึน้ 
9.การอภปิรายสรุปการเรยีนรูต้อนสุดทา้ยจะท าให้
สะทอ้นการคดิ ท าใหส้มองไดพ้ฒันามากขึน้ 

หลกัการเรียนรูท่ี้ใช้สมองเป็นฐาน 

1.สมองมรีะบบการเรยีนรูท้ีซ่บัซอ้นเพราะรวมไปถงึร่างกาย 
การเคลือ่นไหว ความคดิ อารมณ์สิง่แวดลอ้มซึง่เกดิขึน้พรอ้มกนั 

2.สมองจะเรยีนรูไ้ดถ้า้มปีฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ื่น สงัคม สิง่แวดลอ้ม 

3.สมองจะแสวงหาความหมาย ความเขา้ใจจากประสบการณ์ชวีติ
ตลอดเวลา 
4.การแสวงหาความหมายความเขา้ใจในประสบการณ์โดยจดัไว ้
เป็นหมวดหมูแ่บบแผน 

5.อารมณ์มสี่วนส าคญัในการเรยีนรู ้

6.สมองจะเรยีนรูไ้ปพรอ้มๆกนัทัง้ภาพรวมและภาพย่อย 

7.การเรยีนรูเ้กดิจากการตัง้จุดสนใจเรือ่งทีจ่ะศกึษาและเกดิจาก
สิง่แวดลอ้มทีไ่มไ่ดต้ัง้ใจศกึษา 
8.การเรยีนรูจ้ะมกีระบวนเกดิจากทีรู่ต้วัและไมรู่ต้วั 

9.สมองมคีวามจ า 2 แบบคอืแบบเชือ่มโยงมติ/ิระยะซึง่บนัทกึจาก
ประสบการณ์ของเราและความจ าแบบท่องจ า 
10.การเรยีนรูส้มองเป็นไปตามพฒันาการ 

11.การเรยีนรูท้ีส่งูและซบัซอ้นจะเรยีนรูไ้ดด้ใีนบรรยากาศทีย่ ัว่ย ุ
และทา้ทายใหเ้สีย่งถา้บรรยากาศเครยีดและกดดนัจะไมเ่กดิการเรยีนรู ้
12.สมองของแต่ละคนมคีวามเฉพาะตน 

13.สมองแบ่งออกเป็น 2 ซกี คอืซกีซา้ยมหีน้าที ่ในการคดิวเิคราะห ์
ตวัเลข สองซกีขวา มหีน้าทีเ่กีย่วกบัจนิตนาการ 
14.การท างานเป็นกลุ่มเน้นกระบวนการเป็นการพฒันาสมอง 

15.สารเคมใีนสมองทีเ่ป็นสารกระตุน้โดยเฉพาะสารแห่งความสุข 
มอีทิธพิลต่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 
 

   ภาพท่ี 18 การวเิคราะหห์ลกัการรว่ม 
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              จากภาพที ่18 เมือ่ไดห้ลกัการรว่มการเรยีนรูท้ีใ่ชส้มองเป็นฐานและการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนาผูว้จิยัไดน้ าหลกัการรว่มเพื่อไปสงัเคราะหห์า
เงือ่นไขในการเรยีนรูต้ามยทุธศาสตรท์ีพ่ฒันาขึน้ ดงัภาพที ่19  

หลกัการรว่ม                                                                                                              เง่ือนไขในการเรียนรู ้

 1.การเรยีนรูท้ีด่จีะตอ้งมากจาการศกึษาคน้ควา้ลงมอืปฏบิตัคิน้พบดว้ยตนเองและสรา้งความรู้
ข ึน้โดยใชข้อ้มลูทีร่บัมาใหมก่บัขอ้มลูเดมิทีม่อียู่เดมิมาสรา้งเป็นความหมายในการเรยีนรู ้
 

2.การส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดใ้ชส้มองในการคดิ พจิารณาไตรต่รองอย่างมอีสิระ มกีารแลกเปลีย่น
เรยีนรู ้โดยผา่นกระบวนการกลุ่ม 
 

3.การเรยีนรูเ้กดิจากการลงมอืปฏบิตั ิดว้ยการใชส้ื่ออปุกรณ์และเทคโนโลย ี
 

4.การจดัการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมสอดคลอ้งกบัวุฒภิาวะและพฒันาการทางปัญญาจะท าใหผู้เ้รยีน
เกดิการเรยีนรูไ้ดด้ขี ึน้ 
 

5.การเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิความสามารถในการคดิอย่างมวีจิารณญาณเกดิจากการกระตุน้ใหผู้เ้รยีน
สนใจ ส ารวจ คน้พบค าตอบดว้ยการวเิคราะห ์วางแผน แกปั้ญหาดว้ยตนเอง 
 

6.การมปีฏสิมัพนัธก์บัสิง่เรา้ การมบีรรยากาศของการรว่มมอืชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั  
การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้จะท าใหผู้เ้รยีนเรยีนรูไ้ดด้ ีมคีวามหมาย และยัง่ยนืตลอดไป 
 

7.การอภปิรายสรปุการเรยีนรูต้อนสุดทา้ยจะท าใหส้ะทอ้นการคดิ ท าใหส้มองไดพ้ฒันามากขึน้ 

 

1.การจดักจิกรรมการเรยีนรูค้วรมลีกัษณะใหผู้เ้รยีนไดศ้กึษา คน้ควา้ คนัพบการเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 

มอีสิระและมคีวามยดืหยุ่น 

2.ทบทวนความรูเ้ดมิ เพิม่เตมิความรูใ้หมโ่ดยใหผู้เ้รยีนมสี่วนรว่มในการเรยีนรู ้

3.กจิกรรมการเรยีนรูต้อ้งสอดคลอ้งกบัการท างานของสมอง โดยเน้นการใชแ้นวการคดิทีห่ลากหลาย 
ไตรต่รอง มอีสิระ ผา่นการเรยีนรูท้ีเ่กดิจากความรว่มมอื แนวคดิทีห่ลากหลายจะท าให ้
มกีารพฒันาการคดิอย่างมวีจิารณญาณได ้

4.การใชค้ าถามกระตุน้ ผูเ้รยีนรว่มกนัอภปิรายแบ่งปันจะไดแ้นวคดิทีห่ลากหลายภายในกลุ่ม  
จะท าใหเ้กดิการปรบัเปลีย่นโครงสรา้งใหมท่างปัญญา 

5.จดักจิกรรมใหม้กีารลงมอืกระท า (Active learning) จะชว่ยใหผู้เ้รยีนไดส้รา้งความหมายในสิง่ทีต่น

เรยีนรู ้และชว่ยใหผู้เ้รยีนเกดิทกัษะมคีวามรูค้วามเขา้ใจและมคีวามหมายต่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน

ดว้ยการใชส้ื่ออปุกรณ์และเทคโนโลย ี

6. จดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัวยัและวุฒภิาวะและพฒันาการทางสตปัิญญาของผูเ้รยีน  

 7. การเรยีนรูค้วรเกดิขึน้ในสภาพจรงิเหมาะสมหรอืสะทอ้นบรบิทของสภาพจรงิ น าไปสู่การเชื่อมโยง

ความรูไ้ปใชใ้นชวีติจรงิ 

    ภาพท่ี 19  การสงัเคราะหเ์งือ่นไขการเรยีนรูต้ามยทุธศาสตร์ 
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           เง่ือนไขการเรียนรู ้                                                ขัน้ตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู ้           ปัจจยัท่ีส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากภาพที ่19 การสงัเคราะหเ์งือ่นไขการเรยีนรูท้ีน่ าไปสู่การก าหนดขัน้ตอนการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้ละปัจจยัทีส่่งเสรมิสนบัสนุนการเรยีนรู ้  
                   ดงัภาพที ่20 

2. ภายนอกห้องเรียน 

จดับรเิวณโรงเรยีนคงความธรรมชาตใิหร้่มรืน่ใหม้ ี
หอ้งสมดุ หอ้งจรยิธรรม หอ้งเกยีรตยิศ 
หอ้งคอมพวิเตอร ์ สวนหย่อม  แปลงเกษตร  
สนามกฬีา 

 

ภาพท่ี 20 การสงัเคราะหเ์งือ่นไขการเรยีนรูสู้่การก าหนดขัน้ตอนในการจดัการเรยีนรูต้ามยทุธศาสตรแ์ละปัจจยัส่งเสรมิการเรยีนรู้  

1.การจดักจิเรยีนรูค้วรมลีกัษณะใหผู้เ้รยีนไดศ้กึษา คน้ควา้ คนัพบ 
การเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง มอีสิระและมคีวามยดืหยุ่น 

ขัน้ที ่1 การส ารวจประเดน็  เป็นการน าเขา้สู่บทเรยีนกระตุน้ 
ความสนใจ น าเสนอปัญหาโดยใชส้ื่อ ภาพประกอบ 
 

2.การทบทวนความรูเ้ดมิเพิม่เตมิความรูใ้หมโ่ดยใหผู้เ้รยีนมสี่วนรว่มใน
การเรยีนรู ้

3.กจิกรรมการเรยีนรูต้อ้งสอดคลอ้งกบัการท างานของสมอง โดยเน้น
การใชแ้นวการคดิทีห่ลากหลาย ไตรต่รอง มอีสิระ ผา่นการเรยีนรูท้ีเ่กดิ
จากความรว่มมอื แนวคดิทีห่ลากหลายจะท าใหม้กีารพฒันาการคดิ
อย่างมวีจิารณญาณได ้

4.การใชค้ าถามกระตุน้ใหผู้เ้รยีนรว่มกนัอภปิรายแบ่งปันจะไดแ้นวคดิที่
หลากหลายภายในกลุ่ม จะท าใหเ้กดิการปรบัเปลีย่นโครงสรา้งใหมท่าง
ปัญญา 

5.จดักจิกรรมใหก้ารลงมอืกระท า (Active Learning) จะชว่ยใหผู้เ้รยีน
ไดส้รา้งความหมายในสิง่ทีต่นเรยีนรู ้และชว่ยใหผู้เ้รยีนเกดิทกัษะ 
มคีวามรูค้วามเขา้ใจและมคีวามหมายต่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนดว้ย 
การใชส้ื่ออปุกรณ์และเทคโนโลย ี

6.การจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัวยัและวุฒภิาวะและ

พฒันาการทางสตปัิญญา 

7.การเรยีนรูค้วรเกดิขึน้ในสภาพจรงิเหมาะสมหรอืสะทอ้นบรบิท

ของสภาพจรงิ น าไปสู่การเชือ่มโยงความรูไ้ปใชใ้นชวีติจรงิ 

ขัน้ที ่2 การใหค้วามรูพ้ืน้ฐาน เป็นการตรวจสอบความรูเ้ดมิ 
การน าเสนอแนวทางการแกปั้ญหาแจง้จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
 

ขัน้ที ่3 การวเิคราะห ์เป็นการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนครแูละผูเ้รยีน
รว่มกนัอภปิรายศกึษาคน้ควา้ วเิคราะหส์ ารวจขอ้มลูตรวจสอบ
โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 
 

ขัน้ที ่4 ขัน้การเรยีนรูส้ถานการณ์ เป็นการสรุปขอ้มลูทีไ่ด้
จากการเรยีนรู ้การจดบนัทกึความรูเ้พือ่ใหเ้หน็ความ
เชือ่มโยงสมัพนัธก์บัสิง่ทีเ่รยีน  
 
ขัน้ที ่5 ขัน้วางแผนการจดัการ เป็นการร่วมมอืกนัวางแผน
ในการจดัท าชิน้งานประยุกต์สิง่ไดเ้รยีนรูท้ ัง้หมดขัน้นี้มอง
ผ่านชิน้งาน 
 
ขัน้ที ่6 ขัน้ลงมอืปฏบิตั ิเป็นการร่วมมอืปฏบิตังิานจาก 
การร่วมกนัวางแผน ผูเ้รยีนไดน้ าประสบการณ์มาใชแ้กปั้ญหา 
 

ขัน้ที ่7 ขัน้แลกเปลีย่นเรยีนรู ้เป็นการใหผู้เ้รยีนแลกเปลีย่น
ประสบการณ์ทีไ่ดจ้ากการแกปั้ญหาโดยผ่านกจิกรรมที่
หลากหลาย 
 

1. ภายในห้องเรียน 

จดัมมุสบืคน้ขอ้มลู มมุแสดงผลงาน ป้ายนิเทศ 
 คอมพวิเตอรอ์นิเตอรเ์น็ต เวบ็ไซต์ โปรเจค็เตอร ์   
 จดัหอ้งใหเ้อื้อต่อการคดิสรา้งสรรค ์มบีรรยากาศ  
 ผ่อนคลาย 
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จากภาพที ่20 การสงัเคราะหเ์งือ่นไขการเรยีนรู ้ตามทฤษฎกีารเรยีนรูท้ีใ่ชส้มองเป็น
ฐาน และการจดัการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา ตลอดจนปัจจยัทีส่่งเสรมิสนบัสนุน  
การจดัการเรยีนรู ้ทีผู่ว้จิยัไดส้งัเคราะหอ์อกมาเป็นหลกัการการเรยีนรู ้สาระสงัคมศกึษา ศาสนา 
และวฒันธรรม ไดด้งันี้  

1. การจดักจิกรรมการเรยีนรูค้วรมลีกัษณะใหผู้เ้รยีนไดศ้กึษา คน้ควา้ คนัพบการเรยีนรู้
ไดด้ว้ยตนเอง มอีสิระ และมคีวามยดืหยุน่ 

2. ทบทวนความรูเ้ดมิ เพิม่เตมิความรูใ้หมโ่ดยใหผู้เ้รยีนมสี่วนรว่มในการเรยีนรู้  
3. กจิกรรมการเรยีนรูต้อ้งสอดคลอ้งกบัการท างานของสมอง โดยเน้นการใชแ้นวการคดิ

ทีห่ลากหลาย ไตรต่รอง มอีสิระ ผ่านการเรยีนรูท้ีเ่กดิจากความรว่มมอื แนวคดิทีห่ลากหลายจะ
ท าใหม้กีารพฒันาการคดิอยา่งมวีจิารณญาณได ้

4. การใชค้ าถามกระตุน้ ผูเ้รยีนรว่มกนัอภปิรายแบ่งปันจะไดแ้นวคดิทีห่ลากหลาย
ภายในกลุ่ม จะท าใหเ้กดิการปรบัเปลีย่นโครงสรา้งใหมท่างปัญญา  

5. จดักจิกรรมใหม้กีารลงมอืกระท า (Active learning) จะช่วยใหผู้เ้รยีนไดส้รา้ง
ความหมายในสิง่ทีต่นเรยีนรู ้และช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิทกัษะมคีวามรูค้วามเขา้ใจและมคีวามหมาย
ต่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนดว้ยการใชส้ื่ออุปกรณ์และเทคโนโลยี 

6. จดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัวยัและวุฒภิาวะและพฒันาการทางสตปัิญญา
ของผูเ้รยีน  

7. การเรยีนรูค้วรเกดิขึน้ในสภาพจรงิเหมาะสมหรอืสะทอ้นบรบิทของสภาพจรงิ น าไปสู่
การเชื่อมโยงความรูไ้ปใชใ้นชวีติจรงิ 
    จากหลกัการรว่มและเงือ่นไขการเรยีนรู ้ตามทฤษฎกีารเรยีนรูท้ีใ่ชส้มองเป็นฐาน และ
การเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนาตลอดจนปัจจยัทีส่นบัสนุนการเรยีนรู ้ผูว้จิยัไดส้งัเคราะห์
ออกมาเป็นขัน้ตอนการจดัการการเรยีนรู ้ได ้7 ขัน้ตอน ดงันี้ 
                ขัน้ที ่1 ขัน้การส ารวจประเดน็   
           เป็นการน าเขา้สูบ่ทเรยีน โดยการกระตุน้ความสนใจ น าเสนอปัญหา เพือ่ให้
ผูเ้รยีนสนใจและตอ้งการเรยีนรู ้โดยการใชส้ื่อ ภาพ นิทานทีเ่หมาะสมกบัวยัใหผู้เ้รยีนใชเ้หตุผล
ในการตอบหรอืการสบืคน้เพื่อแสวงหาค าตอบความส าคญัของการก าหนดประเดน็และการจดั
กจิกรรมตามขัน้ตอนผูว้จิยัสรา้งขึน้ซึง่มคีวามสมัพนัธก์นั  
               ขัน้ที ่2 ขัน้การใหค้วามรูพ้ืน้ฐาน  

    เป็นการตรวจสอบความรูเ้ดมิ ครใูช ้สถานการณ์ ปัญหา การสาธติ การถาม
ค าถาม พจิารณาค าตอบทีเ่ป็นไปได ้การรว่มอภปิรายกลุ่มการน าเสนอความรูเ้ดมิแจง้
จดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
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                ขัน้ที ่3 ขัน้การวเิคราะห ์ 
          เป็นการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ทีค่รแูละผูเ้รยีนรว่มกนัอภปิราย คน้ควา้ศกึษา 

วเิคราะหข์อ้มลู ส ารวจ ตรวจสอบ สบืเสาะหาความรูโ้ดยใชก้ระบวนการต่างๆการเกบ็รวบรวม
ขอ้มลู การจดบนัทกึ พรอ้มทัง้อภปิรายกลุ่ม เกีย่วกบัความรู ้ขอ้คดิเหน็ทีไ่ดจ้าก  
การปฏบิตักิจิกรรม 

      ขัน้ที ่4 ขัน้การเรยีนรูส้ถานการณ์  
 เป็นการศกึษาสถานการณ์ทีใ่ชใ้นการเรยีนรูโ้ดยการสรปุขอ้มลู ดว้ยการใชแ้ผน

ทีค่วามคดิ (Mind Mapping) ทัง้นี้เพื่อใหม้องเหน็ ความสมัพนัธก์บัปัญหาทีเ่กดิขึน้ได ้ 
และจะด าเนินการแกไ้ขอยา่งไร 

      ขัน้ที ่5 ขัน้วางแผนการจดัการ  
 เป็นการรว่มกนัวางแผน ล าดบัขัน้ของการปฏบิตัพิจิารณาความเป็นไปไดใ้น

การจดัการ การก าหนดทางเลอืก การน าเสนอผลงาน ทัง้หมดน้ีมองผ่านชิน้งาน ความรว่มมอื
การจดัการเรยีนรู้ 

      ขัน้ที ่6 ขัน้ลงมอืปฏบิตั ิ 
          เป็นการทีผู่เ้รยีนน าความรูป้ระสบการณ์ทีไ่ดร้บัไปใชใ้นการแกปั้ญหาเป็นการ

สรปุผลงาน เป็นการสะทอ้นความคดิ ประเดน็ส าคญั น าไปประยกุตใ์ช้ หรอืแกปั้ญหา เพื่อ
ประโยชน์แก่ตนเองและผูอ้ื่น 

      ขัน้ที ่7 ขัน้แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ 
 เป็นการส่งเสรมิผูเ้รยีนไดแ้สดงผลงาน และมปีฏสิมัพนัธแ์ลกเปลีย่นเรยีนรู ้

ประเมนิผลงานของของตนเองและกลุ่ม โดยผ่านกจิกรรมทีห่ลากหลาย เช่น การท าแผ่นพบั  
การประเมนิชิน้งาน ท าแบบฝึกหดั แบบทดสอบ แฟ้มสะสมงาน นิทรรศการ โครงงาน แผ่นภาพ 
โปสเตอร ์หนงัสอืพมิพ ์
 หลงัจากผูว้จิยัไดว้เิคราะหห์ลกัการรว่ม เงือ่นไข หรอืแนวทางการจดัการการเรยีนรู ้
ตลอดจนขัน้ตอนการเรยีนรูต้ามยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู ้สาระสงัคมศกึษา ศาสนา และ
วฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐาน โดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสรมิ
ความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณแลว้ ผูว้จิยัไดน้ าหลกัการรว่มระหว่าง ทฤษฎกีาร
เรยีนรูท้ีใ่ชส้มองเป็นฐาน และการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา มาวเิคราะหห์าองคป์ระกอบ
ของยทุธศาสตรร์องทีส่่งเสรมิการเรยีนรู ้ ดงัภาพที ่21 
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 ภาพท่ี 21 การวเิคราะหจ์ากหลกัการรว่มเพื่อเป็นกรอบในการสรา้งเป็นยทุธศาสตรร์อง  
.                       ทีส่่งเสรมิสนบัสนุนการเรยีนรู ้
 
 

หลกัการร่วม 
 
1.การเรยีนรูท้ีด่จีะตอ้งมากจาการศกึษา
คน้ควา้ลงมอืปฏบิตัคิน้พบดว้ยตนเองและ
สรา้งความรูข้ ึน้โดยใชข้อ้มลูทีร่บัมาใหมก่บั
ขอ้มลูเดมิทีม่อียูเ่ดมิมาสรา้งเป็นความหมาย
ในการเรยีนรู้ 
2.การส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดใ้ชส้มองในการคดิ 
พจิารณาไตรต่รองอยา่งมอีสิระ  
มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรู ้โดยผ่าน
กระบวนการกลุ่ม 
3.การเรยีนรูเ้กดิจากการลงมอืปฏบิตั ิ 
ดว้ยการใชส้ื่ออุปกรณ์และเทคโนโลย ี
4.การจดัการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมสอดคลอ้งกบั
วุฒภิาวะและพฒันาการทางปัญญาจะท าให้
ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูไ้ดด้ขี ึน้ 
5.การเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิความสามารถใน 
การคดิอยา่งมวีจิารณญาณเกดิจาก 
การกระตุน้ใหผู้เ้รยีนสนใจ ส ารวจ คน้พบ
ค าตอบดว้ยการวเิคราะห ์วางแผน แกปั้ญหา
ดว้ยตนเอง 
6.การมปีฏสิมัพนัธก์บัสิง่เรา้ การมี
บรรยากาศของการรว่มมอืช่วยเหลอืซึง่กนั
และกนั การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้จะท าให้
ผูเ้รยีนเรยีนรูไ้ดด้ ีมคีวามหมายและยัง่ยนื
ตลอดไป 
 

องคป์ระกอบการจดัสภาพแวดล้อม 
 
1.การจดัสภาพแวดลอ้มภายในหอ้งเรยีน 
1.1 จดัใหม้มีมุสบืคน้ขอ้มลู มมุแสดง 
ผลงาน ป้ายนิเทศใหเ้ชื่อมโยงกบัเนื้อหา 
การเรยีนรู้ 
1.2 ตกแต่งหอ้งเรยีนใหม้บีรรยากาศ 
ทีน่่าเรยีน 
1.3 จดัทีน่ัง่เรยีนเป็นกลุ่มเพื่อให้
แลกเปลีย่นเรยีนรูผ้่านกระบวนการกลุ่ม 
1.4 มพีืน้ทีป่ฏบิตังิาน 
1.5 มคีอมพวิเตอร ์ อนิเตอรเ์น็ต เวบ็ไซต ์ 
1.6 มบีรรยากาศผ่อนคลาย อบอุ่น
ปลอดภยัอสิระในการคดิ 
1.7 มสีื่อ วสัดุ อุปกรณ์การเรยีนการสอน
ทีส่อดคลอ้งกบันกัเรยีน 
2.การจดัสภาพแวดลอ้มภายนอก
หอ้งเรยีน 

2.1จดัสภาพใหค้งความเป็นธรรมชาติ 
มคีวามรม่รืน่ 
2.2 จดัแหล่งเรยีนรูไ้วศ้กึษา คน้วา้ เช่น 
หอ้งสมดุ หอ้งคอมพวิเตอร ์หอ้งจรยิธรรม 
หอ้งเกยีรตยิศ ใหเ้ชื่อมโยงกบัเนื้อหา 
การเรยีนรู้ 
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กรอบแนวคิดเชิงมโนทศัน์ของการวิจยั 
 

กรอบแนวคดิการสรา้งและการพฒันายทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา
ทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพุทธศาสนาเพื่อส่งเสรมิความสามารถใน
การคดิอยา่งมวีจิารณญาณการก าหนดของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา ปีที ่2  มอีงคป์ระกอบ
ยทุธศาสตรไ์ดม้าจากทฤษฎพีืน้ฐาน แนวคดิการจดัการเรยีนรูแ้ละขอ้มลูต่างๆ มกีระบวนการ
ด าเนินการ ดงัแสดงในภาพที ่22  
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 22 กรอบแนวคดิการสรา้งและการพฒันายทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู้ 
                สาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการ 
             การเรยีนรูต้ามแนว พระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสรมิความสามารถในการคดิ 
             อยา่งมวีจิารณญาณ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 
 
 

 

ยุทธศาสตรก์ารจดัการเรยีนรูท้ีใ่ชส้มองเป็น
ฐานโดยบรูณาการทฤษฎกีารเรยีนรูต้าม
แนวพระพุทธศาสนา 

แนวคดิทฤษฎทีีใ่ชเ้ป็น
พืน้ฐานในการพฒันา

ยุทธศาสตรก์ารจดัการเรยีนรู ้

ขัน้ตอนการจดัการเรียนรู ้
1.ขัน้ส ารวจประเดน็ 

2.ขัน้การใหค้วามรูพ้ืน้ฐาน 

3.ขัน้การวเิคราะห ์

4.ขัน้การเรยีนรูส้ถานการณ์ 

5.ขัน้วางแผนการจดัการ 
6.ขัน้ลงมอืปฏบิตั ิ

7.ขัน้แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

การเรยีนรูท้ีใ่ชส้มอง 
เป็นฐาน 

ความสามารถใน
การคดิอย่างมี
วจิารณญาณ 

ผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน

สาระสงัคมศกึษา 

องคป์ระกอบด้านการจดัสภาพแวดล้อม 

1.การจดัสภาพแวดลอ้มภายในหอ้งเรยีน 

2.การจดัสภาพแวดลอ้มภายนอก
ห้องเรียน 

ขอ้มลูสมัภาษณ์จาก    
ผูเ้ชีย่วชาญ และจาก
แบบสอบถามจากคร ู

ผลลพัธจ์ากการ
ด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร ์

การเรยีนรูต้าม 
แนวพระพุทธศาสนา 
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บทท่ี 3 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 

 การวจิยั เรือ่ง ยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
ทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา  เพื่อส่งเสรมิความสามารถ
ในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 เป็นรปูแบบการวจิยัและพฒันา 
(Research and Development) ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวจิยัโดยแบ่งขัน้ตอนด าเนินการเป็น 3 ระยะ 
ดงันี้ 
  
ระยะท่ี 1 การศึกษาสภาพและปัญหาการจดัการเรียนรู้สาระสงัคมศึกษา  
                ศาสนา และวฒันธรรม ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 
 
  1. การศกึษาสภาพและปัญหาการจดัการเรยีนรู้ 
      การศกึษาในขัน้ตอนน้ี เป็นการศกึษาเกีย่วกบัสภาพปัจจบุนั ปัญหา การจดัการ  
การเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม   
      1.1  ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎกีารเรยีนรู ้เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันายทุธศาสตร์
การจดัการการเรยีนรูท้ีใ่ชส้มองเป็นฐาน การจดัการเรยีนรูต้ามแนวพุทธศาสนา เพื่อหาแนวคดิ 
หลกัการ วธิกีารเรยีนรู ้และองคป์ระกอบทีส่่งเสรมิสนบัสนุนยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู้  
  1.2  ศกึษาสภาพและปัญหาการเรยีนการสอนสาระสงัคมศกึษา ศาสนา และ
วฒันธรรม ของผูเ้รยีนเกีย่วกบัการส่งเสรมิทกัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ผลสมัฤทธิ  ์
ทางการเรยีน โดย การศกึษาวเิคราะหเ์อกสาร (Document Analysis) ทัง้ในและต่างประเทศ 
สมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการเรยีนรูท้ีใ่ชส้มองเป็นฐาน การเรยีนรูต้ามแนว
พระพุทธศาสนา สอบถามครทูีส่อนสาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ชัน้มธัยมศกึษา  
ปีที ่2 
  2.  กลุ่มเป้าหมาย 
        กลุ่มเป้าหมายทีใ่ชใ้นการศกึษาวเิคราะหข์อ้มลูพืน้ฐาน  สภาพการจดัการเรยีนรู้  
ทีใ่ชส้มองเป็นฐาน การเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา ในกลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนา  และ
วฒันธรรม มดีงันี้ 
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       2.1 กลุ่มทีใ่ชใ้นการศกึษา ม ี2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
          2.1.1 กลุ่มที ่1 สมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญใน ดา้นการจดัการเรยีนการสอนทีใ่ชส้มอง
เป็นฐาน การเรยีนการสอนตามแนวพระพุทธศาสนา ในกลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนา  และ
วฒันธรรมในระดบัอุดมศกึษา และอื่นๆ จ านวน 5 คน ประกอบไปดว้ย 1.รศ.ดร วมิลรตัน์  
สุนทรโรจน์ 2.รศ.ดร. ประสาท อศิรปรดีา 3.ดร.กติตชิยั สทิธาสุโนบล 4.ดร.พระราชรตันลงกรณ์
5.นายสนิท  มหาโยธ ีในปีการศกึษา 2558  
          2.1.2 กลุ่มที ่2 สอบถามความคดิเหน็ของคร ูในเรือ่งปัญหาการจดัการเรยีน รู้
สาระสงัคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรมเป็นครทูีส่อนสาระสงัคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรม  
ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ทีส่งักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา มธัยมศกึษา เขต 21  
มปีระสบการณ์การสอนไมน้่อยกว่า 5 ปี จ านวน 56 คน ในปีการศกึษา 2558 
 3.   การสรา้งและพฒันาเครือ่งมอืวจิยั 
        เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ม ี2 ชนิด ไดแ้ก่ แบบสมัภาษณ์ และแบบสอบถาม 
ความคดิเหน็ ซึง่มกีระบวนการสรา้งและพฒันาเครือ่งมอืวจิยั ดงันี้  
       3.1 แบบสมัภาษณ์ 
            ใชใ้นการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญในดา้น การจดัการเรยีนการสอนสาระสงัคม
ศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ในระดบัอุดมศกึษาและอื่นๆ จ านวน 5 คน โดยมปีระเดน็ค าถาม
เพื่อศกึษาสภาพปัญหาของผูเ้รยีนเกีย่วกบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ
บรบิทและองคป์ระกอบทีส่่งเสรมิสนบัสนุนการจดัการเรยีนรู ้ซึง่มขี ัน้ตอนการสรา้งและการตรวจ
คุณภาพของเครือ่งมอื ดงันี้  
          3.1.1 ก าหนดกรอบเนื้อหา แนวคดิ และขอบขา่ยโครงสรา้งของค าถามทีจ่ะ
สมัภาษณ์ 
          3.1.2 ก าหนดเนื้อหา วตัถุประสงค ์และรปูแบบของแบบสมัภาษณ์ ซึง่ไดก้ าหนด
ประเดน็ต่างๆ ม ี3 ตอน ประกอบดว้ย ตอนที ่1 ขอ้มลูเกีย่วกบัสถานภาพและขอ้มลูทัว่ไปของ
ผูใ้หส้มัภาษณ์ ตอนที ่2 สภาพและปัญหาในการจดัการเรยีนรูส้าระ สงัคมศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรม และการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ตลอดจน หลกัการแนวคดิ ทฤษฎ ีการเรยีนรูท้ีใ่ช้
สมองเป็นฐาน และการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา  เพื่อส่งเสรมิความสามารถในการคดิ
อยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ตอนที ่3 ขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะอื่นๆ 
                   3.1.3 น าแบบรา่งสมัภาษณ์ทีผ่่านการตรวจสอบ จากผูเ้ชีย่วชาญเพื่อตรวจสอบ
ความถูกตอ้งแลว้ น าไปใหผู้เ้ชีย่วชาญดา้น สาระสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม จ านวน 5 
คน ตรวจสอบตามโครงสรา้งของแบบสมัภาษณ์ ความตรงเชงิเนื้อหา และภาษาทีใ่ชม้คีวาม
ถูกตอ้งชดัเจนประเดน็ทีผู่เ้ชีย่วชาญใหข้อ้เสนอแนะ มดีงันี้  
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     3.1.3.1 ควรปรบัปรงุค าถามใหม้คีวามชดัเจน ไมค่ลุมเครอื เหมาะสมกบั
ผูเ้รยีน 
                       3.1.3.2 ควรปรบัปรงุดา้นภาษา ในขอ้ค าถามใหม้คีวามกระชบัตรงประเดน็  
     3.1.3.3 บางค าถามซ ้าซอ้นควรตดัทิง้ออกไป  
                   3.1.4 ปรบัปรงุแกไ้ขแบบสมัภาษณ์ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญ                 
                   3.1.5 จดัท าแบบสมัภาษณ์ฉบบัสมบรูณ์ เพื่อใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูต่อไป 
  3.2 แบบสอบถามความคดิเหน็  
           เป็นแบบสอบถามความคดิเหน็ของคร ูทีเ่กีย่วกบัสภาพปัญหาการจดัการเรยีนรู้
กลุ่มสาระการเรยีนรู ้สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ในระดบัชัน้มธัยมศกึษา ปีที ่2 มขีัน้ตอน
การสรา้ง และตรวจสอบคุณภาพของเครือ่งมอื ดงันี้ 
          3.2.1 ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการเรยีนรูท้ีใ่ชส้มอง  
เป็นฐาน (Brain-base Learning: BBL) การเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา การคดิอยา่งมี
วจิารณญาณ 
          3.2.2 น าขอ้มลูจากการศกึษาเอกสาร และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง มาก าหนด
ประเดน็และโครงสรา้งของแบบสอบถาม โดยสรา้งกรอบค าถามใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
ของการศกึษา ประเดน็ค าถาม ไดแ้ก่ 1) การวเิคราะหผ์ูเ้รยีน กระบวนการเรยีนรูท้ีใ่ชส้มอง  
เป็นฐาน จากกระบวนการการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ เช่น สมรรถนะทีก่ าหนด คุณลกัษณะ  
ทีพ่งึประสงค ์และมาตรฐานการเรยีนรู ้ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พุทธศกัราช 2551 2) เป้าหมายของการจดัการเรยีนรูก้ลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา 
และวฒันธรรม เช่น การบรรลุมาตรฐานการจดัการเรยีนรูต้ามตวัชีว้ดัทีก่ าหนดผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ  3) กระบวนการจดัการเรยีนรู ้  
4) การวดัผลการประเมนิผล 5) สื่อการสอนและแหล่งการเรยีนรู ้ 6) การจดัสภาพแวดลอ้ม  
ทีส่่งเสรมิบรรยากาศ สนบัสนุนใหก้ารจดัการเรยีนรูป้ระสบผลส าเรจ็ 
                    3.2.3 น าขอ้มลูจากการศกึษาเอกสาร และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง จดัท ารา่ง
แบบสอบถามความคดิเหน็ของคร ูเกีย่วกบัสภาพปัญหาอุปสรรคในการจดัการเรยีนการสอน
กลุ่มสาระการเรยีนรู ้สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรมในระดบั ชัน้มธัยมศกึษา ปีที ่2  
โดยแบ่งเป็น  2 ตอนคอื ตอนที ่1 เป็นขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะค าถาม 
เป็นแบบตรวจสอบรายการ ตอนที ่2 เป็นการสอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบัสภาพปัญหาและ
อุปสรรคของการจดัการเรยีนรูก้ลุ่มสาระการเรยีนรู ้สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรมใน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  ลกัษณะของค าถามเป็น มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 
5 ระดบั คอื มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีสุ่ด 
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           3.2.4 น ารา่งแบบสอบถามทีผ่่านการตรวจสอบไปใหผู้เ้ชีย่วชาญ จ านวน 5 คน 
เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งตามโครงสรา้ง (Construct Validity) ของแบบสอบถามความตรง
ตามเนื้อหา (Content Validity) ตรวจสอบรปูแบบและความชดัเจนถูกตอ้งของภาษาและดา้น
อื่นๆ 
           3.2.5 ปรบัปรงุแกไ้ขแบบสอบถามความคดิเหน็ทีส่รา้งขึน้ ตามขอ้เสนอแนะของ
ผูเ้ชีย่วชาญแลว้น าไปพมิพเ์ป็นแบบสอบถามความคดิเหน็ฉบบัสมบรูณ์ เพื่อใชเ้ป็นเครือ่งมอืใน
การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ต่อไป  
           3.2.6 น าแบบสอบถามความคดิเหน็ ทีผ่่านการตรวจแกไ้ขแลว้ ไปสอบถาม
ความคดิเหน็กบักลุ่มครทูีส่อนกลุ่มสาระการเรยีนรู ้สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ในระดบั  
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา มธัยมศกึษา เขต 21  
  4.  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
      4.1 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากแบบสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญ ผูว้จิยัเป็นผูด้ าเนินการ
รวบรวมขอ้มลู ดว้ยตนเองโดยขอหนงัสอือนุญาตสมัภาษณ์ จากผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
โสกก่ามวทิยา และตดิต่อประสานงานกบัผูเ้ชีย่วชาญ โดยการนดัหมายวนัเวลาทีจ่ะสมัภาษณ์  

     4.2 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถามความคดิเหน็ของคร ูเกีย่วกบั สภาพ  
ปัญหา อุปสรรคการจดัการเรยีนรูก้ลุ่มสาระการเรยีนรู ้สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรมใน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  โดยขอหนงัสอือนุญาตเกบ็รวบรวมขอ้มลู ตดิต่อประสานงานกบั 
ผูอ้ านวยการส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 21 เพื่อขออนุญาตเกบ็รวบรวม
ขอ้มลู ส่งแบบสอบถาม พรอ้มระบุชื่อ - สกุลทีอ่ยูผู่ว้จิยั ใหโ้รงเรยีนส่งกลบัทางไปรษณยี์ 
   5.  การวเิคราะหข์อ้มลู 
       5.1 วเิคราะหข์อ้มลูจากการสมัภาษณ์ (Content Analysis) วเิคราะหโ์ดยการหา
ความถี ่(Frequency) จากการสมัภาษณ์รวมทัง้การอธบิายตคีวาม และสรปุขอ้มลูทีไ่ดจ้าก  
การสมัภาษณ์ และจากการบนัทกึเสยีง จากการด าเนินการในขัน้ที ่1 ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ี
การเรยีนรู ้เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันายทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูท้ีใ่ชส้มองเป็นฐาน 
การจดัการเรยีนรูต้ามแนวพุทธศาสนา เพื่อหาแนวคดิ หลกัการ วธิกีารเรยีนรู ้และองคป์ระกอบ
ทีส่่งเสรมิสนบัสนุนยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู้  
       5.2 วเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถามความคดิเหน็ของคร ูทีส่อนสาระการเรยีนรู้
สงัคมศกึษาศาสนา และวฒันธรรม โดยการวเิคราะหโ์ดยการหา ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐานและ ค่ารอ้ยละ 
 เพื่อใหเ้หน็ล าดบัขัน้ตอนการด าเนินการ ในระยะที ่1 การศกึษาสภาพและปัญหา  
การจดัการการเรยีนรูก้ลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ในระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ตอนตน้ ดงัแสดงในภาพที ่23 
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ภาพท่ี 23  แสดงขัน้ตอนการด าเนินการใน ระยะที ่1 การศกึษาสภาพและปัญหาการจดัการ  
              การเรยีนรูก้ลุ่มสาระการเรยีนรู ้สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรมในระดบั  
              ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2    
 

ไดส้ภาพปัญหาการจดัการการเรยีนรู้
กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษาศาสนา
และวฒันธรรมระดบัมธัยมศกึษา
ตอนตน้และแนวทางในการแกปั้ญหา 
 

ระยะท่ี 1 การศึกษาสภาพและปัญหาการจดัการการเรียนรูก้ลุ่มสาระการเรียนรู ้ 
สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมในระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น   

การศึกษาข้อมูลในการก าหนดยุทธศาสตรก์ารจดัการการเรียนรู ้

วิธีด าเนินการ ส่ิงท่ีได้รบั 

ศกึษาแนวคดิและขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การพฒันายุทธศาสตรก์ารจดัการ
เรยีนรู ้

ศกึษาแนวคดิทฤษฎกีารเรยีนรูท้ีใ่ช้
สมองเป็นฐานและการเรยีนรูต้ามแนว
พุทธศาสนาเพื่อสง่เสรมิการคดิอย่างมี
วจิารณญาณ 

แบบสอบถาม
จากคร ู

ไดแ้นวคดิ หลกัการ วธิกีารเรยีนรูแ้ละ
องคป์ระกอบทีส่ง่เสรมิสนบัสนุนผูเ้รยีน 

ในการก าหนดยุทธศาสตร ์

ไดแ้นวคดิหลกัการวธิกีารเรยีนรูแ้ละ
องคป์ระกอบทีส่ง่เสรมิสนบัสนุนผูเ้รยีน
จากการจดัการการเรยีนรูท้ีใ่ชส้มองเป็น
ฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนว
พุทธศาสนาเพื่อสง่เสรมิความสามารถ
ในการคดิอย่างมวีจิารณญาณ 
 

1.ไดส้ภาพปัญหาของผูเ้รยีน 
2.ไดแ้นวการสอนทีส่ง่เสรมิการเรยีนรู้
ของผูเ้รยีน 
 

สมัภาษณ์
ผูเ้ชีย่วชาญ 
 

ศกึษาสภาพ
ปัญหาการจดัการ
เรยีนรูจ้ากการ
สมัภาษณ์ /จาก
แบบสอบถาม 

น าขอ้มลูไปใชใ้นระยะต่อไป 
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ระยะท่ี 2 การสร้างและพฒันายทุธศาสตรก์ารจดัการการเรียนรู้ 
 
     จากการศกึษาสภาพ และปัญหาการจดัการเรยีนรู ้กลุ่มสาระการเรยีนรู ้สงัคมศกึษา 
ศาสนา และวฒันธรรม ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ ท าใหท้ราบสาเหตุของปัญหาแนวทาง 
การแกปั้ญหาของผูเ้รยีน รวมทัง้บรบิท องคป์ระกอบ และขอบขา่ยของยทุธศาสตรก์ารจดัการ
การเรยีนรูจ้ากระยะที ่1 ผูว้จิยัไดน้ ามาพฒันายทุธศาสตรก์ารจดัการเรยีนรู ้สาระสงัคมศกึษา
ศาสนา และวฒันธรรม ทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา  
เพื่อส่งเสรมิความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ  ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  
ด าเนินการม ี2 ขัน้ตอน ดงันี้ 
 
 ขัน้ตอนท่ี 1 การสร้างยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรียนรู้  
       ผูว้จิยัไดว้เิคราะห ์ขอ้มลูพืน้ฐานจากทฤษฎ ีรวมทัง้แนวคดิการจดัการการเรยีนรู้
จากการศกึษาจากระยะที ่1 ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์จากผูเ้ชีย่วชาญ และจากการสอบถามคร ู
น ามาสงัเคราะห ์ก าหนดเป็นยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษาศาสนา และ
วฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา  เพื่อส่งเสรมิ
ความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา ปีที ่2 ไดผ้ล ดงันี้ 
      1.1 ชื่อยทุธศาสตร ์คอื ยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา ศาสนา 
และวฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐาน โดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสรมิ
ความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  
               1.2 ความเป็นมาและความส าคญัของยทุธศาสตร ์
      1.3 จดุมุง่หมายของการพฒันายทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู้  
          1.3.1 เพื่อสรา้งและพฒันายทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู ้สาระสงัคมศกึษา 
ศาสนาและวฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนาเพื่อ
ส่งเสรมิความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  

         1.3.2 เพื่อศกึษาผลการใชย้ทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู ้สาระสงัคมศกึษา 
ศาสนา และวฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรู ้ตามแนวพระพุทธศาสนาเพื่อ
ส่งเสรมิความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ของนกัเรยีน  ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 

     1.4 ทฤษฎแีนวคดิของยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู ้
                  ยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรมทีใ่ช้
สมองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสรมิความสามารถใน
การคดิอยา่งมวีจิารณญาณและผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา ปีที ่2 
ประกอบดว้ย 4 ทฤษฎกีารเรยีนรูแ้ละ 1 แนวการจดัการเรยีนรู ้ดงันี้  
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         1.4.1 ทฤษฎกีารเรยีนรูก้ลุ่มพุทธนิิยม 
         1.4.2 ทฤษฎกีารเรยีนรูก้ลุ่มพฤตกิรรมนิยม 
         1.4.3 ทฤษฎกีารเรยีนรูก้ลุ่มมนุษยน์ิยม 
         1.4.4 ทฤษฎพีหุปัญญา 
         1.4.5 การเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา 
      1.5 หลกัการของยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู้ 

            จากแนวคดิพืน้ฐานผูว้จิยัไดส้งัเคราะหอ์อกมาเป็นยทุธศาสตรก์ารจดัการ  
การเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรม ทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรู้
ตามแนวพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสรมิความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ของนกัเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ดงันี้ 
          1.5.1 กจิกรรมการเรยีนรูค้วรจดัใหห้ลากหลายสอดคลอ้งกบัการท างานของ
สมองโดยเน้นใหผู้เ้รยีนเป็นผูล้งมอืกระท าจรงิ มคีวามหมาย  
          1.5.2 ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดค้ดิ พจิารณาไตรต่รอง อยา่งมอีสิระ มกีารอภปิราย
แลกเปลีย่นแนวคดิผ่านกระบวนการกลุ่ม 
          1.5.3 การตัง้ค าถามทีท่า้ทาย การจดัสถานการณ์ปัญหาเรือ่งต่างๆ เพื่อกระตุน้
ใหผู้เ้รยีนคดิเพื่อคน้หาความรู ้ตลอดจนการสรา้งบรรยากาศในการเรยีนรูเ้ป็นสิง่ทีจ่ าเป็นใน  
การฝึกทกัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 

         1.5.4 การใชส้ื่อเทคโนโลย ีทีห่ลากหลายจะส่งเสรมิการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนมากขึน้ 
         1.5.5 ครตูอ้งเป็นแบบอยา่งทีด่ ีมคีวามรูใ้นเนื้อหาใชว้ธิกีารสอนทีห่ลากหลาย  
         1.5.6 การจดัสภาพแวดลอ้มใหผู้เ้รยีนเกดิศรทัธาทีจ่ะเรยีนรู ้และการฝึกฝน

วธิกีารการคดิโดยแยบคาย น าไปสู่การฝึกปฏบิตั ิ 
         1.5.7 การมบีรรยากาศทีอ่บอุ่น ผ่อนคลายจะส่งเสรมิการเรยีนรู้  

      1.6 องคป์ระกอบของยทุธศาสตรด์า้นการจดัการการเรยีนรู้  
                    องคป์ระกอบยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษาศาสนาและ
วฒันธรรม จากแนวคดิพืน้ฐานผูว้จิยัไดส้งัเคราะหอ์อกมาเป็นยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู้
สาระสงัคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรม ทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการ  การเรยีนรูต้ามแนว
พระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสรมิความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ของนกัเรยีน  
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 มอีงคป์ระกอบ 2 ดา้น ดงันี้ 

         1.6.1 ดา้นกระบวนการเรยีนรู ้เป็นกระบวนการทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้จากการเรยีนรู้
ทีใ่ชส้มองเป็นฐานทีม่แีนวคดิของทฤษฎกีารเรยีนรู ้4 ทฤษฎ ีคอื 1) ทฤษฎกีารเรยีนรูก้ลุ่มพุทธิ
นิยม 2) ทฤษฎกีารเรยีนรูก้ลุ่มพฤตกิรรมนิยม 3) ทฤษฎกีารเรยีนรูก้ลุ่มมนุษยนิยม 4) ทฤษฎี
การเรยีนรูพ้หุปัญญา โดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา ประกอบดว้ยขัน้ตอน
การเรยีนรู ้7 ขัน้ตอน ดงันี้ 
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      1.6.1.1 ขัน้การส ารวจประเดน็  
       1.6.1.2 ขัน้การใหค้วามรูพ้ืน้ฐาน  

                        1.6.1.3 ขัน้การวเิคราะห์ 
              1.6.1.4 ขัน้การเรยีนรูส้ถานการณ์ 
              1.6.1.5 ขัน้วางแผนการจดัการ 
              1.6.1.6 ขัน้ลงมอืปฏบิตั ิ 
              1.6.1.7 ขัน้แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ 

          1.6.2 ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มเพื่อส่งเสรมิการเรยีนรู้ 
                           การจดัสภาพแวดลอ้มบรรยากาศในการเรยีนรูเ้พือ่ทีจ่ะท าใหผู้เ้รยีนได้
เรยีนรูไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ มคีุณภาพ ส าหรบัการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามยทุธศาสตรท์ี่
ผูว้จิยัสรา้งขึน้มกีารจดัสภาพแวดลอ้มเพื่อส่งเสรมิการเรยีนรู ้มอีงคป์ระกอบ 3 ดา้น ดงันี้  
                        1.6.2.1 การวเิคราะหผ์ูเ้รยีนเป็นรายบุคคล  
                        1.6.2.2 การจดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม 
                        1.6.2.3 สื่อการสอนและแหล่งเรยีนรู ้
       1.7 การวดัและประเมนิผลยทุธศาสตร์ 
                     การวดัและประเมนิผลยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู้ สาระสงัคมศกึษา
ศาสนาและวฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนาเพื่อ
ส่งเสรมิความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้  มดีงันี้ 

          1.7.1 การวดัการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ โดยใชแ้บบวดัการคดิอยา่งมี
วจิารณญาณ   
                    1.7.2 การวดัและประเมนิผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสาระสงัคมศกึษาศาสนาและ
วฒันธรรม โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
 
         ขัน้ตอนท่ี 2  การด าเนินการสร้างคู่มือการใช้ยทุธศาสตร ์และการตรวจสอบ  
ความเหมาะสมของยทุธศาสตร์ 
              ในขัน้ตอนน้ีผูว้จิยัได้ด าเนินการสรา้งคู่มอืการใชย้ทุธศาสตร ์และการตรวจสอบ  
ความเหมาะสมของยทุธศาสตร์ ดงันี้ 
   1.  การสรา้งคู่มอืการใชย้ทุธศาสตร์  
        ขัน้ตอนน้ีเป็นการสรา้งคู่มอืการใชย้ทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูต้ามโครงรา่ง
ของยทุธศาสตรท์ีอ่อกแบบ ซึง่ผูว้จิยัไดก้ าหนดเป็นคู่มอืการจดัการเรยีนรู ้สาระสงัคมศกึษา
ศาสนา และวฒันธรรม ทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนาเพื่อ
ส่งเสรมิความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 โดยให้
ผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 5 คน พจิารณาตามแบบประเมนิความเหมาะสมของยทุธศาสตร ์ดงันี้  
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      1.1 ศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งคู่มอืการใชย้ทุธศาสตรก์ารจดัการ  
การเรยีนรูเ้พื่อก าหนดกรอบ และส่วนประกอบของคู่มอื 
      1.2 สรา้งคู่มอืการใชย้ทุธศาสตรก์ารจดัการเรยีนรู ้สาระสงัคมศกึษาศาสนาและ
วฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสรมิ
ความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา ปีที ่2 โดยมี
องคป์ระกอบ ดงันี้ 
    ส่วนที ่1 ความเป็นมา และความส าคญั ประกอบดว้ย  
   - ประวตัคิวามเป็นมา และความส าคญั  
   - ลกัษณะของยทุธศาสตร ์
   - แนวคดิทฤษฎพีืน้ฐาน  
   - ความสมัพนัธข์องแนวคดิทฤษฎพีืน้ฐานและการพฒันายทุธศาสตร์  
   - จดุมุง่หมายของยทุธศาสตร์  
   - กรอบแนวคดิในการพฒันายทุธศาสตร์  
      ส่วนที ่2 ยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสรมิ
ความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 
   - องคป์ระกอบของยทุธศาสตร ์
   - บทบาทของคร ูและบทบาทของนกัเรยีน  
       ส่วนที ่3 การน ายทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษาศาสนา
และวฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสรมิ
ความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณไปใช้ 
   - วตัถุประสงค์  
   - วธิดี าเนินการ  

 2.  การตรวจสอบความเหมาะสมของยทุธศาสตร์ 
       ขัน้ตอนน้ีเป็นการตรวจสอบโครงรา่งของยทุธศาสตรท์ีอ่อกแบบ โดยผูว้จิยั 
ด าเนินการ ดงันี้ 
                2.1 น าโครงรา่งยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษาศาสนาและ
วฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสรมิ
ความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 เสนอต่อ
ผูเ้ชีย่วชาญ โดยมเีกณฑก์ารคดัเลอืก ดงันี้ 
           2.1.1 เป็นอาจารยส์อนในระดบัอุดมศกึษาทีม่คีวามเชีย่วชาญการสอน สาระ
สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 
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  2.2.2 เป็นครทูีส่อนสาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรมในระดบั  
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 มวีุฒกิารศกึษาไมต่ ่ากว่าปรญิญาโท มวีทิยาฐานะเชีย่วชาญ  
       2.2 สรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก่ แบบประเมนิ  
ความเหมาะสมของคู่มอืการใชย้ทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู ้ซึง่เป็นแบบประเมนิมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั (Rating scale) โดยมเีกณฑพ์จิารณา ดงันี้ 
   คะแนน 5 หมายถงึ เหมาะสมมากทีสุ่ด  
   คะแนน 4 หมายถงึ เหมาะสมมาก  
   คะแนน 3 หมายถงึ เหมาะสมปานกลาง  
   คะแนน 2 หมายถงึ เหมาะสมน้อย  
   คะแนน 1 หมายถงึ เหมาะสมน้อยทีสุ่ด  
       2.3 น าแบบประเมนิความเหมาะสมของยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูเ้สนอ
ผูเ้ชีย่วชาญโดยก าหนดเกณฑใ์นการพจิารณาค่าเฉลีย่คะแนนความเหมาะสมตามความคดิเหน็
ของผูเ้ชีย่วชาญ (บุญชม ศรสีะอาด, 2556) ซึง่ก าหนดเกณฑ ์ดงันี้ 
   4.51-5.00 หมายถงึ ยทุธศาสตรม์คีวามเหมาะสมมากทีสุ่ด  
   3.51-4.50 หมายถงึ ยทุธศาสตรม์คีวามเหมาะสมมาก  
   2.51-3.50 หมายถงึ ยทุธศาสตรม์คีวามเหมาะสมปานกลาง  
   1.51-2.50 หมายถงึ ยทุธศาสตรม์คีวามเหมาะสมน้อย  
   1.00-1.50 หมายถงึ ยทุธศาสตรม์คีวามเหมาะสมน้อยทีสุ่ด  
      2.4 น าคู่มอืยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู ้และแบบประเมนิความเหมาะสมเสนอ
ต่อผูเ้ชีย่วชาญดา้นการสอนสาระสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรมการบรหิารการจดัการ  
การเรยีนรู ้จ านวน 5 คนเพื่อตรวจสอบประเมนิความเหมาะสมและน ามาปรบัปรงุแกไ้ขต่อไป    
(คู่มอืและแบบประเมนิยทุธศาสตรอ์ยูใ่นภาคผนวก ค) 
 ผลการประเมนิค่าเฉลีย่ ความเหมาะสมของยทุธศาสตรใ์นครัง้นี้ ม ีค่าเฉลีย่ 4.47 ถอืว่า
มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 
 จากการการด าเนินการในระยะที ่1 มาใชใ้นการพฒันาระยะที ่2 การสรา้งและพฒันา
ยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ทีใ่ชส้มองเป็นฐาน
โดยบรูณาการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสรมิความสามารถในการคดิอยา่งมี
วจิารณญาณ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  ดงัแสดงในภาพที ่24 
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ระยะท่ี 2 การสรา้งและพฒันายุทธศาสตรก์ารจดัการการเรียนรูส้าระสงัคมศึกษา ศาสนา และ  
              วฒันธรรมท่ีใช้สมองเป็นฐานโดยบูรณาการเรียนรูต้ามแนวพระพทุธศาสนาเพื่อส่งเสริม 
              ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2   

 
 
 
             วิธีด าเนินการ                                                            ผลการวิเคราะหข์้อมูล 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 24  การสรา้งและพฒันายทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา ศาสนา   
              และ วฒันธรรม ทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา 

กระบวนการพฒันายุทธศาสตรก์ารจดัการเรียนรู ้

การวเิคราะหข์อ้มลู
พืน้ฐานและสภาพ 
การจดัการเรยีนรู ้

ไดข้อ้สรุป หลกัการ ขอบขา่ย
ของยุทธศาสตรก์ารจดั 
การการเรยีนรู ้การสรา้ง

ยุทธศาสตร ์
การจดัการเรยีนรู ้ 1.ไดโ้ครงร่างยุทธศาสตรก์าร

จดัการการเรยีนรู ้
2.ไดแ้นวปฏบิตัแิละ
องคป์ระกอบของยุทธศาสตร ์ 
ไดแ้ก ่
2.1 การจดักระบวนการเรยีนรู ้
2.2 การจดัสภาพแวดลอ้ม 
 

การด าเนินการสรา้ง
คู่มอืการใช้
ยุทธศาสตรก์าร
จดัการการเรยีนรู ้

การออกแบบและ
พฒันายุทธศาสตร ์

ไดคู้่มอืยุทธศาสตรท์ีผ่่าน 
การตรวจสอบอย่างมคีุณภาพ 

น าคู่มอืยุทธศาสตรไ์ปใชใ้นระยะที ่3 ต่อไป 

การตรวจสอบความ
เหมาะสมของ
ยุทธศาสตร ์
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ระยะท่ี 3 การศึกษาผลการใช้ยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรียนรู้ สาระสงัคม
ศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมท่ีใช้สมองเป็นฐานโดยบรูณาการเรียนรู้ตามแนว
พระพทุธศาสนา เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 
 
     การศกึษาผลการใชย้ทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสรมิ
ความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ใชเ้วลาทัง้หมด 
20 ชัว่โมง โดยทีผู่ว้จิยัก าหนดยทุธศาสตรห์ลกั และยทุธศาสตรร์อง ทีเ่กีย่วกบัการจดัการเรยีนรู ้
เป็นบรบิททีผู่ว้จิยัด าเนินการ ดงันี้  
  1. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
       เพื่อศกึษาผลการใชย้ทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา ศาสนา  และ
วฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา ปีที ่2  โดย 
      1.1 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ  
ก่อนและหลงัการทดลองของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  
      1.2 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน สาระสงัคมศกึษา ศาสนา 
และวฒันธรรม ก่อนและหลงัการทดลองของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2   
           2.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
      2.1 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  โรงเรยีน 
โสกก่ามวทิยา อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 21 
ปีการศกึษา 2558 จ านวน 82 คน 
      2.2 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 โรงเรยีน
โสกก่ามวทิยา สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 21 ปีการศกึษา 2558 โดย
ใชว้ธิกีารเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 40 คน 
   3. เนื้อหาทีใ่ชใ้นการวจิยั  
       เป็นเน้ือหาจากกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม   
ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 (สาระที ่1 ศาสนา ศลีธรรม 
จรยิธรรม) มาตรฐานที ่ส 1.1 ส 1.2 จ านวน 20 ชัว่โมง (2 ชัว่โมง / สปัดาห)์  
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   4. วธิดี าเนินการวจิยั 
       ขัน้ตอนน้ีผูว้จิยั ไดน้ ายทุธศาสตรแ์ละองคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งมาด าเนินการ ดงันี้  
    4.1 น ายทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้ และผ่านการตรวจสอบและ
รบัรองจากผูเ้ชีย่วชาญมาใชใ้นการจดัการการเรยีนรูต้ลอดจนองคป์ระกอบการจัดสภาพแวดลอ้ม
ทีส่่งเสรมิกบัการจดัการเรยีนรู้ 
                4.2 การทดลองใชย้ทุธศาสตรก์ารจดัการเรยีนรูก้บันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 
ใชแ้บบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest – posttest Design (ลว้น สายยศ และองัคณา  
สายยศ, 2538: 249-250) ตามแบบแผนการทดลอง ดงัแสดงในภาพที ่25   
 
 

O1             X            O2 

 
 
   เมือ่ O1 แทน การทดสอบก่อนการใชย้ทุธศาสตรก์ารจดัการ
      การเรยีนรู้  
   เมือ่ X แทน ยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู้  
   เมือ่   O2 แทน การทดสอบหลงัการใชย้ทุธศาสตรก์ารจดัการ
      การเรยีนรู้  
                                                               
     ภาพท่ี 25  แบบแผนการทดลองการใชย้ทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูก้บันกัเรยีน  
                          ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 
 
 4.3 การทดลองครัง้นี้ ด าเนินการทดลอง ในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2558  
รวมเวลา 10 สปัดาห ์(สปัดาหล์ะ 2 ชัว่โมง รวมทัง้สิน้ 20 ชัว่โมง) โดยผูว้จิยัทดลองดว้ยตนเอง  

   5. การสรา้งเครือ่งมอื และพฒันาเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
        เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ม ี3 ชนิด ไดแ้ก่ 1) แผนการจดัการเรยีนรูต้าม
ยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดย
บรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พุทธศกัราช 2551 2) แบบวดัการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 3) แบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  
มวีธิกีารสรา้ง และพฒันาเครือ่งมอื ดงันี้ 
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               5.1 แผนการจดัการเรยีนรู้ 
           5.1.1 แผนการจดัการเรยีนรูต้ามยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู้  สาระสงัคม
ศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรู้ ตามแนว
พระพุทธศาสนาสาระที ่1 ศาสนา ศลีธรรม จรยิธรรม (พระพุทธศาสนา) จ านวน 10 แผน  
แผนละ 2 ชัว่โมง รวม 20 ชัว่โมง มขี ัน้ตอนการสรา้งและหาคุณภาพเครือ่งมอื ดงันี้  
     5.1.1.1 ศกึษาหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551  
กลุ่มสาระการเรยีนรู ้สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม คู่มอืคร ูหนงัสอืเรยีน เอกสาร
ประกอบการเรยีน สาระพระพุทธศาสนา ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  
     5.1.1.2 วเิคราะหผ์งัมโนทศัน์ ค าอธบิายรายวชิา มาตรฐานการเรยีนรู ้
ตวัชีว้ดั สาระที ่1 ศาสนา ศลีธรรม จรยิธรรม (พระพุทธศาสนา) ดงัแสดงในตารางที ่14 
  
ตารางท่ี 14  การวเิคราะหห์ลกัสตูรกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม  

       สาระที ่1 ศาสนา ศลีธรรม จรยิธรรม (พระพุทธศาสนา) ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  
 
แผนการ

จดัการเรียนรู้ 
เน้ือหาสาระ มาตรฐาน/ตวัช้ีวดัข้อท่ี จ านวนชัว่โมง 

1 ประวตัคิวามส าคญัของ
พระพุทธศาสนา 

มฐ.ส 1.1 
ขอ้ที ่1,2 

2 

2 พุทธประวตัแิละชาดก มฐ.ส 1.1 
ขอ้ที ่3,4 

2 

3 พุทธสาวกและชาวพุทธ
ตวัอยา่ง 

มฐ.ส 1.1 
ขอ้ที ่5,6 

2 

4 หลกัธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

มฐ.ส 1.1 
ขอ้ที ่8 

2 

5 พระไตรปิฏกและ 
พุทธสุภาษติ 

มฐ.ส 1.1 
ขอ้ที ่7 

2 
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ตารางท่ี 14  การวเิคราะหห์ลกัสตูรกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม  

      สาระที ่1 ศาสนาศลีธรรมจรยิธรรม (พระพุทธศาสนา) ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 (ต่อ) 
 
แผนการ

จดัการเรียนรู้ 
เน้ือหาสาระ มาตรฐาน/ตวัช้ีวดัข้อท่ี จ านวนชัว่โมง 

6 หน้าทีแ่ละมารยาทชาว
พุทธ 

มฐ.ส 1.2 
ขอ้ที ่2 

2 

7 ศาสนพธิทีาง
พระพุทธศาสนา 

มฐ.ส 1.2 
ขอ้ที ่3 

2 

8 วนัส าคญัทาง
พระพุทธศาสนา 

มฐ.ส 1.2 
ขอ้ที ่4 

2 

9 การบรหิารจติตามหลกั
อานาปานสต ิ

มฐ.ส 1.2 
ขอ้ที ่1 

2 

10 ศาสนพธิ ีพธิกีรรมตาม
แนวศาสนาอื่น 

มฐ.ส 1.2 
ขอ้ที ่5 

2 

 
   5.1.1.3 สรา้งแผนการจดัการเรยีนรู ้ใหส้อดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรยีนรู้  

เนื้อหาสาระ การวดัผลประเมนิผล สื่อ วสัดุอุปกรณ์ และกจิกรรมในแผนการจดัการเรยีนรูเ้ป็นไป
ตามล าดบัขัน้ตอนการจดัการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้  
               5.1.1.4 น าแผนการจดัการเรยีนรูท้ีส่รา้งขึน้ เสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญ เพื่อ
ประเมนิความเหมาะสม ความสอดคลอ้งของสาระการเรยีนรู ้ตวัชีว้ดั กจิกรรมการเรยีนรู ้  
การวดัผลประเมนิผล และการปรบัปรงุแกไ้ข ตามขอ้เสนอแนะ 
               5.1.1.5 น าแผนการจดัการเรยีนรูท้ีส่รา้งขึน้เสนอผูเ้ชีย่วชาญ ดา้นหลกัสตูร  
และการสอน ดา้นสาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม และดา้นการวดัและประเมนิผล  
เพื่อพจิารณาในความตรงตามตวัชีว้ดั ตรงตามเนื้อหาสาระ ความเหมาะสมของการจดักจิกรรม  
การเรยีนรูโ้ดยผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 5 คน แลว้น าคะแนนทีไ่ดม้าหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง  
ผลการประเมนิ ไดค้่า (IOC) เท่ากบั 1.00 
               5.1.1.6 น าแผนไปทดลองกบัผูเ้รยีนทีไ่มใ่ช่กลุ่มตวัอยา่ง เพื่อหาความ
เหมาะสมโดยไปทดลองใช ้(Try out) กบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 โรงเรยีนเรยีนเจด็สี 
วทิยาคาร ซึง่มบีรบิททีใ่กลเ้คยีงกนั ปีการศกึษา 2557 แลว้น ามาแกไ้ข 
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              5.1.1.7 น าแผนการจดัการเรยีนรูไ้ปใชส้อนจรงิกบักลุ่มทดลองต่อไป  
       5.2 แบบวดัความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ  
            เป็นแบบวดัความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ของนกัเรยีน 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ใชว้ดันกัเรยีนก่อนและหลงัเรยีน มขี ัน้ตอนการสรา้ง  และหาคุณภาพ
เครือ่งมอื ดงันี้ 
           5.2.1 ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งแบบวดัการคดิ
อยา่งมวีจิารณญาณ เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดโครงสรา้งของแบบวดั ดงักล่าว  
          5.2.2 สรา้งแบบวดัการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา  
ปีที ่2 ซึง่เป็นแบบปรนยัแบบเลอืกตอบ ซึง่พฒันาจากแบบทดสอบการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ
ของ สทิธพิล อาจอนิทร ์(2550) ซึง่วดัครอบคลุมการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ  5 ดา้น คอื  
ระบุปัญหา การรวบรวมขอ้มลู การพจิารณาความน่าเชื่อถอืของแหล่งขอ้มลู การตัง้สมมตฐิาน 
และการสรปุอา้งองิ โดยใชเ้นื้อหาสาระทีเ่รยีน จากสาระที ่1 พระพุทธศาสนา และเนื้อหาอื่นที ่
เป็นปัญหาทีน่่าสนใจ เกดิขึน้ในปัจจบุนั แลว้น ามาเป็นกรอบในการสรา้งแบบวดัการคดิอยา่งมี
วจิารณญาณ  
          5.2.3 น าแบบวดัการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา  
ปีที ่2 ซึง่เป็นแบบปรนยัแบบเลอืกตอบ ทีผ่่านการตรวจสอบของไปใหผู้เ้ชีย่วชาญ จ านวน 5 คน 
คอืผูเ้ชีย่วชาญดา้นหลกัสตูรและการสอน และดา้นการวดัและประเมนิผล ตรวจสอบความตรง
ตามองคป์ระกอบทีต่อ้งการ โดยมคี่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) เท่ากบั 1.00 
           5.2.4 ปรบัปรงุแกไ้ขแบบวดัการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ตามขอ้เสนอแนะ  
ของผูเ้ชีย่วชาญ 
           5.2.5 น าแบบวดัการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ไปทดลองใชก้บันกัเรยีน  
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ซึง่เป็นนกัเรยีนทีเ่คยเรยีนสาระดงักล่าว  วเิคราะหแ์บบวดัโดยหาค่า  
ความยากงา่ย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และหาความเชื่อมัน่ของแบบวดั (Reliability) โดยใชส้ตูร
ของ คเูดอร ์และรชิารด์สนั K-R 20 (Kuder - Richardson) แลว้คดัเลอืกแบบวดัการคดิอยา่งมี
วจิารณญาณ จ านวน 30 ขอ้ ไดค้่าความยากงา่ย ระหว่าง 0.54 - 0.65 ค่าอ านาจจ าแนก 
ระหว่าง 0.38 – 0.43  
                    5.2.6 จดัท าแบบวดัความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณทีจ่ะใชก้บั
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 เป็นฉบบัสมบรูณ์ แลว้น าไปใชก้บักลุ่มทดลองต่อไป  
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      5.3  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เป็นแบบทดสอบปรนยัชนิดเลอืกตอบ 
4 ตวัเลอืก มขี ัน้ตอนการสรา้งและการหาคุณภาพ ดงันี้  
           5.3.1 ศกึษาแนวคดิทฤษฎ ีวธิกีารสรา้งและเทคนิคการเขยีนแบบทดสอบชนิด
เลอืกตอบคู่มอืครกูลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรมชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 
และแนวทางการประเมนิผล ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พุทธศกัราช 2551  
 5.3.2 ศกึษาหลกัการ แนวคดิเกีย่วกบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เน้ือหาสาระ  
ทีใ่ชส้อน ตวัชีว้ดั สาระพระพุทธศาสนา ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 เพื่อน าไปสรา้งเป็นตาราง
วเิคราะหห์ลกัสตูร 
           5.3.3 สรา้งตารางวเิคราะหห์ลกัสตูร เพื่อก าหนดความส าคญัของการเรยีนรู้  
ในแต่ละหน่วยการเรยีนรู ้จดุประสงคท์ีต่อ้งการจะวดั โดยผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ชีย่วชาญ  
5 คน โดยกการก าหนดน ้าหนกัขอ้สอบโดยค านึงถงึเวลาทีก่ าหนด 
           5.3.4 สรา้งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนชนิดเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก 
ใหค้รอบคลุมเนื้อหาสาระพระพุทธศาสนา จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ดงัตารางที ่15 
ตารางท่ี 15 การก าหนดคุณลกัษณะของผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และจ านวนขอ้สอบ 
 
คณุลกัษณะผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนจ าแนก จ านวนข้อสอบ 
ตามแนวคิดของ Bloom ท่ีสร้างทัง้หมด ท่ีต้องการ 
ความรูค้วามจ า 6 4 
ความเขา้ใจ 8 5 
การน าไปใช้ 8 5 
การวเิคราะห์ 20 12 
การสงัเคราะห์ 12 10 
การประเมนิค่า 6 4 

รวม 60 40 
 
         5.3.5 น าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีส่รา้งขึน้เสนอผูเ้ชีย่วชาญ 
จ านวน 5 คน ตรวจสอบความถูกตอ้งตามโครงสรา้ง ความตรงตามเนื้อหา และการใชภ้าษา  
ทีถู่กตอ้งชดัเจน ผลการประเมนิไดค้่า IOC เท่ากบั 1.00 ทุกขอ้ 
           5.3.6 น าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีป่รบัปรงุแกไ้ขแลว้ไปทดลอง
ใชก้บันกัเรยีน ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีเ่คยเรยีนสาระน้ีมาแลว้ เพื่อหาค่าความยากงา่ย (p) และ
ค่าอ านาจจ าแนก (r) แลว้คดัเลอืกขอ้สอบไว ้40 ขอ้ ไดค้่าความยากงา่ย ระหว่าง 0.25 – 0.75 
ไดค้่าอ านาจจ าแนก ระหว่าง  0.25 – 0.80 
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           5.3.7 น าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีค่ดัเลอืกแลว้ไปทดสอบ  
หาค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบทัง้ฉบบัคเูดอร ์และรชิารด์สนั K-R 20 (Kuder-Richardson) 
ไดค้่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.82 
         5.3.8 น าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีไ่ดไ้ปใชก้บันกัเรยีน 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ต่อไป  
            6. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
        การเกบ็รวบรวมขอ้มลู มขี ัน้ตอนการด าเนินการ ดงันี้  
       6.1 ทดสอบก่อนเรยีนกบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 กลุ่มทดลองดว้ย
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสาระพระพุทธศาสนา และแบบวดัความสามารถใน  
การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 
      6.2 ด าเนินการจดัการเรยีนรู้ ดว้ยแผนการจดัการเรยีนรูต้ามยทุธศาสตรก์ารจดัการ
การเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา ศาสนา และ วฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรู้
ตามแนวพระพุทธศาสนา จ านวน 10 แผนๆละ 2 ชัว่โมง รวม 20 ชัว่โมง ทัง้นี้ผูว้จิยัเป็น
ผูด้ าเนินการสอนดว้ยตนเอง 
                6.3 ทดสอบหลงัเรยีนกบักลุ่มทดลองดว้ยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
สาระพระพุทธศาสนา และแบบวดัความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ  
            7. การวเิคราะหข์อ้มลู 
      7.1 การหาคุณภาพของเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรม
ส าเรจ็รปูทางสถติสิ าหรบัการวเิคราะหข์อ้มลูทางสงัคมศาสตร ์โดยด าเนินการวเิคราะหข์อ้มลู 
ดงันี้ 
               7.2 หาค่าสถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ รอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (X ) และส่วน

เบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนทีไ่ดร้บัจากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  
แบบวดัการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ  
          7.2.1 วเิคราะหห์าความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา (Content Validity) ความเทีย่งตรง
เชงิโครงสรา้ง (Construct Validity) ของแผนการจดัการเรยีนรู ้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน แบบวดัการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ จากผูเ้ชีย่วชาญ โดยพจิารณาจาก  
ความสอดคลอ้งของผูเ้ชีย่วชาญ (IOC) 
           7.2.2 วเิคราะหห์าความยากงา่ยของ (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) แบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน แบบวดัการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 
           7. 2.3 วเิคราะหห์าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
โดยใชส้ตูร  K-R 20 ของ Kuder – Richardson 
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           7. 2.4 วเิคราะหห์าความเชื่อมัน่ของแบบวดัการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ  
ทัง้ฉบบัโดยใชส้มัประสทิธิแ์อลฟา (α - Coefficient) ของครอนบคั (Cornbach) 
   7.3 การวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อทดสอบสมมตฐิาน 
    การวเิคราะหข์อ้มลูครัง้นี้ผูว้จิยั วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูทาง
สถติสิ าหรบัการวเิคราะหข์อ้มลูทางสงัคมศาสตร ์ดงันี้  
        7.3.1 เปรยีบเทยีบคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ก่อนและหลงั การจดัการ
เรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ดว้ยการทดสอบทีแบบไม่อสิระ 
(t -test for Dependent Sample) 
          7.3.2 เปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ก่อนและหลงั
การจดัการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ดว้ยการทดสอบทแีบบไมอ่สิระ  
(t -test for Dependent Sample) 
 
 การวจิยัครัง้นี้ด าเนินการวจิยัแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ระยะที ่1 ศกึษาสภาพและปัญหา 
การจดัการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรมชัน้มธัยมศกึษา ปีที ่2  ระยะที ่2  
การสรา้งและพฒันายทุธศาสตรก์ารจดัการเรยีนรู ้และระยะที ่3 การศกึษาผลการใชย้ทุธศาสตร์  
การจดัการเรยีนรู ้สามารถสรปุการด าเนินการได ้ดงัแสดงในภาพที่   26 
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        ระยะการวิจยั                  วิธีด าเนินการ                ส่ิงท่ีได้รบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 26  แสดงการด าเนินการวจิยัเพื่อพฒันายทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูท้ ัง้ 3 ระยะ

การวิจยัระยะท่ี 3 

การศึกษาผลการใช้
ยุทธศาสตรก์ารจดัการ
การเรียนรู ้

1.การออกแบบการจดัการการ
เรยีนรู ้

2.การสรา้งและหาคุณภาพ
เครื่องมอื 

3.ทดลองใชยุ้ทธศาสตรใ์ช ้
แบบแผนการทดลอง (One 
Group Pretest - Posttest 
Design) 

ผลท่ีเกิดกบัผูเ้รียน 
1.ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสาระ
สงัคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรม 
2.การคดิอย่างมวีจิารณญาณ 

การวิจยัระยะท่ี 1 

การศึกษาสภาพและ
ปัญหาการจดัการเรียนรู ้

1.วเิคราะหเ์อกสารและงานวจิยั 

2.สมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญ/คร ู

3.สอบถามครทูีส่อนสาระสงัคม
ศกึษาศาสนาและวฒันธรรม 

1.ไดแ้นวคดิหลกัการ 

แนวการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิ 
ทฤษฎพีืน้ฐาน 

2.สภาพปัจจุบนัปัญหาของผูเ้รยีน 

3.ความคดิเหน็ของครเูกีย่วกบั
การจดัการเรยีนรู ้

การวิจยัระยะท่ี 2 

การสรา้งและพฒันา
ยุทธศาสตรก์ารจดัการ
การเรียนรู ้

1.การด าเนินการเพื่อใหไ้ด้
ยุทธศาสตรก์ารจดัการการ
เรยีนรู ้

2.การด าเนินการสรา้งเครื่องมอื
และคู่มอืยุทธศาสตรก์ารจดัการ 
การเรยีนรู ้

1.ไดยุ้ทธศาสตรแ์ลองคป์ระกอบ
ยุทธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู้
ทีม่คีุณภาพ 
2.ไดเ้ครื่องมอื,คู่มอืการใช้
ยุทธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู ้
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บทท่ี  4 

 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

 
          ยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู ้สาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรมทีใ่ชส้มอง
เป็นฐาน โดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา  เพื่อส่งเสรมิความสามารถในการคดิ
อยา่งมวีจิารณญาณ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 โดยผูว้จิยั น าเสนอผลการวจิยั 
การวเิคราะหข์อ้มลูทัง้เชงิปรมิาณ และเชงิคุณภาพ ตามล าดบัขัน้ตอนของการไดม้าซึง่ขอ้มลู
แบ่งไดเ้ป็น 2 ตอน ดงัต่อไปนี้ 
 
 ตอนที ่1 ผลการศกึษาสภาพปัญหา การสรา้ง และพฒันายทุธศาสตรก์ารจดัการ  
การเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐาน โดยบรูณาการการเรยีนรู้
ตามแนวพระพุทธศาสนา 
 ตอนที ่2 ผลการใชย้ทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู ้สาระสงัคมศกึษา ศาสนา   
และวฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐาน โดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา  
 
ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาสภาพปัญหาการสร้างและพฒันายทุธศาสตรก์ารจดัการ 
               การเรียนรู้สาระสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ท่ีใช้สมอง 
               เป็นฐานโดยบรูณาการการเรียนรู้ตามแนวพระพทุธศาสนา 
 
    จากการศกึษาขอ้มลูพืน้ฐาน การสรา้งและพฒันายทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู้
สาระสงัคมศกึษาศาสนา และวฒันธรรม ทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนว
พระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสรมิความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ของนกัเรยีน  
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ปรากฏผล ดงันี้ 

1. ผลจากการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญเป็นอาจารยส์อนสาขา สงัคมศกึษา ศาสนา และ
วฒันธรรม สาขาพุทธศาสตร ์ระดบัอุดมศกึษา 

    ผลการสมัภาษณ์สภาพ และปัญหาการจดัการเรยีนรู ้สาระสงัคมศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรม ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ จากผูเ้ชีย่วชาญ ดงัแสดงในตารางที ่16 
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ตารางท่ี 16  ผลการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญเป็นอาจารยส์อน สาขาสงัคมศกึษา ศาสนา และ 
                 วฒันธรรม สาขาพุทธศาสตร ์ระดบัอุดมศกึษา 

 
ประเดน็ท่ีสมัภาษณ์ สรปุผลการสมัภาษณ์ 

สภาพและปัญหาในการจดัการเรยีนรูส้าระ 
สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรมและ 
การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ตลอดจน หลกัการ 
แนวคดิ ทฤษฎ ีการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีใ่ช้
สมองเป็นฐานและการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
ตามแนวพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสรมิ
ความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 
ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ในปัจจบุนั  

1. การจดัการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา ศาสนา
และวฒันธรรมยงัไมป่ระสบผลส าเรจ็มปัีญหา
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนต ่าลงทุกปี 
 2. การจดัการเรยีนรูใ้นปัจจบุนั ขาดการฝึก
ทกัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณซึง่เป็น
ทกัษะทีจ่ าเป็นทีน่กัเรยีนตอ้งน าไปใชใ้น 
การด าเนินชวีติ การสอนครยูงัเน้นการสอน
ใหค้วามส าคญักบัเนื้อหาสาระจากแบบเรยีน 
สอนโดยใชก้ารบรรยาย ผูเ้รยีนไมม่อีสิระใน
การคดิ ครยูงัขาดการตัง้ค าถามทีท่า้ทายเพื่อ
กระตุน้ใหผู้เ้รยีนคดิเพื่อคน้หาความรู ้การจดั
บรรยากาศในการเรยีนรู ้ยงัไมเ่อือ้ต่อ 
การเรยีนรูเ้ท่าทีค่วร และผูเ้รยีนยงัขาด 
การสรปุเรือ่งทีต่นเองเรยีนรู้ 
3. ครยูงัขาดความรูเ้รือ่งของสมองและสมอง
กบัการเรยีนรู ้ซึง่เป็นเรือ่งทีส่ าคญัยิง่ทัง้นี้ 
เพราะการเรยีนรูเ้ป็นเรือ่งของการใชส้มอง
ทัง้สิน้ 
4. การน าหลกัไตรสกิขาใชใ้นการจดั 
การเรยีนรู ้ครขูาดความชดัเจน 
5. ครยูงัขาดเทคนิควธิกีารทีจ่ะน าไปส่งเสรมิ
การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ใหแ้ก่ผูเ้รยีน 
 

 

 

 

 
 
 



210 
 

ตารางท่ี 16 ผลการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญเป็นอาจารยส์อนสาขาสงัคมศกึษา ศาสนา และ 
                วฒันธรรม สาขาพุทธศาสตร ์ระดบัอุดมศกึษา (ต่อ) 
 

ประเดน็ท่ีสมัภาษณ์ สรปุผลการสมัภาษณ์ 
หลกัการการเรยีนรูท้ีใ่ชส้มองเป็นฐานและ
หลกัการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา
ทีจ่ะน าไปพฒันาการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 
และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสาระสงัคม
ศกึษา ศาสนา และวฒันธรรมในระดบั 
ชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 

หลกัการการเรียนรู้ท่ีใช้สมองเป็นฐาน  
  1. กจิกรรมการเรยีนรูค้วรจดัใหห้ลากหลาย
สอดคลอ้งกบัการท างานของสมองโดยเน้นให้
ผูเ้รยีนเป็นผูล้งมอืกระท าจรงิ มคีวามหมาย  
  2. การใชส้ื่อทีห่ลากหลายจะส่งเสรมิการเรยีนรู้
ของผูเ้รยีนมากขึน้ 
หลกัการการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว
พระพทุธศาสนา 
  1. ครตูอ้งเป็นแบบอยา่งทีด่ ีมคีวามรูใ้นเนื้อหา
ใชว้ธิกีารสอนทีห่ลากหลาย 
  2. การจดัสภาพแวดลอ้มใหผู้เ้รยีนเกดิศรทัธาที่
จะเรยีนรู ้และการฝึกฝนวธิกีารการคดิโดยแยบ
คาย น าไปสู่การฝึกปฏบิตั ิโดยใชห้ลกัไตรสกิขา  
  3. การมบีรรยากาศทีอ่บอุ่น ผ่อนคลาย 
จะส่งเสรมิการเรยีนรู้ 
หลกัการส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
 1. การคดิอยา่งมวีจิารณญาณเป็นกระบวนการ
ทางสตปัิญญาของบุคคลหรอืกลุ่มคนทีพ่จิารณา
ขอ้มลู ปัญหาสถานการณ์อยา่งไตรต่รอง 
รอบคอบมเีหตุผลผ่านกระบวนการแปล
ความหมาย เพื่อน าไปสู่ ขอ้สรปุ การตดัสนิใจ
อยา่งสมเหตุสมผล สิง่ใดควรเชื่อ  
สิง่ใดควรกระท า 
2. การตัง้ค าถามทีท่า้ทาย การจดัสถานการณ์
ปัญหาเรือ่งต่างๆ เพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รยีนคดิเพื่อ 
คน้หาความรู ้ตลอดจนการสรา้งบรรยากาศใน
การเรยีนรูเ้ป็นสิง่ทีจ่ าเป็นในการฝึกทกัษะ 
การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 

 



211 
 

ตารางท่ี 16 ผลการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญเป็นอาจารยส์อนสาขาสงัคมศกึษา ศาสนา และ 
                วฒันธรรมสาขาพุทธศาสตร ์ระดบัอุดมศกึษา (ต่อ)  
 

ประเดน็ท่ีสมัภาษณ์ สรปุผลการสมัภาษณ์ 
หลกัการการเรยีนรูท้ีใ่ชส้มองเป็นฐานและ
หลกัการการเรยีนรูต้ามแนว
พระพุทธศาสนาทีจ่ะน าไปพฒันาการคดิ
อยา่งมวีจิารณญาณ และ ผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนสาระสงัคมศกึษา ศาสนา 
และวฒันธรรมในระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ตอนตน้ 

หลกัการส่งเสริมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
     ตามแนวของบลมู 6 ขัน้ คอื 1) ความรู้
ความจ า 2) ความเขา้ใจ 3) การน าไปใช ้ 
4) การวเิคราะห ์ 5) การสัง่เคราะห ์ 
6) การประเมนิค่ามหีลกัการ 
   1. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของแต่ละบุคคล
ขึน้อยูก่บัองคป์ระกอบทางสตปัิญญาและ
ความสามารถทางสมอง และขึน้อยูก่บัเทคนิค
วธิกีารเรยีน การสอน ทีม่ปีระสทิธภิาพ 
   2. การสรา้งแรงจงูใจ การเสรมิแรง เป็นสิง่ทีม่ ี
ผลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
   3. การสรา้งบรรยากาศ สภาพแวดลอ้มสื่อการ
สอน ใหส้อดคลอ้งกบัสาระทีจ่ะเรยีนรู ้ 
ตรงกบัความสนใจของผูเ้รยีน 

แนวคดิพืน้ฐาน ทีจ่ะน าไปพฒันาการคดิ
อยา่งมวีจิารณญาณ และผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนสาระสงัคมศกึษา ศาสนา 
และวฒันธรรมในระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ตอนตน้ 

แนวคิดพื้นฐานท่ีส่งเสริมการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 
  1. การจดัการเรยีนรูใ้หแ้ก่ผูเ้รยีนควรส่งเสรมิ 
การคดิวเิคราะห ์การคดิสงัเคราะห ์ของบุคคลหรอื
กลุ่มบุคคล ทีจ่ะพจิารณาขอ้มลู ปัญหา
สถานการณ์อยา่งไตรต่รอง รอบคอบมเีหตุผลผ่าน
กระบวนการแปลความหมาย เพื่อน าไปสู่ ขอ้สรปุ 
การตดัสนิใจอยา่งสมเหตุสมผล สิง่ใดควรเชื่อ สิง่
ใดควรกระท า 
  2. การตัง้ค าถามทีท่า้ทาย การจดัสถานการณ์
ปัญหาเรือ่งต่างๆ เพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รยีนคดิเพื่อ
คน้หาความรู ้ตลอดจนการสรา้งบรรยากาศในการ
เรยีนรูเ้ป็นสิง่ทีจ่ าเป็นในการฝึกทกัษะ 
การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 
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ตารางท่ี 16 ผลการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญเป็นอาจารยส์อนสาขาสงัคมศกึษา ศาสนา และ 
                วฒันธรรม สาขาพุทธศาสตร ์ระดบัอุดมศกึษา (ต่อ)  
 

ประเดน็ท่ีสมัภาษณ์ สรปุผลการสมัภาษณ์ 
ปัจจยัหรอืองคป์ระกอบอะไรบา้งทีจ่ะช่วย
สนบัสนุนใหก้ารจดัการเรยีนรูท้ีใ่ชส้มอง 
เป็นฐานและการเรยีนรูต้ามแนว
พระพุทธศาสนาเกดิประสทิธภิาพ 

1. กระบวนการเรยีนรูต้อ้งเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั
โดยใหน้กัเรยีนไดล้งมอืปฏบิตัิ 
2. กจิกรรมการเรยีนรูค้วรจดัใหห้ลากหลาย
สอดคลอ้งกบัการท างานของสมองโดยเน้นให้
ผูเ้รยีนเป็นผูล้งมอืกระท าจรงิ มคีวามหมาย  
3. การใชส้ื่อทีห่ลากหลายจะส่งเสรมิการเรยีนรู้ 
ของผูเ้รยีนมากขึน้ 
4. การสรา้งแรงจงูใจ การเสรมิแรง 
5. การจดับรรยากาศ และสิง่แวดลอ้ม 
ทีเ่หมาะสมจะท าใหเ้ป็นการส่งเสรมิการเรยีนรู ้
6. ครตูอ้งเป็นกลัยาณมติรเป็นแบบอยา่งทีด่ี
ใหก้บัผูเ้รยีน 

ปัจจยัหรอืองคป์ระกอบอะไรบา้งทีจ่ะช่วย
สนบัสนุนการพฒันา การคดิอยา่งมี
วจิารณญาณและผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรู ้
สาระสงัคมศกึษาศาสนา และวฒันธรรม 

1. บุคลกิภาพของครทูีเ่ป็นกลัยาณมติรเป็นสิง่ที่
มคีวามส าคญัต่อการจดัการเรยีนรูใ้หป้ระสบ
ผลส าเรจ็ 
2. กระบวนการจดัการเรยีนรู ้ครอูาจใชค้ าถาม
กระตุน้หรอืใชส้ถานการณ์ปัญหาทีท่า้ทาย
ความคดิเป็นค าถามปลายเปิดปัญหาปลายเปิด 
ทีเ่กดิขึน้ในสงัคมน ามาใหผู้เ้รยีนคดิสรา้ง
แรงจงูใจใหอ้ยากเรยีน ผูเ้รยีนแสวงหาความรู้
ดว้ยตนเอง มอีสิระในการคดิใหก้ารแกปั้ญหา
อยา่งหลากหลายวธิกีาร ผ่านกระบวนการกลุ่ม 
ครมูบีทบาทกระตุน้ใชค้ าถามใหน้กัเรยีนไดค้ิด 
3. การจดัสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก 
ใหเ้อือ้ต่อการพฒันาการคดิการแสวงหาความรู ้ 
มมีมุศกึษา แหล่งเรยีนรู ้มสีื่อวสัดุอุปกรณ์  
การตกแต่งบรรยากาศในหอ้งเรยีนให้ 
ความอบอุ่น ผ่อนคลาย 
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ตารางท่ี 16 ผลการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญเป็นอาจารยส์อนสาขาสงัคมศกึษา ศาสนาและ 
                วฒันธรรม สาขาพุทธศาสตร ์ระดบัอุดมศกึษา (ต่อ) 

 
ประเดน็ท่ีสมัภาษณ์ สรปุผลการสมัภาษณ์ 

วธิกีารจดักจิกรรมการเรยีนรูห้รอืกจิกรรมที่
เสรมิสรา้งการคดิอยา่งมวีจิารณญาณและ
ผลสมัฤทธิก์ารเรยีนรู ้สาระสงัคมศกึษาศาสนา 
และวฒันธรรม 

1. การใชส้ถานการณ์ปัญหาทีเ่ป็นประเดน็ 
ใกลต้วัผูเ้รยีน เพื่อใหผู้เ้รยีนไดค้ดิแกปั้ญหา
เพื่อเป็นการกระตุน้ใหเ้กดิแรงจงูใจทีอ่ยาก
เรยีน 
2. ครใูชค้ าถามกระตุน้ใหผู้เ้รยีนไดค้ดิคน้หา
ค าตอบ ทบทวนความรูเ้ดมิเชื่อมโยงพืน้ฐาน
ประสบการณ์เดมิ 
3. ใหผู้เ้รยีนวเิคราะห ์คน้หาค าตอบดว้ยตนเอง 
ครคูอยชีแ้นะ และอ านวยความสะดวก 
ในการเรยีนใหแ้ก่ผูเ้รยีน 
4. ใชก้ระบวนการกลุ่ม ในการอภปิรายชกัถาม 
ในการพจิารณาหาแนวทางการแกปั้ญหาใช้
วธิกีารทีห่ลากหลายในการแกไ้ขปัญหาใหอ้สิระ
ในการคดิ 
5. ใหผู้เ้รยีนไดล้งมอืปฏบิตัใินการท างาน
ตลอดจนรวมกลุ่มในการท างาน การสรา้ง
ชิน้งาน 
6. ใหผู้เ้รยีนรว่มกนัวางแผนการด าเนินงาน 
การท ากจิกรรมต่างๆ  
7. ใหผู้เ้รยีนไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรูเ้พื่อเป็น 
การสรปุผลงาน และขยายประสบการณ์ต่อไป 
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ตารางท่ี 16 ผลการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญเป็นอาจารยส์อนสาขาสงัคมศกึษา ศาสนาและ 
                วฒันธรรม สาขาพุทธศาสตร ์ระดบัอุดมศกึษา (ต่อ) 
 

ประเดน็ท่ีสมัภาษณ์ สรปุผลการสมัภาษณ์ 
การจดัสภาพแวดลอ้มทีช่่วยเสรมิสรา้ง
สนบัสนุนใหก้ารจดัการเรยีนรูท้ีใ่ชส้มอง 
เป็นฐานและการเรยีนรูต้ามแนว
พระพุทธศาสนาเกดิประสทิธภิาพและส่งเสรมิ
การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ  และผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา 
ศาสนาและวฒันธรรม  
 

1. การวเิคราะหผ์ูเ้รยีนเป็นรายบุคคล ท าให้
รูจ้กัผูเ้รยีนแต่ละคนไดเ้ป็นอยา่งดี 
2. การจดัแหล่งเรยีนรูภ้ายในหอ้งเรยีนท าให้
นกัเรยีนไดเ้ขา้ไปศกึษาคน้ควา้ มป้ีายนิเทศ
และมมุจดัแสดงผลงานนกัเรยีน 
3. การจดัสภาพหอ้งเรยีนใหม้บีรรยากาศที่
ถ่ายเทไดด้ ีอบอุ่น ปลอดภยั สะอาด สะดวก 
4. จดัพืน้ทีใ่หผู้เ้รยีนไดร้ว่มกนัท างาน  
ไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรู ้ผ่านกระบวนการกลุ่ม 
5. จดัใหม้สีื่อ วสัดุ อุปกรณ์การเรยีนรู ้ 
การเกบ็วางไวอ้ยา่งเป็นระเบยีบ 
6. การจดับรรยากาศภายนอกหอ้งเรยีนใหม้ี
บรรยากาศทีร่ม่รืน่ มตีน้ไมส้วนหยอ่ม  
มคีวามสะอาด 
7. จดัแหล่งเรยีนรูใ้หเ้หมาะสม เช่น หอ้งสมดุ 
หอ้งคอมพวิเตอรเ์พื่อใหผู้เ้รยีนไดศ้กึษา
คน้ควา้ 

การวดัและประเมนิผลการคดิอยา่งมี
วจิารณญาณและผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสาระ
การเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม  
 

1. ควรใชก้ารประเมนิหลายวธิทีัง้นี้เพื่อให้
เหมาะสมกบัแต่ละบุคคล เช่น การประเมนิ
สภาพจรงิ การตรวจผลงาน การตรวจชิน้งาน 
2. การทดสอบการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 
ควรเป็นแบบทดสอบทีส่รา้งขึน้เพื่อวดัการคดิ
อยา่งมวีจิารณญาณโดยเฉพาะ อาจใชเ้นื้อหา
สาระอื่นทีไ่มใ่ช่สาระทีเ่รยีนกไ็ดเ้พราะจะท าให้
ผูเ้รยีนไดข้ยายความรูเ้พิม่ขึน้ 
3. การประเมนิผลดา้นผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
ควรวดัใหต้รงตามมาตรฐานตวัชีว้ดัเครือ่งมอื
ควรมคีุณภาพเพื่อวดัใหค้รอบคลุมในทุกดา้น 
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2. ผลจากการสอบถามความคดิเหน็ของครทูีจ่ดัการเรยีนรู ้สาระสงัคมศกึษา ศาสนา 
และวฒันธรรม ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 
              การสอบถามความคดิเหน็จากครผููส้อน สาระการเรยีนรู ้สงัคมศาสนา ศาสนา และ
วฒันธรรม สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 21 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 
2558 จ านวน 56 คน โดยใชแ้บบสอบถามความคดิเหน็ เกีย่วกบัระดบัการปฏบิตังิานและระดบั
ของปัญหาการจดัการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ระดบัมธัยมศกึษาปีที ่2  
ซึง่มเีกณฑค์ะแนนเฉลีย่ในการพจิารณาระดบัของปัญหาและระดบัของการปฏบิตัิ  
   4.51-5.00 หมายถงึ มี การปฏบิตัแิละมปัีญหามากทีสุ่ด 
   3.51-4.50 หมายถงึ มี การปฏบิตัแิละมปัีญหามาก 
   2.51-3.50 หมายถงึ มี การปฏบิตัแิละมปัีญหาปานกลาง 
   1.51-2.50 หมายถงึ มี การปฏบิตัแิละมปัีญหาน้อย 
   1.00-1.50 หมายถงึ มี การปฏบิตัแิละมปัีญหาน้อยทีสุ่ด 
 
ผลการวเิคราะหข์อ้มลูปรากฏผล ดงัแสดงในตารางที ่17 
 
ตารางท่ี 17 ระดบัความคดิเหน็ของครผููส้อนสาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรมต่อสภาพ  

      ปัจจบุนั และปัญหาการจดัการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 
      ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  

 
 ระดบัความคิดเหน็ 

ประเดน็ค าถาม ระดบัการปฏิบติั ระดบัปัญหา 
 X  S.D แปลผล X  S.D แปลผล 

ดา้นการวเิคราะหผ์ูเ้รยีน 
   1.วเิคราะหค์วามรูเ้ดมิของผูเ้รยีน 
ก่อนการเตรยีมการสอน 
   2.วเิคราะห ์ความสามารถ ความถนดั 
ความสนใจและวธิกีารเรยีนรูข้องผูเ้รยีน
ก่อนจดัการเรยีนการสอน 
   3.น าผลการวเิคราะหผ์ูเ้รยีนมาจดัทีน่ัง่
และจดักลุ่มผูเ้รยีน 

 
2.50 

 
2.24 

 
 

2.27 
 

 
.62 

 
.64 

 
 

.61 

 
น้อย 

 
น้อย 

 
 

น้อย 

 
3.51 

 
3.68 

 
 

3.73 

 
.71 

 
.67 

 
 

.72 

 
มาก 

 
มาก 

 
 

มาก 

เฉล่ีย 2.33 0.62 น้อย 3.64 0.70 มาก 
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ตารางท่ี 17 ระดบัความคดิเหน็ของครผููส้อนสาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรมต่อ  
                 สภาพปัจจบุนั และปัญหาการจดัการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา ศาสนา และ      
                วฒันธรรมระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 (ต่อ) 

 
 ระดบัความคิดเหน็ 

ประเดน็ค าถาม ระดบัการปฏิบติั ระดบัปัญหา 
 X  S.D แปลผล X  S.D แปลผล 

ด้านเป้าหมายการเรียนรู้สงัคมศึกษา
ศาสนาและวฒันธรรม 
  4.จดัการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา ศาสนา
และวฒันธรรมทุกครัง้ ครพูยายามฝึก
ทกัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณเกีย่วกบั
สาระทีเ่รยีนอยูเ่สมอ 
 5.ผูเ้รยีนมกีารอภปิราย ซกัถามในขณะ 
ทีเ่รยีนหรอืในขณะการสบืคน้ขอ้มลู 
 6.ผูเ้รยีนมกีารวางแผน วเิคราะหแ์ละ
สรปุผลการเรยีนในแต่ละครัง้ของตนเอง
และสรปุเป็นกลุ่ม 

 
 

2.57 
 
 
 

2.44 
 

2.51 
 

 

 
 

.65 
 
 

 
.65 
 
.53 

 
 

ปาน
กลาง 

 
 
น้อย 
 
ปาน
กลาง 

 
 

3.92 
 
 

 
3.84 
 
3.76 
 
 

 
 

.65 
 

 
 
.73 
 
.64 

 
 

มาก 
 
 
 
มาก 
 
มาก 

เฉล่ีย 2.49 .64 น้อย 3.84 .67 มาก 
ด้านการเรียนรู้ท่ีใช้สมองเป็นฐาน  
  7.มกีารสรปุความรูท้ีไ่ดโ้ดยการท าเป็น
แผนทีค่วามคดิ (Mind Mapping) 
  8.มกีารกระตุน้ความสนใจดว้ยกจิกรรม 
ทีห่ลากหลาย เช่น สวดมนตไ์หวพ้ระ 
เพลง เกม การสาธติ ฯ 
  9.ผูเ้รยีนมโีอกาสสนทนาและแลกเปลีย่น
เรยีนรูใ้นการแสดงความคดิเหน็กบัเพื่อน
และครเูสมอ 
  10.ผูเ้รยีน มกีารน าเสนอความคดิเหน็
โดยใชค้ าพดูของตนเอง 
 

 
2.73 

 
2.66 

 
 

2.44 
 
 

2.48 
 

 
.61 

 
.67 

 
 

.65 
 
 

.63 
 

 
ปาน
กลาง 
ปาน
กลาง 

 
น้อย 

 
 

น้อย 

 
3.61 

 
3.51 

 
 

3.64 
 
 

3.71 

 
.52 

 
.45 

 
 

.56 
 
 

.43 

 
มาก 

 
มาก 

 
 

มาก 
 
 

มาก 
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ตารางท่ี 17 ระดบัความคดิเหน็ของครผููส้อนสาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรมต่อสภาพ  
      ปัจจบุนั และปัญหาการจดัการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 
      ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 (ต่อ) 

 
 ระดบัความคิดเหน็ 

ประเดน็ค าถาม ระดบัการปฏิบติั ระดบัปัญหา 
 X  S.D แปลผล X  S.D แปลผล 

11.ผูเ้รยีนสรปุความรูท้ีศ่กึษาโดยวธิกีาร 
ทีห่ลากหลาย เช่น การบรรยาย การเขยีน
สรปุความ หรอื การท าแผนทีค่วามคดิ 

2.39 .59 น้อย 3.81 .53 มาก 

เฉล่ีย 2.54 .63 ปาน
กลาง 

3.65 .49 มาก 

ด้านการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ 
 12.จดัใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กการคดิอยา่งมี
วจิารณญาณเพื่อแสวงหาค าตอบที่
สมเหตุสมผล 
 13.เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีน ระบุปัญหา 
ดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมเป็นไปได้ 
 14.เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีน รวบรวมขอ้มลู
ดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมเป็นไปได้ 
15.เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดพ้จิารณาขอ้มลู
ทีไ่ดม้า ประเมนิความถูกตอ้งของขอ้มลู
และความพอเพยีงของขอ้มลู 
 16.เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดต้ัง้สมมตฐิาน 
คาดคะเน ค าตอบล่วงหน้าจาก
สถานการณ์ทีก่ าหนด 
 17.เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดส้รปุผล
การศกึษาและอา้งองิ ขอ้มลูไดอ้ยา่ง
สมเหตุสมผล 

 
 

2.41 
 
 

2.34 
 

2.47 
 

2.51 
 
 
2.53 
 
 
2.55 
 
 
 

 
 

.72 
 
 

.74 
 

.68 
 

.70 
 
 

.56 
 
 

.63 
 
 

 
 

น้อย 
 
 

น้อย 
 

น้อย 
 

ปาน
กลาง 

 
ปาน
กลาง 

 
ปาน
กลาง 

 
 

3.47 
 
 

3.43 
 

3.52 
 

3.60 
 
 

3.62 
 
 

3.53 

 
 

.64 
 
 

.71 
 

.68 
 

.66 
 
 

.58 
 
 

.67 

 
 

มาก 
 
 

ปาน
กลาง 
มาก 

 
มาก 

 
 

มาก 
 
 

มาก 
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ตารางท่ี 17 ระดบัความคดิเหน็ของครผููส้อนสาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรมต่อสภาพ  
      ปัจจบุนั และปัญหาการจดัการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 
      ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 (ต่อ) 

 
 ระดบัความคิดเหน็ 

ประเดน็ค าถาม ระดบัการปฏิบติั ระดบัปัญหา 
 X  S.D แปลผล X  S.D แปลผล 

18.จดัสถานการณ์ทีเ่ป็นปัญหาใหน้กัเรยีน
บอกสาเหตุของปัญหาและ 

2.40 .71 น้อย 3.67 .62 มาก 

เฉล่ีย 2.45 .67 น้อย 3.54 .65 มาก 
ด้านการเรียนรู้ตามแนว
พระพทุธศาสนา 
  19.จดัการเรยีนรูท้ีใ่หผู้เ้รยีนไดศ้กึษาหา
ความรูจ้ากแหล่งเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย เช่น 
หอ้งสมดุหอ้งอนิเตอรเ์น็ตหอ้งจรยิธรรม ฯ 
  20.ผูเ้รยีนไดม้พีจิารณาความน่าเชื่อถอื
ของขอ้มลูโดยการจดบนัทกึเนื้อหาสาระ 
ทีไ่ดเ้รยีนรูใ้นแต่ละครัง้ 
  21.ผูเ้รยีนไดม้กีารวางแผนการจดัท า
ชิน้งานของกลุ่ม/ตนเอง หลงัจากทีไ่ด้
ศกึษาแลว้ 
22.ผูเ้รยีนไดม้กีารแลกเปลีย่นเรยีนรูโ้ดย
การจดัท าการจดัแสดงชิน้งาน /
นิทรรศการ ผลงานของกลุ่ม/ตนเอง 
หลงัจากทีไ่ดศ้กึษาแลว้ 

 
 

2.71 
 
 

2.83 
 
 

2.66 
 
 

2.56 
 
 
 

 
 

.52 
 
 

.74 
 
 

.67 
 
 

.70 

 
 

ปาน
กลาง 

 
ปาน
กลาง 

 
ปาน
กลาง 

 
ปาน
กลาง 

 
 

3.45 
 
 

3.53 
 
 

3.41 
 
 

3.54 

 
 

.56 
 
 

.62 
 
 

.57 
 
 

.60 
 
 

 
 

ปาน
กลาง 

 
มาก 

 
 

ปาน
กลาง 

 
มาก 

 
 

เฉล่ีย 2.69 .65 ปาน
กลาง 

3.48 .58 ปาน
กลาง 

 
 
 
 
 



219 
 

ตารางท่ี 17 ระดบัความคดิเหน็ของครผููส้อนสาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรมต่อสภาพ  
      ปัจจบุนั และปัญหาการจดัการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 
      ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 (ต่อ) 

 
 ระดบัความคิดเหน็ 

ประเดน็ค าถาม ระดบัการปฏิบติั ระดบัปัญหา 
 X  S.D แปลผล X  S.D แปลผล 

ด้านการจดัสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริม
บรรยากาศการเรียนรู้ 
23.มกีารเตรยีมการสอน สื่อ/วสัดุ/
อุปกรณ์/แหล่งเรยีนรู/้เครือ่งมอืวดัผล
ประเมนิผล 
24. มกีารสอดแทรกคุณธรรม จรยิธรรม 
ค่านิยมอนัดงีามและคุณลกัษณะ 
ทีพ่งึประสงคใ์นการจดัการเรยีนรู้ 
25.มกีารจดัสภาพภายในหอ้งเรยีนใหม้ี
บรรยากาศทีส่่งเสรมิการเรยีนรู้ 
26.มกีารจดับรรยากาศภายนอกหอ้งเรยีน
ใหร้ม่รืน่ส่งเสรมิการเรยีนรู้ 
27.มกีารประเมนิผลโดยใชว้ธิกีาร
หลากหลายโดยค านึงถงึ ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 
28.ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูเ้ป็นกลุ่มและรายบุคคล 

 
 

3.10 
 
 

3.21 
 
 

3.14 
 

3.20 
 

3.26 
 
 

2.84 

 
 

.57 
 
 

.63 
 
 

.58 
 

.65 
 

.63 
 
 

.52 

 
 

ปาน
กลาง 

 
ปาน
กลาง 

 
ปาน
กลาง 
ปาน
กลาง 
มาก 

 
 

ปาน
กลาง 

 
 

2.64 
 
 

2.54 
 
 

2.51 
 

2.63 
 

2.71 
 
 

2.94 

 
 

.64 
 
 

.57 
 
 

.63 
 

.53 
 

.48 
 
 

.63 

 
 

ปาน
กลาง 

 
ปาน
กลาง 

 
ปาน
กลาง 
ปาน
กลาง 
ปาน
กลาง 

 
ปาน
กลาง 

เฉล่ีย 3.12 .56 ปาน
กลาง 

2.66 .58 ปาน
กลาง 

 
 จากตารางที ่17 ระดบัความคดิเหน็ของครทูีม่ต่ีอการปฏบิตั ิและระดบัของปัญหา  
ในการจดัการเรยีนการสอนสาระสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรมในระดบัมธัยมศกึษ าปีที ่2 
ในดา้นการวเิคราะหผ์ูเ้รยีน อยูใ่นระดบัมกีารปฏบิตัน้ิอย คะแนนเฉลีย่ ( X =2.33) ระดบัปัญหา
มาก คะแนนเฉลีย่ ( X = 3.64) ดา้นเป้าหมายการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
ระดบัการปฏบิตัน้ิอย คะแนนเฉลีย่ ( X =2.49) ระดบัปัญหามาก คะแนนเฉลีย่ ( X = 3.84) 
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ดา้นการเรยีนรูท้ีใ่ชส้มองเป็นฐาน ระดบัการปฏบิตัน้ิอย คะแนนเฉลีย่ ( X =2.54) ระดบัปัญหา
มาก คะแนนเฉลีย่ ( X = 3.65) 
  จากผลการวเิคราะหค์วามคดิเหน็ของคร ูในการจดัการเรยีนการสอนสาระสงัคมศกึษา 
ศาสนา และวฒันธรรม ในระดบัมธัยมศกึษาปีที ่2 พบว่าโดยภาพรวม มรีะดบัผลการปฏบิตัอิยู่
ในระดบัปานกลาง ส่วนสภาพปัญหาการจดัการเรยีนการสอนสาระสงัคมศกึษา ศาสนา และ
วฒันธรรม ในระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ อยูใ่นระดบัปานกลาง จากขอ้มลูดงักล่าว จงึมคีวาม
จ าเป็นทีจ่ะตอ้งใหค้วามส าคญัและสนบัสนุนส่งเสรมิการจดัการเรยีนการสอนสาระสงัคมศกึษา 
ศาสนา และวฒันธรรมใหม้ากขึน้ 
   3.  ผลการสงัเคราะหย์ทุธศาสตรก์ารจดัการ การเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรม ทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา  
   ผลจากการวเิคราะหข์อ้มลูทัง้ 3 แหล่ง ในระยะที ่1 ไดแ้ก่ การวเิคราะหท์ฤษฎพีืน้ฐาน
แนวคดิเกีย่วกบัการจดัการเรยีนรู ้การสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญ การสอบถามครผููส้อน ผูว้จิยัได้
สงัเคราะหย์ทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา  ศาสนา และวฒันธรรมทีใ่ชส้มอง
เป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา  เพื่อส่งเสรมิความสามารถในการคดิ
อยา่งมวีจิารณญาณ และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ดงันี้ 
      3.1 ชื่อยทุธศาสตร ์คอื ยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา ศาสนา 
และวฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐาน โดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสรมิ
ความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  
                3.2 ความเป็นมาและความส าคญัของยทุธศาสตร ์

          จากสภาพสงัคมเศรษฐกจิสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้ในโลกปัจจบุนัมกีารเปลีย่นแปลง
ไปอยา่งรวดเรว็ มกีารแขง่ขนั การแสวงหาความรว่มมอื ท าใหก้ลายเป็นสงัคมแห่งการเรยีนรู้
เพื่อจะปรบัตนเองใหเ้ขา้กบัสภาพทีเ่กดิขึน้ และการเผชญิกบัการปลกูฝังทกัษะแห่งศตวรรษ  
ที ่21 ดงันัน้เครือ่งมอืทีจ่ะพฒันาคนโดยเฉพาะเยาวชนไทย ใหป้รบัตวัเขา้กบัการเปลีย่นแปลง
ดงักล่าวคอื การศกึษาเป็นค าตอบทีไ่ดร้บัการยอมรบัในทุกสงัคมแต่การจดัการศกึษาของ
สงัคมไทยยงัเตม็ไปดว้ยปัญหาอุปสรรค มากมายแมจ้ะมกีารปฏริปูการศกึษาเพื่อใหด้ขีึน้แลว้ก็
ตามแต่กย็งัพบว่า กระบวนการเรยีนรู ้ซึง่เป็นหวัใจของการปฏริปูการศกึษายงัขาดความชดัเจน
ไมส่ามารถจะพฒันาผูเ้รยีนไดอ้ยา่งแทจ้รงิ เนื่องจากการไมเ่ขา้ใจถงึรปูแบบการเรยีนรู ้เพื่อทีจ่ะ
พฒันาสมองของผูเ้รยีนใหไ้ดเ้ตม็ตามศกัยภาพและสงัคมไทยเป็นสงัคมทีม่พีระพุทธศาสนาเป็น
พืน้ฐาน เป็นวถิใีนการด ารงชวีติ เป้าหมายสงูสุดของการศกึษา คอื การพฒันาปัญญาดงันัน้การ
ทีน่ าเอาการเรยีนรูท้ีใ่ชส้มองเป็นฐานมาบรูณาการการเรยีนรู ้ตามแนวพระพุทธศาสนาจงึเป็นสิง่
ทีม่คีวามเป็นไปไดอ้ยา่งมากว่า จะสามารถพฒันาศกัยภาพของคนใหเ้ป็นมนุษยท์ีส่มบรูณ์ คอื 
เป็นคนด ีคนเก่ง และสามารถด ารงชวีติไดอ้ยา่งมคีวามสุขต่อไป 
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       3.3 จดุมุง่หมายของการพฒันายทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู้  
            จดุมุง่หมายการพฒันายทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา
ศาสนาและวฒันธรรม ทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนาเพื่อ
ส่งเสรมิความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน  
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 
          3.3.1 เพื่อสรา้งและพฒันายทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู ้สาระสงัคมศกึษา 
ศาสนา และวฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนาเพื่อ
ส่งเสรมิความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  

         3.3.2 เพื่อศกึษาผลการใชย้ทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู ้สาระสงัคมศกึษา 
ศาสนา และวฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรู ้ตามแนวพระพุทธศาสนา  
เพื่อส่งเสรมิความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา ปีที ่2 

     3.4 ทฤษฎแีนวคดิของยทุธศาสตรก์ารจดัการเรยีนรู้ 
                 ยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรมทีใ่ช้
สมองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสรมิความสามารถ  
ในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณและผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา ปีที ่2 
ประกอบดว้ย 4 ทฤษฎแีละ 1 แนวการจดัการเรยีนรู ้ดงันี้  

         3.4.1 ทฤษฎกีารเรยีนรูก้ลุ่มพุทธนิิยม 
                 มคีวามเชือ่วา่การเรยีนรูเ้ป็นกระบวนการทางสตปัิญญาของบุคคลทีเ่กดิ

จากการสะสมขอ้มลูเกดิขึน้จากการมปีฏสิมัพนัธอ์ยา่งต่อเนื่องระหว่างรา่งกายและสิง่แวดลอ้ม
การมปีฏสิมัพนัธเ์ป็นการจดัระบบภายใน (Organization) ของรา่งกาย ต่อสิง่แวดลอ้มภายนอก 
(Adaptation) เป็นการดงึขอ้มลูออกมาใชใ้นการแกปั้ญหาต่างๆ ทัง้นี้เป็นการสรา้งความรู้  
ความเขา้ใจใหแ้ก่ตนเอง เป็นกระบวนการทีต่่อเนื่องปรบัเปลีย่นอยูต่ลอดเวลาเพื่อใหเ้กดิ  
ความสมดุล  

         3.4.2 ทฤษฎกีารเรยีนรูก้ลุ่มพฤตกิรรมนิยม 
                 มคีวามเชือ่วา่การเรยีนรูเ้กดิขึน้เมือ่มกีารสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่ง 

สิง่เรา้กบัการตอบสนองซึง่สิง่แวดลอ้มและประสบการณ์จะเป็นเงือ่นไข เพื่อใหผู้เ้รยีนไดแ้สดง
พฤตกิรรมอนัเน่ืองมาจากเป็นผลของการเรยีนรูน้ัน้ และการเรยีนรูจ้ะมคีวามถีม่ากขึน้หากไดร้บั
การเสรมิแรง 

         3.4.3 ทฤษฎกีารเรยีนรูก้ลุ่มมนุษยน์ิยม  
                 มคีวามเชื่อว่าการเรยีนรูเ้ป็นกระบวนการภายในทีอ่ยูใ่นการควบคุมของ

แต่ละคน ซึง่คนจะเรยีนรูไ้ดด้เีมือ่มอีสิระทีจ่ะเรยีนในสิง่ทีต่นตอ้งการดว้ยวธิกีารทีต่นพอใจแต่ละ
คนมเีอกลกัษณ์เฉพาะตนซึง่ควรไดร้บัการส่งเสรมิและมเีสรภีาพทีจ่ะตดัสนิใจกระท าสิง่ต่างๆ 
ดว้ยตนเองโดยมคีวามรบัผดิชอบในการตดัสนิใจของตนเอง  
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          3.4.4 ทฤษฎพีหุปัญญา 
            มคีวามเชือ่วา่ เชาวปั์ญญาซึง่เป็นความสามารถของมนุษยท์ีจ่ะคน้หา

ปัญหา และหาทางแกไ้ขปัญหา รวมไปถงึความสามารถในการคดิคน้สิง่ใหม่ๆ  เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการหรอืรบัใชส้งัคมของตน แต่ละคนมเีชาวปั์ญญาหรอืความฉลาดหลายดา้นไม่
เท่ากนัจงึท าใหแ้ต่ละบุคคลมแีบบแผนเอกลกัษณ์ เฉพาะตนหากบุคคลไดร้บัการส่งเสรมิ  
ทีเ่หมาะสม จะสามารถพฒันาความสามารถทีต่นมอียูใ่หเ้ตม็ศกัยภาพได้   
                    3.4.5 การเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา 
                            มคีวามเชื่อว่า การจดัการเรยีนรู ้ทีเ่ชื่อมโยงกบัหลกัพุทธศาสนาโดย
ผูส้อนจดัสภาพแวดลอ้ม บรรยากาศ (ปรโตโฆสะ) ทีเ่ป็นกลัยาณมติร เพื่อส่งเสรมิใหผู้เ้รยีน  
มุง่ศกึษา แกปั้ญหาเพื่อพฒันาผูเ้รยีนอยา่งรอบดา้น ดว้ยวธิวีฒันธรรมแห่งปัญญา ผ่านระบบ
ไตรสกิขา ประกอบดว้ย 1) ศลี การฝึกฝนในดา้นความประพฤต ิระเบยีบวนิยั ความสุจรติ  
ทางกาย วาจา 2) สมาธกิารฝึกฝนอบรมทางจติใจ การปลกูฝังคุณธรรมจรยิธรรม สรา้งเสรมิ
คุณภาพสมรรถภาพและสุขภาพของจติ 3) ปัญญาการฝึกอบรมทางดา้นความรู ้ความเขา้ใจ  
ในสิง่ทัง้หลายตามความเป็นจรงิ ความรูท้ีเ่ป็นไปตามเหตุปัจจยั ท าใหแ้กปั้ญหาไปตามเหตุผล 
ท าใหเ้กดิความรูเ้ท่าทนัโลกและชวีติจนสามารถท าใหจ้ติใจบรสิุทธิห์ลุดพน้จากการยดึมัน่ถอืมัน่
ในสิง่ต่างๆ เป็นการฝึกฝนใหผู้เ้รยีนไดร้บัประสบการณ์ครอบคลุม ถงึเนื้อหาสาระทีต่รงกบั  
ความเป็นจรงิ เกดิการพฒันากระบวนการคดิ น าสู่การฝึกฝน ปฏบิตัสิิง่ทีถู่กตอ้งดงีาม  
                3.5 หลกัการของยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู้ 
              จากแนวคดิพืน้ฐานผูว้จิยัไดส้งัเคราะหอ์อกมาเป็นยทุธศาสตรก์ารจดัการ  
การเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรู้
ตามแนวพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสรมิความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ของนกัเรยีน  
ชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ ดงันี้ 
           3.5.1 กจิกรรมการเรยีนรูค้วรจดัใหห้ลากหลายสอดคลอ้งกบัการท างาน  
ของสมองโดยเน้นใหผู้เ้รยีนเป็นผูล้งมอืกระท าจรงิ มคีวามหมาย  
           3.5.2 ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดค้ดิพจิารณาไตรต่รอง อยา่งมอีสิระมกีารอภปิราย
แลกเปลีย่นแนวคดิผ่านกระบวนการกลุ่ม 
           3.5.3 การตัง้ค าถามทีท่า้ทาย การจดัสถานการณ์ปัญหาเรือ่งต่างๆ เพื่อกระตุน้
ใหผู้เ้รยีนคดิเพื่อคน้หาความรู ้ตลอดจนการสรา้งบรรยากาศในการเรยีนรูเ้ป็นสิง่ทีจ่ าเป็นในการ
ฝึกทกัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 

          3.5.4 การใชส้ื่อเทคโนโลยทีีห่ลากหลายจะส่งเสรมิการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนมากขึน้ 
          3.5.5 ครตูอ้งเป็นแบบอยา่งทีด่ ีมคีวามรูใ้นเนื้อหาใชว้ธิกีารสอนทีห่ลากหลาย  
     3 .5.6 การจดัสภาพแวดลอ้มใหผู้เ้รยีนเกดิศรทัธาทีจ่ะเรยีนรู ้และการฝึกฝน

วธิกีารคดิโดยแยบคาย น าไปสู่การฝึกปฏบิตั ิ 
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          3.5.7 การมบีรรยากาศทีอ่บอุ่น ผ่อนคลายจะส่งเสรมิการเรยีนรู้  
      3.6 องคป์ระกอบของยทุธศาสตรด์า้นการจดัการการเรยีนรู้ 

           องคป์ระกอบยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา  ศาสนา 
และวฒันธรรม จากแนวคดิพืน้ฐานผูว้จิยัไดส้งัเคราะหอ์อกมาเป็นยทุธศาสตรก์ารจดัการ  
การเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรู้
ตามแนวพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสรมิความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ของนกัเรยีน  
ชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ มอีงคป์ระกอบ 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการเรยีนรู ้และดา้นการจดั
สภาพแวดลอ้มเพื่อส่งเสรมิการเรยีนรู ้ 

          3.6.1 ดา้นกระบวนการเรยีนรู ้เป็นกระบวนการทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้จาก  
การเรยีนรูท้ีใ่ชส้มองเป็นฐานทีม่แีนวคดิของทฤษฎกีารเรยีนรู ้4 ทฤษฎ ีคอื 1) ทฤษฎกีารเรยีนรู้
กลุ่มพุทธนิิยม 2) ทฤษฎกีารเรยีนรูก้ลุ่มพฤตกิรรมนิยม 3) ทฤษฎกีารเรยีนรูก้ลุ่มมนุษยนิยม  
4) ทฤษฎกีารเรยีนรูพ้หุปัญญา โดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา ประกอบดว้ย
ขัน้ตอนการเรยีนรู ้7 ขัน้ตอน ดงัแสดงใน ภาพที ่27 
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 ภาพท่ี 27  องคป์ระกอบของยทุธศาสตรก์ารจดัการเรยีนรู ้ดา้นกระบวนการเรยีนรู้  
 
  จากภาพที ่27 องคป์ระกอบของยทุธศาสตร ์ดา้นการจดัการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา 
ศาสนา และวฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา  
มรีายละเอยีดในการด าเนินการ ดงันี้  
 
 

1.การจดักจิเรยีนรูค้วรมลีกัษณะใหผู้เ้รยีนไดศ้กึษาคน้ควา้ 
คน้พบการเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง มอีสิระและมคีวามยดืหยุ่น 
 

ขัน้การส ารวจประเดน็ 

2.การทบทวนความรูเ้ดมิเพิม่เตมิความรูใ้หม่โดยใหผู้เ้รยีน 
มสีว่นร่วมในการเรยีนรู ้
 

ขัน้การใหค้วามรูพ้ืน้ฐาน 

3.กจิกรรมการเรยีนรูต้อ้งสอดคลอ้งกบัการท างานของสมอง  
โดยเน้นการใชแ้นวการคดิทีห่ลากหลาย ไตร่ตรองมอีสิระผ่าน
การเรยีนรูท้ีเ่กดิจากความร่วมมอืแนวคดิทีห่ลากหลายจะท าใหม้ี
การพฒันาการคดิอย่างมวีจิารณญาณได ้
 

ขัน้การวเิคราะห ์

4.การใชค้ าถามกระตุน้ใหผู้เ้รยีนร่วมกนัอภปิรายแบ่งปันจะได้
แนวคดิทีห่ลากหลายภายในกลุ่ม จะท าใหเ้กดิการปรบัเปลีย่น
โครงสรา้งใหม่ทางปัญญา 
 

5.จดักจิกรรมใหก้ารลงมอืกระท า (Active Learning) จะช่วยให้
ผูเ้รยีนไดส้รา้งความหมายในสิง่ทีต่นเรยีนรู ้และช่วยใหผู้เ้รยีน
เกดิทกัษะมคีวามรูค้วามเขา้ใจและมคีวามหมายต่อการเรยีนรู้
ของผูเ้รยีนดว้ยการใชส้ือ่อุปกรณ์และเทคโนโลย ี
 

6.การจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัวยัและวุฒภิาวะและ
พฒันาการทางสตปัิญญา 
 

7.การเรยีนรูค้วรเกดิขึน้ในสภาพจรงิเหมาะสมหรอืสะทอ้นบรบิท
ของสภาพจรงิน าไปสูก่ารเชื่อมโยงความรูไ้ปใชใ้นชวีติจรงิ 
 

ขัน้การเรยีนรูส้ถานการณ์ 

ขัน้วางแผนการจดัการ 

ขัน้ลงมอืปฏบิตั ิ

ขัน้แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
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 3 .6.1.1 ขัน้การส ารวจประเดน็  
                         เป็นการน าเขา้สู่บทเรยีน โดยการกระตุน้ความสนใจ น าเสนอปัญหา
เพื่อใหผู้เ้รยีนสนใจและตอ้งการเรยีนรูโ้ดยการใช้ สื่อ ภาพนิทานทีเ่หมาะสมกบัวยัใหผู้เ้รยีนใช้
เหตุผลในการตอบ หรอืการสบืคน้เพื่อแสวงหาค าตอบความส าคญัของการก าหนดประเดน็และ
การจดักจิกรรมตามขัน้ตอน 

       3.6.1.2 ขัน้การใหค้วามรูพ้ืน้ฐาน  
                 เป็นการตรวจสอบความรูเ้ดมิ ครใูช ้สถานการณ์ ปัญหาการสาธติ 

การถามค าถามพจิารณาค าตอบทีเ่ป็นไปได ้การรว่มอภปิรายกลุ่มการน าเสนอความรูเ้ดมิ  
แจง้จดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 

              3.6.1.3 ขัน้การวเิคราะห ์ 
                        เป็นการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ทีค่รแูละผูเ้รยีนรว่มกนัอภปิราย 

คน้ควา้ศกึษา วเิคราะหข์อ้มลู ส ารวจ ตรวจสอบ สบืเสาะหาความรูโ้ดยใชก้ระบวนการต่างๆ  
การเกบ็รวบรวมขอ้มลู การจดบนัทกึ พรอ้มทัง้อภปิรายกลุ่ม เกีย่วกบัความรู ้ขอ้คดิเหน็  
ทีไ่ดจ้ากการปฏบิตักิจิกรรม 

              3.6.1.4 ขัน้การเรยีนรูส้ถานการณ์  
                        เป็นการศกึษาสถานการณ์ทีใ่ชใ้นการเรยีนรูโ้ดยการสรปุขอ้มลูดว้ย

การใชแ้ผนทีค่วามคดิ (Mind Mapping) ทัง้นี้เพื่อใหม้องเหน็ ความสมัพนัธก์บัปัญหาทีเ่กดิขึน้ได ้
และจะด าเนินการแกไ้ขอยา่งไร 

              3.6.1.5 ขัน้วางแผนการจดัการ  
                        เป็นการรว่มกนัวางแผน ล าดบัขัน้ของการปฏบิตัพิจิารณา  

ความเป็นไปไดใ้นการจดัการ การก าหนดทางเลอืก การน าเสนอผลงาน ทัง้หมดน้ีมองผ่าน
ชิน้งาน ความรว่มมอืการจดัการเรยีนรู้ 

              3.6.1.6 ขัน้ลงมอืปฏบิตั ิ 
                        เป็นการทีผู่เ้รยีนน าความรูป้ระสบการณ์ทีไ่ดร้บัไปใชใ้น  

การแกปั้ญหาเป็นการสรปุผลงาน เป็นการสะทอ้นความคดิ ประเดน็ส าคญัน าไปประยกุตใ์ชห้รอื
แกปั้ญหา เพื่อประโยชน์แก่ตนเองและผูอ้ื่น 
                        3.6.1.7 ขัน้แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ 
                                  เป็นการส่งเสรมิผูเ้รยีนไดแ้สดงผลงาน และมปีฏสิมัพนัธแ์ลกเปลีย่น
เรยีนรู ้ประเมนิผลงานของของตนเองและกลุ่ม โดยผ่านกจิกรรมทีห่ลากหลาย เช่น การท าแผ่น
พบั การประเมนิชิน้งาน ท าแบบฝึกหดั แบบทดสอบ แฟ้มสะสมงาน นิทรรศการ โครงงาน แผ่น
ภาพ โปสเตอร ์หนงัสอืพมิพ์ 
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          3.6.2 ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มเพื่อส่งเสรมิการเรยีนรู้ 
                           เป็นการจดัสภาพแวดลอ้มบรรยากาศในการเรยีนรูเ้พือ่ทีจ่ะท าใหผู้เ้รยีน
ไดเ้รยีนรูไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ มคีุณภาพ ส าหรบัการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามยทุธศาสตร์  
ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้มกีารจดัสภาพแวดลอ้มเพื่อส่งเสรมิการเรยีนรู ้มอีงคป์ระกอบ 3 ดา้น ดงัแสดง
ในภาพที ่28  
 

องคป์ระกอบยทุธศาสตรด์า้นการจดัสภาพแวดลอ้มเพื่อส่งเสรมิการเรยีนรู้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ภาพท่ี 28   องคป์ระกอบยทุธศาสตรด์า้นการจดัสภาพแวดลอ้มทีส่่งเสรมิการเรยีนรู้  
 
               จากภาพที ่28 องคป์ระกอบของยทุธศาสตรด์า้นการจดัสภาพแวดลอ้มทีส่่งเสรมิ 
การเรยีนรูต้ามยทุธศาสตร ์เป็นองคป์ระกอบทีจ่ดักจิกรรมใหเ้กดิขึน้ทัง้ภายในและนอกหอ้งเรยีน
โดยมุง่พฒันา 3 ประการซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้  
  
 

การจดัสภาพแวดลอ้มภายในหอ้งเรยีน 
        เป็นการจดัสภาพแวดลอ้มภายใน
หอ้งเรยีนใหส้ะอาดเรยีบรอ้ย หอ้งเรยีนมี
ขนาด ทีเ่หมาะสม มมีมุศกึษา คน้ควา้ 
มแีหล่งสบืคน้ขอ้มลู มวีสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้น
การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้โดยค านึงถงึ  
บรรยากาศทางดา้นจติใจ คอืมคีวามอบอุ่น 
รูส้กึสบายใจ มคีวามรกั ศรทัธาในตวั
ครผููส้อน สรา้งปฏสิมัพนัธอ์นัดต่ีอกนั 
มบีรรยากาศประชาธปิไตย ผูเ้รยีนมอีสิระ 
ในการรว่มกนัท ากจิกรรม 
 
 

การจดัสภาพแวดลอ้มภายนอกหอ้งเรยีน 
     เป็นบรรยากาศทีอ่ยูโ่ดยรอบภายใน
บรเิวณโรงเรยีน เป็นแหล่งเรยีนรูท้ีใ่ห้
ผูเ้รยีนไดส้บืคน้ คน้ควา้ เกดิแรงจงูใจใน
การเรยีนรู ้เช่น หอ้งสมดุ หอ้งจรยิธรรม 
หอ้งอนิเตอรเ์น็ต หอ้งเกยีรตยิศ 
สวนหยอ่ม ตลอดจนสวนพฤกษศาสตร ์
พืน้ทีชุ่่มน ้าบงึโขงหลง 
 

การวเิคราะหผ์ูเ้รยีนเป็น
รายบุคคล 

การจดับรรยากาศการเรยีนรู้ สื่อการสอนและ 
แหล่งเรยีนรู ้
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                        3.6.2.1 การวเิคราะหผ์ูเ้รยีนเป็นรายบุคคล  
                              การวเิคราะหผ์ูเ้รยีนเป็นรายบุคคล เป็นการศกึษาขอ้มลูพืน้ฐาน  
ของผูเ้รยีน ท าใหรู้จ้กันกัเรยีนแต่ละคนเป็นอยา่งดโีดยการสงัเกต ความสนใจ พฤตกิรรม 
รอ่งรอยหลกัฐานจากประวตัสิ่วนตวั ผลการเรยีนรูท้ีผ่่านมา ความสนใจบางประการเพื่อใชเ้ป็น
ขอ้มลูในการพฒันาผูเ้รยีนใหเ้หมาะสมตรงตามศกัยภาพ   
                        3.6.2.2 การจดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม 
                         การจดับรรยากาศ และสภาพแวดลอ้มทีส่่งเสรมิการเรยีนรู้ 
เป็นการด าเนินการใหม้บีรรยากาศทีน่่าเรยีนเป็นสิง่จ าเป็น ส าหรบันกัเรยีนทุกคน เพราะทัง้หมด
ทีอ่ยูใ่นหอ้งเรยีนมอีทิธพิลต่อการพฒันาการในทุกดา้นของผูเ้รยีน ไมว่่าจะเป็นดา้นสตปัิญญา 
รา่งกาย อารมณ์ สงัคมครผููส้อนจะตอ้งเอาใจใส่รบัผดิชอบ ด าเนินการใหห้อ้งน่าเรยีน น่าอยู่
สะดวกสบายเรา้ความสนใจ ใหเ้กดิความอยากรู ้อยากเรยีนมคีวามอบอุ่นเหมอืนกบั เป็นบา้น
หลงัทีส่องของผูเ้รยีนจงึมกีารจดัสภาพแวดลอ้มการจดับรรยากาศ และสภาพแวดลอ้มทีส่่งเสรมิ
การเรยีนรูเ้ป็นการด าเนินการใหม้บีรรยากาศทีน่่าเรยีนเป็นสิง่จ าเป็น ส าหรบันกัเรยีนทุกคน 
เพราะทัง้หมดทีอ่ยูใ่นหอ้งเรยีนมอีทิธพิลต่อการพฒันาการในทุกดา้นของผูเ้รยีน ไมว่่าจะเป็น
ดา้นสตปัิญญา รา่งกาย อารมณ์ สงัคมครผููส้อนจะตอ้ง เอาใจใส่รบัผดิชอบ  ด าเนินการใหห้อ้ง 
น่าเรยีน น่าอยู ่สะดวกสบาย เรา้ความสนใจ ใหเ้กดิความอยากรู ้อยากเรยีน  มคีวามอบอุ่น
เหมอืนกบั เป็นบา้นหลงัทีส่องของผูเ้รยีนจงึตอ้งมกีารจดัสภาพแวดลอ้ม 
                        3.6.2.3 สื่อการสอนและแหล่งเรยีนรู้ 
                                   สื่อการสอนและแหล่งเรยีนรูเ้ป็นตวักลาง หรอืช่องทางทีบ่รรจเุนื้อหา
สาระเป็นสิง่ทีผู่ส้อนตอ้งการถ่ายทอดไปยงัผูเ้รยีน ช่วยท าใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูต้าม
วตัถุประสงคท์ีว่างไว ้สื่อการสอนเปรยีบเสมอืน มอืทีส่ามของคร ูเพราะครสูามารถน ามาใช้  
เป็นเครือ่งทุ่นแรง ช่วยเสรมิการสอนใหน่้าสนใจ และลดพลงังานทีค่รตูอ้งอธบิายใหน้้อยลง  
เป็นการกระตุน้ความสนใจของผูเ้รยีน ช่วยสรา้งความเขา้ใจใหช้ดัเจน รวดเรว็ ยิง่ขึน้  
      3.7 การวดัและประเมนิผลยทุธศาสตร์ 

          การวดัและประเมนิผลยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา 
ศาสนาและวฒันธรรม ทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา  
เพื่อส่งเสรมิความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา ปีที ่2  
 มดีงันี้ 

          3.7.1 การวดัการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ โดยใชแ้บบทดสอบวดัการคดิอยา่งมี
วจิารณญาณ   
                    3.7.2 การวดัและประเมนิผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสาระสงัคมศกึษาศาสนา และ
วฒันธรรม โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
 



228 
 

 4.ผลการตรวจสอบยทุธศาสตรย์ทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา
ศาสนาและวฒันธรรม ทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา  

    ผูว้จิยัน าเอายทุธศาสตรท์ีไ่ดส้งัเคราะหม์าสรา้งเป็นคู่มอืการใชย้ทุธศาสตรก์ารจดัการ
การเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรม ทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรู้
ตามแนวพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสรมิความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ของนกัเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ ประกอบดว้ย จดุหมายของยทุธศาสตร ์หลกัการของยทุธศาสตร ์
หลกัการแนวคดิและทฤษฎทีีอ่ยูเ่บือ้งหลงัยทุธศาสตร ์องคป์ระกอบยทุธศาสตร ์การประเมนิ
ยทุธศาสตร ์น าไปใหผู้เ้ชีย่วชาญดา้นการสอนสาระสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม  
จ านวน 5 คน ประเมนิความเหมาะสมและใหข้อ้เสนอแนะเพื่อปรบัปรงุ ผลการประเมนิ  
ความเหมาะสมของยทุธศาสตร์ สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ซึง่มเีกณฑ์
คะแนนเฉลีย่ในการพจิารณาระดบัความเหมาะสม  
   4.51-5.00 หมายถงึ มี ความเหมาะสมมากทีสุ่ด 
   3.51-4.50 หมายถงึ มี ความเหมาะสมมาก 
   2.51-3.50 หมายถงึ มี ความเหมาะสมปานกลาง 
   1.51-2.50 หมายถงึ มี ความเหมาะสมน้อย 
   1.00  -1.50 หมายถงึ มี ความเหมาะสมน้อยทีสุ่ด 
 
ผลการวเิคราะหข์อ้มลูปรากฏผล ดงัแสดงในตารางที ่18 
 
ตารางท่ี 18  ระดบัความเหมาะสมของยทุธศาสตรก์ารจดัการเรยีนรู ้ตามความคดิเหน็ของ  
                 ผูเ้ชีย่วชาญ 
 

รายการ ระดบัความเหมาะสม 
 X  S.D แปลความ 
1.ช่ือยทุธศาสตร ์
   ยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูส้าระสงัคม
ศกึษาศาสนาและวฒันธรรม ทีใ่ชส้มองเป็น
ฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนว
พระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสรมิความสามารถใน
การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ของนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่2  

4.80 0.45 มากทีสุ่ด 

เฉล่ีย 4.80 0.45 มากท่ีสดุ 
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ตารางท่ี 18  ระดบัความเหมาะสมของยทุธศาสตรก์ารจดัการเรยีนรู ้ตามความคดิเหน็ของ  
                 ผูเ้ชีย่วชาญ (ต่อ)  
 

รายการ ระดบัความเหมาะสม 
 X  S.D แปลความ 
2.ความเป็นมาและความส าคญัของ
ยทุธศาสตร ์
   2.1 ปัญหาและขอ้มลูพืน้ฐานทีน่ ามาใชใ้น
การก าหนดยทุธศาสตรม์คีวามเหมาะสม 
   2.2 ลกัษณะยทุธศาสตรม์คีวามชดัเจน
สามารถน าไปพฒันาผูเ้รยีน 

 
4.60 

 
4.45 

 
0.55 

 
0.61 

 
มากทีสุ่ด 

 
มาก 

เฉล่ีย 4.52 0.58 มากท่ีสดุ 
3.จดุหมายของการพฒันายทุธศาสตร์ 
    การจดัการการเรียนรู้  
    3.1 เพื่อสรา้งและพฒันายทุธศาสตรก์าร
จดัการการเรยีนรู ้สาระสงัคมศกึษา ศาสนา
และวฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณา
การการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา 
    3.2 เพื่อศกึษาผลการใชย้ทุธศาสตรก์าร
จดัการการเรยีนรู้สาระสงัคมศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการ
การเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา  

 
 

4.40 
 
 
 

4.60 

 
 

.55 
 
 
 

.50 

 
 

มาก 
 
 
 

มากทีสุ่ด 

เฉล่ีย 4.50 0.52 มาก 
4 ทฤษฎีแนวคิดในการสร้างยทุธศาสตร์
การจดัการเรียนรู้ 
  4.1 การน าแนวคดิทฤษฎกีารเรยีนรูก้ลุ่ม
พุทธนิยมทีน่ ามาใชใ้นการสรา้งยทุธศาสตร์มี
ความเหมาะสม 
  4.2 การน าแนวคดิทฤษฎกีารเรยีนรูก้ลุ่ม
พฤตกิรรมนิยมทีน่ ามาใชใ้นการสรา้ง
ยทุธศาสตรม์คีวามเหมาะสม 

 
 

4.60 
 
 

4.55 
 
 
 

 
 

.50 
 
 

.65 
 
 
 

 
 

มากทีสุ่ด 
 
 

มากทีสุ่ด 
 
 
 



230 
 

ตารางท่ี 18  ระดบัความเหมาะสมของยทุธศาสตรก์ารการจดัการเรยีนรู ้ตามความคดิเหน็ของ 
                 ผูเ้ชีย่วชาญ (ต่อ)  
 

รายการ ระดบัความเหมาะสม 
 X  S.D แปลความ 
   4.3 การน าแนวคดิทฤษฎกีารเรยีนรูก้ลุ่ม
มนุษยนิยมทีน่ ามาใชใ้นการสรา้งยทุธศาสตร์ 
มคีวามเหมาะสม 
    4.4 การน าแนวคดิทฤษฎกีารเรยีนรู้ 
พหุปัญญาทีน่ ามาใชใ้นการสรา้งยทุธศาสตร์ 
มคีวามเหมาะสม 
    4.5 การเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา 
ทีน่ ามาใชใ้นการสรา้งยทุธศาสตร์มคีวาม 
เหมาะสม 

4.50 
 
 

4.40 
 
 

4.60 
 
 

.50 
 
 

.60 
 
 

.50 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มากทีสุ่ด 
 

เฉล่ีย 4.53 0.55 มากท่ีสดุ 
5.หลกัการของยทุธศาสตรก์ารจดัการ  
การเรียนรู้ 
    5.1 กจิกรรมการเรยีนรูค้วรจดัให้
หลากหลายสอดคลอ้งกบัการท างานของสมอง
โดยเน้นใหผู้เ้รยีนเป็นผูล้งมอืกระท าจรงิ  
มคีวามหมาย 
    5.2 ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนได ้คดิพจิารณา
ไตรต่รอง อยา่งมอีสิระ มกีารอภปิราย
แลกเปลีย่นแนวคดิผ่านกระบวนการกลุ่ม 
    5.3 การตัง้ค าถามทีท่า้ทายการจดั
สถานการณ์ปัญหาเรือ่งต่างๆ เพื่อกระตุน้ให้
ผูเ้รยีนคดิเพื่อคน้หาความรู ้ตลอดจนการสรา้ง
บรรยากาศในการเรยีนรูเ้ป็นสิง่ทีจ่ าเป็นใน  
การฝึกทกัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 
    5.4 การใชส้ื่อ เทคโนโลย ีทีห่ลากหลาย 
จะส่งเสรมิการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนมากขึน้ 

 
 

4.30 
 
 
 

4.40 
 
 

4.45 
 
 
 
 

4.50 
4.40 

 
 

.45 
 
 
 

.53 
 
 

.56 
 
 
 
 

.45 

.40 

 
 

มาก 
 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 
 
 

มาก 
มาก 
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ตารางท่ี 18  ระดบัความเหมาะสมของยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู ้ตามความคดิเหน็ของ 
                 ผูเ้ชีย่วชาญ (ต่อ)  
 

รายการ ระดบัความเหมาะสม 
 X  S.D แปลความ 
        5.5 ครตูอ้งเป็นแบบอยา่งทีด่ ีมคีวามรู้ 
ในเนื้อหาใชว้ธิกีารสอนทีห่ลากหลาย 
        5.6 การจดัสภาพแวดลอ้มใหผู้เ้รยีนเกดิ
ศรทัธาทีจ่ะเรยีนรู ้และการฝึกฝนวธิกีาร 
การคดิโดยแยบคายน าไปสู่การฝึกปฏบิตั ิ 
       5.7 การมบีรรยากาศทีอ่บอุ่นผ่อนคลาย 
จะส่งเสรมิการเรยีนรู้ 

4.45 
 
 

4.43 
 

4.35 

.40 
 
 

.50 
 

.62 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 

เฉล่ีย 4.40 0.44 มาก 
6.องคป์ระกอบยทุธศาสตรด้์าน 
   การจดัการการเรียนรู้  
       6.1 ขัน้ตอนการจดัการเรยีนรู้ 
           6.1.1 ขัน้ตอนการส ารวจประเดน็  
เป็นการน าเขา้สู่บทเรยีน โดยการกระตุน้  
ความสนใจ น าเสนอปัญหา เพื่อใหผู้เ้รยีน
สนใจและตอ้งการเรยีนรู ้โดยการใชส้ื่อ ภาพ 
นิทานทีเ่หมาะสมกบัวยัใหผู้เ้รยีนใชเ้หตุผล 
ในการตอบ หรอืสบืคน้เพื่อแสวงหาค าตอบ 
ความส าคญัของการจดักจิกรรมตามขัน้ตอน 
          6.1.2 ขัน้ตอนการใหค้วามรูพ้ืน้ฐาน 
เป็นการตรวจสอบความรูเ้ดมิ ครใูช้
สถานการณ์ปัญหา การสาธติ การถามค าถาม
เพื่อพจิารณาค าตอบทีเ่ป็นไปได ้การรว่มกนั
อภปิรายกลุ่ม การทบทวนความรูเ้ดมิ การแจง้
จดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
 

 
 
 

4.50 
 
 
 
 
 
 

4.40 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

.45 
 
 
 
 
 
 

.56 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

มาก 
 
 
 
 
 
 

มาก 
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ตารางท่ี 18  ระดบัความเหมาะสมของยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู ้ตามความคดิเหน็ของ 
                 ผูเ้ชีย่วชาญ (ต่อ) 
 

รายการ ระดบัความเหมาะสม 
 X  S.D แปลความ 
       6.1.3 ขัน้การวเิคราะหเ์ป็นการจดั
กจิกรรมการเรยีนรู ้ทีค่รแูละผูเ้รยีนรว่มกนั
อภปิรายตรวจสอบ สบืเสาะหาความรูโ้ดยใช้
กระบวนการต่างๆ การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
การจดบนัทกึ พรอ้มทัง้การอภปิรายกลุ่ม  
เกีย่วกบัความรู ้ขอ้คดิเหน็จากการปฏบิตัิ
กจิกรรม 
        6.1.4 ขัน้การเรยีนรูส้ถานการณ์เป็น
การศกึษาสถานการณ์ทีใ่ชใ้นการเรยีนรูโ้ดย
การสรปุขอ้มลู ดว้ยการใชแ้ผนทีค่วามคดิ 
(Mind Mapping) ทัง้นี้เพื่อใหม้องเหน็ 
ความสมัพนัธก์บัปัญหาทีเ่กดิขึน้ได้ 
และจะด าเนินการแกไ้ขอยา่งไร  
        6.1.5 ขัน้วางแผนการจดัการเป็น 
การรว่มกนัวางแผน ล าดบัขัน้ของการปฏบิตัิ
พจิารณาความเป็นไปไดใ้นการจดัการก าหนด
ทางเลอืก การน าเสนอผลงานทัง้หมดน้ีมอง
ผ่านชิน้งานความรว่มมอืการจดัการเรยีนรู้ 
         6.1.6 ขัน้ลงมอืปฏบิตั ิเป็นการทีผู่เ้รยีน
น าความรูป้ระสบการณ์ทีไ่ดร้บัไปใชใ้น 
การแกปั้ญหาเป็นการสรปุผลงานเป็น 
การสะทอ้นความคดิ ประเดน็ส าคญัน าไป
ประยกุตใ์ชห้รอืแกปั้ญหา เพื่อประโยชน์ 
แก่ตนเองและผูอ้ื่น 
 

4.60 
 
 
 
 
 
 

4.45 
 
 
 
 
 

4.30 
 
 
 
 

4.40 

.65 
 
 
 
 
 
 

.50 
 
 
 
 
 

.55 
 
 
 
 

.50 

มากทีสุ่ด 
 
 
 
 
 
 

มาก 
 
 
 
 
 

มาก 
 
 
 
 

มาก 
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ตารางท่ี 18  ระดบัความเหมาะสมของยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู ้ตามความคดิเหน็ของ 
                 ผูเ้ชีย่วชาญ (ต่อ) 
 

รายการ ระดบัความเหมาะสม 
 X  S.D แปลความ 
        6.1.7 ขัน้แลกเปลีย่นเรยีนรูเ้ป็น 
การส่งเสรมิผูเ้รยีนไดแ้สดงผลงานและมี
ปฏสิมัพนัธแ์ลกเปลีย่นเรยีนรู ้ประเมนิผลงาน
ของของตนเองและกลุ่ม โดยผ่านกจิกรรมที่
หลากหลาย เช่น การท าแผ่นพบั การประเมนิ
ชิน้งานท าแบบฝึกหดั แบบทดสอบ แฟ้มสะสม
งาน นิทรรศการ โครงงาน แผ่นภาพ โปสเตอร ์
หนงัสอืพมิพ ์

4.50 
 
 

.45 มาก 

เฉล่ีย 4.45 0.52 มาก 
   6.2 การจดัสภาพแวดลอ้มเพื่อส่งเสรมิ 
การเรยีนรู้ 
      6.2.1 การวเิคราะหผ์ูเ้รยีนเป็นรายบุคคล 
การวเิคราะหผ์ูเ้รยีนเป็นรายบุคคล 
เป็นการศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานของผูเ้รยีน  
ท าใหรู้จ้กันกัเรยีนแต่ละคนเป็นอยา่งดี 
โดยการสงัเกต ความสนใจ พฤตกิรรม 
รอ่งรอยหลกัฐานจากประวตัสิ่วนตวั  
ผลการเรยีนรูท้ีผ่่านมา ความสนใจบางประการ
เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการพฒันาผูเ้รยีนให้
เหมาะสมตรงตามศกัยภาพ   
       6.2.2 การจดับรรยากาศและ
สภาพแวดลอ้มการจดับรรยากาศ 
       6.2.3 สื่อการสอนและแหล่งเรยีนรู้ 

 
 

4.55 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.40 
 

4.55 

 
 

.55 
 
 
 
 
 
 
 
 

.65 
 

.50 

 
 

มากทีสุ่ด 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาก 
 

มากทีสุ่ด 
 

เฉล่ีย 4.05 0.55 มาก 
รวมเฉล่ีย 4.25 0.53 มาก 
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ตารางท่ี 18  ระดบัความเหมาะสมของยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู ้ตามความคดิเหน็ของ 
                 ผูเ้ชีย่วชาญ (ต่อ)  
 

รายการ ระดบัความเหมาะสม 
 X  S.D แปลความ 
7. การวดัและประเมินผลยทุธศาสตร์ 
    7.1 การวดัการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ  
โดยใชแ้บบการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ   
    7.2 การวดัและประเมนิผลสมัฤทธิท์าง 
การเรยีนสาระสงัคมศกึษาศาสนาและ
วฒันธรรม โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน 

 
4.60 

 
4.50 

 
.55 

 
.50 

 
มากทีสุ่ด 

 
มาก 

เฉล่ีย 4.55 0.50 มากท่ีสดุ 
รวมค่าเฉล่ีย 4.47 .43 มาก 

 
จากตารางที ่18 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูส้าระ  

สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนว
พระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสรมิความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ของนกัเรยีน  
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ตามความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 1. ชื่อยทุธศาสตร ์มคีวามเหมาะสมมาก
ทีสุ่ด คะแนนเฉลีย่ ( X =4.80) 2. ความเป็นมาและความส าคญัของยทุธศาสตรม์คีวามเหมาะสม
มากทีสุ่ด คะแนนเฉลีย่ ( X =4.52) 3. จดุหมายของการพฒันายทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู้
มคีวามเหมาะสมมากทีสุ่ด คะแนนเฉลีย่ ( X =4.50) 4. ทฤษฎแีนวคดิในการสรา้งยทุธศาสตร์
การจดัการเรยีนรู้ มคีวามเหมาะสมมากทีสุ่ด คะแนนเฉลีย่ ( X =4.53) 5. หลกัการของ
ยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูม้คีวามเหมาะสมมาก คะแนนเฉลีย่ ( X =4.40) 6.องคป์ระกอบ
ของยทุธศาสตรด์า้นการจดัการการเรยีนรู้มคีวามเหมาะสมมาก คะแนนเฉลีย่ ( X =4.25)   
7. การวดัและประเมนิผลยทุธศาสตรม์คีวามเหมาะสมมากทีสุ่ด คะแนนเฉลีย่ ( X =4.55) เมือ่
พจิารณาภาพรวม พบว่า ยทุธศาสตรก์ารจดัการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม  
ทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา มคี่าเฉลีย่รวม 4.47  
มคีวามเหมาะสมในระดบัมาก แสดงว่ายทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูม้คีวามเหมาะสม  
ในการน าไปใชไ้ด้ 
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ตอนท่ี 2 ผลการใช้ยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรียนรู้ สาระสงัคมศึกษา ศาสนา 
               และวฒันธรรมท่ีใช้สมองเป็นฐาน โดยบรูณาการการเรียนรู้ตามแนว 
               พระพทุธศาสนา 
 
     ผูว้จิยัไดน้ ายทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม
ทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา ไปทดลองใชก้บันกัเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 แบ่งออกเป็น 2 เรือ่ง คอื 
 
               1.  ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
       ผูว้จิยัได ้ทดสอบก่อนและหลงัเรยีน คะแนนดา้นความสามารถในการคดิอยา่งมี
วจิารณญาณ ดว้ยการทดสอบทแีบบไมอ่สิระ (t–test Dependent for Sample) แลว้ด าเนินการ
เปรยีบเทยีบก่อนและหลงัเรยีนคะแนนความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีน
ปรากฏผลการทดลอง ดงันี้ 
 

      ผลการเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีน  
ก่อนและหลงัจากน ายทุธศาสตร์การจดัการการเรยีนรู ้สาระสงัคมศกึษาศาสนา และวฒันธรรม 
ทีใ่ชส้มองเป็นฐาน โดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนาไปทดลองใช้  ปรากฏผล 
ดงัแสดง ในตารางที ่20 
 
ตารางท่ี 20  ผลการทดสอบความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ก่อน และหลงัการใช ้
                 ยทุธศาสตรก์ารจดัการเรยีนรู ้ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 โดยเปรยีบเทยีบ 
                 กบัเกณฑท์ีก่ าหนด 
 

คนที ่ คะแนนสอบ  (30 คะแนน) ผลต่าง (ผลต่าง)2 

 ก่อนเรยีน (x) หลงัเรยีน (y) D D2 

1 13 25 12 144 
2 12 25 13 169 
3 15 26 11 121 
4 16 26 10 100 
5 13 25 12 144 
6 12 24 12 144 
7 17 23 6 36 
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ตารางท่ี 20  ผลการทดสอบความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ก่อน และหลงัการใช ้
                 ยทุธศาสตรก์ารจดัการเรยีนรู ้ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 โดยเปรยีบเทยีบ 
                 กบัเกณฑท์ีก่ าหนด (ต่อ) 
 

คนที ่ คะแนนสอบ  (30 คะแนน) ผลต่าง (ผลต่าง)2 

 ก่อนเรยีน (x) หลงัเรยีน (y) D D2 

8 13 23 10 100 
9 12 23 14 196 
10 15 24 9 81 
11 11 22 11 121 
12 15 26 11 121 
13 8 22 14 196 
14 17 24 7 49 
15 13 24 11 121 
16 17 25 8 64 
17 13 25 12 144 
18 15 26 11 121 
19 9 24 15 225 
20 10 23 13 169 
21 14 24 10 100 
22 18 25 7 49 
23 16 24 8 64 
24 13 23 10 100 
25 17 25 8 64 
26 13 24 11 121 
27 12 23 11 121 
28 15 24 9 81 
29 11 23 12 144 
30 15 25 10 100 
31 8 23 15 225 
32 17 24 7 49 
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ตารางท่ี 20  ผลการทดสอบความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ก่อนและหลงัการใช้ 
                 ยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู ้ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 โดย 
                 เปรยีบเทยีบกบัเกณฑท์ีก่ าหนด (ต่อ) 
 

คนที ่ คะแนนสอบ  (30 คะแนน) ผลต่าง (ผลต่าง)2 

 ก่อนเรยีน (x) หลงัเรยีน (y) D D2 

33 13 24 11 121 
34 13 23 10 100 
35 12 23 11 121 
36 15 25 10 100 
37 11 25 14 196 
38 15 26 11 121 
39 8 22 14 196 
40 17 26 6 81 

N = 40    

X   

∑X = 539 
13.47 

∑y = 966 
24.15 

427 
- 

4745 
- 

S.D. 2.67 1.18 - - 
รอ้ยละ (%) 44.91 80.50 - - 

 
 

 จากตารางที ่20 พบว่า คะแนนความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ก่อนการใชย้ทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู ้มคีะแนนเฉลีย่ 13.47 คดิเป็น
รอ้ยละ 44.91 และคะแนนหลงัการใชย้ทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู ้มคีะแนน เฉลีย่ 24.15  
คดิเป็นรอ้ยละ 80.50 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัเกณฑแ์ลว้ นกัเรยีนมคีะแนนทีไ่ดไ้มน้่อยเกณฑ์ 
รอ้ยละ 80  
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ตารางท่ี 21  เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน รอ้ยละ และการทดสอบทแีบบ  
                 ไมอ่สิระของคะแนนความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีน 
                 ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ก่อนและหลงัก่อนและหลงัการใชย้ทุธศาสตรก์ารจดัการ 
                  การเรยีนรู ้
 
การทดสอบ คะแนน X  S.D. รอ้ยละ t – test 
การใช ้
ยทุธศาสตร ์              
การจดัการ
การเรยีนรู้ 

ก่อนเรยีน 
 
 

หลงัเรยีน 

13.47 
 
 

24.15 

2.67 
 
 

1.18 

44.91 
 
 

80.50 

30.85 * 

                
                * p<.05 
 
 จากตารางที ่2 1 พบว่า หลงัจากการใชย้ทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูส้าระสงัคม
ศกึษาศาสนาและวฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา 
เมือ่น าคะแนนความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีนมาทดสอบโดยใชก้าร
ทดสอบทแีบบไมอ่สิระพบว่า นกัเรยีนมคีะแนนความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ  
หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
              2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
      การด าเนินการทดลองผูว้จิยัไดด้ าเนินการทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสาระ
สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ก่อนและหลงัเรยีน ดว้ยการทดสอบทแีบบไมอ่สิระ (t–test 
Dependent for Sample) แลว้ด าเนินการเปรยีบเทยีบคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ
นกัเรยีน ปรากฏผลดงันี้ 
 
               ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน ก่อน และหลงัเรยีนหลงัจากน ายทุธศาสตร์ 
การจดัการการเรยีนรู ้สาระสงัคมศกึษาศาสนา  และวฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการ
การเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนาไปทดลองใช้ ปรากฏผล ดงัแสดงในตารางที ่22 
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ตารางท่ี 22 การทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน สาระสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม  
                ก่อนและหลงัการใชย้ทุธศาสตรก์ารจดัการเรยีนรู ้ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  
                โดยเปรยีบเทยีบกบัเกณฑท์ีก่ าหนด 
 

คนที ่ คะแนนสอบ  (40 คะแนน) ผลต่าง (ผลต่าง)2 

 ก่อนเรยีน (x) หลงัเรยีน (y) D D2 

1 17 35 18 324 
2 14 32 18 324 
3 16 33 17 289 
4 17 32 15 225 
5 18 30 12 144 
6 20 31 11 121 
7 19 34 15 225 
8 16 32 16 256 
9 17 33 16 256 
10 18 35 17 289 
11 12 32 10 100 
12 11 33 22 484 
13 12 34 22 484 
14 18 31 13 169 
15 10 24 14 196 
16 17 25 8 64 
17 13 25 12 144 
18 15 34 19 361 
19 19 33 14 196 
20 20 33 13 169 
21 14 24 10 100 
22 18 32 14 196 
23 16 30 14 196 
24 19 33 14 196 
25 17 30 13 169 
26 20 35 15 225 
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ตารางท่ี 22 การทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน สาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม  
                ก่อน และหลงัการใชย้ทุธศาสตรก์ารจดัการเรยีนรูข้องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา 
                ปีที ่2 โดยเปรยีบเทยีบกบัเกณฑท์ีก่ าหนด (ต่อ) 
 

คนที ่ คะแนนสอบ (40 คะแนน) ผลต่าง (ผลต่าง)2 

 ก่อนเรยีน (x) หลงัเรยีน (y) D D2 

27 20 33 13 169 
28 21 34 13 169 
29 19 35 16 256 
30 23 36 13 169 
31 20 33 10 100 
32 23 34 11 121 
33 23 35 12 144 
34 20 33 13 169 
35 21 34 13 169 
36 20 35 15 225 
37 21 34 13 169 
38 20 36 16 256 
39 21 33 12 144 
40 22 36 14 196 

N = 40    

X   

∑X = 717 
17.92 

∑y = 1296 
32.40 

579 
- 

8729 
- 

S.D. 3.32 3.09 - - 
รอ้ยละ (%) 44.81 81.00 - - 

 
จากตารางที ่22 พบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  

ก่อนการใชย้ทุธศาสตรก์ารจดัการเรยีนรู ้มคีะแนนเฉลีย่ 17.92 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 44.81 
คะแนน หลงัการใชย้ทุธศาสตรก์ารจดัการเรยีนรู ้มคีะแนนเฉลีย่ 32.40 คดิเป็นรอ้ยละ 81.00 
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัเกณฑแ์ลว้ นกัเรยีนมคีะแนนทีไ่ดไ้มน้่อยเกณฑร์อ้ยละ 80  
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ตารางท่ี 23  เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน รอ้ยละ และการทดสอบทแีบบ  
                 ไมอ่สิระของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ก่อน และหลงัการใชย้ทุธศาสตร ์ 
                 สาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 
 
การทดสอบ  คะแนน X  S.D รอ้ยละ t – test 
การใช ้
ยทุธศาสตร ์              
การจดัการ
การเรยีนรู้ 

 

ก่อนเรยีน 
 

หลงัเรยีน 

17.92 
 

32.40 

3.32 
 

3.09 

81.00 
 

44.81 
30.73 * 

 
*p<.05 
 
 จากตารางที ่2 3 พบว่า หลงัจากการใชย้ทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูส้าระสงัคม
ศกึษาศาสนาและวฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา 
เมือ่น าคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ของนกัเรยีนมาทดสอบโดยใชก้ารทดสอบทแีบบไมอ่สิระ
พบว่า นกัเรยีนมคีะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีน หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน อยา่งมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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บทท่ี 5 
 

สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวจิยัเรือ่ง ยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู ้สาระสงัคมศกึษา ศาสนา และ
วฒันธรรม ทีใ่ชส้มองเป็นฐาน โดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสรมิ
ความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา ปีที ่2 โดยผูว้จิยัด าเนิน
การศกึษาขอ้มลูพืน้ฐาน และกรอบแนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง สงัเคราะหแ์ละก าหนดยทุธศาสตร์
การจดัการการเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพ หลงัจากนัน้ด าเนินการทดลองใชย้ทุธศาสตรก์ารจดัการ
เรยีนรูก้บันกัเรยีนกลุ่มตวัอยา่ง เพื่อยนืยนัประสทิธผิลของยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูท้ี่
พฒันาขึน้ สรปุผลการวจิยัตามล าดบั ดงันี้  
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 
 1.  เพื่อสรา้งและพฒันายทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู้ สาระสงัคมศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา  เพื่อส่งเสรมิ
ความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2   
 2.   เพื่อศกึษาผลการใชย้ทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู ้สาระสงัคมศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสรมิ
ความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา ปีที ่2 ดงันี้ 
      2.1 ศกึษาและเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ก่อนและหลงัเรยีน ดว้ยยทุธศาสตรก์ารจดัการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา
ศาสนาและวฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนาที่
ผูว้จิยัสรา้งขึน้  
      2.2 ศกึษาและเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน สาระสงัคมศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรม ก่อนและหลงัเรยีน ดว้ยยทุธศาสตรก์ารจดัการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนาทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้  
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สมมติฐานของการวิจยั 
 
 จากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วกบัการจดัการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา  ศาสนา
และวฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสรมิ
ความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา ปีที ่2  ผูว้จิยัไดก้ าหนด
สมมตฐิานการวจิยั ดงันี้ 
 1.  นกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใชย้ทุธศาสตรก์ารจดัการเรยีนรู ้สาระสงัคมศกึษา ศาสนา และ
วฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา มคีวามสามารถ
ในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน 
 2.  นกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใชย้ทุธศาสตรก์ารจดัการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา มคีวามสามารถ
ในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 80  
 3.  นกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใชย้ทุธศาสตรก์ารจดัการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา มผีลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน สาระสงัคมศกึษาศาสนา และวฒันธรรม หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน 

4.  นกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใชย้ทุธศาสตรก์ารจดัการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา มผีลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนสาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 80 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 
 การวจิยัการพฒันายทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู ้สาระสงัคมศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสรมิ
ความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา ปีที ่2 เป็นรปูแบบการ
วจิยัและพฒันา (Research and Development) ผูว้จิยัไดน้ าเสนอการขัน้ตอน การวจิยัออกเป็น 
3 ระยะ ดงัต่อไปนี้ 
 
 ระยะท่ี 1 การศึกษาสภาพปัญหาการจดัการ การเรียนรู้สาระสงัคมศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 
 การศกึษาในขัน้น้ีเป็นการศกึษาขอ้มลูพืน้ฐาน สภาพการจดัการการเรยีนรูส้าระสงัคม
ศกึษาศาสนาและวฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา  
เพื่อส่งเสรมิความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา ปีที ่2   
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โดยด าเนินการ ดงันี้ 
 1.  ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันายทุธศาสตรก์ารจดัการ  
การเรยีนรูท้ีใ่ชส้มองเป็นฐาน ซึง่ไดแ้ก่ ทฤษฎกีลุ่มพุทธนิิยม (Cognitivism) ทฤษฎกีลุ่ม
พฤตกิรรมนิยม (Behaviorism) ทฤษฎกีลุ่มมนุษยนิยม (Humanism) ทฤษฎพีหุปัญญา 
(Multiple Intelligences) การเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา (Buddhist Instructional)  
เพื่อหาแนวคดิ หลกัการ วธิกีารเรยีนรู ้และองคป์ระกอบทีส่นบัสนุนการจดัการการเรยีนรู้  
 2.   ศกึษาแนวคดิการจดัการการเรยีนรูแ้ละเอกสาร ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนรู ้สาระ
สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม (สาระพระพุทธศาสนา) เป็นพืน้ฐานในการก าหนด
กระบวนการการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน  
 3.   ศกึษาสภาพปัจจบุนัปัญหา การจดัการการเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิการคดิอยา่งมี
วจิารณญาณ และผลสมัฤทธิท์างการเรยีน โดยการสมัภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม ไดแ้ก่  
1) กลุ่มผูเ้ชีย่วชาญ ประกอบดว้ยอาจารยท์ีส่อนในระดบัอุดมศกึษา 2) ครทูีส่อนสาระสงัคม
ศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 
 
 ระยะท่ี 2 การพฒันายทุธศาสตรก์ารจดัการ การเรียนรู้  
     หลงัจากที ่ศกึษาสภาพและปัญหาการจดัการเรยีนการสอนสาระสงัคมศกึษา ศาสนา
และวฒันธรรม ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ท าใหท้ราบสาเหตุของปัญหา แนวทางการแกปั้ญหา
ของผูเ้รยีน แนวทีจ่ะส่งเสรมิการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนรวมทัง้องคป์ระกอบขอบขา่ยของยทุธศาสตร ์
การจดัการเรยีนรูจ้าก ระยะที ่1 ผูว้จิยัไดน้ ามาสรา้งและพฒันาเป็นยทุธศาสตรก์ารจดัการเรยีนรู้
สาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรู ้ตามแนว
พระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสรมิความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ของนกัเรยีน  
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ซึง่ม ี2 ขัน้ตอน ดงันี้ 
           1.  การสงัเคราะหย์ทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูผู้ว้จิยั ไดว้เิคราะหข์อ้มลูพืน้ฐาน 
แนวคดิ ทฤษฎ ีการจดัการเรยีนรูจ้ากการศกึษาในระยะที ่1 และขอ้มลูจากการสมัภาษณ์
ผูเ้ชีย่วชาญ การตอบแบบสอบถามของครผููส้อน น ามาเพื่อสงัเคราะหย์ทุธศาสตรก์ารจดัการ  
การเรยีนรู ้สาระสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรู้
ตามแนวพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสรมิความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 
   2.   การตรวจสอบความเหมาะสมของยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู ้ข ัน้ตอนน้ีเป็น
การตรวจสอบโครงรา่งของยทุธศาสตรท์ีอ่อกแบบ ผูว้จิยัไดจ้ดัท าคู่มอืการใชย้ทุธศาสตร ์  
ซึง่มอีงคป์ระกอบ 5 ดา้น ไดแ้ก่จดุหมายของยทุธศาสตร ์ทฤษฎแีละแนวคดิของยทุธศาสตร ์
หลกัการของยทุธศาสตร ์องคป์ระกอยยทุธศาสตร ์การประเมนิยทุธศาสตร ์น าไปใหผู้เ้ชีย่วชาญ  
จ านวน 5 คน พจิารณาประเมนิความเหมาะสมของยทุธศาสตร์ 
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            ระยะท่ี 3 การศึกษาผลการใช้ยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรียนรู้  
  ผูว้จิยัไดด้ าเนินการใชย้ทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู ้สาระสงัคมศกึษา ศาสนา และ
วฒันธรรม ทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสรมิ
ความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา ปีที ่2 มอีงคป์ระกอบ  
2 ดา้น คอืกระบวนการเรยีนรู้ และการจดัสภาพแวดลอมทีส่่งเสรมิการเรยีนรู ้ซึง่ด าเนินการ  
ดงันี้ 
  1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
      1.1 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 โรงเรยีน  
โสกก่ามวทิยา อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ  
      1.2 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 โรงเรยีน  
โสกก่ามวทิยา อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ จ านวน 40 คน ไดม้าโดยการเลอืกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling)  
  2.  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา 
       เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ครัง้น้ีม ี3 ชนิด คอื 1) แผนการจดัการเรยีนรู ้ไดแ้ก่  
แผนการจดัการเรยีนรูส้าระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐาน  
โดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พุทธศกัราช 2551 2) แบบวดัการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 3) แบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรม  
  3.  การประเมนิผล 
       การประเมนิผลยทุธศาสตรก์ารจดัการการ การเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา ศาสนา และ
วฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนาโดยพจิารณาจาก 
การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ และผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ดงันี้ 
               3.1 ศกึษาและเปรยีบเทยีบผล การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ของนกัเรยีน  
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ก่อนและหลงัเรยีน น าคะแนนการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ มาหาค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน รอ้ยละ น ามาเปรยีบเทยีบโดยการใชก้ารทดสอบทแีบบ ไม่อสิระ 
      3.2 ศกึษาและเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน สาระสงัคมศกึษา ศาสนา และ
วฒันธรรม ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ก่อนและหลงัเรยีน น าคะแนนผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนสาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม มาหาค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน รอ้ยละ 
น ามาเปรยีบเทยีบโดยการใชก้ารทดสอบทแีบบอสิระ  
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สรปุผลการวิจยั 
 
 ยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู ้สาระสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรมทีใ่ชส้มอง  
เป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสรมิความสามารถในการคดิ
อยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 สรปุผลการวจิยั ดงันี้ 
 
            1.   สรปุผลการศึกษาและพฒันายทุธศาสตรก์ารจดัการการเรียนรู้ สาระสงัคม
ศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมท่ีใช้สมองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรียนรู้ตามแนว
พระพทุธศาสนา 
 
       การพฒันายทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรม
ทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสรมิความสามารถ
ในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 สรปุผลการวจิยั ดงันี้ 
      1.1 ผลการสงัเคราะหย์ทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู ้สาระสงัคมศกึษา ศาสนา
และวฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา สรปุไดผ้ล
การการสงัเคราะห ์ดงันี้ 
          1.1.1 ชื่อยทุธศาสตร ์คอื ยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา 
ศาสนา และวฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐาน โดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา 
เพื่อส่งเสรมิความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  
                    1.1.2 ความเป็นมาและความส าคญัของยทุธศาสตร์ 

                 จากสภาพสงัคมเศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้ในโลกปัจจบุนัม ี
การเปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเรว็ มกีารแขง่ขนั การแสวงหาความรว่มมอื ท าใหก้ลายเป็นสงัคม
แห่งการเรยีนรูเ้พื่อจะปรบัตนเองใหเ้ขา้กบัสภาพทีเ่กดิขึน้ และการเผชญิกบัการปลกูฝังทกัษะ
แห่งศตวรรษที ่21 ดงันัน้ เครือ่งมอืทีจ่ะพฒันาคนโดยเฉพาะเยาวชนไทย ใหป้รบัตวัเขา้กบั  
การเปลีย่นแปลงดงักล่าว คอื การศกึษา จงึเป็นค าตอบทีไ่ดร้บัการยอมรบัในทุกสงัคม แต่  
การจดัการศกึษาของสงัคมไทยยงัเตม็ไปดว้ยปัญหาอุปสรรค มากมายแมจ้ะมกีารปฏริปู
การศกึษาเพื่อใหด้ขีึน้แลว้กต็าม แต่กย็งัพบว่า กระบวนการเรยีนรู ้ซึง่เป็นหวัใจของการปฏริปู
การศกึษายงัขาดความชดัเจนไมส่ามารถจะพฒันาผูเ้รยีนไดอ้ยา่งแทจ้รงิ เนื่องจาก การไมเ่ขา้ใจ
ถงึรปูแบบการเรยีนรู ้เพื่อทีจ่ะพฒันาสมองของผูเ้รยีนใหไ้ดเ้ตม็ตามศกัยภาพ ทัง้นี้เพราะไมว่่า
จะเป็นการเรยีนรูร้ปูแบบใดกต็าม ส่วนมากกต็อ้งการเพื่อพฒันาสมองทัง้นัน้ และสงัคมไทยเป็น
สงัคมทีม่พีระพุทธศาสนาเป็นพืน้ฐาน เป็นวถิใีนการด ารงชวีติ เป้าหมายสงูสุดของการศกึษา  
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คอื การพฒันาปัญญา ดงันัน้การทีน่ าเอาการเรยีนรูท้ีใ่ชส้มองเป็นฐานมาบรูณาการการเรยีนรู้
ตามแนวพระพุทธศาสนา จงึเป็นสิง่ทีม่คีวามเป็นไปไดอ้ยา่งมากว่า จะสามารถพฒันาศกัยภาพ
ของคนใหเ้ป็นมนุษยท์ีส่มบรูณ์ คอืเป็นคนด ีคนเก่งและสามารถด ารงชวีติไดอ้ยา่งมคีวามสุข
ต่อไป 
          1.1.3 จดุมุง่หมายของการพฒันายทุธศาสตร์ 
               1.1.3.1 เพื่อสรา้งและพฒันายทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู ้สาระสงัคม
ศกึษาศาสนาและวฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา 
เพื่อส่งเสรมิความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  

              1.1.3.2 เพื่อศกึษาผลการใชย้ทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู ้สาระสงัคม
ศกึษาศาสนาและวฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา
เพื่อส่งเสรมิความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา ปีที ่2 

          1.1.4 ทฤษฎแีนวคดิของยทุธศาสตร์ 
             1.1.4.1 ทฤษฎกีารเรยีนรูก้ลุ่มพุทธนิิยม 

                       1.1.4.2 ทฤษฎกีารเรยีนรูก้ลุ่มพฤตกิรรมนิยม 
             1.1.4.3 ทฤษฎกีารเรยีนรูก้ลุ่มมนุษยน์ิยม  

                       1.1.4.4 ทฤษฎพีหุปัญญา 
             1.1.4.5 การเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา 

                   1.1.5  หลกัการของยทุธศาสตร ์
              1.1.5.1 กจิกรรมการเรยีนรูค้วรจดัใหห้ลากหลายสอดคลอ้งกบัการท างาน  
ของสมองโดยเน้นใหผู้เ้รยีนเป็นผูล้งมอืกระท าจรงิ มคีวามหมาย  
              1.1.5.2 ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดค้ดิพจิารณาไตรต่รองอยา่งมอีสิระมกีารอภปิราย
แลกเปลีย่นแนวคดิผ่านกระบวนการกลุ่ม 
              1.1.5.3 การตัง้ค าถามทีท่า้ทาย การจดัสถานการณ์ ปัญหาเรือ่งต่างๆ  
เพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รยีนคดิเพื่อคน้หาความรู ้ตลอดจนการสรา้งบรรยากาศในการเรยีนรูเ้ป็นสิง่ที่
จ าเป็นในการฝึกทกัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ  

             1.1.5.4 การใชส้ื่อ เทคโนโลย ีทีห่ลากหลายจะส่งเสรมิการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน
มากขึน้ 

             1.1.5.5 ครตูอ้งเป็นแบบอยา่งทีด่ ีมคีวามรูใ้นเนื้อหาใชว้ธิกีารสอนที่
หลากหลาย 

        1.1.5.6 การจดัสภาพแวดลอ้มใหผู้เ้รยีนเกดิศรทัธาทีจ่ะเรยีนรู ้และการฝึกฝน
วธิกีารการคดิโดยแยบคาย น าไปสู่การฝึกปฏบิตั ิ 
                  1.1.5.7 การมบีรรยากาศทีอ่บอุ่น ผ่อนคลายจะส่งเสรมิการเรยีนรู้  
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          1.1.6 องคป์ระกอบของยทุธศาสตรด์า้นการจดัการการเรยีนรู ้ประกอบดว้ย 
             1.1.6.1 ดา้นกระบวนการเรยีนรู ้เป็นกระบวนการทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้  

จากการเรยีนรูท้ีใ่ชส้มองเป็นฐานทีม่แีนวคดิของทฤษฎกีารเรยีนรู ้4 ทฤษฎ ีประกอบดว้ย
ขัน้ตอนการเรยีนรู ้7 ขัน้ตอน ดงันี้ 
         1) ขัน้การส ารวจประเดน็  

           2) ขัน้การใหค้วามรูพ้ืน้ฐาน  
                 3) ขัน้การวเิคราะห์                          
                 4) ขัน้การเรยีนรูส้ถานการณ์ 
                 5) ขัน้วางแผนการจดัการ 
                 6) ขัน้ลงมอืปฏบิตั ิ 
                 7) ขัน้แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ 

              1.1.6.2 ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มเพื่อส่งเสรมิการเรยีนรู ้มอีงคป์ระกอบ  
3 ดา้น ดงันี้ 
                           1) การวเิคราะหผ์ูเ้รยีนเป็นรายบุคคล  
                           2) การจดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม 
                  3) สื่อการสอนและแหล่งเรยีนรู้  
    1.1.7 การวดัและประเมนิผลยทุธศาสตร์ 

             1.1.7.1 การวดัการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ โดยใชแ้บบการคดิอยา่งมี
วจิารณญาณ   
                       1.1.7.2 การวดัและประเมนิผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสาระสงัคมศกึษาศาสนา 
และวฒันธรรม โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

     1.2 ผลการประเมนิยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษาศาสนาและ
วฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสรมิ
ความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้  ตามความ
คดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 1) ชื่อยทุธศาสตร ์มคีวามเหมาะสมมากทีสุ่ด คะแนนเฉลีย่ ( X =4.80) 
2) ความเป็นมาและความส าคญัของยทุธศาสตร ์มคีวามเหมาะสมมากทีสุ่ด  คะแนนเฉลีย่  
( X =4.52) 3) จดุหมายของการพฒันายทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูม้คีวามเหมาะสมมาก
ทีสุ่ด คะแนนเฉลีย่ ( X =4.50) 4) ทฤษฎแีนวคดิในการสรา้งยทุธศาสตรก์ารจดัการเรยีนรู ้  
มคีวามเหมาะสมมากทีสุ่ด คะแนนเฉลีย่ ( X =4.53) 5) หลกัการของยทุธศาสตรก์ารจดัการ 
การเรยีนรูม้คีวามเหมาะสมมาก คะแนนเฉลีย่ ( X =4.40) 6) องคป์ระกอบของยทุธศาสตร์ 
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ดา้นการจดัการการเรยีนรูม้คีวามเหมาะสมมาก คะแนนเฉลีย่ ( X =4.05) 7) การวดัและ
ประเมนิผลยทุธศาสตรม์คีวามเหมาะสมมากทีสุ่ด คะแนนเฉลีย่ ( X =4.55) เมือ่พจิารณารายขอ้
พบว่า มคีวามเหมาะสมในระดบัมาก ถงึมากทีสุ่ด (มคี่าเฉลีย่ตัง้แต่ 4.05 - 4.80) มคี่าเฉลีย่  
รวม 4.47 มคีวามเหมาะสมในระดบัมาก 
 

2.  สรปุผลการใช้ยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรียนรู้ สาระสงัคมศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรมท่ีใช้สมองเป็นฐาน โดยบรูณาการการเรียนรู้ตามแนวพระพทุธศาสนา
เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษา  
ปีท่ี 2 
 

     ผูว้จิยัน ายทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู ้สาระสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม  
ทีใ่ชส้มองเป็นฐาน โดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสรมิความสามารถ
ในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ด าเนินการเปรยีบเทยีบ
ความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ และเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนและ
หลงัเรยีน ดงันี้ 

     2.1 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบการคดิอยา่งมวีจิารณญาณก่อนและหลงัเรยีน 
ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 พบว่า หลงัเรยีนการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ มคีะแนนเฉลีย่สงู
กว่าก่อนเรยีน และเมือ่เทยีบกบัเกณฑแ์ลว้พบว่า คะแนนทีไ่ดเ้ท่ากบั 80.50 ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 
80 ดงันัน้ยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรมทีใ่ชส้มอง
เป็นฐาน โดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนาส่งผลต่อความสามารถในการคดิ
อยา่งมวีจิารณญาณ  
               2.2 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ก่อนและหลงั
เรยีนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 พบว่า หลงัเรยีน ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสาระสงัคม
ศกึษาศาสนา มคีะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเฉลีย่สงูกว่าก่อนเรยีน และเมือ่เทยีบกบัเกณฑ์
แลว้พบว่าคะแนนทีไ่ดเ้ท่ากบั 81.00 ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 80 ดงันัน้ยทุธศาสตรก์ารจดัการ 
การเรยีนรู ้สาระสงัคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรู้
ตามแนวพระพุทธศาสนา ส่งผลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
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อภิปรายผลการวิจยั 
 
 การพฒันายทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู ้สาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม  
ทีใ่ชส้มองเป็นฐาน โดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสรมิความสามารถ
ในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  จากผลการวจิยั มปีระเดน็ 
ทีน่ ามาอภปิราย ดงันี้ 
  
 1.   ผลการพฒันายทุธศาสตรก์ารจดัการการเรียนรู้  
      การพฒันายทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู ้สาระสงัคมศกึษา ศาสนา และ
วฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐาน โดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสรมิ
ความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา ปีที ่2 ทีม่คี่าเฉลีย่รวม 
4.47 มคีวามเหมาะสมในระดบัมาก ซึง่เป็นเหตุท าใหก้ารคดิอยา่งมวีจิารณญาณ และผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนของนกัเรยีนสงูขึน้ เป็นผลมาจาก  
     1.1 ทฤษฎพีืน้ฐานการเรยีนรูท้ีใ่ชส้มองเป็นฐานทีน่ ามาใชใ้นการพฒันายทุธศาสตร ์
ไดแ้ก่ ทฤษฎกีารเรยีนรู ้กลุ่มพุทธนิิยม กลุ่มพฤตกิรรมนิยม กลุ่มมนุษยน์ิยม ทฤษฎพีหุปัญญา 
และการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา จากทฤษฎกีารเรยีนรู ้แนวคดิ ทัง้หมดนัน้มแีนวคดิ
พืน้ฐานรว่มกนั คอื การเรยีนรู ้ทุกทฤษฎแีละแนวคดิ ตอ้งใชส้มองในการเรยีนรู ้ทัง้นี้เพื่อพฒันา
ปัญญาของมนุษยใ์หเ้ป็นมนุษยท์ีส่มบรูณ์ในทุกดา้น ซึง่มคีวามสอดคลอ้งเหมาะสมกบั  
การจดัการการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ส่งผลใหผู้ว้จิยัสามารถก าหนด
กรอบแนวคดิการพฒันายทุธศาสตร ์หลกัการ องคป์ระกอบของยทุธศาสตร ์ตลอดจน
ยทุธศาสตรท์ีส่่งเสรมิการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมกบัวุฒภิาวะ ศกัยภาพของผูเ้รยีน ส่งเสรมิ  
การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ และผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ของผูเ้รยีนดว้ย ซึง่ ทศินา แขมมณ ี
(2545) ไดเ้สนอว่า การสรา้งรปูแบบการสอนตอ้งม ีปรชัญา ทฤษฎ ีหลกัการ แนวคดิหรอื  
ความเชื่อทีเ่ป็นพืน้ฐานหลกัการของรปูแบบ มกีารบรรยายลกัษณะ การจดัการเรยีนการสอน  
ทีส่อดคลอ้งกบัหลกัการทีย่ดึถอืมอีงคป์ระกอบและความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบใหส้ามารถน า
ผูเ้รยีนไปสู่เป้าหมายของกระบวนการ มกีารอธบิายเกีย่วกบัวธิ ีเทคนิคการสอนต่าง ทีช่่วยให้
กระบวนการเรยีนการสอนเกดิประสทิธภิาพสงูสุด นอกจากนี้ผูว้จิยัไดส้รา้งยทุธศาสตร์  
การจดัการการเรยีนรู้ และส่งเสรมิความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของผูเ้รยีน  
โดยกระตุน้ใหผู้เ้รยีนรูจ้กั การระบุปัญหา การรวบรวมขอ้มลู การพจิารณาความน่าเชื่อถอื  
ของขอ้มลูการตัง้สมมตฐิาน และการสรปุอา้งองิ สอดคลอ้งกบัทฤษฎพีฒันาการทางสตปัิญญา
ของเพยีเจท ์(Piaget, 1964) ทีก่ล่าวว่า ความรูห้รอืประสบการณ์เดมิเป็นปัจจยัส าคญัทีส่่งเสรมิ
ใหผู้เ้รยีนแสวงหา และใชค้วามรูเ้กีย่วกบัโลกรอบตวั จนพฒันาความรู ้หรอืประสบการณ์ใหม่  
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ผ่านการลงมอืกระท าดว้ยตนเอง (กติตศิกัดิ ์เกตุนุต,ิ 2557 อา้งถงึใน Piaget, 1969. Science of 
Education and Psychology of the Child. n.d) และทฤษฎพีฒันาการทางสตปัิญญา 
ของบรูเนอร ์(Bruner, 1966) ทีก่ล่าวว่าผูเ้รยีนแต่ละคนมปีระสบการณ์และพืน้ฐานทีแ่ตกต่างกนั 
โดยทีผู่เ้รยีนจะรบัรูใ้นสิง่ทีต่นสนใจและใส่ใจ การเรยีนรูเ้กดิจากกระบวนการทีผู่เ้รยีนคน้หา คนั
พบสิง่ทีต่อ้งการดว้ยตนเอง และผูเ้รยีนสามารถเรยีนรูใ้นสิง่ต่างๆได ้แต่ตอ้งจดัการเรยีนรูใ้ห้
เหมาะสมและเป็นไปตามความพรอ้มของผูเ้รยีนแต่ละคน (สริมิา ภญิโญอนนัตพงษ์, 2550 ;  
สุรางค ์โคว้ตระกูล, 2553) สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รุง้ลาวลัย ์ ไชยสตัย ์(2550) ทีไ่ดว้จิยัเรือ่ง
ผลการจดัประสบการณ์เล่นน ้าประกอบสื่อทีม่ต่ีอทกัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของเดก็
ปฐมวยั สรปุผลการวจิยักจิกรรมทีเ่ปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดส้ ารวจ คน้ควา้ ทดลอง เรยีนรูผ้่าน
ประสบการณ์ตรงทีเ่ป็นรปูธรรมท าใหผู้เ้รยีนพฒันาทกัษะต่างๆ รวมทัง้การคดิอยา่งมี
วจิารณญาณ นอกจากนี้รปูแบบทีเ่ปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนลงมอืกระท าตามความตอ้งการของตนเอง 
ท่ามกลางบรรยากาศทีผ่่อนคลาย สนุกสนาน ทา้ทายซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิการจดัการเรยีนรูท้ี่
สอดคลอ้งกบัการท างานของสมอง ทีใ่หค้วามส าคญัในเรือ่งบรรยากาศใหผู้เ้รยีนตื่นตวัผ่อนคลาย 
การเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนซมึซบัสิง่ทีเ่รยีนรู ้และมกีระบวนการจดักระท าโดยตรงกบัประสบการณ์ 
(Caine et al, 2009) และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ดารารตัน์ อุทยัพยคัฆ ์(2548) ทีว่จิยัเรือ่ง
การพฒันารปูแบบการเรยีนการสอนแบบพุทธวธิเีพื่อสรา้งพฤตกิรรมการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มของ
เดก็ปฐมวยั สรปุผลการวจิยัว่าหลกัการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนาทีผู่เ้รยีนตอ้งเรยีนรูท้ ัง้
ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิซึง่เริม่ตน้จาครผููส้อน ไดส้รา้งศรทัธาใหเ้กดิขึน้กบัผูเ้รยีนแลว้จงึ
พฒันา กาย วาจา ใจ และปัญญา (ไตรสกิขา) โดยมกีจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยการปฏบิตั ิการคดิ 
การไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิ ดว้ยความพอใจมคีวามพยายามเอาใจจดจอ่และใชปั้ญญาจากแนวคดิ
ทัง้หลายดงักล่าว จงึท าใหย้ทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู ้สาระสงัคมศกึษาศาสนาและ
วฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา มคีวาม
เหมาะสมในระดบัมากทีจ่ะเสรมิสรา้งการคดิอยา่งมวีจิารณญาณและผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 
      1.2 ยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู ้สาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรมทีใ่ช้
สมองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา มกีารพฒันาตามหลกัวชิาการ
อยา่งเป็นระบบดว้ยการศกึษาวเิคราะหปั์จจยั ขอ้มลูพืน้ฐานของทฤษฎแีนวคดิต่างๆโดยละเอยีด
อกีทัง้การสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญการสอนสาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรมผูเ้ชีย่วชาญ
การสอนทีใ่ชส้มองเป็นฐาน และการสอนตามแนวพระพุทธศาสนา ซึง่ไดจ้ดัการเรยีนรูใ้น
ระดบัอุดมศกึษา และการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เป็นครวูทิยฐานะระดบัเชีย่วชาญทีจ่ดัการเรยีนรูใ้น
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ทีใ่ชก้ารสอนทีใ่ชส้มองเป็นฐาน และการเรยีนรูต้ามแนว
พระพุทธศาสนา คอื ไตรสกิขาท าใหก้ารก าหนดยทุธศาสตร ์เป็นกระบวนการทีไ่ดม้าจากขอ้มลู
รอบดา้น มกีารรวบรวมขอ้มลูทีส่มบรูณ์ เป็นระบบ จากทุกส่วนทีเ่กีย่วขอ้ง มกีารพฒันา
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ยทุธศาสตรอ์ยา่งขัน้ตอน มกีารออกแบบยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูท้ีช่ดัเจน จงึท าให้
ยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู ้สาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐาน 
โดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา มคีวามเหมาะสมในระดบัมากสอดคลอ้งกบั
แนวคดิของ Certo & Peter (1991) ทีก่ล่าวว่า กระบวนการพฒันายทุธศาสตรจ์ะตอ้งมรีะบบ
ขัน้ตอน มกีารวเิคราะหปั์จจยั ขอ้มลูพืน้ฐาน มทีศิทางการพฒันา มกีารก าหนดแผนงาน  
การน าไปปฏบิตัแิละประเมนิผลอยา่งชดัเจน สอดคลอ้งกบั สมยศ นาวกีาร (2544) ทีก่ล่าวว่า 
กระบวนการพฒันายทุธศาสตร ์ตอ้งมกีารคดิ การวเิคราะห ์จากการรวบรวมขอ้มลูทีม่ ี  
ความสมบรูณ์ทีสุ่ดจากทุกส่วนทีเ่กีย่วขอ้งมกีระบวนการพฒันายทุธศาสตรอ์ยา่งมขี ัน้ตอน  
มกีารวเิคราะหข์อ้มลู ปัจจยั มเีป้าหมายในการด าเนินงาน การประเมนิงานซึง่การพฒันา
สอดคลอ้งกบั ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2551) ทีก่ล่าวถงึขัน้ตอนส าคญัของการพฒันา ยทุธศาสตร์
จะตอ้งส ารวจขอ้มลู ปัจจยัทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ซึง่การพฒันายทุธศาสตรก์ารจดัการ
การเรยีนรู ้สาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐาน โดยบรูณาการการเรยีนรู้
ตามแนวพระพุทธศาสนา ไดด้ าเนินการตามขัน้ตอน การเกบ็รวบรวมขอ้มลูต่างๆ ในการก าหนด
เป็นยทุธศาสตรก์ารจดัการเรยีนรูอ้ยา่งครบถว้นและสมบรูณ์  
 

 2.  ผลการใช้ยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรียนรู้ 
      2.1 ความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ  
                    ผลจากการใชย้ทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู ้สาระสงัคมศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐาน โดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา พบว่า  
เมือ่เปรยีบเทยีบการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ก่อนและหลงัของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  
มคีะแนนความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ เฉลีย่หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน และผล
การทดสอบคะแนนความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ เมือ่เทยีบกบัเกณฑแ์ลว้พบว่า 
คะแนนทีไ่ดค้ดิเป็นรอ้ยละ 80.50 ซึง่ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 80 ดงันัน้ การทีย่ทุธศาสตรก์ารจดัการ
การเรยีนรู ้สาระสงัคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรู้
ตามแนวพระพุทธศาสนา ส่งผลต่อการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 
ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้เนื่องมาจาก 
                    2.1.1 ผูว้จิยัไดส้รา้งยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู ้โดยค านึงถงึแนวคดิ
ทฤษฎทีีส่อดคลอ้งกบัการเรยีนรูแ้ละการส่งเสรมิความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของ
ผูเ้รยีนโดยออกแบบกจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดค้น้พบสถานการณ์ทีแ่ปลกใหมใ่ชค้ าถามกระตุน้ความ
สงสยัหรอืขดัแยง้ในความคดิ โดยใหผู้เ้รยีนไดล้งมอืปฏบิตักิจิกรรมดว้ยตนเอง เพื่อใหเ้กดิ
หาทางออก หรอืวธิกีารแกปั้ญหาสอดคลอ้งกบัทฤษฎพีฒันาการทางสตปัิญญาของ เพยีเจต์  
(Piaget, 1964) ทีก่ล่าวว่า ความรูป้ระสบการณ์เดมิเป็นปัจจยัส าคญัทีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีนได้
แสวงหาความรูห้รอืประสบการณ์ใหมผ่่านการลงมอืกระท าดว้ยตนเอง และยทุธศาสตรท์ีส่รา้ง
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ขึน้เน้นการสรา้งแรงจงูใจภายในใหเ้กดิกบัผูเ้รยีนมกีารวเิคราะหจ์ดัโครงสรา้งเนื้อหาและสาระ
การเรยีนรูใ้หเ้หมาะสมกบัระดบัความพรอ้มและพฒันาการของผูเ้รยีนใหผู้เ้รยีนเรยีนรูด้ว้ยการ
ลงมอืปฏบิตั ิการสบืคน้ขอ้มลู การประมวลความรูจ้ากแหล่งเรยีนรูต่้างๆ เพื่อคน้ค าตอบ 
สอดคลอ้งกบัทฤษฎทีางสตปัิญญาของบรนุเนอร ์(Bruner, 1966) ทีก่ล่าวว่า ผูเ้รยีนแต่ละคนมี
ประสบการณ์ พืน้ฐานทีแ่ตกต่างกนั ผูเ้รยีนจะเลอืกรบัรูใ้นสิง่ทีต่นเองสนใจและใส่ใจ ดงันัน้การ
เรยีนรูเ้กดิจากกระบวนการทีผู่เ้รยีนไดค้น้หา และคน้พบสิง่ทีต่อ้งการดว้ยตนเอง ดงันัน้ผูเ้รยีน
สามารถเรยีนรูว้ชิาต่างๆไดแ้ต่ตอ้งจดัใหเ้หมาะสมกบัและเป็นไปตามความพรอ้มของผูเ้รยีน
นอกจากนัน้การทีก่จิกรรมการเรยีนรู ้ทีใ่หผู้เ้รยีนวางแผน ออกแบบ สรปุความเหน็ ผ่านการ
ระดมสมอง อภปิราย ท างานรว่มกบัผูอ้ื่น เป็นสิง่ทีส่่งเสรมิการคดิอยา่งมวีจิารณญาณสอดคลอ้ง
กบัทฤษฎวีฒันธรรมเชงิสงัคมของไวกอ็ตสกี ้(Vygotsky, 1978) ทีก่ล่าวว่า พฒันาการทาง
สตปัิญญาของผูเ้รยีนเกดิจากการมปีฏสิมัพนัธแ์ละการท างานรว่มกบัผูอ้ื่น เมือ่ผูเ้รยีนเผชญิกบั
ปัญหาทีไ่มส่ามารถคดิหรอืแกไ้ขไดโ้ดยล าพงัแต่หากไดร้บัการช่วยเหลอืจากเพื่อนทีม่ ี
ประสบการณ์มากกว่าหรอืการแนะน าจากผูใ้หญ่ ผูเ้รยีนกจ็ะแกปั้ญหาไดท้ าใหเ้กดิการเรยีนรูข้ ึน้ 
(Chandra, 2008: citing Vygotsky 1991) และสอดคลอ้งกบั รุง้ลาวลัย ์ไชยสตัย ์(2550) ไดว้จิยั
และพบว่า รปูแบบกจิกรรมทีเ่ปิดโอกาสใหผู้เ้รยีน ส ารวจ คน้ควา้ ทดลอง และเรยีนผ่าน
ประสบการณ์ตรง ทีเ่ป็นรปูธรรมท าใหผู้เ้รยีนพฒันาทกัษะต่างๆ รวมทัง้การคดิอยา่งมี
วจิารณญาณท่ามกลางบรรยากาศทีผ่่อนคลายสนุกสนานและทา้ทายซึง่สอดคลอ้งตามแนวคดิ
การเรยีนรู ้การท างานของสมองทีใ่หค้วามส าคญัในเรือ่งการสรา้งบรรยากาศทีใ่หผู้เ้รยีนตื่นตวั
แบบผ่อนคลายเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดซ้มึซบัสิง่ทีเ่รยีนรูแ้ละจดักระท าโดยตรงกบัประสบการณ์ 
และนอกจากนัน้ผูว้จิยัไดน้ าการจดัการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา (ไตรสกิขา) มาใชใ้น  
การส่งเสรมิการคดิวจิารณญาณ ในขัน้สมาธโิดยฝึกใหผู้เ้รยีนพจิารณาความน่าเชื่อถอืของ
แหล่งขอ้มลูความถูกตอ้งของเนื้อหาฝึกการสงัเกตฝึกการสรปุขอ้มลู จากแหล่งขอ้มลูทีต่นเองได้
ศกึษา สอดคลอ้งกบั พชิาต ิแกว้พวง (2554) ทีว่จิยัเรือ่งผลการจดัการเรยีนการสอนสงัคมศกึษา
ตามหลกัไตรสกิขาทีม่ต่ีอผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทางการเรยีนความสามารถในการคดิอยา่งมี
วจิารณญาณและการใชช้วีติแบบพอเพยีงของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 พบว่า การทีผู่เ้รยีน
ไดน้ าเสนอเรือ่งราวในรปูแบบต่างๆ ทีน่่าสนใจ สอดคลอ้งกบัการพฒันาการของผูเ้รยีนตลอดจน 
การใชส้ื่อประสม เช่น ภาพคลปิวดิโีอ ขา่ว นิทาน กรณตีวัอยา่งประสบการณ์ตรงหรอืเหตุการณ์
ในชวีติประจ าวนัของผูเ้รยีน ผูเ้รยีนไดฝึ้กปฏบิตักิจิกรรมดงักล่าว ทัง้รายบุคคล และรายกลุ่ม จงึ
เป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีน ไดแ้สดงความคดิเหน็ วพิากษ์วจิารณ์ หรอืเสนอเหตุผลของตนเอง
ทัง้ทีส่นบัสนุน และคดัคา้น เป็นการฝึกใหผู้เ้รยีนรูจ้กัการยอมรบัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น สามารถ
พจิาณาไตรต่รองตามหลกัการและเหตุผล กลา้คดิ กลา้ตดัสนิใจมากขึน้ เป็นการส่งเสรมิการคดิ
อยา่งมวีจิารณญาณของผูเ้รยีน 
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          2.1.2 ยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู ้สาระสงัคมศกึษา ศาสนา และ
วฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐาน โดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา มกีารจดั
กจิกรรมการเรยีนรูก้ารจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัเป็นการจดักจิกรรมทีส่อดคลอ้งกบั
ธรรมชาตกิารเรยีนรูก้ารท างานของสมอง และแนวการเรยีนรูเ้พื่อความเจรญิแห่งปัญญา  ทัง้นี้
การจดัการเรยีนรูแ้บบน้ีจะใหค้วามส าคญัต่อกจิกรรมการเรยีนรู้  สื่อการสอนและการจดั
สภาพแวดลอ้มเป็นกระบวนการ 7 ขัน้ ดงันี้ 

  2.1.2.1  ขัน้การส ารวจประเดน็  เป็นขัน้ทีไ่ดจ้ากแนวคดิทฤษฎพีืน้ฐานทีม่ ี
ความเชื่อว่า สมองมรีะบบการเรยีนรูท้ีซ่บัซอ้นทุกอยา่งตอ้งเกดิไปพรอ้มๆกนั และมนุษยเ์ป็น
เอกกตัตบุคคลสามารถเรยีนรูไ้ดโ้ดยการสรา้งแรงจงูใจใหเ้กดิขึน้ เป็นการน าเขา้สู่บทเรยีนโดย
การกระตุน้ความสนใจน าเสนอปัญหา เพื่อใหผู้เ้รยีนสนใจและตอ้งการเรยีนรู้  เช่น การใชส้ื่อภาพ
นิทาน ฯ ทีเ่หมาะสมกบัวยัใหผู้เ้รยีนใชเ้หตุผลในการตอบหรอืการสบืคน้เพื่อแสวงหาค าตอบ  
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธดิารตัน์  สมานพนัธ ์(2549) และเพญ็พศุิทธ ์เนคมานุรกัษ์ (2537) 
กล่าวว่า การพฒันาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนจ าเป็นตอ้งสรา้งแรงจงูใจใหเ้กดิกบัผูเ้รยีนเป็นอนัดบั
แรกทัง้นี้เพื่อใหผู้เ้รยีนมองเหน็คุณค่าของสิง่ทีจ่ะเรยีนรูแ้ละมทีศิทางทีจ่ะรบัรู ้และแสดง
พฤตกิรรม  

       2.1.2.2 ขัน้การใหค้วามรูพ้ืน้ฐาน เป็นขัน้ทีไ่ดจ้ากแนวคดิทฤษฎพีืน้ฐานทีม่ ี
ความเชื่อว่า สมองจะเรยีนรูไ้ดถ้า้มปีฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ื่น สงัคมสิง่แวดลอ้ม และมนุษยม์สีตปัิญญา
ตัง้แต่เกดิมคีวามแตกต่างกนัจ าเป็นตอ้งไดร้บัการพฒันาใหเ้กดิการเรยีนรู ้ เป็นการตรวจสอบ
ความรูเ้ดมิ ครใูชส้ถานการณ์ปัญหาการสาธติ การตัง้ค าถามการพจิารณาค าตอบทีเ่ป็นไปได้
การรว่มอภปิรายกลุ่มการน าเสนอความรูเ้ดมิ และแจง้จดุประสงคก์ารเรยีนรู้ สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ สเตรน็เบอรก์ (Sternberg, 1985) และสทิธพิล อาจอนิทร ์(2550) กล่าวว่า  
การทบทวนความรูเ้ดมิท าใหผู้เ้รยีนสามารถเชื่อมโยงความรูเ้ดมิกบัเรือ่งทีจ่ะเรยีนเขา้ดว้ยกนั 
ท าใหเ้กดิการเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามหมาย โดยทีค่รผููส้อนตอ้งแจง้จดุประสงคก์ารเรยีนรูแ้ต่ละครัง้
ใหผู้เ้รยีนทราบ เพื่อสรา้งแรงจงูใจในการเรยีน รวมทัง้ทบทวนความรูเ้ดมิของผูเ้รยีนดว้ย  

              2.1.2.3 ขัน้การวเิคราะห ์เป็นขัน้ทีไ่ดจ้ากแนวคดิทฤษฎพีืน้ฐานทีม่คีวามเชื่อ
ว่า สมองจะเรยีนรูไ้ปพรอ้มๆ กนัทัง้ภาพรวมและยอ่ย และการเรยีนรูเ้ป็นวถิทีัง้ชวีติ มลีกัษณะ
เป็นองคร์วมอยูใ่นลกัษณะทีเ่ป็นรปูธรรมและนามธรรม เป็นการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีค่รแูละ
ผูเ้รยีนรว่มกนัอภปิราย ศกึษาวเิคราะหข์อ้มลู ส ารวจตรวจสอบ สบืเสาะหาความรูโ้ดยใช้
กระบวนการต่างๆ การเกบ็รวบรวมขอ้มลู การจดบนัทกึพรอ้มทัง้อภปิรายกลุ่มเกีย่วกบัความรู้
ขอ้คดิเหน็ทีไ่ดจ้ากการปฏบิตักิจิกรรมทีไ่ดเ้รยีนรู ้ขอ้คดิเหน็ทีไ่ดจ้ากการปฏบิตักิจิกรรมเป็น 
การส่งเสรมิการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของผูเ้รยีน โดยใชส้ถานการณ์ปัญหากระตุน้ เพื่อใหรู้จ้กั
คดิคน้หาค าตอบสอดคลอ้งกบั สเป็นเกอร ์(Sprenger, 1999) เยาวพา เดชะคุปต์ (2551) และ
อรวรรณ เฉลยนาค (2553) ทีก่ล่าวว่า การใชส้ถานการณ์ปัญหา เพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กคดิ
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เพื่อคน้หาค าตอบ ทีห่ลากหลายโดยการรว่มมอืกนัท างานกลุ่ม จะท าใหผู้เ้รยีนไดว้เิคราะห์
กจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยตนเองไดส้รปุและสรา้งองคค์วามรูป้ระยกุตค์วามรูไ้ปใชใ้นชวีติประจ าวนั
ได ้
             2.1.2.4 ขัน้การเรยีนรูส้ถานการณ์ เป็นขัน้ทีไ่ดจ้ากแนวคดิทฤษฎพีืน้ฐานทีม่คีวาม
เชื่อว่า การเรยีนรูเ้กดิจากการตัง้จดุสนใจทีจ่ะศกึษา และเกดิจากสิง่แวดลอ้มทีไ่มไ่ดต้ัง้ใจศกึษา
ตลอดจนการเรยีนรูเ้ป็นการฝึกฝนตนเองใหค้รบทัง้ 3 ดา้น คอื ศลี สมาธ ิปัญญา เป็นการศกึษา
สถานการณ์ทีใ่ชใ้นการเรยีนรูโ้ดยการสรปุขอ้มลูดว้ยการใชแ้ผนทีค่วามคดิทัง้นี้เพื่อใหผู้เ้รยีน
มองเหน็ความสมัพนัธก์บัปัญหาทีเ่กดิขึน้ได้ และจะด าเนินการแกไ้ขไดอ้ยา่งไรเป็นการศกึษา
สถานการณ์ทีใ่ชใ้นการเรยีนรูโ้ดยการสรปุขอ้มลู  ดว้ยการใชแ้ผนทีค่วามคดิ  สอดคลอ้งกบั 
ชยัวฒัน์ สุทธริตัน์  (2553) ศนัสนีย ์ฉตัรคุปต,์อุษา ชชูาต ิ(2554) และเพยีเจต ์(Piaget, 1966) 
ทีก่ล่าวว่า ทุกคนตัง้แต่เกดิมาพรอ้มทีจ่ะมปีฏสิมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้มและถอืว่ามนุษยม์พีืน้ฐานที่
ตดิตวัมา 2 ชนิด คอื การจดัรวบรวม และการปรบัตวั ผูเ้รยีนคดิและแสดงออกมาไดเ้ป็นผลจาก
กระบวนการปรบัเขา้สู่โครงสรา้งเมือ่ผูเ้รยีนน าเอาสิง่ทีต่นรบัรูใ้หม ่เขา้ไปผสมผสานกลมกลนื 
กบัความรูเ้ดมิทีม่อียู ่ท าใหเ้กดิการปรบัขยายโครงสรา้ง น าความรูใ้หมไ่ปปรบัความคดิใหเ้ขา้กบั
สภาพแวดลอ้มไดอ้ยา่งเหมาะสม  

              2.1.2.5  ขัน้วางแผนการจดัการ เป็นขัน้ทีไ่ดจ้ากแนวคดิทฤษฎพีืน้ฐานทีม่ ี
ความเชื่อว่า การส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดใ้ชส้มองในการคดิ พจิารณาไตรต่รองอยา่งมอีสิระ  
มกีารเรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการกลุ่ม การใชค้ าถามกระตุน้ใหผู้เ้รยีนรว่มกนัอภปิรายแบ่งปัน  
จะไดแ้นวคดิทีห่ลากหลาย จะท าใหเ้กดิการปรบัเปลีย่นโครงสรา้งใหมท่างปัญญา เป็นการ
รว่มกนัวางแผนล าดบัขัน้ของการปฏบิตัพิจิารณาความเป็นไปไดใ้นการจดัการการก าหนด
ทางเลอืกการน าเสนอผลงานทัง้หมดน้ีพจิารณาผ่านชิน้งานความรว่มมอืการจดัการเรยีนรู้  
สอดคลอ้งกบั ศนัสนีย ์ฉตัรคุปต,์อุษา ชชูาต ิ(2554) รุง้ลาวลัย ์ไชยสตัย ์(2550) และไวกอ็ตสกี ้
(Vygotsky, 1978) กล่าวว่า การพฒันาสตปัิญญาของผูเ้รยีน เกดิจากผูเ้รยีนมปีฎสิมัพนัธแ์ละ
ท างานรว่มกบัผูอ้ื่น เมือ่ผูเ้รยีนเผชญิปัญหาทีท่า้ทาย  ไมส่ามารถแกไ้ขปัญหาไดโ้ดยล าพงัหาก
ไดร้บัการช่วยเหลอืสนบัสนุน จากผูใ้หญ่หรอืเพื่อนทีม่ปีระสบการณ์มากกว่าจะท าใหผู้เ้รยีน
แกปั้ญหาได ้และเกดิการเรยีนรูไ้ดด้ ีโดยเฉพาะรปูแบบกจิกรรมทีเ่ปิดโอกาสใหผู้เ้รยีน ไดล้งมอื
กระท าตามความคดิของตนเองท่ามกลางบรรยากาศทีต่ื่นตวัแบบผ่อนคลาย  

              2.1.2.6 ขัน้ลงมอืปฏบิตั ิเป็นขัน้ทีไ่ดจ้ากแนวคดิทฤษฎพีืน้ฐานทีม่คีวามเชื่อ
ว่าการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัวุฒภิาวะ และพฒันาการทางสตปัิญญาโดยเฉพาะ
กจิกรรมทีล่งมอืปฏบิตัจิะท าใหผู้เ้รยีนไดส้รา้งความหมายในสิง่ทีต่นเองเรยีนรู ้และเป็น  
การพฒันาปัญญาโดยการแสวงหาความรู ้การฝึกฝน คดิคน้ในการพฒันาตนเอง เป็นขัน้ทีผู่เ้รยีน
น าความรูป้ระสบการณ์ทีไ่ดร้บัไปใชใ้นการแกปั้ญหาเป็นการสรปุผลงานสะทอ้นความคดิ
ประเดน็ส าคญัน าไปประยกุตใ์ชห้รอืแกปั้ญหา เพื่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อตนเองและผูอ้ื่น  
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สอดคลอ้งกบั บรเูนอร ์(Bruner, 1966) ทีก่ล่าวว่า ผูเ้รยีนทุกคนมพีืน้ฐานความรูท้ีแ่ตกต่างกนั 
ผูเ้รยีนจะเลอืกในสิง่ทีส่นใจ การเรยีนรูเ้กดิจากกระบวนการทีผู่เ้รยีนคน้หาและคน้พบสิง่ที่
ตอ้งการของตนเอง การส่งเสรมิกจิกรรมตอ้งใหม้คีวามเหมาะสม ความพรอ้มของผูเ้รยีนแต่ละ
คน ซึง่มองไปทีช่ิน้งานของผูเ้รยีนทีส่รา้งขึน้ โดยน าความรูป้ระสบการณ์ทีไ่ดร้บัไปใชใ้นการ
แกปั้ญหาเป็นการสรปุผลงาน สรา้งชิน้งาน เป็นการสะทอ้นความคดิ ประเดน็ส าคญั น าไป
ประยกุตใ์ชห้รอืแกปั้ญหา เป็นการส่งเสรมิการคดิอยา่งมวีจิารณญาณใหก้บัผูเ้รยีน สอดคลอ้งกบั 
สุธาภา โชตปิระดษิฐ ์(2551) ทีว่จิยัเรือ่งการศกึษาและพฒันาการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของ
เดก็ปฐมวยัดว้ยรปูแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยการใชว้ธิสีื่อความหมายเป็นฐาน พบว่า 
รปูแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยวธิกีารสื่อความหมายเป็นฐานทีพ่ฒันาขึน้ตามองคป์ระกอบทีส่ าคญั
ของการสรา้งรปูแบบการเรยีนการสอนสามารถพฒันาการคดิอยา่งมวีจิารณญาณได ้ตลอดจน  
เคน และเคน (Caine & Caine, 1990) และเจนเซ่น (Jenzen, 2008) เสนอแนะว่า ครคูวรจดั
กจิกรรมผ่านการแกปั้ญหาเพื่อส่งเสรมิความสามารถทางการคดิอยา่งมวีจิารณญาณใหก้บั
ผูเ้รยีน การจดักจิกรรมการเรยีนรูห้ากผูเ้รยีนมสี่วนรว่มในทุกขัน้ตอน การเรยีนรูต้ ัง้แต่  
การวางแผน การคน้ควา้ การสรปุความรู ้น าเสนอผลงานและการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้จะท าให้
ผูเ้รยีนรกัในการเรยีนรูม้ากขึน้ จงึส่งผลท าใหก้ลุ่มทดลองมกีารคดิอยา่งมวีจิารณญาณสงูกว่า
กลุ่มควบคุมและมคีะแนนเฉลีย่ตามทีเ่กณฑต์ัง้ไว้ 

              2.1.2.7 ขัน้แลกเปลีย่นเรยีนรู ้เป็นขัน้ทีไ่ดจ้ากแนวคดิทฤษฎพีืน้ฐานทีม่ ี
ความเชื่อว่า การมปีฏสิมัพนัธก์บัสิง่เรา้ การมบีรรยากาศของความรว่มมอืช่วยเหลอืซึง่กนัและ
กนัการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้การสะทอ้นบรบิทของสภาพจรงิน าไปสู่การเชื่อมโยงความรูไ้ปใชใ้น
ชวีติจรงิจะท าใหผู้เ้รยีนเรยีนรูไ้ดด้ ีมคีวามหมายและยัง้ยนืตลอดไป เป็นการส่งเสรมิผูเ้รยีนได้
แสดงผลงานและ มปีฏสิมัพนัธแ์ลกเปลีย่นเรยีนรู้ ประเมนิผลงานของของตนเองและกลุ่มโดย
ผ่านกจิกรรมทีห่ลากหลาย เช่น การท าแผ่นพบัการประเมนิชิน้งานท าแบบฝึกหดัแบบทดสอบ
แฟ้มสะสมงาน นิทรรศการและโครงงาน สอดคลอ้งกบัเคน และเคน (Caine & Caine, 1990) 
ทีก่ล่าว่า การจดัการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัการท างานของสมองนัน้ตอ้งเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนได้
ส ารวจทดลองเรยีนรูผ้่านประสบการณ์ตรงและตอ้งใหค้วามส าคญักบับรรยากาศการเรยีนรู ้  
โดยทีผู่เ้รยีนไดม้บีทบาทไดแ้สดงตลอดจนน าเสนอผลงานของตนเอง  

         2.1.3 ยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู ้สาระสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
ทีใ่ชส้มองเป็นฐาน โดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา ไดจ้ดัองคป์ระกอบเสรมิ 
ประกอบดว้ย การจดัสภาพแวดลอ้มทีส่่งเสรมิการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน ไดแ้ก่ การวเิคราะหผ์ูเ้รยีน
เป็นรายบุคคล การจดับรรยากาศการเรยีนรู ้สื่อการสอนและแหล่งเรยีนรูโ้ดยเฉพาะการจดั
บรรยากาศภายในหอ้งเรยีน ใหม้วีสัดุอุปกรณ์ สื่อต่างๆ ทีผู่เ้รยีนสามารถหยบิจบั น ามาสรา้ง
ผลงานและมจี านวนเพยีงพอกบัความตอ้งการ การจดัพืน้ทีใ่นหอ้งเรยีนใหผู้เ้รยีนสามารถแสดง
ผลงานไดท้ัว่หอ้งเรยีนท าใหผู้เ้รยีนมคีวามสนุกสนานกระตอืรอืรน้ในการสรา้งผลงาน สอดคลอ้ง
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กบั เจนเซ่น (Jenzen, 2008) ทีร่ะบุว่าสมองตอ้งการยนืยนัถงึการเรยีนรูข้องตนเองไดต้รวจสอบ
ขอ้มลูของตนเอง การจดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดน้ าเสนอผลงานในบรรยากาศทีส่นุกสนานจะท าให้
ผูเ้รยีนมคีวามประทบัใจ ท าใหก้ารเรยีนรูม้คีวามหมายต่อผูเ้รยีนมาก บรรยากาศภายนอก
หอ้งเรยีนทีม่คีวามรม่รืน่ มตีน้ไม ้มสีระน ้า ทีค่งความเป็นธรรมชาต ิเป็นแหล่งเรยีนรูท้ีด่ใีห้
ผูเ้รยีน สอดคลอ้งกบั พมิพนัธ ์เดชะคุปต ์และพเยาว ์ยนิดสีุข (2550) ทีก่ล่าว่าหากมสีิง่แวดลอ้ม
ทีด่ ีมหีอ้งเรยีนทีถู่กสุขลกัษณะ มแีสงสว่างทีเ่พยีงพอ สะอาด สงบ อากาศถ่ายเท มสีิง่อ านวย
ความสะดวก ทีม่คีุณภาพทีเ่หมาะสมจะส่งผลทางบวกต่อผูเ้รยีนสอดคลอ้งกบั พรรณทพิย์  
ศริวิรรณบุศย ์(2556) กล่าวว่า บรรยากาศทีน่ าไปสู่ความส าเรจ็ของการเรยีนรู ้ตอ้งเป็น
บรรยากาศทีม่คีวามเป็นอสิระ มคีวามอบอุ่น มคีวามทา้ทาย การยอมรบัและการจดักจิกรรม  
ทีก่ารอภปิรายจะส่งผลต่อการคดิของผูเ้รยีนไดเ้ป็นอยา่งด ีจงึท าใหส้่งผลต่อนกัเรยีนกลุ่มทดลอง  
มคีะแนนการคดิอยา่งมวีจิารณญาณสงูขึน้กว่ากลุ่มควบคุม และมคีะแนนเฉลีย่ตามเกณฑท์ีต่ ัง้ไว้  
 
      2.2 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน สาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม  
(สาระพระพุทธศาสนา)  
            ผลจากการใชย้ทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู ้สาระสงัคมศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา  พบว่า เมือ่
เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ของนกัเรยีน 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน คะแนนเฉลีย่ เท่ากบั 
32.40 คดิเป็นรอ้ยละ 81.00 เมือ่เทยีบกบัเกณฑแ์ลว้ พบว่าคะแนนทีไ่ดไ้มน้่อยกว่าเกณฑร์อ้ยละ 
80 ดงันัน้ยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็น
ฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนาส่งผลต่อผลสมัฤทธิท์าง  การเรยีนสาระ
สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรมของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานที่
ก าหนดไว ้สามารถอภปิรายประเดน็ต่าง ๆ ไดด้งันี้  
          2.2.1 ยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม
ทีใ่ชส้มองเป็นฐาน โดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา  มกีารจดักจิกรรม 
การเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัการท างานของสมอง สอดคลอ้งกบัและการเรยีนรูท้ีไ่ดล้งมอืฝึกปฏบิตัิ
ตามหลกัการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา (ไตรสกิขา) ทีส่อนใหผู้เ้รยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจ  
มคีวามคดิรวบยอดในเน้ือหาสาระ สามารถสรปุออกมาเป็นหลกัการแนวคดิได ้โดยทีส่ามารถ
ยกตวัอยา่งและแนวทางการแกปั้ญหาได ้การใชค้ าถามทีก่ระตุน้การคดิและปัญหาทีน่่าสนใจมา
ใหผู้เ้รยีนพจิารณาไตรต่รองหาค าตอบส่งเสรมิการคดิวเิคราะห์ การคดิสงัเคราะห์ มกีารอภปิราย
ซกัถามแสวงหาค าตอบ ผูเ้รยีนยงัไดท้ าการศกึษา คน้ควา้ หาความรู ้จากแหล่งเรยีนรูต่้างๆ 
เช่นแบบเรยีน ใบความรู ้เวบ็ไซต ์บทเรยีนส าเรจ็รปู ทีค่รจูดัเตรยีมไว ้เพื่อใหไ้ดแ้นวทาง  
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ในการหาค าตอบทีถู่กตอ้งเหมาะสม ผูเ้รยีนไดม้กีารบนัทกึ ขอ้มลูความรูใ้หมท่ีไ่ดร้บัจาก
การศกึษาเรยีนรู ้และยงัมกีจิกรรมทีใ่หน้กัเรยีนรว่มกนัระดมสมอง รว่มกนัคดิ เพื่อหาแนวทาง
แกปั้ญหา จากสถานการณ์ ทีค่รกู าหนดให ้มกีารแลกเปลีย่นความรูท้ีไ่ดจ้ากการศกึษามรีว่มกนั
พจิารณาไตรต่รอง สะทอ้นความคดิเหน็เพื่อรว่มกนัเลอืกเอาแนวทางทีเ่หน็ว่ามคีวามเหมาะสม
ถูกตอ้ง แลว้สรปุออกมาเป็นหลกัการ แนวคดิทีไ่ดศ้กึษานกัเรยีนยงัไดม้กีารลงมอืปฏบิตัจิรงิ  
โดยท าลงในใบกจิกรรมทีค่รไูดจ้ดัเตรยีมไว ้ท าใหน้กัเรยีนมทีกัษะ มคีวามรูค้วามเขา้ใจในเนื้อหา
ทีเ่รยีนมากขึน้สอดคลอ้ง กบัทฤษฎกีารเรยีนรู ้ของบรเูนอร ์(Bruner, 1966) ทีร่ะบุว่า การเรยีนรู้
เกดิขึน้ไดจ้ากการทีค่นเราสามารถสรา้งความคดิรวบยอด หรอืสามารถจดัประเภทของสิง่ต่าง ๆ
ไดอ้ยา่งเหมาะสมการเรยีนรูท้ีด่ทีีสุ่ดคอื การใหผู้เ้รยีนคน้พบการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และสอดคลอ้ง
กบับลมูและคณะ (Bloom et al, 1976) ทีเ่ชื่อว่าผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของแต่ละบุคคลขึน้อยู่
กบัองคป์ระกอบทางสตปัิญญา ความสามารถของสมอง แรงจงูใจ วธิกีารเรยีนทีม่ปีระสทิธภิาพ
และสิง่แวดลอ้ม ดว้ยกจิกรรมทีก่ล่าวมาแลว้จงึส่งผลให ้ผูเ้รยีนกลุ่มทดลองมผีลสมัฤทธิท์าง 
การเรยีนสงูกว่ากลุ่มควบคุม และมคีะแนนเฉลีย่ไมน้่อยกว่าเกณฑท์ีก่ าหนดไว้  
          2.2.2 ยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู ้สาระสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม  
ทีใ่ชส้มองเป็นฐาน โดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา  มยีทุธศาสตรร์องที่
ส่งเสรมิยทุธศาสตรห์ลกัใหม้ปีระสทิธภิาพทีท่ าใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้ ประกอบไปดว้ย  

              2.2.2.1 การวเิคราะหผ์ูเ้รยีนเป็นรายบุคคล 
                        ผูว้จิยัเน้นการวเิคราะหค์วามรูเ้ดมิของผูเ้รยีน เนื่องจากตอ้งใช้ 

ในการแบ่งกลุ่มเรยีน โดยวเิคราะหจ์าก ระเบยีนสะสม รายงานการพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน 
รายงานการคดักรองผูเ้รยีน ท าใหท้ราบศกัยภาพของผูเ้รยีน เพราะการเรยีนรูจ้ะตอ้งน าความรู้
เดมิมาเชื่อมโยงกบัความรูใ้หม ่เกดิการสรา้งความหมายในมโนมตนิัน้ๆ และเป็น  มโมมตทิี่
ถูกตอ้ง สอดคลอ้งกบั อนัเดอรฮ์ลิ (Underhill, 1991) กล่าวว่า ทีก่ล่าวว่า การรูจ้กัผูเ้รยีนจะท าให้
ครผููส้อนจดักจิกรรมไดต้รงกบัความตอ้งการของผูเ้รยีนทัง้ยงัเป็นการกระตุน้และสรา้งแรงจงูให้
ผูเ้รยีน สอดคลอ้งกบั ศนัสนีย ์ฉตัรคุปตแ์ละอุษา ชชูาต ิ(2554) ทีก่ล่าวว่า เมือ่ผูเ้รยีนอยากเรยีน
มคีวามพงึพอใจในการเรยีนสารเคมใีนสมองจะหลัง่ออกมา เช่น เอนโดรฟิน (Endorphin)  
เซโรโทนิน (Serotonin) แอซตีลิโคลนี (Acetyl chlorine) และโดปามนี (Dopamine) ซึง่เป็น 
สารแห่งความสุขท าใหเ้ป็นจดุเริม่ตน้ของการพฒันาผูเ้รยีนเมือ่ผูเ้รยีนมคีวามสุขจะส่งผลให้
ประสทิธภิาพของการเรยีนรูส้งูสุด สอดคลอ้งกบัส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา (2551)  
ทีก่ล่าวว่า การทีค่รสูามารถจดัการเรยีนรูใ้หเ้หมาะสมกบัผูเ้รยีนแต่ละคนจะท าใหผู้เ้รยีนมี  
การพฒันาในทุกดา้นและเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุขสอดคลอ้งกบั อาจอง ชุมสาย ณ อยธุยา (2548) 
และผูจ้ดัการออนไลน์ (2548) ทีก่ล่าวว่าการทีค่รรููจ้กัผูเ้รยีนจะท าใหผู้เ้รยีนเกดิศรทัธาใน  
การเรยีนก่อใหเ้กดิแรงบนัดาลใจในการเรยีน ดงันัน้การทีผู่ว้จิยัไดศ้กึษาและมกีารวเิคราะห์
ผูเ้รยีนเป็นรายบุคคลท าใหส้ามารถรูแ้ละเขา้ใจผูเ้รยีนในทุกดา้นท าใหส้่งผลต่อการเรยีน  
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ท าใหม้มีผีลสมัฤทธิส์งูขึน้ 
                        2.2.2.2 การจดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม 
                         การจดับรรยากาศและสิง่แวดลอ้มในการเรยีน เป็นสิง่ส าคญัเพราะ
เป็นสิง่ทีส่่งเสรมิใหผ้ลสมัฤทธิส์งูขึน้ โดยเฉพาะบรรยากาศทางดา้นจติใจถา้ผูเ้รยีนรูส้กึสบายใจมี
ความอบอุ่น เป็นกนัเองมคีวามสมัพนัธอ์นัดต่ีอกนัมคีวามรกัและความศรทัธาต่อคร ูมอีสิระใน 
กลา้แสดงออก จะท าใหผู้เ้รยีนมคีวามสุข อบอุ่น ขยนัเรยีนส่งผลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
เรยีนสอดคลอ้งกบัสุมน อมรววิฒัน์ (2546) กล่าวว่า การจดับรรยากาศทางกายภาพที่
เอือ้อ านวยความสะดวกต่อการจดัการเรยีนรูจ้ะสรา้งความสนใจใฝ่รูแ้ละศรทัธาต่อการเรยีน 
นอกจากนี้ปฏสิมัพนัธร์ะหว่างกลุ่มผูเ้รยีน ระหว่างครกูบัผูเ้รยีน เป็นสิง่ทีท่ าใหบ้รรยากาศใน  
การเรยีนรูเ้พิม่ขึน้ สอดคลอ้งกบั อาร ีสณัหฉว ี(2550) กล่าวว่า การเรยีนรูข้องสมองม ี2 ทาง 
คอื ประสบการณ์ภายนอกจากการสมัผสั ทัง้ 5 คอื ห ูตา จมกู ลิน้ ผวิกาย และประสบการณ์
ภายใน คอื การคดิและการจนิตนาการ ถา้หากผูเ้รยีนได ้อยูใ่นบรรยากาศทีด่ ีมคีวามรกัเมตตา 
ความอบอุ่น ปลอดภยัจะมสีารสื่อประสาท (Neurotransmitter) ไดแ้ก่ เซโรโทนิน (Serotonin)  
เอนโดรฟิน (Endorphin) แอซตีลิโคลนี (Acetyl chlorine) และโดปามนี (Dopamine) สารเคมี
เหล่านี้จะเกดิขึน้จะท าใหผู้เ้รยีนมคีวามสุขในการเรยีนรู ้สอดคลอ้งกบั อาจอง ชุมสาย ณ อยธุยา 
(2548) ทีว่จิยัว่า การจดับรรยากาศทีด่มีคีวามปลอดภยั อบอุ่น ส่งผลต่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน  
สอดคลอ้งกบัรสสุคนธ ์ยมกนิษฐ ์(2553) ทีไ่ดศ้กึษากระบวนการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา  
พบว่าองคป์ระกอบการเรยีนรูม้ ี2 ประการ องคก์อบภายใน คอืโยนิโสมนสกิารและองคป์ระกอบ
ภายนอก คอื ปรโตโฆษะ และกลัยาณมติร โดยเฉพาะ ปรโตโฆษะ คอื การจดับรรยากาศและ
สิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้อ านวยต่อการพฒันาการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งรอบดา้น ท าใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีน
เพิม่สงูขึน้ 

              2.2.2.3 การจดัสื่อการสอน   
                        สื่อการสอนเป็นตวักลางถ่ายทอดขอ้มลูองคค์วามรูท้กัษะ

ประสบการณ์จากแหล่งเรยีนรู ้สู่ผูเ้รยีนท าใหเ้กดิการเรยีนรูอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  ดงันัน้ 
การเรยีนรูท้ีใ่ชส้มองเป็นฐานดงัที ่เคน และเคน (Caine & Caine, 1990) และเจน่เซ่น (Jenzen, 
2008) กล่าวว่า การเรยีนรูเ้กดิขึน้ไดท้ัง้ทีม่จีดุสนใจ และรบัรูแ้บบผวิเผนิ การเรยีนรูค้รอบคลุม
ทัง้มจีดุสนใจและรบัรูแ้บบผวิเผนิ สมองเรยีนรูไ้ปยงัจดุหมายเฉพาะเจาะจงทีส่นใจ และการรบัรู้
ผ่านประสาทสมัผสัต่างๆ อยา่งรอบดา้นท าใหส้มองสามารถซมึซบัขอ้มลูโดยตรง ถา้ยิง่มคีวาม
สนใจ ต่อสิง่นัน้ยิง่ท าใหเ้กดิการเรยีนรูม้ากขึน้ สมองจะประมวลขอ้มลูต่างๆ ทีอ่ยูร่อบๆ ความ
สนใจนัน้ๆ การสรา้งสื่ออุปกรณ์จดัสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการรบัรูห้ลายๆ ทางช่วยใหผู้เ้รยีน
เขา้ใจและจดจ าไดด้ขีึน้ และกมลพรรณ ชวีพนัธุศ์ร ี(2548) กล่าวว่า การท างานของสมองจะเป็น
ลกัษณะรว่มกนัทัง้ 2 ซกีเป็นลกัษณะทีส่มัพนัธใ์นการท างานของสมองส่วนต่างๆ และการเรยีนรู้
ทีผ่สมผสานไปกบัความเพลดิเพลนิทัง้ในหอ้งเรยีนนอกหอ้งเรยีนโดยผ่านสื่อการสอนและ
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กจิกรรมทีห่ลากหลายและสอดคลอ้งกบั เดล เอด็กา้ (Dale Edgar, 1969) ทีแ่บ่งสื่อการสอน
ออกเป็น 10 ประเภท เรยีกว่ากรวยประสบการณ์ (Core of Experience) เป็นสิง่ทีจ่ะช่วยให้
ผูเ้รยีนไดข้ยายแนวความคดิ ประสบการณ์การเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมมากยิง่ขึน้ต่อไปสอดคลอ้งกบั  
ชยัยงค ์พรหมวงศ ์(2551) กล่าวว่า มนุษยจ์ะเรยีนรูไ้ดด้ตีอ้งเผชญิสถานการณ์ เพื่อใหผู้เ้รยีนจะ
เกดิการเรยีนรูท้ ัง้ทีเ่ป็นรปูธรรม แต่ถา้เป็นนามธรรมผูเ้รยีนจะเรยีนรูไ้ดน้้อยลง ดงันัน้ สื่อทีใ่ชใ้น
การจดัการเรยีนรูจ้งึเป็น สื่อประสม เพราะสื่อประสมสามารถน าเสนอไดห้ลายรปูแบบ รวมถงึ
การมปีฏสิมัพนัธโ์ตต้อบกบัผูใ้ชท้นัท ี โดยเฉพาะการน าเอาสื่อประสมมาใชร้ว่มกบัคอมพวิเตอร ์
จะเอือ้ประโยชน์ในเรือ่งการเรยีนการสอนมาก สอดคลอ้งกบั ลลีาวด ีวชัโรบล (2553)  
และวรีะ สุภะ (2553) ทีไ่ดว้จิยัรปูแบบการสอนทางไกล โดยใชส้ถานีโทรทศัน์ผ่านดาวเทยีม 
พบว่า การใชส้ื่อการสอนทางไกลช่วยท าใหผู้เ้รยีนเรยีนรูไ้ดด้ขี ึน้เพราะไดร้บัประสบการณ์ที่
หลากหลายเป็นสื่อทีเ่ขา้ถงึผูค้นไดม้ากและคอมพวิเตอรเ์ขา้มามบีทบาทในการเรยีนรู ้ท าให้
ผูเ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ดต้ามทีต่อ้งการ และเหมาะสมกบั การเรยีนรูร้ายบุคคล โดยทีผู่เ้รยีน
สามารถควบคุมการเรยีนของตนเองไดโ้ดยไมต่อ้งรอคอย สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศนัสนีย ์
ฉตัรคุปต ์และอุษา ชชูาต ิ(2554) กล่าวว่า ความอยากรูอ้ยากเหน็เป็นสญัชาตญาณของมนุษย์
มาตัง้แต่ก าเนิด สื่อการสอน เทคโนโลยใีหม่ๆ  เป็นเครือ่งมอืส่งเสรมิการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนกระตุน้
สนบัสนุนใหผู้เ้รยีนเกดิอยากรูอ้ยากเหน็ เกดิกระบวนการคน้หาความรูไ้ดส้รา้งความรูใ้หม่ๆ  
เป็นการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ดงันัน้สื่อการสอนจงึเป็นสิง่ทีส่ าคญัทีใ่หก้ระตุน้ใหผู้เ้รยีนเกดิการ
เรยีนรู ้ท าใหม้ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้ 

             2.2.2.4 การจดัแหล่งเรยีนรู้ 
              แหล่งเรยีนรู ้เป็นสถานทีห่รอืศูนยร์วมทีป่ระกอบดว้ยขอ้มลูขา่วสาร  

ความรู ้ทีส่ามารถน ามาจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาตามธรรมชาตแิละเตม็ตาม
ศกัยภาพมคีวามรู ้สามารถน าความรูไ้ปใชใ้นชวีติประจ าวนัและเรยีนรูอ้ยา่งต่อเนื่อง ดงัที่  
พระธรรมปิฏก (2538) กล่าวว่า การศกึษาตามแนวพระพุทธศาสนาเป็นการศกึษาเพื่อความรู้
จรงิของธรรมชาติ และพฒันาคนบนพืน้ฐานธรรมชาติ โดยถอืทางสายกลาง ดงันัน้การจดั 
การเรยีนรู ้ตอ้งจดัสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศ (ปรโตโฆสะ) ทีเ่ป็นกลัยาณมติรเอือ้ต่อ 
การพฒันาผูเ้รยีนอยา่งรอบดา้นโดยวถิวีฒันธรรมแสวงหาปัญญาผ่านระบบไตรสกิขา   
(ศลี สมาธ ิปัญญา) ดงัที ่สุรางค ์โควต้ระกูล, 2553) กล่าวว่าการเรยีนรูจ้ะเกดิขึน้ไดด้ตีอ้งจดัเป็น
กระบวนการ มกีารจดับรรยากาศทีม่ลีกัษณะผ่อนคลาย การเรยีนรูต้อ้งใหอ้สิระแก่ผูเ้รยีนถอืว่า
ผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง ครผููส้อนเป็นผูช้ีแ้นะอ านวยความสะดวกในการเรยีน และเพยีเจต์  
(Piaget, 1964) กล่าวว่า การพฒันาเชาวปั์ญญา โดยธรรมชาตแิลว้คนเราทุกคนตอ้งมี
ปฏสิมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้มอยูเ่สมอและตอ้งมกีารปรบัเปลีย่นอยูเ่รือ่ยๆ และการพฒันาเชาว์
ปัญญาโดยธรรมชาตแิลว้คนเราทุกคนตอ้งมปีฏสิมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้มอยูเ่สมอ การจดั
ประสบการณ์ 
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ใหเ้หมาะสมกบัพฒันาการของผูเ้รยีนในแต่ละวยัการมปีฏสิมัพนัธป์ระสบการณ์กบัสิง่แวดลอ้ม
ตามธรรมชาตแิละประสบการณ์ทีเ่กีย่วกบัการคดิเชงิตรรกะคณติศาสตร ์ท าใหผู้เ้รยีนเกดิ  
การเรยีนรูไ้ดแ้ละพฒันาโครงสรา้งทางสตปัิญญา สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของนรศิรา เสอืคลา้ย 
(2550) ทีพ่บว่า การจดัแหล่งเรยีนรูท้ ัง้ในและนอกหอ้งเรยีนทีเ่ป็นธรรมชาตแิละบรรยากาศทีม่ ี
ความอบอุ่นปลอดภยัใหแ้กผู้เ้รยีน จะท าใหผู้เ้รยีนมผีลสมัฤทธิส์งูขึน้ และส่งเสรมิพฒันาทกัษะ
การคดิของผูเ้รยีน และแหล่งเรยีนรู้การใชแ้หล่งเรยีนรูใ้นการจดัการเรยีนรูเ้ป็นการจดักจิกรรม
การเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัและเป็นการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการเพื่อให ้ผูเ้รยีนได ้
เรยีนรูจ้ากประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรยีนรูท้ีเ่ป็นบุคคลแหล่งเรยีนรูท้ีเ่ป็นสถานทีส่ าคญัแหล่ง
เรยีนรูท้ีเ่ป็นทรพัยากรธรรมชาตแิละแหล่งเรยีนรูท้ีเ่ป็นสื่อสารสนเทศแหล่งเรยีนรูน้ ามาซึง่  
การพฒันาการเรยีนรูท้ ัง้ในเรือ่ง ความคดิ ความเขา้ใจ ในคุณค่า และทศันคตไิดอ้ยา่งกวา้งขวาง  
สื่อการสอนและแหล่งเรยีนรู ้จงึเป็นยทุธศาสตรเ์สรมิท าให ้การจดัการเรยีนรู ้ท าใหผ้ลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนเพิม่สงูขึน้  
 
ข้อเสนอแนะ 
 
 1.    ข้อเสนอแนะในการน าการวิจยัไปใช้  
          ส าหรบับุคคลทีจ่ะน ายทุธศาสตรไ์ปใช ้มขีอ้ควรค านึงถงึ ดงันี้  
      1.1 การน ายทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู ้สาระสงัคมศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐาน โดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสรมิ
ความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา ปีที ่ 2 ไปใชค้วรศกึษา
คู่มอืการใชย้ทุธศาสตรใ์หช้ดัเจนซึง่ยทุธศาสตรป์ระกอบดว้ยหลกัการจดุมุง่หมายองคป์ระกอบ 
การประเมนิ รวมทัง้การศกึษาขัน้ตอนการจดัการเรยีนรูต้ามยทุธศาสตร ์ม ี7 ขัน้ตอน    
1) ขัน้ส ารวจประเดน็ 2) ขัน้การใหค้วามรู ้3) ขัน้วเิคราะห ์4) ขัน้เรยีนรูส้ถานการณ์ 5) ขัน้การ
วางแผนการจดัการ 6) ขัน้ลงมอืปฏบิตั ิ7) ขัน้แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ใหเ้ขา้ใจรายละเอยีดการ
ด าเนินการก่อนน าไปใช ้และควรจดัเตรยีมสื่อ วสัดุอุปกรณ์ใหเ้พยีงพอ เพื่อจะน ายทุธศาสตรไ์ป
ใชใ้นการจดัการเรยีนรูเ้พื่อส่งเสรมิความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ 
      1.2 การเตรยีมแหล่งเรยีนรู ้มมุสบืคน้ ควรจดัใหม้จี านวนทีเ่พยีงพอ กบัจ านวน
ผูเ้รยีน มคีวามสะดวก ในการคน้ควา้ขอ้มลู ไดง้า่ย สามารถสรปุความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง  
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      1.3 การจดัการเรยีนรูค้วรใชก้จิกรรมกลุ่ม จะท าใหเ้กดิการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้  
ฝึกการท างานเป็นกลุ่ม รูบ้ทบาทการเป็นผูน้ าและผูต้าม แสดงความคดิเหน็อยา่งมเีหตุผลโดยมี
การจดักลุ่มผูเ้รยีนใหม้กีารอภปิราย แสดงความคดิเหน็ในหมูส่มาชกิกลุ่มของตนเอง แลว้แต่ละ
กลุ่มน าเสนอขอ้สรปุ ขอ้คน้พบ หรอืค าตอบประเดน็ทีศ่กึษาต่อกลุ่มใหญ่จะท าใหผู้เ้รยีนขยาย  
ความรูไ้ดถู้กตอ้ง ชดัเจน สรา้งความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง จากแหล่งขอ้มลูทีน่่าเชื่อถอื รอบคอบและ  
มเีหตุผล 
      1.4 สถานทีใ่นการจดักจิกรรมควรจะมทีีใ่หผู้เ้รยีนไดร้ว่มกนัวางแผนในการสรา้ง
ชิน้งานของตนเองและกลุ่มดว้ย และควรมสีถานทีใ่หผู้เ้รยีนไดน้ าเสนอชิน้งานเพื่อทีจ่ะไดร้ว่มกนั
แลกเปลีย่นเรยีนรูต่้อไป ป้ายนิเทศ ทีใ่ชจ้ดันิทรรศการ ผลงานของผูเ้รยีน 
       1.5 เวลาทีเ่หมาะสมในการจดักจิกรรมการเรยีนรูค้วรม ี2 ชัว่โมงตดิต่อกั น
โดยเฉพาะขัน้ตอนที ่3 ขัน้การวเิคราะห ์ผูเ้รยีนจะเรยีนเป็นกลุ่ม ดงันัน้ครจูะตอ้ง ดแูลช่วยเหลอื
ในขัน้การเรยีนรูเ้นื้อหา และใชเ้วลามากถา้ครผููส้อนปล่อยใหเ้รยีนรูเ้องจะชา้ และท าใหผู้เ้รยีน
สบัสนและจะเสยีเวลาในการแบ่งกลุ่มครตูอ้งวางแผนจดักลุ่มผูเ้รยีนตัง้แต่เริม่ตน้โดยการคละ
ความสามารถคอื ในกลุ่มจะตอ้งม ีคนเรยีนเก่ง คนเรยีนปานกลาง และคนเรยีนรูอ่้อน ใหแ้ต่ละ
กลุ่มมคีวามใกลเ้คยีงกนั ขัน้ที ่6 ขัน้ลงมอืปฏบิตั ิและขัน้ที ่7 ขัน้การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ครจูะเขา้
ไปมบีทบาทคอืเป็นผูแ้นะน า ใหค้ าปรกึษาเท่านัน้ ตอ้งก ากบัดแูลไมเ่ช่นนัน้ผูเ้รยีนจะท าชิน้งาน
ไมไ่ดเ้พราะมองภาพรวมไมอ่อก ทัง้นี้การท ากจิกรรมก็ เพื่อทีจ่ะใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูค้รบ 
ทุกขัน้ตอนของยทุธศาสตร ์
 
 2.  ข้อเสนอแนะในการท าการวิจยัครัง้ต่อไป  
        ในการศกึษาการวจิยัเพื่อทีจ่ะพฒันาองคค์วามรูส้ าหรบัผูท้ีส่นใจในการพฒันา
ยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู ้สาระสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐาน 
โดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสรมิความสามารถในการคดิอยา่งมี
วจิารณญาณ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ควรมกีารวจิยั ดงันี้ 
      2.1 ศกึษาวจิยัการพฒันายทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู ้โดยสงัเคราะหแ์นวคดิ  
การเรยีนรูท้ีใ่ชส้มองเป็นฐาน การเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา ทีเ่สรมิสรา้งหรอืส่งผลต่อ  
การพฒันาความสามารถในการคดิดา้นอื่น ๆ เช่น การคดิอยา่งสรา้งสรรค ์ทัง้นี้เพราะผูเ้รยีนได้
รว่มกนัสรา้งสรรคผ์ลงานทัง้ของตนเอง และผลงานของกลุ่ม หรอืคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์อง
ผูเ้รยีนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 
      2.2 ศกึษาวจิยัองคป์ระกอบจะทีส่นบัสนุนยทุธศาสตรก์ารจดัการเรยีนรู ้ เช่น
องคป์ระกอบดา้นการมสี่วนรว่มของผูป้กครอง ในการจดัการเรยีนรู ้ทัง้นี้ เพื่อส่งเสรมิ
ความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้  
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      2.3 ศกึษาวจิยัพฒันายทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู ้สาระสงัคมศกึษา  ศาสนา
และวฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐาน โดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสรมิ
ความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 น าไปใช้ 
อยา่งต่อเนื่องกบักลุ่มตวัอยา่งในระดบัการศกึษาอื่น หรอื โรงเรยีนทีม่สีภาพแวดลอ้มทีแ่ตกต่าง
กนั ทัง้นี้เพราะการเรยีนรูท้ีใ่ชส้มองเป็นฐาน เป็นแนวคดิทีเ่กีย่วกบัเรือ่งการพฒันาสมอง  
ซึง่ทฤษฎ ีแนวคดิ รปูแบบการเรยีนรูใ้นปัจจบุนักเ็น้นทีเ่รือ่งการพฒันาสมอง และการเรยีนรูต้าม
แนวพระพุทธศาสนา คอื การพฒันาปัญญาใหเ้ป็นมนุษยท์ีส่มบรูณ์ต่อไปโดยเฉพาะกบัผูเ้รยีน
ระดบัก่อนปฐมวยัจะท าใหพ้ฒันาสมองไดอ้ยา่งรวดเรว็และมกีารปลกูฝังคุณธรรมทาง
พระพุทธศาสนาต่อไป
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รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญ  

ระยะท่ี 1  การศึกษาสภาพปัญหาการจดัการเรียนรู้สาระสงัคมศึกษา ศาสนาและ   
                วฒันธรรม ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2  
  
1. รองศาสตราจารย ์ดร.ประสาท อศิรปรดีา      Ph.D. (Education-Psychological & Cultural  
                                                           Studies, Concentrate on Cognition, learning  
                                                            and Development. University of Nebraska- 
                                                            Lincon, U.S.A 
              การศกึษามหาบณัฑติ (จติวทิยาการศกึษา) 
                                                            วทิยาลยัการศกึษาประสานมติร 
              การศกึษาบณัฑติ (คณติศาสตร)์  
                                                            วทิยาลยัการศกึษาพษิณุโลก 
2. รองศาสตราจารย ์ดร.วมิลรตัน์ สุนทรโรจน์    Ph.D. (Elementary Education University of  

         Akron, U.S.A. 
         M.A. (History) University of Akron, U.S.A. 

                                                           การศกึษาบณัฑติ (คณติศาสตร)์  
                                                           วทิยาลยัการศกึษามหาสารคาม 
3. ดร.พระราชรตันลงกรณ์                           ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ (บรหิารการศกึษา)     
                                                           มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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                                                           มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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                                                           และการสอน) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
                                                           การศกึษามหาบณัฑติ (สาขาวชิาประถมศกึษา) 
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ระยะท่ี 2  การพฒันายทุธศาสตรก์ารจดัการเรียนรู้ และระยะท่ี 3 การศึกษาผลการใช้ 
                ยทุธศาสตรก์ารจดัการเรียนรู้ สาระสงัคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรมท่ีใช้ 
                สมองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรียนรู้  ตามแนวพระพทุธศาสนาเพ่ือส่งเสริม 
                ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน  ชัน้มธัยมศึกษา 
                ปีท่ี 2 
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3. ดร.รสรนิทร ์อะปะหงั   ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ (ยทุธศาสตรก์ารจดัการ  
   การเรยีนรู)้  
            มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี  
4. ดร.อรณุรตัน์ บ ารงุจติร                          ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ (ยทุธศาสตรก์ารจดัการ 
   การเรยีนรู)้  
            มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี  
      
5. ดร.พระราชรตันลงกรณ์                       ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ (บรหิารการศกึษา)  
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ภาคผนวก ข  

 
แบบประเมินความเหมาะสมยทุธศาสตรก์ารจดัการ 

การเรียนรู้และผลการประเมินความเหมาะสมยทุธศาสตรก์ารจดัการ 
การเรียนรู้ โดยผู้เช่ียวชาญ 
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สรปุผลการประเมินความเหมาะสม  

ระหว่างแนวคิด ทฤษฎีท่ีน ามาพฒันายทุธศาสตร ์กบั การจดัการการเรียนรู้  
สาระสงัคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรมท่ีใช้สมองเป็นฐานโดยบรูณาการเรียนรู้  
ตามแนวพระพทุธศาสนาเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2  โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

----------------------------------------------- 
ค าช้ีแจง   
 1.แบบประเมนิความเหมาะสม ฉบบัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อประเมนิความเหมาะสมของ
คู่มอืการใชย้ทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้ โดยพจิารณาประเดน็ส าคญัในคู่มอื 
ซึง่ม ี4 ส่วน คอื  
  1.ความเป็นมาความส าคญั  
  2.รายละเอยีดของยทุธศาสตร ์  
  3. การน ายทุธศาสตรไ์ปใช้  
  4.การประเมนิยทุธศาสตร์ 
 2.ขอความอนุเคราะหผ์ูเ้ชีย่วชาญโปรดกรณุา ท าเครือ่งหมาย  /  ลงในแบบประเมนิใน
ระดบัความคดิเหน็ของท่าน หากมขีอ้สงสยัแนะน าเพิม่เตมิ ใหเ้ขยีนในขอ้เสนอแนะ ดงันี้ 
  5  หมายถงึ เหมาะสมมากทีสุ่ด  
  4  หมายถงึ เหมาะสมมาก  
  3  หมายถงึ เหมาะสมปานกลาง  
  2  หมายถงึ เหมาะสมน้อย  
  1  หมายถงึ เหมาะสมน้อยทีสุ่ด  
 
  
      นายจ าเนียร  โพสาวงั  
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ตารางท่ี  27 ผลการประเมนิความเหมาะสมยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา  
                 ศาสนาและวฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนว  
                 พระพทุธศาสนาโดยผูเ้ชีย่วชาญ 

ประเดน็ประเมนิ ความเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ   ความหมาย 
 1 2 3 4 5 รวม X   

1.ชื่อยทุธศาสตร ์
   การพฒันายทุธศาสตร์ 
การจดัการการเรยีนรูส้าระสงัคม
ศกึษาศาสนาและวฒันธรรม ทีใ่ช้
สมองเป็นฐานโดยบรูณาการการ
เรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา
เพื่อส่งเสรมิความสามารถในการ
คดิอยา่งมวีจิารณญาณ ของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 

4 5 5 5 5 24 4.80 มากทีสุ่ด 

2.ความเป็นมาและความส าคญัของ
ยทุธศาสตร ์
   2.1 ปัญหาและขอ้มลูพืน้ฐานที่
น ามาใชใ้นการก าหนดยทุธศาสตร์
มคีวามเหมาะสม 

5 4 5 4 5 23 4.60 มากทีสุ่ด 

 2.2 ลกัษณะยทุธศาสตรม์คีวาม
ชดัเจนสามารถน าไปพฒันาผูเ้รยีน  

4 4 4 5 5 22 4.45 มาก 

3.จดุหมายของการพฒันา
ยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู้ 
 3.1 เพื่อพฒันายทุธศาสตร์ 
การจดัการการเรยีนรู ้สาระสงัคม
ศกึษา ศาสนาและวฒันธรรมทีใ่ช้
สมองเป็นฐานโดยบรูณาการ 
การเรยีนรูต้ามแนว
พระพุทธศาสนา 

 
 
 
4 

 
 
 
5 

 
 
 
5 

 
 
 
5 

 
 
 
5 

 
 
 

24 

 
 
 
4.80 
 
 

 
 
 

มากทีสุ่ด 
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                 ศาสนาและวฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนว  
                 พระพทุธศาสนาโดยผูเ้ชีย่วชาญ (ต่อ) 
 

ประเดน็ประเมนิ ความเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ   ความหมาย 
 1 2 3 4 5 รวม X   

3.2 เพื่อศกึษาผลการใช้
ยทุธศาสตรก์ารจดัการ 
การเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา 
ศาสนาและวฒันธรรมทีใ่ชส้มอง
เป็นฐานโดยบรูณาการ 
การเรยีนรูต้ามแนว
พระพุทธศาสนา 

5 5 5 4 4 23 4.60 มากทีสุ่ด 

4 ทฤษฎแีนวคดิในการสรา้ง
ยทุธศาสตรก์ารจดัการเรยีนรู้ 
4.1 การน าแนวคดิทฤษฎี 
การเรยีนรูก้ลุ่มพุทธนิยมที่
น ามาใชใ้นการสรา้งยทุธศาสตร์
มคีวามเหมาะสม 

 
 
4 

 
 
5 

 
 
4 

 
 
5 
 

 
 
5 

 
 

23 

 
 
4.60 
 
 

 
 

มากทีสุ่ด 

4.2 การน าแนวคดิทฤษฎี 
การเรยีนรูก้ลุ่มพฤตกิรรมนิยมที่
น ามาใชใ้นการสรา้งยทุธศาสตร์
มคีวามเหมาะสม 

4 5 4 4 5 22 4.40 มาก 

4.3 การน าแนวคดิทฤษฎี 
การเรยีนรูก้ลุ่มมนุษยนิยมที่
น ามาใชใ้นการสรา้งยทุธศาสตร์
มคีวามเหมาะสม 

4 4 4 4 5 22 4.40 มาก 

4.4 การน าแนวคดิทฤษฎี 
การเรยีนรูพ้หุปัญญาทีน่ ามาใช้
ในการสรา้งยทุธศาสตรม์คีวาม
เหมาะสม 

4 4 4 4 5 22 4.40 มาก 

 

ตารางท่ี  27 ผลการประเมนิความเหมาะสมยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา  
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                 ศาสนาและวฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนว  
                 พระพทุธศาสนาโดยผูเ้ชีย่วชาญ (ต่อ) 
 

ประเดน็ประเมนิ ความเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ   ความหมาย 
 1 2 3 4 5 รวม X   

4.5 การเรยีนรูต้ามแนว
พระพุทธศาสนาทีน่ ามาใช้ 
การสรา้งยทุธศาสตรม์ี 
ความเหมาะสม 

5 5 5 5 4 23 4.60 มากทีสุ่ด 

5.หลกัการของยทุธศาสตร ์
การจดัการการเรยีนรู้ 
5.1 กจิกรรมการเรยีนรูค้วรจดัให้
หลากหลายสอดคลอ้งกบัการท างาน
ของสมองโดยเน้นใหผู้เ้รยีนเป็นผู้ 
ลงมอืกระท าจรงิ มคีวามหมาย 

 
 
4 

 
 
4 

 
 
4 

 
 
4 

 
 
5 

 
 

21 

 
 

4.20 

 
 

มาก 

5.2 ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนได ้คดิพจิารณา
ไตรต่รอง อยา่งมอีสิระมกีารอภปิราย
แลกเปลีย่นแนวคดิ 
ผ่านกระบวนการกลุ่ม 

4 4 4 4 5 22 4.40 มาก 

 5.3 การตัง้ค าถามทีท่า้ทาย การจดั
สถานการณ์ปัญหาเรือ่งต่างๆ เพื่อ
กระตุน้ใหผู้เ้รยีนคดิเพื่อคน้หาความรู ้
ตลอดจนการสรา้งบรรยากาศในการ
เรยีนรูเ้ป็นสิง่ทีจ่ าเป็นในการฝึกทกัษะ
การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 

4 5 4 4 4 22 4.40 มาก 

 5.4 การใชส้ื่อ เทคโนโลยทีี่
หลากหลายจะส่งเสรมิการเรยีนรูข้อง
ผูเ้รยีนมากขึน้ 

4 5 5 5 5 24 4.60 มากทีสุ่ด 

 

 
ตารางท่ี  27 ผลการประเมนิความเหมาะสมยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา  
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                 พระพทุธศาสนาโดยผูเ้ชีย่วชาญ (ต่อ) 
 

ประเดน็ประเมนิ ความเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ   ความหมาย 
 1 2 3 4 5 รวม X   

5.5 ครตูอ้งเป็นแบบอยา่งทีด่มี ี
ความรูใ้นเนื้อหาใชว้ธิกีารสอนที่
หลากหลาย 

5 4 4 4 4 22 4.40 มาก 

5.6 การจดัสภาพแวดลอ้มให้
ผูเ้รยีนเกดิศรทัธาทีจ่ะเรยีนรู ้
และการฝึกฝนวธิกีารการคดิโดย
แยบคาย น าไปสู่การฝึกปฏบิตัิ 

4 5 5 5 5 24 4.60 มากทีสุ่ด 

5.7 การมบีรรยากาศทีอ่บอุ่น 
ผ่อนคลายจะส่งเสรมิการเรยีนรู ้

5 4 4 4 4 21 4.20 มาก 

6.องคป์ระกอบของยทุธศาสตร์
ดา้นการจดัการการเรยีนรู้ 
6.1 ขัน้ตอนการจดัการเรยีนรู้ 
  6.1.1 ขัน้การส ารวจประเดน็ 
เป็นการน าเขา้สู่บทเรยีน โดย
การกระตุน้ความสนใจ น าเสนอ
ปัญหาเพื่อใหผู้เ้รยีนสนใจและ
ตอ้งการเรยีนรูโ้ดยการใชส้ื่อ 
ภาพนิทานทีเ่หมาะสมกบัวยัให้
ผูเ้รยีนใชเ้หตุผลในการตอบ หรอื
การสบืคน้เพื่อแสวงหาค าตอบ
ความส าคญัของ 
การก าหนดประเดน็และ 
การจดักจิกรรมตามขัน้ตอน                                                                    

 
 
 
4 
 
 
 

 
 
 
5 

 
 
 
5 

 
 
 
5 

 
 
 
5 

 
 
 

24 

 
 
 
4.60 

 
 
 

มากทีสุ่ด 

 
 
ตารางท่ี  27 ผลการประเมนิความเหมาะสมยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา  
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ประเดน็ประเมนิ ความเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ   ความ 
หมาย 

 1 2 3 4 5 รวม X   
 6.1.2 ขัน้การใหค้วามรูพ้ืน้ฐานเป็น
การตรวจสอบความรูเ้ดมิครใูช ้
สถานการณ์ ปัญหาการสาธติ  
การถามค าถามพจิารณาค าตอบที่
เป็นไปได ้การรว่มอภปิรายกลุ่ม 
การน าเสนอความรูเ้ดมิแจง้จดุประสงค์
การเรยีนรู้     

5 4 4 4 4 22 4.40 มาก 

 6.1.3 ขัน้การวเิคราะหเ์ป็นการจดั
กจิกรรมการเรยีนรูท้ีค่รแูละผูเ้รยีน
รว่มกนัอภปิรายคน้ควา้ศกึษา
วเิคราะหข์อ้มลูส ารวจ ตรวจสอบ สบื
เสาะหาความรูโ้ดยใชก้ระบวนการ
ต่างๆการเกบ็รวบรวมขอ้มลู การจด
บนัทกึพรอ้มทัง้อภปิรายกลุ่มเกีย่วกบั
ความรู ้ขอ้คดิเหน็ทีไ่ดจ้ากการปฏบิตัิ
กจิกรรม 

4 5 5 5 5 24 4.60 มากทีสุ่ด 

 6.1.4 ขัน้การเรยีนรูส้ถานการณ์ เป็น
การศกึษาสถานการณ์ทีใ่ชใ้นการ
เรยีนรูโ้ดยการสรปุขอ้มลู 
ดว้ยการใชแ้ผนทีค่วามคดิ (Mind 
Mapping) ทัง้นี้เพื่อใหม้องเหน็ 
ความสมัพนัธก์บัปัญหาทีเ่กดิขึน้ 
ได ้และจะด าเนินการแกไ้ขอยา่งไร 

5 4 4 4 4 22 4.40 มาก 

 
ตารางท่ี  27 ผลการประเมนิความเหมาะสมยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา  
                 ศาสนาและวฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนว  
                 พระพทุธศาสนาโดยผูเ้ชีย่วชาญ (ต่อ) 
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ประเดน็ประเมนิ ความเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ   ความหมาย 
 1 2 3 4 5 รวม X   

6.1.5 ขัน้วางแผนการจดัการ 
เป็นการรว่มกนัวางแผน ล าดบัขัน้
ของการปฏบิตัพิจิารณาความ
เป็นไปไดใ้นการจดัการ 
การก าหนดทางเลอืก การน าเสนอ
ผลงานทัง้หมดน้ีมองผ่านชิน้งาน
ความรว่มมอื 
การจดัการเรยีนรู้ 

5 4 4 4 4 22 4.40  

6.1.6 ขัน้ลงมอืปฏบิตั ิเป็นการที่
ผูเ้รยีนน าความรูป้ระสบการณ์ที่
ไดร้บัไปใชใ้นการแกปั้ญหาเป็นการ
สรปุผลงาน เป็นการสะทอ้น
ความคดิ ประเดน็ส าคญั น าไป
ประยกุตใ์ชห้รอืแกปั้ญหา เพื่อ
ประโยชน์แก่ตนเองและผูอ้ื่น 

5 4 4 4 4 22 4.40 มาก 

6.1.7 ขัน้แลกเปลีย่นเรยีนรู ้เป็น
การส่งเสรมิผูเ้รยีนไดแ้สดงผลงาน
และมปีฏสิมัพนัธแ์ลกเปลีย่นเรยีนรู ้
ประเมนิผลงานของของตนเองและ
กลุ่ม โดยผ่านกจิกรรมที่
หลากหลาย เช่น  
การท าแผ่นพบั การประเมนิชิน้งาน 
ท าแบบฝึกหดั แบบทดสอบ แฟ้ม
สะสมงาน นิทรรศการ โครงงาน 
แผ่นภาพ โปสเตอร ์หนงัสอืพมิพ ์

4 5 5 5 5 24 4.60 มากทีสุ่ด 

 
ตารางท่ี  27 ผลการประเมนิความเหมาะสมยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา  
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                 พระพทุธศาสนาโดยผูเ้ชีย่วชาญ (ต่อ) 
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ประเดน็ประเมนิ ความเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ   ความหมาย 
 1 2 3 4 5 รวม X   

6.2 การจดัสภาพแวดลอ้มเพื่อ
ส่งเสรมิการเรยีนรู้ 
 6.2.1 การวเิคราะหผ์ูเ้รยีนเป็น
รายบุคคล การวเิคราะหผ์ูเ้รยีน
เป็นรายบุคคล เป็นการศกึษา
ขอ้มลูพืน้ฐานของผูเ้รยีน ท าให้
รูจ้กันกัเรยีนแต่ละคนเป็นอยา่งดี
โดยการสงัเกต ความสนใจ 
พฤตกิรรม รอ่งรอยหลกัฐานจาก
ประวตัสิ่วนตวัผล 
การเรยีนรูท้ีผ่่านมา ความสนใจ
บางประการเพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูใน
การพฒันาผูเ้รยีนใหเ้หมาะสม
ตรงตามศกัยภาพ   

 
 
4 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 

24 

 
 
4.60 

 
 

มากทีสุ่ด 

 6.2.2 การจดับรรยากาศ 
และสภาพแวดลอ้มการจดั
บรรยากาศ 

5 4 4 4 4 22 4.40 มาก 

6.2.3 สื่อการสอนและแหล่ง
เรยีนรู ้

4 5 5 5 5 24 4.60 มากทีสุ่ด 

7 การวดัและประเมนิผล
ยทุธศาสตร ์
7.1 การวดัการคดิอยา่งมี
วจิารณญาณ โดยใชแ้บบ 
การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 
   

 
 
4 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 

24 

 
 
4.60 

 
 

มากทีสุ่ด 
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 1 2 3 4 5 รวม X   
7.2 การวดัและประเมนิ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสาระ 
สงัคมศกึษาศาสนาและ
วฒันธรรม โดยใชแ้บบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

5 4 4 4 4 22 4.40 มาก 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ค 

1.แบบสมัภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 
                                   2.แบบสอบถามครผูู้สอน 
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แบบสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 
เร่ือง   การศึกษาสภาพปัญหาการจดัการการเรียนรู้สาระสงัคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรมท่ีใช้สมองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรียนรู้ตามแนวพระพทุธศาสนาเพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 

************************************************ 
ค าช้ีแจง 
        1.แบบสมัภาษณ์ฉบบัน้ีจดัท าขึน้เพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัสภาพและปัญหา 
หลกัการ แนวคดิ ทฤษฎ ีเพื่อน าไปวเิคราะห ์ก าหนดแนวทางการพฒันายทุธศาสตรก์ารจดัการ
การเรยีนรู ้เพื่อส่งเสรมิความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที ่2 โดยมวีตัถุประสงค ์ดงันี้ 
 1.1 เพื่อศกึษาสภาพและปัญหาในการจดัการเรยีนรู้ สาระสงัคมศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรม การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 
 1.2 เพื่อศกึษาหลกัการ แนวคดิ ทฤษฎ ีการเรยีนรูท้ีใ่ชส้มองเป็นฐาน และการเรยีนรู้
ตามแนวพระพุทธศาสนา เพื่อน าไปวเิคราะห ์ก าหนดแนวทางการพฒันายทุธศาสตรก์ารจดัการ
การเรยีนรู ้เพื่อส่งเสรมิความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที ่2 
 2.ผูใ้หส้มัภาษณ์ คอื ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีใ่ชส้มองเป็นฐาน และ
การจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา ไดแ้ก่ อาจารยส์อนในระดบัอุดมศกึษา  
 3.การปฏบิตักิารในการสมัภาษณ์ ด าเนินการดงันี้  
 3.1 ผูว้จิยัตดิต่อ นดัหมายผูใ้หส้มัภาษณ์ล่วงหน้า ก่อนด าเนินการ  
 3.2 ผูว้จิยัเป็นผูด้ าเนินการสมัภาษณ์ดว้ยตนเอง โดยผูว้จิยัแนะน าตนเองและแจง้
วตัถุประสงคใ์นการสมัภาษณ์และสนทนาเรือ่งทัว่ไป เพื่อสรา้งความคุน้เคย ในการสมัภาษณ์  
พรอ้มทัง้ขออนุญาตท าการบนัทกึเสยีง และจดบนัทกึการสมัภาษณ์  จากผูใ้หส้มัภาษณ์ก่อน  
 3.3 ผูว้จิยับนัทกึขอ้มลูตอนที ่1 ก่อนสมัภาษณ์  
 3.4 ผูว้จิยับนัทกึขอ้มลูตอนที ่2 และตอนที ่3 ระหว่างการสมัภาษณ์โดยมี  
การบนัทกึเสยีง และจดประเดน็ส าคญั ลงในแบบสมัภาษณ์ เมือ่เสรจ็สิน้การสมัภาษณ์  
มกีารตรวจสอบการบนัทกึขอ้มลู และรายละเอยีดเพิม่เตมิจากเครือ่งบนัทกึเสยีง  
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 4.แบบสมัภาษณ์ม ี3 ตอน ไดแ้ก่  
    ตอนท่ี 1 ขอ้มลูเกีย่วกบัสถานภาพและขอ้มลูทัว่ไปของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
    ตอนท่ี 2 สภาพและปัญหาในการจดัการการเรยีนรู้สาระ สงัคมศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรม และการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ตลอดจน หลกัการ แนวคดิ ทฤษฎ ีการเรยีนรูท้ีใ่ช้
สมองเป็นฐาน และการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา  เพื่อส่งเสรมิความสามารถในการคดิ
อยา่งมวีจิารณญาณ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 
    ตอนท่ี 3 ขอ้คดิเหน็ และขอ้เสนอแนะอื่นๆ 
 
ตอนท่ี 1  
 ขอ้มลูเกีย่วกบัสถานภาพและขอ้มลูทัว่ไปของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
    1.ชื่อ - สกุล ของผูใ้หส้มัภาษณ์......................................................................  
    2.เพศ..............อาย.ุ....................ปี  
    3.วุฒกิารศกึษา..........................................................................................  
    4.ประสบการณ์ในการท างาน..................................................................................  
    5.ประสบการณ์หรอืงานวจิยัเกีย่วกบัการเรยีนรูท้ีใ่ชส้มองเป็นฐาน และการเรยีนรูต้าม
แนวพระพุทธศาสนา 
    6.ต าแหน่ง.............................................................................................................  
    7.วนั/เวลา........................................................ทีใ่หส้มัภาษณ์  
    8.สถานทีส่มัภาษณ์...............................................................................................  
 
ตอนท่ี 2  
 สภาพและปัญหาในการจดัการเรยีนรู้สาระ สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรมและ 
การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ตลอดจน หลกัการ แนวคดิ ทฤษฎ ีการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีใ่ช้
สมองเป็นฐานและการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา  เพื่อส่งเสรมิความสามารถ
ในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 
 1.ท่านคดิว่าสภาพการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้นกลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรม มปัีญหาหรอืไมอ่ยา่งไร 
 2.ท่านคดิว่าการพฒันาความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ มคีวามส าคญั
หรอืไมอ่ยา่งไร 
 3.ท่านคดิว่า หลกัการ แนวคดิพืน้ฐาน ทฤษฎ ีทีใ่ชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีใ่ช้
สมองเป็นฐาน ควรมลีกัษณะอยา่งไร 
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 4.ท่านคดิว่า หลกัการ แนวคดิพืน้ฐาน ทฤษฎ ีทีใ่ชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู้  
ตามแนวพระพุทธศาสนา ควรมลีกัษณะอยา่งไร 
 5.ท่านคดิว่า การน าแนวคดิการเรยีนรูท้ีใ่ชส้มองเป็นฐาน และแนวคดิการเรยีนรู้  
ตามแนวพระพุทธศาสนามาบรูณาการกนั สามารถท าไดห้รอืไม ่และควรมลีกัษณะอยา่งไร  
 6.ท่านคดิว่า ควรมปัีจจยั หรอืองคป์ระกอบใดบา้งทีจ่ะสนบัสนุนใหก้ารเรยีนรู้  
ตามแนวคดิการเรยีนรูท้ีใ่ชส้มองเป็นฐาน และแนวคดิการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา  
เกดิประสทิธภิาพ 
 7.ท่านคดิว่า การจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรู้  
ตามแนวพระพุทธศาสนา บทบาทของคร ูบทบาทของผูเ้รยีน ตลอดจน สื่อการสอนแหล่งเรยีนรู ้  
การวดัการประเมนิผล ควรมลีกัษณะอยา่งไร 
 8.ท่านคดิว่า การจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรู้  
ตามแนวพระพุทธศาสนา จะช่วยส่งเสรมิการคดิอยา่งมวีจิารญาณได ้หรอืไมอ่ยา่งไร  
 9.ท่านคดิว่า การจดัสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศทีจ่ะช่วยส่งเสรมิการเรยีนรูท้ีใ่ชส้มอง
เป็นฐาน และแนวคดิการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา ควรมลีกัษณะอยา่งไร  
 10.ท่านคดิว่า การจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรู้
ตามแนวพระพุทธศาสนา มขีอ้จ ากดัทีต่อ้งค านึงถงึในการเรยีนรู ้หรอืไมอ่ยา่งไร  
 
ตอนท่ี 3  
 ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะอื่น ๆ  
 



302 
 

 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจยั 
เร่ือง การพฒันายทุธศาสตรก์ารจดัการการเรียนรู้สาระสงัคมศึกษาท่ีใช้สมองเป็นฐาน
โดยบรูณาการทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวพระพทุธศาสนาเพ่ือส่งเสริมความสามารถใน  
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2    
ค าช้ีแจง 
 1.การวจิยัครัง้นี้  มวีตัถุประสงค ์เพื่อศกึษาสภาพและปัญหาการจดัการเรยีนการสอน
สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม (สาระพระพุทธศาสนา) ระดบัมธัยมศกึษา  
ปีที ่2 
 2.แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบดว้ย  
    ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
    ตอนที ่2 สภาพและปัญหาการจดัการเรยีนการสอนสาระสงัคมศกึษา ศาสนา  และ
วฒันธรรม (สาระพระพุทธศาสนา) จ านวน 28 ขอ้ 
    ตอนที ่3 ปัญหาอุปสรรค และขอ้เสนอแนะในการจดัการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา
และวฒันธรรม 
 3.ขอความอนุเคราะหผ์ูต้อบแบบสอบถาม ซึง่เป็นครสูอน สาระสงัคมศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรม ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 แสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัสภาพและปัญหาการจดัการ
การเรยีนการสอนสาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา  
มธัยมศกึษา เขต 21 แต่ละขอ้ว่ามสีภาพการปฏบิตังิานและปัญหาอยูใ่นระดบัใด ขอ้มลูทีไ่ดจ้าก
ท่านมคีวามส าคญัยิง่ต่อพฒันางานวจิยัในระยะต่อไป ดงันัน้จงึขอความรว่มมอืจากท่าน  โปรด
ตอบค าถาม ใหต้รงกบัสภาพทีเ่ป็นจรงิ 
 ในส่วนปัญหาอุปสรรค และขอ้เสนอแนะเป็นค าถามปลายเปิด ขอความอนุเคราะห ์
ผูต้อบแบบสอบถามไดใ้หปั้ญหาและขอ้เสนอแนะ โดยเรยีงล าดบัความส าคญัจากมากไปหาน้อย  
เรือ่งละ 3 ประการ 
 4.ขอความกรณุาเมือ่ท่านตอบแบบสอบถามแลว้เสรจ็ โปรดน าแบบสอบถามใส่ซอง  
ทีส่่งมานี้ ส่งกลบัตามทีอ่ยูใ่หไ้วห้น้าซอง  
     ผูว้จิยัขอขอบคุณท่านเป็นอยา่งสงูทีใ่หค้วามอนุเคราะหใ์นการตอบแบบสอบถามในครัง้นี้
ค าตอบของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดยทุธศาสตรเ์พื่อพฒันาการเรยีนรูส้าระสงัคม
ศกึษา ศาสนาและวฒันธรรมในระดบัมธัยมศกึษาปีที ่2 ต่อไป  
      นายจ าเนียร  โพสาวงั 
                                               ต าแหน่ง คร ูวทิยฐานะครชู านาญการพเิศษ 
                                                โรงเรยีนโสกก่ามวทิยา อ.เซกา จ.บงึกาฬ  
                                                         โทร 08-1708-3776 (มอืถอื) 
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ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป 
ค าช้ีแจง โปรดท าเครือ่งหมาย /  ใน (  ) ตามความเป็นจรงิ 
1.เพศ 
 (....) ชาย  
 (....) หญงิ  
2.ต าแหน่งทีด่ ารงอยูใ่นโรงเรยีนปัจจบุนัน้ี  
 (....) ครผููส้อน  
 (....) อื่น ๆ (โปรดระบุ).............................................................................  
3.ประสบการณ์ในการปฏบิตักิารสอน 
 (....) 1-10 ปี  
 (....) 11-20 ปี  
 (....) 21-30 ปี  
 (....) 31 ปีขึน้ไป  
4.ระดบัชัน้ทีส่อน 
 (....) ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1  
 (....) ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  
 (....) ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3  
5.ระดบัการศกึษา 
 (....) ต ่ากว่าปรญิญาตรี  
 (....) ปรญิญาตรี  
 (....) สงูกว่าปรญิญาตรี  
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ตอนท่ี 2  สภาพและปัญหาการจดัการเรียนรู้สาระสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  
                 
ค าช้ีแจง  โปรดพจิารณาว่าโรงเรยีนของท่านมสีภาพและปัญหาการจดัการเรยีนรูส้าระสงัคม  
    ศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ในเรือ่งต่างๆ มากน้อยเพยีงใดแลว้ใหท้ าเรือ่งหมาย  /  
    ลงในระดบัปฏบิตัแิละช่องระดบัปัญหาทีต่รงกบัความคดิของท่านโดยมเีกณฑใ์น  
    การพจิารณา ดงันี้  
 
  5  หมายถงึ  มกีารปฏบิตั ิ/ ปัญหาในการปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด  
  4  หมายถงึ  มกีารปฏบิตั ิ/ ปัญหาในการปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมาก  
  3  หมายถงึ  มกีารปฏบิตั ิ/ ปัญหาในการปฏบิตัอิยูใ่นระดบัปานกลาง  
  2  หมายถงึ  มกีารปฏบิตั ิ/ ปัญหาในการปฏบิตัอิยูใ่นระดบัน้อย  
  1  หมายถงึ  มกีารปฏบิตั ิ/ ปัญหาในการปฏบิตัอิยูใ่นระดบัน้อยทีสุ่ด  
 

ประเดน็ ระดบัปฏิบติั ระดบัปัญหา 
 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ด้านการวิเคราะหผ์ูเ้รียน 
   1.วเิคราะหค์วามรูเ้ดมิของผูเ้รยีน 
ก่อนการเตรยีมการสอน 

          

   2.วเิคราะห ์ความสามารถ ความถนดั  
ความสนใจและวธิกีารเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 

          

   3.น าผลการวเิคราะหผ์ูเ้รยีนมาจดัทีน่ัง่และ
จดักลุ่มผูเ้รยีน 

          

ด้านเป้าหมายการเรียนรู้สงัคมศึกษา
ศาสนาและวฒันธรรม 
4.จดัการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรม ทีเ่น้นใหผู้เ้รยีนมทีกัษะการคดิ
อยา่งมวีจิารณญาณเกีย่วกบัสาระทีเ่รยีน 

          

5.ผูเ้รยีนมกีารอภปิราย ซกัถามในขณะทีเ่รยีน
หรอืในขณะการสบืคน้ขอ้มลู 

          

6.ผูเ้รยีนมกีารวางแผน วเิคราะห ์และสรปุผล
การเรยีนในแต่ละครัง้เป็นกลุ่ม 
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ประเดน็ ระดบัปฏิบติั ระดบัปัญหา 
 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ด้านการเรียนรู้ท่ีใช้สมองเป็นฐาน  
7.มกีารสรปุความรูท้ีไ่ดโ้ดยการท าเป็นแผนที่
ความคดิ (Mind mapping) 

          

8.มกีารกระตุน้ความสนใจดว้ยกจิกรรมที่ 
หลากหลาย เช่น สวดมนตไ์หวพ้ระ เพลง เกม 
การสาธติ ฯ 

          

9.ผูเ้รยีนมโีอกาส สนทนาและแลกเปลีย่น
เรยีนรูใ้นการแสดงความคดิเหน็กบัเพื่อน 
และคร ู

          

10.ผูเ้รยีน มกีารน าเสนอความคดิเหน็โดย 
ใชค้ าพดูของตนเอง 

          

11.ผูเ้รยีนสรปุความรูท้ีศ่กึษาโดย การบรรยาย 
ความเรยีง และ Mind mapping 

          

ด้านการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 
12.จดัใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กการคดิอยา่งมี
วจิารณญาณเพื่อแสวงหาค าตอบที่
สมเหตุสมผล 

          

13.เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีน ระบุปัญหา 
ดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมเป็นไปได้ 

          

14.เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีน รวบรวมขอ้มลู 
ดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมเป็นไปได้ 

          

15.เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดพ้จิารณาขอ้มลู 
ทีไ่ดม้า ประเมนิความถูกตอ้งของขอ้มลูและ
ความพอเพยีงของขอ้มลู 

          

16.เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดต้ัง้สมมตฐิาน 
คาดคะเน ค าตอบล่วงหน้าจากสถานการณ์ 
ทีก่ าหนด 

          

17.เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดส้รปุผลการศกึษา
และอา้งองิ ขอ้มลูไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
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ประเดน็ ระดบัปฏิบติั ระดบัปัญหา 
 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
18.จดัสถานการณ์ทีเ่ป็นปัญหาให้
นกัเรยีนบอกสาเหตุของปัญหาและ
แสวงหาทางเลอืกวธิกีารแกปั้ญหา 

          

ด้านการเรียนรู้ตามแนว
พระพทุธศาสนา 
19.จดัการเรยีนรูท้ีใ่หผู้เ้รยีนไดศ้กึษา
หาความรูจ้ากแหล่งเรยีนรูท้ี่
หลากหลาย เช่น หอ้งสมดุ  
หอ้งอนิเตอรเ์น็ต หอ้งจรยิธรรม ฯ 

          

20.ผูเ้รยีนไดม้พีจิารณาความ
น่าเชื่อถอืของขอ้มลูโดยการจดบนัทกึ
เนื้อหาสาระทีไ่ดเ้รยีนรูใ้นแต่ละครัง้ 

          

21.ผูเ้รยีนไดม้กีารวางแผนการจดัท า
ชิน้งานของกลุ่ม/ตนเอง หลงัจากทีไ่ด้
ศกึษาแลว้ 

          

22.ผูเ้รยีนไดม้กีารแลกเปลีย่นเรยีนรู้
โดยการจดัท าการจดัแสดงชิน้งาน /
นิทรรศการ ผลงานของกลุ่ม/ตนเอง 
หลงัจากทีไ่ดศ้กึษาแลว้ 

          

ด้านการจดัสภาพแวดล้อมท่ี
ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้  
23.มกีารเตรยีมการสอน สื่อ/วสัดุ/
อุปกรณ์/แหล่งเรยีนรู/้เครือ่งมอืวดัผล
ประเมนิผล 

          

24. มกีารสอดแทรกคุณธรรม 
จรยิธรรม ค่านิยมอนัดงีามและ
คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคใ์น 
การจดัการเรยีนรู้ 

          

25.มกีารจดัสภาพภายในหอ้งเรยีนให้
มบีรรยากาศทีส่่งเสรมิการเรยีนรู้ 
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ประเดน็ ระดบัปฏบิตั ิ ระดบัปัญหา 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
26.มกีารจดับรรยากาศภายนอก
หอ้งเรยีนใหร้ม่รืน่ส่งเสรมิการเรยีนรู้ 

          

27.มกีารประเมนิผลโดยใชว้ธิกีาร
หลากหลายโดยค านึงถงึ  
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

          

28.ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูเ้ป็นกลุ่ม 
และรายบุคคล 
 

          

 
ตอนท่ี 3  ปัญหา อปุสรรค และข้อเสนอแนะในการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระสงัคมศึกษา  
    ศาสนาและวฒันธรรม   
 
 ปัญหา อปุสรรค  
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................  
 ข้อเสนอแนะ  
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................  
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ภาคผนวก ง 

คู่มือการใช้ยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรียนรู้ สาระสงัคมศึกษา   
ศาสนา และวฒันธรรม ท่ีใช้สมองเป็นฐาน โดยบูรณาการเรียนรู ้
ตามแนวพระพทุธศาสนาเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิด 

อย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 
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คู่มือการใช้ 

ยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรียนรู้ สาระสงัคมศึกษาศาสนา 
และวฒันธรรม ท่ีใช้สมองเป็นฐาน โดยบูรณาการเรียนรู ้

ตามแนวพระพทุธศาสนาเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิด 
อย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

จ าเนียร  โพสาวงั 
ต าแหน่งคร ูวิทยฐานะครชู านาญการพิเศษ 

 
 
 
 
 
 

โรงเรียนโสกก่ามวิทยา  อ าเภอเซกา  จงัหวดับึงกาฬ 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 
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ค าน า 
 
        ยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู ้สาระสงัคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็น
ฐานโดยบรูณาการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสรมิความสามารถในการคดิอยา่งมี
วจิารณญาณ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 นี้ เป็นการพฒันายทุธศาสตรท์ีเ่กดิจากการ
น าเอาแนวคดิการเรยีนรูท้ีใ่ชส้มองเป็นฐาน (BBL) เป็นแนวคดิของชาวตะวนัตกซึง่เป็น 
การประมวลความรูเ้กีย่วกบัสมองมาจดัระบบใหเ้กดิแนวปฏบิตัทิางการศกึษาทีส่อดคลอ้งกบั
โครงสรา้งและวธิกีารท างานของสมองในแต่ละช่วงวยั เพื่อพฒันาศกัยภาพสมองในการเรยีนรู ้
โดยน ามาบรูณาการกบัการเรยีนรูค้อื ศลี สมาธ ิปัญญาเป็นการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา
เป็นของชาวตะวนัออก โดยมแีนวคดิและฐานความเชื่อรว่มกนัว่า การศกึษาเป็นเครือ่งมอืทีใ่ช้
เพื่อการพฒันาคนใหเ้ป็นมนุษยท์ีส่มบรูณ์ คอื สมบรูณ์ทัง้ กาย วาจา ใจ  
        ผูว้จิยัคาดหวงัว่า ผลการวจิยัครัง้นี้ จะสามารถพฒันาความสามารถในการคดิอยา่งมี
วจิารณญาณ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ตลอดจนปลกูฝังกระบวนการการแสวงหาความรู้ 
ใหแ้ก่ผูเ้รยีน ทัง้นี้ผลการวจิยัจะเป็นแนวทางใหแ้ก่คร ูตลอดจนผูส้นใจ สามารถน าไปปรบัใช ้  
ในการจดัการเรยีนรูใ้นแต่ละบรบิทไดอ้ยา่งเหมาะสม เป็นการเสรมิสรา้งสงัคมไทยใหม้ปีระชากร
ทีม่คีุณภาพเป็นผูใ้ฝ่รูใ้ฝ่เรยีนอยา่งต่อเนื่อง และใชเ้หตุผลในการพจิารณาขอ้มลูและตดัสนิแกไ้ข
ปัญหาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพต่อไป 
 
        จ าเนียร  โพสาวงั  
                ผูว้จิยั  
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ส่วนท่ี 1 

ความเป็นมาและความส าคญั 

 

ความเป็นมาและความส าคญั 
          สภาพเศรษฐกจิสงัคมสิง่แวดลอ้ม และเทคโนโลย ีในปัจจบุนั ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
อยา่งรวดเรว็ส่งผลท าใหก้ลายเป็นสงัคมแห่งการเรยีนรูเ้พื่อใหรู้เ้ท่าทนัโลก การทีม่คีวามสามารถ
ในการแขง่ขนั มคีวามสามารถในการแสวงหาความรว่มมอื เพื่อช่วยใหป้ระเทชาตมิคีวามมัน่คง 
เกดิสนัตภิาพกบัประเทศเพื่อนบา้นประชาคมโลกเป็นคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคส์ าหรบัสงัคมไทย
และการทีจ่ะพฒันาคนไทยใหม้คีุณลกัษณะทีพ่งึประสงคด์งักล่าวจ าเป็นตอ้งอาศยับุคลากรทีม่ ี  
คุณภาพ ดงันัน้การศกึษาจงึเป็นเครือ่งมอืทีส่ าคญัทีสุ่ดประการหน่ึงในการพฒันาคุณภาพของ
บุคคลอนัจะน าไปสู่การพฒันาสงัคม ใหม้คีุณลกัษะทีพ่งึประสงค ์(พมิพพ์นัธ ์เดชะคุปต์ ,พเยาว์
ยนิดสีุข และราเชน มศีร,ี  2548)  
   การจดัการศกึษาตาม พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพุทธศกัราช 2542 และ 
ฉบบัที ่2 (แกไ้ข) พุทธศกัราช 2545 มผีลท าใหเ้กดิการปฏริปูการศกึษา ทีถ่อืว่าเป็นวาระ
แห่งชาต ิโดยมสีาระส าคญั 9 หมวด โดยเฉพาะหมวด 4 แนวการจดัการศกึษา เป็นการปฏริปู
การเรยีนรู ้ทัง้นี้ เพราะการเรยีนรู ้ถอืว่าเป็นหวัใจของการปฏริปูการศกึษา ซึง่ทุกหมวดใน
พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพุทธศกัราช 2542 จะมุง่ประโยชน์สงูสุด  แก่ผูเ้รยีนหลกั
ส าคญัของหมวดนี้จะครอบคลุม หลกัการสาระ และกระบวนการจดัการศกึษาทีเ่ปิดกวา้ง ใหแ้นว
การมสี่วนรว่มสรา้งสรรคว์สิยัทศัน์ใหมท่างการเรยีนรู ้ทัง้ในและนอกระบบโรงเรยีน สาระที่
เกีย่วกบัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนส าคญัทีสุ่ดเริม่มาตราที ่22 ถงึมาตราที ่30 มสีาระส าคญั 8 เรือ่ง
ใหญ่ๆ ดว้ยกนั (กระทรวงศกึษาธกิาร,  2545) และการศกึษาในปัจจบุนั ก าลงัเผชญิกบัความ 
ทา้ทายครัง้ใหญ่อกีครัง้หนึ่งนัน่ คอื ทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 หนึ่งในทกัษะทีจ่ าเป็นทีค่นใน
ศตวรรษที ่21 จะตอ้งม ีคอืทกัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณเป็นสิง่ทีผู่ม้หีน้าทีทุ่กคนตอ้ง
ตระหนกัและตอ้งรบีด าเนินการใหเ้กดิกบัผูเ้รยีนใหไ้ด ้ทัง้นี้เพราะเป็นความจ าเป็นของการศกึษา
ทีจ่ะท าใหเ้กดิความเชื่อมโยงความกบัตอ้งการของสงัคม จงึเป็นสิง่ทีผู่เ้รยีนจ าเป็นตอ้งมแีละตอ้ง
ท าใหเ้กดิขึน้ใหไ้ด ้(วรพจน์ วงศก์จิรุง่เรอืง และคณะ, 2554)
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 การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ (Critical Thinking) เป็นกระบวนการทางสตปัิญญา 
(Cognitive Process) ทีจ่ะพจิารณาขอ้มลูปัญหา หรอืสถานการณ์อยา่งไตรต่รองรอบคอบผ่าน
กระบวนการแปลความหมาย การวเิคราะหแ์ละประเมนิ โดยอาศยัความรู ้กระบวนการคดิ และ
ประสบการณ์ของตนเองเพื่อน าไปสู่ขอ้สรปุและการตดัสนิใจอยา่งสมเหตุสมผล ว่าสิง่ใดถูกตอ้ง
น่าเชื่อถอืสิง่ใดควรท า และไมค่วรท า อนัจะช่วยตดัสนิใจในสภาพการณ์ต่างๆ ได ้การคดิอยา่งมี
วจิารณญาณ ประกอบดว้ยกระบวนการคดิ 5 ขัน้ตอน คอื การระบุปัญหา การรวบรวมขอ้มลู 
การพจิารณาความน่าเชื่อถอืของแหล่งขอ้มลู การตัง้สมมตฐิานและการสรปุอา้งองิ (Ennis,1985; 
Woolfolk. 2004) การจดัการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาการคดิอยา่งมวีจิารณญาณใหแ้ก่นกัเรยีนเป็นสิง่ที่
จ าเป็นอยา่งยิง่ เพราะในปัจจบุนัองคค์วามรู ้มมีากมาย และเพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็ นกัเรยีนจะตอ้ง
อาศยัความพยายามในการเรยีนรู ้และเสาะแสวงหาความรู ้จากแหล่งทีห่ลากหลาย ดงันัน้
ความสามารถในการคดิ ทีน่กัเรยีนไทยก าลงัประสบปัญหา ในการพฒันาเป็นอยา่งยิง่ ทัง้นี้ 
จากผลการประเมนิ การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ซึง่ลดต ่าลงมาก ดงันัน้หลกัสตูรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดก้ าหนดใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรู ้ทัง้ 8 กลุ่มสาระ  
การเรยีนรู ้โดยมจีดุหมาย ทีต่อ้งการใหผู้เ้รยีนรูจ้กั คดิแกปั้ญหา ใชเ้ทคโนโลย ีและมทีกัษะชวีติ 
ตลอดจนพฒันาสมรรถนะของผูเ้รยีนโดยเฉพาะสมรรถนะ ในดา้น การคดิวเิคราะห ์การคดิ
สงัเคราะห ์การคดิอยา่งสรา้งสรรค ์การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ และการคดิเป็นระบบ เพื่อน าสู่
การสรา้งองคค์วามรูห้รอื สารสนเทศเพื่อการตดัสนิใจ เกีย่วกบัตนเอง และ สงัคมไดอ้ยา่ง
เหมาะสม(กระทรวงศกึษาธกิาร, 2552) กอปรกบัการคดิอยา่งมวีจิารณญาณเป็นทกัษะทีถู่ก
ก าหนดไวเ้ป็นคุณลกัษณะของมนุษยใ์นศตวรรษที ่21 (วจิารณ์ พานิช,  2555) ทีจ่ าเป็นตอ้งม ี
ดงันัน้การพฒันาทกัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ใหเ้กดิกบัผูเ้รยีนเป็นสิง่ทีจ่ าเป็นอยา่งยิง่    
   ในปัจจบุนัความเจรญิกา้วหน้าทางดา้นเทคโนโลย ีท าใหแ้พทย ์หรอืนกัประสาทวทิยา
สามารถน าเทคนิคใหม่ๆ  มาใชใ้นการศกึษาคน้ควา้เกีย่วกบั การท างานของสมอง การคน้พบ
ดงักล่าวท าใหน้กัการศกึษาน ามาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรยีนการสอน จนเกดิเป็นแนว
ทางการจดัการเรยีนรู ้ทีใ่ชส้มองเป็นฐาน ดงัที ่อาร ีสณัหฉว,ี (2550) ไดน้ าเสนอไว ้ว่าสมอง 
มรีะบบการเรยีนรู ้ทีซ่บัซอ้นมากเพราะรวมไปถงึรา่งกาย การเคลื่อนไหว ความคดิ อารมณ์
สิง่แวดลอ้มซึง่เกดิขึน้พรอ้มกนั (The brain is a parallel processor) ดงันัน้การเรยีนการสอน 
ทีใ่ชส้มองเป็นฐาน ซึง่ตอ้งค านึงถงึเรือ่งเหล่านี้ การจดัการเรยีนการสอนในปัจจบุนั ในแต่ละ
ระดบัชัน้ต่างๆ ยอ่มจะตอ้งมคีวามแตกต่างกนั เช่น การเรยีนการสอนในระดบัชัน้มธัยมศกึษา 
เป็นการเรยีนการสอนกม็ุง่เพื่อส ารวจ ความถนดัในการประกอบวชิาชพี ดคูวามสนใจตลอดจน
การเลอืกเรยีนวชิาทีม่คีวามสนใจ การจดัการเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิการใชส้มองเป็นฐาน (Brain-based 
Learning หรอื BBL) เป็นนวตักรรม การเรยีนรูท้ีเ่ชื่อมโยง การคน้พบทางการเรยีนรู้  
ของสมองเป็นฐานส าคญัทีท่ าใหไ้ดแ้นวทางในการพฒันากระบวนการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนชดัเจน  
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ถงึขัน้มหีลกัเกณฑแ์ละเหตุผลในการจดัการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัธรรมชาตขิองสมอง ท าให้
ผูเ้รยีนพฒันาการเรยีนรูเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ จงึเป็นความจ าเป็นเรง่ด่วนทีจ่ะตอ้งพฒันา
เพื่อส่งเสรมิศกัยภาพการเรยีนรูข้องสมองมนุษยแ์ละสมองมนุษยท์ุกคนถูกออกแบบเพื่อ  
การเรยีนรูโ้ดยแท ้(วทิยากร เชยีงกูล, 2548) ดงันัน้ Brain-based Learning จงึเป็นทางออก
ส าหรบัแกว้กิฤตการณ์ การการเรยีนรูข้องเดก็ และเยาวชนไทย (กฤษณพงศ ์กรีตกิร,  2547) 
หลกัการ การเรยีนรูท้ีใ่ชส้มองเป็นฐาน คอื การจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั  
โดยเชื่อว่าความส าเรจ็ของการจดัการศกึษา คอืการพฒันาคุณภาพของมนุษย์ เป็นการพฒันา
ศกัยภาพของสมอง และการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนตอ้งไดร้บัความรว่มมอืจากทุกฝ่าย (ประหยดั  
จริะวรพงศ์, 2549) การคน้พบว่า สมองของคนเราไมไ่ดแ้ยกจากกนั ท างานเป็นซกีซา้ย - ขวา 
ตามล าพงัแต่ทว่าท างานเชื่อมโยงกนัทัง้หมดโดยผ่านเสน้ใยประสาททีค่อยเชื่อมโยงเซลลส์มอง
แต่ละส่วนซึง่การเชื่อมโยงน้ีเองทีเ่ป็นตวับ่งชีถ้งึประสทิธภิาพการเรยีนรูข้องสมองแต่ละส่วนซึง่
การเชื่อมโยงน้ีเองทีเ่ป็นตวับ่งชีถ้งึประสทิธภิาพการเรยีนรูข้องมนุษย ์การคน้พบน้ีน าไปสู่ทฤษฎี
การใชส้มองเป็นฐาน (BBL) ซึง่เป็นรากฐานของทฤษฎกีารเรยีนรูท้ีส่ าคญัทีม่อีทิธพิลต่อการจดั
การศกึษาในโลกปัจจบุนั การเรยีนรูท้ีใ่ชส้มองเป็นฐาน น าไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชวีติ
สอดคลอ้งกบัหลกัการเรยีนรู ้ 4 ประการ ของ ยเูนสโก คอื 1) การเรยีนเพื่อรู ้2) การเรยีนเพื่อ
ปฏบิตัไิดจ้รงิ 3) การเรยีนเพื่ออยูร่ว่มกนั 4) การเรยีนรูเ้พื่อชวีติ (ยเูนสโก, 2540) จะเหน็ไดว้่า
การเรยีนรูเ้พื่อพฒันาในสิง่ทัง้หลายทีต่อ้งการใหเ้กดิขึน้จะตอ้งใชส้มองเป็นฐานทัง้สิน้ ดงันัน้  
การทีค่รจูดัการเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูส้อดคลอ้งกบัการท างานของสมองจะท าใหผู้เ้รยีนได้
เรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุขมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้   
 ประเทศไทยเป็นประเทศทีม่คีวามหลากหลายในแทบจะทุกๆ  ดา้นแต่คนไทยมสีิง่หนึ่ง 
ทีเ่ป็นจดุเชื่อมโยงรว่มกนั คอื พระพุทธศาสนา ซึง่เป็นศาสนาทีค่นส่วนใหญ่ของประเทศนบัถอื 
คนต่างชาตอิาจมองศาสนาทีต่นเองนบัถอืเป็นในลกัษณะทีแ่ตกต่างกนัออกไป แต่คนไทยน าเอา
พระพุทธศาสนามาเป็นวถิกีารด าเนินชวีติในแทบทุกเรือ่งทุกระดบัความส าคญัของ
พระพุทธศาสนา ไมใ่ช่ศาสนาเพยีงอยา่งเดยีวแต่เป็นหลายๆสิง่ ทีค่นไทยควรศกึษาเป็นอยา่งยิง่ 
ดงันัน้ การจดัการเรยีนรูต้ามแนวพุทธศาสนา จงึเป็นสิง่ทีส่ าคญัยิง่ โดยเฉพาะการพฒันา
กระบวนการคดิตอ้งอาศยัเทคนิควธิกีารหลายอยา่งทีจ่ะกระตุน้ใหผู้เ้รยีนไดท้ ากจิกรรม  
เป็นการพฒันาปัญญาดว้ยการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองรูจ้กัวจิารณ์ปัญหาทีเ่กดิขึน้และสามารถ
แกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้งโดยเฉพาะใชใ้นการฝึกการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ตามแนวไตรสกิขา 
ซึง่เป็นกระบวนการเรยีนรูท้ีป่ระกอบไปดว้ย 3 ขัน้ตอน ทีพ่ระพุทธเจา้ทรงเน้น เริม่ตน้ดว้ย  
การใหผู้เ้รยีนมศีลี คอื มรีะเบยีบวนิยัในการปฏบิตัตินก่อน ต่อจากนัน้พระพุทธเจา้ ใหผู้เ้รยีน  
มสีมาธ ิคอื การมสีมาธต่ิอเมือ่รา่งกายอยูใ่นสภาพปกต ิและเมือ่รา่งกายควบคุมสตไิด ้จติใจ  
จะสงบช่วยใหก้ าลงัความคดิคมกลา้ เกดิปัญญารูแ้จง้ (สุมน อมรววิฒัน์,  2530) หลกัการเรยีนรู้
ตามแนวพุทธนัน้หมายถงึ แนวทางในการศกึษาในการด าเนินชวีติ (Buddhist way of life)  
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ทีเ่ป็นทางสายกลางเชื่อมโยงกบัหลกัไตรสกิขา คอื ศลี สมาธ ิปัญญา มุง่เน้นใหเ้ขา้ใจธรรมชาติ
กบัหลกัพุทธธรรมโดยผูส้อนจดัสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศทีเ่ป็นกลัยาณมติรเพื่อส่งเสรมิให้
ผูเ้รยีนมุง่แกปั้ญหา แสวงหาความรูอ้ยา่งเป็นองคร์วมเพื่อพฒันาผูเ้รยีนไดอ้ยา่งรอบดา้น 
โดยเฉพาะการคดิแบบวจิารณญาณ เป็นการกระบวนคดิทีต่อ้งปลกูฝังตามหลกัไตรสกิขา  คอื 
ศลี สมาธ ิปัญญา ใหเ้กดิขึน้กบัผูเ้รยีนและเป็นสิง่ทีต่อ้งไดร้บัการพฒันาอยา่งต่อเนื่องดว้ย  
(ทศินา แขมมณ,ี 2546) 
 ยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรมทีใ่ชส้องเป็น
ฐานรูโ้ดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา เป็นแนวทางในการด าเนินการจดัการ
เรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ และผลสมัฤทธิท์างการเรยีน โดยใชแ้นวคดิ
ทฤษฎกีารเรยีนรูท้ีใ่ชส้มองเป็นฐาน และการจดัการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนาคอืไตรสกิขา 
ทีม่ลีกัษณะมุง่เน้นใหผู้เ้รยีน คดิวเิคราะหป์ระเดน็ปัญหา คดิสรา้งสรรค ์คดิหาเหตุผลโดย
เชื่อมโยงความรูใ้หมก่บัความรูเ้ดมิ น าเอาความรู ้ทกัษะ ประสบการณ์ ทีม่อียูม่าใชแ้กปั้ญหา
ดว้ยวธิกีารของตนเอง มลีกัษณะแปลกใหม ่แตกต่างไปจากเดมิ หรอืมวีธิใีนการแกปั้ญหาที่
หลากหลาย โดยมกีารจดัสภาพแวดลอ้มทีส่่งเสรมิการเรยีนรู ้  ซึง่ยทุธศาสตรก์ารจดัการ  
การเรยีนรูน้ี้จะประกอบดว้ยกนั 3 ดา้นไดแ้ก่ ดา้น 1) ดา้นผูเ้รียน 2) ดา้นส่ือการสอนและแหล่ง
เรียนรู้ 3) ดา้นการจดับรรยากาศในชั้นเรียน   
 ดงันัน้ จะเหน็ไดว้่าการน าเอายทุธศาสตรก์ารจดัการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษาศาสนา และ
วฒันธรรม ทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสรมิ
ความสามารถ ในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ ทีพ่ฒันาขึน้
ไปใช ้ภายใตบ้รบิท องคป์ระกอบทีเ่หมาะสมแลว้จะสามารถส่งเสรมิความสามารถในดา้น การ
คดิอยา่งมวีจิารณญาณ และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพต่อไป 
 
ลกัษณะของยทุธศาสตร ์
 ยทุธศาสตรก์ารจดัการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษาศาสนา  และวฒันธรรม เป็นการบรูณา
การการเรยีนรูท้ีใ่ชส้มองเป็นฐาน กบัการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา โดยมแีนวความเชื่อว่า 
ผูเ้รยีนมคีวามแตกต่างกนั มสีตปัิญญาสามารถเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง โดยใชค้วามรูเ้ดมิทีม่อียูม่า
ปรบัผสมผสานกบัความรูท้ีถู่กดดูซมึเขา้มาใหมเ่ป็นความรูใ้หมใ่หก้ลมกลนื แลว้บรูณาการกบั
แนวการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ซึง่เป็นกระบวนการคดิวเิคราะหว์พิากษ์ไตรต่รองขอ้มลู ปัญหา 
เรือ่งราวต่างๆ ก่อนทีจ่ะตดัสนิใจเชื่อ หรอืลงมอืกระท า ท าใหม้คีวามรอบคอบ ลกึซึง้ และ
สมเหตุสมผล ดงันัน้ ยทุธศาสตรก์ารจดัการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษาศาสนา  และวฒันธรรม 
ดงักล่าวจะสามารถส่งเสรมิ การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ และผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ตลอดจน  
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การมปีฏสิมัพนัธ์ การมบีรรยากาศของการรว่มมอืช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
จะท าใหผู้เ้รยีนเรยีนรูไ้ดด้ ีมคีวามหมาย และยัง่ยนื  ตลอดไป 
 
ทฤษฎีและแนวคิดพืน้ฐานการสร้างยทุธศาสตร ์
 การก าหนดยทุธศาสตรก์ารจดัการเรยีนรู้ สาระสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรมทีใ่ช้
สมองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา  เพื่อส่งเสรมิความสามารถใน
การคดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้  โดยใชแ้นวคดิ ทฤษฎพีืน้ฐาน 
ดงันี้ 
 1. ทฤษฎีกลุ่มพทุธินิยม  
     ทฤษฎทีีม่แีนวคดิจดัในกลุ่มนี้คอื เพยีเจต ์(Piaget) บรเูนอร ์(Bruner) ออสซเูบล 
(Ausubel) ซึง่มแีนวคดิและรายละเอยีด (ทศินา แขมมณ.ี 2545) ดงันี้   
   1.1 ทฤษฎพีฒันาการทางสตปัิญญาของเพยีเจต ์(Piaget) เชื่อว่าสตปัิญญาของบุคคล
มกีารพฒันาเป็นล าดบัขัน้ตามวยั 
      1.1.1 ขัน้การรบัรูด้ว้ยประสาทสมัผสั ( Sensori-motor period) เป็นขัน้พฒันาการ 
ในวยั 0-2 ปี เดก็ในวยัน้ีมคีวามคดิตามการรบัรูแ้ละการกระท า  
      1.1.2 ขัน้ก่อนปฏบิตักิารคดิ (Pre-operational period) เป็นขัน้พฒันาการในวยั  
2-7 ปี ความคดิของเดก็ยงัขึน้อยูก่บัการรบัรูแ้ละการกระท าเป็นส่วนใหญ่ แต่เริม่เรยีนสญัลกัษณ์
และใชเ้หตุผลไดบ้า้ง  
 1.1.3 ขัน้การคดิแบบรปูธรรม (Concrete operational period) เป็นขัน้พฒันาการ
ในวยั 7-11 ปี เดก็สามารถสรา้งภาพในใจ คดิยอ้นกลบัและเขา้ใจความสมัพนัธข์องตวัเลข และ
สิง่ต่างๆ ไดม้ากขึน้ 
      1.1.4 ขัน้การคดิแบบนามธรรม ( Formal operation period) เป็นขัน้พฒันาการ 
ในวยั 11-15 ปี เดก็สามารถคดิสิง่ทีเ่ป็นนามธรรม และคดิตัง้สมมตฐิานได้  
  เพยีเจต ์ไดอ้ธบิาย กระบวนการเรยีนรู ้ซึง่เป็นกระบวนการทางสตปัิญญา ทีเ่กดิจาก
กระบวนการดดูซมึ (Assimilation) ขอ้มลูและประสบการณ์ต่างๆ เขา้ไปเชื่อมโยงกบัโครงสรา้ง
ทางสตปัิญญาเดมิของตน เป็นเหตุใหโ้ครงสรา้งเดมิเปลีย่นไป แต่หากบุคคลไมส่ามารถปรบั
ประสบการณ์เดมิ ใหเ้ขา้กนัไดก้จ็ะเกดิภาวะไมส่มดุล ซึง่บุคคลตอ้งใชก้ระบวนการปรบัสภาวะ 
(Accommodation) เขา้ไปช่วย 
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      1.2 ทฤษฎพีฒันาการทางสตปัิญญา ของบรนุเนอร ์(Bruner) 
           บรนุเนอร ์เชือ่วา่มนุษยเ์ลอืกทีจ่ะรบัรูส้ ิง่ทีต่นเองสนใจ และกระบวนการเรยีนรู้
เกดิจากกระบวนการคน้พบดว้ยตนเอง (Discovery Learning) มนุษยม์ขี ัน้การเรยีนรูจ้ากภาพ
แทนของจรงิ (Enactive State) และขัน้การเรยีนรูจ้ากของจรงิ (Iconic Stage) และขัน้การเรยีนรู้
สญัลกัษณ์และนามธรรม (Symbolic Stage) การเรยีนรูท้ีไ่ดผ้ลมากทีสุ่ด คอื ผูเ้รยีน คน้พบ 
การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง การเรยีนรูเ้กดิจากการทีค่นเราสามารถสรา้งความคดิรวบยอด และ  
การคดิแบบหยัง่รู ้(Intuition) ขึน้โดยแรงจงูใจภายใน เป็นปัจจยัส าคญัทีจ่ะช่วยใหผู้เ้รยีน  
ประสบผลส าเรจ็ในการเรยีนรู้ 
      1.3 ทฤษฎกีารเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามหมายของออซเูบล ( Ausubel)  
            ออซเูบล อธบิายวา่ การเรยีนรูท้ีด่ทีีส่ดุคอืการเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามหมายซึง่จะ
เกดิขึน้ไดเ้มือ่บุคคลสามารถเชื่อมโยงสิง่ทีเ่รยีนรูใ้หมก่บัสิง่เดมิทีม่อียู่  
 2. ทฤษฎีกลุ่มพฤติกรรมนิยม  
    ทฤษฎทีีม่แีนวคดิจดัในกลุ่มนี้ คอื ธอรน์ไดด ์(Thorndike) สกนิเนอร ์(Skinner) ซึง่มี
แนวคดิและรายละเอยีด (ทศินา แขมมณ.ี 2545) ดงันี้  
              2.1 ทฤษฎกีารเชื่อมโยง ของ ธอรน์ไดค ์เป็นการเชื่อมโยงระหว่างสิง่เรา้ (Stimulus - 
S) กบัการตอบสนอง (Response - R) โดยมหีลกัเบือ้งตน้ว่า การเรยีนรูเ้กดิจากการเชื่อมโยง
ระหว่างสิง่เรา้กบัการตอบสนอง โดยทีก่ารตอบสนองมกัจะออกมาเป็นรปูแบบต่างๆ หลาย
รปูแบบจนกว่าจะพบรปูแบบทีด่หีรอืเหมาะสมทีสุ่ด เราเรยีกการตอบสนอง เช่นน้ีว่าการลองถูก
ลองผดิ (Trial and Error) นัน่คอื การเลอืกตอบสนองของผูเ้รยีนรูจ้ะกระท าดว้ยตนเอง ไมม่ผีูใ้ด
มาก าหนด หรอืชีช้่องทางในการปฏบิตัใิหแ้ละเมือ่เกดิการเรยีนรูข้ ึน้แลว้ การตอบสนองหลาย
รปูแบบจะหายไปเหลอืเพยีงการตอบสนองรปูแบบเดยีวทีเ่หมาะสมทีสุ่ด และพยายามท าให้  
การตอบสนองเช่นนัน้ เชื่อมโยงกบัสิง่เรา้ทีต่อ้งการใหเ้รยีนรูต่้อไปเรือ่ย ๆ โดยสรปุ ดงันี้ คอื 
       2.1.1 การเรยีนรูเ้กดิจากการเชื่อมโยงระหว่างสิง่เรา้กบัการตอบสนอง  
                2.1.2 กฎการเรยีนรู้ 
                     2.1.2.1 กฎแห่งความพรอ้ม คอืการเรยีนรูเ้กดิขึน้ไดด้เีมือ่มคีวามพรอ้มทัง้
รา่งกายและจติใจ 
                     2.1.2.2 กฎแห่งการฝึกหดั คอื การท าซ ้าบ่อยๆ ท าใหก้ารเรยีนรูค้งทนถาวร  
                     2.1.2.3 กฎการใช ้คอื ความมัน่คงการเรยีนรูเ้กดิจากการเรยีนรูเ้กดิจากการใช้
บ่อยๆท าใหไ้มล่มื 
                     2.1.2.4 กฎแห่งผลทีพ่งึพอใจ คอื การไดร้บัผลความพงึพอใจเป็นปัจจยัที่
ส าคญัต่อการเรยีนรู้ 
 
      2.2 ทฤษฎกีารวางเงือ่นไขของ สกนิเนอร ์(Skiner) ซึง่แนวคดินี้ เน้นการเสรมิแรง 
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เป็นสิง่ทีม่อีทิธพิลต่อการแสดงพฤตกิรรมของบุคคล ม ี2 ประการ 
                    2.2.1 การเสรมิแรงทางบวก คอืสิง่ทีม่อีทิธพิลท าใหม้พีฤตกิรรมเกดิเพิม่ขึน้  
                    2.2.2 การเสรมิแรงทางลบ คอืการลงโทษ เป็นการหยดุพฤตกิรรมเท่านัน้  
 3. ทฤษฎีกลุ่มมนุษยนิยม      
             แนวคดิของทฤษฎกีลุม่น้ีอยูใ่นกลุม่ของ มาสโลว ์(Maslow) โรเจอร ์(Rogers) โนลส ์
(Knowles) ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้ 
      3.1 มาสโลว ์(Maslow) มคีวามเชื่อว่าความตอ้งการของมนุษยเ์ป็นไปตามล าดบั  
ขัน้ คอื 
           3.1. 1 มนุษยม์คีวามตอ้งการพืน้ฐานธรรมชาต ิ5 ขัน้ตามล าดบัคอืความตอ้งการ
ทางดา้นรา่งกายความปลอดภยั ความรกั ไดร้บัการยอมรบัและยกยอ่งจากสงัคม และการไดร้บั
พฒันาศกัยภาพอยา่งเตม็ที่ 
                    3.1.2 มนุษยต์อ้งการรูจ้กัและพฒันาตนเองใหไ้ดร้บัประสบการณ์สงูสุด  
               3.2 โรเจอร ์(Rogers) มคีวามเชื่อว่า มนุษยส์ามารถพฒันาตนเองไดห้ากอยูใ่น
สภาพทีผ่่อนคลายและเป็นอสิระ ดงันัน้การเรยีนรูเ้ป็นกระบวนการจดับรรยากาศ ทีผ่่อนคลาย 
เป็นอสิระใหผู้เ้รยีนเป็นศูนยก์ลางผูส้อนเป็นผูช้ีแ้นะอ านวยความสะดวกในการเรยีน 
               3.3 โนลส ์(Knowles) มคีวามเชื่อว่า กระบวนการเรยีนรูข้องมนุษยเ์ป็นกระบวนการ
ภายในของแต่ละคน และจะเรยีนรูไ้ดด้เีมือ่มอีสิระดว้ยวธิกีารทีต่นเองพอใจ ดงันี้  
                   3.3.1 ผูเ้รยีนจะเรยีนรูไ้ดม้ากถา้มสี่วนรว่มในการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  
                   3.3.2 ผูเ้รยีนจะน าประสบการณ์ ความรู ้ทกัษะ ค่านิยม มาสู่กระบวนการเรยีนรู้
ภายในตนเอง 
                   3.3.3 การเรยีนรูท้ีม่อีสิระตามสิง่ทีต่อ้งการดว้ยวธิกีารพอใจจะท าใหเ้กดิการ
เรยีนรูไ้ดด้ ี
          3.3. 4 มนุษยม์ลีกัษณะเฉพาะตน จงึควรไดร้บัการส่งเสรมิ ความเป็นเอกกตัต
บุคคล 
          3.3. 5 มนุษยม์คีวามสามารถมเีสรภีาพ ทีจ่ะตดัสนิใจเลอืกกระท าในสิง่ทีต่นพอใจ
และรบัผดิชอบต่อการกระท าของตนเอง 
 
 4.ทฤษฎีพหปัุญญา  
    แนวคดิของทฤษฎนีี้ คอื การด์เนอร ์(Gardner) ไดก้ล่าวว่า เชาวปั์ญญาของมนุษย์
มไิดม้เีฉพาะความสามารถทางดา้นคณติศาสตรแ์ละดา้นภาษาเท่านัน้หากแต่มหีลากหลายถงึ  
9 ดา้น เพยีงแต่ ละดา้นไมเ่ท่ากนั ท าใหแ้ต่ละคนมแีบบแผน ซึง่เป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละบุคคล 
หากไดร้บัการส่งเสรมิทีเ่หมาะสม จะสามารถพฒันาศกัยภาพของตนเอง ใหเ้ตม็ศกัยภาพได้  
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เชาวน์ปัญญา (Intelligence) หมายถงึ ความสามารถในการแกปั้ญหาในสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ 
หรอื การสรา้งสรรคผ์ลงานต่างๆ ซึง่จะมคีวามสมัพนัธก์บับรบิททางวฒันธรรมในแต่ละแห่ง
รวมทัง้ความสามารถใจ การตัง้ปัญหาเพื่อจะหาค าตอบและเพิม่พนูความรู ้การด์เนอร ์  
มคีวามเชื่อพืน้ฐานทีส่ าคญั 2 ประการ ดงันี้ 
      4.1 เชาวน์ปัญญาของบุคคลมไิดม้เีพยีงความสามารถทางภาษา และทาง
คณติศาสตร ์เท่านัน้ แต่มอียูอ่ยา่งหลากหลายถงึ 9 ประเภทดว้ยกนั ซึง่เขากล่าวว่าความจรงิ
อาจจะมมีากกว่านี้ คนแต่ละคนจะมคีวามสามารถเฉพาะดา้นทีแ่ตกต่างไปจากคนอื่นและมี
ความสามารถในดา้นต่างๆไมเ่ท่ากนั ความสามารถทีผ่สมผสานกนัออกมา ท าใหบุ้คคลแต่ละคน
มแีบบแผนซึง่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตน   
      4.2 เชาวน์ปัญญาของแต่ละบุคคลจะไมอ่ยูค่งทีอ่ยูท่ีร่ะดบัทีต่นมตีอนเกดิสามารถ
เปลีย่นแปลงไดห้ากไดร้บัการส่งเสรมิทีเ่หมาะสมในความคดิของการด์เนอร ์เชาวน์ปัญญาของ
บุคคลประกอบดว้ยความสามารถ 3 ประการ ดงันี้  
                   4.2.1 ความสามารถในการแกปั้ญหาในสภาพการณ์ต่างๆ ทีเ่ป็นไปตาม
ธรรมชาตแิละตามบรบิททางวฒันธรรมของบุคคลนัน้  
                   4.2.2 ความสามารถในการสรา้งสรรคผ์ลงานทีม่ปีระสทิธภิาพและสมัพนัธก์บั
บรบิททางวฒันธรรม  
                   4.2.3 ความสามารถในการแสวงหาหรอืตัง้ปัญหาเพื่อหาค าตอบและเพิม่พนู
ความรู ้
              5.การจดัการเรียนรู้ตามแนวพระพทุธศาสนา  
              การเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา เป็นการศกึษาที ่ท าใหบุ้คคลพฒันาในทุกดา้น
ทัง้ในดา้นความคดิ ความรู ้ความช านาญ อารมณ์ ความรูส้กึต่างๆโดยถอืว่า เป็นการศกึษาทีท่ า
ใหม้นุษย ์เป็นมนุษยท์ีส่มบรูณ์ พระพุทธศาสนา ไดใ้หค้วามส าคญัต่อการเรยีนรูข้องมนุษย์  
โดยมแีนวคดิว่า มนุษยจ์ะเป็นผูป้ระเสรฐิ หรอืเป็นมนุษยท์ีส่มบรูณ์ไดด้ว้ยการฝึกฝนพฒันา
ตนเองจนประสบผลส าเรจ็ไปตามล าดบั ตามสตปัิญญา และความพรอ้มของแต่ละบุคคล  
การฝึกฝน หรอื การเรยีนรู ้จงึเป็นกระบวนส าคญัต่อการด ารงชวีติ เพราะมนุษยต์อ้งเกีย่วขอ้ง
สมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้มต่าง ๆ หรอืสมัพนัธก์บัโลกในฐานะปัจเจกบุคคล และการอยูร่ว่มกนัใน
สงัคมดงันัน้มนุษยจ์งึตอ้งมกีารปรบัตวั พฒันาตนเองตามสภาพแวดลอ้ม ตามยคุตามสมยัเพื่อ
การด ารงชวีติอยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งปกตสิุข (กรมวชิาการ. 2545) แนวการจดัการเรยีนรูท้ีผู่ว้จิยั
น ามาใชใ้นการจดัท ายทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู ้คอื การจดัการเรยีนรูแ้บบไตรสกิขา 
ประกอบดว้ยขัน้ตอนการศกึษา 3 ขัน้ ดงันี้ 
 1.ขัน้ศลี (ศลีสกิขา) คอื การควบคุมใหน้กัเรยีนอยูใ่นระเบยีบวนิยั ทัง้กายและวาจา ให้
อยูใ่นสภาพเรยีบรอ้ยเป็นปกตพิรอ้มทีจ่ะเรยีน 
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 2.ขัน้สมาธ ิ(จติตสกิขา) คอื การฝึกสมาธขิัน้ตน้ในการควบคุมสต ิใหน้กัเรยีนรวมจติใจ 
ความคดิแน่วแน่เป็นจดุเดยีว นกัเรยีนตดัเสยีงรบกวนอื่นๆ ออกจากความคดิและจติใจ  
 3.ขัน้ปัญญา (ปัญญาสกิขา) คอื ขัน้นกัเรยีนใชส้มาธ ิความมจีติใจแน่วแน่ ท าความ
เขา้ใจ ในปัญหา การหาสาเหตุของปัญหาเพื่อการแกไ้ข พจิารณาผลทีเ่กดิขึน้จนเกดิความรูแ้จง้
เขา้ใจ และการแกปั้ญหาได ้เกดิการเรยีนรู ้เกดิปัญญาในตนเอง มมีโนทศัน์ในเรือ่งนัน้ไดถู้กตอ้ง
ตามความเป็นจรงิ 
 
ความสมัพนัธข์องแนวคิดทฤษฎีพืน้ฐานและการพฒันายทุธศาสตร ์
 การพฒันายทุธศาสตรก์ารจดัการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษาศาสนา  และวฒันธรรม 
เป็นการบรูณาการการเรยีนรูท้ีใ่ชส้มองเป็นฐาน กบัการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนาโดยม ี
แนวความเชื่อว่า ผูเ้รยีนมคีวามแตกต่างกนั มสีตปัิญญาสามารถเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง  
มอีงคป์ระกอบส าคญั 2 ประการคอื องคป์ระกอบเกีย่วกบัการจดัการการเรยีนรู ้และ
องคป์ระกอบเกีย่วกบัการจดัสภาพแวดลอ้ม ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้  
 1.องคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัการการเรียนรู้   
    การ สาระสงัคมศกึษาศาสนา และวฒันธรรม ใหม้ปีระสทิธภิาพ และบรรลุตาม
จดุประสงคก์ารเรยีนรูม้อีงคป์ระกอบทีส่ าคญั การก าหนดวธิสีอนใหส้อดคลอ้ง เหมาะสมกบั
เนื้อหาทีส่อน สาระการเรยีนรู ้และมาตรฐานการเรยีนรู ้นอกจากวธิสีอนทีด่แีลว้การเลอืกใชส้ื่อ  
มาประกอบการเรยีนการสอนทีเ่หมาะสม กบัวธิสีอนจะส่งเสรมิใหม้กีารเรยีนการสอนใหม้ี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ ดงันัน้องคป์ระกอบเกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอน ดงัต่อไปนี้  
    1.1 การพฒันาขัน้ตอนการจดัการเรยีนรู้  เป็นการวเิคราะห ์หลกัการการเรยีนรู ้
แนวคดิ ทฤษฎ ีแลว้สงัเคราะหข์ัน้ตอน การจดัการเรยีนรู ้ดงัรายละเอยีดในตารางที ่28  
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ตารางท่ี 28  ความสมัพนัธข์องแนวคดิพืน้ฐานและแนวการจดัการเรยีนรู ้สาระสงัคมศกึษา 
                ศาสนา และ วฒันธรรมเป็นการบรูณาการการเรยีนรู้ ทีใ่ชส้มองเป็นฐานกบั 
                การเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา  
 

ความสมัพนัธก์บัแนวคิดทฤษฎีพื้นฐาน กระบวนการเรียนรู้ 
ท่ีผูวิ้จยัน ามาใช้ 

1.ทฤษฎขีองเพยีเจต ์เชื่อว่าการใหป้ระสบการณ์การเรยีนรูท้ีด่มีาจากความ
ตอ้ง ความสนใจต่อสิง่แวดลอ้มรอบตวัหรอืการใชค้ าถามกระตุน้ใหค้ดิหา
ค าตอบสอดคลอ้งกบัแนวคดิของบรเูนอรท์ีว่่าการเรยีนรูจ้ะพฒันาไดด้ขีึน้อยู่
กบัประสบการณ์และสิง่แวดลอ้มทีอ่ยูร่อบตวัผูเ้รยีนซึง่มพีืน้ฐานทีแ่ตกต่าง
กนั การเรยีนรูส้ ิง่รูใ้หมท่ าใหส้รา้งความสมัพนัธเ์ชื่อมโยงระหว่างความรูเ้ดมิ
กบัความรูใ้หมส่อดคลอ้งกบัแนวคดิของออซเูบลกบัโรเจอรท์ีเ่ชื่อว่าการ
เรยีนรูจ้ะเกดิขึน้เมือ่ผูเ้รยีนรูว้่า สิง่ทีเ่รยีนมคีวามสมัพนัธก์บัความตอ้งของ
ผูเ้รยีน ตลอดจนเป็นจดุเริม่ตน้ของแนวการเรยีนรูข้องพระพุทธศาสนา คอื
สมัมาทฎิฐมิคีวามเหน็ทีถู่กตอ้ง 

1.ขัน้ส ารวจประเดน็ 
 
 

2.การเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามหมายของออซเูบลมคีวามเชื่อว่าการน าเสนอ
ความคดิรวบยอด หรอืกรอบมโนทศัน์ก่อนการสอนเนื้อหาจะช่วยใหเ้นื้อหา
สาระมคีวามหมาย สอดคลอ้งกบัแนวคดิของเพยีเจตท์ีว่่าทีว่่าการเรยีนรูจ้าก
สิง่ทีผู่เ้รยีนคุน้เคยมปีระสบการณ์มาก่อนแลว้เสนอสิง่ใหมท่ีม่คีวามสมัพนัธ์
กบัสิง่เก่าจะช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูไ้ดด้ตีลอดจนแนวคดิของ  
การด์เนอรเ์ชื่อว่า บุคคลมเีชาวปั์ญญาอยูห่ลากหลายในแต่ละดา้น เพยีงแต่
ความสามารถในแต่ละดา้นไมเ่ท่าเทยีมกนัเท่านัน้ และแนวการเรยีนรูข้อง
พระพุทธศาสนาทีเ่ชื่อว่ามนุษยเ์ป็นเวไนยบุคคล คอื เรยีนรู ้ฝักหดัพฒันาได้ 

2.ขัน้การใหค้วามรู้
พืน้ฐาน 
 

3.การด์เนอรเ์ชื่อว่า มนุษยม์คีวามสามารถในการแสวงหาหรอืตัง้ปัญหา  
เพื่อหาค าตอบ และเพิม่พนูความรูไ้ดส้อดคลอ้งกบัแนวคดิของเพยีเจตท์ีว่่า
การทีผู่เ้รยีนไดร้บัประสบการณ์ทีห่ลากหลายและมปีฏสิมัพนัธก์บั
สิง่แวดลอ้มทีอ่ยูร่อบตวัทัง้ทางธรรมชาตกิายภาพบุคคลสื่อและเทคโนโลยทีี่
ท าใหผู้เ้รยีนไดซ้มึซบัรบัขอ้มลูต่างๆ เขา้สู่โครงสรา้งทางปัญญาของตนถา้
เกดิความขดัแยง้ทางปัญญาซึง่บุคคลจะตอ้งใชก้ระบวนการปรบัสภาวะช่วย
สรา้งความหมายของขอ้มลูใหมแ่ละขอ้มลูเก่าใหแ้ก่ตนเองและโรเจอร ์เชื่อ
ว่าการเรยีนรูท้ีส่ าคญัเกดิจากตวัผูเ้รยีนเองถา้ผูเ้รยีนมสี่วนรว่มและ
รบัผดิชอบใน 

3.ขัน้วเิคราะห์ 
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ตารางท่ี 28 ความสมัพนัธข์องแนวคดิพืน้ฐานและแนวการจดัการเรยีนรู ้สาระสงัคมศกึษา 
                ศาสนา และ วฒันธรรมเป็นการบรูณาการการเรยีนรู้ ทีใ่ชส้มองเป็นฐานกบั 
                การเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา (ต่อ) 
 

ความสมัพนัธก์บัแนวคิดทฤษฎีพื้นฐาน กระบวนการเรียนรู้ 
ท่ีผูวิ้จยัน ามาใช้ 

กระบวนการเรยีนรูจ้ะท าใหเ้กดิการเรยีนเรยีนรูด้ยี ิง่ขึน้ตลอดจน  
แนวการเรยีนรูข้องพุทธศาสนาทีเ่ชื่อว่ามนุษยม์สีตปัิญญามาตัง้แต่เกดิ  
มคีวามแตกต่างกนัจ าเป็นตอ้งไดร้บัการพฒันาใหเ้กดิการเรยีนรู้  

 

4.ทฤษฎเีชื่อมโยงของธอรน์ไดคเ์ชื่อว่าการทีเ่ปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนได้
เรยีนรูส้ถานการณ์ต่างๆดว้ยตนเองจะช่วยท าใหใ้หผู้เ้รยีนสามารถจดจ า
การเรยีนรูไ้ดด้ที าใหเ้กดิความภาคภมูใิจในการกระท าสิง่ต่างๆดว้ย
ตนเองสอดคลอ้งกบัแนวคดิของบรนุเนอรท์ีเ่ชื่อว่า กระบวนการคน้พบ
ดว้ยตนเองเป็นกระบวนการทีด่มีคีวามหมายแก่ผูเ้รยีนและหลกัการ
เรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนาคอื การเรยีนรูเ้ป็นวถิทีัง้ชวีติมลีกัษณะ
เป็นองคร์วมอยูใ่นลกัษณะทีเ่ป็นรปูธรรมและนามธรรม 

4.ขัน้การเรยีนรู้
สถานการณ์ 

 

5.ทฤษฎกีารเรยีนรูข้องโรเจอรเ์ชื่อว่าการเรยีนรูท้ีส่ าคญัเกดิจากตวั
ผูเ้รยีนเองถา้ใหผู้เ้รยีนมสี่วนรว่มและรบัผดิชอบในกระบวนการเรยีนรูจ้ะ
ท าใหเ้กดิการเรยีนรูไ้ดด้ยี ิง่ขึน้ตลอดจนเปิดโอกาสส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนได ้
พฒันาเฉพาะตน เลอืกในสิง่ทีเ่รยีนและวธิกีารดว้ยตวัเองจะท าให้ 
การเรยีนรูด้ขี ึน้ สอดคลอ้งกบัการด์เนอรท์ีก่ล่าวว่า ความสามารถใน
หลายๆ  ดา้นของมนุษย ์ท าใหม้แีบบแผน เอกลกัษณ์เฉพาะตนถา้หาก
ส่งเสรมิไดอ้ยา่งเหมาะสมจะสามารถพฒันาศกัยภาพของตนเองไดอ้ยา่ง
เตม็ที ่หลกัการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา คอืการเรยีนรูก้ารฝึกฝน
ตนเองตอ้งมคีรบทัง้ 3 ดา้น คอื ศลี สมาธ ิปัญญา 

5.ขัน้วางแผนการจดัการ 
เป็นการเป็นการจดัท า
แผนการท างาน 

6.ทฤษฎเีชื่อมโยงของธอรน์ไดค ์ทีก่ล่าวว่าการเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนได้ 
ลงมอืปฏบิตัลิองผดิลองถูกจะช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้แกไ้ขปัญหา
สามารถจดจ าสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูเ้กดิเกดิความภาคภมูใิจในผลงานทีต่นเองได้
กระท า สอดคลอ้งกบัทฤษฎกีารเรยีนรูข้องบรนุเนอร ์ทีก่ล่าวว่า  
การเรยีนรูท้ีเ่กดิจากการคน้พบดว้ยตนเองเป็นกระบวนการเรยีนรูท้ีม่ ี
ความหมายต่อผูเ้รยีนตลอดจนหลกัการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา 
คอืการเรยีนรูก้ารฝึกฝนตนเองตอ้งมคีรบทัง้ 3 ดา้นคอื ศลี สมาธ ิปัญญา 

6.ขัน้ลงมอืปฏบิตั ิ
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                ศาสนา และ วฒันธรรมเป็นการบรูณาการการเรยีนรู้ ทีใ่ชส้มองเป็นฐานกบั 
                การเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา (ต่อ) 
 

ความสมัพนัธก์บัแนวคิดทฤษฎีพื้นฐาน กระบวนการเรียนรู้ 
ท่ีผูวิ้จยัน ามาใช้ 

7.ทฤษฎพีหุปัญญาของ การด์เนอรเ์ชื่อว่า มนุษยม์คีวามสามารถที่
หลากหลายดงันัน้การจดักจิกรรมการเรยีนรูจ้งึตอ้งมคีวามหลากหลาย
ดงันัน้ การเคารพในเอกลกัษณ์ของแต่ละบุคคลรวมทัง้ความแตกต่าง 
ท าใหเ้กดิประโยชน์ต่อส่วนรวม สอดคลอ้งกบัทฤษฎกีารเรยีนรูข้องมาส
โลว ์คอืมนุษยต์อ้งการไดร้บัการยอมรบันบัถอืยกยอ่งจากผูอ้ื่นและ  
การเขา้ใจตนเอง และการเรยีนรูต้ามแนวพุทธศาสนา ทีเ่ชื่อว่าการพฒันา
ปัญญาของมนุษยต์อ้งพฒันาโดยการแสวงหาความรู ้(สุตมยปัญญา)  
การฝึกฝนคดิคน้ (จนิตามยปัญญา) การฝึกฝนตนเอง (ภาวนามยปัญญา)  
 

7.ขัน้แลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
 

 
 1.2 การน าสื่อมาใชป้ระกอบการเรยีนการสอน เป็นการน าใบความรู ้ใบกจิกรรม  
และวสัดุอุปกรณ์ บทเรยีนส าเรจ็รปู ภาพ เกม ฯ มาใชป้ระกอบแผนการจดัการเรยีนรูต้าม
ขัน้ตอนการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้ 
 
 2.องคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัสภาพแวดล้อม  
     การจดัสภาพแวดลอ้มทีส่่งเสรมิการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน การมบีรรยากาศและ
สภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้เพื่อใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาตนเองตามศกัยภาพของตนมี
องคป์ระกอบทีส่ าคญั 3 องคป์ระกอบ ดงัรายละเอยีดใน ตารางที ่29  
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ตารางท่ี 29 ความสมัพนัธข์องการจดัสภาพแวดลอ้มและแนวปฏบิตัใินการจดัการการเรยีนรู ้  
                สาระสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรมโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนว  
                พระพทุธศาสนา 
 

องคป์ระกอบ แนวปฏิบติั 
1.การวเิคราะหผ์ูเ้รยีนเป็นรายบุคคล 1.วเิคราะหผ์ูเ้รยีนจากผลการเรยีนทีเ่คยเรยีน

มาแลว้หรอืทดสอบก่อนเรยีน 
2.น าผลการวเิคราะหผ์ูเ้รยีนมาจดักลุ่มผูเ้รยีน  
3.การจดัท าแฟ้มพฒันาผูเ้รยีน เป็นรายบุคคล
และหอ้งเรยีน 

2.การจดักลุ่มผูเ้รยีน 4.จดักลุ่มผูเ้รยีนตามรปูแบบของแต่ละกจิกรรม 
เช่น แบ่งกลุ่มๆละ 4-5 คน โดยคละ
ความสามารถ 
5.ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่มและ 
มบีทบาทในการเรยีนรูจ้ากกลุ่มใหม้ากทีสุ่ด  

3.การจดับรรยากาศสภาพแวดลอ้มในชัน้เรยีน 6.การส่งเสรมิบรรยากาศในชัน้เรยีนใหเ้กดิ
แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิแ์ละความสุขในการเรยีน 
ตลอดจนการจดับรรยากาศทีส่่งเสรมิ 
การท างานเป็นกลุ่ม 
7.การจดัแหล่งการเรยีนรูเ้พื่อส่งเสรมิ
การศกึษาคน้ควา้ของผูเ้รยีนทีห่ลากหลาย 
 

 
จดุมุ่งหมายของยทุธศาสตร ์ 
 1.เพื่อพฒันายทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู ้สาระสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม
ทีใ่ชส้มองเป็นฐาน โดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา  เพื่อส่งเสรมิความสามารถ
ในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 
 2.เพื่อศกึษาผลการใชย้ทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู ้สาระสงัคมศกึษา ศาสนา  และ
วฒันธรรม ทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรู ้ตามแนวพระพุทธศาสนา  เพื่อส่งเสรมิ
ความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา ปีที ่2 
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กรอบแนวคิด และทฤษฎีพืน้ฐานในการพฒันายทุธศาสตร ์
กรอบแนวคดิการพฒันายทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา ศาสนาและ

วฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสรมิ
ความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา ปีที ่2 การก าหนด
หลกัการ จดุหมาย องคป์ระกอบยทุธศาสตรไ์ดม้าจากทฤษฎพีืน้ฐาน แนวคดิการจดัการเรยีนรู้
และขอ้มลูต่างๆ มกีระบวนการด าเนินการ ดงัแสดงในภาพที ่29 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 29  กรอบแนวคดิการพฒันายทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษาทีใ่ชส้มอง  
              เป็นฐานโดยบรูณาการทฤษฎกีารเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสริม  
              ความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 
 
 จากแนวคดิทฤษฎทีีน่ ามาใชใ้นการจดัท ายทุธศาสตร ์โดยน า หลกัการรว่มของ 
การเรยีนรูท้ีใ่ชส้มองเป็นฐานและหลกัการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนาซึง่ไดจ้ากการวเิคราะห ์
หลกัการ แนวคดิ ทฤษฎ ีจากเอกสารการสอบถาม และการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญ ในการน ามา
สรา้งเป็นองคป์ระกอบในการจดัการเรยีนรู ้กระบวนการจดัการเรยีนรูแ้ละการจัดสภาพแวดลอ้ม

ยุทธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูท้ีใ่ชส้มอง
เป็นฐานโดยบรูณาการทฤษฎกีารเรยีนรู้
ตามแนวพระพุทธศาสนา 

แนวคดิทฤษฎทีีใ่ชเ้ป็น
พืน้ฐานในการพฒันา
ยุทธศาสตรก์ารจดัการเรยีนรู ้

ขัน้ตอนการจดัการเรียนรู ้
1.ขัน้ส ารวจประเดน็ 

2.ขัน้การใหค้วามรูฐ้าน 

3.ขัน้การวเิคราะห ์

4.ขัน้การเรยีนรูส้ถานการณ์ 

5.ขัน้วางแผนการจดัการ 
6.ขัน้ลงมอืปฏบิตั ิ

7.ขัน้แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

1.ทฤษฎกีลุ่มพุทธนิิยม 
(Cognitivism) 
2.ทฤษฎกีลุ่มพฤตกิรรมนิยม 
(Behaviorism) 
3.ทฤษฎกีลุ่มมนุษยนิยม 
(Humanism) 
4.ทฤษฎพีหุปัญญา 
(Multiple Intelligences) 
5.การเรยีนรูต้ามแนว
พระพุทธศาสนา (Buddhist 
Instructional) 

ความสามารถใน
การคดิอย่างมี
วจิารณญาณ 

ผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน
สาระสงัคมศกึษา 

ศาสนาและ
วฒันธรรม องคป์ระกอบด้านการจดัสภาพแวดล้อม 

1.การจดัสภาพแวดลอ้มภายในหอ้งเรยีน 

2.การจดัสภาพแวดลอ้มภายนอก 
ขอ้มลูสมัภาษณ์ของ     

ผูเ้ชีย่วชาญ 

ผลลพัธจ์าก 

การด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร ์
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ทีส่่งเสรมิการเรยีนรูเ้พื่อใหเ้หน็ ความเชื่อมโยงของ การออกแบบ และพฒันาขัน้ตอนการเรยีนรู้
สาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรู้  ตามแนว
พระพุทธศาสนาทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ ดงัแสดงในภาพที ่  30 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี 30 ขัน้ตอนการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็น  
                        ฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา  
 
 ในการน าขัน้ตอนการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษาศาสนา  และวฒันธรรมทีผู่ว้จิยัพฒันา ซึง่มี
รายละเอยีดการจดักจิกรรมทีด่ าเนินการตามขัน้ตอนการเรยีนรู้  ดงัแสดงในตารางที ่3 
 

ขัน้ตอนการเรียนรูส้าระสงัคมศึกษา   
 ศาสนาและวฒันธรรมท่ีผูวิ้จยัพฒันา
ขึน้ 

1.ขัน้ส ารวจประเดน็ 

2.ขัน้การให้ความรูพ้ืน้ฐาน 

3.ขัน้การวิเคราะห ์

4.ขัน้การเรียนรูส้ถานการณ์ 

 

5.ขัน้วางแผนการจดัการ 
 

6.ขัน้ลงมือปฏิบติั 

 

หลกัการเรียนรูท่ี้ใช้สมอง 
เป็นฐาน 

 

หลกัการเรียนรูต้ามแนว 
พระพทุธศาสนา 

 

7.ขัน้แลกเปล่ียนเรียนรู ้

 

1.มนุษยเ์ป็นเอกกตัตบุคคลเป็นสมาชกิ
ของสงัคมตอ้งอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่น 
 
2.มนุษยเ์ป็นเวไนยบุคคลสามารถ
เรยีนรูฝึ้กฝน อบรม บ่มนิสยัได ้
 
3.มนุษยม์สีตปัิญญาตัง้แต่เกดิม ี
ความแตกต่างกนัจ าเป็นตอ้งไดร้บั 
การพฒันาใหเ้กดิการเรยีนรู ้
 
4.การเรยีนรูเ้ป็นวถิที ัง้ชวีติมลีกัษณะ
เป็นองคร์วมอยู่ในลกัษณะรปูธรรม
นามธรรม 
 
5.การเรยีนรู ้การฝึกฝนตนเองตอ้งมี
ครบทัง้ 3 ดา้น ตามหลกัการเรยีนรู้
ไตรสกิขา คอื1.ขัน้ศลี (ศลีสกิขา)  
2.ขัน้สมาธ ิ(จติตสกิขา) 3.ขัน้ปัญญา 
(ปัญญาสกิขา) 
 
6.การพฒันาปัญญาของมนุษยต์อ้ง   
  พฒันาโดยการแสวงหาความรู ้
 (สุตมยปัญญา) การฝึกฝนคดิคน้  
 (จนิตามยปัญญา) การฝึกฝนตนเอง    
 (ภาวนามยปัญญา) 
 

1.สมองมรีะบบการเรยีนรูท้ีซ่บัซอ้นเพราะรวม
ไปถงึร่างกายการเคลือ่นไหว ความคดิ 
อารมณ์สิง่แวดลอ้มซึง่เกดิขึน้พรอ้มกนั 
2.สมองจะเรยีนรูไ้ดถ้า้มปีฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ื่น 
สงัคม สิง่แวดลอ้ม 
3.สมองจะแสวงหาความหมาย ความเขา้ใจ
จากประสบการณ์ชวีติตลอดเวลา 
4.การแสวงหาความหมายความเขา้ใจใน
ประสบการณ์โดยจดัไวเ้ป็นหมวดหมูแ่บบแผน 
5.อารมณ์มสี่วนส าคญัในการเรยีนรู ้
6.สมองจะเรยีนรูไ้ปพรอ้มๆกนัทัง้ภาพรวม
และภาพย่อย 
7.การเรยีนรูเ้กดิจากการตัง้จุดสนใจเรือ่งทีจ่ะ
ศกึษาและเกดิจากสิง่แวดลอ้มทีไ่มไ่ดต้ัง้ใจ
ศกึษา 
8.การเรยีนรูจ้ะมกีระบวนเกดิจากทีรู่ต้วัและไม่
รูต้วั 
9.สมองมคีวามจ า 2 แบบคอืแบบเชือ่มโยงมติ/ิ
ระยะซึง่บนัทกึจากประสบการณ์ของเราและ
ความจ าแบบท่องจ า 
10.การเรยีนรูส้มองเป็นไปตามพฒันาการ 
11.การเรยีนรูท้ีส่งูและซบัซอ้นจะเรยีนรูไ้ดด้ใีน
บรรยากาศทีย่ ัว่ยุและทา้ทายใหเ้สีย่งถา้
บรรยากาศเครยีดและกดดนัจะไมเ่กดิการ
เรยีนรู ้
12.สมองของแต่ละคนมคีวามเฉพาะตน 
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ตารางท่ี 30 รายละเอยีดการจดักจิกรรมทีด่ าเนินการตามขัน้ตอนการเรยีนรู้  
 
ขัน้ตอนการเรียนรู้สาระสงัคมศึกษา
ศาสนาและวฒันธรรมท่ีผูวิ้จยัพฒันาขึ้น 

รายละเอียดกิจกรรมท่ีด าเนินการตาม
ขัน้ตอนการเรียนรู้ 

1.ขัน้ส ารวจประเด็น 1.เป็นการน าเขา้สู่บทเรยีน โดยทีผู่เ้รยีนไดร้บั  
การกระตุน้ใหเ้กดิการคดิ เพื่อสรา้งความสนในใจ
ในประเดน็เรือ่งทีจ่ะเรยีนรู้ เช่น ใชภ้าพ การ
ซกัถาม การใชเ้พลง ใชเ้กม ใชบ้ทสวดมนตไ์หว้
พระ การนัง่สมาธ ิฯ 

2.ขัน้การใหค้วามรูพ้ืน้ฐาน 2.โดยทีผู่เ้รยีนเกดิการเรยีนรูด้ว้ยตนเองโดย 
การเผชญิปัญหาหรอืสถานการณ์ทีส่มัพนัธก์บั
ผูเ้รยีนเป็นแรงจงูใจภายในทีท่ าใหเ้กดิ
กระบวนการคดิ อาจจะใชก้ารสนทนา อภปิราย
ซกัถามโดยการเชื่อมโยงกบัสิง่ทีจ่ะศกึษา 

3.ขัน้การวเิคราะห์ 3.เป็นการส ารวจประเดน็ปัญหาการสบืคน้ขอ้มลู
ของเหตุปัญหา วเิคราะห ์และหาทางเลอืกท า
ความเขา้ใจกบัแนวคดิต่างๆ โดยใชก้ระบวนการ
เรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั  

4.ขัน้การเรยีนรูส้ถานการณ์ 4.เป็นการรว่มกนัจดัเตรยีมเนื้อหาใหส้อดคลอ้ง
กนัแต่การน าเสนอทีม่หีลากหลายเพื่อใหผู้เ้รยีนได้
มองเหน็ปัญหาในหลายแงม่มุโดยการรว่มกนัสรปุ
สาระทีไ่ดจ้ากการศกึษาและรว่มกนัตรวจสอบ
สาระการเรยีนรูร้ว่มกนัเช่นการใชแ้ผนทีค่วามคดิ 
(Mind mapping) 

5.ขัน้วางแผนการจดัการ 5.เป็นการวางแผนการจดัการ ล าดบัขัน้ตอนของ
การปฏบิตัพิจิารณาความเป็นไปไดใ้นการจดัการ 
การก าหนดทางเลอืก การน าเสนอผลงานทัง้หมด
นี้มองผ่านชิน้งาน ความรว่มมอืในการเรยีนรู้ 
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ตารางท่ี 30 รายละเอยีดการจดักจิกรรมทีด่ าเนินการตามขัน้ตอนการเรยีนรู้  (ต่อ)  
 
ขัน้ตอนการเรียนรู้สาระสงัคมศึกษา
ศาสนาและวฒันธรรมท่ีผูวิ้จยัพฒันาขึ้น 

รายละเอียดกิจกรรมท่ีด าเนินการตาม
ขัน้ตอนการเรียนรู้ 

6.ขัน้ลงมอืปฏบิตั ิ 6.เป็นการจดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดล้งมอืปฏบิตัิ
ท ากจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และการจดั
สภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู้ โดยใช้
กระบวนการกลุ่ม หรอืการระดมสมอง ในเสนอ
การแกปั้ญหา สรปุผลงาน เป็นการสะทอ้น
ความคดิ ประเดน็ปัญหา การประยกุตใ์ช้ 
 

7.ขัน้แลกเปลีย่นเรยีนรู้ 7.เป็นการส่งเสรมิผูเ้รยีนไดแ้สดงผลงานและมี
ปฏสิมัพนัธแ์ลกเปลีย่นเรยีนรู ้ประเมนิผลงาน
ของของตนเองและกลุ่ม โดยผ่านกจิกรรมที่
หลากหลาย เช่น การท าแผ่นพบั การประเมนิ
ชิน้งาน ท าแบบฝึกหดั แบบทดสอบ แฟ้ม
สะสมงาน นิทรรศการ โครงงาน แผ่นภาพ 
โปสเตอร ์หนงัสอืพมิพ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



329 
 

 

ส่วนท่ี  2 
 ยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรียนรู้สาระสงัคมศึกษาท่ีใช้สมอง
เป็นฐานโดยบูรณาการทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวพระพทุธศาสนา 
เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียน 
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 
องคป์ระกอบยทุธศาสตร ์
 ยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษาทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการ
ทฤษฎกีารเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคดิอยา่งมี
วจิารณญาณ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 มอีงคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้ง 2 องคป์ระกอบ 
ดงัแสดงในภาพที ่31 
  
 

 
 
 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 31  องคป์ระกอบของยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู้สาระสงัคมศกึษา ศาสนาและ 
              วฒันธรรม 

ยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 
ทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการทฤษฎกีารเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา
เพื่อส่งเสรมิความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 

องคป์ระกอบของยทุธศาสตร ์

องคป์ระกอบเกีย่วกบัการจดัการเรยีนรู้ 
1.การพฒันาขัน้ตอนการจดัการเรยีนรู้ 
2.การน าสื่อมาใชป้ระกอบการเรยีนการสอน  

องคป์ระกอบส่งเสรมิการจดัการเรยีนรู้ 
1.การวเิคราะหผ์ูเ้รยีนเป็นรายบุคคล  
2.การจดับรรยากาศ และสภาพแวดลอ้ม  
3.สื่อการสอน และแหล่งเรยีนรู้ 
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 จากภาพที ่31 ยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา ศาสนา และ
วฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐาน โดยบรูณาการทฤษฎกีารเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนามี
รายละเอยีดองคป์ระกอบ ดงันี้  
 1.องคป์ระกอบเกีย่วกบัการจดัการเรยีนรูเ้ป็นกระบวนการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน และ
กระบวนการเรยีนรูข้องคร ูเพื่อใหผู้เ้รยีนมคีวามรู ้ความสามารถในเนื้อหาสาระ มอีงคป์ระกอบ  
2 ประการ ดงันี้ 
 1.1 การพฒันาขัน้ตอนการจดัการเรยีนรู ้เป็นการวเิคราะหแ์นวคดิ  หลกัการเรยีนรู ้
สนบัสนุน ใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้ที่ใชส้มองเป็นฐาน โดยบรูณาการทฤษฎกีารเรยีนรูต้ามแนว
พระพุทธศาสนาแลว้สงัเคราะหข์ัน้ตอนการจดัการเรยีนรู้สาระสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
ทีพ่ฒันาขึน้ 
   1.2 การน าสื่อมาใชป้ระกอบการเรยีนการสอนเป็นการท า ใบความรู ้ ใบกจิกรรม
บทเรยีนส าเรจ็รปู ฯ มาใชป้ระกอบแผนการจดัการเรยีนรู ้ตามขัน้ตอนการจดัการเรยีนรู้  
 2. องคป์ระกอบส่งเสรมิการจดัการเรยีนรู้  เป็นการจดัสภาพแวดลอ้มทีส่่งเสรมิ 
การเรยีนรูข้องผูเ้รยีน เพื่อใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาตนเองไดเ้ตม็ศกัยภาพม ี3 ประการ ดงันี้  
      2.1 การวเิคราะหผ์ูเ้รยีนเป็นรายบุคคล เป็นการวเิคราะหค์วามรูเ้ดมิของผูเ้รยีน 
เพื่อพฒันาผูเ้รยีนเป็นรายบุคคลและจดักลุ่มผูเ้รยีน ซึง่วเิคราะหจ์ากผลการเรยีนทีเ่คยเรยีน
มาแลว้หรอื การทดสอบก่อนเรยีน  
               2.2 การจดับรรยากาศ และสภาพแวดลอ้ม ทีส่่งเสรมิการเรยีนรู ้บรรยากาศ 
การจดัการเรยีนรู ้ตอ้งเป็นบรรยากาศทีน่่าเรยีน มคีวามสุข มคีวามปลอดภยั มคีวามปลอดโปรง่
และการจดัสภาพแวดลอ้ม ม ี2 ดา้น คอื 
  2.2.1 การจดัสภาพแวดลอ้มภายในหอ้งเรยีน เป็นการจดัพืน้ทีใ่นหอ้งเรยีน  
ใหผู้เ้รยีนไดท้ างานรว่มกนัเป็นกลุ่มยอ่ยมพีืน้ทีจ่ดัแสดงผลงานจากการสบืคน้ มมีมุประสบการณ์ 
ไดแ้ก่ มมุหนงัสอื ทีใ่ชส้่งเสรมิในการสบืคน้ สื่อการการเรยีนรู ้ทีส่อดคลอ้งกบัหน่วยการเรยีนรู ้  
  2.2.2 การจดัสภาพแวดลอ้มภายนอกหอ้งเรยีน เป็นการจดัพืน้ทีแ่หล่งเรยีนรู ้
ภายนอกหอ้งเรยีนทีเ่อือ้ใหผู้เ้รยีนไดร้บัประสบการณ์ตรง เรยีนรูจ้ากการกระท า ส ารวจ พรอ้ม
ทัง้พืน้ทีว่่างส าหรบัการจดัสถานการณ์ใหผู้เ้รยีนไดค้น้ควา้ สบืคน้จากคอมพวิเตอร ์ทีเ่ชื่อมโยง
กบัหน่วยการจดัการเรยีนรู้ 
               2.3 สื่อการสอนและแหล่งเรยีนรู้  สื่อการสอน เป็นสิง่ทีส่นบัสนุน การเรยีนรู ้ทีม่ ี
ความส าคญัเป็นอยา่งมาก ครคูวรจดัใหผู้เ้รยีน ไดใ้ชใ้นการจดัการเรยีนรู ้ไดแ้ก่  
  2.3.1 เอกสารประกอบแผนการจดัการเรยีนรู ้ไดแ้ก่ ใบความรู ้ใบงาน บทเรยีน
ส าเรจ็รปู แบบฝึกหดั แบบทดสอบ  เป็นการกระตุน้ใหผู้เ้รยีนไดใ้ชค้วามสามารถทางสตปัิญญา 
เพื่อวเิคราะห ์สงัเคราะห ์และใชก้ระบวนการการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ในการท ากจิกรรม  
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม  
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  2.3.2 แหล่งเรยีนรู ้หมายถงึ แหล่งขา่วสารขอ้มลู สารสนเทศ แหล่งความรูท้าง
วทิยาการและประสบการณ์ทีส่นบัสนุนส่งเสรมิใหผู้เ้รยีน ใฝ่เรยีน ใฝ่รู ้แสวงหาความรูแ้ละเรยีนรู้
ดว้ยตนเอง ตามอธัยาศยัอยา่งกวา้งขวาง และต่อเนื่องจากแหล่งต่างๆ เพื่อเสรมิสรา้งใหผู้เ้รยีน
เกดิกระบวนการเรยีนรู้ และเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู้ ม ี2 ประการ ดงัแสดงในภาพที ่32  
(กรมสามญัศกึษา, 2544) 
 
 
 
 
 
 
 
1.แหล่งการเรียนรู้ 
    ในโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
  
 ภาพท่ี 32   แหล่งการเรยีนรูใ้น-นอกหอ้งเรยีน 
 

- ศูนยว์ชิาการ 
- ศูนยส์ื่อการเรยีน 
การสอน 
- ศูนยโ์สตทศันศกึษา 
- ศูนยพ์ฒันาคุณภาพการ
เรยีนการสอนสาระสงัคม
ศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรม 

- หอ้งสมดุโรงเรยีน 
- หอ้งสมดุสาระการเรยีนรู้
สงัคมศกึษาศาสนาและ
วฒันธรรม 
- มมุหนงัสอืในหอ้งเรยีน 
- หอ้งสมดุเคลื่อนที ่

- ศูนยว์ฒันธรรม 

- หอ้งเกยีรตยิศ 

- สวนพฤกษศาสตร ์
- สวนสุขภาพ 
- ลานธรรมะ 
- เสน้ทางศกึษาธรรมชาติ 

- หอ้งคอมพวิเตอร ์
- หอ้งอนิเตอรเ์น็ต 
- หอ้งมลัตมิเิดยี 

- หอ้งสมดุ 
- แหล่งเรยีนรูท้างธรรมชาติ 
- วดั 
- ศูนยพ์ฒันาคุณธรรม 
- สวนพฤกษศาสตร ์
- เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์า 
- ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 
- ศูนยก์ฬีา 

                       ฯลฯ 

2.แหล่ง
เรียนรู้นอก

โรงเรียน 
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บทบาทของครใูนการจดัการเรียนรู้และจดัสภาพแวดล้อมส่งเสริมการเรียนรู้  
 1. ครตูอ้งยอมรบัความแตกต่างระหว่างบุคคลทีม่คีวามพรอ้มในการเรยีนรูไ้มเ่ท่ากนั 
จะตอ้งผนวกความรูโ้ดยใชย้ทุธวธิทีีห่ลากหลาย ควบคู่ไปกบัการลงมอืปฏบิตั ิอาจใชค้ าถาม
กระตุน้เพื่อใหผู้เ้รยีนใชก้ระบวนการคดิ โดยทีรู่จ้กั การระบุปัญหา การรวบรวมขอ้มลูการ
พจิารณาความน่าเชื่อถอืของแหล่งขอ้มลู การตัง้สมมตฐิาน และการสรปุอา้งองิ เพื่อก่อใหเ้กดิ
การเรยีนรู ้ช่วยใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กกระบวนการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ  
          2. พยายามท าใหบ้ทเรยีนและกจิกรรมกระตุน้ความสนใจในการหาความหมายของจติใจ  
          3. เสนอขอ้มลูภายในบรบิทใดบรบิทหน่ึงเพื่อทีผู่เ้รยีนจะสามารถบ่งชีชุ้ดของแบบแผน
ไดแ้ละสามารถเชื่อมต่อกบัประสบการณ์ก่อนหน้านี้ของเขาได้ 
 4. สรา้งบรรยากาศในหอ้งเรยีนทีส่่งเสรมิใหน้กัเรยีนและครมูทีศันคตใินทางบวก
เกีย่วกบัการเรยีนการสอน สนบัสนุนใหน้กัเรยีนตระหนกัในเรือ่งอารมณ์ความรูส้กึของพวกเขา
และตระหนกัว่าอารมณ์นัน้มผีลกระทบต่อการเรยีนรู ้ครทูีม่อีารมณ์ดแีละอารมณ์ขนัจะสรา้ง
บรรยากาศการเรยีนรูท้ีด่ ี 
  5. พยายามอยา่สอนขอ้มลูเป็นเรือ่งๆ โดยไมเ่ชื่อมโยงกบับรบิทใหญ่ การสอนแบบแยก
ส่วนท าใหก้ารเรยีนรูเ้ขา้ใจไดย้าก ควรออกแบบกจิกรรมทีใ่หส้มองทัง้สองซกีมปีฏสิมัพนัธแ์ละ
สื่อสารถงึกนัและกนั 
           6. วางสื่อการเรยีนรูไ้วร้อบหอ้งเพื่อใหม้อีทิธพิลต่อการเรยีนรูท้างออ้ม ควรตระหนกัว่า
ความกระตอืรอืรน้ของคร ูการท าตวัเป็นแบบอยา่งและการชีแ้นะเป็นสญัลกัษณ์ทีส่ าคญัทีช่่วยให้
ผูเ้รยีนเหน็คุณค่าของสิง่ทีก่ าลงัเรยีน 
           7. ใชเ้ทคนิคการจงูใจ เพื่อกระตุน้ใหเ้กดิการเชื่อมโยงของบุคคล สนบัสนุนกระบวนการ
เรยีนรูอ้ยา่งกระตอืรอืรน้ ผ่านการสะทอ้นกลบัและการรูจ้กัความคดิของตวัเอง (Metacognition) 
เพื่อช่วยใหน้กัเรยีนไดส้ ารวจการเรยีนรูข้องตนเองอยา่งมจีติส านึก  
  8. การสอนขอ้มลูและทกัษะโดย ไมส่มัพนัธก์บัประสบการณ์ก่อนหน้านี้ของผูเ้รยีน 
บงัคบัใหผู้เ้รยีนตอ้งพึง่พาการจ าแบบท่องจ า 
  9. ใชเ้ทคนิคทีส่รา้งหรอืเลยีนแบบประสบการณ์จรงิของโลกและใชป้ระสาทสมัผสัที่
หลากหลาย 
  10. พยายามสรา้งบรรยากาศตื่นตวัแบบผ่อนคลาย 
  11. ใชย้ทุธศาสตรก์ารสอนเพื่อเรา้ความสนใจของผูเ้รยีน และใหผู้เ้รยีนไดแ้สดงออก
ตามความถนดัของเขาทัง้ดา้น การฟัง การจนิตนาการ เป็นภาพการปฏบิตัแิละอารมณ์ใน
การศกึษา 
  12. การวดัและประเมนิผลของนกัเรยีน ไมส่ามารถแยกออกจากการสอนไดค้รใูช้
วธิกีารสงัเกตการท างานของนกัเรยีน การสะทอ้นความคดิดว้ยการตอบค าถาม การอธบิาย การ
จดันิทรรศการ ของนกัเรยีนและการเลอืกชิน้งานทีด่ทีีสุ่ดของนกัเรยีนดว้ยตนเอง  
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บทบาทของผูเ้รียนในการจดัการเรียนรู้  
 1. ท าความเขา้ใจ สถานการณ์ปัญหา หรอืประเดน็ปัญหา  ซกัถามในประเดน็ทีส่งสยั
ทบทวนความรูเ้ดมิ และเชื่อมโยงความรู ้ประสบการณ์เดมิกบัเรือ่งทีจ่ะเรยีนเขา้ดว้ยกนั  
 2. ใชแ้หล่งขอ้มลูและสิง่รอบๆ ตวัของผูเ้รยีนมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ในการรวบรวมขอ้มลู
สะทอ้นความคดิ และสรปุทีเ่ป็นขอ้ยตุอิยา่งสมเหตุสมผล 
 3. ผูเ้รยีนมอีสิระในการคดิ ใส่ใจความคดิของผูอ้ื่น กระตุน้ความยากรูอ้ยากเหน็ และมี
ความเพยีรพยายามทีจ่ะคน้หาค าตอบ 
 4. ผูเ้รยีนแต่ละคนจะตอ้งฝึกใหรู้จ้กั การระบุปัญหา การรวบรวมขอ้มลู การพจิารณา
ความน่าเชื่อถอืของแหล่งขอ้มลู การตัง้สมมตฐิาน และการสรปุอา้งองิ เพื่อก่อใหเ้กดิการเรยีนรู้
ช่วยใหผู้เ้รยีนได ้โดยค านึงถงึความชดัเจน ถูกตอ้ง แมน่ย า เป็นการฝึกกระบวนการคดิอยา่งมี
วจิารณญาณ 
 5. ผูเ้รยีนแต่ละคนแลกเปลีย่นผลการคดิของตนเองกบัสมาชกิในกลุ่ม โดยขณะที่
สมาชกิคนหน่ึงก าลงัเสนอผลการคดิใหส้มาชกิทีเ่หลอืฟัง และเปรยีบเทยีบว่าสิง่ทีเ่สนอนัน้
เหมอืนหรอืแตกต่างกนัอยา่งไร แลว้รว่มกนัอภปิรายในกลุ่มเพื่อหาขอ้สรปุของกลุ่ม  
 6. ตวัแทนกลุ่มน าเสนอผลการศกึษาแนวคดิของกลุ่มยอ่ยเสนอต่อกลุ่มใหญ่แลว้กนั
อภปิราย ซกัถาม แลกเปลีย่นความคดิเหน็ กบัครผููส้อน และกบัผูเ้รยีนดว้ยกนัเพื่อหาขอ้สรปุ  
ในแต่ละประเดน็ 
 บทบาททีม่คีวามส าคญัในการรว่มกจิกรรมการเรยีนรูไ้มว่่าจะเป็น บทบาทคร ูบทบาท
ผูเ้รยีน ต่างมกีม็คีวามส าคญัเท่าๆ กนั  ถา้หากแต่ละฝ่ายเขา้ใจบทบาทหน้าทีข่องตนเอง จะท า
ใหเ้กดิการเรยีนรูท้ีม่คีุณภาพ เพื่อใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธร์ะหว่าง ขัน้ตอนการจดัการเรยีนรู ้
บทบาทของคร ูบทบาทของผูเ้รยีน ดงัแสดงใน ตารางที ่31  
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ตารางท่ี 31 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่าง ขัน้ตอนการจดัการเรยีนรู ้บทบาทของคร ูบทบาท  
                ของผูเ้รยีน  
 
ขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้  บทบาทคร ู บทบาทนักเรียน 

1.ขัน้ส ารวจประเดน็ 1.เป็นการน าเขา้สู่บทเรยีน 
โดยการกระตุน้ความสนใจ  
2.น าเสนอปัญหา เพื่อให้
ผูเ้รยีนสนใจและตอ้งการ
เรยีนรู ้โดยการใชส้ื่อ ภาพ 
นิทานทีเ่หมาะสมกบัวยัให้
ผูเ้รยีนใชเ้หตุผลในการตอบ 
หรอืการสบืคน้เพื่อแสวงหา
ค าตอบความส าคญัของการ
ก าหนดประเดน็ 

1.ท าความเขา้ใจ สถานการณ์
ปัญหาหรอืประเดน็ปัญหา 
ซกัถามในประเดน็ทีส่งสยั 
2.ทบทวนความรูเ้ดมิและ
เชื่อมโยงความรู ้ประสบการณ์
เดมิกบัเรือ่งทีจ่ะเรยีนเขา้
ดว้ยกนั 
 

2.ขัน้การใหค้วามรูพ้ืน้ฐาน 
 

1.เป็นการตรวจสอบความรู้
เดมิ ครใูช ้สถานการณ์ 
ปัญหา การสาธติ การถาม
ค าถาม พจิารณาค าตอบที่
เป็นไปได ้การรว่มอภปิราย
กลุ่มการน าเสนอความรูเ้ดมิ 
2.แจง้จดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
 
 

1.ศกึษาท าความเขา้ใจกบั
ค าถามโดยการสรปุ ประเดน็
ปัญหา วเิคราะหข์อ้มลู 
หาแนวทางแกปั้ญหาโดยน า
ความรูเ้ดมิหรอืประสบการณ์
เดมิมาใชป้ระกอบการคดิ 
2.แลกเปลีย่นผลการคดิของ
ตนกบัสมาชกิในกลุ่มอภปิราย
ในกลุ่มเพื่อหาขอ้สรปุของกลุ่ม 

3.ขัน้การวเิคราะห์ 1.เป็นการจดักจิกรรม 
การเรยีนรูท้ีค่รแูละผูเ้รยีน
รว่มกนัอภปิรายคน้ควา้ศกึษา 
วเิคราะหข์อ้มลู ส ารวจ
ตรวจสอบ สบืเสาะหาความรู้
โดยใชก้ระบวนการต่างๆ 
2.การเกบ็รวบรวมขอ้มลู การ
จดบนัทกึ พรอ้มทัง้อภปิราย 

1.อธบิาย ซกัถามขอ้สงสยั 
โตแ้ยง้เปรยีบเทยีบสรา้งความ
ชดัเจนในประเดน็ศกึษา 
2.เสนอแนวทางแกปั้ญหา
อยา่งหลากหลายและเลอืก
วธิกีารแกปั้ญหาทีด่ทีีสุ่ด 
3.แบ่งงานใหส้มาชกิภายใน
กลุ่ม สบืคน้ขอ้มลู วเิคราะห์ 

 



335 
 

ตารางท่ี 31 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่าง ขัน้ตอนการจดัการเรยีนรู ้บทบาทของคร ูบทบาท  
                ของผูเ้รยีน (ต่อ) 
 
ขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้  บทบาทคร ู บทบาทนักเรียน 

 กลุ่ม เกีย่วกบัความรู ้
ขอ้คดิเหน็ทีไ่ดจ้ากการปฏบิตัิ
กจิกรรม 

ขอ้มลูและสรปุผลงานของกลุ่ม 

4.ขัน้การเรยีนรูส้ถานการณ์ 1.เป็นการศกึษาสถานการณ์ที่
ใชใ้นการเรยีนรูโ้ดยการสรปุ
ขอ้มลู ดว้ยการใชแ้ผนที่
ความคดิ (Mind Mapping) 
ทัง้นี้เพื่อใหม้องเหน็ 
ความสมัพนัธก์บัปัญหาที่
เกดิขึน้ได ้และจะด าเนิน 
การแกไ้ขอยา่งไร 

1.ผูเ้รยีนแต่ละคนจะตอ้งฝึกให้
รูจ้กัการระบุปัญหา 
การรวบรวมขอ้มลู  
การพจิารณาความน่าเชื่อถอื
ของแหล่งขอ้มลู 
การตัง้สมมตฐิานและการสรปุ
อา้งองิ เพื่อก่อใหเ้กดิ 
การเรยีนรูช้่วยใหผู้เ้รยีนได ้
โดยค านึงถงึความชดัเจน 
ถูกตอ้ง แมน่ย าเป็นการฝึก
กระบวนการคดิอยา่งมี
วจิารณญาณ 

5.ขัน้วางแผนการจดัการ 
 

1.ใหผู้เ้รยีนรว่มกนัวางแผน 
ล าดบัขัน้ของการปฏบิตัิ
พจิารณาความเป็นไปไดใ้น
การจดัการ 
2.การก าหนดทางเลอืก 
การน าเสนอผลงาน ทัง้หมดน้ี
มองผ่านชิน้งาน ความรว่มมอื
การจดัการเรยีนรู ้
 

1.ผูเ้รยีนแต่ละคนแลกเปลีย่น
ผลการคดิของตนเองกบั
สมาชกิในกลุ่ม โดยขณะที่
สมาชกิคนหน่ึงก าลงัเสนอผล
การคดิใหส้มาชกิทีเ่หลอืฟัง 
และเปรยีบเทยีบว่าสิง่ทีเ่สนอ
นัน้เหมอืนหรอืแตกต่างกนั
อยา่งไรแลว้ 
2.ผูเ้รยีนรว่มกนัวางแผน
อภปิรายในกลุ่มเพื่อหา
ขอ้สรปุของกลุ่มและการสรา้ง
ชิน้งาน 
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ตารางท่ี 31 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่าง ขัน้ตอนการจดัการเรยีนรู ้บทบาทของคร ูบทบาทของ  
                ผูเ้รยีน (ต่อ) 
 
ขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้  บทบาทคร ู บทบาทนักเรียน 

6.ขัน้ลงมอืปฏบิตั ิ

 
1. ใหผู้เ้รยีนน าความรู้
ประสบการณ์ทีไ่ดร้บัไปใชใ้น 
การแกปั้ญหาเป็นการสรปุผล
งาน เป็นการสะทอ้นความคดิ 
ประเดน็ส าคญั น าไป
ประยกุตใ์ชห้รอืแกปั้ญหาเพื่อ
ประโยชน์แก่ตนเองและผูอ้ื่น 
2.ใชเ้ทคนิคทีส่รา้งหรอื
เลยีนแบบประสบการณ์จรงิ
ของโลก และใชป้ระสาทสมัผสั
ทีห่ลากหลาย 
3.พยายามสรา้งบรรยากาศ
ตื่นตวัแบบผ่อนคลาย เป็น
กลัยาณมติร 

1.ตวัแทนกลุ่มน าเสนอผล
การศกึษาแนวคดิ ของกลุ่ม
ยอ่ยเสนอต่อกลุ่มใหญ่แลว้
รว่มกนัอภปิราย ซกัถาม 
แลกเปลีย่นความคดิเหน็กบั
ครผููส้อน และกบัผูเ้รยีน
ดว้ยกนัเพื่อหาขอ้สรปุในแต่ละ
ประเดน็ 
2.ผูเ้รยีนรว่มกนัด าเนินการ
สรา้งชิน้งานตามทีก่ลุ่มหรอื
แต่ละคนสนใจ 
 

7.ขัน้แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ 
 

1.เป็นการส่งเสรมิผูเ้รยีนได้
แสดงผลงาน และมี
ปฏสิมัพนัธแ์ลกเปลีย่นเรยีนรู ้ 
2.ประเมนิผลงานของของ
ตนเองและกลุ่ม โดยผ่าน
กจิกรรมทีห่ลากหลาย เช่น 
การท าแผ่นพบั การประเมนิ
ชิน้งาน ท าแบบฝึกหดั 
แบบทดสอบ แฟ้มสะสมงาน 
นิทรรศการ โครงงาน แผ่น
ภาพ โปสเตอร ์หนงัสอืพมิพ์ฯ 

1.น าเสนอผลงานทีเ่กดิจาก
การด าเนินการของกลุ่มหรอื
ชิน้งานทีต่นเองสนใจโดย 
การน าเสนอในรปูแบบที่
หลากหลาย 
2.รว่มประเมนิผล ชิน้งาน 
ผลงานของตนเองและกลุ่ม 
โดยผ่านกจิกรรมประเมนิที่
หลากหลาย 
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ส่วนท่ี 3  

การน ายทุธศาสตรก์ารจดัการการเรียนรู้สาระสงัคมศึกษาศาสนา 
และวฒันธรรม ท่ีใช้สมองเป็นฐาน โดยบูรณาการการเรียนรู ้
ตามแนวพระพทุธศาสนาไปใช้ในการจดัการเรียนรู ้
 

หลกัการและเหตผุล 
 กระบวนการสอน และการเรยีนรู ้ทีใ่ชส้มองเป็นฐาน โดยบรูณาการการเรยีนรูต้าม  
แนวพระพุทธศาสนา มหีลกัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั โดยมคีวามเชื่อว่าการเรยีนรูเ้ป็น
กระบวนการทีเ่กดิจากการท างานของสมอง ความรูท้ีผู่เ้รยีนไดล้งมอืปฏบิตัแิละมสี่วนรว่มใน  
ทุกขัน้ตอนการจดักจิกรรม จะเป็นความรูท้ีท่ าใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูไ้ดด้มีคีวามหมาย  
และเป็นการเรยีนรูท้ีเ่ป็นการพฒันาใหเ้ป็นมนุษยท์ีส่มบรูณ์  
 การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ เป็นกระบวนการทางปัญญาของบุคคล ทีจ่ะพจิารณาขอ้มลู
ปัญหา หรอืสถานการณ์ ผ่านกระบวนการแปลความหมาย การวเิคราะห ์การประเมนิโดยอาศยั
ความรู ้กระบวนการคดิ และประสบการณ์ของตนเอง เพื่อน าไปสู่ขอ้สรปุ และการตดัสนิใจ  
อยา่งสมเหตุสมผลว่า สิง่ใดถูกตอ้ง สิง่ใดควรเชื่อ สิง่ใดควรท า 
  จากแนวคดิและหลกัการดงักล่าวเชื่อว่า การเรยีนรูเ้ป็นกระบวนการทีเ่กดิจาก  
การท างานของสมอง ความรูท้ีผู่เ้รยีนไดล้งมอืปฏบิตั ิและมสี่วนรว่มในทุกขัน้ตอนการจดั
กจิกรรมจะเป็นความรูท้ีท่ าใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูไ้ดด้มีคีวามหมาย และเป็นการเรยีนรูท้ีเ่ป็น
การพฒันาใหเ้ป็นมนุษยท์ีส่มบรูณ์  
 
วตัถปุระสงค ์
 การวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัไดก้ าหนดวตัถุประสงค ์เพื่อการวจิยั ดงันี้   
 1.  เพื่อสรา้งและพฒันายทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู ้สาระสงัคมศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐาน โดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา  เพื่อส่งเสรมิ
ความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา ปีที ่2  
 2.   เพื่อศกึษาผลการใชย้ทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู ้สาระสงัคมศกึษา ศาสนา  และ
วฒันธรรม ทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรู ้ตามแนวพระพุทธศาสนา  เพื่อส่งเสรมิ
ความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา ปีที ่2 
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วิธีด าเนินการ 
 ในขัน้ตอนน้ี เป็นการน ายทุธศาสตรแ์ละองคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินการ ดงันี้  
         1.การน ายทุธศาสตรก์ารจดัการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้และผ่านการรบัรองจากผูเ้ชีย่วชาญมา
ออกแบบการจดัการเรยีนการสอน ยทุธศาสตรก์ารจดัการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้ มอีงคป์ระกอบหลกั 
2 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การจดัการเรยีนรู ้และการจดัสภาพแวดลอ้มทางการเรยีนรู้  
         2.การใชย้ทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูก้บันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ใชแ้บบ
แผนการทดลองแบบ One group Pretest - Posttest Design (สมชาย วรกจิเกษมสกุล, 2549)  
 3.แบบแผนการทดลอง 
    การด าเนินการทดลองครัง้นี้ จ านวน 10 สปัดาห ์ๆละ 2 ชัว่โมง รวม 20 ชัว่โมง  
ไมร่วมการทดสอบก่อนและหลงัเรยีน โดยผูว้จิยัเป็นผูด้ าเนินการสอนดว้ยตนเองทัง้กลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม ดงัแสดงใน ตารางที ่4 
 4.   เนื้อหาทีใ่ช ้เป็นเน้ือหาสาระกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคม ศกึษาศาสนา และวฒันธรรม  
(สาระพระพุทธศาสนา) ดงัตารางที ่5  
ตารางท่ี 33 การวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องเนื้อหาสาระการเรยีนรู ้ตวัชีว้ดั และเวลาทีใ่ช้  
                สาระที ่1 พระพุทธศาสนา มาตรฐานที ่1.1,1.2 ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 
  

สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
                                        ตวัชีว้ดั                          
หน่วยการเรยีนรู ้ 

ม.ฐ. 1.1 ม.ฐ. 1.2 

                     (เวลาชัว่โมง)                                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 

หน่วยท่ี 1 
(เสน้ทางแห่งพระพุทธศาสนา) 
ประวตั ิและความส าคญัของ

พระพุทธศาสนา 

/ / / /             

หน่วยท่ี 2 
(ตามรอยพระพุทธเจา้และสาวก) 
พุทธประวตั ิพุทธสาวก ศาสนิกชน 

ตวัอย่างและชาดก 

    / /           

หน่วยท่ี 3 
(ร่มธรรมน าชวีติ) 

หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา 

/ / / / / / / / / / /      

หน่วยท่ี 4 
(คตธิรรมน าชวีติ) 

พระไตรปิฏกแลพุทธสภุาษติ 

           / / / / / 
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หน่วยท่ี 5 
(ครรลองของชาวพุทธ) 

หน้าทีช่าวพุทธ และมารยาทชาวพุทธ 

           / /    

หน่วยท่ี 6 
(ระลกึถงึความด)ี 

วนัส าคญัทางพระพุทธศาสนาและศาสนพธิ ี

              
/ 

 
/ 

 
/ 
 

หน่วยท่ี 7 
(จติแจ่มใส พาใจเบกิบาน) 

การบรหิารจติ และการเจรญิปัญญา 

           / /    

หน่วยท่ี 8 
(ธรรมประจ าใจ) 

การปฏบิตัตินตามหลกัธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

          /      

รวม 16 ตวัช้ีวดั เวลา 20 ชัว่โมง                 

 
   5.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ช ้ 
       5.1 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 โรงเรยีน  
โสกก่ามวทิยา   
       5.2 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 โรงเรยีน 
โสกก่ามวทิยา ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2558 โดยใชว้ธิกีารเลอืกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จ านวน 40 คน  
   6.  ขัน้ตอนการจดัการเรยีนรู้ 
       6.1 ทดสอบก่อนเรยีนกบันกัเรยีนกลุ่มตวัอยา่ง ดว้ยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน แบบวดัการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ  
       6.2 ด าเนินการสอนตามแผนการจดัการเรยีนรู ้จ านวน 10 แผน ๆละ 2 ชัว่โมง 
รวม 20 ชัว่โมง ทัง้นี้ผูว้จิยัเป็นผูด้ าเนินการสอนดว้ยตนเอง ทัง้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
ขณะทีด่ าเนินการสอนทุกแผน ผูว้จิยัจะเป็นผูร้วบรวมขอ้มลูระหว่างเรยีน ดว้ยการสงัเกต
พฤตกิรรมการเรยีนของผูเ้รยีน การใหผู้เ้รยีนจดบนัทกึการเรยีนรู้  
       6.3 ทดสอบหลงัเรยีนกบันกัเรยีน ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  ดว้ยแบบทดสอบวดั
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน แบบวดัการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 
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   7.  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการทดลอง มดีงันี้ 
       7.1 แผนการจดัการเรยีนรูต้าม ยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู ้สาระสงัคมศกึษา 
ศาสนาและวฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐาน โดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนาเพื่อ
ส่งเสรมิความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พุทธศกัราช 2551 
       7.2 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเป็นแบบทดสอบแบบปรนยัชนิด
เลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก จ านวน 1 ชุด 40 ขอ้ 
       7.3 แบบวดัการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ จ านวน 30 ขอ้    
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ภาคผนวก   จ 

           1. การวิเคราะหค่์าดชันีความสอดคล้อง1. การวิเคราะหด์ชันี
ความสอดคล้องของแบบวดัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแบบวดั
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

 2. การวิเคราะหด์ชันีความสอดคล้องของแบบทดสอบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสาระสงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
(สาระพระพทุธศาสนา) และแบบทดสอบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนสาระสงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
(สาระพระพทุธศาสนา) 
            3. การวิเคราะหด์ชันีความสอดคล้องของแผนการจดัการ
เรียนรู้สาระสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม (สาระพระพทุธศาสนา) 
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ตารางท่ี 34 การวิเคราะหด์ชันีความสอดคล้องของแบบวดัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ   
 

 คะแนนความคดิเหน็จากผูเ้ชีย่วชาญ  
ขอ้ที ่ คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5  รวม IOC 

1 1 1 1 1 1 1 1.00 
2 1 1 1 1 1 1 1.00 
3 1 1 1 1 1 1 1.00 
4 1 1 1 1 1 1 1.00 
5 1 1 1 1 1 1 1.00 
6 1 1 1 1 1 1 1.00 
7 1 1 1 1 1 1 1.00 
8 1 1 1 1 1 1 1.00 
9 1 1 1 1 1 1 1.00 
10 1 1 1 1 1 1 1.00 
11 1 1 1 1 1 1 1.00 
12 1 1 1 1 1 1 1.00 
13 1 1 1 1 1 1 1.00 
14 1 1 1 1 1 1 1.00 
15 1 1 1 1 1 1 1.00 
16 1 1 1 1 1 1 1.00 
17 1 1 1 1 1 1 1.00 
18 1 1 1 1 1 1 1.00 
19 1 1 1 1 1 1 1.00 
20 1 1 1 1 1 1 1.00 
21 1 1 1 1 1 1 1.00 
22 1 1 1 1 1 1 1.00 
23 1 1 1 1 1 1 1.00 
24 1 1 1 1 1 1 1.00 
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ตารางท่ี 34  สรปุแบบประเมินดชันีความสอดคล้อง ของแบบวดัการคิดอย่างมี  
                    วิจารณญาณ   (ต่อ) 
 

 คะแนนความคดิเหน็จากผูเ้ชีย่วชาญ  
ขอ้ที ่ คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5  รวม IOC 
25 1 1 1 1 1 1 1.00 
26 1 1 1 1 1 1 1.00 
27 1 1 1 1 1 1 1.00 
28 1 1 1 1 1 1 1.00 
29 1 1 1 1 1 1 1.00 
30 1 1 1 1 1 1 1.00 
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แบบทดสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 
--------------------------------------- 

     การคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถงึ พฤตกิรรมทีแ่สดงออกถงึ กระบวนการทาง
สตปัิญญา ของบุคคล ทีจ่ะพจิารณาขอ้มลู ปัญหาหรอืสถานการณ์อยา่งไตรต่รอง รอบคอบผ่าน
กระบวนการแปลความหมาย การวเิคราะห ์การประเมนิ โดยอาศยัความรู ้กระบวนการคดิและ
ประสบการณ์ของตนเองเพื่อน าไปสู่ขอ้สรปุ และการตดัสนิใจอยา่งสมเหตุสมผล ว่าสิง่ใดถูกตอ้ง 
สิง่ใดควรท า ซึง่ครอบคลุมกระบวนการคดิ 5 ขัน้ตอนทีว่ดัโดยใชแ้บบทดสอบการคดิอยา่งมี
วจิารณญาณทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้  
วตัถปุระสงค ์
 เพื่อวดัความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  
 
ลกัษณะของแบบวดัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น  
(นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาป่ีท่ี 2) 
 เป็นแบบทดสอบแบบปรนยัชนิดเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก จ านวน 30 ขอ้ ซึง่ประกอบดว้ย
ความสามารถดา้นต่างๆ 5 ดา้น คอื 
        1. การระบุปัญหา เป็นการก าหนดสถานการณ์ ปัญหา และการวเิคราะหค์วาม
เขา้ใจในสถานการณ์ปัญหา โดยพจิารณาก าหนดขอ้มลู ขอ้โตแ้ยง้ขอ้มลูทีค่ลุมเครอื รวมทัง้  
การนิยามความหมายของค าและขอ้ความ ระบุเป็นปัญหา การกระตุน้ใหบุ้คคลเริม่ตน้การคดิ 
เมือ่ตระหนกัว่ามปัีญหาขอ้โตแ้ยง้ หรอืเมือ่ไดร้บัขอ้มลูขา่วสารทีค่ลุมเครอืจะพยายามหาค าตอบ
ทีส่มเหตุสมผล เพื่อความเขา้ใจในปัญหานัน้ๆ ปัญหาจงึเป็นจดุเริม่ตน้ ของการคดิอยา่งมี
วจิารณญาณ 
        2. การรวบรวมขอ้มลู เป็นการรวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเดน็ปัญหา  
ขอ้โตแ้ยง้ทีค่ลุมเครอื จากแหล่งๆ เพื่อหาค าตอบรวมทัง้การดงึขอ้มลูหรอืความรูเ้ดมิจาก
ประสบการณ์ทีม่อียูม่าใช ้วธิกีารรวบรวมขอ้มลูจงึจ าเป็นส าหรบัการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 
ไดแ้ก่การสงัเกตดว้ยตนเองหรอืการเกบ็รวมรวมขอ้มลูจากคนอื่น 
                 3. การพจิารณาความน่าเชื่อถอืของแหล่งขอ้มลู เป็นการจดัระบบขอ้มลูการ
พจิารณาความพอเพยีงของขอ้มลู มกีารพจิารณาความน่าเชื่อถอืของแหล่งขอ้มลู เพราะขอ้มลู
ทีม่าจากแหล่งไมน่่าเชื่อถอืใหต้ดัทิง้ออกไปส่วนขอ้มลูทีน่่าเชื่อถอืกเ็กบ็ไว ้และตอ้งประเมนิความ
ถูกตอ้งและความพอเพยีง ของขอ้มลูดว้ยเพราะจะน าไปสู่การสรปุอา้งองิไดห้รอืไม ่ถา้ขอ้มลูไม่
เพยีงพอกต็อ้งเกบ็เพิม่เตมิ แลว้จดัระบบความแตกต่างของของขอ้มลูโดยแยกแยะความ
แตกต่างของขอ้มลูคอืขอ้มลูทีเ่ป็นขอ้เทจ็จรงิและขอ้มลูทีเ่ป็นความคดิเหน็ซึง่จะตอ้งมคีวาม
ชดัเจนไมค่ลุมเครอืเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการตัง้สมมตุฐิานต่อไป  
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                 4. การตัง้สมมตุฐิาน เป็นการพจิารณาแนวทางการสรปุอา้งองิของปัญหาขอ้
โตแ้ยง้หรอืขอ้มลูทีค่ลุมเครอืโดยน าขอ้มลูทีจ่ดัระบบแลว้มาพจิารณาเชื่อมโยงหาความสมัพนัธ์
เพื่อทีจ่ะก าหนดแนวทางการสรปุอา้งองิทีน่่าจะเป็นไปไดว้่าจากขอ้มลูทีป่รากฏมคีวามเป็นไปได้
ในทศิทางใดบา้ง เพื่อจะไดพ้จิารณาแนวทาง ทีเ่ป็นไปไดม้ากทีสุ่ดเพื่อการตดัสนิใจอยา่ง
สมเหตุสมผลในการสรปุอา้งองิต่อไป  
.                 5. การสรปุอา้งองิ เป็นการพจิารณาเลอืกแนวทางทีส่มเหตุสมผลมากทีสุ่ดจาก
ขอ้มลูหลกัฐานทีม่อียูก่ารใชเ้หตุผลทีด่จีงึเป็นทกัษะการคดิทีจ่ าเป็นต่อการตดัสนิใจสรปุปัญหา
และทกัษะการคดิทีส่ าคญัของการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ซึง่มคีวามสมัพนัธก์บัการใชเ้หตุผลเชงิ
ตรรกศาสตร ์หรอืการใชเ้หตุผลเชงิอุปนยัและนิรมยั นอกจากนัน้ยงัประเมนิ ขอ้สรปุอา้งองิ
สมเหตุสมผลหรอืไม ่ผลทีเ่กดิขึน้เป็นอยา่งไรถา้ขอ้มลูไดร้บัมกีารเปลีย่นแปลง  
 
ค าช้ีแจงการด าเนินการสอบ 
 1.การเตรยีมการก่อนสอบ 
 1.1 สถานทีส่อบ การจดัทีน่ัง่สอบ โต๊ะ เกา้อี ้ควรมคีวามเหมาะสมกบัผูเ้ขา้สอบแต่ละคน 
ควรห่างกนัพอสมควร เวน้ระยะใหผู้ค้วบคุมสอบเดนิผ่าน และตรวจดไูดโ้ดยสะดวก และทัว่ถงึ 
โดยผูค้วบคุม 1 คน จะสามารถควบคุมผูเ้ขา้สอบไดป้ระมาณ 30 คน 
 1.2 การเตรยีมตวัของผูค้วบคุมการสอบ ผูค้วบคุมการสอบตอ้งอ่านค าชีแ้จงของ
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ใหล้ะเอยีด 
 1.3 การเตรยีมตวัของ ผูด้ าเนินการสอบจะตอ้งจดัเตรยีม ดงัต่อไปนี้  
    1.3.1 แบบทดสอบการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ฉบบัสมบรูณ์พรอ้มทัง้กระดาษค าตอบ 
ซึง่ตอ้งเตรยีมเผื่อไวป้ระมาณ 5 เปอรเ์ซน็ตข์องผูเ้ขา้สอบ 
    1.3.2 คู่มอืในการด าเนินการสอบ 1 ฉบบั  
    1.3.3 นาฬกิา จบัเวลา 1 เรอืน  
 1.4 บรรยากาศในหอ้งสอบ ควรปราศจากเสยีงรบกวนภายนอก และผูค้วบคุมสอบควร
สรา้งความเป็นกนัเองกบัผูเ้ขา้สอบ เพื่อไมใ่หผู้เ้ขา้สอบไมเ่ครยีดจนเกนิไป  
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แบบทดสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียน ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 
ค าช้ีแจง  
 1.แบบทดสอบฉบบัน้ีมขีอ้สอบทัง้หมด 30 ขอ้ ใชเ้วลา 60 นาที  
 2.แบบทดสอบฉบบัน้ีเป็นแบบเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก ใหน้กัเรยีนเลอืกค าตอบทีถู่กตอ้ง
ทีสุ่ดเพยีงค าตอบเดยีว โดยท าเครือ่งหมาย (X) ในช่องทีก่ าหนดในกระดาษค าตอบ 
 
ค าชีแ้จงใหน้กัเรยีนใชส้ถานการณ์นี้ ตอบค าถามขอ้  (1-5) 
 นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที ่2 จ านวน 100 คน เป็นอาสาสมคัรไปประชุมกนัใน
วนัเสารที์ส่ถานีต ารวจหวัข้อประชุม คือ " นักเรียนติดเกมส ์" ซึง่เป็นปัญหาทีนั่กเรียน
เลือกข้ึนมาเป็นประเดน็ปัญหาทีส่ าคญั และน่าสนใจในปัจจบุนั  
 

(การระบุปัญหา) 

1.ปัญหาท่ีนักเรียนน าเสนอเก่ียวข้องกบัเรื่องอะไร  
 ก.ความขดัแยง้  
 ข.การหนีเรยีน  
 ค.ความไมเ่สมอภาค  
 ง.ความไมร่บัผดิชอบ  

 (การรวบรวมข้อมูล) 

2.การศึกษาปัญหาของนักเรียน เน้น เร่ืองใดมากท่ีสดุ 
 ก.โรคระบาด  
 ข.ภยัของสงคราม  
 ค.ปัญหาของครอบครวั  
 ง.ความสบัสนทางการเมอืง  

 (การพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูล) 

3.ข้อความใดเป็น ข้อเทจ็จริง ข้อความใดเป็น ข้อคิดเหน็ 
 ขอ้ที ่1 "นกัเรยีนกลุ่มนี้อภปิรายเรือ่ง ชวีติความเป็นอยูข่องนกัเรยีน" 
 ขอ้ที ่2 "นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 จ านวนหน่ึงตระหนกัว่า ปัญหาเกีย่วกบั  
                     นกัเรยีนตดิเกมส ์มผีลกระทบเกีย่วกบัการเรยีนของนกัเรยีน 
 ก.ขอ้ 1 เป็นขอ้เทจ็จรงิ ขอ้ 2 เป็นขอ้เทจ็จรงิ  
 ข.ขอ้ 1 เป็นขอ้เทจ็จรงิ ขอ้ 2 เป็นขอ้คดิเหน็  
 ค.ขอ้ 1 เป็นขอ้คดิเหน็ ขอ้ 2 เป็นขอ้เทจ็จรงิ  
 ง.ขอ้ 1 เป็นขอ้คดิเหน็ ขอ้ 2 เป็นขอ้คดิเหน็  
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(การตัง้สมมติฐาน) 

4.นักเรียนกลุ่มน้ีสนใจเก่ียวกบัปัญหาเร่ืองใดมากท่ีสดุ  
 ก.ปัญหาทางดา้นสงัคม  
 ข.ปัญหาทางดา้นการเมอืง  
 ค.ปัญหาทางดา้นเศรษฐกจิ  
 ง.ปัญหาทางดา้นการปกครอง  

(การสรปุอ้างอิง) 

5.ข้อความข้อใดท่ียงั ไม่ สามารถประเมินการสรปุได้เพราะข้อมลูสถานการณ์  
   ไม่เพียงพอ คือข้อมลูอะไร 
 ก.นกัเรยีนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่อาย ุ13 - 14 ปี  
 ข.นกัเรยีนกลุ่มนี้อยูใ่นระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้  
 ค.นกัเรยีนกลุ่มนี้อภปิรายเรือ่งความสมัพนัธข์องแรงงาน  
 ง.นกัเรยีนกลุ่มนี้ไปประชุมมคีวามสนใจเป็นพเิศษต่อเพื่อนดว้ยกนั  
ค าช้ีแจง  ให้ใช้ภาพน้ีตอบค าถาม (ข้อ 6-10)  

 
(การระบุปัญหา) 

6.ปัญหาท่ีส าคญัของเร่ืองคืออะไร 
 ก.การปราบคอรปัชัน่มอุีปสรรค 
 ข.รูว้่าคอรปัชัน่แต่ไมก่ลา้เอาผดิ  
 ค.ไมม่ใีครสามารถปราบคอรปัชัน่ได้  
 ง.ไมส่ามารถคดัเลอืกคนมาปราบคอรปัชัน่ได้  
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(การรวบรวมข้อมูล) 

7.จากบทสนทนา ข้อความใดมีลกัษณะลวง ให้เกิดความเข้าใจผิด  
 ก.พวกคอรปัชัน่ยงัไมถู่กลงโทษ  
 ข.คนปราบคอรปัชัน่ตอ้งไมเ่คยคอรปัชัน่  
 ค.คุณสมบตัขิองคนทีจ่ะมาปราบคอรปัชัน่  
 ง.ยงัไมส่ามารถหาคนมาปราบคอรปัชัน่ได้  

(การพิจารณาความน่าเช่ือถือของข้อมูล) 

8.ข้อความท่ี ไม่เก่ียวข้อง กบัการสนทนาของบคุคลในภาพ  คือภาพอะไร 
 1.การแกปั้ญหาคอรปัชัน่ยงัไมไ่ดผ้ล  
 2.การเสนอแนะวธิกีารปราบคอรปัชัน่ทีไ่ดผ้ล  
 ค.ปัญหาคอรปัชัน่เป็นปัญหาสงัคมในปัจจบุนั  
 ง.ปัญหาคอรปัชัน่ตอ้งแกไ้ขทีบุ่คคลผูป้ราบคอรปัชัน่  

(การตัง้สมมติฐาน) 

9.จากบทสนทนา กรณีท่ีเป็นไปได้มากท่ีสดุ  คือกรณีอะไร 
 ก.ปัญหาคอรปัชัน่อาจแกไ้ขได้  
 ข.สงัคมทุกวนัทีม่แีต่บุคคลคอรปัชัน่  
 ค.การแกไ้ขปัญหาคอรปัชัน่กระท าไมไ่ด้  
 ง.ปัญหาคอรปัชัน่ท าใหป้ระเทศไมพ่ฒันา  

(การสรปุและอ้างอิง) 

10.หากปล่อยให้มีการคอรปัชัน่ต่อไป จะเกิดผลเสียต่อใคร มากท่ีสดุ 
 ก.รฐับาล  
 ข.นกัธุรกจิ  
 ค.ประชาชน 
 ง.ผูใ้ชแ้รงงาน  
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ให้ใช้สถานการณ์น้ีตอบค าถาม (11-15)  
 โรงเรียนโสกก่ามวิทยาเป็นโรงเรียนมธัยมศึกษาแห่งหนึง่ได้ท าการทดสอบ
ความเรว็ในการวิง่ของนักเรียนเพือ่ทีจ่ะคดัเลือกเป็นตวัแทนของโรงเรียนและใช้ใน  
การแข่งขนักีฬา สหวิทยาเขตด้วย 
 จากการทดสอบความเรว็ในการวิง่ของนกักฬีา 3 คน ไดผ้ล ดงัตาราง  
 
 คนท่ี         ช่วงเวลาว่ิง           เวลาท่ีใช้ในการว่ิง/ชัว่โมง/นาที/วินาที        ระยะท่ีว่ิง/เมตร 

  100 เมตร 200 เมตร 300 เมตร 
1 ตอนเชา้ 

ตอนเยน็ 
0.10.43 
0.10.32 

0.20.46 
0.19.59 

0.41.48 
0.38.20 

2 ตอนเชา้ 
ตอนเยน็ 

0.11.02 
0.11.00 

0.21.48 
0.21.22 

0.42.58 
0.42.58 

3 ตอนเชา้ 
ตอนเยน็ 

0.10.45 
0.10.32 

0.20.46 
0.19.32 

0.41.47 
0.37.52 

 (การระบุปัญหา) 

11.ประเดน็ปัญหาท่ีส าคญัของเร่ืองคืออะไร 
 ก.เวลาทีใ่ชว้ิง่  
 ข.ระยะทางทีว่ ิง่  
 ค.ช่วงเวลาทีว่ ิง่  
 ง.อตัราความเรว็ของนกักฬีาแต่ละคน  

 (การรวบรวมข้อมูล) 

12.ข้อความท่ี เป็นการรวบรวมข้อมลูท่ีเหมาะสมท่ีสดุในการหาข้อสรปุ คือข้อตามอะไร  
 ก.ท าการทดลอง  
 ข.สมัภาษณ์นกักฬีา  
 ค.ปรกึษาผูค้วบคุมการฝึกซอ้ม  
 ง.อ่านผลการรายงานการทดลอง  
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 (การพิจารณาความน่าเช่ือถือของข้อมูล) 

13.หลงัการทดสอบผลการว่ิง มีการรายงานผลการทดสอบดงัน้ี  
 ขอ้ 1 ผูท้ าการทดสอบรายงานว่า " นกักฬีาส่วนมากวิง่ไดเ้รว็ในช่วงเวลาเยน็"  
 ขอ้ 2 นกัวิง่สองคน รายงานว่า "ในช่วงเวลาเยน็วิง่ไดเ้รว็กว่าช่วงเวลาเชา้"  
 จากรายงานดงักล่าว ท่านคดิว่าขอ้ความใด น่าเชื่อถอืมากกว่ากนั  
 ก.ขอ้ 1 น่าเชื่อถอืมากกว่า  
 ข.ขอ้ 2 น่าเชื่อถอืมากกว่า  
 ค.ขอ้มลูทัง้สองน่าเชื่อถอืพอ ๆ กนั  
 ง.รายงานของทัง้ 2 ต่างไมน่่าเชื่อถอื  

 (การตัง้สมมติฐาน) 

14.ถ้านักกีฬาคนท่ี 1 ได้รบัการคดัเลือก กรณีใดจะเป็นจริงท่ีสดุ  
 ก.แขง็แรงกว่านกักฬีาคนอื่น  
 ข.มกีารจดัการแขง่ขนักฬีาในตอนเชา้  
 ค.มกีารจดัการแขง่ขนักฬีาในตอนเยน็  
 ง.มคีวามพรอ้มมากกว่านกักฬีาคนอื่น  

 (การสรปุและอ้างอิง) 

15.ภายหลงัจากการทดสอบ ข้อความท่ีน่าจะเป็นข้อสรปุท่ีเป็นไปได้มากท่ีสดุ   
     คือข้อตามอะไร 
 ก.ความแตกต่างของนกักฬีามผีลต่อความเรว็ในการวิง่  
 ข.ช่วงเวลาทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อความเรว็ในการวิง่ของนกักฬีา  
 ค.ระยะทางทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อความเรว็ในการวิง่ของนกักฬีา  
 ง.ช่วงเวลาและระยะทางทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อความเรว็ในการวิง่ของนกักฬีา  
ค าช้ีแจง  ให้ใช้สถานการณ์ในบทเพลงน้ี ตอบค าถาม (16 - 20)  

ประชาธิปไตย 
ค าร้อง - ท านอง โดย ยืนยง  โอภากลุ 
 ประชาธปิไตย ธปิไตยเอ๋ย หน้าตาเจา้เป็นยงัไง ยงัไงหนอ  
ขอดหูน่อย เปิดใหด้หูน่อยซ ิ ประชาธปิไตย ธปิไตยอ๋อ  
หน้าตาเจา้เป็นอยา่งนี้นี่เอง  โอโ้ฮเหน็แลว้ โอโ้ฮนัน่ไง  
เบอ้เรอ่เลย เบอ้เรอ่เลย   รเูบอ้เรอ่เลย รเูบอ้เรอ่เลย (รรู ัว่) 
ประชาชนชาวไทย ชนชาวไทยเอ๋ย ชวีติท่านเป็นอยา่งไร อยา่งไรหนอ  
ขอฟังหน่อย ขอฟังหน่อย  พดูใหฟั้งหน่อย เล่าใหฟั้งหน่อยซิ  
ประชาชนชาวไทย ชนชาวไทยเอ๋ย ชวีติท่านเป็นอยา่งงีน้ี่เอง  
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โอโ้ฮตกงาน โอโ้ฮ ้ยากจน  ย ่าแยเ่ลย ย ่าแยเ่ลย  
 รรู ัว่เราตอ้งอดรรู ัว่ไหล  ถา้อยากเหน็เมอืงไทยพฒันาขึน้  
อยา่งผูน้ าตอ้งมาจากการเลอืกตัง้  ใครอยากเป็นมัง่ยกมอืขึน้  
ใหป้ระชาชนมสีทิธิอ์อกเสยีง  ผูม้ากุมบงัเหยีนชวีติประชาชน  
จะปกครองระบอบประชาธปิไตย  จะเล่นแบบไทยๆ หรอืระบบสากล...กเ็ลอืกเอา  
ประชาชนชาวไทย ชนชาวไทยเอ๋ย ชวีติยงัพอมหีวงั มหีวงัอยู่  
อดทนหน่อย อดทนหน่อย  อดใหท้นหน่อย อดใหท้นหน่อยซิ  
ประชาชนชาวไทยชนชาวไทยเอ๋ย อยา่พึง่รบีรอ้น อดตาย อดตาย  
กลัน่ใจเอาหน่อย แขง็ใจเอาหน่อย ทนเอาหน่อย ทนเอาหน่อย  
ทนเอาหน่อย ทนไมไ่หวแลว้   รรู ัว่เราตอ้งอุดรรู ัว่ไหล  
ถา้อยากเหน็เมอืงไทยพฒันาขึน้  อยา่งผูน้ าทีม่าจากการลากตัง้  
ใครไมอ่ยากเป็นบา้งยกมอืขึน้  ใหป้ระชาชนมสีทิธิอ์อกเสยีง  
ผูม้ากุมบงัเหยีนชวีติประชาชน  จะปกครองระบอบประชาธปิไตย  
จะเล่นแบบไทยไทย หรอืระบบสากล...กม็ัว่ไป 

 (การระบุปัญหา) 

16.ประเดน็ท่ีส าคญัในเพลง คืออะไร 
 ก.การต่อตา้นการปกครองระบอบประชาธปิไตย  
 ข.การชกัชวนใหม้กีารปกครองในระบอบประชาธปิไตย  
 ค.การบรรยายถงึลกัษณะการปกครองในระบอบประชาธปิไตย  
 ง.การเสนอความจรงิทีเ่กีย่วกบัการปกครองในระบอบประชาธปิไตยของคนไทย  

 (การรวบรวมข้อมูล) 

17.ข้อความท่ีเป็นการรวบรวมข้อมลูท่ีเหมาะสมท่ีสดุ และน่าเช่ือถือมากท่ีสดุ เพ่ือน าไป  
     ประกอบการตดัสินใจ คือข้อตามอะไร  
 ก.สมัภาษณ์ความคดิเหน็ของประชาชนชาวไทย  
 ข.สมัภาษณ์ความคดิเหน็ของนกัประชาธปิไตย  
 ค.สมัภาษณ์ความคดิเหน็ของนกัรฐัศาสตรก์ารปกครอง  
 ง.สมัภาษณ์ความคดิเหน็ของผูน้ าทีป่กครองดว้ยระบอบประชาธปิไตย  

 (การพิจารณาความน่าเช่ือถือของข้อมูล) 

18.ข้อความท่ีบทเพลง  ไม่ได้  กล่าวถึง คือข้อตามอะไร 
 ก.ประโยชน์ของการปกครองระบอบประชาธปิไตย  
 ข.การปกครองในระบอบประชาธปิไตยมปีระโยชน์กบัคนบางกลุ่ม  
 ค.การปกครองในระบอบประชาธปิไตยเป็นการสรา้งปัญหาใหเ้กดิขึน้  
 ง.ประชาชนชาวไทยมสี่วนตอ้งรบัผดิชอบในการปกครองในระบอบประชาธปิไตย  
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 (การตัง้สมมติฐาน) 

19.ข้อความท่ี เป็นหวัใจหลกัของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย คือตามอะไร  
 ก.ประชาชนชาวไทย  
 ข .ผูม้ากุมบงัเหยีนชวีติประชาชน 
 ค.อยา่งผูน้ าทีม่าจากการลากตัง้  
 ง.อยา่งผูน้ าตอ้งมาจากการเลอืกตัง้  

 (การสรปุอ้างอิง) 

20.สรปุสาระในบทเพลงน้ีมีความหมายน่าเช่ือถือเพียงใด  
 ก.ไมน่่าเชื่อถอื เพราะผูแ้ต่งใชจ้นิตนาการมากเกนิไป  
 ข.ไมน่่าเชื่อถอื เพราะผูแ้ต่งกล่าวแต่ผลเสยีของประชาธปิไตย  
 ค.น่าเชื่อถอื เพราะมเีหตุการณ์ และตวัอยา่งทีเ่ป็นความจรงิ  
 ง.น่าเชื่อถอื เพราะผูแ้ต่งเพลงเป็นนกัรอ้งทีช่ื่นชอบการปกครองในระบอบประชาธปิไตย  
ค าช้ีแจง ใช้บทกลอนน้ีตอบค าถาม (21-22)  
   ถา้โลกขาดรกัพทิกัษ์ป่า   ทุกชวีาอนาคตกห็ดสัน้  
   สตัวห์รอืคนขอ้งเกีย่วสิง่เดยีวกนั  ธรรมชาตเิท่านัน้กลัน่ชวีติ  

(การระบุปัญหา) 

21.จากบทกลอนดงักล่าว แสดงถึงเร่ืองอะไรเป็นส าคญั  
 ก.การกระตุน้ใหค้นปลกูป่า  
 ข.ประโยชน์ของป่าไมต่้อชวีติ  
 ค.วธิสีรา้งความยนืยาวของชวีติ  
 ง.ธรรมชาตติอ้งพงึพาอาศยัซึง่กนัและกนั 

 (การรวบรวมข้อมูล) 

22.ข้อความท่ี ไม่เก่ียวข้อง กบับทกลอน คือข้อตามอะไร 
 ก.ทรพัยากรป่าไมม้คีุณค่าต่อคน สตัว์ 
 ข.คนหรอืสตัวย์อ่มไดป้ระโยชน์จากธรรมชาติ  
 ค.มนุษยค์วรปล่อยทุกสิง่ใหเ้ป็นไปตามธรรมชาติ  
 ง.การรูจ้กัป่าไมเ้ป็นการรกัษาผลประโยชน์ของมนุษย์  
 
 
 
 
 
 



355 
 

ค าช้ีแจง ใช้บทสนทนาน้ีตอบค าถาม ข้อ (23-25)  
 

 
 

(การพิจารณาความน่าเช่ือถือของข้อมูล) 

23.ประเดน็ปัญหาท่ีส าคญัของเร่ืองคืออะไร 
 ก.การตดิสิง่เสพตดิ  
 ข.การคบเพื่อนไมด่ี  
 ค.การขาดความอบอุ่น  
 ง.การก่อความวุ่นวายของกลุ่มวยัรุน่  

(การตัง้สมมติฐาน) 

24.ถ้าต้องการหาสาเหตขุองการติดยาเสพติด ควรใช้วิธีการรวบรวมข้อมลูอย่างไร  
 ก.รายงานของแพทย์  
 ข.รายงานในหนงัสอืพมิพ์  
 ค.ขา่วทีเ่กีย่วกบัการตดิยาเสพตดิ  
 ง.สถติขิองผูท้ีต่ดิยาเสพตดิจากส านกังานต ารวจแห่งชาติ  

(การสรปุอ้างอิง) 

25.ข้อความใดเป็นข้อเทจ็จริง ข้อความใดเป็นข้อคิดเหน็  
 ขอ้ที ่1 "กลุ่มวยัรุน่ในปัจจบุนัก าลงัก่อปัญหาใหก้บัสงัคม"  
 ขอ้ที ่2 "การก าหนดบทลงโทษผูค้า้และผูเ้สพยาเสพตดิ ใหม้ากขึน้เป็นวธิกีารทีด่ทีีสุ่ด"  
 ก.ขอ้ที ่1   เป็นขอ้เทจ็จรงิ ขอ้ที ่2  เป็นขอ้เทจ็จรงิ  
 ข.ขอ้ที ่1   เป็นขอ้เทจ็จรงิ ขอ้ที ่2  เป็นขอ้คดิเหน็  
  ค.ขอ้ที ่1   เป็นขอ้คดิเหน็ ขอ้ที ่2  เป็นขอ้เทจ็จรงิ  
 ง.ขอ้ที ่1   เป็นขอ้คดิเหน็ ขอ้ที ่2  เป็นขอ้คดิเหน็   
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 (การระบุปัญหา) 

26.จากบทสนทนาสาเหตใุดคือท่ีมาของปัญหา  
 ก.การชกัชวนของเพื่อน  
 ข.การทะเลาะววิาทของกลุ่มวยัรุน่  
 ค.การอยากรูอ้ยากลองเสพยาเสพตดิ  
 ง.ผูป้กครองไมม่เีวลาอบรมเลีย้งดเูท่าทีค่วร  

(การรวบรวมข้อมูล) 

27.หากปัญหาดงักล่าวได้รบัการแก้ไข ผลท่ีได้จะเป็นอย่างไร  
 ก.สงัคมสงบสุข  
 ข.เยาวชนเลกิยาเสพตดิ  
 ค.การก่อความวุ่นวายของวยัรุน่ลดลง  
 ง.เยาวชนไดร้บัความอบอุ่นจากครอบครวั  
ค าช้ีแจง ใช้ภาพน้ีตอบค าถาม ข้อ (28 - 30) 
 

 
 
 
 
 

 (การพิจารณาความน่าเช่ือถือของข้อมูล) 
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28.จากภาพ การรวบรวมข้อมลูจากแหล่งใด ท่ีให้ความน่าเช่ือถือท่ีสดุ  คือแหล่งไหน 
 ก.ผูค้า้น ้ามนั  
 ข.นกัวชิาการ  
 ค.นกัหนงัสอืพมิพ์  
 ง.นกัเศรษฐศาสตร์  
 

(การตัง้สมติฐาน) 

29.ข้อใด ไม่เก่ียวข้อง กบัสาระในภาพการต์นู  
 ก.เมือ่ราคาน ้ามนัเปลีย่นแปลง ราคาสนิคา้เปลีย่นแปลงไปดว้ย  
 ข.มาตรการในการตรงึราคาสนิคา้และราคาน ้ามนัอาจตอ้งมกีารเปลีย่นแปลง  
 ค.รฐับาลใชม้าตรการในการตรงึราคาสนิคา้และราคาน ้ามนัคงสามารถท าไดใ้นภาวะ  
    หนึ่ง  
 ง.ราคาน ้ามนั ราคาสนิคา้ และมาตรการของรฐั มผีลกระทบต่อการด ารงชวีติของ  
    ประชาชน  

(การสรปุอ้างอิง) 

30.จากภาพสรปุได้อย่างไร 
 ก.ราคาน ้ามนัสงูขึน้ในปัจจบุนั  
 ข.ราคาสนิคา้ก าลงัจะถงึจดุเดอืด  
 ค.รฐับาลพยายามควบคุมสนิคา้  
 ง.ราคาน ้ามนัสงูขึน้มผีลต่อราคาสนิคา้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



358 
 

เฉลยแบบวดัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียน ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 
 

ข้อท่ี เฉลย ข้อท่ี เฉลย 
1 ข 16 ง 
2 ค 17 ก 
3 ค 18 ค 
4 ก 19 ง 
5 ง 20 ค 
6 ค 21 ข 
7 ค 22 ค 
8 ง 23 ก 
9 ก 24 ก 
10 ค 25 ค 
11 ค 26 ง 
12 ข 27 ก 
13 ค 28 ง 
14 ข 29 ง 
15 ข 30 ง 
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ตารางท่ี 35   การวิเคราะหด์ชันีความสอดคล้องของแบบทดสอบทดสอบ 
        วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสาระสงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  
        (สาระพระพทุธศาสนา) 
 

 คะแนนความคดิเหน็จากผูเ้ชีย่วชาญ  
ขอ้ที ่ คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5  รวม IOC 

1 1 1 1 1 1 1 1.00 
2 1 1 1 1 1 1 1.00 
3 1 1 1 1 1 1 1.00 
4 1 1 1 1 1 1 1.00 
5 1 1 1 1 1 1 1.00 
6 1 1 1 1 1 1 1.00 
7 1 1 1 1 1 1 1.00 
8 1 1 1 1 1 1 1.00 
9 1 1 1 1 1 1 1.00 
10 1 1 1 1 1 1 1.00 
11 1 1 1 1 1 1 1.00 
12 1 1 1 1 1 1 1.00 
13 1 1 1 1 1 1 1.00 
14 1 1 1 1 1 1 1.00 
15 1 1 1 1 1 1 1.00 
16 1 1 1 1 1 1 1.00 
17 1 1 1 1 1 1 1.00 
18 1 1 1 1 1 1 1.00 
19 1 1 1 1 1 1 1.00 
20 1 1 1 1 1 1 1.00 
21 1 1 1 1 1 1 1.00 
22 1 1 1 1 1 1 1.00 
23 1 1 1 1 1 1 1.00 
24 1 1 1 1 1 1 1.00 
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ตารางท่ี 35 การวิเคราะหด์ชันีความสอดคล้องของแบบทดสอบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ  
                    ทางการเรียนสาระสงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  
                    (สาระพระพทุธศาสนา)  (ต่อ) 
 

 คะแนนความคดิเหน็จากผูเ้ชีย่วชาญ  
ขอ้ที ่ คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5  รวม IOC 
25 1 1 1 1 1 1 1.00 
26 1 1 1 1 1 1 1.00 
27 1 1 1 1 1 1 1.00 
28 1 1 1 1 1 1 1.00 
29 1 1 1 1 1 1 1.00 
30 1 1 1 1 1 1 1.00 
31 1 1 1 1 1 1 1.00 
32 1 1 1 1 1 1 1.00 
33 1 1 1 1 1 1 1.00 
34 1 1 1 1 1 1 1.00 
35 1 1 1 1 1 1 1.00 
36 1 1 1 1 1 1 1.00 
37 1 1 1 1 1 1 1.00 
38 1 1 1 1 1 1 1.00 
39 1 1 1 1 1 1 1.00 
40 1 1 1 1 1 1 1.00 
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แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา  
และวฒันธรรมสาระพระพทุธศาสนา ชัน้มธัยมศึกษาป่ีท่ี 2  

-------------------------------------------- 
ค าช้ีแจง 
 1.แบบทดสอบฉบบัน้ี ใชว้ดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน มทีัง้หมด 40 ขอ้ใชเ้วลา 40 นาที  
 2.แบบทดสอบเป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลอืก ใหท้ าเครือ่งหมาย X ลงในขอ้ทีถู่กตอ้งทีสุ่ด 
 3.หากผูเ้ขา้สอบตอ้งการเปลีย่นแปลงค าตอบ ใหท้ าดงันี้  
 

ขอ้ ก ข ค ง 
1 X  X  
     

 4.ใหผู้เ้ขา้สอบเขยีนชื่อ - สกุล เลขที ่ชัน้ โรงเรยีน บนกระดานค าตอบ ใหเ้รยีบรอ้ยและ
อยา่เปิดขอ้สอบจนกว่าจะไดร้บัค าสัง่จากกรรมการคุมหอ้งสอบ  
 5.อยา่ขดีขอ้ความใดๆ ในแบบทดสอบ  
มาตรฐานท่ี 1.1 รู ้และเขา้ใจประวตั ิความส าคญั ศาสดา หลกัธรรมของพระพุทธศาสนาหรอื
ศาสนาทีต่นนบัถอืและศาสนาอื่น  มศีรทัธาทีถู่กตอ้ง ยดึมัน่และปฏบิตัติามหลกัธรรมเพื่ออยู่
รว่มกนัอยา่งสนัตสิุข 
ตวัช้ีวดั   1.อธบิายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรอืศาสนาอื่นทีต่นนบัถอืสู่ประเทศเพื่อนบา้น  

(วดัพฤติกรรมด้านความรู ้ความจ า) 

1.หลงัจากการสงัคายนาพระไตรปิฎกครัง้ท่ี 3 ในสมยัพระเจ้าอโศกมหาราชแล้ว  
   เกิดเหตกุารณ์ส าคญัอะไร 
 ก.เกดิสงครามระหว่างศาสนา ในประเทศอนิเดยี  
 ข.พระพุทธศาสนากลายเป็นรากฐานของสงัคมอนิเดยี  
 ค.พระพุทธศาสนาไดเ้ผยแผ่ไปยงัดนิแดนอาณานิคมของประเทศอนิเดยี  
 ง.พระเจา้อโศกมหาราชไดส้่งสมณฑตูไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานอกชมพทูวปี  

(วดัพฤติกรรมด้านความเข้าใจ) 

2. การปฏิบติัท่ีแสดงว่า พระพทุธศาสนาได้ฝังรากลึกในจิตใจของประชาชนประเทศ  
    เพ่ือนบ้าน 
 ก.การประกอบพธิกีรรมทางพระพุทธศาสนา  
 ข.การน าหลกัธรรมมาปฏบิตัใินชวีติประจ าวนั  
 ค.การส่งบุตรหลานมาบรรพชาอุปสมบทในประเทศไทย  
 ง.การเรยีกรอ้งเสรภีาพในการประกอบพธิกีรรมทางพุทธศาสนา  
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ตวัช้ีวดั 2. วเิคราะหค์วามส าคญัของพระพุทธศาสนาหรอืศาสนาทีต่นนบัถอื ทีช่่วยเสรมิสรา้ง  
              ความเขา้ใจอนัดกีบัประเทศเพื่อนบา้น 

(วดัพฤติกรรมด้านการวิเคราะห)์ 

3.ประเดน็ใดแสดงถึง คณุลกัษณะ ของค าสอนพระพทุธศาสนา คืออะไร 
 ก.มหีลกัค าสอนเพื่อสนัตภิาพ  
 ข.มหีลกัค าสอนคลา้ยกบัศาสนาอื่น  
 ค.พระพุทธศาสนาสอนในหลกัเสมอภาค  
 ง.มพีระสงฆเ์ป็นผูป้ฏบิตัสิบืทอดพระพุทธศาสนา  

(วดัพฤติกรรมด้านการวิเคราะห)์ 

4.เพราะเหตใุดพระพทุธศาสนานิกายมหายานจึงมีความเจริญรุ่งเรืองรวดเรว็ในประเทศ  
   สิงคโปร ์
 ก.ไมม่ปัีญหาทางการเมอืง  
 ข.ไมม่ศีาสนาอื่นเขา้มาเผยแผ่  
 ค.มหีลกัค าสอนทีป่ฏบิตัไิดผ้ลดี  
 ง.ชาวสงิคโปรส์่วนใหญ่เป็นเชือ้สายจนี  
ตวัช้ีวดั 3.วเิคราะหค์วามส าคญัของพระพุทธศาสนา หรอืศาสนาทีต่นนบัถอืในฐานะทีเ่ป็น 
              รากฐานของวฒันธรรม เอกลกัษณ์ของชาตแิละมรดกของชาติ 

(วดัพฤติกรรมด้านการสงัเคราะห)์ 

5.เพราะเหตใุดจึงกล่าวว่า ความเจริญทางด้านศิลปะไทยต้องไปดท่ีูวดั  
 ก.วดัเป็นสถานทีท่ ากจิกรรม  
 ข.วดัเป็นศูนยก์ลางการจดัแสดง  
 ค.วดัเป็นสถานทีบ่รกิารชุมชน  
 ง.วดัเป็นศูนยร์วมของศลิปกรรม  

(วดัพฤติกรรมด้านการสงัเคราะห)์ 

6.ปัญหาส าคญัท่ีสดุท าให้พระพทุธศาสนาของประเทศเพ่ือนบ้านของไทย ไม่ สามารถ  
   ฟ้ืนฟใูห้เจริญก้าวหน้าได้ คืออะไร  
 ก.ปัญหาทางสงัคม  
 ข.ปัญหาทางการเมอืง  
 ค.ปัญหาทางเศรษฐกจิ  
 ง.ปัญหาทางดา้นการศกึษา  
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ตวัช้ีวดั  5.วเิคราะหพ์ุทธประวตัหิรอืประวตัศิาสดาของศาสนาทีต่นนบั 
              ถอืตามทีก่ าหนด 

(วดัพฤติกรรมด้านการวิเคราะห)์ 

7.เหตกุารณ์พระพทุธเจ้าผจญมาร ได้มีการสร้างพระพทุธรปูจ าลองปางหน่ึงลกัษณะ    
  "พระหตัถว์างบนพระเพลาช้ีพระดรรชนีลงพื้นดิน" จึงเรียกช่ือพระพทุธรปูปางน้ี  
   ว่าปางอะไร 
 ก.ปางหา้มญาติ  
 ข.ปางนาคปรก  
 ค.ปางมารวชิยั  
 ง.ปางนัง่สมาธิ  

(วดัพฤติกรรมด้านการวิเคราะห)์ 

8.ค าอธิบายความหมายของชาดกได้ชดัเจนท่ีสดุ คืออะไร  
 ก.เรือ่งราวของพระพุทธเจา้ก่อนตรสัรู้  
 ข.เรือ่งราวของพระพุทธเจา้ก่อนประสตูิ  
 ค.เรือ่งราวของพระโพธสิตัวท์รงบ าเพญ็ตบะ  
 ง.เรือ่งราวของพระโพธสิตัวท์รงบ าเพญ็บารมก่ีอนเสวยพระชาตเิป็นพระพุทธเจา้  
ตวัช้ีวดั 6.วเิคราะหแ์ละประพฤตตินตามแบบอยา่งการด าเนินชวีติและขอ้คดิจากประวตัสิาวก  
             ชาดก/เรือ่งเล่าและศาสนิกชนตวัอยา่งตามทีก่ าหนด 

(วดัพฤติกรรมด้านการวิเคราะห)์ 

9.สาระส าคญัของชาดกเรื่อง " มิตตวินทุกชาดก " ตรงกบัส านวนไทย ว่าอย่างไร  
 ก.เหน็ชา้งขี ้ขีต้ามชา้ง  
 ข.อยา่เหน็กงจกัรเป็นดอกบวั  
 ค.หมเูขาจะหามเอาคานเขา้ไปสอด  
 ง.คบคนดเีป็นศรแีก่ตวั คบคนชัว่อปัราชยั  

(วดัพฤติกรรมด้านการวิเคราะห)์ 

10.ข้อใดเป็นวตัถปุระสงคส์ าคญัท่ีสดุของการเรียน เร่ือง ชาดก  
 ก.เพื่อใหเ้กดิความโคดมีสีุข 
 ข.เพื่อใหเ้กดิศรทัธา ซาบซึง้ ในพระพุทธเจา้  
 ค.เพื่อเป็นแบบอยา่งในการกระท าคุณงามความดี  
 ง.เพื่อเสรมิสรา้งศรทัธา ซาบซึง้ ในพระพุทธศาสนา  
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(วดัพฤติกรรมด้านการวิเคราะห)์ 

11.นางขชุชุตราเป็นตวัอย่างท่ีดีของบคุคลในเร่ืองอะไร  
 ก .ละเวน้ความโลภ 
 ข.ละความหลง  
 ค.ละเวน้ความโกรธ  
 ง.ละเวน้ความถอืตวั  

(วดัพฤติกรรมด้านการวิเคราะห)์ 

12.การเรียนรู้ ประวติัพทุธสาวก พทุธสาวิกา และชาวพทุธตวัอย่าง นักเรียนได้รบั  
     ค าสอนตรงกนัคือข้อใด 
 ก.ความสามคัคชี่วยใหส้งัคมมนุษยพ์น้ภยั  
 ข.บุคคลทีม่คีวามกตญัํจูะมคีวามเจรญิรุง่เรอืง  
 ค.บุคคลมสีตปัิญญาจะบรรลุธรรมไดอ้ยา่งรวดเรว็ 
 ง.บุคคลใดท ากรรมไวอ้ยา่งไรยอ่มไดร้บัผลกรรมนัน้  

(วดัพฤติกรรมด้านการวิเคราะห)์ 

13.บคุคลประพฤติธรรม ย่อมมีคณุสมบติัส าคญัท่ีสดุ คืออะไร 
 ก.เป็นคนด ีไมป่ระพฤตชิัว่ 
 ข.เป็นคนพดูน้อย มารยาทเรยีบรอ้ย  
 ค.เป็นผูส้ ารวมในการบรโิภคอาหาร  
 ง.เป็นผูร้ะมดัระวงัในการคบเพื่อน  
ตวัช้ีวดั 7.อธบิายโครงสรา้ง และสาระสงัเขปของพระไตรปิฎกหรอืคมัภรี์ของศาสนาทีต่นนบัถอื 

 (วดัพฤติกรรมด้านความเข้าใจ) 

14.ความส าคญัของพระไตรปิฎก คือข้อใด 
 ก.รวบรวมค าสัง่สอนของพระพุทธเจา้  
 ข.รวบรวมเรือ่งเล่า ชาดก และพุทธสุภาษติ  
 ค.รวบรวมประวตัขิองพระพุทธเจา้และพระอรหนัต์  
 ง.รวบรวมพระธรรมวนิยั และขอ้ปฏบิตัขิองพระสงฆ์  

(วดัพฤติกรรมด้านสงัเคราะห)์ 

15.นักการเมืองท่ีคอรปัชัน่บ้านเมือง น าผลประโยชน์ไปให้พวกพ้อง ตรงกบัหลกักรรม  
     วิบติั ข้อใด 
 ก.คต ิวบิตั ิ
 ข.กาลวบิตัิ  
 ค.อุปธวิบิตัิ  
 ง.ปโยควบิตัิ  
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(วดัพฤติกรรมด้านความเข้าใจ) 

16.พระธรรมควรน้อมเข้ามาใส่ตน จากข้อความท่ีขีดเส้นใต้หมายความว่าอย่างไร  
 ก.ปฏบิตัแิลว้ใหผ้ลไดจ้รงิ 
 ข.พงึทราบไดเ้ฉพาะตน  
 ค.ไมต่อ้งซ่อนเรน้ปกปิด  
 ง.ผูป้ฏบิตัธิรรมจะเหน็ไดเ้อง  
ตวัช้ีวดั 8.อธบิายธรรมคุณ และขอ้ธรรมส าคญัในกรอบอรยิสจั ๔ หรอืหลกัธรรมของศาสนาที่              
             ตนนบัถอื ตามทีก่ าหนด เหน็คุณค่าและน าไปพฒันา แกปั้ญหาของชุมชนและสงัคม  

(วดัพฤติกรรมด้านการน าไปใช้) 

17. ปากเป็นเอกเสกมนตใ์หค้นเชื่อ ฉลาดเฉลยีววาจาปรชีาฉาน  
 จะกล่าวถอ้ยรอ้ยค าไมร่ าคาญ เป็นรากฐานพาตนพน้ร าเคญ็  
 บทกลอนบทน้ีต้องกล่าวถึงเร่ืองอะไร 
 ก.คดิแบบกุศล 
 ข.มไีมตรจีติ  
 ค.มวีาจาทีไ่พเราะ  
 ง.มกีลัยาณมติร  

(วดัพฤติกรรมด้านการสงัเคราะห)์ 

18.พระธรรมควรน้อมเข้ามาใส่ตน จากข้อความท่ีขีดเส้นใต้ หมายความว่าอย่างไร  
 ก.ปฏบิตัแิลว้ใหผ้ลไดจ้รงิ 
 ข.พงึทราบไดเ้ฉพาะตน 
 ค.ไมต่อ้งซ่อนเรน้ปกปิด 
 ง.ผูป้ฏบิตัธิรรมจะเหน็ไดเ้อง 

(วดัพฤติกรรมด้านความรู ้ความจ า) 

19.พระรตันตรยั หมายถึงอะไร  
 ก.พระพุทธเจา้ 
 ข.พระอรหนัต์ 
 ค.พระพุทธเจา้ พระสาวก 
 ง.พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 
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(วดัพฤติกรรมด้านความรู ้ความจ า) 

20.องคป์ระกอบขนัธ ์5 ได้แก่อะไร 
 ก.รปู ห ูจมกู วญิญาณ 
 ข.รปู กายใจ วญิาณ สงัขาร 
 ค.รปู เวทนา กายใจ วญิญาณ 
 ง.รปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ 
ให้นักเรียน อ่านกรณีตวัอย่าง แล้วตอบค าถาม    ข้อ 21-24 
 บา้นโนนสวรรค ์เป็นหมูบ่า้นทีไ่ดร้บัรางวลัหมูบ่า้นพฒันาตวัอยา่ง ทัง้นี้เพราะสมาชกิใน
หมูบ่า้นมคีวามรกั ความสามคัค ีเอือ้อาทรซึง่กนัและกนั ปราศจากโจรผูร้า้ยผูใ้หญ่บา้นชื่อ นาย
บุญธรรม เป็นผูม้คีุณธรรม ต่อมามคีรอบครวั ของนายสมชยั ยา้ยเขา้มาอยูใ่นหมูบ่า้นพรอ้ม
ภรรยาชื่อ นางไขม่กุ และลกูสาวชื่อทพิย ์นายสมชยัตอ้งท างานหนกัจงึไมม่เีวลาใหค้รอบครวั 
นางไขม่กุเมือ่มเีวลาว่างจงึชวนเพื่อนๆ ไปเล่นไพ่ ส่วน ด.ญ.ทพิย ์ซึง่ก าลงัศกึษาอยูใ่นระดบั
มธัยมศกึษาปีที ่2 แต่ไมช่อบเรยีนหนงัสอื มกัจะโกหกพ่อแมบ่่อยๆ ว่าตอ้งออกไปบา้นเพื่อท า
การบา้น แต่ความจรงิไดช้วนเพื่อนไปเดนิเทีย่วตามหา้งสรรพสนิคา้บ่อยๆ และมกัจะขโมยเงนิ
แมเ่ป็นประจ า เป็นเหตุใหส้มาชกิในครอบครวัมปีากเสยีงกนับ่อยครัง้  

(วดัพฤติกรรมด้านการวิเคราะห)์ 

21.บคุคลใด ท าความชัว่ทางกาย วาจา ใจ  
 ก.นายสมชยั 
 ข.นางไขม่กุ 
 ค.ด.ญ.ทพิย ์
 ง.นายบุญธรรม 

(วดัพฤติกรรมด้านการวิเคราะห)์ 

22.บคุคลใดเป็นต้นเหตทุ าให้ครอบครวัของนายสมชยั เกิดปัญหา 
 ก.ลกู 
 ข.พ่อและแม่ 
 ค.เพื่อนบา้น 
 ง.ผูใ้หญ่บา้น 
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(วดัพฤติกรรมด้านการวิเคราะห)์ 

23.การกระท าของผูใ้ดเป็นไปตามหลกัอกศุลกรรมบถ 10  
 ก.นายสมชยั 
 ข.นางไขม่กุ 
 ค.นายบุญธรรม 
 ง.สมาชกิทุกคนในหมูบ่า้น 

(วดัพฤติกรรมด้านการวิเคราะห)์ 

24.การกระท าของผูใ้ด เป็นไปตามหลกัอบายมขุ 6  
 ก.นายสมชยั 
 ข.นายบุญธรรม 
 ค.นายบุญธรรมและนายสมชยั 
 ง.นางไขม่กุและด.ญ.ทพิย์ 

 (วดัพฤติกรรมด้านการน าไปใช้) 

25.โครงการเมาไม่ขบั เป็นโครงการท่ีต้องการรณรงคใ์ห้ผูข้บัข่ีรถยนตมี์คณุธรรมใด  
 ก.เมตตา กรณุา 
 ข.หริโิอตตปัปะ 
 ค.สตสิมัปชญัญะ 
 ง.มคีวามขยนัหมัน่เพยีร 

(วดัพฤติกรรมด้านการน าไปใช้) 

26.อบายมขุ ข้อใดเป็นสาเหตขุองโรคเอดส ์เด่นชดัท่ีสดุ  
 ก.นกัเลงสุรา 
 ข.นกัเลงผูห้ญงิ 
 ค.นกัเลงการพนนั 
 ง.คบคนชัว่เป็นมติร 

(วดัพฤติกรรมด้านการประเมินค่า) 

27.เหล้าผลาญทุกส่ิงทุกอย่าง ผลาญทรพัย ์ผลาญไมตรี ผลาญสขุภาพ ผลาญศกัด์ิศรี  
     ผลาญสติปัญญา ข้อความเหล่าน้ีกล่าวถึงเร่ืองอะไร  
 ก.วธิเีลกิเหลา้ 
 ข.โทษของการดื่มเหลา้ 
 ค.สาเหตุทีท่ าใหด้ื่มเหลา้ 
 ง.ผลดทีีง่ดเวน้จากการดื่มเหลา้ 
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(วดัพฤติกรรมด้านการสงัเคราะห)์ 

28.ค าว่า "ได้ช่ือว่าไม่รกัษาทรพัยส์มบติั" จดัเป็นโทษของอะไร  
 ก.การเทีย่วกลางคนื 
 ข.การเป็นนกัเลงการพนนั 
 ค.การตดิสุรา ยาเสพยต์ดิ 
 ง.การเทีย่วดกูารละเล่น 

(วดัพฤติกรรมด้านการสงัเคราะห)์ 

29.ตามแนวคิดของพระพทุธศาสนาใน จฬูกมัมวิภงัคสตูร คนมีอายสุัน้เน่ืองจากผล  
     กรรมใด 
 ก.ฆา่สตัว ์
 ข.ถอืตวั 
 ค.ทรมานสตัว์ 
 ง.อาฆาตพยาบาท 

(วดัพฤติกรรมด้านการประเมินค่า) 

30.โจรปล้น 10 ครัง้ยงัไม่เท่าไฟไหม้ 1 ครัง้ ไฟไหม้ 10 ครัง้ไม่เท่าเล่นการพนันเพียงครัง้
เดียวข้อความน้ีต้องการกล่าวถึงเร่ืองใด  
 ก.การปลน้บา้น 
 ข.อุบตัเิหตุจากไฟไหม ้
 ค.โทษของการเล่นการพนนั 
 ง.จ านวนครัง้ของโจรปลน้ ไฟไหมแ้ละเล่นการพนนั 

(วดัพฤติกรรมด้านการน าไปใช้) 

31.หากนักเรียนไม่ต้องการเป็นเอดส ์โรคตบัแขง็ เสียเงินเสียทองไม่คบเพ่ือนไม่ดี 
นักเรียนควรหลีกเล่ียงส่ิงใด 
 ก.อคต ิ4 
 ข.วบิตั ิ4 
 ค.อบาย 4 
 ง.อบายมขุ 6 
ตวัช้ีวดั 9.เหน็คุณค่าของการพฒันาจติเพื่อการเรยีนรูแ้ละด าเนินชวีติดว้ยวธิคีดิแบบโยนิโส 
             มนสกิารคอืวธิคีดิแบบอุบายปลุกเรา้คุณธรรม และวธิคีดิแบบอรรถธรรมสมัพนัธ ์หรอื  
             การพฒันาจติตามแนวทางของศาสนาทีต่นนบัถอื 
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(วดัพฤติกรรมด้านการสงัเคราะห)์ 

32.ข้อใดถือว่าเป็นการบริหารจิต  
 ก.การท าสมาธเิพื่อใหเ้กดิปัญญารูแ้จง้ 
 ข.การท าสมาธเิพื่อใหจ้ติสงบตัง้มัน่ 
 ค.การท าสมาธเิพื่อใหจ้ติหลุดพน้จากการยดึมัน่ถอืมัน่  
 ง.การท าสมาธเิพื่อใหเ้ขา้ใจสภาวะต่างๆ ตามความเป็นจรงิ  

(วดัพฤติกรรมด้านการน าไปใช้) 

33.การฝึกสมาธิมีประโยชน์ต่อผูเ้รียนอย่างไร  
 ก.ท าใหน้อนหลบัสบายไมฝั่น 
 ข.มสีมาธใินการเรยีนรูม้ากขึน้ 
 ค.หลุดพน้จากเิลสตณัหาทัง้ปวง 
 ง.จติมพีลงัและมคีวามตัง้มัน่มากขึน้ 

(วดัพฤติกรรมด้านการน าไปใช้) 

34.จดุมุ่งหมายของจิต "ภาวนา" คืออะไร 
 ก.การสวดออ้นวอนใหบ้รรลุผล 
 ข.การสรา้งความสงบในจติใจ 
 ค.การแผ่ความดไีปสู่มวลมนุษย์ 
 ง.การมรีะเบยีบวนิยั ส ารวมกาย วาจา 

(วดัพฤติกรรมด้านการสงัเคราะห)์ 

35.ครบูอกว่า การมีสมาธิจะช่วยให้เรียนหนังสือเข้าใจดีจ าได้ดี  สมภพจึงนัง่สมาธิก่อน  
     เรียนหนังสือทุกวนั การกระท าของสมภพ เป็นการฝึกให้เกิดปัญญาประเภทใด  
 ก.สุตมยปัญญา 
 ข.จนิตามยปัญญา 
 ค.ภาวนามยปัญญา 
 ง.วปัิสสนาปัญญา 

(วดัพฤติกรรมด้านการสงัเคราะห)์ 

36.ข้อใดกล่าวถึงการแผเ่มตตาได้ถกูต้อง  
 ก.การแผ่เมตตาแสดงถงึความบรสิุทธิใ์จ 
 ข.ควรแผ่เมตตาใหก้บัคนทีร่กัเท่านัน้ 
 ค.แผ่เมตตาในวนัพระ จะมอีานิสงคก์ว่าวนัธรรมดา 
 ง.การแผ่เมตตาตอ้งกรวดน ้าอุทศิส่วนกุศลก่อนเสมอ 
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(วดัพฤติกรรมด้านการสงัเคราะห)์ 

37.บงกชรู้ตวัเองว่า ชอบบริการช่วยเหลือผูอ่ื้นจึงสมคัรเรียนพยาบาลเม่ือสอบได้กเ็ข้า  
     เรียนพยาบาล เม่ือส าเรจ็การศึกษา เป็นพยาบาลตามความต้องการ ความคิดของ  
     บงกชเกิดขึ้นเพราะเธอมีความคิดแบบใด 
 ก.แบบแกปั้ญหา 
 ข.แบบอรรถสมัพนัธ์ 
 ค.แบบแยกแยะองคป์ระกอบ 
 ง.แบบอุบายปลุกเรา้คุณธรรม 

(วดัพฤติกรรมด้านการวิเคราะห)์ 

38.การคิดในข้อใดเป็น การคิดแบบอบุายปลกุเร้าคณุธรรม มีลกัษณะอย่างไร  
 ก.สุชาดาคดิหาค าตอบของขอ้สอบวชิาพระพุทธศาสนา 
 ข.วรีะพงษ์เหน็ว่าตนมฐีานะยากจน จงึพยายามตัง้ใจเรยีน จบแลว้มงีานท าทีด่ีๆ   
 ค.ธดิา จะเปรยีบเทยีบราคา รปูเล่ม คุณภาพหนงัสอืเรยีน ก่อนจะซือ้มาอ่าน  
 ง.วเิชยีรสอบวชิาคณติศาสตร ์ไดค้ะแนนสงูสุดในหอ้งเรยีน ทัง้นี้เพราะเขามกีารวางแผน  
   อยา่งมรีะบบ 

(วดัพฤติกรรมด้านการน าไปใช้) 

39.พฤติกรรมของบคุคลใดท่ีเกิดจากการฝึกฝนสมาธิ  
 ก.นก รอ้งใหเ้สยีใจทีถู่กอาจารยต์ าหนิทีไ่มส่่งการบา้น  
 ข.สวย ยิม้แยม้แจม่ใสเสมอถงึแมจ้ะโดนเพื่อนแซ วเล่น 
 ค.ชมพ ูเป็นคนซื่อสตัยพ์ดูจรงิ ท าจรงิ แต่โกรธเมือ่มคีนต่อว่า  
 ง.มะล ิเป็นคนเรยีบรอ้ยมกัท าตามเพื่อนทุกเรือ่งเพราะขีเ้กรงใจ  
ตวัช้ีวดั10. สวดมนต ์แผ่เมตตา บรหิารจติและเจรญิปัญญาดว้ย อานาปานสตหิรอืตามแนวทาง 
               ของศาสนาทีต่นนบัถอื 

(วดัพฤติกรรมด้านการวิเคราะห)์ 

40.การฝึกสมาธิตามหลกัอานาปานสติ มีลกัษณะอย่างไร  
 ก.สมศกัดิใ์ชส้ตกิ าหนดลมหายใจเขา้ - ออก 
 ข.สมชายใชส้ตกิ าหนดอารมณ์ทีเ่กดิขึน้ในขณะนัน้ๆ  
 ค.สมพงษ์ใชส้ตกิ าหนดอาการของจติว่าขณะนัน้มสีภาพอยา่งไร  
 ง.สมพรใชส้ตกิ าหนดความสุข ความทุกขแ์ละอาการเฉยๆ ทีเ่กดิขึน้  
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เฉลยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรมสาระพระพทุธศาสนา ชัน้มธัยมศึกษาป่ีท่ี 2 

 
ขอ้ที ่ เฉลย ขอ้ที ่ เฉลย 

1 ง 21 ค 
2 ข 22 ข 
3 ก 23 ข 
4 ง 24 ง 
5 ง 25 ค 
6 ข 26 ข 
7 ค 27 ข 
8 ง 28 ข 
9 ข 29 ก 
10 ค 30 ค 
11 ก 31 ง 
12 ข 32 ข 
13 ก 33 ข 
14 ก 34 ข 
15 ง 35 ก 
16 ก 36 ก 
17 ค 37 ข 
18 ก 38 ข 
19 ง 39 ข 
20 ง 40 ก 
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ตารางท่ี  36 การวิเคราะหด์ชันีความสอดคล้องของแผนการจดัการเรียนรู้สาระสงัคม  
                     ศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม (สาระพระพทุธศาสนา)  

 

  ความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ   
แผนที ่ รายการ คนที ่

1 
คนที ่

2 
คนที ่

3 
คนที ่

4 
คนที ่

5 
รวม IOC 

1 ตวัชีว้ดั 
สาระส าคญั 
จดุประสงค ์
สาระการเรยีนรู้ 
กจิกรรมการเรยีนรู้ 
สื่อการเรยีนการสอน 
แหล่งการเรยีนรู ้
การวดัผลประเมนิผล 

+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 

+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 

+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 

+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 

+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 ตวัชีว้ดั 
สาระส าคญั 
จดุประสงค ์
สาระการเรยีนรู้ 
กจิกรรมการเรยีนรู้ 
สื่อการเรยีนการสอน 
แหล่งการเรยีนรู ้
การวดัผลประเมนิผล 

+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 

+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 

+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 

+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 

+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

3 ตวัชีว้ดั 
สาระส าคญั 
จดุประสงค ์
สาระการเรยีนรู้ 
กจิกรรมการเรยีนรู้ 
สื่อการเรยีนการสอน 
แหล่งการเรยีนรู ้
การวดัผลประเมนิผล 

+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 

+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 

+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 

+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 

+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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ตารางท่ี 36  การวิเคราะหด์ชันีความสอดคล้องของแผนการจดัการเรียนรู้สาระสงัคม   
                     ศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม (สาระพระพทุธศาสนา)  (ต่อ) 

 

  ความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ   
แผนที ่ รายการ คนที ่

1 
คนที ่

2 
คนที ่

3 
คนที ่

4 
คนที ่

5 
รวม IOC 

4 ตวัชีว้ดั 
สาระส าคญั 
จดุประสงค ์
สาระการเรยีนรู้ 
กจิกรรมการเรยีนรู้ 
สื่อการเรยีนการสอน 
แหล่งการเรยีนรู ้
การวดัผลประเมนิผล 

+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 

+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 

+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 

+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 

+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

5 ตวัชีว้ดั 
สาระส าคญั 
จดุประสงค ์
สาระการเรยีนรู้ 
กจิกรรมการเรยีนรู้ 
สื่อการเรยีนการสอน 
แหล่งการเรยีนรู ้
การวดัผลประเมนิผล 

+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 

+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 

+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 

+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 

+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

6 ตวัชีว้ดั 
สาระส าคญั 
จดุประสงค ์
สาระการเรยีนรู้ 
กจิกรรมการเรยีนรู้ 
สื่อการเรยีนการสอน 
แหล่งการเรยีนรู ้
การวดัผลประเมนิผล 

+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 

+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 

+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 

+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 

+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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ตารางท่ี 36  การวิเคราะหด์ชันีความสอดคล้องของแผนการจดัการเรียนรู้สาระสงัคม  
                     ศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม (สาระพระพทุธศาสนา)  (ต่อ) 

 

  ความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ   
แผนที ่ รายการ คนที ่

1 
คนที ่

2 
คนที ่

3 
คนที ่

4 
คนที ่

5 
รวม IOC 

7 ตวัชีว้ดั 
สาระส าคญั 
จดุประสงค ์
สาระการเรยีนรู้ 
กจิกรรมการเรยีนรู้ 
สื่อการเรยีนการสอน 
แหล่งการเรยีนรู ้
การวดัผลประเมนิผล 

+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 

+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 

+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 

+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 

+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

8 ตวัชีว้ดั 
สาระส าคญั 
จดุประสงค ์
สาระการเรยีนรู้ 
กจิกรรมการเรยีนรู้ 
สื่อการเรยีนการสอน 
แหล่งการเรยีนรู ้
การวดัผลประเมนิผล 

+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 

+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 

+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 

+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 

+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

9 ตวัชีว้ดั 
สาระส าคญั 
จดุประสงค ์
สาระการเรยีนรู้ 
กจิกรรมการเรยีนรู้ 
สื่อการเรยีนการสอน 
แหล่งการเรยีนรู ้
การวดัผลประเมนิผล 

+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 

+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 

+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 

+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 

+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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ตารางท่ี 36  การวิเคราะหด์ชันีความสอดคล้องของแผนการจดัการเรียนรู้สาระสงัคม  
                     ศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม (สาระพระพทุธศาสนา)  (ต่อ) 

 

  ความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ   
แผนที ่ รายการ คนที ่

1 
คนที ่

2 
คนที ่

3 
คนที ่

4 
คนที ่

5 
รวม IOC 

10 ตวัชีว้ดั 
สาระส าคญั 
จดุประสงค ์
สาระการเรยีนรู้ 
กจิกรรมการเรยีนรู้ 
สื่อการเรยีนการสอน 
แหล่งการเรยีนรู ้
การวดัผลประเมนิผล 

+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 

+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 

+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 

+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 

+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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ภาคผนวก   ฉ 

การวิเคราะหห์าคณุภาพของเครื่องมือ 

 1.การวิเคราะหห์าความยาก ( p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) ค่าความ
เช่ือมัน่ของแบบวดัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 2.การวิเคราะหห์าความยาก ( p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) ค่าความ
เช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
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ตารางท่ี 37  การวิเคราะหห์าความยาก (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) ค่าความเช่ือมัน่ 
                    ของแบบวดัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
 
ขอ้ที ่ ค่าความยาก (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) ขอ้ที ่ ค่าความยาก (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) 
1 0.63 0.29 16 0.71 0.34 
2 0.76 0.26 17 0.71 0.46 
3 0.77 0.34 18 0.76 0.37 
4 0.74 0.40 19 0.76 0.31 
5 0.77 0.40 20 0.74 0.34 
6 0.77 0.29 21 0.70 0.26 
7 0.67 0.26 22 0.76 0.43 
8 0.64 0.31 23 0.67 0.31 
9 0.73 0.37 24 0.69 0.29 
10 0.71 0.29 25 0.70 0.37 
11 0.71 0.40 26 0.73 0.43 
12 0.73 0.31 27 0.63 0.34 
13 0.74 0.46 28 0.69 0.34 
14 0.73 0.26 29 0.73 0.49 
15 0.70 0.31 30 0.74 0.29 

ค่าความเชื่อมัน่ (KR-20) ของแบบทดสอบทัง้ฉบบั เท่ากบั 0.85 
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ตารางท่ี 38  การวิเคราะหห์าความยาก (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) ค่าความเช่ือมัน่ 
                    ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสาระสงัคมศึกษา ศาสนา และ             
                    วฒันธรรม ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 (สาระพระพทุธศาสนา)  
 
ขอ้ที ่ ค่าความยาก 

(p) 
ค่าอ านาจ
จ าแนก  (r) 

ขอ้ที ่ ค่าความยาก 
(p) 

ค่าอ านาจ
จ าแนก ( r) 

1 0.75 0.25 21 0.31 0.38 
2 0.47 0.75 22 0.47 0.25 
3 0.53 0.50 23 0.38 0.25 
4 0.31 0.38 24 0.31 0.38 
5 0.31 0.38 25 0.31 0.38 
6 0.53 0.50 26 0.27 0.50 
7 0.31 0.80 27 0.43 0.75 
8 0.67 0.63 28 0.38 0.25 
9 0.60 0.75 29 0.40 0.38 
10 0.60 0.80 30 0.40 0.50 
11 0.53 0.63 31 0.53 0.75 
12 0.25 0.63 32 0.31 0.38 
13 0.43 0.63 33 0.38 0.25 
14 0.67 0.63 34 0.30 0.25 
15 0.53 0.80 35 0.37 0.75 
16 0.67 0.50 36 0.31 0.38 
17 0.60 0.80 37 0.31 0.38 
18 0.38 0.25 38 0.57 0.80 
19 0.27 0.50 39 0.47 0.50 
20 0.31 0.38 40 0.40 0.63 

 
ค่าความเชื่อมัน่  (K – R20)  ของแบบทดสอบฉบบัน้ีเท่ากบั  0.82 

 
 



 

 

 

 

ภาคผนวก   ช 

แผนการเรียนรู้ตามยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรียนรู้ สาระสงัคม

ศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมท่ีใช้สมองเป็นฐานโดยบูรณาการการ

เรียนรู้ตามแนวพระพทุธศาสนาเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิด

อย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 

 

(อยู่ในเอกสารเอกสารหมายเลข 2.1 ประกอบรายงานการพฒันานวตักรรมการเรียนรู้) 
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แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 

(สาระการเรียนรู้พระพทุธศาสนา)             ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2                                                                               
หน่วยการเรียนท่ี 1 เส้นทางแห่งพทุธศาสนา                                           จ านวน 2 ชัว่โมง 
เร่ือง ประวติัและความส าคญัของพระพทุธศาสนา                 ผูส้อน นายจ าเนียร โพสาวงั  
 
1.มาตรฐานการเรียนรู้ 1.1  
   เขา้ใจประวตั ิความส าคญั หลกัธรรมของพระพุทธศาสนาหรอืศาสนาทีต่น นบัถอืและ
สามารถน าหลกัธรรมของศาสนา มาเป็นหลกัปฏบิตัใินการอยูร่ว่มกนั  
 
2.ตวัช้ีวดั  
 2.1 อธบิายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรอืศาสนาทีต่นนบัถอืสู่ประเทศเพื่อนบา้น  
 2.2 วเิคราะหค์วามส าคญัของพระพุทธศาสนาหรอืศาสนาทีต่นนบัถอืทีช่่วยเสรมิสรา้ง
ความเขา้ใจอนัดกีบัประเทศเพื่อนบา้น 
 
3.สาระส าคญั 
 พุทธศาสนาเป็นศาสนาทีเ่ขา้มาเผยแผ่ ในประเทศเพื่อนบา้นมทีัง้พุทธศาสนาทีเ่ป็นพุทธ
ศาสนานิกายหนิยานแบบเถรวาทและแบบมหายาน ทัง้นี้เพราะความเสยีสละของพุทธสาวก 
และการส่งเสรมิของพระมหากษตัรยิ์ 
 
4.จดุประสงคก์ารเรียนรู้  เมือ่เรยีนจบบทเรยีนแลว้นกัเรยีนสามารถ  
 4.1 บอกเสน้ทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศเพื่อนบา้นได้ 
 4.2 อธบิายประวตัคิวามเป็นมาของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศเพื่อนบา้นได้  
 4.3 วเิคราะหห์ลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาทีส่่งเสรมิความเขา้ใจอนัดกีบัประเทศเพื่อน
บา้นได ้
 4.4 มทีกัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ประวตัแิละความส าคญัของพระพุทธศาสนา   
 
5.คณุลกัษณะทีพึงประสงค ์
 5.1 เป็นคนดี คอื เป็นคนมวีนิยัในการเรยีนรู้ สนใจใฝ่เรยีนรู ้มุง่มัน่การท างาน 
 5.2 เป็นคนเก่ง เรยีนรูด้ว้ยตนเอง สรปุสิง่ทีเ่รยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง น าหลกัธรรมไปปฏบิตัิ
พฒันาตนเองและสิง่แวดลอ้ม ท าภาระชิน้งานอยา่งเป็นระบบ ท างานรว่มกนัตามบทบาทหน้าที่
ยอมรบัการตชิมจากเพื่อนและน ามาพฒันาตนเอง 
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สงิคโปร ์

5.3 เป็นคนมีความสขุ คอื มคีวามสนุกในการปฏบิตักิจิกรรม มคีวามภมูใิจชื่นชม
ผลงานของตนและผูอ้ื่นพงึพอใจในการประพฤตใินสิง่ทีถู่กตอ้งดงีาม รา่เรงิแจม่ใส   

 
6.สาระการเรียนรู้ 
 6.1 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเขา้สู่ประเทศเพื่อนบา้น 
 6.2 วเิคราะหห์ลกัธรรมของพระพุทธศาสนาหรอืศาสนาทีต่นนบัถอืทีช่่วยเสรมิสรา้ง
ความเขา้ใจอนัดกีบัประเทศเพื่อนบา้น 
 
                                                              เมยีนมาร ์             ลาว  
                                                                                                   
                                                                                                กมัพชูา 
 

                                                        เสน้ทางการเผยแผ่พระพุทธ          เวยีตนาม 
          ศานาเขา้สู่ประเทศเพื่อนบา้น 
                                                                                                  มาเลเซยี 

 เส้นทางแห่ง   
พทุธศาสนา 

                           
                                
                      
 

 

 

 

 
 
 
 

อนิโดนีเซยี 

ความส าคญัของ
พระพุทธศาสนา 

ในฐานะเป็นรากฐาน
วฒันธรรมไทย 

หลกัธรรมสรา้ง

ความสมัพนัธก์บัเพื่อนบา้น 
สงัคหวตัถุ 4 

สารณยีธรรม 6 

มติรแท ้มติรเทยีม 
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7. การจดักิจกรรมการเรียนรู้  
(ชัว่โมงท่ี 1) 
 ขั ้ นการส ารวจประเดน็ 
 7.1 นกัเรยีนดภูาพสถานทีส่ าคญัทางพระพุทธศาสนาของประเทศเพื่อนบา้น  
 7.2 สนทนาถงึความส าคญัของภาพทีด่ ูเช่น ชื่อของภาพ ในภาพเป็นเรือ่งของอะไร 
อยูใ่นประเทศอะไร มคีวามส าคญัอยา่งไร 
 7.3 แจง้จดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
 ขัน้การให้ความรู้ฐาน 
 7.4 สนทนาถงึความเจรญิของพระพุทธศาสนาในประเทศต่าง ๆ มไีดเ้พราะอะไรโดย
เชื่อมโยงกบัภาพทีน่กัเรยีนไดศ้กึษา 
 7.5 ครแูละนกัเรยีนรว่มกนัศกึษาในรายละเอยีดของเสน้ทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ตลอดจน บทบาทและอทิธพิลของพระพุทธศาสนาทมีต่ีอแต่ละประเทศ 
 
 ขัน้วิเคราะห์ 
 7.6 นกัเรยีนรว่มกนัศกึษาใบความรูท้ี่ 1 แลว้ตอบค าถามในใบกจิกรรมที ่1 
 7.7 รว่มกนัอภปิรายผลของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและช่วยกนัสรปุรปูแบบ  
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 7.8 แบ่งนกัเรยีนออกเป็น 7 กลุ่มๆละ 5 – 7 ศกึษาใบความรูท้ี่ 2 และตอบค าถาม 
ตาม ใบกจิกรรมที ่2 
 7.9 นกัเรยีนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมาสรปุสาระส าคญัในเรือ่งทีก่ลุ่มตนเองไดศ้กึษา  
 7.10 นกัเรยีนรว่มกนัตรวจสอบค าตอบตามใบเฉลยกจิกรรมที่ 1, 2 
(ชัว่โมงท่ี 2) 
 ขัน้การเรียนรู้สถานการณ์  
         7.11 นกัเรยีนแต่ละกลุ่มศกึษาใบความรูท้ี ่3 การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ (ซจูชีวนชนกลุ่ม
น้อยรวมพลงัตา้นสลอรก์) และท าใบกจิกรรมที ่3  
 7.12 นกัเรยีนรว่มกนัตรวจสอบค าตอบตามใบเฉลยกจิกรรมที่ 3 
 7.13 นกัเรยีนแต่ละกลุ่มศกึษาใบความรูท้ี ่4 และท าใบกจิกรรมที ่4  
 7.14 นกัเรยีนรว่มกนัตรวจสอบค าตอบตามใบเฉลยกจิกรรมที่ 4 
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 ขัน้วางแผนการจดัการ  
 7.15 นกัเรยีนรว่มกนัสรปุเนื้อหาโดยการท าเป็นแผนทีค่วามคดิ สรปุเนื้อหาทีศ่กึษา  
เรือ่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเขา้สปูระเทศเพื่อนบา้นตลอดจนความส าคญัของ
พระพุทธศาสนา โดยบนัทกึลงในสมดุของตนเอง 
 
 ขัน้ลงมือปฏิบติั  
 7.16 นกัเรยีนรว่มกนัเสนอแนวความคดิการจดัท าชิน้งานทีต่นเองถนดัและชอบ  
เช่น เรยีงความ สมดุภาพ แผนที่ ฯ และรว่มกนัลงมอืปฏบิตัิ ในการท าชิน้งาน 
 7.17 ครใูหค้ าปรกึษา ช่วยเหลอืแนะแนวทางในการท าชิน้งานของแต่ละกลุ่ม  
ตลอดจนการรว่มกนัก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนชิน้งานของแต่ละกลุ่มดว้ย  
 
 ขัน้แลกเปล่ียนเรียนรู้  

7.18 นกัเรยีนน าเสนอผลงานและรว่มกนัประเมนิผลงาน  
7.19 รว่มกนัจดัป้ายนิเทศแสดงผลงานนกัเรยีนและชื่นชมผลงาน  
 

8.ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
 8.1 สื่อการเรยีนรู ้
    1) แผ่นภาพพุทธสถานทีส่ าคญัของประเทศเพื่อนบา้น 
    2) ใบความรูท้ี่ 1 เรือ่งประวตัคิวามเป็นมาของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
เขา้สู่ประเทศเพื่อนบา้น 
    3) ใบกจิกรรมที ่1 (เรือ่งประวตัคิวามเป็นมาของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
เขา้สู่ประเทศเพื่อนบา้น) 
    4) ใบความรูท้ี่ 2 เรือ่ง ความส าคญั และการนบัถอืพระพุทธศาสนาของประเทศ 
เพื่อนบา้น 
    5) ใบกจิกรรมที ่2 (เรือ่ง ความส าคญั และการนบัถอืพระพุทธศาสนาของประเทศ 
เพื่อนบา้น) 
    6) ใบความรูท้ี่ 3 (หลกัธรรมทีส่่งเสรมิความเขา้ใจอนัดกีบัประเทศเพื่อนบา้น) 
    7) ใบกจิกรรมที ่3 (หลกัธรรมทีส่่งเสรมิความเขา้ใจอนัดกีบัประเทศเพื่อนบา้น)  
    8) ใบความรูท้ี่ 4 การฝึกการคดิอยา่งมวีจิารญาณ กรณตีวัอยา่ง (ซจูชีวนชนกลุ่มน้อย
รวมพลงัต่อตา้นสลอรก์) 
    9) ใบกจิกรรมที ่4 (การฝึกการคดิอยา่งมวีจิารญาณ กรณตีวัอยา่ง (ซจูชีวน  
ชนกลุ่มน้อยรวมพลงัต่อตา้นสลอรก์) 
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    10) หนงัสอืเรยีนสงัคมศกึษา ส 0110 พระพุทธศาสนา ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2  
ทีก่ระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชเ้ป็นแบบเรยีนได้ 
    11) หนงัสอืเรยีน สาระพืน้ฐาน กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรม
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ทีก่ระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชเ้ป็นแบบเรยีนได้ 
 8.2 แหล่งเรยีนรู้  
    1) หอ้งสมดุของโรงเรยีน /หอ้งจรยิธรรมของโรงเรยีนโสกก่ามวทิยา 
             2) แหล่งขอ้มลูสารสนเทศ คน้หาขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี่     
                  (1) www.aksorn.com/lib/s/soc 01 
         (2) www.thaibuddism.com 
 
9. การวดัผลและประเมินผล 
 

รายการประเมนิ วธิกีารประเมนิ เครือ่งมอื เกณฑก์ารประเมนิ 
4.1 บอกเสน้ทางการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาใน
ประเทศเพื่อนบา้นได้ 
4.2 อธบิายประวตัคิวาม
เป็นมาของการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในประเทศ
เพื่อนบา้นได้ 
4.3 วเิคราะหห์ลกัธรรมทาง
พระพุทธศาสนาทีส่่งเสรมิ
ความเขา้ใจอนัดกีบัประเทศ
เพื่อนบา้นได้ 
4.4 มทีกัษะการคดิอยา่งมี
วจิารณญาณ  
 

สอบถาม 
 
 
ตรวจใบกจิกรรม 
ที ่1-2-3 
 
 
 
 
 
 
ตรวจใบกจิกรรมที4่  

แบบสอบถาม 
 
 
.ใบกจิกรรม 1,2,3 
 
 
 
 
 
 
 
ใบกจิกรรม 4 

 
 
 
 
 
ผ่านเกณฑร์อ้ยละ 
80 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.aksorn.com/lib/s/soc__01
http://www.thaibuddism.com/
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ความคิดเหน็ของผูบ้งัคบับญัชาหรือผูท่ี้ได้รบัมอบหมาย  
(ตรวจ/นิเทศ/เสนอแนะ) 

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

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

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

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

 
    ช่ือ............................................................ผูบ้ริหารโรงเรียน  
        (...........................................................)  
    …........./………………………./………………….. 
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บนัทึกหลงัสอน 
ผลการสอน 
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
ปัญหาอปุสรรค 
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
ข้อเสนอแนะ 
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
     ลงช่ือ...........................................ครผููส้อน  
                 (นายจ าเนียร  โพสาวงั)  
        …………/…………………/………… 
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ภาคผนวก 
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ภาพ พทุธสถานส าคญัของประเทศเพ่ือนบา้น

 
 บุโรพุทโธบนเกาะชวา เป็นพุทธสถานทีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ด ของอนิโดนีเซยีสรา้งขึน้ใน
ศตวรรษที ่14 โยกษตัรยิร์าชวงศไ์ศเลนทรเ์ป็นหลกัฐานบนัทกึความเจรญิรุง่เรอืง ของ
พระพุทธศาสนาในประเทศอนิโดนีเซยี เมือ่ครัง้อดตี 

 
 
 ภาพแกะสลกัหนิภเูขาไฟในวหิาร บุโรพุทโธบนเกาะชวาบ่งบอกความเชื่อถอืศรทัธา
ของพุทธศาสนิกชนและความเจรญิรุง่เรอืงของพระพุทธศาสนา บนเกาะชวา ประเทศอนิโดนีเซยี  
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 เจดยีช์เวดากองตัง้อยูท่ีเ่มอืงยา่งกุง้ ของประเทศเมยีนมาร ์เป็นเจดยีท์ีม่คีวามยิง่ใหญ่
งดงาม มากของปะเทศเมยีนมาร์ 
 

 
 พระธาตุหลวงเวยีงจนัทร ์ตัง้อยูท่ีน่ครหลวงเวยีงจนัทร ์ประเทศสาธารณรฐั
ประชาธปิไตยประชาชนลาว เป็นศูนยร์วมจติใจของชาวลาว สรา้งในสมยัพระเจา้  
ไชยเชษฐาธริาช กษตัรยิข์องลาว เป็นเจดยีท์ีง่ดงามทีสุ่ดแห่งหนึ่ง  
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    ภาพ   พทุธสถานส าคญัของพทุธศาสนาของประเทศเพ่ือนบา้น 
 

 
 

 วดัพุทธศาสนาในประเทศมาเลเซยี  
  

 
 ปราสาทนครธม เป็นปราสาททีส่รา้งในพุทธศตวรรษที ่18 สมยัพระเจา้ชยัวรมนัที ่7
เป็นศลิปะแบบบายน ตามความเชื่อพระพุทธศาสนานิกายมหายาน ประเทศกมัพชูา  
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ใบความรู้ท่ี 1 
เร่ือง  ประวติัความเป็นมาและการเผยแผพ่ระพทุธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน  

_____________________________________________________________ 

 ภายหลงัพุทธปรนิิพพานแลว้ประมาณ 300 ปี ในรชัสมยัของพระเจา้อโศกมหาราช
แห่งชมพทูวปี พระองคม์พีระราชศรทัธาอยา่งแรงกลา้ในการอุปถมัภพ์ระพุทธศาสนา เป็นเหตุ
ใหพ้วกเดยีรถยีเ์ขา้มาปลอมบวช สรา้งความสบัสนและความไมส่งบในพระพุทธศาสนา  
 พระโมคคลัลบีุตรตสิสมหาเถระซึง่เป็นประมขุสงฆใ์นเวลานัน้ไดม้องเหน็ว่าพวก
เดยีรถยีเ์ป็นภยัรา้ยแรงต่อความมัน่คงของพระพุทธศาสนาจงึไดป้รกึษากบัพระอรหนัตร์ปูอื่นๆ 
แลว้มมีตใิหม้กีารท าสงัคายนาขึน้เป็นครัง้ที่ 3 กระท าที ่วดัอโศการาม เมอืงปาฏลบีุตร แควน้
มคธ (ปัจจบุนัคอืเมอืงปัตนะ เมอืงหลวงรฐัพหิาร) ประมาณ 9 เดอืนจงึแลว้เสรจ็ต่อจากนัน้พระ
เจา้อโศกมหาราชไดท้รงส่งพระอรหนัตเ์ป็นสมณฑตูไปประกาศพระพุทธศาสนาทัง้ในประเทศ
และนอกประเทศ รวม 9 คณะ ดงัต่อไปนี้ 

 
  
 คณะที ่1 พระมชัฌนัตกิเถระ ไปยงัแควน้กสัมรีะและแควน้คนัธาระ (แควน้แคชเมยีร์
และประเทศอฟักานิสถานในปัจจบุนั) 
 คณะที ่2 พระมหาเทวะเถระ ไปยงัมหสิสกมณฑลซึง่อยูท่างทศิใตข้องแมน่ ้าโคธาวาร ี  
(แควน้ไมเซอรใ์นปัจจบุนั) 
 คณะที ่3 พระรกัขติเถระ ไปยงัวนวาสปีระเทศซึง่อยูใ่นเขตกะระนะ  
(แควน้บอมเบยใ์นปัจจบุนั) 
 คณะที ่4 พระโยนกธรรมรกัขติเถระ ไปยงัอปรนัตกชนบทซึง่อยูร่มิฝัง่อารเบยีน  
(ทางทศิเหนือของบอมเบย์) 
 คณะที ่5 พระมหาธรรมรกัขติเถระ ไปยงัมหารฐัประเทศ  (อนัธรประเทศในปัจจบุนั) 
 คณะที ่6 พระมหารกัขติเถระ ไปยงัโยนกประเทศ (แควน้แดนอากเตรยีนในเปอรเ์ซยี
ในปัจจบุนั) 

ภาพ ถ ้าทีใ่ชเ้ป็นทีส่งัคายนาพระไตรปิฏก 
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 คณะที ่7 พระมชัฌมิเถระ ไปยงัหมิวนัตประเทศ ประเทศเนปาลในปัจจบุนั  (อยูต่อน
เหนือของอนิเดยี) 
 คณะที ่8 พระโสณเถระกบัพระอุตตระเถระ ไปยงัดนิแดนสุวรรณภมูิ (ประเทศพมา่
และไทยในปัจจบุนั) 
 คณะที ่9 พระมหนิทเถระกบันางสงัฆมติตาเถรี (พระโอรสและพระธดิาของพระเจา้
อโศกมหาราช) ไปยงัประเทศลงักา 
            การสงัคายนาครัง้ที่ 3 นี้ ไดส้่งผลใหพ้ระพุทธศาสนาแพรห่ลายไปยงันานาประเทศอนั
รวมถงึประเทศไทยดว้ยแมใ้นชมพทูวปีเอง พระพุทธศาสนากเ็จรญิรุง่เรอืงต่อมาเป็นเวลานาน
ซึง่สรปุในแผนทีเ่สน้ทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปในส่วนต่างๆของเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้  

เส้นทางการเผยแผพ่ระพทุธศาสนาสมยัพระเจ้าอโศกมหาราช 
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ใบกิจกรรมท่ี 1 
เร่ือง  ประวติัความเป็นมาและการเผยแผพ่ระพทุธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน  
สาระการเรียนรู้พระพทุธศาสนา    ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 
ช่ือ…………………………………………..   เลขท่ี……………… 
จดุประสงคก์ารเรียนรู้ บอกเสน้ทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศเพื่อนบา้นได้ 
ล าดบัขัน้การปฏิบติังาน ใบงานนี้แบ่งเป็น 2 ตอน ดงันี้ 
ตอนท่ี 1  ใหน้กัเรยีนน าหมายเลขหน้าชื่อพระธรรมทตูทีเ่ดนิทางจากนครปาฏลบีุตร  
  เพื่อไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายงัดนิแดนต่างๆ ใส่ในวงกลมทีก่ าหนดใหใ้นแผนที่ 
1. พระมชัฌนัตกิเถระ 
4. พระโยนกธรรมรกัขติ 
7. พระมชัฌมิเถระ 

2. พระมหาเทวะ 
5. พระมหาธรรมรกัขติเถระ 
8. พระโสณเถระและพระอุตตรเถระ 

3. พระรกัขติเถระ 
6. พระมหารกัขติเถระ 
9. พระมหนิทเถระ 
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ตอนท่ี 2  ใหน้กัเรยีนลงชื่อประเทศเพื่อนบา้น พรอ้มทัง้เสน้ทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
  จากแหล่งก าเนิดสู่ประเทศเพื่อนบา้น (เน้นเฉพาะส่วนทีเ่กีย่วขอ้ง) 
 

แผนท่ีโครงร่างทวีปเอเชีย 
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เฉลยใบกิจกรรมท่ี 1 
เร่ือง  ประวติัความเป็นมาและการเผยแผพ่ระพทุธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน  
ตอนท่ี 1  
1. พระมชัฌนัตกิเถระ 
4. พระโยนกธรรมรกัขติ 
7. พระมชัฌมิเถระ 

2. พระมหาเทวะ 
5. พระมหาธรรมรกัขติเถระ 
8. พระโสณเถระและพระอุตตรเถระ 

3. พระรกัขติเถระ 
6. พระมหารกัขติเถระ 
9. พระมหนิทเถระ 
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ตอนท่ี 2   
แผนท่ีโครงร่างทวีปเอเชีย 

              แผนทีก่ารเผยแผ่พระพุทธศาสนาเขา้สู่ประเทศเพื่อนบา้น 



38 

 

 

ภาพ พระสงฆเ์ถรวาทในประเทศเมยีนมาร ์และการปฏบิตัศิาสนกจิของชาวพุทธใน  
       ประเทศเมยีนมาร ์ในปัจจบุนั   
 
 

ใบความรู้ท่ี 2 
เร่ือง  การเผยแผพ่ระพทุธศาสนาและการนับถือพระพทุธศาสนาของประเทศเพ่ือนบ้าน  
______________________________________________________________________ 

1. พระพทุธศาสนาในประเทศสหภาพพม่า 
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเขา้สู่พมา่ พระพุทธศาสนาก าเนิดทีป่ระเทศอนิเดยี เผยแผ่
เขา้สู่ประเทศพรอ้มกบัประเทศไทย ในระยะแรกมกีารนบัถอืทัง้ 2 นิกาย คอื นิกายเถรวาทและ
มหายาน ต่อมาในพุทธศตวรรษที ่12 พระเจา้อนุรทุธมหาราชหรอืพระเจา้อโนรธามงัช่อ 
พระมหากษตัรยิแ์ห่งเมอืงพุกามทรงรวบรวมดนิแดนพมา่ใหเ้ป็นปึกแผ่น และทรงส่งเสรมิ
พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทใหเ้จรญิยิง่ขึน้ ฝ่ายนิกายมหายานกเ็สื่อมลงโดยล าดบัเมือ่
ประมาณ พ.ศ.1830 อาณาจกัรพุกามสลายลง เพราะการรกุรานของกองทพัมองโกล 
พระพุทธศาสนาจงึเสื่อมถอยลง แต่กไ็ดร้บัการฟ้ืนฟูขึน้มาในสมยัพระเจา้ธรรมเจดยี ์เมือ่ราว 
พ.ศ.2003-2034 ในคราวทีอ่งักฤษเขา้ครอบครองพมา่ สภาพการนบัถอืพระพุทธศาสนาเจรญิ
ขึน้และเสื่อมลงเป็นระยะๆ มเีหตุการณ์ส าคญัเกดิขึน้ในช่วงนี้คอื ในพุทธศตวรรษที ่24 มี
พระสงฆจ์ากลงักามารบัการอุปสมบทใหมแ่ลว้ไปตัง้คณะสงฆแ์บบพมา่ขึน้ในลงักา มกีารช าระ
พระไตรปิฎกและท าสงัคายนาครัง้ที ่5 เมือ่ พ.ศ.2411-2414 ในพระบรมราชปูถมัภข์องพระเจา้ 
มนิดงและทรงใหจ้ารกึพระไตรปิฎกลงในแผ่นหนิอ่อน 729 แผ่น แลว้ท าสถูปครอบไวท้ีเ่ชงิเขา
เมอืงมณัฑะเล หลงัจากนัน้พระพุทธศาสนากเ็สื่อมลงอกี และไดร้บัการฟ้ืนฟูอกีครัง้เมือ่พมา่
ไดร้บัเอกราชองักฤษเมือ่ พ.ศ.2491 
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2. พระพทุธศาสนาในประเทศสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว  
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเขา้สู่ลาว พระพุทธศาสนาแผ่ขยายเขา้สู่ลาวในปีใดนัน้ไม่
สามารถยนืยนัไดแ้น่ชดั แต่พอจะสนันิษฐานไดว้่า พระพุทธศาสนาทีเ่ขา้มาสู่ลาวนัน้เป็นแบบ
มหายาน โดยแผ่ขยายผ่านมาทางจนีตัง้แต่ครัง้อยูใ่นอาณาจกัรอา้ยลาว ประมาณพุทธศตวรรษ
ที ่7 และไดเ้ลอืนหายไปในสมยัอาณาจกัรลา้นชา้ง พระพุทธศาสนาแบบหนียานเขา้มาแทนที่
ควบคู่กบัการนบัถอืผสีางเทวดา โดยหลกัฐานทีว่่าพระเจา้ฟ้างุม้สมยัทรงพระเยาวไ์ดไ้ปอาศยัอยู่
ในอาณาจกัรเขมร และทรงเป็นทีโ่ปรดปรานของพระเจา้อนิทปัตถ ์พระมหากษตัรยิแ์ห่งเขมร 
ทรงยกพระธดิาใหแ้ละใหค้รองเมอืงลา้นชา้งราว พ.ศ.1896 พระเจา้ฟ้างุม้ทรงรบัเอา
พระพุทธศาสนาจากเขมร โดยพระมหาปาสมนัตเถระและพระมหาเทพลงักาน าพระพุทธรปูชื่อ  
“พระบาง” พรอ้มพระไตรปิฎก จากเขมรมาประดษิฐานและเผยแผ่ในลาวจนเจรญิรุง่เรอืง เป็น
เหตุใหม้กีารเปลีย่นชื่ออาณาจกัรลา้นชา้งเป็นอาณาจกัรหลวงพระบาง ซึง่แสดงถงึความศรทัธา
ในพระพุทธศาสนาของชาวลาวในสมยันัน้พระพุทธศาสนาเจรญิรุง่เรอืงสบืต่อมาถงึรชัสมยัพระ
เจา้ไชยเชษฐาธริาชขึน้ครองราชย ์เมือ่ พ .ศ.2091 ยคุนี้ถอืว่าเป็นยคุทองของพระพุทธศาสนา มี
การส่งเสรมิใหม้กีารศกึษาพระปรยิตัธิรรมอยา่งกวา้งขวาง นอกจากนี้ยงัไดอ้ญัเชญิพระแกว้
มรกตจากวดับุปผาราม เมอืงเชยีงใหม ่มาประดษิฐานไวท้ีเ่มอืงหลวงพระบางและเวยีงจนัทน์ใน
กาลต่อมา พน้จากสมยัพระเจา้ไชยเชษฐาธริาชพระพุทธศาสนาในลาวกเ็สื่อมถอยลง เนื่องจากมี
การแยง่ราชสมบตักินั ในทีสุ่ดสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราชไดย้กทพัเขา้ตเีวยีงจนัทน์และเขา้
ยดึครอง ทรงน าพระแกว้มรกตกลบัมายงัประเทศไทย ครัง้ถงึ พ .ศ.2436 ลาวกต็กเป็นอาณา
นิคมของฝรัง่เศส พระพุทธศาสนาเสื่อมลงไปบา้ง ลาวไดร้บัเอกราชเมือ่วนัที่ 19 กรกฎาคม 
2492 รฐับาลและประชาชนไดร้ว่มกนัฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาใหด้ าเนินต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ  งานบุญทีว่ดัศรเีมอืง และภาพพระสงฆบ์ณิฑบาตทีห่ลวงพระบางเป็นกจิกรรมทาง  
        พระพทุธศาสนาใน ส.ป.ป.ลาว ในปัจจบุนั 
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3. พระพทุธศาสนาในประเทศสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม  
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเขา้สู่เวยีดนาม พระพุทธศาสนาเขา้สู่ดนิแดนเวยีดนามราว
พุทธศตวรรษที ่8 แต่หลกัฐานทีป่รากฏแน่ชดัอยูใ่นสมยัพระเจา้อนิทรวรมนัที่  2 (พ.ศ.1403-
1433) คอื มกีารสรา้งวดัใหญ่แห่งหนึ่งทีด่องเดอืง เพื่อใชเ้ป็นสถานทีศ่กึษาธรรมใน พ .ศ.1087-
1145 ท่านวนิตรีจุพระภกิขชุาวอนิเดยีไดน้ าพระพุทธศาสนานิกายเธยีน (เซน) เขา้มาเผยแผ่
เป็นทีย่อมรบันบัถอือยา่งกวา้งขวางก่อนถงึราชวงศด์นิหพ์ระพุทธศาสนาไดเ้สื่อมลง เมือ่ราชวงศ์
ดนิหข์ึน้ครองราชยโ์ดยเฉพาะในรชัสมยัของพระเจา้ดนิหโ์งดนิห ์พระองคฟ้ื์นฟูและส่งเสรมิ
พระพุทธศาสนาใหเ้จรญิขึน้พระมหากษตัรยิใ์นราชวงศต่์อมาลว้นทรงศรทัธาในพระพุทธศาสนา
อยา่งแรงกลา้ ยคุนี้จงึเป็นยคุทีพ่ระพุทธศาสนาเจรญิรุง่เรอืงทีสุ่ด  พ.ศ.1957 เวยีดนามตกเป็น
เมอืงขึน้ของจนี พระพุทธศาสนาเสื่อมถอยลง แมจ้ะไดรบัเอกราชจากจนี แต่สถานการณ์ของ
พระพุทธศาสนากย็งัไมด่ขีึน้ ใน พ.ศ.2466 เวยีดนามตกเป็นอาณานิคมของฝรัง่เศส 
พระพุทธศาสนายิง่เสื่อมถอยลงไปอกีเพราะถูกกดีกนัจากฝรัง่เศส ชาวพุทธไดร้วมตวักนัเป็น
สมาคมต่อสูฟ้ื้นฟูพระพุทธศาสนาขึน้มาอกีครัง้เมือ่เวยีดนามไดร้บัเอกราช ดนิแดนไดแ้ยก
ออกเป็น 2 ส่วน คอื เวยีดนามเหนือกบัเวยีดนามใต ้ในส่วนของเวยีดนามใตถู้กปกครองโดย
ประธานาธบิดโีงดนิหเ์ดยีม ซึง่นบัถอืศาสนาครสิตน์ิกายโรมนัคาทอลกิ ชาวพุทธถูกบบีครัน้
อยา่งรนุแรงจนมกีารฆา่ตวัตายประทว้งเมือ่ พ .ศ.2506 ยคุนี้ถอืเป็นยคุวกิฤตขิอง
พระพุทธศาสนา 
 

 
 
ภาพ บทบาทของพระสงฆน์ิกายมหายาน เป็นพุทธศาสนานิกายหน่ึงทีม่คีวามเจรญิรุง่เรอืงใน   
       ประเทศเวยีตนามในปัจจบุนั 
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4. พระพทุธศาสนาในประเทศราชอาณาจกัรกมัพชูา  
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเขา้สู่กมัพชูา พระพุทธศาสนาเขา้สู่ดนิแดนกมัพชูาในรชั
สมยัของพระเจา้โกณฑนิยะชยัวรมนั ปฐมกษตัรยิแ์ห่งอาณาจกัรฟูนนั เดมิพระองคน์บัถอืศาสนา
พราหมณ์หรอืฮนิด ูต่อมาทรงหนัมานบัถอืพระพุทธศาสนาแบบเถรวาท ในสมยัน้ีเอง
พระพุทธศาสนาเจรญิรุง่เรอืงมาก มวีดัหรอืพระภกิขเุป็นจ านวนมาก แต่พอถงึยคุเจนละ
พระมหากษตัรยิใ์นระยะตน้นบัถอืศาสนาฮนิด ูจนถงึรชัสมยัพระเจา้วรมนัที่  1 พระพุทธศาสนา
ไดร้บัความสนใจอกีครัง้หนึ่ง และในตอนกลางศตวรรษที่ 14 กษตัรยิร์าชวงศไ์ศเลนทรแห่งชวา
ไดย้กทพัมาตอีาณาจกัรเจนละจนไดร้บัชยัชนะ ในช่วงนี้เองอทิธพิลของพระพุทธศาสนาแบบ
มหายานจากอาณาจกัรศรวีชิยัไดเ้ผยแผ่เขา้สู่ดนิแดนกมัพชูาในสมยัพระเจา้ชยัวรมนัที่  2 ทรงให้
การสนบัสนุนศาสนาฮนิด ูต่อมาในสมยัพระเจา้ชยัวรมนัที่  5 (พ.ศ.1511-1544) พระพุทธศาสนา
เจรญิรุง่เรอืงขึน้อกีครัง้หนึ่ง ครัน้ถงึรชัสมยัพระเจา้สุรยิวรมนัที่  1 (พ.ศ.1545-1593) พระองค์
ทรงนบัถอืพระพุทธศาสนาแบบมหายานทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากอาณาจกัรตามพรลงิคะ  
(นครศรธีรรมราช) จนถงึรชัสมยัพระเจา้ชยัวรมนัที่ 7 (พ.ศ.1724-1761) ทรงส่งเสรมิ
พระพุทธศาสนาแบบมหายานใหเ้จรญิแพรห่ลายยิง่ขึน้ ทรงตัง้ลทัธพิุทธราชแทนลทัธเิทวราชา 
ทรงใหส้รา้งนครธมเป็นราชธานี โดยมพีุทธวหิารบายน ซึง่ประดษิฐานพระพุทธรปูองคใ์หญ่เป็น
ศูนยก์ลาง และทีส่ าคญัทรงใหส้รา้งพระพุทธรปูชื่อว่าพระชยัพุทธมหานาถ ประดษิฐานไวต้าม
เมอืงต่างๆ ทัว่ราชอาณาจกัร เมือ่พระองคส์วรรคตแลว้ พระพุทธศาสนาแบบมหายานกเ็สื่อมลง 
พระพุทธศาสนาแบบหนียานเจรญิแผ่ขยายเขา้มาแทนที ่ครัน้ถงึ พ .ศ.2410 กมัพชูาตกเป็น
เมอืงขึน้ของฝรัง่เศส พระพุทธศาสนาเสื่อมลงมาก เมือ่ พ.ศ.2497 กมัพชูาไดร้บัเอกราชในสมยั
พระเจา้นโรดมสหีนุ พระพุทธศาสนาจงึเริม่ตน้อกีครัง้ โดยมกีารประกาศอยา่งเป็นทางการให้
เป็นศาสนาประจ าชาต ิต่อมากมัพชูาตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของกองทพัคอมมวินิสตไ์ดม้กีาร
ฆา่ประชาชนพระภกิขสุงฆเ์ป็นจ านวนมากพระพุทธศาสนาในยคุนี้ถงึภาวะวกิฤตอิกีครัง้หนึ่ง  

      
 
ภาพ ปราสาทนครวดั และสถาบนัพระพุทธศาสนาในประเทศกมัพชูาในปัจจบุนั 
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5. พระพทุธศาสนาในประเทศมาเลเซีย 
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเขา้สู่มาเลเซยี มาเลเซยีเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจกัรศรี
วชิยั ไดร้บัเอาพระพุทธศาสนาแบบมหายานมาจากอนิเดยีในราวพุทธศตวรรษที่  12 ต่อมาได้
เปลีย่นนบัถอืพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทตามอทิธพิลของอาณาจกัรสุโขทยั พระพุทธศาสนา
ในมาเลเซยีไดเ้สื่อมลง เมือ่อทิธพิลของศาสนาอสิลามแผ่ขยายเขา้มาโดยอทิธพิลของการ
เดนิเรอืทางการคา้ และการแผ่ขยายอทิธพิลของชาตมิหาอ านาจตะวนัตก  

 
 
ภาพ วดัพุทธศาสนาในกรงุกวัลาลมัเปอร ์และ วดัไทยทีปี่นงั ชื่อ วดัไชยมงัคลาราม เป็นวดัไทย
ทีเ่ก่าแก่ ยงัไมท่ราบปีทีส่รา้งแน่นอน วดันี้มปีชูนียสถานส าคญั เช่น พระพุทธไสยาสน์ และ
วหิารพระพุทธเจดยี ์ซึง่ถอืว่าใหญ่ทีสุ่ดในเกาะปีนงั. 
 
6. พระพทุธศาสนาในประเทศสิงคโปร์ 
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเขา้สู่สงิคโปร ์สงิคโปรเ์ป็นส่วนหนึ่งของมาเลเซยีแยก
ออกเป็นประเทศเมือ่ พ.ศ.2508 มสีภาพเป็นเกาะ อทิธพิลของพระพุทธศาสนาแบบมหายานได้
แผ่ขยายเขา้มาตามเสน้ทางการคา้ ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวจนีมอีาชพีคา้ขาย มวีดัทัง้แบบ
มหายานและหนียานอยูบ่นเกาะสงิคโปร ์โดยเฉพาะวดัทางฝ่ายเถรวาทเป็นวดัทีจ่ดัตัง้ขึน้โดย
ความเสยีสละของชาวไทย พมา่ และลงักา เป็นศูนยก์ลางการจดักจิกรรมทางพระพุทธศาสนา  

 
ภาพ วดัอนนัทเมตยาราม สรา้งเมือ่ พ.ศ. 2479 เป็นวดัพุทธศาสนาในเกาะสงิคโปร์ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2479
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7. พระพทุธศาสนาในประเทศสาธารณรฐัอินโดนีเซีย  
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเขา้สู่อนิโดนีเซยี อนิโดนีเซยีเดมิเป็นดนิแดนทีเ่ป็น
อาณาจกัรศรวีชิยั ซึง่พระพุทธศาสนานิกายมหายานเคยเจรญิรุง่เรอืงมากตัง้แต่พุทธศตวรรษที่  
12 ดงัจะเหน็ไดจ้ากพุทธสถานโบโรพุทโธในเกาะชวา แต่เมือ่อทิธพิลของชาตติะวนัตกและ
ศาสนาอสิลามไดแ้ผ่ขยายเขา้มา ชาวอนิโดนีเซยีจงึหนัไปนบัถอืศาสนาอสิลามแทน ศาสนา
อสิลามจงึเป็นศาสนาประจ าชาตขิองอนิโดนีเซยีตัง้แต่นัน้มา  

 
ภาพ วหิารบุพุทโธ บนเกาะชวาประเทศอนิโดนีเซยี 

   
  
ภาพ การสรา้งโรงเรยีนพุทธศาสนาธรรมวทิยา  ภาพ ความรว่มมอืระหว่าง ม.จร.กบัรฐับาล 
ทีก่รงุจารก์ารตา้ ประเทศอนิโดนีเซยี                     อนิโดนีเซยีในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
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ใบกิจกรรมท่ี 2 
เร่ือง  การเผยแผพ่ระพทุธศาสนาและการนับถือพระพทุธศาสนาในประเทศเพ่ือนบ้าน  
สาระพระพทุธศาสนา                  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 
ช่ือ…………………………………………..   เลขท่ี……………… 
 
ล าดบัขัน้การปฏิบติังาน 
 1.นกัเรยีนศกึษาใบความรูท้ี่ 2 เรือ่ง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการนบัถอื 
พระพุทธศาสนาของประเทศเพื่อนบา้น พรอ้มหนงัสอืเรยีน สาระการเรยีนรูพ้ืน้ฐาน สงัคมศกึษา
ศาสนาและวฒันธรรม พระพุทธศาสนา ม. 2 หน้า 2-22 ส านกัพมิพอ์กัษรเจรญิทศัน์ 
 2.ตอบค าถามจากใบงานที่ 2 ม ี2 ตอน เรือ่ง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการนบั
ถอืพระพุทธศาสนาของประเทศเพื่อนบา้น 
ตอนท่ี 1 
ค าช้ีแจง จงตอบค าถามต่อไปนี้พรอ้มแสดงความคดิเหน็ 
1. การทีศ่าสนาพุทธแพรห่ลายไปยงัดนิแดนต่างๆ ในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ขึน้อยูก่บัปัจจยั  
 อะไรบา้ง 
 …………….…………………………………………………………………………………… 
 …………….…………………………………………………………………………………… 
2. เหตุใดพระพุทธศาสนาจงึแตกแยกเป็นหลายนิกาย 
 …………….…………………………………………………………………………………… 
 …………….…………………………………………………………………………………… 
3. เพราะเหตุใดพระเจา้อนุรทุธกษตัรยิพ์มา่จงึตอ้งการปฏริปูพระพุทธศาสนา และ  
 พระองคด์ าเนินการอยา่งไร 
 …………….…………………………………………………………………………………… 
 …………….…………………………………………………………………………………… 
4. นกัเรยีนเหน็ดว้ยหรอืไม ่ศาสนาพราหมณ์มคีวามส าคญัต่อสงัคมไทยพอๆ กบัศาสนาพุทธ  
 ตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนั (ใหเ้หตุผลสนบัสนุน) 
 …………….…………………………………………………………………………………… 
 …………….…………………………………………………………………………………… 
5. เหตุใดศาสนาอสิลามจงึประดษิฐานอยา่งมัน่คงในมาเลเซยี ทัง้ๆ ทีม่าเลเซยีเคยนบัถอื  
 พระพุทธศาสนานิกายมหายานและนิกายเถรวาทมาก่อน  (บอกเหตุผล) 
 …………….…………………………………………………………………………………… 
 …………….…………………………………………………………………………………… 
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ตอนท่ี 2 ให้นักเรียนสรปุสาระท่ีเรียน  แบบสรปุเน้ือหา  (Mind mapping) 
เร่ือง  การเผยแผพ่ระพทุธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน  
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เฉลยใบกิจกรรมท่ี 2 
ตอนท่ี 1 
1. การท่ีศาสนาพทุธแพร่หลายไปยงัดินแดนต่างๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ขึ้นอยู่
กบัปัจจยัอะไรบ้าง 
 1. การสนบัสนุนของกษตัรยิอ์นิเดยีทีน่บัถอืพระพุทธศาสนา  
 2. การเขา้ไปคา้ขายของชาวอนิเดยี 
 3. การส่งสมฑตูเขา้มาเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 4. ผูน้ าของประเทศนัน้ๆ มคีวามศรทัธา 
2. เหตใุดพระพทุธศาสนาจึงแตกแยกเป็นหลายนิกาย  
  การทีพุ่ทธศาสนาแยกเป็นนิกายต่างๆนัน้เน่ืองมาจากความแตกต่างทางความคดิของ   
 2 ฝ่าย คอื ฝ่ายหน่ึงยดึถอืตามหลกัค าสอนของพระพุทธเจา้อยา่งเครง่ครดั แต่อกีฝ่ายหน่ึง  
 ยดึถอืการทีพ่ระพุทธเจา้ทรงอนุญาตใหย้ดืหยุน่การปฏบิตัไิด ้และเมือ่นิกายทัง้  2 ขยายไป 
 ในดนิแดนต่างๆ ท าใหเ้กดินิกายต่างๆ เพิม่ขึน้ตามความเชื่อถอืดัง้เดมิมาผสมผสานกนั  
3. เพราะเหตใุดพระเจ้าอนุรทุธกษตัริยพ์ม่าจึงต้องการปฏิรปูพระพทุธศาสนา และ  
 พระองคด์ าเนินการอย่างไร 
  ศาสนาพุทธทีแ่พรห่ลายเขา้มาทางพุกาม องัวะเป็นนิกายตนัตระ ซึง่อนุญาตให้
พระภกิษุมภีรรยาและดื่มสุราได ้ท าใหพ้ระเจา้อนุรทุธเสื่อมศรทัธา และตอ้งการปฏริปูศาสนา
โดยตดิต่อขอพระไตรปิฎกจากมอญ ซึง่นบัถอืนิกายเถรวาท แต่กษตัรยิม์อญไมย่นิยอม จนท า
ใหเ้กดิสงครามและมอญเป็นฝ่ายพ่ายแพไ้ปในทีสุ่ด พมา่จงึเปลีย่นมานบัถอืนิกายเถรวาทแทน  
4. นักเรียนเหน็ด้วยหรือไม่ ศาสนาพราหมณ์มีความส าคญัต่อสงัคมไทยพอๆ กบั  
 ศาสนาพทุธตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจบุนั (ให้เหตผุลสนับสนุน) 
  เหน็ดว้ย เพราะว่าการปกครองของไทยตัง้แต่สมยัอยธุยาเป็นตน้มา ไดร้บัอทิธพิล  
จากศาสนาพราหมณ์มาก โดยผ่านเขา้มากบัขอมทีป่กครองดนิแดนแถบน้ีมาก่อน และน ามา  
ผสมผสานกบัพุทธศาสนา ตัง้แต่พระราชพธิบีรมราชาภเิษก พระราชพธิถีอืน ้าพพิฒัน์สตัยา   
พระราชพธิจีรดพระนงัคลัแรกนาขวญั พธิสีมรส ฯลฯ 
5. เหตใุดศาสนาอิสลามจึงประดิษฐานอย่างมัน่คงในมาเลเซีย ทัง้ๆ ท่ีมาเลเซียเคยนับ
ถือพระพทุธศาสนานิกายมหายานและนิกายเถรวาทมาก่อน  (บอกเหตผุล) 
 การทีม่าเลเซยีหนัมานบัถอืศาสนาอสิลามเป็นศาสนาประจ าชาต ิเพราะเป็นศาสนาทีเ่ขา้มา
ในศตวรรษที ่20 โดยชาวอาหรบัทีเ่ดนิทางมาคา้ขายยงัดนิแดนมะละกา อนัเป็นศูนยก์ลาง
การคา้ขายทีส่ าคญัสมยันัน้ กษตัรยิท์ีป่กครองมะละกาใชว้ธิบีงัคบัใหป้ระชาชนนบัถอืศาสนา
อสิลาม เลกินบัถอืศาสนาอื่น ส่วนพุทธศาสนานัน้ไมม่กีารบงัคบัใหน้บัถอื ยดึถอืศรทัธา  
เป็นส าคญั 
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ตอนท่ี 2 
เฉลยแบบสรปุเน้ือหา (Mind mapping) 

เร่ือง  การเผยแผพ่ระพทุธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน  
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เวยีดนาม 

กมัพชูา 

มาเลเซยี 

สงิคโปร ์

อนิโดนีเซยี การเผยแผ่ 

พระพทุธศาสนา 

เข้าสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน 
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ใบความรู้ท่ี 3 
เร่ือง  หลกัธรรมท่ีช่วยส่งเสริมความเข้าใจอนัดีกบัประเทศเพ่ือนบ้าน  

 
หลกัธรรมท่ีช่วยส่งเสริมความเข้าใจอนัดีกบัประเทศเพ่ือนบ้าน  

 หลกัโดยส่วนรวมของพุทธศาสนาทีช่่วยใหเ้กดิความเขา้ใจอนัดต่ีอกนัหลกัธรรมทีช่่วย
ส่งเสรมิความเขา้ใจอนัดกีบัประเทศเพื่อนบา้นมลีกัษณะดงันี้ 
 1. ความไม่เบียดเบียน ประเทศทีน่บัถอืพระพุทธศาสนามกัจะไมน่ิยมความรนุแรงเวน้
แต่กลุ่มคนในประเทศนัน้ ซึง่ถอืลทัธอิื่นจะเป็นผูก่้อความรนุแรงขึน้ 
 2. ทางสายกลาง หลกัธรรมในพุทธศาสนาสอนใหก้ระท าทุกสิง่ทุกอยา่งดว้ยความพอดี
ไมม่ากเกนิไปหรอืน้อยเกนิไป ทัง้การกระท าทางกายกรรม วจกีรรม มโนกรรม ตอ้งเป็นการ
กระท าทีไ่มท่ าใหต้นเองและผูอ้ื่นเดอืดรอ้น การตดิต่อสมัพนัธก์นัจงึมลีกัษณะอะลุม้อล่วย มกัใช้
การทตูมากกว่าการทหาร 
 3.  มิตรภาพ ชาวพุทธไมถ่อืชัน้ วรรณะ หลกัธรรมทางพุทธศาสนา สอนใหร้กักนัฉนัพี่
น้อง เป็นมติรดกีว่าเป็นศตัร ู
 4. ความส านึกในความเป็นชาวพทุธ  เป็นเอกลกัษณ์ส าคญัอยา่งหนึ่งในการด าเนิน
ชวีติทีแ่สดงถงึความเป็นพวกเดยีวกนั แมม้เีหตุการณ์กระทบกระทัง่กนัในระดบัประเทศทีน่บัถอื
พุทธศาสนาดว้ยกนั ต่างฝ่ายกม็คีวามส านึกว่า น่าจะแกปั้ญหารว่มกนัไดอ้ยา่งสงบ 
 5. สนัติภาพ จดุหมายของผูน้บัถอืพระพุทธศาสนา คอื การมชีวีติทีเ่รยีบงา่ยและสงบ 
มุง่หาสนัตภิาพ 

 
 

ภาพ สภากาชาดไทยขอใหช้าวไทย  ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพายไุฮเยยีนในประเทศฟิลปิปินส์  
โดยโอนเงนิเขา้บญัชหีมายเลข 045-3-04002-3 หรอืสอบถามรายละเอยีดบรจิาค โทร 1664  
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หลกัธรรมท่ีส่งเสริมความเข้าใจอนัดีกบัประเทศเพ่ือนบา้น  
 1. การสร้างสมัพนัธไมตรีตามหลกัสาราณียธรรม  ธรรมทีเ่ป็นเหตุใหร้ะลกึถงึกนั 
ก่อใหเ้กดิความรกัความย าเกรงเป็นไปเพื่อการสงเคราะหก่์อใหเ้กดิความสามคัครีะหว่างประเทศ 
ไดแ้ก่ 
  1.1 เมตตากายกรรม คอื แสดงออกซึง่ความเป็นมติรทางกายต่อประเทศเพื่อนบา้น 
  1.2 คอื มกีารกระท าทางวาจาทีแ่สดงออกถงึความปรารถนาดต่ีอมติรประเทศ 
  1.3 เมตตามโนกรรม คอื มจีติใจปรารถนาดต่ีอมติรประเทศ 
  1.4 แบ่งปันผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้หรอืไดม้าโดยชอบธรรมแก่มติรประเทศ หมายถงึ 
การช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัระหว่างประเทศ 
  1.5 มหีลกัความประพฤต ิ (ศลี) เสมอกนักบัมติรประเทศ และไมท่ าตนใหเ้ป็นที่
รงัเกยีจของประเทศอื่น หมายถงึ จะตอ้งด าเนินนโยบายต่างประเทศใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการ 
สหประชาชาต ิ
  1.6 มคีวามคดิเหน็ตรงกนักบัประเทศอื่น หมายถงึ การอยูร่ว่มกนักบัประเทศอื่นๆ 
โดยยอมรบักฎเกณฑก์ตกิาทีน่านาชาตกิ าหนดไว ้
 

 
 
ภาพ  การช่วยเหลอืชาวพมา่ หลงัจากถูกพาย ุนารก์สิ ถล่ม เสยีหายยบัเยนิ 
 
 2. การสร้างสมัพนัธไมตรีตามหลกั สงัคหวตัถ ุ4 หลกัธรรมอนัเป็นเครือ่งยดึเหนี่ยว
น ้าใจของผูอ้ื่น เป็นการผกูไมตร ีเอือ้เฟ้ือเกือ้กูลกนั สรา้งความรกัความเป็นมติรต่อเพื่อนบา้น  
  2.1 ทาน แปลว่า “การให”้ หมายถงึ การช่วยเหลอืจนุเจอืต่อกนั 
  2.2 ปิยวาจา แปลว่า “มวีาจาอนัเป็นทีร่กั ” ไดแ้ก่ เจรจาดว้ยถอ้ยค าทีไ่พเราะ 
อ่อนหวาน นอบน้อม สุภาพ เหมาะสมกบักาลเทศะและเป็นถอ้ยค าทีม่ปีระโยชน์ 
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  2.3 อตัถจรยิา แปลว่า “การประพฤตตินในสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูอ้ื่น ” หมายถงึ 
การไมส่รา้งความเดอืดรอ้นใหแ้ก่ประเทศต่างๆ 
  2.4 สมานตัตตา แปลว่า “การวางตวัเหมาะสมกบัภาวะของตน ” หมายถงึ ใหค้วาม
นบัถอืประเทศต่างๆ ว่ามฐีานะและศกัดิศ์รทีดัเทยีมกบัประเทศของเรา 
 

 
 
ภาพ องคก์รเอกชนใหค้วามช่วยเหลอืเมือ่ยามมภียัพบิตัเิกดิขึน้ 
 3. การสร้างสมัพนัธไมตรีตามแนวพระเจ้าอโศกมหาราช  (ธรรมวนิยั = เอาชนะ
ดว้ยธรรม) มสีาระสรปุไดด้งันี้ 
 3.1 ใหเ้สรภีาพในการเผยแผ่ศาสนา 
 3.2 ใหค้วามเอือ้เฟ้ือแก่ศาสนาอื่นทีเ่ผยแผ่เขา้มาสู่ประเทศของเราตามสมควรแก่
กาลเทศะ 
 3.3 สรา้งความปรองดองสมานฉนัทร์ะหว่างกนั 
 3.4 พยายามละเวน้การสรา้งของขอ้พพิาท การท าสงครา การกล่าวโจมตใีหร้า้ยต่อกนั 
 
 4. การสร้างสมัพนัธไมตรีตามหลกัการรู้จกัมิตร  ควรน ามาใชเ้พื่อใหรู้จ้กัว่า
ประเทศใดเป็นมติรแท ้หรอืมติรเทยีม จะไดก้ าหนดการวางนโยบายใหเ้หมาะสมกบักาลเทศะ 

ลกัษณะของมิตรเทียม ลกัษณะของมิตรแท้ 
1. คดิเอาแต่ไดฝ่้ายเดยีว 
2. ยอมเสยีน้อยโดยหวงัจะเอาใหม้าก 
3. เมือ่มภียั จงึมาช่วยท ากจิให ้
4. คบเพราะเหน็แก่ประโยชน์ 

1. ช่วยรกัษาเพื่อน 
2. ช่วยรกัษาทรพัย ์
3. เมือ่มภียัเป็นทีพ่ึง่ได ้
4. เมือ่มกีจิจ าเป็นช่วยเหลอืโดยมติอ้งบอก 

 ฉะนัน้ในการคบหามติรประเทศ กจิทีค่วรท ากค็อืมคีวามฉลาดในการคบ ตอ้งพยายาม
สรา้งความเป็นมติรใหเ้กดิขึน้ โดยพยายามเปลีย่นมติรเทยีมใหเ้ป็นมติรแท้ 
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 5. การสร้างสมัพนัธไมตรีตามหลกัการทูต 8 ประการ 
  5.1 การรบัฟังผูอ้ื่น ท าใหเ้ราไดท้ราบความคดิเหน็และความตอ้งการของผูต้ดิต่อ
เกีย่วขอ้งดว้ย ซึง่จะเป็นประโยชน์ในการสรา้งความเขา้ใจกบัประเทศเพื่อนบา้น 
  5.2 การใหผู้อ้ื่นรบัฟัง ตอ้งฝึกฝนการพดูโน้มน้าวผูอ้ื่นใหฟั้งเรา โดยการพดูให้
ชดัเจนตรงประเดน็ มหีลกัฐานก่อใหเ้กดิประโยชน์ส่วนรวม 
  5.3 การเรยีนรูเ้ป็นอยา่งด ีหมายถงึ การรูภ้าษาทีจ่ะเจรจากนั รูข้นบธรรมเนียม
ประเพณ ีกฎระเบยีบตลอดจนชวีติความเป็นอยูข่องประเทศเพื่อนบา้น ซึง่จะช่วยใหเ้กดิความ
เขา้ใจอนัดต่ีอกนั 
  5.4 มคีวามทรงจ าด ีผูท้ าหน้าทีท่ตูตอ้งมคีวามจ าแมน่ย า สามารถหยบิยกขอ้ความ
มาอา้งไดถู้กตอ้งตามกาลเทศะ 
  5.5 เรยีนรูเ้อง ผูท้ีท่ าหน้าทีท่ตู ตอ้งเรยีนรูเ้ร ือ่งราวต่างๆ เกีย่วกบัประเทศเพื่อน
บา้นไดอ้ยา่งถ่องแท ้
  5.6 ใหผู้อ้ื่นเรยีนรูด้ว้ย ผูท้ าหน้าทีส่รา้งความเขา้ใจอนัดกีบัประเทศเพื่อนบา้น ตอ้ง
ท าหน้าทีเ่ผยแพรส่ิง่ทีต่นรูใ้นทางทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อกนัดว้ย 
  5.7 เป็นผูฉ้ลาดต่อสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์และไมเ่ป็นประโยชน์ ตอ้งรูจ้กัเลอืกปฏบิตัใิห้
ถูกตอ้ง ไมต่กหลุมพรางของประเทศทีไ่มเ่ป็นมติร 
  5.8 ไมก่่อการทะเลาะ ผูท้ าหน้าทีท่ตูยอ่มหลกีเลีย่งกรณทีีจ่ะก่อใหเ้กดิการทะเลาะ
บาดหมาง หากไมอ่าจหลกีเลีย่งไดก้ต็อ้งพยายามเจรจามใิหลุ้กลามกลายเป็นเรือ่งใหญ่ 
 

 
 

ภาพ  นายกรฐัมนตรไีทยนางสาวยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร ใหก้ารตอ้นรบัประธานาธบิด ีบารกั โอบามา 
        ประธานาธบิดขีองประเทศสหรฐัอเมรกิา ทีท่ าเนียบรฐับาล 
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................... .................. 

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

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

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

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

ใบกิจกรรมท่ี 3 
สาระพระพทุธศาสนา      ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 
ช่ือ…………………………………………..   เลขท่ี……………… 
ค าช้ีแจง  น าหมายเลขไปเตมิและถูกตอ้ง 
 หมายๆเลข 1 แสดงถงึ สงัคหวตัถุ 4 หมายเลข 2 แสดงถงึ สาราณยีธรรม และบางค า 
อาจเตมิไดท้ัง้ 1 และ 2 

ใบกิจกรรมท่ี 3 
       จบัใส่ให้ถกู 

 

 

                  

          แบ่งปัน                            เมตตา                               ท าดี                   ถ้อยทีถ้อยอาศยั 

 

 

                   ซ่ือสตัย ์                       ยบัยัง้ชัง่ใจ                        รบัแบบอย่างท่ีดี             

 

                              

                      อดทน                          ปรารถนาดี                          รบัฟังความคิดเหน็  

 

                ยึดธรรม                            อ่อนโยน                        เสียสละ  

 

 
 
 

1.สงัคหวตัถ ุ4 2.สาราณียธรรม 

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

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

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

........ 

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

....... 



53 

 

 

..........2.......
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.......1,2.......
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.........1,2......... .......1,2..........
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......1,2...........

. 

........1,2.........
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เฉลยใบกิจกรรมท่ี 3 
       จบัใส่ให้ถกู 

 

 

                  

          แบ่งปัน                            เมตตา                               ท าดี                   ถ้อยทีถ้อยอาศยั 

 

 

                   ซ่ือสตัย ์                       ยบัยัง้ชัง่ใจ                        รบัแบบอย่างท่ีดี             

 

                              

                      อดทน                         ปรารถนาดี                          รบัฟังความคิดเหน็  

 

                ยึดธรรม                            อ่อนโยน                        เสียสละ  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

1.สงัคหวตัถ ุ4 2.สาราณียธรรม 
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........1,2.........

.. 
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แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม  

(สาระการเรียนรู้พระพทุธศาสนา)              ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2                                                                               
หน่วยการเรียนท่ี 2  (ตามรอยพทุธเจ้าและสาวก)                                     จ านวน 2 ชัว่โมง 
เร่ือง พทุธประวติั และชาดก                                                 ผูส้อน นายจ าเนียร โพสาวงั       
1.มาตรฐานการเรียนรู้  1.1  
   เขา้ใจประวตั ิความส าคญั หลกัธรรมของพระพุทธศาสนาหรอืศาสนาทีต่น นบัถอืและ
สามารถน าหลกัธรรมของศาสนา มาเป็นหลกัปฏบิตัใินการอยูร่ว่มกนั  
 
2.ตวัช้ีวดั  
 2.1 วเิคราะหพ์ุทธประวตัหิรอืประวตัศิาสดาของศาสนาทีต่นนบัถอืตามทีก่ าหนด  
 2.2 วเิคราะหแ์ละประพฤตตินตามแบบอยา่งการด าเนินชวีติและขอ้คดิจากประวตัสิาวก 
ชาดก/เรือ่งเล่าและศาสนิกชนตวัอยา่งตามทีก่ าหนด 
 
3.สาระส าคญั 
 พระพุทธเจา้เป็นบุคคลทีป่ระกอบไปดว้ยความดงีาม พระองคม์คีวามเพยีรพยายาม 

คน้หาความจรงิอนัประเสรฐิ และน ามาเผยแผ่แก่มวลมนุษยเ์พื่อช่วยบุคคลทีต่กอยูใ่นความทุกข์

ทัง้ปวงใหห้ลุดพน้ ทัง้นี้เนื่องดว้ยพระมหากรณุาธคิุณทรงมคีวามรกัความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์

การศกึษาพระจรยิาวตัรของพระองคย์อ่มท าใหเ้กดิความศรทัธาและสามารถน าไปปฏบิตัไิด้

อยา่งเหมาะสม 

4.จดุประสงคก์ารเรียนรู้ เมือ่เรยีนจบบทเรยีนแลว้นกัเรยีนสามารถ 
 4.1 อธบิายพุทธประวตัติอน ผจญมาร การตรสัรู ้การเผยแผ่พุทธศาสนาได้ 
 4.2 บอกแนวทางการน าพระจรยิาวตัรจากพุทธประวตัแิละแนวการปฏบิตัขิองพุทธเจา้
จากเรือ่งชาดกไปใชใ้นชวีติประจ าวนัได ้
   4.3 มทีกัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ประวตัแิละความส าคญัของพระพุทธศาสนา   
 
5.คณุลกัษณะทีพึงประสงค ์
 5.1 เป็นคนดี คอื เป็นคนมวีนิยัในการเรยีนรู้ สนใจใฝ่เรยีนรู ้มุง่มัน่การท างาน 
 5.2 เป็นคนเก่ง เรยีนรูด้ว้ยตนเอง สรปุสิง่ทีเ่รยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง น าหลกัธรรมไปปฏบิตัิ
พฒันาตนเองและสิง่แวดลอ้ม ท าภาระชิน้งานอยา่งเป็นระบบ ท างานรว่มกนัตามบทบาทหน้าที่
ยอมรบัการตชิมจากเพื่อนและน ามาพฒันาตนเอง 
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5.3 เป็นคนมีความสขุ คอื มคีวามสนุกในการปฏบิตักิจิกรรม มคีวามภมูใิจชื่นชม
ผลงานของตนและผูอ้ื่นพงึพอใจในการประพฤตใินสิง่ทีถู่กตอ้งดงีาม รา่เรงิแจม่ใส   
6.สาระการเรียนรู้ 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
7.กิจกรรมการเรียนรู้  
   (ชัว่โมงท่ี 1) 
 ขัน้การส ารวจประเดน็  
 7.1 นกัเรยีนรว่มกนัสวดมนตไ์หวพ้ระนัง่สมาธิ 
 7.2 ครนู าเสนอภาพพุทธศาสนิกชนรว่มกนัท าบุญตกับาตร แลว้ซกัถามว่า การท าบุญ
ตกับาตรมคีวามส าคญัอยา่งไร บุคคลใดเป็นผูใ้หก้ าเนิด (ใหน้กัเรยีนอาสาตอบ) 
 7.3 นกัเรยีนรว่มกนัอ่านบทรอ้ยกรอง เรือ่ง “พระพุทธเจา้ของฉนั ” รว่มกนัแสดงความ
คดิเหน็ ความหมายของบทรอ้ยกรอง และสรปุสาระทีไ่ดจ้ากบทรอ้ยกรองมอีะไรบา้งลงในสมดุ
ของตนเอง 
          7.4 แจง้จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
            ขัน้การให้ความรู้พื้นฐาน 
          7.5 ครสูนทนาเรือ่งพุทธประวตั ิเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนอภปิรายซกัถามนกัเรยีนแสดง
ความคดิเหน็ในเรือ่งพุทธประวตัทิีเ่คยไดร้บัทราบมา 
          7.6 แบ่งนกัเรยีนออกเป็น 3 กลุ่ม มจี านวนสมาชกิเท่ากนัหรอืใกลเ้คยีงกนั รว่มกนั
ศกึษาภาพพุทธประวตั ิจ านวน 12 ภาพ 
 

ตามรอยพระพทุธเจ้า 
และสาวก 

พทุธประวติั 

การผจญ

มาร 
การตรสัรู ้

การเผยแผ่
หลกัธรรม 

ชาดก 

มติตวนิทุกกชาดก 

ราโชวาทชาดก 
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            ขัน้วิเคราะห ์
            7.7 ครแูละนกัเรยีนรว่มกนัสรปุความหมายจากภาพทีไ่ดร้ว่มกนัศกึษา 
            7.8 ใหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่มศกึษาใบความรูท้ี ่1 โดยที ่
  กลุ่มที ่1 ศกึษาเรือ่ง การผจญมาร 
  กลุ่มที ่2 ศกึษาเรือ่ง การตรสัรู ้
  กลุ่มที ่3 ศกึษาเรือ่ง การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 7.9 นกัเรยีนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกสรปุความรูท้ีศ่กึษาหน้าชัน้เรยีน 
 7.10 นกัเรยีนแต่ละคนบนัทกึความรูล้งในสมดุของตนเอง 
 ขัน้เรียนรู้สถานการณ์ 
 7.11 ครแูจกใบกจิกรรมที ่1 จ านวน 10 ขอ้ ใหน้กัเรยีนโดยนกัเรยีนบนัทกึและตอบ
ค าถามลงในสมดุของทุกๆ คน 
 7.12 ครแูละนกัเรยีนรว่มกนัตรวจค าตอบใบกจิกรรมที ่1 และสรปุความรูเ้รือ่ง  
พุทธประวตั ิการผจญมาร การตรสัรู ้และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
            7.13 นกัเรยีนแต่ละกลุ่มรบัใบความรูท้ี ่2 เรือ่งมติตวนิทุกกะ และราโชวาท รว่มกนั
ศกึษาโดยสรปุสาระทีไ่ดล้งในสมดุของตนเอง 
 
  (ชัว่โมงท่ี 2) 
  ขัน้วางแผนการจดัการ 
            7.14 นกัเรยีนแต่ละกลุ่มรบัเอกสารประกอบดว้ยบตัรก าหนดงาน กรณตีวัอยา่งเรือ่ง 
“ฆา่แมเ่สยีใหต้าย” เอกสารประกอบการเรยีน บตัรบนัทกึรายการ แลว้ใหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่ม
วางแผนรว่มกนั แลว้ตอบค าถามต่อไปนี้ 
                1) จากกรณตีวัอยา่ง  “ฆา่แมเ่สยีใหต้าย” ประเดน็ปัญหาทีส่ าคญัคอืเรือ่งอะไร 
                2) ตวัละครกรณตีวัอยา่งมพีฤตกิรรมเป็นอยา่งไร เพราะเหตุใด 
      (1)  พ่อคา้ 
    (2)  แมพ่่อคา้ 
        (3)  ภรรยา 
                3) ถา้นกัเรยีนเป็นพ่อคา้นกัเรยีนจะปฏบิตัตินต่อภรรยาอยา่งไร 
                4) ถา้นกัเรยีนเป็นพ่อคา้ นกัเรยีนจะมคีวามรูส้กึอยา่งไร 
                5) การกระท าของภรรยาพ่อคา้ก่อความเดอืดรอ้นต่อตนเองและผูอ้ื่นอยา่งไรบา้ง 
                6) ถา้นกัเรยีนเป็นภรรยาพ่อคา้จะปฏบิตัตินต่อแมข่องสามอียา่งไร เพราะเหตุใด 
                7) ถา้หากสงัคมมคีนอยา่งภรรยาพ่อคา้มากๆ สงัคมจะเป็นอยา่งไร 
                8) การปฏบิตัตินอยา่งไรจงึจะถอืไดว้่าเป็นคนด ีทางกาย วาจา ใจ 
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                9) ถา้หากนกัเรยีนพบเหน็คนกระท าชัว่เพราะเขา้ใจผดิว่าเป็นสิง่ทีด่ ีนกัเรยีนจะท า
อยา่งไร 
                10) ขณะน้ีนกัเรยีนคดิว่าจะท าดใีนเรือ่งอะไรบา้ง  
 ขัน้ลงมือปฏิบติั  
            7.15 นกัเรยีนแต่ละกลุ่มรว่มกนัวางแผนการสรา้งผลงานของกลุ่ม /ผลงาน ชิน้งานที่
ตนเองถนดัในเรือ่งพุทธประวตัแิละชาดก 
 7.16 คร ูนกัเรยีนรว่มกนัก าหนดเกณฑก์ารประเมนิผลงาน /ชิน้งานของแต่ละกลุ่ม /
บุคคล 
 7.17 คร ูนกัเรยีนรว่มกนัตรวจค าตอบ และตรวจใหค้ะแนนผลงาน /ชิน้งานแต่ละกลุ่ม /
แต่ละคน 
            ขัน้แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 7.18 นกัเรยีนแต่ละกลุ่ม / แต่ละคนรว่มกนัจดัแสดงผลงานทีป้่ายนิเทศในเรือ่งพุทธ
ประวตัแิละรว่มกนัประเมนิตามแบบประเมนิทีม่อบหมาย 
 
8. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
 8.1 สื่อการเรยีนรู ้
  1) ภาพพุทธศาสนิกชนก าลงัท าบุญตกับาตร 
  2) บทรอ้ยกรอง เรือ่ง พุทธเจา้ของฉนั 
  3) ภาพพุทธประวตั ิจ านวน 12 ภาพ 
  4) ใบความรูท้ี ่1 เรือ่ง (การผจญมาร การตรสัรู ้การเผยแผ่พระพุทธศาสนา) 
  5) ใบกจิกรรมที ่1 เรือ่ง (การผจญมาร การตรสัรู ้การเผยแผ่พระพุทธศาสนา) 
     6) ใบความรูท้ี ่2 เรือ่ง ชาดก (เรือ่งมติตวนิทุกชาดกและราชาโชวาทชาดก) 
     7) ใบกจิกรรมที ่2 (เรือ่งมติตวนิทุกชาดกและราชาโชวาทชาดก)  
                8) ใบความรูท้ี ่3 (การฝึกการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ (กรณตีวัอยา่งเรือ่ง “ฆา่แม่
เสยีใหต้าย”) เอกสารประกอบการเรยีน บตัรบนัทกึรายการ 
                9) ใบกจิกรรมที ่3 กรณตีวัอยา่งเรือ่ง“ฆา่แมเ่สยีใหต้าย” 
  10) หนงัสอืแบบเรยีนสงัคมศกึษา ส 0110 พระพุทธศาสนาทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร
อนุญาตใหใ้ชเ้ป็นแบบเรยีนได้ 
  11) หนงัสอืแบบเรยีนสาระการเรยีนรูพ้ืน้ฐานพระพุทธศาสนาช่วงชัน้ที่ 3  
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ทีก่ระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชเ้ป็นแบบเรยีนได ้
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  8.2 แหล่งเรยีนรู้  
       1) หอ้งสมดุของโรงเรยีน /หอ้งจรยิธรรมของโรงเรยีนโสกก่ามวทิยา 
                      2) แหล่งขอ้มลูสารสนเทศ คน้หาขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี่  
           (1) www.aksorn.com/Lib/s/soc-01 
             (2) www.i.am/goldfish 2000 
             (3) www.geocities.com/wisuttipom/Buddhist.html. 
             (4) www.Thaibuddhism.hypermart.net    
 
9. การวดัผลและประเมินผล 
 

รายการประเมนิ วธิกีารประเมนิ เครือ่งมอื เกณฑก์ารประเมนิ 
1.อธบิายพุทธประวตัติอน 
ผจญมารการตรสัรูก้ารเผย
แผ่พุทธศาสนาได ้
2.บอกแนวทางการน าพระ
จรยิาวตัรจากพุทธประวตัิ
และแนวการปฏบิตัขิอง
พุทธเจา้จากเรือ่งชาดกไป
ใชใ้นชวีติประจ าวนัได้ 
3. มทีกัษะการคดิอยา่งมี
วจิารณญาณ  
 

สอบถาม 
 
 
ตรวจใบกจิกรรม 
ที ่1-2-3 
 
 
 
ตรวจใบกจิกรรมที4่  

แบบสอบถาม 
 
 
ใบกจิกรรม 
1,2,3 
 
 
 
ใบกจิกรรม 4 

 
 
 
 
ผ่านเกณฑร์อ้ยละ 80 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.i.am/goldfish
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ความคิดเหน็ของผูบ้งัคบับญัชาหรือผูท่ี้ได้รบัมอบหมาย  
(ตรวจ/นิเทศ/เสนอแนะ) 
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    ช่ือ............................................................ผูบ้ริหารโรงเรียน  
        (...........................................................)  
    …........./………………………./………………….. 
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บนัทึกหลงัสอน 
ผลการสอน 
...............................................................................................................................................  
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...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
ปัญหาอปุสรรค 
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
ข้อเสนอแนะ 
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
     ลงช่ือ...........................................ครผููส้อน  
                 (นายจ าเนียร  โพสาวงั)  
        …………/…………………/………… 
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แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม  

(สาระการเรียนรู้พระพทุธศาสนา)              ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยการเรียนท่ี 3 (ร่มธรรมน าชีวิต)                                                        จ านวน 2 ชัว่โมง 
เร่ือง หลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา                                  ครผููส้อน นายจ าเนียร  โพสาวงั                                                
1.มาตรฐานการเรียนรู้  1.1  
   เขา้ใจประวตั ิความส าคญั หลกัธรรมของพระพุทธศาสนาหรอืศาสนาทีต่น นบัถอืและ
สามารถน าหลกัธรรมของศาสนา มาเป็นหลกัปฏบิตัใินการอยูร่ว่มกนั  
 
2.ตวัช้ีวดั  
 อธบิายธรรมคุณ และขอ้ธรรมส าคญัในกรอบอรยิสจั ๔ หรอืหลกัธรรมของศาสนาทีต่น
นบัถอื ตามทีก่ าหนดเหน็คุณค่าและน าไปพฒันา แกปั้ญหาของชุมชนและสงัคม  
 
3.สาระส าคญั 
 หลกัธรรมค าสัง่สอนของศาสนา นัน้เป็นหวัใจของศาสนา พระพุทธเจา้ทรงคน้พบ
หลกัธรรมซึง่เป็นหลกัความจรงิอนัประเสรฐิ แลว้น ามาสัง่สอนมวลมนุษย ์เพื่อใหเ้กดิความสงบ
สุขขึน้ในโลกดงันัน้การศกึษาหลกัธรรมในเรือ่งอรสิจั4จงึเป็นเป็นสิง่ส าคญัส าหรบัพุทธศาสนิกชน
ทุกคน เพื่อทีจ่ะไดน้ าไปเป็นหลกัในการปฏบิตัตินในการด าเนินชวีติอยา่งมคีวามสุข  
  
4.จดุประสงคก์ารเรียนรู้ เมือ่เรยีนจบบทเรยีนแลว้นกัเรยีนสามารถ  
          4.1 อธบิายความหมายความส าคญัธรรมคุณ 6 และอรยิสจั 4 ได ้
          4.2 วเิคราะห์  น าเสนอแนวทางการปฏบิตัติามหลกัธรรมอรยิสจั 4เพื่อน าไปใชใ้น
ชวีติประจ าวนัได ้
 4.3 มทีกัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา   
 
5.คณุลกัษณะทีพึงประสงค ์
 5.1 เป็นคนดี คอื เป็นคนมวีนิยัในการเรยีนรู้ สนใจใฝ่เรยีนรู ้มุง่มัน่การท างาน 
 5.2 เป็นคนเก่ง เรยีนรูด้ว้ยตนเอง สรปุสิง่ทีเ่รยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง น าหลกัธรรมไปปฏบิตัิ
พฒันาตนเองและสิง่แวดลอ้ม ท าภาระชิน้งานอยา่งเป็นระบบ ท างานรว่มกนัตามบทบาทหน้าที่
ยอมรบัการตชิมจากเพื่อนและน ามาพฒันาตนเอง 

5.3 เป็นคนมีความสขุ คอื มคีวามสนุกในการปฏบิตักิจิกรรม มคีวามภมูใิจชื่นชม
ผลงานของตนและผูอ้ื่นพงึพอใจในการประพฤตใินสิง่ทีถู่กตอ้งดงีาม รา่เรงิแจม่ใส  
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6.สาระการเรียนรู้ 
 
 

 
 
                                                                                                        

ร่มธรรมน ำชีวิต 
 

                                                                                                  
                        

          
 
 
7.กิจกรรมการเรียนรู้  
   (ชัว่โมงท่ี 1) 
 ขัน้การส ารวจประเดน็  
 7.1 นกัเรยีนทุกคนรว่มกนัสวดมนตไ์หวพ้ระนัง่สมาธ ิ

7.2 ครแูบ่งนกัเรยีนออกเป็น 5 กลุ่มๆละ 6 - 8 คน รว่มกนัเล่นเกม “เกมต่อใหย้าว” 
7.3 ครนูกัเรยีนรว่มกนัวจิารณ์การเล่นเกมให้ คุณธรรมอะไรบา้งกบันกัเรยีนนอกจาก

ความสนุกสนาน โดยใหน้กัเรยีนอาสาตอบ 2-3 คน 
          7.4 ครแูจง้จดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
 ขัน้การให้ความรู้พื้นฐาน  
          7.5 ครสูนทนาทบทวนเรือ่งพุทธสาวก สาวกิาและชาวพุทธตวัอยา่ง จากชัว่โมงทีแ่ลว้ 
เปิดโอกาสใหน้กัเรยีนอภปิรายซกัถาม นกัเรยีนแสดงความคดิเหน็ ในเรือ่งพุทธสาวก สาวกิา
และชาวพุทธตวัอยา่ง ทีเ่คยไดส้รปุมา 

 7.6 นกัเรยีนรว่มกนัท าแผนทีค่วามคดิ (Mind mapping) สาระการเรยีนรูเ้ร ือ่ง  
ธรรมคุณ 6 หลกัธรรมอรยิสจั 4 (ทุกข ์สมทุยั) 
 7.7 ใหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่มศกึษาและท างานตามใบกจิกรรมที ่1-4 ใชร้ะบบฐานความรูใ้ช้
เวลาฐานๆละ 10 นาทซีึง่ทุกกลุ่มจะไดเ้รยีนทุกฐานความรูห้มนุเวยีนตามผงั  ดงันี้ 
 
 
 

ธรรมคุณ 6 

อายตนะ 

สมบตั ิ4 

4 หลกักรรม 

วบิตั ิ4 

อกุศลกรรมบถ 10 

10 

อบายมขุ 6 
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 ขัน้วิเคราะห์  

  7.8 นกัเรยีนแต่ละกลุ่มศกึษาปฏบิตักิจิกรรมตามฐานความรูใ้ชเ้วลาฐานๆละ 
ประมาณ 10 นาท ี

  7.9 เมือ่ไดศ้กึษาเรยีบรอ้ยแลว้ใหส้่งตวัแทนของกลุ่มน าเสนอในผลการศกึษาทีห่น้า 
ชัน้เรยีนใชเ้วลากลุ่มละประมาณ 5 นาท ี
 7.10 ขณะทีน่กัเรยีนปฏบิตังิาน ครคูอยช่วยเหลอืแนะน า เพื่อชีแ้จงสรา้งความเขา้ใจ
และขัน้ตอนการเรยีน ท าใหน้กัเรยีนท างานไดร้วดเรว็ขึน้ 
 
 ขัน้เรียนรู้สถานการณ์ 
 7.11 คร ูนกัเรยีนรว่มกนัเฉลยค าตอบในใบงานที ่1, 2, 3, 4 
 7.12 ครใูหน้กัเรยีนทัง้ 4 กลุ่ม สรปุสาระความรูท้ีไ่ดจ้ากฐานการเรยีนรู้ แต่ละฐาน 
โดยจดบนัทกึลงในสมดุของตนเอง 
 
   (ชัว่โมงท่ี 2)   
  ขัน้วางแผนการจดัการ 
            7.13 นกัเรยีนแต่ละกลุ่มรบัเอกสารประกอบดว้ยบตัรก าหนดงาน กรณตีวัอยา่งเรือ่ง 
“ลงิสองพีน้่อง” เอกสารประกอบการเรยีน บตัรบนัทกึรายการใหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่มวางแผน
รว่มกนั แลว้ตอบค าถามต่อไปนี้ 
       1) จากกรณตีวัอยา่งเรือ่ง “ลงิสองพีน้่อง”  ปัญหาทีส่ าคญัคอือะไร 
        2) การแยกตวัออกจากกลุ่มเพื่อมาดแูลมารดาเป็นสิง่ทีป่ระเสรฐิเพราะเหตุใด  
       3) การกระท าของพราหมณ์หนุ่มผดิศลีขอ้ใด  เพราะเหตุใดจงึเป็นเช่นนัน้  

ฐานท่ี 1 
ธรรมคณุ 6 

ฐานท่ี 2 
อายตนะ 

 

ฐานท่ี 4 
     อกศุลกรรมบถ 10 

อบายมขุ 6 
 

ฐานท่ี 3 
สมบติั 4 วิบติั 4 
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       4) การเกดิภยัพบิตักิบัครอบครวัของพราหมณ์หนุ่ม นกัเรยีนคดิว่าเกดิมาจาก
สาเหตุใด เพราะเหตุใดจงึเป็นเช่นนัน้ 
       5) นกัเรยีนอยากใหเ้หตุการณ์ในขอ้ที ่4 เกดิขึน้หรอืไมเ่พราะเหตุใด 
       6) นกัเรยีนมวีธิกีารฝึกตนเองใหเ้ป็นผูม้เีมตตากรณุาต่อตนเองและผูอ้ื่นไดอ้ยา่งไร  
       7) นกัเรยีนใชห้ลกัการใดในการตดัสนิใจว่าการกระท านัน้ถูก-ผดิ 
       8) นกัเรยีนมคีวามรูส้กึอยา่งไรทีไ่ดช้่วยเหลอืผูอ้ื่นใหพ้น้ทุกขไ์ด้ 
 
 ขัน้ลงมือปฏิบติั  
            7.14 นกัเรยีนแต่ละกลุ่มรว่มกนัน าเสนอคุณธรรมทีไ่ดจ้ากการศกึษาแลว้น าเสนอเป็น
แนวทางในการน าคุณธรรมไปใชใ้นชวีติประจ าวนัของตนเอง 
            7.15 นกัเรยีนแต่ละกลุ่มรว่มกนัวางแผนการสรา้งผลงานของกลุ่ม /ผลงาน ชิน้งานที่
ตนเองถนดัใน เรือ่ง ธรรมคุณ 6 สมบตั4ิ วบิตั ิ4 อกุศลกรรมบถ 10 อบายมขุ 6  
 7.16 คร ูนกัเรยีนรว่มกนัก าหนดเกณฑก์ารประเมนิผลงาน/ชิน้งานของแต่ละกลุ่ม 
/บุคคล 
           7.17 คร ูนกัเรยีนรว่มกนัตรวจค าตอบ และตรวจใหค้ะแนนผลงาน/ชิน้งานแต่ละกลุ่ม 
/แต่ละคน 
 
            ขัน้แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 7.18 นกัเรยีนรว่มกนัประชุมวางแผนการสรา้งชิน้งานของกลุ่มหรอืเป็นรายบุคคลตาม
ความถนดั และความสนใจ 
 7.19 นกัเรยีนแต่ละกลุ่ม / แต่ละคนรว่มกนัจดัแสดงผลงานทีป้่ายนิเทศใน เรือ่ง 
ธรรมคุณ 6 สมบตั ิ4 วบิตั ิ4 อกุศลกรรมบถ 10 อบายมขุ 6 และรว่มกนัประเมนิตามแบบ
ประเมนิทีม่อบหมาย 
 
8. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
 8.1 สื่อการเรยีนรู ้
   1) เกมต่อใหย้าว 
   2) ฐานการเรยีนที ่1 ธรรมคุณ 6  
   3) ฐานการเรยีนที ่2 ขนัธ ์5 อายตนะ  
   4) ฐานการเรยีนที ่3 สมบตั ิ4 วบิตั ิ4 
   5) ฐานการเรยีนที ่4 อกุศลกรรมบถ 10 อบายมขุ 6 
   6) กรณตีวัอยา่งเรือ่ง ลงิสองพีน้่อง 
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 7) หนงัสอืแบบเรยีนสงัคมศกึษา ส 0110 พระพุทธศาสนาทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร
อนุญาตใหใ้ชเ้ป็นแบบเรยีนได ้
 8) หนงัสอืแบบเรยีนสาระการเรยีนรูพ้ืน้ฐานพระพุทธศาสนาช่วงชัน้ที่  3 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ทีก่ระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชเ้ป็นแบบเรยีนได้ 
 8.2 แหล่งเรยีนรู ้
     1) หอ้งสมดุของโรงเรยีน /หอ้งจรยิธรรมของโรงเรยีนโสกก่ามวทิยา 
     2) www.aksorn.com/Lib/s/soc-01 
     3) www.i.am/goldfish 2000 
     4) www.geocities.com/wisuttipom/Buddhist.html. 
     5) www.Thaibuddhism.hypermart.net 
 
9. การวดัผลและประเมินผล 
 

รายการประเมนิ วธิกีารประเมนิ เครือ่งมอื เกณฑก์ารประเมนิ 
1.สามารถอธบิาย
ความหมายความส าคญั
ธรรมคุณ 6 และอรยิสจั 4 
ได ้
2.สามารถวเิคราะหน์ าเสนอ
แนวทางการปฏบิตัติาม
หลกัธรรมอรยิสจั 4เพื่อ
น าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัได้ 
3. มทีกัษะการคดิอยา่งมี
วจิารณญาณ  
 

สอบถาม 
 
 
 
ตรวจใบกจิกรรม 
ที ่1-2-3-4 
 
 
ตรวจใบกจิกรรมที5่  

แบบสอบถาม 
 
 
 
ใบกจิกรรม 1,2,3,4 
 
 
 
ใบกจิกรรม 5 

 
 
 
 
ผ่านเกณฑร์อ้ยละ 
80 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.i.am/goldfish
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ความคิดเหน็ของผูบ้งัคบับญัชาหรือผูท่ี้ได้รบัมอบหมาย  
(ตรวจ/นิเทศ/เสนอแนะ) 
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...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................  
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    ช่ือ............................................................ผูบ้ริหารโรงเรียน  
        (...........................................................)  
    …........./………………………./………………….. 
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บนัทึกหลงัสอน 
ผลการสอน 
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
ปัญหาอปุสรรค 
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
ข้อเสนอแนะ 
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
     ลงช่ือ...........................................ครผููส้อน  
                 (นายจ าเนียร  โพสาวงั)  
        …………/…………………/………… 
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แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

(สาระการเรียนรู้พระพทุธศาสนา)           ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยการเรียนท่ี 4 (คติธรรมน าชีวิต)                                                     จ านวน 2 ชัว่โมง 
เร่ือง พระไตรปิฏก และพทุธสภุาษิต                                  ครผููส้อน นายจ าเนียร  โพสาวงั                                                
1.มาตรฐานการเรียนรู้  1.1  
   รูแ้ละเขา้ใจประวตัคิวามส าคญั หลกัธรรมของพระพุทธศาสนาหรอืศาสนาทีต่น นบัถอื
และศาสนาอื่น มศีรทัธาทีถู่กตอ้ง ยดึมัน่ และปฏบิตัติามหลกัธรรม เพื่ออยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิุข  
 
2.ตวัช้ีวดั  
 อธบิายโครงสรา้งและสาระโดยสงัเขปของพระไตรปิฎก หรอืคมัภรีข์องศาสนา  
ทีต่นนบัถอื  
 
3.สาระส าคญั 
 พระไตรปิฎกเป็นคมัภรีข์องพระพุทธศาสนา ซึง่บนัทกึเรือ่งราวหลกัธรรม ค าสัง่สอนของ
พระพุทธเจา้ไวเ้ป็นหมวดหมู ่และการศกึษาพุทธสุภาษติเพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจทีถ่่องแทจ้ะท า
ใหม้คีวามลกึซึง้ในหลกัค าสอนของพระพุทธศาสนามากขึน้ ตลอดจนการน าไปใชใ้นการพฒันา
ตนเองและสงัคม 
 
4.จดุประสงคก์ารเรียนรู้ เมือ่เรยีนจบบทเรยีนแลว้นกัเรยีนสามารถ  
          4.1 อธบิายความหมายความส าคญัของพระไตรปิฎกและพุทธสุภาษติได้ 
          4.2 วเิคราะหแ์ละน าเสนอแนวทางการปฏบิตัติามหลกัพุทธสุภาษติเพื่อน าไปใชใ้น
ชวีติประจ าวนัได้ 
 4.3 มทีกัษะในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 
5.คณุลกัษณะทีพึงประสงค ์
 5.1 เป็นคนดี คอื เป็นคนมวีนิยัในการเรยีนรู ้สนใจใฝ่เรยีนรู ้มุง่มัน่การท างาน  
 5.2 เป็นคนเก่ง เรยีนรูด้ว้ยตนเอง สรปุสิง่ทีเ่รยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง น าหลกัธรรมไปปฏบิตัิ
พฒันาตนเองและสิง่แวดลอ้ม ท าภาระชิน้งานอยา่งเป็นระบบ ท างานรว่มกนัตามบทบาทหน้าที่
ยอมรบัการตชิมจากเพื่อนและน ามาพฒันาตนเอง 

5.3 เป็นคนมีความสขุ คอื มคีวามสนุกในการปฏบิตักิจิกรรม มคีวามภมูใิจชื่นชม
ผลงานของตนและผูอ้ื่นพงึพอใจในการประพฤตใินสิง่ทีถู่กตอ้งดงีาม รา่เรงิแจม่ใส   
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6.สาระการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
                                                     คติธรรมน าชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.กิจกรรมการเรียนรู้  
   (ชัว่โมงท่ี 1) 
 ขัน้การส ารวจประเดน็  
 7.1 นกัเรยีนทุกคนรว่มกนัสวดมนตไ์หวพ้ระนัง่สมาธ ิและแผ่เมตตาต่อสตัว ์

7.2 ครแูบ่งนกัเรยีนออกเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 5 - 6 คน รว่มกนัเล่นเกม “เกมหอคอยแห่ง
ความรว่มมอื” 

7.3 ครนูกัเรยีนรว่มกนัวจิารณ์การเล่นเกมให ้คุณธรรมอะไรบา้งกบันกัเรยีนนอกจาก
ความสนุกสนาน โดยใหน้กัเรยีนอาสาตอบ 2-3 คน 
          7.4 ครแูจง้จดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
 
 ขัน้การให้ความรู้พื้นฐาน 
          7.5 ครสูนทนาทบทวนเรือ่ง หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา จากชัว่โมงทีแ่ลว้เปิดโอกาส
ใหน้กัเรยีนอภปิรายซกัถาม นกัเรยีนแสดงความคดิเหน็ ทีเ่คยไดส้รปุมา  
          7.6 นกัเรยีนแต่ละกลุ่ม ครชูีแ้จงรายละเอยีดขัน้ตอนในการศกึษาใบความรู ้ท างานตาม  
ใบกจิกรรมที ่1-4 ใชร้ะบบฐานความรูใ้ชเ้วลาฐานๆละ 10 นาทซีึง่ทุกกลุ่มจะไดเ้รยีน 
ทุกฐานความรูห้มนุเวยีนตามผงั ดงันี้  
 

พระไตรปิฏก 

ขอ้น่ารูจ้ากพระไตรปิฎก 
(จฬูกมัมวภิงัคสตูร) 

  พทุธศาสนสภุาษิต 
 

ความหมาย 

สุขโข ปญฺุญสฺส  
อุจฺจโย 

กมฺมนุา วตฺตต ีโลโก 

z 

 
 

กลฺยาณการ ีกลฺยาน  
ปาปการ ีจ ปาปก  

ปชูโก ลภเต ปชู  
วนฺทโก ปฏวินฺทน  
 

 

โครงสรา้งของ
พระไตรปิฎก 

 



196 

 

 
 

 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 ขัน้วิเคราะห์ 

  7.7 นกัเรยีนแต่ละกลุ่มศกึษาปฏบิตักิจิกรรมตามฐานความรูใ้ชเ้วลา  ฐานๆ ละ 
ประมาณ 10 นาท ี

  7.8 เมือ่ไดศ้กึษาเรยีบรอ้ยแลว้ใหส้่งตวัแทนของกลุ่มน าเสนอในผลการศกึษาทีห่น้า 
ชัน้เรยีนใชเ้วลากลุ่มละประมาณ 5 นาท ี
 7.9 ขณะทีน่กัเรยีนปฏบิตังิาน ครคูอยช่วยเหลอืแนะน า เพื่อชีแ้จงสรา้งความเขา้ใจ
และขัน้ตอนการเรยีน ท าใหน้กัเรยีนท างานไดร้วดเรว็ขึน้ 

  7.10 ใหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกปฏบิตักิจิกรรมกลุ่มละ 1 คนโดยรว่มแขง่ขนั
การเขยีนโครงสรา้งพระไตรปิฎกทัง้ 3 หมวดครแูละนกัเรยีนรว่มตรวจค าตอบ คอยช่วยเหลอืให้
ค าชื่นชมท าใบงานที ่2 

  7.11 ครนูกัเรยีนรว่มกนัเฉลยแบบฝึกหดัและเฉลยแบบทดสอบ 
  7.12 นกัเรยีนรว่มกนัสรปุเรือ่งพระไตรปิฎกลงในสมดุของตนเอง 

 ขัน้เรียนรู้สถานการณ์ 
 7.13 คร ูนกัเรยีนรว่มกนัเฉลยค าตอบในใบงานที ่1, 2, 3, 4 
 7.14 ใหน้กัเรยีนทัง้ 4 กลุ่ม สรปุสาระความรูท้ีไ่ดจ้ากฐานการเรยีนรู ้แต่ละฐาน  
โดยจดบนัทกึลงในสมดุของตนเอง 
 
 

ฐานท่ี 1 
ความหมายประวตัคิวามเป็นมา
การสงัคายนาพระไตรปิฎก 

 

ฐานท่ี 2 
สาระส าคญัและโครงสรา้งของ

พระไตรปิฎก 
 

ฐานท่ี 4 
พุทธสุภาษติ 

ฐานท่ี  3 
ขอ้น่ารูจ้ากพระไตรปิฎก 

(จฬูกมัมวงิภงัคสตูร) 
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   (ชัว่โมงท่ี 2)   
  ขัน้วางแผนการจดัการ  
            7.15 นกัเรยีนแต่ละกลุ่มรบัเอกสารประกอบดว้ยบตัรก าหนดงาน กรณตีวัอยา่งเรือ่ง 
“การแตกความสามคัค”ี เอกสารประกอบการเรยีน บตัรบนัทกึรายการใหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่ม
วางแผนรว่มกนั แลว้ตอบค าถามต่อไปนี้ 
   1) จากกรณตีวัอยา่ง  “การแตกความสามคัคี” ปัญหาทีพ่บคอืเรือ่งอะไร 
                2) ตวัละครในกรณตีวัอยา่งมพีฤตกิรรม ดหีรอืไม ่เพราะเหตุใด 
     (1) พระยานกกระจาบ 
   (2) นายพราน 
       (3) ภรรยานายพราน 
                3) ถา้นกัเรยีนเป็นพระยานกกระจาบ นกัเรยีนจะปฏบิตัตินอยา่งไรบา้ง 
                4) ถา้นกัเรยีนเป็น นกกระจาบทีอ่ยูใ่นสถานการณ์ทีข่ดัแยง้กนั นกัเรยีนจะปฏบิตัิ
ตนอยา่งไร 
                5) ถา้นกัเรยีนเป็นพระยานกกระจาบในกรณตีวัอยา่ง นกัเรยีนจะมวีธิกีารแกปั้ญหา
อยา่งไรบา้ง 
                6.นกัเรยีนไดข้อ้คดิจากกรณตีวัอยา่งอะไรบา้ง 
 
 ขัน้ลงมือปฏิบติั  
            7.16 นกัเรยีนแต่ละกลุ่มรว่มกนัน าเสนอคุณธรรมทีไ่ดจ้ากการศกึษาแลว้น าเสนอเป็น
แนวทางในการน าคุณธรรมไปใชใ้นชวีติประจ าวนัของตนเอง 
            7.17 นกัเรยีนแต่ละกลุ่มรว่มกนัวางแผนการสรา้งผลงานของกลุ่ม /ผลงาน ชิน้งานที่
ตนเองถนดัใน เรือ่ง พระไตรปิฎก ขอ้น่ารูจ้ากพระไตรปิฎก พุทธสุภาษติ  
 7.18 คร ูนกัเรยีนรว่มกนัก าหนดเกณฑก์ารประเมนิผลงาน / ชิน้งานของแต่ละกลุ่ม 
/ บุคคล 
           7.19 คร ูนกัเรยีนรว่มกนัตรวจค าตอบ และตรวจใหค้ะแนนผลงาน/ชิน้งานแต่ละกลุ่ม 
/แต่ละคน 
            ขัน้แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 7.20 นกัเรยีนรว่มกนัประชุมวางแผนการสรา้งชิน้งานของกลุ่มหรอืเป็นรายบุคคลตาม
ความถนดั และความสนใจ 
 7.21 นกัเรยีนแต่ละกลุ่ม / แต่ละคนรว่มกนัจดัแสดงผลงานทีป้่ายนิเทศใน เรือ่ง 
พระไตรปิฏก พุทธสุภาษติทางพระพุทธศาสนา และรว่มกนัประเมนิตามแบบประเมนิที่
มอบหมาย 
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8.ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
 8.1 สื่อการเรยีนรู ้
   1) ภาพของพระไตรปิฎก และหนงัสอืพระไตรปิฎก 
   2) ใบความรูท้ี ่1 ใบกจิกรรมที ่1 ความหมายพระไตรปิฏก 

  3) ใบความรูท้ี ่2 ใบกจิกรรมที ่2 ประวตัคิวามเป็นมาการสงัคายนาพระไตรปิฎก 

  4) ใบความรูท้ี ่3 ใบกจิกรรมที ่3 สาระส าคญัและโครงสรา้งของพระไตรปิฎก 
  5) ใบความรูท้ี ่4 ใบกจิกรรมที ่4 ขอ้น่ารูจ้ากพระไตรปิฎก (จฬูกมัมวงิภงัคสตูร) 
  6) ใบกจิกรรมที ่5 การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ กรณตีวัอยา่ง การแตกความสามคัค ี
8.2 แหล่งเรยีนรู ้
  1) หอ้งสมดุโรงเรยีนโสกก่ามวทิยา 
  2) หอ้งจรยิธรรมโรงเรยีนโสกก่ามวทิยา 
  3) www.aksorn.com/Lib/s/soc_01 
  4) www.anont.8m.com 
  5) www.com.to/ buddhait 
  6) www.geocitties.com.wisuttipom/Buddhist.com/ 

 
9. การวดัผลและประเมินผล 

รายการประเมนิ วธิกีารประเมนิ เครือ่งมอื เกณฑก์ารประเมนิ 
1.อธบิายความหมาย
ความส าคญัของ
พระไตรปิฎกและพุทธ
สุภาษติได ้
2.วเิคราะหแ์ละน าเสนอ
แนวทางการปฏบิตัติาม
หลกัพุทธสุภาษติเพื่อ
น าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัได้ 
3. มทีกัษะการคดิอยา่งมี
วจิารณญาณ  

สอบถาม 
 
 
 
ตรวจใบกจิกรรม 
ที ่1-2-3-4 
 
 
ตรวจใบกจิกรรมที5่  

แบบสอบถาม 
 
 
 
ใบกจิกรรม 1,2,3,4 
 
 
 
ใบกจิกรรม 5 

 
 
 
 
ผ่านเกณฑร์อ้ยละ 
80 
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ความคิดเหน็ของผูบ้งัคบับญัชาหรือผูท่ี้ได้รบัมอบหมาย  
(ตรวจ/นิเทศ/เสนอแนะ) 

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

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

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

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

 
    ช่ือ............................................................ผูบ้ริหารโรงเรียน  
        (...........................................................)  
    …........./………………………./………………….. 
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บนัทึกหลงัสอน 
ผลการสอน 
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
ปัญหาอปุสรรค 
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
ข้อเสนอแนะ 
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
     ลงช่ือ...........................................ครผููส้อน  
                 (นายจ าเนียร  โพสาวงั)  
        …………/…………………/………… 



201 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



202 
 

 

เกม หอคอยแห่งความร่วมมือ  

วิธีการเล่น 
 1.แบ่งนกัเรยีนออกเป็น 4 กลุ่มๆละ 6-7 คน เท่าๆกนั ใหเ้ขา้แถวตอนเรยีงหน่ึง 
 2.ใหน้กัเรยีนทัง้ 4 กลุ่ม ในแต่ละกลุ่มน าวสัดุทีเ่ตรยีมไว ้เช่น  กระดาษหนงัสอืพมิพ ์
1 แผ่น กระดาษกาว 1 มว้น โดยใหทุ้กกลุ่มท าหอคอย ใหส้งูทีสุ่ด แขง็แรงทีสุ่ด 
 3.ครใูหส้ญัญาณใหทุ้กกลุ่มเริม่การแขง่ขนัพรอ้มกนัใชเ้วลา 2 นาทแีละใหส้ญัญาณหยดุ
ทุกกลุ่มตอ้งหยดุพรอ้มกนั 
 
การตดัสิน 
 1.กลุ่มใดทีท่ าหอคอยไดส้งูทีสุ่ด มคีวามแขง็แรงทีสุ่ด เป็นผูช้นะ 
 
เทคนิคการเล่น 
 1.การทดสอบความแขง็แกรง่ของหอคอย อาจใชก้ระดาษแขง็ หรอืสมดุ พดัหอคอย
อยา่งน้อย 3 ครัง้เพื่อทดสอบความแขง็แรง 
 2.ควรใหส้มาชกิภายในกลุ่มมสี่วนรว่มตัง้แต่ การออกแบบ การวางแผนท างานรว่มกนั 
 
อปุกรณ์ 
 

 
               

 
 
 
 
 
 

  ภาพ 1. กระดาษเปล่า หรอื                           ภาพ 2.  กระดาษกาว                         
      กระดาษหนงัสอืพมิพ ์
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ภาพ พระไตรปิฏกฉบบัภาษาองักฤษ (ของสมาคมบาลปีกรณ์ กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ  
       และพระไตรปิฏกฉบบัทองหลวง  
 

ใบความรู้ท่ี 1 (ฐานท่ี 1) 
เร่ือง  พระไตรปิฎก 

________________________________________________________________________ 

 1.ความหมายของพระไตรปิฏก  

                 ของพุทธศาสนาซึง่เมือ่แยกค าว่า พระไตรปิฎกจะได้
ความหมายดงันี้  
  พระ แปลว่า  ประเสรฐิ  
  ไตร แปลว่า  สาม 
  ปิฎก แปลว่า  ตะกรา้ 
 เมือ่รวมแลว้หมายความว่า เป็นทีร่วบรวมค าสัง่สอนของพระพุทธเจา้ไวเ้ป็นหมวดหมู่
ไมใ่หก้ระจดักระจายเป็นสามตะกรา้หรอื 3 หมูซ่ึง่ประกอบไปดว้ยพระวนิยัปิฎกพระสุตตนัตปิฎก  
พระอภธิรรมปิฎก ในสมยัทีพ่ระพุทธเจา้มพีระชนมช์พีอยูย่งัไมไ่ดแ้บ่งเป็น  3 หมวด และไม่
เรยีกว่า พระพุทธศาสนา แต่จะเรยีกว่า อมฤตธรรมธรรมะ พรหมจรรย์ พระสทัธรรมบางทกีใ็ช้
ค าว่าพระธรรมวนิยั ดงัในสมยัเมือ่พระพุทธเจา้ใกลจ้ะปรนิิพพานพระองคไ์ดต้รสักบัพระอานนท์
ว่า ธรรมและวนิยัทีเ่ราแสดงแลว้ บญัญตัแิลว้แก่ท่านทัง้หลาย ธรรมและวนิยันัน้ จะเป็นศาสดา
ของท่านทัง้หลายเมือ่เราล่วงไปแลว้จะเหน็ไดว้่าม ี2 ค าทีพ่ระพุทธเจา้ตรสัไว้ คอื ค าว่า 
 1.1 พระธรรม เป็นหลกัความจรงิทีม่อียูต่ามธรรมชาต ิพระพุทธเจา้ทรงพบดว้ย
พระองคเ์อง แลว้น ามาประกาศใหท้ราบ 
 1.2 พระวนิยั คอื แบบแผนขอ้บงัคบัทีพ่ระพุทธเจา้ทรงบญัญตัขิึน้ใหม ่เพื่อฝึกกาย  
และวาจาใหเ้รยีบรอ้ย พรอ้มทีจ่ะน าไปสู่การพฒันาคุณธรรมในจติใจ พระวนิยัประกอบดว้ย  
ศลีต่างๆ 

               

 

ศาสนาพราหมณ์ไบเบลิ เป็นคมัภรีข์องศาสนาครสิต์ 
อลักุรอาน เป็นคมัภรีข์องศาสนาอสิลาม ไตรปิฎกเป็นคมัภรี์ 
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2. ประวติัความเป็นมาของพระไตรปิฎก 
 ในสมยัพุทธกาลเมือ่พระพุทธเจา้ยงัทรงพระชนมช์พีอยู ่ค าว่า พระไตรปิฎก ยงัไมม่ใีช ้

ค าทีใ่ชใ้นสมยันัน้คอื พระธรรมวนิยั ค าว่าพระไตรปิฎก เริม่ปรากฏในการสงัคายนาครัง้ที ่ 1 โดย

แยกพระธรรมออกเป็น พระสุตนัปิฎกและพระอภธิรรมปิฎก ส่วนพระวนิยัยงัคงเดมิ จงึนบัว่า

การสงัคายนาเป็นเหตุใหเ้กดิพระไตรปิฎก แต่ก่อนพระธรรมวนิยัยงัไมม่กีารจดจารกึ อาศยัการ

ท่องจ าแต่ไดม้กีารเตรยีมการจะสงัคายนาพระธรรมวนิยัตัง้แต่สมยัพระพุทธเจา้ยงัทรงพระชนม์

อยู ่และมกีารแบ่งกนัท่องจ าพระธรรมวนิยัเป็นแผนกๆ พระเถระผูเ้กีย่วขอ้งกบัพระธรรมวนิยั

หรอืพระไตรปิฎกมดีงันี้ คอื 

 2.1 พระอานนท์ เป็นพระอนุชาของพระพุทธเจา้ และไดอุ้ปัฏฐากพระองคจ์น

ปรนิิพพานพระอานนทท์่านไดท้ราบพุทธพจน์เกอืบทัง้หมด เพราะว่าไดท้ลูขอพระพุทธเจา้

ก่อนทีจ่ะรบัเป็นผูร้บัเป็นผูอุ้ปัฏฐากว่าถา้พระพุทธเจา้ทรงแสดงธรรมเทศนาลบัหลงัท่านเรือ่งใด

ตอ้งกลบัมาแสดงใหพ้ระอานนทฟั์งอกีครัง้ และพระอานนทเ์ป็นผูม้คีวามจ าด ีดงันัน้ท่านจงึเป็น

ผูต้อบค าถามเกีย่วกบัพระธรรมหรอืพระสุตตนัตปิฎกและพระอภธิรรมปิฎกในการท าสงัคายนา

ครัง้ที ่1 

 

 2.2 พระอบุาลี เคยเป็นพนกังานภษูามาลา ไดอ้อกบวชพรอ้มกบัพระอานนทท์่านเป็น

ผูท้ีจ่ดจ าพระวนิยัไดด้เีป็นพเิศษ และท่านไดว้นิิจฉยัอธกิรณ์ทีย่ากๆหลายครัง้จนประสบ

ผลส าเรจ็ และท่านเป็นผูต้อบค าถามเกีย่วกบัพระวนิยัปิฎกในการท าสงัคายนาครัง้ที ่ 1 

 

ภาพ  พระอานนทท์ลูขอใหพ้ระพุทธเจา้   
        สงัคายนาพระไตรปิฏก 

ภาพ พระอุบาลเีป็นผูก้ าลงัส าคญัใน  
       การสงัคายนาพระไตรปิฎก 
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 3.3 พระมหากสัสปะ เป็นพระเถระผูใ้หญ่ทีม่วีตัรปฏบิตัทิีเ่ครง่ครดัท่านเป็นผูร้เิริม่ใน

การสงัคายนาครัง้ที ่1 โดยเป็นผูถ้ามทัง้พระวนิยัและพระธรรมแก่พระอุบาลแีละพระอานนท์  

      
             
2.ความคิดริเร่ิมจดัหมวดหมู่พระธรรมวินัย  

 พระจนุทะ น้องชายของพระสารบีุตรเหน็ว่าเมือ่นิครนถน์าฏบุตร เจา้ลทัธขิองศาสนา
เชนสิน้ชวีติ สาวกเกดิแตกแยกกนัท่านเกรงว่าเหตุการณ์เช่นนัน้จะเกดิขึน้แก่พระพุทธศาสนา
ท่านจงึไปหาพระอานนท ์เล่าความใหฟั้ง พระอานนทช์วนท่านไปเฝ้าพระพุทธเจา้ กราบทลูให้
ทรงทราบพระพุทธเจา้ทรงแนะน าใหพ้ระจนุทะรวบรวมธรรมภาษติของพระองคแ์ละสงัคายนา 
เมือ่สาวกของนิคณัฐนาฏบุตรแตกแยกกนัมากยิง่ขึน้ พระจนุทะไดเ้ขา้ไปหาพระอานนทแ์ละเขา้
เฝ้าพระพุทธเจา้อกี  
 พระพุทธเจา้ทรงแสดงธรรมอนัเป็นหลกัของพระพุทธศาสนา ประกอบไปดว้ย โพธิ

ปักขยิธรรม 37 ประการ (สตปัิฏฐาน 4 สมัมปัปธาน 4 อทิธบิาท 4 อนิทรยี ์5 พละ 5 โพชฌงค ์7 

และอรยิมรรคมอีงค ์8) ทรงแสดงเหตุแห่งการทะเลาะววิาท 6 ประการ อธกิรณ์ 4 ประการ  

วธิรีะงบัอธกิรณ์ 7 ประการ และประการสุดทา้ยทรงแสดงธรรมส าหรบัการอยูร่ว่มกนัดว้ยความ

ผาสุก 6 ประการ  

 ค ่าวนัหน่ึง เมือ่พระพุทธเจา้แสดงธรรมจบแลว้ยงัเหน็ว่าภกิษุทัง้หลายยงัใครฟั่งธรรม

ต่อไปจงึมอบใหพ้ระสารบีุตรแสดงธรรมแทน ท่านไดแ้นะน าใหร้วบรวมรอ้ยกรองพระธรรมวนิยั 

โดยแสดงตวัอยา่งการจดัหมวดหมูธ่รรม ตัง้แต่หมวด 1 ถงึหมวด 10 ว่ามอีะไรบา้ง (ทสุตตร

สตูร) ซึง่พระพุทธเจา้ทรงรบัรองว่าถูกตอ้งดแีลว้ 

       
ภาพ การประชุมพระสงฆก์ารท าสงัคายนาพระไตรปิฎก  ภาพ พระไตรปิฎกทีส่ลกับนหนิอ่อนทีพุ่ทธมณฑล 

ภาพ  พระมหากสัสปะผูท้ีเ่ป็นประธานใน  
       การสงัคายนาพระไตรปิฎก 
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ใบกิจกรรม (ฐานท่ี 1) 
สาระพระพทุธศาสนา      ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2  

ช่ือ...............................................                                     เลขท่ี.........................  
____________________________________________________ 

 ใหน้กัเรยีนตอบค าถามตามประเดน็ทีก่ าหนด โดยใช ้ใบความรูท้ี ่1 อธบิาย  
1.พระไตรปิฏก คอื 
 ตอบ.......................................................................................................................  
.............................................................................................................................................  
2.พระไตรปิฏก แบ่งออกเป็นหมวด อะไรบา้ง 

 ตอบ.......................................................................................................................  

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

3.พระวนิยัปิฎก หมายถงึ..... 

 ตอบ......................................................................................................................  

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

4.พระสุตตนัตปิฎก หมายถงึ..... 

 ตอบ......................................................................................................................  

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

5.พระอภธิรรมปิฎกหมายถงึ..... 

 ตอบ......................................................................................................................  

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

 
6.พระอานนท ์มคีวามส าคญัต่อพระไตรปิฎกอยา่งไร  

 ตอบ......................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  
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7.พระอุบาล ี มคีวามส าคญัต่อพระไตรปิฎกอยา่งไร 

 ตอบ......................................................................................................................  

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

 
8.พระมหากสัสปะ มคีวามส าคญัต่อพระไตรปิฎกอยา่งไร 

 ตอบ......................................................................................................................  

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

 

 
ภาพ  การอญัเชญิพระไตรปิฏก                           ภาพ  รฐับาลไทยจดังาน ตอนรบัพระไตรปิฎก "ธรรมเจดยี"์ 

 
 
 
 



208 
 

 

เฉลยใบกิจกรรม (ฐานท่ี 1) 
_______________________________________________________ 

1.พระไตรปิฏก คือ 
ตอบ...ค าภรีข์องพระพุทธศาสนา เป็นทีร่วบรวมค าสัง่สอนของพระพุทธเจา้ไวเ้ป็นหมวดหมู่ 
2.พระไตรปิฏก แบ่งออกเป็นหมวด อะไรบ้าง 

ตอบ...แบ่งออกเป็น 3 หมวด ซึง่แยกตามค าศพัท ์คอื 1.พระวนิยัปิฎก 2.พระสุตตนัตปิฎก 
        3.พระอภธิรรมปิฎก 
3.พระวินัยปิฎก หมายถึง..... 

 ตอบ....ระเบยีบขอ้บงัคบัภกิษุและภกิษุณี.........................................................  

4.พระสตุตนัตปิฎก หมายถึง..... 

 ตอบ..ประมวลธรรมเทศนา ประวตัแิละเรือ่งราวต่างๆ  

5.พระอภิธรรมปิฎกหมายถึง..... 

ตอบ...ประมวลธรรมทีเ่ป็นวชิาการลว้น ๆ 

 
6.พระอานนท ์มีความส าคญัต่อพระไตรปิฎกอย่างไร  

 ตอบ.เป็นพระอนุชาของพระพุทธเจา้และไดอุ้ปัฏฐากพระองคจ์นปรนิิพพาน  

พระอานนทท์่านไดท้ราบพุทธพจน์เกอืบทัง้หมดดงันัน้ท่านจงึเป็นผูต้อบค าถามเกีย่วกบัพระ

ธรรมหรอืพระสุตตนัตปิฎกและพระอภธิรรมปิฎกในการท าสงัคายนา  ครัง้ที ่1 

 
7.พระอบุาลี  มีความส าคญัต่อพระไตรปิฎกอย่างไร  

 ตอบ เคยเป็นพนกังานภษูามาลา ไดอ้อกบวชพรอ้มกบัพระอานนทท์่านเป็นผูท้ีจ่ดจ า

พระวนิยัไดด้เีป็นพเิศษ และท่านไดว้นิิจฉยัอธกิรณ์ทีย่ากๆหลายครัง้จนประสบผลส าเรจ็ และ

ท่านเป็นผูต้อบค าถามเกีย่วกบัพระวนิยัปิฎกในการท าสงัคายนาครัง้ที ่1 
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8.พระมหากสัสปะ มีความส าคญัต่อพระไตรปิฎกอย่างไร  

 ตอบ เป็นพระเถระผูใ้หญ่ทีม่วีตัรปฏบิตัทิีเ่ครง่ครดัท่านเป็นผูร้เิริม่ในการสงัคายนาครัง้

ที ่1 โดยเป็นผูถ้ามทัง้พระวนิยัและพระธรรมแก่พระอุบาลแีละพระอานนท์  

 

 

 

   
ภาพ  การอญัเชญิพระไตรปิฏก                           ภาพ  รฐับาลไทยจดังาน ตอนรบัพระไตรปิฎก "ธรรมเจดยี"์ 
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ใบความรู้ท่ี 2  (ฐานท่ี 2) 

เร่ือง  โครงสร้าง สาระส าคญัพระไตรปิฎก 
______________________________________________________________ 

1. โครงสร้างพระไตรปิฎก 
    พระไตรปิฎก ประกอบดว้ย พระวนิยัปิฎก พระสุตตนัตปิฎก พระอภธิรรมปิฎก  

 1.1 พระวินัยปิฎก เป็นคมัภรีว์่าดว้ยวนิยัเล่มที่1-8, ม ี21,000 พระธรรมขนัธ ์บญัญตัิ

เกีย่วกบัความประพฤตคิวามเป็นอยูข่นบธรรมเนียมของภกิษุ ภกิษุณโีดยมกีารปรบัอาบตั ิ  

ม ี5 คมัภรี ์ 

  1. มหาวภิงัค์ ว่าดว้ยขอ้หา้มทีเ่ป็นหลกัใหญ่ของภกิษุ 

  2. ภกิขนุีวภิงัค์ ว่าดว้ยขอ้หา้มของภกิษุณี 

  3. มหาวรรค ว่าดว้ยพุทธประวตัติอนแรกและพธิกีรรมทางพระวนิยั 

  4. จลุวรรค  ว่าดว้ยพธิกีรรมทางวนิยัและความเป็นมาของภกิษุณี 

  5. ปรวิาร  ว่าดว้ยขอ้เบด็เตลด็ทางพระวนิยั 

 
 1.2 พระสตุตนัตปิฎก เป็นคมัภรีเ์รือ่งพระธรรมเทศนา เล่มที ่9 - 33 ม ี21,000  

พระธรรมขนัธเ์ป็นการประมวลธรรมเทศนาของพระพุทธเจา้ ค าบรรยายต่างๆ ทีต่รสัให้

เหมาะสมกบับุคคลและโอกาสอยูใ่นรปูของค าสนทนา รอ้ยแกว้ รอ้ยกรอง รวมทัง้เทศนาของ

พระสาวกบางรปูแบ่งเป็น 5 คมัภรี ์คอื  

  1. ทฆีนิกาย ว่าดว้ยพระสตูรหรอืพระธรรมเทศนาขนาดยาว  ม ี32 สตูรเล่มที ่9-11 

  2. มชัฌมินิกาย ว่าดว้ยพระสตูรหรอืพระธรรมขนาดกลางไมย่าวหรอืสัน้เกนิไปรวม

เรยีกว่า ปัณณาสก ์ม ี152 สตูร เล่มที ่11-14 

  3. สงัยตุตนิกาย ว่าดว้ยเป็นพระสตูรทีป่ระมวลเรือ่งราวทีเ่ป็นธรรมเทศนา เกีย่วกบั

บุคคล สถานที ่เรยีกว่า สงัยตุต ์รวม 56 สงัยตุต ์ม ี7,762 สตูรเล่มที ่15-19 

ภาพ การท าสงัคายนา

พระไตรปิฎก 
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 เล่ม 15  
สคาถวรรค 
เล่ม 16 
นิทานวรรค 
 เล่ม 17 
ขนัธวารวรรค 
เล่ม 18
สฬายตนวรรค 
เล่ม 19 
มหาวารวรรค 

เล่ม 20 
(เอก-ทุก-ตกินิบาต) 
เล่ม21(จตุกนิบาต) 
เล่ม 22 
(ปัญจก-ฉกักนิบาต) 
เล่ม 23 (สตัตก-
อฏัฐก-นวกนิบาต 
เล่ม 24 
(ทสก-เอกาทสก
นิบาต 
 

  4. องัคุตตรนิกายว่าดว้ยพระสตูรหรอืพระธรรมเทศนาเป็นขอ้ๆ ตามล าดบัจ านวน 
เรยีกว่านิบาต ม ี11 นิบาต ม ี9,557 สตูร เล่มที ่20-24 
  5. ขทุทกนิกาย ว่าดว้ยพระธรรมทีเ่ป็นเบด็เตลด็ทีจ่ดัเขา้ 4 นิกายไมไ่ด ้รวมทัง้
ภาษติของสาวกประวตัต่ิางๆ และชาดก ม ี15 สตูร เล่มที ่25-33  
 เพื่อใหเ้หน็ความเชื่อมโยงในการศกึษาโดยเฉพาะในชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 จะเน้น 
พระสุตตนัตปิฎก ดงัแผนภมู ิต่อไปนี้ 
 

                                                                พระสตุตนัตปิฎก 

                                                                     เล่มท่ี 9-33 

 

 
ทฆีนิกาย 
   
-เล่ม9 สลีขนัธวรรค 
-เล่ม10มหาวรรค 
-เล่ม11ปาฏกิวรรค      

มชัฌมินิกาย สงัยุตตนิกาย องัคุตตรนิกาย ขทุทกนิกาย 

เล่ม 12 มลูปัณณาสก์
เล่ม 13  
มชัฌมิปัณณาสก ์
เล่ม 14  
อุปรปัิณณาสก ์

เ 

เล่ม 25 (ขทุทกปาฐะ, 

ธรรมบท ,อุทาน  

อติวิุตตกะ,สตุตนิบาต 

เล่ม 26 (วมิานวตัถุ,เปต

วตัถุ,เถรคาถาเถรคีาถา 

เล่ม 27(ชาดกภาค 1) 

เล่ม 28(ชาดกภาค 2) 
เล่ม 29 (มหานิเทส) 
เล่ม 30 (จฬูนิเทส) 
เล่ม 31  
(ปฏสิมัภทิามรรค) 
เล่ม 32( อปาทาน 1) 
เล่ม 33 (อปาทาน 2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ พระสตุตนัตปิฎก (มชัฌมินิกาย) 
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 3.3 พระอภิธรรม เป็นคมัภรีท์ีว่่าดว้ยธรรมลว้นๆ ไมม่ปีระวตัทิอ้งเรือ่ง สถานที ่บุคคล 

มาประกอบเลย แบ่งหลกัธรรมออกเป็น 7 หมวดใหญ่ คอื 

  1. ธมัสงัคณ ีว่าดว้ยธรรมรวมเป็นหมวดหมู ่แบ่งเป็นกลุ่ม เป็นธรรม แมบ่ท เช่น 

แมบ่ทฝ่ายพระสตูร แมบ่ทฝ่ายพระอภธิรรม 

  2. วภิงัค ์ว่าดว้ยธรรม แยกเป็นขอ้ๆ ใหเ้หน็รายละเอยีด เช่น ขนัธ ์5 จ าแนกเป็น 5 

อายาจานะ แยกเป็น 12 

  3. ธาตุกถา ว่าดว้ยธรรมทีจ่ดัระเบยีบตามความสมัพนัธ ์คอืธาตุเป็นหลกั  

  4. ปคุคลบญัญตั ิว่าดว้ยบญัญตั ิ6 ชนิด คอื ขนัธ ์อายตนะ ธาตุ สจัจะ อนิทรยี ์

บุคคล ซึง่มรีายละเอยีดบญัญตัเิฉพาะบุคคล 

  5. กถาวตัถุ ว่าดว้ยการตอบค าถามหลกัธรรม 500 ขอ้ เกีย่วกบัความเหน็ 

ในนิกายต่างๆ ของพระพุทธศาสนา 18 นิกาย เพื่อถอืเป็นหลกัในการตดัสนิธรรม 

  6. ยมก ว่าดว้ยธรรมเป็นคู่ๆ 10 คู่ 

  7. ปัฏฐาน ว่าดว้ยปัจจยัหรอืเครือ่งสนบัสนุน 4 ประการ 

 

     
 

           ภาพ  หนงัสอืพระอภธิรรมปิฎก 
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ใบกิจกรรม (ฐานท่ี 2) 
สาระพระพทุธศาสนา      ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2  

ช่ือ...............................................                                     เลขท่ี.........................  
____________________________________________________ 

ค าช้ีแจง ใหน้ าตวัเลขหน้าขอ้ความในตารางมาเขยีนในแผนภมู ิโครงสรา้งพระไตรปิฎก 
  ใหถู้กตอ้ง 
1. จลุวรรค 
2. มหาวรรค 
3. ภกิขณุวีภิงัค ์
4. ปรวิาร 
5. มหาวภิงัค ์

6. ขทุทกนิกาย 
7. สงัยตุตนิกาย 
8. ทฆีนิกาย 
9. ธมัมสงัคณ ี
10.ปัฏฐาน 

11. องัคุตตรนิกาย 
12. กถาวตัถุ 
13. วภิงัค ์
14. ธาตุกถา 
15. มชัฌมินิกาย 

16. ปคุคลบญัญตั ิ
17. ยมก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระไตรปิฎก 

พระวนิยัปิฎก พระสตุตนัตปิฎก พระอภธิรรมปิฎก 
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เฉลยใบกิจกรรมท่ี 2 (ฐานท่ี 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระไตรปิฎก 

พระวินัยปิฎก พระสตุตนัตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก 

5. มหาวภิงัค์ 

3. ภกิขณุวีภิงัค์ 

2. มหาวรรค 

1. จลุวรรค 

4. ปรวิาร 

8. ทฆีนิกาย 

15. มชัฌมินิกาย 

7. สงัยตุตนิกาย 

11. องัคุตตรนิกาย 

6. ขทุทกนิกาย 

9. ธมัมสงัคณี 

13. วภิงัค ์

14. ธาตุกถา 

16. ปคุคลบญัญตั ิ

12. กถาวตัถุ 

17. ยมก 

10.ปัฏฐาน 
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ใบความรู้ท่ี 3 (ฐานท่ี 3) 

เร่ือง  สาระน่ารู้จากพระไตรปิฎก 
_____________________________________________________________ 

1.ความส าคญัของพระไตรปิฎก 
 พระไตรปิฎกเป็นคมัภรีค์ าสอนของพระพุทธเจา้ ซึง่ประกอบดว้ย พระธรรมกบัพระ

วนิยั มคีวามส าคญัควบคู่กนัไป หากไมม่พีระธรรมกไ็มม่พีระพุทธศาสนา ไมม่วีนิยักข็าดหลกัยดึ

เหนี่ยวในการควบคุมกาย วาจา ใจเมือ่มกีารจารกึพระไตรปิฎกเป็นตวัหนงัสอื ยอ่มจะท าใหไ้ม่

เกดิขอ้ผดิพลาด ท าใหม้คีวามคดิเหน็ตรงกนั มหีลกัฐานอา้งองิทีช่ดัเจนแน่นอน  

2.ข้อน่ารู้จากพระไตรปิฎก : จฬูกมัมวิภงัคสตูร 

 จฬูกมัมวภิงัคสตูร เป็นพระสตูรอยูใ่นพระไตรปิฎก เล่มที ่ 14 มชัฌมินิกาย (วภิงัควรรค) 

กล่าวถงึกฎแห่งกรรมทีว่่าคนเราทีเ่กดิมาแตกต่างกนัเพราะแต่ละคนท ากรรมมาไมเ่หมอืนกนัคอื  

 ในสมยัหน่ึงพระพุทธเจา้ประทบัที ่วดัพระเชตวนั เมอืงสาวตัถ ีแควน้โกศล มชีายหนุ่ม

ชื่อ สุภมานพ โตเทยยบุตร ไดก้ราบทลูถามพระพุทธเจา้ว่า“ มนุษยบ์างพวกมอีายสุัน้ บางพวกมี

อายยุนืยาวบางพวกมโีรคมาก บางพวกมโีรคน้อยบางพวกมผีวิพรรณทราม บางพวกมผีวิพรรณ

ดบีางพวกมยีศศกัดิน้์อย (อ านาจ) บางพวกมยีศศกัดิม์าก บางพวกมโีภคะน้อย บางพวกมโีภคะ

มาก บางพวกเกดิในตระกูลต า่ บางพวกเกดิในตระกูลสงู บางพวกมปัีญญาน้อย บางพวกมี

ปัญญามาก อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจยัใหม้นุษยท์ัง้หลายแตกต่างกนั ”พระพุทธเจา้ตรสัตอบว่า 

“เกดิจากรรมคอืการกระท าของแต่ละคน เพราะกรรมยอ่มจ าแนกสตัวใ์หเ้ลวและดี” โดยเป็นเหตุ

และปัจจยัคู่ๆ ดงันี้ 

  

 

 

                 

                คู่ท่ี 2          

 

 

                                           5 

 

คู่ท่ี 1      1.เกิดมามีอายุสัน้เพราะชาติก่อนชอบฆ่าสตัวต์ดัชีวิต 
2.เกิดมามีอายุยืนเพราะชาติก่อนเป็นคนมีเมตตากรณุาไม่ฆ่าสตัว ์

3.เกิดมามีโรคมาก (ขี้โรค) เพราะชาติก่อนชอบเบียดเบียนทรมานสตัว ์
 4.เกิดมามีสุขภาพรา่งกายสมบูรณ์มีโรคน้อยเพราะชาติก่อนชอบ
เบียดเบียน 
   ทรมานสตัว ์
 

  คู่ท่ี 3 

5.เกดิมามผีวิพรรณทราม เพราะชาตกิ่อนเป็นคนมกัโกรธมากไปดว้ยความ
เคยีดแคน้ใจ 
6.เกดิมามผีวิพรรณด ีเพราะชาตกิ่อนไม่เป็นคนโกรธไม่มากไปดว้ยความ 
เคยีดแคน้ใจ 
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11.เกดิในตระกลูต ่าเพราะชาตกิ่อนเป็นคนกระดา้งถอืตวัไม่อ่อนน้อมถ่อมตน 
 
12.เกดิในตระกลูสงู เพราะชาตกิ่อนไม่เป็นคนกระดา้งไม่ถอืตวัมคีวาม 
อ่อนน้อมถ่อมตน 

 

 
 ในพระสตูรน้ีดเูหมอืนเน้นว่า  ทีบุ่คคลเป็นอยูใ่นปัจจบุนักเ็พราะ “กรรมแต่ชาตก่ิอน” 

เท่านัน้ซึง่ฟังดหู่างไกลส าหรบัคนปัจจบุนัมาก ยากทีจ่ะท าใหเ้ชื่ออยา่งสนิทใจ แต่แทจ้รงิแลว้ ค า

ว่า”ชาตก่ิอน”ไมไ่ดห้มายถงึชาตทิีแ่ลว้มาเท่านัน้ หากจะรวมถงึ วนัก่อน สปัดาหก่์อน ปีก่อน สบิ

ปี ยีส่บิปี ดว้ยบุคคลท าไว ้ก่อนๆ ทีผ่่านมาส่งผลใหผู้น้ัน้ไดร้บัผลสอดคลอ้งกบัการกระท าของ

เขา เช่นคนชอบโกรธ จะท าใหผ้วิหน้าไมผ่่องใส สุขภาพจติไมด่ ีคนตระหนี่ถีเ่หนี่ยว เหน็แก่ได้

ยอ่มไมม่ใีครรกั เป็นคนไมม่ลีาภตรงขา้มถา้เป็นคนเอือ้เฟ้ือ ยอ่มมคีนรกั มคีนช่วยเหลอื ไดร้บั

ความเหน็ใจจากคนอื่น 

 

  คู่ท่ี 4 

9.เกดิมโีภคทรพัยน้์อยเพราะชาตกิ่อนไม่ใหท้านแก่สมณะพราหมณ์ผูท้รงศลี 
 
10.เกดิมโีภคทรพัยม์ากเพราะชาตกิ่อนชอบใหท้านแก่สมณะพราหมณ์ 
ผูท้รงศลี 

7.เกดิมามอี านาจน้อย เพราะชาตกิ่อนเป็นคนชอบอจิฉารษิยาในลาภสกัการะ 
ความเคารพนบัถอืบชูาของคนอื่น 
8.เกดิมามอี านาจมากเพราะชาตกิ่อนไม่เป็นคนคนชอบอจิฉารษิยาในลาภ
สกัการะ ความเคารพนบัถอืบชูาของคนอื่น 

คู่ท่ี 5 

  คู่ท่ี 6 

   คู่ท่ี 7 

13.เกดิมามปัีญญาทราม (ปัญญาน้อย) เพราะชาตกิ่อนไม่เขา้ไปหาสมณะ

พราหมณ์ เพื่อสอบถามเรื่องกุศล อกุศล (บาป บุญ คุณ โทษ) 

14.เกดิมามปัีญญาดเีพราะชาตกิ่อนเขา้ไปหาสมณะพราหมณ์ไต่ถามถงึ 
บาป บุญ คุณโทษ ประโยชน์เป็นตน้ 
  

ภาพ  หนงัสอืพระไตรปิฎก 
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ใบกิจกรรมท่ี 3 
สาระการเรียนรู้พระพทุธศาสนา        ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 

ช่ือ……………………………………….……………………..       เลขท่ี…………. 

 ค าช้ีแจง นกัเรยีนอ่านขอ้ความแลว้น าเอาขอ้ความทีก่ าหนดใหข้า้งบนไปเตมิหน้าขอ้ความแต่ละ  

                        ขอ้ความใหถู้กตอ้งสมบรูณ์ 

ชอบฆ่าสตัว ์เบียดเบียนคนอ่ืน  ปองร้ายคนอ่ืน ริษยาคนอ่ืน  ไม่ให้ทาน 

                       เย่อหย่ิง  ไม่แสวงหาความรู้    แสวงหาความรู้  ชอบให้ทาน  อ่อนน้อมถ่อมตน  

       ไม่ริษยาคนอ่ืน   ไม่ปองร้าย ไม่ฆ่าสตัว ์ ไม่เบียดเบียดผูอ่ื้น  

............................................................  1.ตายไปแลว้เกดิในทุคต ิ กลบัมาเกดิมอีายสุัน้ 

.............................................................2.ตายไปแลว้เกดิในสุคต ิ กลบัมาเกดิมอีายยุนื 

.............................................................3.ตายไปแลว้เกดิในทุคต ิ กลบัมาเกดิมโีรคมาก 

.............................................................4.ตายไปแลว้เกดิในสุคต ิ กลบัมาเกดิมโีรคน้อย 

.............................................................5.ตายไปแลว้เกดิในทุคตกิลบัมาเกดิมผีวิพรรณไมง่าม 

.............................................................6.ตายไปแลว้เกดิในสุคต ิ กลบัมาเกดิมผีวิพรรณงาม 

.............................................................7.ตายไปแลว้เกดิในทุคต ิ กลบัมาเกดิมทีรพัยน้์อย 

.............................................................8.ตายไปแลว้เกดิในสุคต ิ กลบัมาเกดิมทีรพัยม์าก 

............................................................  9.ตายไปแลว้เกดิในทุคต ิ กลบัมาเกดิมปัีญญาน้อย 

.............................................................10.ตายไปแลว้เกดิในสุคต ิ กลบัมาเกดิมปัีญญามาก 

 

    
                                                                  

                                                                                      ภาพ  พระสงฆฟั์งพระธรรมเทศนา                    

ภาพ พระนางสชุาดา ถวายอาหารบณิฑบาต 

       พระพุทธเจา้ 
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เฉลยใบกิจกรรมท่ี 3 
 

ผูช้อบฆา่สตัว.์.............................1.ตายไปแลว้เกดิในทุคต ิกลบัมาเกดิมอีายสุัน้ 

ไมฆ่า่สตัว.์..................................2.ตายไปแลว้เกดิในสุคต ิกลบัมาเกดิมอีายยุนื 

เบยีดเบยีนคนอื่น........................3.ตายไปแลว้เกดิในทุคต ิกลบัมาเกดิมโีรคมาก 

ไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ื่น......................4.ตายไปแลว้เกดิในสุคต ิกลบัมาเกดิมโีรคน้อย 

ปองรา้ยคนอื่น ...........................5.ตายไปแลว้เกดิในทุคตกิลบัมาเกดิมผีวิพรรณไมง่าม 

ไมป่องรา้ย.................................6.ตายไปแลว้เกดิในสุคต ิกลบัมาเกดิมผีวิพรรณงาม 

ไมใ่หท้าน..................................7.ตายไปแลว้เกดิในทุคต ิกลบัมาเกดิมทีรพัยน้์อย 

ชอบใหท้าน...............................8.ตายไปแลว้เกดิในสุคต ิกลบัมาเกดิมทีรพัยม์าก 

             ไมแ่สวงหาความรู.้....................9.ตายไปแลว้เกดิในทุคต ิกลบัมาเกดิมปัีญญาน้อย 

   แสวงหาความรู ้......................10.ตายไปแลว้เกดิในสุคต ิกลบัมาเกดิมปัีญญามาก 

 

 

 
 

                                                                             ภาพ  พระสงฆฟั์งพระธรรมเทศนา   
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ พระนางสชุาดา ถวายอาหาร 
       บณิฑบาตพระพุทธเจา้ 
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ใบความรู้ท่ี 4 (ฐานท่ี 4) 

เร่ือง  พทุธสภุาษิต 
_____________________________________________________________ 

  เร่ือง พทุธสภุาษิต (กมมฺนุา วตฺตตี โลโก ความหมาย สตัวโ์ลกเป็นไปตามกรรม)  
กรรม แปลว่า การกระท า และมกัรวมถงึผลของการกระท าดว้ย ซึง่จะตอ้งประกอบดว้ย

เจตนาลงมอืปฏบิตัดิว้ยกาย วาจา ใจ ซึง่ชวีติของเราจะเป็นอยา่งไรนัน้ยอ่มขึน้อยูก่บัผลของการ
กระท าดงัพุทธด ารสัทีว่่า เราควรพจิารณาโดยเนื่องๆ ว่า “ เรามกีรรมเป็นของของตน เป็นผูร้บั
ผลแห่งกรรม มกีรรมเป็นก าเนิด มกีรรมเป็นเผ่าพนัธุ ์มกีรรมเป็นทีพ่ึง่อาศยั เราท ากรรมอนัใดไว ้
ดหีรอืชัว่กต็าม เราจกัเป็นผูร้บัผลแห่งกรรมนัน้ ”  
 กรรมแบ่งออกเป็น 3 ทาง คอื  
  1.กุศลกรรม  คอื กรรมทีเ่ป็นส่วนดี  
  2.อกุศลกรรม  คอื กรรมทีเ่ป็นส่วนชัว่  
  3.อพัยากตกรรม คอื กรรมทีไ่มเ่ป็นกุศลและอกุศล  
 พระพุทธศาสนาสอนว่า คนเราทีย่งัไมห่มดสิน้กเิลส เมือ่ตายแลว้ไปเกดิใหมใ่ครจะเกดิ
เป็นอะไรนัน้ยอ่มเป็นไปตามกรรมทีต่นท าไวน้ัน้เช่นผูใ้ดทีผ่ดิศลี 5 ยอ่มจะตกนรก ผูใ้ดปฏบิตัิ
ธรรม 5 ยอ่มไปเกดิในสวรรค ์สอดคลอ้งกบัพุทธสุภาษติ ทีว่่า กมฺมนุา วตฺตต ีโลโก ความหมาย 
สตัวโ์ลกเป็นไปตามกรรม 
 พุทธสุภาษติบทน้ีสอนใหน้กัเรยีนเขา้ใจในกระบวนการของชวีติ ชวีติคนเราจะด ีหรอื
เลว ยากจน ร ่ารวย หรอืเป็นอยา่งไรนัน้ ขึน้อยูก่บัการกระท าของตนหรอืกรรมนัน่เอง คนทีท่ า
กรรมชัว่กจ็ะเป็นเหมอืนเงาตดิตามตวัผูก้ระท าทัง้ในอดตี ปัจจบุนั และอนาคต กจ็ะไดร้บัผลชัว่
ตามผลของการกระท าของตน เมือ่วเิคราะหแ์ลว้เช่นน้ีจะช่วยใหน้กัเรยีนวเิคราะหก์ารกระท าของ
ตนและเลอืกท ากรรมดทีีจ่ะใหผ้ลเป็นความสุขตลอดไปโดยเฉพาะกบันกัเรยีนกรรมด ีคอืตัง้ใจ
เรยีนใฝ่หาความรู ้มคีวามอดทน ขยนัอยา่งต่อเนื่องควร ลด ละ เลกิการอบายมขุทัง้ปวงเช่น 
การเทีย่วเตร ่ การตดิยาเสพตดิ จะท าใหอ้นาคตของนกัเรยีนจะมแีต่ความเจรญิรุง่เรอืง กา้วหน้า
ตลอดไป 
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 เร่ือง พทุธสภุาษิต กลฺยาณการี กลฺยาน  ปาปการี จ ปาปก  ความหมายท าดีได้ดี  
ท าชัว่ได้ชัว่ 

ท าดีได้ดี ท าชัว่ได้ชัว่ สุภาษติบทน้ีสอนใหเ้ราเขา้ใจกฎแห่งกรรมตามหลกัความเชื่อใน
พระพุทธศาสนาอยา่งมเีหตุผลมองใหเ้หน็การกระท าและผลของการกระท าทีต่่อเนื่องอยา่งเป็น
ระบบผลของการกระท านัน้มชีื่ออยา่งหนึ่งว่าเรยีกว่า  วิบาก แปลว่า ผล วบิากกรรมจงึแปลว่า 
ผลแห่งกรรม   ดงัพุทธด ารสัทีว่่าบุคคลหว่านพชืเช่นใด ยอ่มไดร้บัผลเช่นนัน้ ผูก้ระท ากรรมดี
ยอ่มไดร้บัผลด ีผูก้ระท ากรรมชัว่ยอ่มไดร้บักรรมชัว่  
 แต่เรามกัจะไดย้นิค าพดูในลกัษณะน้ีบ่อยๆว่า  ท าดไีดด้ ีมทีีไ่หน ท าชัว่ไดด้มีถีมไป 
เพราะมตีวัอยา่งพวกคอรปัชัน่ โกงบา้นโกงเมอืง ผูม้อีทิธพิล ร ่ารวยเงนิทอง มฐีานะสงู ต าแหน่ง
ใหญ่โตมหีน้ามตีาในสงัคม ซึง่อาจท าใหเ้ขา้ใจผดิเพีย้นได ้ค าว่าไดด้ ี และไดช้ัว่ มคีวามหมาย
เป็นผลภายในและผลภายนอก  
 ผลภายใน หมายถงึผลเกดิขึน้ทนัทเีกดิขึน้กบัใจคอืคนท าดใีจกจ็ะสงบ บรสิุทธิผ์่องใส  
ถา้คนท าชัว่ เมือ่ใดแมไ้มม่ใีครรูแ้ต่ตนเองรู ้จะมคีวามคดิวติกกงัวล ทุกขร์อ้นใจทนัที 
 ผลภายนอก หมายถงึผลทีเ่กดิขึน้จากการกระท าไปแลว้ไดแ้ก่ความเจรญิ ความเสื่อม
การนินทา การมทีรพัยส์มบตั ิ การสิน้เน้ือประดาตวั ผลขอ้นี้เป็นลกัษณะ ของดีหรือของชัว่จะ
เกดิขึน้เมือ่ใดนัน้ยอ่มขึน้อยูก่บัปัจจยัหลายอยา่งเป็นว่า สิง่ทีท่ า บุคคล เวลาทีท่ า เหมอืนค าทีว่่า
หว่านพชืเช่นไรไดผ้ลเช่นนัน้ คนทีห่ว่านขา้วกต็อ้งไดข้า้วไมใ่ช่ไดถ้ัว่ มนัเป็นไปไมไ่ด้  
 พุทธสุภาษติบทน้ีตอ้งการใหน้กัเรยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งกฎแห่งกรรมอยา่ง
ถูกตอ้งจะท าใหเ้ราไมป่ระมาท ไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ื่นด าเนินชวีติไปในทางถูกตอ้งและดงีาม  
 

 
 
 
 

ภาพ นายสมยศ รตันถา ผูอ้ านวยการ
โรงเรยีนศรกีระนวนวทิยาคม อ.กระนวน  
จ.ขอนแก่น บรหิารงานใชห้ลกับรหิารแบบพี่
น้องอยู่กนัแบบครอบครวั ใชค้นใหถู้กงานท า
ดมีสีองขัน้ คอืหวัใจในการประสบผลส าเรจ็
ของ ทีไ่ดร้บัรางวลัคุรุสภา เขม็ทองค า  
“คุรุสภาสดุด”ี ประจ าปี 2555 ประเภท
ผูบ้รหิารสถานศกึษา 
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เร่ือง พทุธสภุาษิต สโุข ปญุญฺสสฺ  อจุจฺโย  ความหมาย การสัง่สมบญุน าสขุมาให้ 
บญุ หมายถงึ ความด ีกุศล ความสุข ความประพฤตชิอบทางกาย วาจา ใจ และถา้

ศกึษาเรือ่งบุญใหด้บีุญจะเป็นระบบของการใชช้วีติ บุญเป็นระเบยีบของสงัคม ดงันัน้เราชาว
พุทธตอ้งศกึษาเรือ่งบุญใหด้ีๆ การท าบุญถงึจะไดบุ้ญ ดงันัน้บุญกริยิาวตัถุ 10 ประกอบไปดว้ย 
 1.ทานมยั  คอื บุญส าเรจ็ดว้ยการใหปั้นสิง่ของ  
 2.ศลีมยั   คอื บุญส าเรจ็ดว้ยการรกัษาศลี  
 3.ภาวนามยั  คอื บุญส าเรจ็ดว้ยการเจรญิภาวนา  
 4.อปจายนมยั  คอื บุญส าเรจ็ดว้ยการประพฤตตินอ่อนน้อมต่อผูใ้หญ่  
 5.เวยยาวจัจมยั  คอื บุญส าเรจ็ดว้ยการขวนขวายในกจิทีช่อบ  
 6.ปัตตทิานมยั  คอื บุญส าเรจ็ดว้ยการเฉลีย่ส่วนแห่งความดใีหผู้อ้ื่น  
 7.ปัตตานุโมทนามยั คอื บุญส าเรจ็ดว้ยการยนิดใีนความดขีองผูอ้ื่น  
 8.ธมัมสัสวนมยั  คอื บุญส าเรจ็ดว้ยการฟังธรรมและศกึษาหาความรู้  
 9.ธมัมเทศนามยั คอื บุญส าเรจ็ดว้ยการสัง่สอนธรรมใหค้วามรู้  
 10.ทฏิฐชุุกรรม  คอื บุญส าเรจ็ดว้ยการท าความเหน็ใหถู้กตอ้ง  

เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจงา่ยซึง่สามารสรปุการท าบุญตามหลกัพุทธศาสนา ม ี3 วธิคีอื 
1.การใหท้าน ไดแ้ก่การใหว้ตัถุสิง่ของ เงนิทอง อาหาร ยารกัษาโรค ฯลฯ นอกจากนัน้

การใหท้านทีเ่ป็นนามธรรมเช่น การใหว้ชิาความรู ้การอบรมสัง่สอน การใหอ้ภยั ถอืว่าเป็นการ
ใหท้าน 

2.การรกัษาศลี ไดแ้ก่การประพฤตตินในสิง่ทีด่งีามถูกตอ้งตามท านองคลองธรรมเพื่อ
ความเป็นระเบยีบและความสงบสุขของหมูค่ณะ เช่นการรกัษาศลี 5 ศลี 8 

3.การเจรญิภาวนาไดแ้ก่การฝึกอบรมจติใจใหส้งบสุข การสรา้งคุณงามความดดีงันัน้
นกัเรยีนควรเลอืกวธิที าบุญใหเ้หมาะสมกบัตนเอง เหมาะกบั ภาวะและโอกาสโดยไมค่ านึงว่า
จะตอ้งท าใหค้รบจงึจะไดบุ้ญ สมดงัทีพุ่ทธสุภาษติทีว่่า การสัง่สมบุญน าสุขมาให้  
 พุทธสุภาษติในบทน้ีตอ้งการใหน้กัเรยีนรูจ้กัวธิกีารท าบุญ โดยเลอืกการท าบุญให้
เหมาะสมกบัตนเองเหมาะกบั ภาวะและโอกาส เพราะการท าบุญจะน าความสุขมาใหแ้ก่ผูท้ าตาม
สมควรแก่การกระท า 

 
 ภาพ การปล่อยปลา                     ภาพ การถวายปัจจยั          ภาพ การสวดมนตไ์หวพ้ระ 
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เร่ือง พทุธสภุาษิต ปชูโก ลภเต ปชู  วนฺทโก ปฏิวนฺทน  ความหมาย ผูบ้ชูายอ่มไดร้บั
การบชูาตอบ ผูไ้หวย้อ่มไดร้บัการใหต้อบ 

การบชูา  หมายถงึการแสดงความเคารพต่อบุคคลหรอืสิง่ทีเ่รานบัถอื รวมทัง้การยก
ยอ่ง เชดิช ูการยอมรบั การใหเ้กยีรต ิการใหค้วามส าคญั เป็นการแสดงความรูส้กึทีอ่ยูภ่ายใน
จติใจออกมาโดยทัว่ไปการบชูาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื 
 1.อามสิบชูา   คอื การบชูาดว้ยสิง่ของ  
 2.การปฏบิตับิชูา คอื การบชูาดว้ยการปฏบิตัิ  

การไหว้  หมายถงึกริยิาทีแ่สดงออกถงึความเคารพ ความนบัถอืและเป็นการแสดง
ความอ่อนน้อมถ่อมตนตามฐานะของผูป้ฏบิตั ิจดัเป็นการบชูาประเภทหนึ่งคอืการปฏบิตับิชูา 
พุทธศาสนาเป็นศาสนาเป็นศาสนาทีเ่น้นความรกั ความเขา้ใจ เป็นการยอมรบันบัถอืซึง่กนัและ
กนัดงัโคลงโลกนิตวิ่า 

 ใหท้่านท่านจกัให ้ ตอบสนอง  
 นบท่านท่านจกัปอง  นอบไหว้  
รกัท่านควรครอง  ความรกั ไวน้า  
สามสิง่นี้เวน้ไว ้  แต่ผูท้รชนฯ  

 บุคคลทีเ่ราควรบชูาคอื พระพุทธเจา้ พระสงฆ ์พระมหากษตัรยิ ์บดิามารดา ครอูาจารย์
ซึง่ท่านเหล่านี้เป็นผูท้ีม่บีุญคุณต่อพวกเราเป็นสิง่ทีด่งีามเป็นการฝึกใจของเราใหย้อมและน้อมรบั
ความดงีามของผูอ้ื่น ซึง่ถา้เราแสดงการบชูาบ่อยๆ จนสามารถเหน็คุณงามความดขีองผูท้ีเ่รา
บชูาอยา่งแจม่แจง้แลว้กจ็ะเกดิการซมึซบัเอาสิง่ทีด่งีามเหล่านัน้มาเป็นแบบอยา่งในการปฏบิตั ิ
ผลทีเ่กดิขึน้คอืเราจะมแีต่ความเจรญิกา้วหน้า ประสบผลส าเรจ็ไดอ้ยา่งอศัจรรย ์ดงัค าพดูทีว่่า  
 “ตอ้งการใดในพื้นปฐพ ีเอาไมตรแีลกไดด้งัใจจง” 
 พุทธสุภาษติในบทน้ีตอ้งการใหน้กัเรยีนศกึษาการบชูาใหจ้รงิจงัโดยเฉพาะการไหวถ้อื
ว่าเป็นเอกลกัษณ์ของคนไทย การไหวเ้ป็นความงามทีอ่อกมาจากขา้งใน ผูท้ีไ่หวผู้อ้ ื่นดว้ยความ
จรงิใจยอ่มไดร้บัการไหวต้อบสอดคลอ้งกบัพุทธสุภาษติ ปชูโก ลภเต ปชู  วนฺทโก ปฏวินฺทน 
ความหมาย ผูบ้ชูายอ่มไดร้บัการบชูาตอบ ผูไ้หวย้อ่มไดร้บัการใหต้อบ  
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ใบกิจกรรมท่ี 4 
สาระการเรียนรู้พระพทุธศาสนา                  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 
ช่ือ……………………………………….……………………..       เลขท่ี…………. 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่ม ศกึษาตามใบความรูแ้ลว้เลอืกพุทธสุภาษติ 1 หวัขอ้น ามาบนัทกึ 
             สรปุในใบงานที่ 4 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  กลุ่มท่ี….................. 

พทุธศาสนสภุาษิต 

...............................................
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  ค าแปล…......................................... 
  .................................................... ..... 
  .................................................... .... 
   ความหมาย....................................  
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...........................................................
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........................................................................... 
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........................................................................... 

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

........................................................................... 
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    การน าไปประยกุตใ์ช้ในชีวิตจริง 

................................................................... 
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.................................................................. 
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.................................................................. 
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กรณีตวัอย่าง 
การแตกความสามคัคี 

 ค าช้ีแจง 
             เอกสารประกอบการเรยีน บตัรบนัทกึรายการ ใหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่มวางแผนรว่มกนั 
แลว้ตอบค าถามต่อไปนี้ 
   1.จากกรณตีวัอยา่ง  “การแตกความสามคัคี” ปัญหาทีพ่บคอืเรือ่งอะไร 
                2.ตวัละครในกรณตีวัอยา่งมพีฤตกิรรม ดหีรอืไม ่เพราะเหตุใด 
     2.1 พระยานกกระจาบ 
   2.2 นา ยพราน 
       2.3 ภรรยานายพราน 
                3.ถา้นกัเรยีนเป็นพระยานกกระจาบ นกัเรยีนจะปฏบิตัตินอยา่งไรบา้ง 
                4.ถา้นกัเรยีนเป็น นกกระจาบทีอ่ยูใ่นสถานการณ์ทีข่ดัแยง้กนั นกัเรยีนจะปฏบิตัติน
อยา่งไร 
                5.ถา้นกัเรยีนเป็นพระยานกกระจาบในกรณตีวัอยา่ง นกัเรยีนจะมวีธิกีารแกปั้ญหา
อยา่งไรบา้ง 
                6.นกัเรยีนไดข้อ้คดิจากกรณตีวัอยา่งอะไรบา้ง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



225 
 

 

กรณีตวัอย่าง 
การแตกความสามคัคี 

 

 
 
 ในอดีตกาล  สมยัพระเจ้าพรหมทตั ครองกรงุพาราณสี มีพระยานกกระจาบตวั
หน่ึงคมุบริวารเป็นพนั ๆ ตวัท่องเท่ียวหากินอยู่ในป่าใหญ่ได้รบัความผากสกุตลอดมา  
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อยู่มาวนัหน่ึงได้มี

นายพรานล่านกมาพบ

นกกระจาบฝงูน้ี 

 
พรานล่านก 
จึงแอบซุ่มอยู่ 
หลงัพุ่มไม้ 
แล้วเลียนเสียงร้อง 
แบบนกกระจาบ 
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  นกกระจาบ 

ได้ยินเสียงร้อง 

ของนายพราน 

หลงคิดว่า 

พวกของตนร้องเรียก 

จึงบินลงมายงัพื้นดิน 

ใกล้พุ่มไม้ 

  นายพราน 

  เม่ือได้โอกาส 

  จึงทอดตาข่าย 

 ดกัจบั นกกระจาบทนัที 

 

 

 

 

 

เหล่านกกระจาบ 

ถกูพรานล่านก 

จบัไปเป็นจ านวนมาก  

วนัแล้ววนัเล่า 

จนเหลือน้อยลงทุกทีๆ 



228 
 

 

 
 

 
 

 

ส่วนพญานกกระจาบ 
กพ็ยายามหาวิธี 
ช่วยเหลือบริวาร 
ของตนอยู่ตลอดเวลา 
 

 

จนกระทัง่วนัหน่ึง 
พญานกกส็ามารถ 
คิดวิธีการช่วยเหลือ 
บริวารของตน 
ได้ส าเรจ็ 
จึงเรียนประชุม 
บริวารทัง้หมด 

 



229 
 

 

 
 

 
 

 

วนัต่อมา 
นายพรานกม็าดกั 
จบันกกระจาบอีก 
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ตัง้แต่นัน้มา 

พรานล่านก 

จึงจบันกกระจาบ 

ไม่ได้เลย 

แม้แต่เพียงตวัเดียว 
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พญานกมองเหน็ภยั 

ท่ีจะตามมา 

จึงพาบริวารท่ีเช่ือฟัง 

แยกฝงูออกไป 

หาท่ีพกัอาศยัแห่งใหม่ 
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หลงัจากนัน้ไม่นานพรานล่านก  
กก็ลบัมาดกัจบันกกระจาบอีก  
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เหล่านกกระจาบเม่ือไม่มีความพร้อมเพรียงกนั กไ็ม่สามารถยกตาข่ายขึ้นไปได้  
พรานนกจึงจบันกกระจาบไปได้อย่างง่ายดาย      ส่วนบริวารท่ีเช่ือฟังพญานก  
ได้ติดตามพญานกไปหากินยงัท่ีแห่งอ่ืน มีความผาสกุและปลอดภยัมาโดยตลอด  
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บตัรบนัทึกรายการ 
ชื่อ……………………………….นามสกุล………………………ชัน้…………..เลขที…่……. 

ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปน้ี 
1. จากกรณตีวัอยา่งเรือ่ง  “การแตกความสามคัค”ี  ปัญหาทีส่ าคญัคอือะไร 
 ……………………………………………………………………………………………………….           
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….  
2. การทีน่กกระจาบ ท าอะไรไดส้ าเรจ็เป็นเพราะเหตุใด 
 ……………………………………………………………………………………………………….           
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….  
3.การกระท าของนายพราน ผดิศลีขอ้ใด  เพราะเหตุใดจงึเป็นเช่นนัน้ 
 ……………………………………………………………………………………………………….           
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….  
4. การเกดิภยัพบิตัิกบัฝงูนกกระจาบ นกัเรยีนคดิว่าเกดิมาจากสาเหตุใดเพราะเหตุใดจงึเป็น
เช่นนัน้ 
 ……………………………………………………………………………………………………….           
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….  
5.นกัเรยีนอยากใหเ้หตุการณ์ในขอ้ที ่ 4  เกดิขึน้หรอืไม ่ เพราะเหตุใด  
……………………………………………………………………………………………………….           
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….  
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6.การกระท าใดบา้งทีถ่อืว่าไมถู่กตอ้งของฝงูนกกระจาบ ถา้นกัเรยีนเป็นนกกระจาบในฝงูนี้  
  นกัเรยีนจะแกปั้ญหาทีเ่กดิขึน้อยา่งไรบา้ง  
……………………………………………………………………………………………………….           
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….  
7.นกัเรยีนมวีธิกีารฝึกตนเองใหเ้ป็นผูม้เีมตตากรณุาต่อตนเองและผูอ้ื่นไดอ้ยา่งไร  
……………………………………………………………………………………………………….           
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….  
8.นกัเรยีนใชห้ลกัการใดในการตดัสนิใจว่าการกระท าของนายพรานและภรรยานายพรานท าถูก
หรอืท าผดิอยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………….           
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….  
9. นกัเรยีนมคีวามรูส้กึอยา่งไรทีไ่ดช้่วยเหลอืผูอ้ื่นใหพ้น้ทุกขไ์ด้ 
 ……………………………………………………………………………………………………….           
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
         
                         เจอกนั ชัว่โมงหน้านะครบั 
       คนเก่ง 
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แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  

(สาระการเรียนรู้พระพทุธศาสนา)             ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยการเรียนท่ี 5 (ครรลองของชาวพทุธ)                                           จ านวน  2  ชัว่โมง 
เร่ือง หน้าท่ีชาวพทุธและมรรยาทชาวพทุธ                       ครผููส้อน นายจ าเนียร  โพสาวงั                                   
 
1.มาตรฐานการเรียนรู้  1.2 เขา้ใจ ตระหนกัและปฏบิตัตินเป็น ศาสนิกชนทีด่ ีและธ ารงรกัษา            
พระพุทธศาสนาหรอืศาสนาทีต่นนบัถอื 
 
2.ตวัช้ีวดั  
 2.1 ปฏบิตัตินอยา่งเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ ตามหลกัศาสนาทีต่นนบัถอื ตามทีก่ าหนด  
          2.2 มมีารยาทของความเป็นศาสนิกชนทีด่ตีามก าหนด  
 
3.สาระส าคญั 
 การทีพ่ระพุทธศาสนา เจรญิรุง่เรอืง ด ารงอยูไ่ดจ้นถงึทุกวนัน้ี เป็นเครือ่งยนืยนัหน้าที่
ของชาวพุทธไดเ้ป็นอยา่งด ีดงันัน้การศกึษาถงึหน้าที ่และมารยาทของชาวพุทธทีพ่งึกระท าต่อ
พระพุทธศาสนา ต่อพระสงฆใ์นฐานะเป็นผูแ้ทนและประกาศพระพุทธศาสนา ยอ่มท าให้
พระพุทธศาสนามคีวามมัน่คง และเจรญิรุง่เรอืงตลอดไป 
 
4.จดุประสงคก์ารเรียนรู้ เมือ่เรยีนจบบทเรยีนแลว้นกัเรยีนสามารถ  
          4.1 อธบิายความหมายความส าคญัของหน้าทีแ่ละมารยาทของชาวพุทธได้ 
          4.2 วเิคราะหแ์ละน าเสนอแนวทางการปฏบิตัติามหน้าทีช่าวพุทธและมารยาทของชาว
พุทธ เพื่อน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัได้ 
 4.3 มทีกัษะในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ  
5.คณุลกัษณะทีพึงประสงค ์
 5.1 เป็นคนดี คอื เป็นคนมวีนิยัในการเรยีนรู ้สนใจใฝ่เรยีนรู ้มุง่มัน่การท างาน  
 5.2 เป็นคนเก่ง เรยีนรูด้ว้ยตนเอง สรปุสิง่ทีเ่รยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง น าหลกัธรรมไปปฏบิตัิ
พฒันาตนเองและสิง่แวดลอ้ม ท าภาระชิน้งานอยา่งเป็นระบบ ท างานรว่มกนัตามบทบาทหน้าที่
ยอมรบัการตชิมจากเพื่อนและน ามาพฒันาตนเอง 

5.3 เป็นคนมีความสขุ คอื มคีวามสนุกในการปฏบิตักิจิกรรม มคีวามภมูใิจชื่นชม
ผลงานของตนและผูอ้ื่นพงึพอใจในการประพฤตใินสิง่ทีถู่กตอ้งดงีาม รา่เรงิแจม่ใส   
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6.สาระการเรียนรู้ 
 
                                                  หน้าทีอุ่ปถมัภแ์ละปกป้อง                      
           พระพุทธศาสนา                  การเป็นลกูทีด่ตีาม 
                                                                                                    หลกัทศิเบือ้งหน้าในทศิ 6 
 
 
 
 

 ครรลองของชาวพทุธ 
 
 
 
 
        
7.รายละเอียด การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
(ชัว่โมงท่ี 1) 
 ขัน้ส ารวจประเดน็ 
 7.1 คร ูนกัเรยีนรว่มกนัสวดมนตไ์หวพ้ระ นัง่สมาธแิผ่เมตตาต่อสตัว ์ใชเ้วลา 5 นาท ี
 7.2 ครนู าภาพกจิกรรมประเพณต่ีางๆ ของชาวพุทธในภาคต่างๆ มาใหน้กัเรยีนศกึษา 
 7.3 ครสูอบถามนกัเรยีนกจิกรรมประเพณใีนภาคต่างๆ ประเดน็ค าถาม ดงันี้ 
  - กจิกรรมดงักล่าวเป็นเรือ่งของอะไร 
  - กจิกรรมดงักล่าวมปีระโยชน์และมคีวามส าคญัหรอืไม่ 
  - ประเพณทีีท่ าไดร้บัอทิธพิลมาจากศาสนาอะไร 
  (ใหน้กัเรยีนอาสาตอบค าถาม 2-3 คน) 
 7.4 ครสูอบถามนกัเรยีนในหมูบ่า้นของนกัเรยีน มปีระเพณอีะไรบา้งทีน่่าสนใจและ
เกีย่วขอ้งกบัพุทธศาสนา นกัเรยีนเคยรว่มในกจิกรรมหรอืไม ่และปฏบิตัต่ิอพระภกิษุอยา่งไรให้
นกัเรยีนอาสาตอบ 
 7.5 ครแูจง้จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
 
 

หน้าทีช่าวพุทธ 

  มารยาทของ 
    ชาวพุทธ 

การปฏบิตัตินต่อพระภกิษุ 
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 ขัน้การให้ความรู้ฐาน 
    7.6 ใหน้กัเรยีนดภูาพการเขา้ค่ายปฏบิตัธิรรม ภาพการบวชในพระพุทธศาสนา  
ภาพการฝึกสมาธ ิแลว้สอบถามภาพทัง้หมดทีไ่ดด้ ูมคีวามส าคญัต่อพระพุทธศาสนาอยา่งไร  
โดยเขยีนลงบนกระดาน ใหน้กัเรยีนรว่มกนัเสนอความคดิเหน็  
 
    ขัน้การวิเคราะห์   
   7.7 คร ูและนกัเรยีนรว่มกนัท าแผนทีค่วามคดิ (Mind mapping) เรือ่ง หน้าทีข่อง 
ชาวพุทธ มารยาททีป่ฏบิตัตินต่อพระภกิษุ ใหเ้หมาะสมตอ้งท าอยา่งไรบา้ง  
   7.8 ครแูบ่งนกัเรยีนออกเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 7-8 คน เพื่อศกึษาชุดการสอนประกอบไป
ดว้ยใบความรู ้และท ากจิกรรมตามใบงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
   7.9 นกัเรยีนรบัชุดการสอนซึง่เป็น ชุดกจิกรรมที ่1, 2, 3, 4 ใหน้กัเรยีนน าไปศกึษา
และปฏบิตักิจิกรรมในกลุ่ม ซึง่รายละเอยีดประกอบดว้ย  
  - บตัรค าชีแ้จงการใชชุ้ดการสอน 
  - ใบความรู ้
  - ใบงาน 
  ในแต่ละชุดการสอนจะบรรจใุบความรูแ้ตกต่างกนั ดงันี้ 
      ชุดการสอนที ่ 1 ส าหรบักลุ่มที ่1 หน้าทีข่องชาวพุทธ 
  ชุดการสอนที ่ 2 ส าหรบักลุ่มที ่2 การการเป็นลกูทีด่ตีามหลกัทศิเบือ้งหน้าในทศิ 6 
  ชุดการสอนที ่ 3 ส าหรบักลุ่มที ่3 เรือ่ง การถวายสงัฆทาน 
  ชุดการสอนที ่ 4 ส าหรบักลุ่มที ่4 เรือ่ง การแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ 
  นกัเรยีนรว่มกนัวางแผนการปฏบิตังิาน  ศกึษาคน้ควา้และปฏบิตังิานตามค าสัง่โดย
แบ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบใหส้มาชกิทุกคนปฏบิตังิาน 
    7.10 คร ูนกัเรยีนรว่มกนัเฉลยค าตอบในใบงานที ่1, 2, 3, 4 
 (ชัว่โมงท่ี 2)  
 ขัน้เรียนรู้สถานการณ์ 
    7.11 นกัเรยีนภายในกลุ่มรว่มกนัวางแผนปรกึษาเตรยีมการแสดงบทบาทสมมติ
ตามทีก่ลุ่มไดศ้กึษาตามใบความรู ้ใชเ้วลากลุ่มละ 10 นาท ีดงันี้ 
  - กลุ่มที ่1 แสดงการมารยาทการตอ้นรบัพระภกิษุ 
  - กลุ่มที ่2 แสดงกจิกรรมการช่วยเหลอืบดิามารดา  
  - กลุ่มที ่3 แสดงเรือ่งการถวายสงัฆทาน 
  - กลุ่มที ่4 แสดงเรือ่งการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ 
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 ขัน้วางแผนการจดัการ 
 7.12 นกัเรยีนรว่มกนัสรปุสาระทีไ่ดศ้กึษาในเรือ่ง หน้าทีช่าวพุทธและมารยาทของ 
ชาวพุทธจดบนัทกึลงในสมดุของตนเอง 
 7.13 นกัเรยีนรบัใบความรูท้ี ่5 การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ เรือ่ง เจา้พ่อตน้ไทร 
รว่มกนัศกึษาวจิารณ์ และท าใบงานที ่5 
 7.14 นกัเรยีน ครู รว่มกนัเฉลยใบความรูท้ี ่5 
 
 ขัน้ลงมือปฏิบติั  
 7.15 นกัเรยีนแต่ละกลุ่มประชุมวางแผนการสรา้งชิน้งานของกลุ่มหรอืเป็นรายบุคคล
ตามความถนดั และความสนใจ 
 7.16 นกัเรยีนน าเสนอชิน้งานของตนหรอืของกลุ่ม 
 
 ขัน้แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 7.17 นกัเรยีนรว่มกนัประเมนิชิน้งานตามแบบประเมนิทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
 7.18 นกัเรยีนน าชิน้งานของแต่ละกลุ่มหรอืแต่ละบุคคลรว่มกนัจดัแสดงทีป้่ายนิเทศ
ของโรงเรยีนรว่มกนัชื่นชมผลงาน และใหก้ าลงัใจ 
 7.19 นกัเรยีนรว่มกนัประเมนิผลการจดัป้ายนิเทศตามแบบประเมนิทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
 
8.ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
 8.1 สื่อการเรยีนรู ้
   1) ภาพประเพณขีองภาคต่างๆ 
   2) ซองกจิกรรมจ านวน 4 ซอง ในแต่ละกลุ่ม ประกอบดว้ย 
   (1) บตัรค าสัง่  1 บตัร 
   (2) ใบความรู ้ซองละ 1 ชุด 
   (3) ใบงาน   1 ชุด 
   3) ใบความรูท้ี ่5 การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ เรือ่ง เจา้พ่อตน้ไทร และใบงาน 
   4) หนงัสอืเรยีนกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
พระพุทธศาสนา ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 

8.2 แหล่งเรยีนรู ้
  1) หอ้งสมดุโรงเรยีนโสกก่ามวทิยา 
  2) หอ้งจรยิธรรมโรงเรยีนโสกก่ามวทิยา 
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  3) www.aksorn.com/Lib/s/soc_01 
  4) www.anoint.8m.com 
  5) www.com.to/ Buddhist 
  6) www.geocitties.com.wisuttipom/Buddhist.com/ 

   7) www.Kalyanamitra.org 
 
9. การวดัผลและประเมินผล 
 

รายการประเมนิ วธิกีารประเมนิ เครือ่งมอื เกณฑก์ารประเมนิ 
1.อธบิายความหมาย
ความส าคญัของ
พระไตรปิฎกและพุทธ
สุภาษติได ้
2.วเิคราะหแ์ละน าเสนอ
แนวทางการปฏบิตัติาม
หลกัพุทธสุภาษติเพื่อ
น าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัได้ 
3. มทีกัษะการคดิอยา่งมี
วจิารณญาณ  

สอบถาม 
 
 
 
ตรวจใบกจิกรรม 
ที ่1-2-3-4 
 
 
ตรวจใบกจิกรรมที5่  

แบบสอบถาม 
 
 
 
ใบกจิกรรม 1,2,3,4 
 
 
 
ใบกจิกรรม 5 

 
 
 
 
ผ่านเกณฑร์อ้ยละ 
80 
 
 

 
................ 
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ความคิดเหน็ของผูบ้งัคบับญัชาหรือผูท่ี้ได้รบัมอบหมาย  
(ตรวจ/นิเทศ/เสนอแนะ) 

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

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

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

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

 
    ช่ือ............................................................ผูบ้ริหารโรงเรียน  
        (...........................................................)  
    …........./………………………./………………….. 
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บนัทึกหลงัสอน 
ผลการสอน 
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
ปัญหาอปุสรรค 
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
ข้อเสนอแนะ 
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
     ลงช่ือ...........................................ครผููส้อน  
                 (นายจ าเนียร  โพสาวงั)  
        …………/…………………/………… 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



248 
 

 

ประเพณกีารตกับาตรเทโวโรหณะทีว่ดั สงักสัรตันบุร ีจงัหวดัอุทยัธานี  

 

ภาพ ประเพณปีอยส่างลอง พธิกีารบวชสามเณร ของจงัหวดัแมฮ่่องสอน 
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ภาพ ประเพณกีารชกัพระหรอืการลากพระ เป็นของชาวจงัหวดั สุราษฎรธ์านี  

 

ภาพ ประเพณกีารแห่เทยีนเขา้พรรษา จงัหวดัอุบลราชธานี  

 



250 
 

 

ภาพ การปฏบิตัธิรรมของนกัเรยีน 

 

ภาพ การปฏบิตัธิรรมของนกัเรยีน 
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ชุดการสอนท่ี  1 (ส าหรบักลุ่มท่ี 1)  
หน้าท่ีของชาวพทุธ 
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ค าช้ีแจงในการใช้ชุดการสอน ชุดท่ี 1  
เร่ือง หน้าท่ีชาวพทุธ 

 1.ใหน้กัเรยีนรว่มกนัศกึษาชุดการเรยีนชุดที ่1 - 4  ตามล าดบั 
 2.ใหร้ว่มกนัศกึษาปฏบิตักิจิกรรมและท าแบบประเมนิผลใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 8-10 นาท ี
 3.ท าแบบประเมนิผลลงในกระดาษค าตอบ เขยีนชื่อ นามสกุล เลขที ่ของตนเองให้
ชดัเจน 
 4.เมือ่ท าเสรจ็ใหเ้ปลีย่นกนัตรวจค าตอบ โดยหวัหน้ากลุ่มเป็นผู ้อ่านค าเฉลยและรวม
คะแนน 
   5.หากสมาชกิคนใดในกลุ่มท าคะแนนในแบบทดสอบไมไ่ดถ้งึรอ้ยละ 60 ใหก้ลบัมา
ศกึษาชุดการเรยีนและท าแบบทดสอบอกีครัง้หนึ่ง จนกว่าจะผ่านเกณฑท์ีก่ าหนด  
 6.เมือ่ปฏบิตักิจิกรรมเสรจ็แลว้ใหแ้ต่ละกลุ่มเกบ็อุปกรณ์ทุกชิน้ เขา้ซองใหเ้รยีบรอ้ย  
 7.น ากระดาษค าตอบตดิตวัไปดว้ย เมือ่ไปเรยีนชุดการเรยีนต่อไปและไมส่่งเสยีงรบกวน
กลุ่มอื่น 
 8.เมือ่เสรจ็ทุกกจิกรรมแลว้ใหห้วัหน้ากลุ่มรวบรวมค าตอบส่งครู 
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หน้าท่ีชาวพทุธ 
 ความเป็นชนชาตไิทยมมีาไดจ้นถงึทุกวนัน้ีถูกหล่อหลอมดว้ยพระพุทธศาสนา คอืเป็น
วถิชีวีติของคนไทย ดงันัน้หน้าทีข่องชาวพุทธ จะตอ้งรูจ้กัและทะนุบ ารุงส่งเสรมิตลอดจนป้องกนั
ศาสนา ชาวพุทธแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คอื 1.ชาวพุทธทีเ่ป็นฆราวาส 2.ชาวพุทธทีเ่ป็นบรรพชติ 
 1.การเข้าใจบทบาทของพระภิกษุในการเผยแผพ่ระพทุธศาสนา  

 

ส่งเสรมิสนบัสนุนการท ากจิกรรมดงักล่าว 
 2.การฝึกบทบาทของตนเองในการช่วยเผยแผพ่ระพทุธศาสนา  

 
การจดันิทรรศการ ในงานวนัส าคญัทางศาสนา ซึง่มคีนรว่มงานเป็นจ านวนมากและการกระท า
ไมใ่ช่พระภกิษุอยา่งเดยีว แต่พุทธศาสนิกชนทุกคนท าได้ 
  3.การเข้าค่ายคณุธรรม  

 

     เมือ่พระพุทธเจา้เสดจ็ปรนิิพพานแลว้ 
หน้าทีใ่นการอบรมสัง่สอนให้
พุทธศาสนิกชนประพฤตใินสิง่ทีด่งีามจงึ
เป็นหน้าทีข่องพระภกิษุ ทีจ่ะท าหน้าทีใ่น
การอบรมสัง่สอนและเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ไปในขณะเดยีวกนั ซึง่การ
ปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ โดยท าใหเ้กดิศรทัธา 
เลื่อมใส ดงันัน้พุทธศาสนิกชนตอ้งเป็นผู้ 

การฝึกใหต้นเองมจีติสาธารณะเป็นคุณสมบตัิ
ของชาวพุทธทีด่ ีซึง่ตอ้งมคีุณสมบตัอิยา่ง
น้อย 3 ประการ คอื 
    1.มคีวามรูด้ ี
    2.มคีวามประพฤตดิ ี
    3.มคีวามเสยีสละจรงิใจ  
ซึง่การเผยแผ่อาจจะอยูใ่นรปูแบบช่วยเหลอื
อยา่งจรงิใส หรอือาจอยูใ่นรปูของ 

  การเขา้ค่ายอบรมคุณธรรม เป็นสิง่ที่

โรงเรยีนจดัใหน้กัเรยีนไดฝึ้กปฏบิตั ิใชช้วีติ

รว่มกนัเป็นกลุ่มใหญ่ โดยมพีระภกิษุผูม้ ี

คุณวุฒ ิเทคนิควธิใีนการอบรม เป็นการสรา้ง

ความศรทัธาทีม่ต่ีอพระรตันตรยั ค่านิยมทีด่ี

งามและน าหลกัธรรมมาใชใ้นการเขา้ค่าย  
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 4.การเข้าร่วมพิธีกรรมทางพระพทุธศาสนา 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพ การรว่มทอดกฐนิสามคัคเีป็น
ประเพณหีนึ่งทีส่ าคญัของชาวพุทธที่
ควรไปรว่มงานอยา่งยิง่ 

ภาพ การสวดมนตไ์หวพ้ระ เป็น 
กจิทีช่าวพุทธตอ้งถอืเป็นกจิวตัร
ประจ าวนั 

ภาพ  การถวายภตัตาหารแด่

พระภกิษุ เป็นกจิทีช่าวพุทธตอ้ง

ถอืเป็นกจิวตัรท าเป็นประจ า 
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ใบกิจกรรม ชุดท่ี  1 
เร่ือง หน้าท่ีชาวพทุธ 

ชื่อ..........................................................เลขที.่....................................................................  
___________________________________________________________________ 

 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรยีนเตมิขอ้ความใหส้มบรูณ์ 
 
 
  
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
    
                                               
3.หน้าท่ีหลกัของชาวพทุธ 4 ประการ คือ 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 

1.ชาวพุทธ หมายถงึ  ................................................ 
................................................................................  
................................................................................  
...............................................................................  
..............................................................................  

1.....................
..................... 
...................... 

ชาวพทุธแบ่งเป็น 

         2  กลุ่ม 

2.......................
................... 

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

 

1......................................................................................................

. 

3......................................................................................................

. 

2......................................................................................................

. 

4......................................................................................................

. 



256 
 

 

 
เฉลยใบกิจกรรม ชุดท่ี  1 
เร่ือง หน้าท่ีชาวพทุธ 

___________________________________________________________________ 
 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรยีนเตมิขอ้ความใหส้มบรูณ์ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
                                               
หน้าท่ีหลกัของชาวพทุธ 4 ประการ คือ 
 
 
 
 
 
 

    
. 
 
 

ชาวพุทธ หมายถงึ  บุคคลทีน่บัถอืพระพุทธศาสนา 

1.ชาวพุทธที่

เป็นฆราวาส ชาวพทุธแบ่งเป็น 

         2  กลุ่ม 

2.ชาวพุทธที่

เป็นบรรพชติ 

 

 

1.การเข้าใจบทบาทของพระภิกษุในการเผยแผ่
พระพทุธศาสนา 
 

3. การเข้าค่ายคณุธรรม 

2.การฝึกบทบาทของตนเองในการช่วยเผยแผ่

พระพทุธศาสนา 

4.การเข้าร่วมพิธีกรรมทางพระพทุธศาสนา. 
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ชุดการสอน ชุดท่ี 2  
เรื่อง การเป็นลกูท่ีดีตามหลกัทิศเบือ้งหน้าในทิศ 6 
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ค าช้ีแจงในการใช้ชุดการสอน ชุดท่ี 2  
เร่ือง การเป็นลกูท่ีดีตามหลกัทิศเบือ้งหน้าในทิศ 6 

 1.ใหน้กัเรยีนรว่มกนัศกึษาชุดการเรยีนชุดที ่1 - 4  ตามล าดบั 
 2.ใหร้ว่มกนัศกึษาปฏบิตักิจิกรรมและท าแบบประเมนิผลใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 8-10 นาท ี
 3.ท าแบบประเมนิผลลงในกระดาษค าตอบ เขยีนชื่อ นามสกุล เลขที ่ของตนเองให้
ชดัเจน 
 4.เมือ่ท าเสรจ็ใหเ้ปลีย่นกนัตรวจค าตอบ โดยหวัหน้ากลุ่มเป็นผู ้อ่านค าเฉลยและรวม
คะแนน 
   5.หากสมาชกิคนใดในกลุ่มท าคะแนนในแบบทดสอบไมไ่ดถ้งึรอ้ยละ 60 ใหก้ลบัมา
ศกึษาชุดการเรยีนและท าแบบทดสอบอกีครัง้หนึ่ง จนกว่าจะผ่านเกณฑท์ีก่ าหนด  
 6.เมือ่ปฏบิตักิจิกรรมเสรจ็แลว้ใหแ้ต่ละกลุ่มเกบ็อุปกรณ์ทุกชิน้ เขา้ซองใหเ้รยีบรอ้ย  
 7.น ากระดาษค าตอบตดิตวัไปดว้ย เมือ่ไปเรยีนชุดการเรยีนต่อไปและไมส่่งเสยีงรบกวน
กลุ่มอื่น 
 8.เมือ่เสรจ็ทุกกจิกรรมแลว้ใหห้วัหน้ากลุ่มรวบรวมค าตอบส่งครู 
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ใบความรู้ท่ี 2  
การการเป็นลกูท่ีดีตามหลกัทิศเบือ้งหน้าในทิศ 6 

___________________________________________________________ 

 
หน้าท่ีของพ่อแม่  พ่อแมถ่อืว่าเป็นทศิเบือ้งหน้า ถอืว่าเป็นผูม้อุีปการะก่อน เรยีกว่า บุพการ ี
ซึง่มหีน้าที ่ดงันี้ 

 
  

                                                     
 
 
 
 
 
 

  พระพุทธศาสนามหีลกัค าสอนแสดงถงึ
ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล ตามฐานะทีแ่ตกต่าง
กนัออกไป เรยีกว่า ทิศ หมายถงึบุคคลต่างๆที่
เราตอ้งเกีย่วขอ้งกนัสมัพนัธก์นั 6 ทศิดงันี ้
 ทศิเบือ้งหน้า คอื บดิามารดา  
 ทศิเบือ้งขวา คอื คร ูอาจารย์  
 ทศิเบือ้งหลงั คอื บุตร ภรรยา (สาม)ี  
 ทศิเบือ้งซา้ย คอื มติรสหาย (เพื่อน)  
 ทศิเบือ้งล่าง คอื คนรบัใช ้คนงาน  
 ทศิเบือ้งบน คอื พระสงฆ์  
 

    1.ห้ามไม่ให้ท าชัว่ 

 

2.ให้ท าแต่คณุ

งามความดี 

3.ให้การศึกษา 

 

4.หาคู่ครองท่ี
เหมาะสมให้ 

    5.มอบทรพัยส์มบติัให้เมื่อ 
       ถึงเวลาอนัสมควร 



260 
 

หน้าท่ีของลกูท่ีดี  ตามหลกัพระพุทธศาสนา ถอืว่าความกตญัญกูตเวท ีเป็นเครือ่งหมายของ
คนด ีการรูจ้กับุญคุณการตอบแทนบุญคุณต่อพ่อแมถ่อืว่าเป็นลกูทีด่ ีดว้ยการปฏบิตั ิดงันี้  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.ท่านเลีย้งเรามาเลีย้ง
ท่านตอบแทน 
 

 

2.ช่วยท ากจิการ
งานของท่าน 

3.ด ารงวงศส์กุลท าให้

วงศส์กุลไม่เสือ่ม 

 

4.ประพฤตตินให้
เหมาะสมกบัความ
เป็นทายาท 

 

5.ท าบุญอุทศิใหเ้มื่อท่านเสยีชวีติ 
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ใบกิจกรรม ชุดท่ี  2 

เร่ือง การเป็นลกูท่ีดีตามหลกัทิศเบือ้งหน้าในทิศ 6 
ชื่อ..........................................................เลขที.่....................................................................  

___________________________________________________________________ 
ค าชีแ้จง ใหน้กัเรยีนเขยีน ทศิทัง้ 6 ลงในแผนภมูใิหถู้กตอ้ง และตอบค าถามใหถู้กตอ้ง 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
1.ทศิ 6 มคีวามส าคญัต่อนกัเรยีนอยา่งไรบา้ง 
   ตอบ....................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
2.นกัเรยีนสามารถปฏบิตัตินเป็นลกูทีด่ตีามหลกัทศิ 6 ไดอ้ยา่งไรบา้ง  
   ตอบ..................................................................................................................................  
............................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................  

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

 

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

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

. 

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

........................................  ..........................................  
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เฉลยใบกิจกรรม ชุดท่ี  2 

เร่ือง การเป็นลกูท่ีดีตามหลกัทิศเบือ้งหน้าในทิศ 6 
___________________________________________________________________ 

ค าชีแ้จง ใหน้กัเรยีนเขยีน ทศิทัง้ 6 ลงในแผนภมูใิหถู้กตอ้ง และตอบค าถามใหถู้กตอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 

 
1.ทศิ 6 มคีวามส าคญัต่อนกัเรยีนอยา่งไรบา้ง 
   ตอบ  พระพุทธศาสนามหีลกัค าสอนแสดงถงึความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล ตามฐานะทีแ่ตกต่างกนัออกไป  
             เรยีกว่า ทิศ หมายถงึบุคคลต่างๆทีเ่ราตอ้งเกีย่วขอ้งกนัสมัพนัธก์นั 6 ทศิ 
2.นกัเรยีนสามารถปฏบิตัตินเป็นลกูทีด่ตีามหลกัทศิ 6 ไดอ้ยา่งไรบา้ง  
   ตอบ..1.ท่านเลีย้งเรามาเลีย้งท่านตอบแทน 2.ช่วยท ากจิการงานของท่าน 3.ด ารงวงศส์กุลท าใหว้งศส์กุล 

              ไม่เสือ่ม 4.ประพฤตตินใหเ้หมาะสมกบัความเป็นทายาท 5.ท าบุญอุทศิใหเ้มื่อท่านเสยีชวีติ 

 
 

 
 

ทศิเบือ้งบน คอื พระสงฆ ์

 

ทศิเบือ้งล่าง คอื คนรบัใช ้

คนงาน 

ทศิเบือ้งหลงั คอื บุตร 
ภรรยา (สาม)ี 
 

 

ทศิเบือ้งขวา คอื คร ู
อาจารย ์
 

ทศิเบือ้งหน้า คอื บดิา

มารดา 

ทศิเบือ้งซา้ย คอื มติรสหาย 
(เพื่อน) 
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ชุดการสอน ชุดท่ี 3  
เรื่อง 3 การถวายสงัฆทาน 
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ค าช้ีแจงในการใช้ชุดการสอน ชุดท่ี 3 
เร่ือง การถวายสงัฆทาน 

 1.ใหน้กัเรยีนรว่มกนัศกึษาชุดการเรยีนชุดที ่1 - 4  ตามล าดบั 
 2.ใหร้ว่มกนัศกึษาปฏบิตักิจิกรรมและท าแบบประเมนิผลใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 8-10 นาท ี
 3.ท าแบบประเมนิผลลงในกระดาษค าตอบ เขยีนชื่อ นามสกุล เลขที ่ของตนเองให้
ชดัเจน 
 4.เมือ่ท าเสรจ็ใหเ้ปลีย่นกนัตรวจค าตอบ โดยหวัหน้ากลุ่มเป็นผู ้อ่านค าเฉลยและรวม
คะแนน 
   5.หากสมาชกิคนใดในกลุ่มท าคะแนนในแบบทดสอบไมไ่ดถ้งึรอ้ยละ 60 ใหก้ลบัมา
ศกึษาชุดการเรยีนและท าแบบทดสอบอกีครัง้หนึ่ง จนกว่าจะผ่านเกณฑท์ีก่ าหนด  
 6.เมือ่ปฏบิตักิจิกรรมเสรจ็แลว้ใหแ้ต่ละกลุ่มเกบ็อุปกรณ์ทุกชิน้ เขา้ซองใหเ้รยีบรอ้ย  
 7.น ากระดาษค าตอบตดิตวัไปดว้ย เมือ่ไปเรยีนชุดการเรยีนต่อไปและไมส่่งเสยีงรบกวน
กลุ่มอื่น 
 8.เมือ่เสรจ็ทุกกจิกรรมแลว้ใหห้วัหน้ากลุ่มรวบรวมค าตอบส่งครู 
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ใบความรู้ท่ี 3  
เร่ือง การถวายสงัฆทาน 

__________________________________________________________ 

      สงัฆทาน หมายถงึ การถวายสิง่ของแด่ 
พระสงฆโ์ดยไมเ่จาะจงผูร้บั ความส าคญัของ 
สงัฆทาน อยูท่ีต่อ้งตัง้ใจถวายพระสงฆจ์รงิๆ ไม่ 
เหน็แก่หน้าบุคคล ผูท้ีร่บัเป็นพระรปูใดกต็าม  
ผูท้ีอุ่ทศิถวายดว้ยความเคารพ                             

                                                                              
 

 
 

 
 พิธีถวายสงัฆทาน  มขี ัน้ตอนการปฏบิตั ิดงันี้ 
 1.เตรยีมภตัตาหารใส่ภาชนะใหเ้รยีบรอ้ย จะถวายกีร่ปูกไ็ดแ้ลว้แต่ศรทัธา 
ความสามารถ วธินีิมนตม์ารบัสงัฆทาน จะตอ้งตัง้ใจอุทศิแก่พระสงฆ ์แลว้นิมนตภ์กิษุรปูใดรปู
หนึ่งในขณะทีพ่บท่านก าลงัออกบณิฑบาตอยูก่ไ็ด้ 
 2.สถานที ่ถา้เป็นภายในบา้น ควรจดัหอ้งใดหอ้งหนึ่งใหเ้รยีบรอ้ย ถา้มพีระพุทธรปู 
ควรตัง้พระพุทธรปูบชูาไวด้ว้ย เมือ่พระสงฆม์ากน็ิมนตแ์ลว้น าภตัตาหารมาตัง้ดา้นหน้ากล่าวค า
ค าบชูาพระรตันตรยัอาราธนาศลี รบัศลีแลว้กล่าวค าถวาย พรอ้มค าแปล  

 
 
 
 
 
 

 3.ขณะกล่าวค าถวาย พระสงฆจ์ะประนมมอื พอผูถ้วายกล่าวจบ กจ็ะรบั "สาธุ"เสรจ็แลว้
ผูถ้วายพงึประเคนภตัตาหารและบรวิารแก่พระสงฆ์ 
 4.พระสงฆก์ล่าวค าอนุโมทนา ขณะทีพ่ระสงฆผ์ูเ้ป็นประธานเริม่กล่าวค าอนุโมทนาดว้ย
ค าขึน้ตน้ว่า ย ถา วารวีหา ฯลฯ ผูถ้วายพงึกรวดน ้า จนกระทัง้พระสงฆร์บัสวดพรอ้มกนั  
"สพฺพตีโิย" ใหผู้ถ้วายประนมมอืรบัพรไปจนกระทัง้เป็นอนัเสรจ็พธิี 

  

ค าถวายสงัฆทาน 

อมิานิ มย  ภนฺเต ภตฺตานิ สปรวิารานิ ภกฺิขสุงฺฆสฺส โอโณชยามะ สาธุ โน ภนฺเต 

ภกิขสุงฺโฆ อมิานิ ภตฺตานิ สปรวิารานิ ปฏคิคณฺหาตุ อมฺหาก  ทฆีรสฺต  หติาย สขุาย 

ขา้แต่พระสงฆผ์ูเ้จรญิ ขา้พเจา้ทัง้หลาย ขอน้อมถวาย ภตัตาหาร กบัทัง้ของบรวิารทัง้หลายเหล่านี ้
แก่พระสงฆข์อพระสงฆจ์งรบัภตัตาหารพรอ้มทัง้เครื่องบรวิารทัง้หลายเหล่านี้ของขา้พเจา้ทัง้หลาย

เพื่อประโยชน์และความสขุ แก่ขา้พเจา้ทัง้หลายสิน้กาลนานเทอญ 
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                                        ใบกิจกรรม ชดุท่ี  3 
เร่ือง การถวายสงัฆทาน 

 ชื่อ..........................................................เลขที.่....................................................................  
___________________________________________________________________ 

ค าชีแ้จง ใหน้กัเรยีนอธยิายขอ้ความ ลงในแผนภมูใิหถู้กตอ้ง  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพน้ี คือ....................................................................................................... ........... 
..................................................................................................................................  

 

ถกูต้องตามหลกัพระพทุธศาสนา คือ.............. 
..........................................................................  

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

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

ประหยดั คือ ......................................................  

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

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

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

ค านึงถึงประโยชน์ คือ....................................... 
.........................................................................  

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

มีความเหมาะสม คือ .............................................................................................................. .. 
.....................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  
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                                        เฉลยใบกิจกรรม ชดุท่ี  3 
                                         เร่ือง การถวายสงัฆทาน 

___________________________________________________________________ 
 
ค าชีแ้จง ใหน้กัเรยีนอธยิายขอ้ความ ลงในแผนภมูใิหถู้กตอ้ง  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพน้ี คือ      การท าบุญตกับาตร 
..................................................................................................................................  

 

ถกูต้องตามหลกัพระพทุธศาสนา คือ.ถูกตอ้ง 
เป็นการเพราะท าบุญตกับาตร จดัเป็นการถวาย
สงัฆทานอย่างหนึ่งเพราะท าบุญโดยไม่ไดเ้จาะจง
กบัพระสงฆอ์งคใ์ดองคห์นึ่ง 

ประหยดั คือ  เป็นการท าบุญทีล่งทุนไม่สงูจดัเป้น
สงัฆทานทีไ่ดบุ้ญมาก 

ค านึงถึงประโยชน์ คือ 1.เป็นการสัง่สมบุญ 
2.เป็นการถวายสงัฆทาน 3.ไดส้บืต่อ

พระพุทธศาสนาใหม้อีายุยนืต่อไปอกี 

มีความเหมาะสม คือ  1.ลงทุนน้อยแต่ไดบุ้ญมาก 2.ไม่มพีธิกีารทียุ่่งยาก 3.ท าไดทุ้กวนั 4.ท าไดทุ้ก
เพศทุกวยั 5.เป็นการสบืต่อพระพุทธศาสนาใหม้อีายุยนืยาวมากขึน้  
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ชุดการสอน ชุดท่ี 4  
เรื่อง 4 การแสดงตนเป็นพทุธมามกะ 
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ค าช้ีแจงในการใช้ชุดการสอน ชุดท่ี 4 
เร่ือง การแสดงตนเป็นพทุธมามกะ 

 1.ใหน้กัเรยีนรว่มกนัศกึษาชุดการเรยีนชุดที ่1 - 4  ตามล าดบั 
 2.ใหร้ว่มกนัศกึษาปฏบิตักิจิกรรมและท าแบบประเมนิผลใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 8-10 นาท ี
 3.ท าแบบประเมนิผลลงในกระดาษค าตอบ เขยีนชื่อ นามสกุล เลขที ่ของตนเองให้
ชดัเจน 
 4.เมือ่ท าเสรจ็ใหเ้ปลีย่นกนัตรวจค าตอบ โดยหวัหน้ากลุ่มเป็นผู ้อ่านค าเฉลยและรวม
คะแนน 
   5.หากสมาชกิคนใดในกลุ่มท าคะแนนในแบบทดสอบไมไ่ดถ้งึรอ้ยละ 60 ใหก้ลบัมา
ศกึษาชุดการเรยีนและท าแบบทดสอบอกีครัง้หนึ่ง จนกว่าจะผ่านเกณฑท์ีก่ าหนด  
 6.เมือ่ปฏบิตักิจิกรรมเสรจ็แลว้ใหแ้ต่ละกลุ่มเกบ็อุปกรณ์ทุกชิน้ เขา้ซองใหเ้รยีบรอ้ย  
 7.น ากระดาษค าตอบตดิตวัไปดว้ย เมือ่ไปเรยีนชุดการเรยีนต่อไปและไมส่่งเสยีงรบกวน
กลุ่มอื่น 
 8.เมือ่เสรจ็ทุกกจิกรรมแลว้ใหห้วัหน้ากลุ่มรวบรวมค าตอบส่งครู 
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ใบความรู้ท่ี 4  
เร่ือง การแสดงตนเป็นพทุธมามกะ 

_________________________________________________________________ 
 พุทธมามกะ หมายถงึ ผูป้ระกาศตน ว่าเป็นผูน้บัถอืพระพุทธศาสนา  
1.ประวติัและความเป็นมา ในขณะทีพ่ระพุทธเจา้เดนิทาง 
 ไปโปรดปัญจวคัคยี ์ไดพ้บกบั ตปสุสะและภลัลกิะสองพี ่           
น้อง เมือ่ทราบว่าพระพุทธเจา้ตรสัรูแ้ลว้ทัง้สองได้ 
ประกาศตนเป็นพุทธมามกะ โดยเปล่งวาจาต่อหน้า 
พระพุทธเจา้ 
    ต่อมาพระพุทธเจา้ไดโ้ปรดพระยะสะและพวก บดิา  
มารดา มคีวามเลื่อมใสจงึประกาศตนเป็นพุทธมามกะ  
    ส าหรบัเมอืงไทย รชักาลที ่6 ไดม้อบหมายใหส้มเดจ็ 
พระมหาสมณเจา้กรมพระยาวชริญาณวโรรสไดว้าง  
รปูแบบการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ โดยการถอืเอา 
การแสดงตนเป็นอุบาสก ท าใหส้บืเนื่องมาจนถงึปัจจบุนั  
2.วตัถปุระสงคก์ารแสดงตนเป็นพทุธมามกะ  
    1.เพื่อปฏญิาณตนว่า เป็นผูน้บัถอืพระพุทธศาสนา 
    2.ยอมรบัและรบัเอาพระรตันตรยัเป็นทีพ่ึง่สงูสุด 
    3.เพื่อแสดงออกถงึซึง่ความศรทัธา เลื่อมใสอยา่งมัง่คงในพระพุทธศาสนา 
3.ระเบียบปฏิบติั 
    1.เมือ่บุตรหลานพน้วยัทารก คอื 7 ปีขึน้ไป 
    2.เมือ่ส่งบุตรหลานไปอยูถ่ิน่ทีไ่มใ่ช่ดนิแดนของ 
พระพุทธศาสนา 
    3.โรงเรยีนประกอบพธิใีหน้กัเรยีนเขา้มาศกึษาในแต่ 
ละปี 
    4.เมือ่บุคคลผูเ้คยนบัถอืศาสนาอื่นตอ้งการประกาศตน 
เป็นผูน้บัถอืพระพุทธศาสนา   
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ค าแสดงตนเป็นพทุธมามกะ 
ค าบชูาพระรตันตรยั 
 อมินิา  สกักาเรนะ  พุทธงั  ปเูชม ิ
 อมินิา  สกักาเรนะ  ธมัธงั  ปเูชมิ  
 อมินิา  สกักาเรนะ  สงัฆงั  ปเูชมิ  
 
 ค านมสัการ 
 นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมาสมัพุทธสัสะ (ว่า 3 หน)  
 
ค าปฏิญาณพร้อมค าแปล 
 เอสาหงั ภนัเต, สุจริปรนิิพพุตมัปิ ,ตงั ภะคะวนัตงั สะระณงั คจัฉาม.ิ ธมัมญัจะ  
สงัฆญัจะ พุทธมามะโกต,ิ มงัสงัโฆ ธาเรตุ 
 ขา้แต่พระสงฆผ์ูเ้จรญิ ขา้พเจา้ถงึซึง่พระพุทธเจา้พระองคน์ัน้ แมป้รนิิพานนาแลว้  
ทัง้พระธรรมและพระสงฆ ์เป็นสรณะทีร่ะลกึนบัถอื ของพระสงฆจ์งจ าขา้พเจา้ไวว้่า  
เป็นพุทธมามกะ ผูร้บัเอาพระพุทธเจา้เป็นของตน คอืผูน้บัถอืพระพุทธเจา้  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

           สาธ ุ
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                                   ใบกิจกรรม ชดุท่ี  4 

เร่ือง การแสดงตนเป็นพทุธมามกะ 
 ชื่อ.............................................................เลขที.่...................................................  

___________________________________________________________________ 
1.พุทธมามกะ หมายถงึ 
 ตอบ......................................................................................................................  
............................................................................................................................................  
2.การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ หมายถงึ 
 ตอบ.....................................................................................................................  
.........................................................................................................................................  
3.ผูท้ีจ่ะแสดงตนเป็นพุทธมามกะจะตอ้งมอีายุ 
 ตอบ....................................................................................................................  
4.อุบาสกองคแ์รกของพระพุทธศาสนา คอืใคร 
 ตอบ.....................................................................................................................  
..........................................................................................................................................  
5.ใหเ้ขยีนค าปฏญิาณการเป็นพุทธมามกะพรอ้มค าแปล  
  ตอบ...............................................................................................................  
..........................................................................................................................................  
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เฉลยใบกิจกรรม ชดุท่ี  4 
เร่ือง การแสดงตนเป็นพทุธมามกะ 

___________________________________________________________________ 
ค าชีแ้จง ใหน้กัเรยีนตอบค าถามดงัต่อไปนี้ 
1.พทุธมามกะ หมายถึง 
 ตอบ  ผูป้ระกาศตน ว่าเป็นผูน้บัถอืพระพุทธศาสนา  
2.การแสดงตนเป็นพทุธมามกะ หมายถึง  
 ตอบ การแสดงตนหรอืการประกาศตน ว่าเป็นผูน้บัถอืพระพุทธศาสนา  
3.ผูท่ี้จะแสดงตนเป็นพทุธมามกะจะต้องมีอายุ 
 ตอบ...................7...... ปี 
4.อบุาสกองคแ์รกของพระพทุธศาสนา คือใคร 
 ตอบ  ตปสุสะ และภลัลกิะ  
5.ให้เขียนค าปฏิญาณการเป็นพทุธมามกะพร้อมค าแปล  
  ตอบ  เอสาหงั ภนัเต, สุจริปรนิิพพุตมัปิ ,ตงั ภะคะวนัตงั สะระณงั คจัฉาม.ิ ธมัมญั
จะ สงัฆญัจะ พุทธมามะโกต,ิ มงัสงัโฆ ธาเรตุ 
 ขา้แต่พระสงฆผ์ูเ้จรญิ ขา้พเจา้ถงึซึง่พระพุทธเจา้พระองคน์ัน้ แมป้รนิิพานนาแลว้  
ทัง้พระธรรมและพระสงฆ ์เป็นสรณะทีร่ะลกึนบัถอื ของพระสงฆจ์งจ าขา้พเจา้ไวว้่า  
เป็นพุทธมามกะ ผูร้บัเอาพระพุทธเจา้เป็นของตน คอืผูน้บัถอืพระพุทธเจา้  
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กรณีตวัอย่าง 
          เจ้าพ่อต้นไทร 

 

 
 
 
 

 

ในอดตีกาลมพี่อคา้คนหนึ่งจะเดนิทางไปคา้ขายยงัเมอืงไกลจงึมาบนบาน  
กราบไหวต้น้ไทรใหญ่หน้าบา้นของตน 
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พ่อคา้ไดศ้กึษาสภาพภมูอิากาศ และการท ามาหากนิของคนในเมอืงนัน้  
ว่าเป็นอยา่งไรจงึน าสนิคา้ทีห่ายากและราคาแพงส าหรบัทีน่ัน้ไปขาย  
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ในทีสุ่ดพ่อคา้กม็าถงึเมอืงอยา่งปลอดภยั ทัง้ยงัคา้ขายไดก้ าไรงามตามทีห่วงัไว้
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บตัรบนัทึกรายการ 
ชื่อ……………………………….นามสกุล………………………ชัน้…………..เลขที…่……. 

_____________________________________________________________ 
ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปน้ี 
1.จากกรณตีวัอยา่งเรือ่ง “เจา้พ่อตน้ไทร” ปัญหาทีส่ าคญัคอือะไร 
 ……………………………………………………………………………………………………….           
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….  
2.การทีพ่่อคา้คา้ขายสนิคา้ประสบผลส าเรจ็ มกี าไรทีง่ดงาม  สนกัเรยีนคดิว่าเกดิมาจากสาเหตุใด
เพราะเหตุใดจงึเป็นเช่นนัน้ 
……………………………………………………………………………………………………….           
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….  
3.การกระท าของพ่อคา้ก่อนทีจ่ะไปคา้ขาย จะตอ้งบ่นบานกบัเจา้พ่อตน้ไทร  เพราะเหตุใด 
 ……………………………………………………………………………………………………….           
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….  
4. การทีพ่่อคา้ ตอ้งฆา่สตัวเ์พื่อไปน าไปเป็นของเซ่นไหว ้แก่เทวดาทีเ่ป็นเจา้พ่อตน้ไทร เป็นการ
กระท าทีเ่หมาะสมหรอืไม่ 
 ……………………………………………………………………………………………………….           
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….  
5.สมมตุนิกัเรยีนเป็นพ่อคา้ ถา้หากเหตุการณ์ในขอ้ที ่4 เกดิขึน้ นกัเรยีนจะเซ่นไหวด้ว้ย 
การฆา่สตัวห์รอืไม ่เพราะเหตุใด  
……………………………………………………………………………………………………….           
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….  
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แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 7 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม  

(สาระการเรียนรู้พระพทุธศาสนา)              ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2                                                                               
หน่วยการเรียนท่ี 6  (ระลึกถึงความดี)                                                       จ านวน 2 ชัว่โมง 
เร่ือง  ศาสนพิธี ทางพระพทุธศาสนา                               ครผููส้อน นายจ าเนียร  โพสาวงั       
1.มาตรฐานการเรียนรู้  1.2 
  เขา้ใจตระหนกัและปฏบิตัตินเป็น ศาสนิกชนทีด่ ีและธ ารงรกัษาพระพุทธศาสนาหรอื
ศาสนาทีต่นนบัถอื 
 
2.ตวัช้ีวดั  
 2.1 วเิคราะหค์ุณค่าของ ศาสนพธิแีละปฏบิตัตินไดถู้กตอ้ง 
 2.2 อธบิายค าสอนทีเ่กีย่วเนื่องกบัวนัส าคญัทางศาสนา และปฏบิตัตินไดถู้กตอ้ง  
 
3.สาระส าคญั 

 ศาสนพธิทีางพระพุทธศาสนาเป็น สิง่เกีย่วเนื่องดว้ยพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์
ศาสนพธิทีีพุ่ทธศาสนิกชนโดยทัว่ไปปฏบิตั ิมกัจะเป็นการไปรว่มกนัท าบุญทีว่ดั เพื่อเสรมิสรา้ง
ศรทัธาและแสดงถงึความส าคญัของพระพุทธศาสนา รวมทัง้ยงัเป็นการเผยแผ่สบืทอดอายุของ
พระพุทธศาสนาอกีทางหนึ่ง ชาวพุทธทีด่จีงึควรศกึษาศาสนพธิ ีทางพระพุทธศาสนาเพื่อจะได้
ปฏบิตัตินไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมต่อไป 
 
4.จดุประสงคก์ารเรียนรู้ เมือ่เรยีนจบบทเรยีนแลว้นกัเรยีนสามารถ 
 4.1 วเิคราะหค์ุณค่าของ ศาสนพธิแีละปฏบิตัตินไดถู้กตอ้ง 
 4.2 อธบิายค าสอนทีเ่กีย่วเนื่องกบัวนัส าคญัทางศาสนาและปฏบิตัตินไดถู้กตอ้ง  
 4.3 มทีกัษะในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ  
 
5.คณุลกัษณะทีพึงประสงค ์
 5.1 เป็นคนดี คอื เป็นคนมวีนิยัในการเรยีนรู้ สนใจใฝ่เรยีนรู ้มุง่มัน่การท างาน 
 5.2 เป็นคนเก่ง เรยีนรูด้ว้ยตนเอง สรปุสิง่ทีเ่รยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง น าหลกัธรรมไปปฏบิตัิ
พฒันาตนเองและสิง่แวดลอ้ม ท าภาระชิน้งานอยา่งเป็นระบบ ท างานรว่มกนัตามบทบาทหน้าที่
ยอมรบัการตชิมจากเพื่อนและน ามาพฒันาตนเอง 

5.3 เป็นคนมีความสขุ คอื มคีวามสนุกในการปฏบิตักิจิกรรม มคีวามภมูใิจชื่นชม
ผลงานของตนและผูอ้ื่นพงึพอใจในการประพฤตใินสิง่ทีถู่กตอ้งดงีาม รา่เรงิแจม่ใส   
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6.สาระการเรียนรู้ 
 

ความหมาย   
                                                                                                  ประเภท     
                                                                                                  คุณค่า         
                                                                    ศาสนพิธี                
                                                                                              

ศาสนพิธีใน                                   
พระพทุธศาสนา 

 
                                                           
                                                                                              
 
 
 
 
 
7.การจดักิจกรรมการเรียนรู้  
(ชัว่โมงท่ี 1) 
 ขัน้ส ารวจประเดน็ 
 7.1 คร ูนกัเรยีนรว่มกนัสวดมนตไ์หวพ้ระ นัง่สมาธแิผ่เมตตาต่อสตัว ์ใชเ้วลา 5 นาท ี
 7.2 นกัเรยีนดภูาพการถวายผา้ป่าแด่พระสงฆ์ 
 7.3 ครซูกัถามนกัเรยีนว่า กจิกรรมการถวายผา้ป่า กระท าในเทศกาลใด และภาพ 
การทอดกฐนิ กระท าในเทศกาลใด ใหน้กัเรยีนอาสาตอบ 2-3 คน 
 7.4 ครซูกัถามกจิกรรมทีอ่ยูใ่นภาพมปีระโยชน์อยา่งไร  หมูบ่า้นของนกัเรยีนมกีจิกรรม
ดงักล่าวหรอืไม ่ใหน้กัเรยีนอาสาตอบ 2-3 คน 
 7.5 คร ูนกัเรยีนรว่มกนัสรปุความคดิเหน็ของนกัเรยีนบนกระดานด า 
 7.6 ครแูจง้จดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
 
 

 ศาสนพธิทีีส่ าคญั 
การทอดกฐนิ 

การทอดผา้ป่า 
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 ขัน้การให้ความรู้ฐาน 
   7.7 ครสูนทนาเรือ่งประเพณทีีม่อียูใ่นทอ้งถิน่ มอีะไรบา้ง มคีวามส าคญัต่อกจิกรรม
ทางพุทธศาสนาอยา่งไรและนกัเรยีนเคยไปรว่มพธิกีรรมอะไร ถา้ตอ้งการใหพ้ธิกีรรมทาง
พระพุทธศาสนาคงอยูจ่ะตอ้งท าอยา่งไรบา้ง โดยครแูละนกัเรยีนรว่มกนัแสดงความคดิเหน็โดย
จดลงบนกระดานด า 
 ขัน้การวิเคราะห์   
 7.8 นกัเรยีนรว่มกนัสรา้งแผนทีค่วามคดิ (Mind mapping) ในเนื้อหาทีเ่รยีน  
คอื ศาสนพธิ ีพธิกีรรมการทอดกฐนิ พธิกีรรมการทอดผา้ป่า 
 7.9 ครแูบ่งนกัเรยีนออกเป็น 4 กลุ่ม เพื่อศกึษาบทเรยีนส าเรจ็รปูเรือ่งการทอดผา้ป่า
และการทอดกฐนิ 
 7.10 นกัเรยีนทัง้ 4 กลุ่ม ศกึษาใบความรู ้และท ากจิกรรมตามใบความรูท้ีอ่ยูใ่น
บทเรยีนส าเรจ็รปู  
 7.11 นกัเรยีนรบับทเรยีนส าเทรจ็รปู เรือ่ง ศาสนพธิกีาทอดผา้ป่า การทอดกฐนิและท า
กจิกรรมตามใบงานในบทเรยีนส าเรจ็รปู  
 7.12 ครสูุ่มนกัเรยีน 2 กลุ่ม รว่มกนัสรปุ การทอดกฐนิ การทอดผา้ป่า ตลอดจนการ
ปฏบิตัใิน ศาสนพธิดีงักล่าว สรปุสาระทีไ่ดล้งในสมดุของตนเอง 
 
(ชัว่โมงท่ี 2)  
 ขัน้เรียนรู้สถานการณ์  
   7.13 นกัเรยีนรบัใบความรูท้ี ่2 การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ กรณตีวัอยา่ง  
เรือ่ง สามสหาย ชา้ง ลงิ นกกระทา รว่มกนัศกึษาโดยพจิารณาว่า 
      1 ) สาเหตุของปัญหา คอื เรือ่งอะไร 
      2) สตัวท์ัง้สามใชห้ลกัเกณฑอ์ะไรในการพจิารณาว่าใครจะเป็นพีใ่หญ่  
      3) ในการตรวจสอบว่าใครจะเป็นพีใ่หญ่ สามสหาย ชา้ง ลงิ นกกระทา  
ท าอยา่งไร 
      4) ถา้สตัวท์ัง้สามตกลงกนัไมไ่ดจ้ะเกดิอะไรขึน้  
      5) สมมตุวิ่าจะมกีารเลอืกหวัหน้าและคณะกรรมการหอ้งเรยีนนกัเรยีนจะใชห้ลกั
อะไรเป็นเกณฑใ์นการเลอืก 
 

ขัน้วางแผนการจดัการ 
 7.14 นกัเรยีนแต่ละกลุ่มรว่มกนัประชุมปรกึษาเรือ่งการท าชิน้งานของกลุ่ม /ตนเอง 
หลงัจากทีเ่รยีนเรือ่ง การทอดกฐนิ การทอดผา้ป่า 
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 ขัน้ลงมือปฏิบติั  
 7.15 นกัเรยีนน าเสนอชิน้งานทีก่ลุ่มจดัท า /งานทีน่กัเรยีนคนเดยีวเป็นผูท้ีจ่ดัท า 
 7.16 นกัเรยีนรว่มกนัประเมนิชิน้ตามแบบประเมนิทีไ่ดร้บั  
 
 ขัน้แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
   7.17 นกัเรยีนน าชิน้งานมารว่มกนัแสดงทีป้่ายนิเทศเพื่อการเผยแพรผ่ลงานรว่มกนัชื่น
ชมประเมนิผลการจดัป้ายนิเทศ ตามแบบประเมนิทีม่อบหมาย  

  7.18 นกัเรยีนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกประเมนิผลการ จดัป้ายนิเทศตามแบบประเมนิ
ทีไ่ดร้บั 

 
8. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
 8.1 สื่อการเรยีนรู ้
   1) ภาพพระสงฆร์บัผา้ป่า 
   2) ภาพเครือ่งไทยธรรม การทอดกฐนิ 
   3) บทเรยีนส าเรจ็รปู เรือ่ง การทอผา้ป่า การทอดกฐนิ  
   4) ใบความรูท้ี ่2 การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ เรือ่ง สามสหาย ชา้ง ลงิ นกกระทา  
ใบกจิกรรมที ่2 
   5) หนงัสอืเรยีนสงัคมศกึษา ส 0110, ส 0111 พระพุทธศาสนาที่
กระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชเ้ป็นแบบเรยีนได ้
   6) หนงัเรยีนกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม สาระ
พระพุทธศาสนา ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 
 8.2 แหล่งเรยีนรู ้
    1) หอ้งสมดุโรงเรยีนโสกก่ามวทิยา   
    2) หอ้งจรยิธรรมโรงเรยีนโสกก่ามวทิยา 
    3) พระครอูดุลธรรมาภมิณฑ ์เจา้อาวาสวดัโนนส าราญ ต.โสกก่าม อ.เซกา  
จ.บงึกาฬ  
    4) http://www.aksorn.com/Lib/s/soc-01 
    5) www.geocities.com/wisuttipom/Buddhist.html. 
    6) www.Thaibuddhism.hypermart.net 
    7) www.Thaigoodview.com 
 

http://www.thaibuddhism.hypermart.net/
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9. การวดัผลและประเมินผล 
 

รายการประเมนิ วธิกีารประเมนิ เครือ่งมอื เกณฑก์ารประเมนิ 
1. อธบิายค าสอนที่
เกีย่วเนื่องกบัวนัส าคญัทาง
ศาสนาและปฏบิตัตินได้
ถูกตอ้ง 
2. วเิคราะหค์ุณค่าของ 
ศาสนพธิแีละปฏบิตัตินได้
ถูกตอ้ง 
3. มทีกัษะการคดิอยา่งมี
วจิารณญาณ  
 

สอบถาม 
 
 
 
ตรวจใบกจิกรรม 
ที ่1-2-3-4 
 
 
ตรวจใบกจิกรรมที5่  

แบบสอบถาม 
 
 
 
ใบกจิกรรม 1,2,3,4 
 
 
 
ใบกจิกรรม 5 

 
 
 
 
ผ่านเกณฑร์อ้ยละ 
80 
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ความคิดเหน็ของผูบ้งัคบับญัชาหรือผูท่ี้ได้รบัมอบหมาย  
(ตรวจ/นิเทศ/เสนอแนะ) 

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

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

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

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

 
    ช่ือ............................................................ผูบ้ริหารโรงเรียน  
        (...........................................................)  
    …........./………………………./………………….. 
 



289 
 

 

บนัทึกหลงัสอน 
ผลการสอน 
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
ปัญหาอปุสรรค 
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
ข้อเสนอแนะ 
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
     ลงช่ือ...........................................ครผููส้อน  
                 (นายจ าเนียร  โพสาวงั)  
        …………/…………………/………… 
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ภาคผนวก 
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 ภาพ  พระสงฆก์ าลงัรบัผา้ป่าทีช่าวบา้นน ามาถวาย  
 

 
  

 ภาพ  การถวายผา้อาบน ้าฝน จงัหวดัอุบลราชธานี 
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 ภาพ  ประเพณกีารแห่ผา้กฐนิของชาวบา้น 
 

 
  
 ภาพ  ผา้กฐนิและเครือ่งไทยธรรมต่างๆ ทีใ่ชง้านทอดกฐนิ 

 



293 
 

บทเรียนส าเรจ็รปู 
ศาสนพิธีทางพระพทุธศาสนา 

ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 
 

 
 

โดย 
นายจ าเนียร โพสาวงั 

ต าแหน่ง คร ูวิทยฐานะครชู านาญการพิเศษ 
 

โรงเรียนโสกก่ามวิทยา  อ าเภอเซกา  จงัหวดับงึกาฬ 
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 
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ค าน า 

 

 การจดัการเรยีนรูส้าระพระพุทธศาสนา ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พุทธศกัราช 2551 มุง่เน้นใหน้กัเรยีนไดพ้ฒันาตนเอง คุณธรรม จรยิธรรม ศลีธรรมอนัดงีาม
สามารถปฏบิตัตินตามหลกัทางพระพุทธศาสนาได ้การจดัท าบทเรยีนส าเรจ็รปูเล่มน้ีไดบ้รรจุ
เนื้อหาสาระครอบคลุมหลกัสตูรทุกประการ ครผููส้อนสามารถทีจ่ะน าไปใชใ้นการจดักจิกรรมการ
เรยีนการสอน และใชใ้นการซ่อมเสรมิการเรยีน หรอืใหน้กัเรยีนไดน้ าไปศกึษาเพิม่เตมิทีบ่า้นได ้  
 ผูจ้ดัท าหวงัว่าเอกสารฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อครผููส้อนสาระพระพุทธศาสนาบา้ง 
พอสมควร 
 

         นายจ าเนียร   โพสาวงั 
                     ผูจ้ดัท า 
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สารบญั 
 

เรือ่ง     หน้า 
 
ค าแนะน าในการศกึษาบทเรยีนส าเรจ็รปู  1  
แบบทดสอบก่อนเรยีน 2 
กรอบเนื้อหาที ่1-13 4 
แบบฝึกหดัทา้ยบท  9 
แบบทดสอบหลงัเรยีน 11 
เฉลยแบบฝึกหดัทา้ยบท 13 
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรยีน-หลงัเรยีน 14 
บรรณานุกรม   15 
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ค าแนะน าในการศึกษาบทเรียนส าเรจ็รปู 
     

 

 1.ใหน้กัเรยีนอ่านจดุประสงคก์ารเรยีนรูเ้สยีก่อน แลว้จงึเริม่อ่านเน้ือหา  
 2.บทเรยีนส าเรจ็รปูเล่มน้ี  เรือ่ง ศาสนพธิทีางพระพุทธศาสนา มทีัง้หมด 13 กรอบ ให้
นกัเรยีนอ่านทลีะกรอบแลว้ปฏบิตัติามค าแนะน าในกรอบอยา่งเครง่ครดั  
 3.บทเรยีนในแต่ละกรอบเป็นลกัษณะการใหค้วามรู ้จะมคี าถามอยูท่า้ยกรอบและมคี า
เฉลยอยูท่ีม่มุซา้ยของกรอบถดัไป นกัเรยีนอ่านและเขยีนค าตอบลงในกระดาษทีค่รแูจกให ้แต่
หา้มขดีเขยีนสิง่ใดลงในบทเรยีนส าเรจ็รปูเล่มน้ีอยา่งเดด็ขาด เมือ่ตอบแลว้ใหด้เูฉลยไดใ้นกรอบ
ถดัไป นกัเรยีนกจ็ะทราบว่าเราท าถูกหรอืไม่ 
 4.นกัเรยีนตอ้งมคีวามซื่อสตัยต่์อตนเอง อยา่ดเูฉลยก่อนเขยีนค าตอบ 
 5.เมือ่อ่านและตอบค าถามครบทุกกรอบแลว้ ใหน้กัเรยีนท าแบบฝึกหดัเพื่อทบทวน
ความรู ้ความเขา้ใจอกีครัง้หนึ่ง 
 6.เมือ่นกัเรยีนอ่านวธิกีารศกึษาบทเรยีนส าเรจ็รปูเขา้ใจทุกอยา่งแลว้ ใหน้กัเรยีน  
เปิดอ่านไดเ้ลย 
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โรงเรียนโสกก่ามวิทยา  อ าเภอเซกา  จงัหวดัหนองคาย 
แบบทดสอบก่อนเรียน สาระพระพทุธศาสนา  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 

                                  เร่ือง  ศาสนพิธีทางพระพทุธศาสนา 
 

  จดุประสงคท่ี์ 1.วเิคราะหค์ุณค่าของ ศาสนพธิแีละปฏบิตัตินไดถู้กตอ้ง 
        2. อธบิายค าสอนทีเ่กีย่วเนื่องกบัวนัส าคญัทางศาสนา และปฏบิตัตินไดถู้กตอ้ง 
   ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรยีนท าเครือ่งหมาย  ทบัตวัอกัษรทีเ่หน็ว่าถูกตอ้งทีสุ่ดเพยีงขอ้เดยีว 
 
1.กฐนิทีโ่ปรดเกลา้ใหส้่วนราชการหรอืเอกชนน าไปทอดถวาย เรยีกว่ากฐนิอะไร  
 ก. กฐนิหลวง ข. กฐนิตกคา้ง 
 ค. กฐนิประจ าปี ง. กฐนิพระราชทาน 
2.การทอดกฐนิประเภทใดทีต่อ้งปัน่ดา้ย ทอ เยบ็ ยอ้ม ถวายพระสงฆใ์หเ้สรจ็  
 ภายในวนัเดยีว 
 ก. จลุกฐนิ ข. มหากฐนิ 
 ค. กฐนิหลวง ง. กฐนิพระราชทาน 
3.ขอ้ความใดกล่าวไมถู่กตอ้งทีสุ่ดเกีย่วกบัประเพณกีารทอดผา้ป่า 
 ก. วดัหนึ่งๆ จะรบัทอดกฐนิไดเ้พยีงครัง้เดยีว 
 ข. ผา้ป่าจะถวายพระสงฆท์ีจ่ าวดัอยูต่ลอดพรรษา 
 ค. การทอดผา้ป่ากระท าไดต้ลอดปี ทอดกีค่ร ัง้กไ็ด้ 
 ง. การทอดผา้ป่าเป็นสงัฆทาน ไมเ่จาะจงภกิษุผูร้บั  
4.ขอ้ใดเป็นการเรยีงล าดบัขัน้ตอนในการทอดกฐนิถูกตอ้ง 
 ก. เตรยีมการ  ถวายผา้กฐนิ  จองกฐนิ 
 ข. เตรยีมการ  จองกฐนิ  ถวายผา้กฐนิ 
 ค. ถวายผา้กฐนิ  เตรยีมการ  จองกฐนิ 
 ง. จองกฐนิ  เตรยีมการ  ถวายผา้กฐนิ 
5.ขอ้ใดกล่าวไมถู่กตอ้งในเรือ่งการทอดผา้ป่า 
 ก. ผา้ป่า คอื ผา้ทีไ่มม่เีจา้ของทิง้อยูต่ามป่า 
 ข. สถานทีท่อดผา้ป่าตอ้งกระท าในพระอุโบสถเ์ท่านัน้ 
 ค. การทอดผา้ป่าไมม่กี าหนดความแน่นอนจะทอดตอนไหนกไ็ด้  
 ง. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะทอดผา้ป่าจะจดัเตรยีมสบงจวีรและเครือ่งบรขิารอื่นๆ  
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6.ขอ้ใดเป็นขัน้ตอนแรกทีเ่จา้ภาพตอ้งปฏบิตัใินพธิทีอดกฐนิ 
 ก. อุม้ผา้กฐนิ หนัหน้าตรง หมูส่งฆก์ล่าวค าถวายกฐนิ 
 ข. อุม้ผา้กฐนิ หนัหน้าตรงพระประทาน กล่าวนโม 3 จบ 
 ค. อุม้ผา้กฐนิ หนัหน้าตรงหมูส่งฆเ์พื่อใหพ้ระสงฆอ์นุโมทนา 
 ง. อุม้ผา้กฐนิ หนัหน้าตรงพระภกิษุผูร้บักฐนิ แลว้ประเคนท่าน  
7.การทอดกฐนิจะกระท าหลงัวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนาวนัใด  
 ก. วนัวสิาขบชูา  
 ข. วนัมาฆะบชูา 
 ค. วนัอาสาฬหบชูา  
 ง. วนัออกพรรษา 
8.การกรานกฐนิเกีย่วขอ้งกบัพธิใีนขอ้ใด 
 ก. ตดัเยบ็ผา้ท าจวีร 
 ข. ก าหนดเวลาทอดกฐนิ 
 ค. อนุโมทนากฐนิโดยพระสงฆใ์นวดั 
 ง. การมอบผา้กฐนิใหพ้ระสงฆท์ีไ่ดร้บัการคดัเลอืก 
9.ขอ้ใดเป็นสิง่ส าคญั จ าเป็นในการทอดผา้ป่า 
 ก. บรวิารผา้ป่า  
 ข. ผา้บงัสุกุล 
 ค. เครือ่งไทยธรรม  
 ง. ปัจจยัถวาย 

     10.การประกอบพธิกีรรมทุกครัง้ในทางพระพุทธศาสนา จะจบลงดว้ยการกระท าในขอ้ใด  
 ก. ถวายจตุปัจจยั  
 ข. ถวายเครือ่งไทยธรรม 
 ค. อุทศิส่วนกุศลใหบุ้พการ ี  
 ง. กรวดน ้า 
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                                                                                                                                                                                      กรอบท่ี 1 

 
 

 สวสัดคีรบัหลานๆ ส าหรบัเรือ่งทีเ่ราจะศกึษาต่อไปนี้ 
 เป็นเรือ่งทีช่าวพุทธทุกคนตอ้งรู ้และจะตอ้งท าเป็นดว้ย 
 และบางทเีราอาจจะเคยเขา้รว่ม แต่เราไมค่่อยสนใจเท่าไหรน่กั  
 ดงันัน้ลุงจะใหห้ลานๆ เป็นเจา้ภาพงานเลยทเีดยีว… 
 แต่ก่อนจะเป็นดจูดุประสงคก่์อนนะครบั 
 
 
 
 
 

 จดุประสงค ์
 1.  บอกความหมาย ความส าคญัของศาสนพธิไีด้ 
     2. อธบิายขัน้ตอนการประกอบ ศาสนพธิใีนเรือ่ง 
      การทอดผา้ป่า การทอดกฐนิได้ 
      3. สามารถปฏบิตัตินในการประกอบ ศาสนพธิทีาง 
       พระพุทธศาสนาไดถู้กตอ้ง 
 
 
 

               เมือ่ศกึษาจดุประสงคแ์ลว้ ดซูวิ่า 
            ต่อไปเป็นเน้ืออะไรนะ 
 
 
 
 
           
 
 

เ 
 

                                                                                                                        เปิดกรอบท่ี 2 
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                                                                                                                   กรอบท่ี 2 
 

 กรอบนี้เราจะมาเรยีนเรือ่งศาสนพธิแีละความจ าเป็น  
 ทีจ่ะตอ้งเรยีนรู ้อ่านดเูนื้อหาขา้งล่างนะหลานๆ 
 
 

  
 
      ศาสนพิธี 
 

 ศาสนพิธี หมายถงึ ระเบยีบแบบแผนหรอืแบบอยา่งทีพ่งึปฏบิตัใินศาสนา เมือ่
น ามาใชใ้นพระพุทธศาสนา จงึหมายถงึระเบยีบแบบแผน หรอืแบบอยา่ง  ทีพ่งึปฏบิตัใิน
พระพุทธศาสนา 
 ศาสนพธิ ีแสดงถงึเอกลกัษณ์ของชาต ิเป็นเครือ่งรวมน ้าใจใหค้นต่างหมู่ 
ต่างเหล่ามคีวามรูส้กึนึกคดิ เขา้มาสู่จดุหมายปลายทางอนัเดยีวกนั ดงันัน้  
พุทธศาสนิกชนทีด่จี าตอ้งรูจ้กัวฒันธรรมทางศาสนา เพื่อทีจ่ะปฏบิตัตินไดถู้กตอ้ง  
 
 
 
 

               ค าถาม   ศาสนพธิ ีหมายถงึอะไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

                                                                                                    เปิดกรอบท่ี 3 ลองตอบดคูรบั 
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                                                                                                                   กรอบท่ี 3 

 

                ตอบ ระเบยีบแบบแผนทีพ่งึปฏบิตัใินศาสนา 
 
 

      เรามาเริม่ศกึษาพธิเีลยนะหลานๆ ตัง้ใจดว้ย  
            เดีย๋วลุงจะแนะน าให้ 
 
 
  

     ศาสนพิธี เป็นเรือ่งประกอบในการนบัถอืพระพุทธศาสนา แต่เป็นทีน่ิยมว่าจ าเป็นตอ้งท าใน
ปัจจบุนัและตอ้งท าใหถู้กตอ้ง จงึจะก่อใหเ้กดิศรทัธาและ ความเลื่อมใส  ในทีน่ี้จะขอกล่าว 2 
เรือ่ง คอื 
 1. การทอดกฐนิ 
 2. การทอดผา้ป่า 
 
 

  ตามลุงมากรอบที ่4 เลยหลานๆ  
  จะไดศ้กึษาและฝึกปฏบิตัดิว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 

                                                                                                                      
                                                                           เปิดกรอบท่ี 4 
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                                                                                                                                                กรอบท่ี 4 
 

                    ก่อนทีเ่ราจะรูว้ธิกีารทอดกฐนิท าอยา่งไร  
              ก่อนอื่นตอ้งรูค้วามหมาย ความเป็นมา 
               ของกฐนิก่อนนะหลานๆ 
 
 

  
 
    1. การทอดกฐิน 
        กฐิน แปลเป็นภาษาบาลวี่า ไมส้ะดงึ ในสมยัก่อนไมม่เีครือ่งทุ่นแรงในการตดัเยบ็เหมอืน
ทุกวนัน้ี การท าผา้จวีร สบงตอ้งอาศยัผา้หลายผนืดว้ยกนั โดยขงึผา้กบัไมส้ะดงึก่อนจงึค่อยตดั
เยบ็ ดงันัน้ผา้จวีรส าเรจ็ไดก้ต็อ้งอาศยัไมส้ะดงึ แต่ปัจจบุนันัน้ไมม่แีลว้ แมซ้ือ้ผา้กต็อ้งใชค้ าว่าผา้
กฐนิอยูเ่หมอืนเดมิ 
       เมือ่ไดผ้า้กฐนิแลว้กน็ าไปถวายพระภกิษุสงฆท์ีจ่ าพรรษาตลอด 3 เดอืน เรยีกว่า ทอดกฐนิ 
อนัหมายถงึ การน าผา้กฐนิไปวางต่อหน้าพระสงฆ ์5 รปู โดยมไิดต้ัง้ใจจะถวายแด่พระสงฆร์ปูใด
รปูหน่ึง สุดแต่พระท่านจะมอบหมายกนัเอง 
 
 
 

 ค าถาม  กฐนิ หมายถงึอะไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          เปิดกรอบท่ี 5 
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                 ตอบ  ไม้สะดึง                                                                         กรอบท่ี 5 
 

   
 
 

  เอาละทนีี้   เรามาทราบถงึวตัถุประสงค์ 
  การทอดกฐนิมอีะไรบา้ง ตามมาเลยหลานๆ 
 
 

  
      วตัถปุระสงคก์ารทอดกฐิน 
 1. การท าบุญกฐนิถอืว่าเป็นการท าบุญทีม่อีานิสงสม์ากกว่าบุญอื่นๆ เพราะ  
มโีอกาสท าไดย้าก ปีหนึ่งม ี1 เดอืนเท่านัน้ 
 2. เป็นการอุปถมัภพ์ระสงฆใ์หม้ผีา้และอุปกรณ์เครือ่งใชส้บัเปลีย่น  
จากของเดมิทีใ่ชม้าตลอดพรรษา 
 3. เป็นการสบืทอดประเพณทีางพระพุทธศาสนาใหค้งอยู่ 
 4. เป็นการเปิดโอกาสใหพุ้ทธศาสนิกชนมโีอกาสท าบุญรว่มกนั  
 
 

 ค าถาม  ท าไมการท าบุญกฐนิถงึมอีานิสงสม์าก 
 
 
 

    ค าตอบหน้าต่อไปครบั 
 
 

           

    เปิดกรอบท่ี 6 



304 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                        กรอบท่ี 6 
 

 

         ตอบ เพราะท าไดย้าก มเีวลาจ ากดั ไมเ่หมอืนการท าบุญอยา่งอื่น ท าเมือ่ใดกไ็ด้  
 
 

    คุณลุงครบัมเีหตุผลอะไรจงึตอ้งทอดกฐนิครบั 
 
 

                     บอกพวกหนูไดม้ัย๊คะ 
            

                      ไดซ้หิลานตามลุงมาเลย 
                           อยูข่า้งล่างนี่ไง 
 
 

 
 
มลูเหตกุารทอดกฐิน 
            ครัง้หนึ่งมภีกิษุเมอืงปาฐา จ านวน 30 รปู มคีวามประสงคจ์ะเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้ที่
พระเชตุวนัมหาวหิาร แต่ไมท่นัเน่ืองจากจวนจะเขา้พรรษา จงึจ าพรรษาทีเ่มอืงสาเกต ระหว่างที่
จ าพรรษากม็คีวามรอ้นรนตอ้งการจะเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้ เมือ่ออกพรรษาปวารณาแลว้จงึรบี
เดนิทางมาเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้ ขณะนัน้ฝนยงัตกและพืน้ดนิเตม็ไปดว้ยน ้า ดนิเป็นโคลนตมจงึ
เปรอะเป้ือน เมือ่มาถงึกม็าเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้ทนัท ีพระพุทธองคจ์งึตรสัถามถงึความ
ยากล าบากของพระสงฆเ์หล่านัน้ และไดต้อบพระพุทธเจา้ทุกประการ พระพุทธองคจ์งึยกเหตุ 
และมพีุทธานุญาตใหม้กีารถวายผา้พระกฐนิตัง้แต่บดันัน้เป็นตน้มา  
 
 

                 ตอบ ค าถามลุงก่อนนะหลาน อยา่เพิง่งว่ง 
 
 
  
 

                    ค าถาม  พระสงฆเ์มอืงอะไรทีเ่ป็นเหตุใหม้ผีา้กฐนิ 
 
           
 
 
                                                                                                                                                              

เปิดกรอบท่ี   7 
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                                                                                                                                                                         กรอบท่ี 7 
 

                   ตอบ เมืองกาฐา 
 
 

 คุณลุงครบั เราจะท าอยา่งไรบา้งในการทอดกฐนิ  
 
 

                ตามลุงมาเลยหลานๆ ทัง้หลาย 
 

         มขีัน้ตอนอยา่งไรคะ 
 
 

  
     การปฏิบติั 
 1. ก าหนดระยะเวลาการทอดกฐนิ ตัง้แต่แรม 1 ค ่า เดอืน 11 ถงึ วนัขึน้ 15 ค ่า    
  เดอืน 12 จะทอดถวายก่อนหรอืหลงัจากนี้ไมไ่ด้ 
 2. วดัหนึ่งๆ จะรบักฐนิไดเ้พยีงครัง้เดยีว 
 3. วดัทีจ่ะรบักฐนิจะตอ้งมภีกิษุจ าพรรษาครบ 3 เดอืนไมข่าด เพราะ 
  ผา้กฐนิจะถวายพระภกิษุผูจ้ าพรรษาตลอดเท่านัน้ 
 4. ผูม้สีทิธทิอดกฐนิจะเป็นชาวบา้นหรอืพระสงฆไ์ด ้แต่ถา้เป็นพระสงฆ์ 
  จะตอ้งไมท่อดถวายวดัของตนเอง 
 5. เครือ่งกฐนิประกอบไปดว้ย ผา้กฐนิเป็นสิง่ส าคญัทีสุ่ด ขาดไมไ่ด ้พระพุทธองค์ 
  ประทานอนุญาต มขีนาดกวา้ง 1 เมตรครึง่ ยาว 2 เมตรครึง่เป็นอยา่งน้อย และนอกจากนัน้ก็ 
  จะเป็นเครือ่งบรขิารกฐนิ ซึง่มมีากมายหลายประการ  
 
        ค าถาม  เวลาทีส่ามารถรบักฐนิไดค้อืช่วงใด 
 
 

           เปิดกรอบท่ี 8 
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                                                                                                                                                                      กรอบท่ี 8 
 

 

   ระหว่างแรม 1 ค ่า เดอืน 11 ถงึขึน้ 15 ค ่า เดอืน 12 
 
 
 

        ตอนทีเ่ราทอดกฐนิ  
       เราจะตอ้งท าอะไรบา้งครบัคุณลุง 
 

      ผูห้ญงิทอดกฐนิไดม้ัย๊คะ 
 

        มขีัน้ตอนดงันี้หลาน 
       ผูช้ายหรอืผูห้ญงิกท็อดกฐนิได ้ไมไ่ดห้า้มเลย 
 
 

 
 
   ขัน้ตอนการถวายผา้กฐิน 
1.เจา้ภาพจะน าผา้กฐนิแห่รอบเวยีนขวารอบศาลาการเปรยีญ หรอืพระอุโบสถ ์3 รอบ แลว้น าผา้
กฐนิไปตัง้ไวท้ีห่น้าพระสงฆ ์ทีน่ัง่เรยีบรอ้ยแลว้ 
2.เจา้ภาพจะเป็นผูจ้ดุเทยีนธปูบชูาพระรตันตรยัอาราธนาศลี รบัศลี  
3.เจา้ภาพยกผา้ไตรกฐนิวางบนแขนทัง้สองขา้ง นัง่คุกเขา่ ประนมมอืหนัหน้าไปทางพระพุทธรปู 
กล่าวนมสัการพระรตันตรยั คอืตัง้มโน 3 จบ ในบางแห่งมกีารโยงสายสญิจน์แลว้กล่าวนมสัการ
พรอ้มกนั เมือ่กล่าวนมสัการพระรตันตรยั เสรจ็แลว้หนัหน้ามายงัทีป่ระชุมสงฆ ์แลว้กล่าวค า
ถวายกฐนิ 
 

 ยงัไมจ่บนะหลาน  
         ตามไปดกูรอบที ่9 เลยลุงไมถ่ามหรอก 
 
            เปิดกรอบท่ี 9 
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                                                                                                           กรอบท่ี 9 
 

                 ค าถวายกฐิน 
            อมิงั  ภนัเต  สะปะรวิารงั  กะฐนิะจวีะระทุสสงั  สงัฆสัสะ  โอโณชยามะ   
สาธุ  โน  ภนัเต  สงัโฆ  อมิงั  สะปะรวิารงั  กฐนิะทุสสงั  ปะฏคิคธันตุ ปะฏคิคะเหตวา   
จะอมินิา  ทุสเสนะ  กะฐนิงั  อตัถะระตุ  อมัหากงั  ทฆีะรสัตงั  หติายะ  สุขายะ 
         ค ำแปล 
  ขา้แต่พระสงฆผ์ูเ้จรญิทัง้หลาย  ขา้พเจา้ขอน้อมถวายผา้กฐนิจวีร พรอ้มทัง้บรวิารน้ีแก่
พระสงฆ ์ขอพระสงฆจ์งรบัผา้กฐนิพรอ้มทัง้บรวิารน้ีของขา้พเจา้ทัง้หลาย รบัแลว้จงกรานกฐนิ
ดว้ยผา้ผนืน้ี เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ขา้พเจา้ทัง้หลายตลอดกาลนานเทอญ  
  4.เมือ่กล่าวจบแลว้ กว็างผา้ไวพ้านทีเ่ดมิ ไมต่อ้งประเคน พระสงฆ์ กจ็ะท าพธิ ีเรยีกว่า 
อปโลกน์ ยกผา้ใหแ้ก่พระสงฆร์ปูใดรปูหน่ึง 
  5.เจา้ภาพกถ็วายบรวิารกฐนิ จตุปัจจยัแก่พระสงฆท์ุกรปู  
  6.เมือ่พระสงฆก์ล่าวอนุโมทนา ขึน้ตน้ดว้ย ยถา… เจา้ภาพกก็รวดน ้า อุทศิส่วนกุศล 
  7.เมือ่พระสงฆก์ล่าวสพัพ ีเจา้ภาพตัง้ใจประนมมอืรบัพรจนจบแลว้กราบ 3 ครัง้ เสรจ็พธิ ี
 
 
      อ่านแลว้หลานคงเขา้ใจด ี 
  และสามารถน าไปปฏบิตัไิดเ้ลย  
 แต่หลานตอบค าถามลุงก่อนนะครบั 
 
 
       ค าถาม  ค าขึน้ตน้ถวายกฐนิ เขยีนว่าอยา่งไร 
 
          เปิดกรอบท่ี 10 
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                                                                                                                                                                    กรอบท่ี 10 
 
 

 อมิงั  ภนัเต  สะปรวิารงั  กะฐนิะจวีะระทุสสงั 
 
 
   ตอบไดเ้ก่งมากหลานๆ ยงัไมจ่บนะ     ครบั 
   เรายงัตอ้งศกึษาเรือ่งผา้ป่าอกี ตามลุงมาซคิรบั 
 
           
 
  
 2. การทอดผา้ป่า 
  ผา้ป่า หมายถงึ ผา้ทีไ่มม่เีจา้ของ วางทิง้อยูต่ามป่า ป่าชา้หรอืพาดอยูต่ามกิง่ไม ้
ประเพณกีารทอดผา้ป่ามมีาตัง้แต่สมยัพุทธกาล โดยสมยัก่อนพระพุทธเจา้ไมป่ระทานอนุญาต
รบัผา้ไตรจวีรจากชาวบา้น เพยีงแต่ทรงอนุญาตใหส้าวกแสวงหาผา้บงัสุกุล หรอืผา้เป้ือนฝุ่ น 
เศษผา้จากกองขยะหรอืผา้ห่อซากศพ น ามาซกัฟอก ยอ้มฝาด ตดัเยบ็เป็นผา้กาสาวพสัตร ์แต่
ปัจจบุนัประชาชนไดท้ าผา้จวีรส าเรจ็รปู น าไปทิง้ในป่าหรอืกิง่ไม ้สุดแทแ้ต่พระสงฆร์ปูใดมาพบ
เขา้กจ็กัชกัเอาไป 
 
 
  เป็นอยา่งไรหลานๆ ความหมายผา้ป่าหลานๆ  
  คงเขา้ใจ ลุงกลวัหลานลมื ตอบค าถามลุงก่อนนะ 
 
 
 
 ค าถาม   ผา้ป่า คอือะไร 
 
 
          เปิดกรอบท่ี 11 
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                                                                                                                กรอบท่ี 11 
 

                        ผา้ทีไ่มม่เีจา้ของวางทิง้อยูต่ามป่า 
 
 
       คุณลุงครบั การทอดผา้ป่านี้ ทอดท าไมครบั  
       มขีอ้หา้มเหมอืนผา้กฐนิหรอืไมค่รบั 
 
 
 ค าถามดมีาก หลานๆ มองดขูา้งล่างไดเ้ลย 
 
 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพื่อช่วยอนุเคราะหไ์มใ่หพ้ระสงฆล์ าบากในการแสวงหาผา้มาท าจวีร 
เครือ่งนุ่งห่ม 
 2. เพื่อใหพ้ระสงฆนุ่์มห่มเฉพาะผา้บงัสุกุลเท่านัน้เป็นขอ้วตัรปฏบิตัิ 
 3. เพื่อรกัษาประเพณกีารทอดผา้ป่าใหค้งอยูต่ลอดไป 
 4. เป็นการท าบุญสรา้งกุศลของพุทธศาสนิกชน 
 การทอดผา้ป่าพุทธศาสนิกชนสามารถท าไดต้ลอดทัง้ปี กีค่ร ัง้กไ็ด้ 
 
 
      เป็นอยา่งไรหลานๆ ตอบค าถามคุณลุงก่อน 
 
 
 
 ค าถาม  การทอดผา้ป่ากระท าไดเ้มือ่ใด 
 
                เปิดกรอบท่ี 12 
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                                                                                                               กรอบท่ี 12    
                         ท าได้ตลอดทัง้ปี ไม่มีข้อจ ากดั 
 
 
       
          สมชายถา้เราจะไปถวายผา้ป่า  
              เราตอ้งท าอะไรบา้ง 
  
                  เราถามคุณลุงดกีว่านะ  
           ลุงคุณลุงครบั การทอดผา้ป่าท าอยา่งไรครบั 
 
             หลานตอบค าถามไดเ้ก่งมาก  
       เดีย๋วลุงจะพาไปท าเลย จะไดป้ฏบิตัจิรงิ  
              ตามคุณลุงมาเลยหลาน 
 

ขัน้ตอนการทอดผา้ป่า 
      ในสมยัโบราณ ผูศ้รทัธาน าผา้ป่าไปทิง้ทีป่่า จดุธปูเทยีนเป็นเครือ่งหมายใหแ้ก่พระสงฆก์็  
   เสรจ็พธิแีต่ในปัจจบุนัมกัจะเตรยีมเครือ่งไทยธรรมไปดว้ยล าดบัขัน้ตอนการทอดผา้ป่ามดีงันี้  
      1.ผูท่ี้ประสงคจ์ะทอดผา้ป่า จดัหาผา้สบงจวีรและเครือ่งบรวิาร แลว้น าไปแขวน ไปปักไว้
ในกระถาง ส่วนมากประชาชนจะน ากิง่ไมใ้ส่กระถาง ซึง่สมมตวิ่าเป็นป่า  
       2. เม่ือน าผา้ป่ามาท่ีวดั กน็ าไปวางไว ้เมือ่พระสงฆเ์ดนิมาชกัผา้ป่า ใหก้ล่าวค าว่า 
          อมิานิ  มะยงัภนัเต  ปังสุกูลจวีรานิ สะปะรวิารานิ ภกิขสุงัฆสัสะ โอโณชยามะ สาธุโน   
  ภนัเต อมิานิ ปังสุกูลจวีรานิ สะปะรวิารานิ ปฏคิคณัหาตุ อมัหากงั ทฆีะรสัตงั หติายะ สุขายะ  
         ค าแปล  ขา้แต่พระสงฆผ์ูเ้จรญิ ขา้พเจา้ทัง้หลายขอน้อมถวายผา้บงัสุกุลจวีรกบัทัง้ของ   
  บรวิารเหล่าน้ีของขา้พเจา้ทัง้หลาย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ขา้พเจา้ทัง้หลาย สิน้กาล  
   นานเทอญ 
 
     ค าถาม  ค าขึน้ตน้การถวายผา้ป่า เขยีนว่าอยา่งไร เปิดกรอบท่ี 13 
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                                                                                                      กรอบท่ี 13 
               อิมานิ  มะยงัภนัเต  ปังสกุลูจีวรานิ 
 
 
 3. เม่ือกล่าวค าถวายจบ ไมน่ิยมยกถวาย พระสงฆท์่านจะมาชกัผา้บงัสุกุลแลว้
กลบัมาอนุโมทนา 
 4. เจ้าภาพและผูม้าร่วมงานเตรียมน ้ากรวดอทิุศส่วนกศุลให้ผูท่ี้ล่วงลบัไป
แล้ว เมือ่พระสงฆก์ล่าวค าว่า “ยถา…” กร็นิน ้า เมือ่พระสงฆก์ล่าวค าว่า “สพัพ…ี” กห็ยดุรนิน ้า 
เพื่อรบัพร เป็นอนัเสรจ็พธิ ี
 
                            เป็นอยา่งไรบา้งหลานๆ เรือ่งนี้ ยุง่ยากหรอืเปล่า                                       
                           คงไมย่ากเท่าไรนะ ลุงมธีุระทีต่อ้งไปท าแลว้ล่ะ 
                           คราวหน้าเอาไวคุ้ยกนัต่อนะ 

 
 
                 ขอบคุณมากค่ะคุณลุง  
        ขอบคุณครบั 
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แบบฝึกหดัท้ายบท 
เร่ือง   ศาสนพิธีทางพระพทุธศาสนา 

 
ตอนท่ี 1 จงน าอกัษรทีอ่ยูห่น้าขอ้ความในหมวด ข มาใส่ใน (………..) 
 หน้าขอ้ความในหมวด ก  ใหถู้กตอ้งสมัพนัธก์นั 
 

หมวด   ก หมวด  ข 
(………) 1. ท าไดต้ัง้แต่แรม 1 ค ่า เดอืน 11 
  ถงึขัน้ 15 ค ่า เดอืน 12 
(………) 2. การปัน่ฝ้าย ยอ้ม ตดัเยบ็ เป็นจวีร 
  เสรจ็ภายใน 1 วนั 
(………) 3. ตอ้งเป็นวดัหลวงเท่านัน้ ถงึจะทอดถวายได้ 
(………) 4. ผา้บงัสุกุล 
(………) 5. กฐนิ 

ก. ไตรจวีร 
ข. ไมส้ะดงึ 
ค. ผา้ป่า 
ง. ทอดกฐนิ 
จ. จลุกฐนิ 
ฉ. ไตรจวีร 
ช. กฐนิพระราชทาน 

 
ตอนท่ี 2 จงตอบค าถามใหส้มบรูณ์ 
 1. ศาสนพธิ ีคอือะไร…………………………………………………………………. 
  …………………………………………………………………………………….. 
 2. พุทธศาสนิกชนตอ้งรู ้ศาสนพธิ ีเพื่อ………………………………………………. 
  …………………………………………………………………………………….. 
 3. ท าไมตอ้งกรวดน ้า………………………………………………………………… 
  …………………………………………………………………………………….. 
 4. วดัสามารถรบักฐนิไดก้ีค่ร ัง้ 
  …………………………………………………………………………………….. 
 5. พุทธศาสนิกชนสามารถทอดผา้ป่าไดก้ีค่ร ัง้ 
  …………………………………………………………………………………….. 
 

  



313 
 

โรงเรียนโสกก่ามวิทยา  อ าเภอเซกา  จงัหวดัหนองคาย 
แบบทดสอบก่อนหลงัเรียน พระพทุธศาสนา   ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 

เร่ือง   ศาสนพิธีทางพระพทุธศาสนา 
จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 1. วเิคราะหค์ุณค่าของ ศาสนพธิแีละปฏบิตัตินไดถู้กตอ้ง 
 2. อธบิายค าสอนทีเ่กีย่วเนื่องกบัวนัส าคญัทางศาสนา และปฏบิตัตินไดถู้กตอ้ง 
ค าสัง่  ใหน้กัเรยีนท าเครือ่งหมาย  ทบัตวัอกัษรทีเ่หน็ว่าถูกตอ้งทีสุ่ดเพยีงขอ้เดยีว 
1.กฐนิท าหลงัวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา คอืวนัอะไร 
 ก. วนัเขา้พรรษา  
 ข. วนัมาฆบชูา 
 ค. วนัวสิาขบชูา  
 ง. วนัออกพรรษา 
2.กฐนิสามคัคคีอืกฐนิอะไร 
 ก. กฐนิทีพ่ระมหากษตัรยิอ์นุญาตใหท้ า  
 ข. กฐนิตกคา้งจากวดัอื่น 
 ค. กฐนิหลวง  
 ง. กฐนิทีช่าวบา้นรว่มใจกนัจดัท า 
3.ขอ้ใดเป็นขอ้ความกล่าวไมถู่กตอ้งเกีย่วกบัการทอดกฐนิ 
 ก. วดัหนึ่งๆ รบักฐนิไดเ้พยีงครัง้เดยีว 
 ข. ผา้กฐนิจะถวายพระสงฆท์ีจ่ าพรรษาตลอด 3 เดอืนเท่านัน้ 
 ค. การทอดกฐนิจะกระท าไดต้ลอดทัง้ปี กีค่ร ัง้กไ็ด้ 
 ง. การทอดกฐนิวดัทีร่บัตอ้งมภีกิษุครบ 5 รปูขึน้ไป 
4.การกรานกฐนิเกีย่วขอ้งกบัพธิใีนขอ้ใด 
 ก. ตดัเยบ็ผา้เพื่อท าจวีร 
 ข. ก าหนดเวลาทอดกฐนิ 
 ค. อนุโมทนาผา้กฐนิ โดยพระสงฆใ์นวดั 
 ง. การมอบผา้กฐนิใหพ้ระสงฆท์ีไ่ดร้บัการคดัเลอืก 
5.ขอ้ใดขาดไมไ่ดใ้นการทอดผา้ป่า 
 ก. บรวิารผา้ป่า  
 ข. ผา้บงัสุกุล 
 ค. เครือ่งไทยธรรม  
 ง. ปัจจยั 
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6. ขอ้ใดไมใ่ช่เป็นจดุประสงคก์ารทอดกฐนิ 
 ก. สบืต่อประเพณทีางพระพุทธศาสนา  
 ข. พุทธศาสนิกชนไดท้ าบุญรว่มกนั 
 ค. ไดศ้กึษาพระธรรมวนิยั  
 ง. ไดอุ้ปถมัภพ์ระสงฆ ์
7. อมิงั มะยงั ภนัเต สะปะรวิะรงั กะฐนิะจวีะระทุสสงั เป็นค ากล่าวเรือ่งอะไร  
 ก. การถวายภตัตาหาร  
 ข. การถวายเทยีนพรรษา 
 ค. ถวายผา้ป่า  
 ง. ถวายผา้กฐนิ 
8. อมิานิ มะยงั ภนัเต ปังสุกุลจวีรานิ   เป็นค ากล่าวเรือ่งใด 
 ก. ผา้กฐนิ  
 ข. ผา้ป่า 
 ค. การถวายเทยีนพรรษา  
 ง. การถวายภตัตาหาร 
9. ขอ้ใดไมใ่ช่คุณสมบตัขิองพระภกิษุทีจ่ะรบัผา้กฐนิ 
 ก. พระเถระทีม่จีวีรเก่า 
 ข. พระเถระผูรู้จ้กัพระธรรมวนิยั 
 ค. พระนวกะทีจ่ะลาสกิขาในวนัแรม 2 ค ่า เดอืน 12 นี้ 
 ง. พระนวกะทีจ่ะตัง้ใจศกึษาเล่าเรยีนพระธรรมวนิยั 
10. การประกอบพธิกีรรมทางพระพุทธศาสนาทุกครัง้จะจบลงดว้ยการกระท าในขอ้ใด  
 ก. กรวดน ้า  
 ข. ถวายจตุปัจจยั 
 ค. ถวายเครือ่งไทยธรรม  
 ง. อุทศิส่วนกุศลใหบุ้พการ ี
 

  



315 
 

เฉลยแบบฝึกหดัท้ายบท 
เร่ือง   ศาสนพิธีทางพระพทุธศาสนา 

 
ตอนท่ี 1 
 
 ( ง )  1. 
 ( จ )  2. 
 ( ช )  3. 
 ( ค )  4. 
 ( ง )  5. 
 
 
ตอนท่ี 2  
 1. ระเบยีบแบบแผนหรอืแบบอยา่งทีพ่งึปฏบิตัใินศาสนา 
 2. จะไดป้ฏบิตัตินไดถู้กตอ้ง 
 3. เพื่ออุทศิส่วนกุศลใหผู้ท้ีล่่วงลบัไปแลว้ 
 4. รบัไดเ้พยีง 1 ครัง้ 
 5. รบักีค่ร ัง้กไ็ด้ 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน 
                                       เร่ือง   ศาสนพิธีทางพระพทุธศาสนา 
 
 

ก่อนเรยีน หลงัเรยีน 
1.  ง 
2.  ก 
3.  ข 
4.  ง 
5.  ข 
6.  ข 
7.  ง 
8.  ง 
9.  ข 
10. ง 

1.  ง 
2.  ง 
3.  ค 
4.  ง 
5.  ข 
6.  ค 
7.  ง 
8.  ข 
9.  ค 
10. ก 
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ใบความรู้ท่ี 2  
กรณีตวัอย่าง 

สามสหาย ช้าง ลิง นกกระทา 
_______________________________________________________ 

   

                                                   

 

ในอดตีกาล ณ ป่าใหญ่แห่ง
หนึ่งมสีตัว ์๓ ชนิด อาศยัอยู่
ดว้ยกนัทีต่น้ไทรใหญ่กลางป่า 
 

สตัวท์ัง้ ๓ ชนิด คอื 
นกกระทา  ลงิ 
และชา้ง 
 

แมจ้ะอาศยัอยูท่ีเ่ดยีวกนั สตัวแ์ต่ละ

ตวัต่างกม็คีวามถอืด ีประพฤตติน

ตามใจชอบโดยไมย่ าเกรงซึง่กนัและ

กนั 
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สตัว์ทัง้ 3 ตา่งไมมี่ความเคารพ 

ย าเกรงกนั จงึหาความสงบไมไ่ด้ 

ตา่งก็มีความโกรธเคืองกนัอยูเ่นืองๆ 

จนกระทัง่วนัหนึง่ 



321 
 

 

 

 
 
 



322 
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เม่ือสตัวท์ัง้ ๓ 
ยอมรบั กนัตาม
อาวโุสแล้วนก
กระทาผูม้ีอาวโุส 
สงูสดุ จึงได้ให้
โอวาทแก่ช้าง และ
ลิง 
 

 

นกกระทาผูเ้ป็นพีใ่หญ่นัน้
เป็นผูม้ ีความรูค้วามคดิ จงึ
คอยใหโ้อวาทแก่น้องทัง้ 2
เสมอทัง้ยงัชวนใหร้กัษาศลี 
5 อกีดว้ย สตัวท์ัง้ 3 อยู่
ดว้ยกนัอยา่งมคีวามสุข 
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ใบกิจกรรมท่ี 2 
ชื่อ........................................................เลขที.่......................................................................  
_____________________________________________________________________ 
 
1. สาเหตุของปัญหา คอื เรือ่งอะไร 
 ตอบ.....................................................................................................................  
..........................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................     
2. สตัวท์ัง้สามใชห้ลกัเกณฑอ์ะไรในการพจิารณาว่าใครจะเป็นพีใ่หญ่  
 ตอบ.....................................................................................................................  
..........................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................    
3. ในการตรวจสอบว่าใครจะเป็นพีใ่หญ่ สามสหาย ช้าง ลิง นกกระทา ท าอยา่งไร 
            ตอบ.....................................................................................................................  
..........................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................     
4. ถา้สตัวท์ัง้สามตกลงกนัไมไ่ดจ้ะเกดิอะไรขึน้ 
 ตอบ.....................................................................................................................  
..........................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................     
5. สมมตุวิ่าจะมกีารเลอืกหวัหน้าและคณะกรรมการหอ้งเรยีนนกัเรยีนจะใชห้ลกัอะไรเป็นเกณฑ์
ในการเลอืก 
 ตอบ.....................................................................................................................  
..........................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................      
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แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม  

(สาระการเรียนรู้พระพทุธศาสนา)              ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2                                                                               
หน่วยการเรียนท่ี 6 (ระลึกถึงความดี)                                                        จ านวน 2 ชัว่โมง 
เร่ือง  วนัส าคญัทางพระพทุธศาสนา                           ครผููส้อน นายจ าเนียร โพสาวงั   
 
1.มาตรฐานการเรียนรู้  1.2 
  เขา้ใจตระหนกัและปฏบิตัตินเป็น ศาสนิกชนทีด่ ีและธ ารงรกัษาพระพุทธศาสนาหรอื
ศาสนาทีต่นนบัถอื 
 
2.ตวัช้ีวดั  
 อธบิายค าสอนทีเ่กีย่วเนื่องกบัวนัส าคญัทางศาสนาและปฏบิตัตินไดถู้กตอ้ง  
 
3.สาระส าคญั 
 วนัส าคญัทางพระพุทธศาสนาเป็นวนัทีก่ าหนดขึน้เพื่อใหพุ้ทธศาสนิกชนไดป้ระกอบ
พธิกีรรม มกีารบชูาระลกึถงึคุณของพระรตันตรยั และน าหลกัธรรมทีเ่กีย่วเนื่องในวนัส าคญั
เหล่านัน้มาประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนัและวนัเขา้พรรษา-วนัออกพรรษา วนัเทโวโรหณะ แมจ้ะ
เป็นเรือ่งของพระสงฆท์ีจ่ะปฏบิตัโิดยตรง แต่พุทธศาสนิกชนกเ็ลื่อมใสศรทัธา ประกอบพธิที าบุญ
ประจ าปี จนกลายเป็นประเพณทีีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา  
 
4.จดุประสงคก์ารเรียนรู้ เมือ่เรยีนจบบทเรยีนแลว้นกัเรยีนสามารถ 

4.1 อธบิายความหมายและความส าคญัของวนัเขา้พรรษา-วนัออกพรรษา  
วนัเทโวโรหณะ ได ้
 4.2 บอกล าดบัขัน้ตอนการปฏบิตัตินในวนัเขา้พรรษา-วนัออกพรรษา  
วนัเทโวโรหณะ และสามารถน าหลกัธรรมทีเ่กีย่วเนื่องไปใชใ้นชวีติประจ าวนัได ้
         4.3 มทีกัษะในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 
 
5.คณุลกัษณะทีพึงประสงค ์
 5.1 เป็นคนดี คอื เป็นคนมวีนิยัในการเรยีนรู ้สนใจใฝ่เรยีนรู ้มุง่มัน่การท างาน  
 5.2 เป็นคนเก่ง เรยีนรูด้ว้ยตนเอง สรปุสิง่ทีเ่รยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง น าหลกัธรรมไปปฏบิตัิ
พฒันาตนเองและสิง่แวดลอ้ม ท าภาระชิน้งานอยา่งเป็นระบบ ท างานรว่มกนัตามบทบาทหน้าที่
ยอมรบัการตชิมจากเพื่อนและน ามาพฒันาตนเอง 
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5.3 เป็นคนมีความสขุ คอื มคีวามสนุกในการปฏบิตักิจิกรรม มคีวามภมูใิจชื่นชม
ผลงานของตนและผูอ้ื่นพงึพอใจในการประพฤตใินสิง่ทีถู่กตอ้งดงีาม รา่เรงิแจม่ใส  

 
6.สาระการเรียนรู้ 
 

ประวตั ิความส าคญั 
                                                                                                  
                                                                                                 การปฏบิตัติน          
                                                                 วนัเข้าพรรษา                
                                                                                              

วนัส าคญัทาง                                   
พระพทุธศาสนา 

 
                                                           
                                                                                              
 
 
 
 
 
7.การจดักิจกรรมการเรียนรู้  
(ชัว่โมงท่ี 1) 
 ขัน้ส ารวจประเดน็ 
 7.1 คร ูนกัเรยีนรว่มกนัสวดมนตไ์หวพ้ระ นัง่สมาธแิผ่เมตตาต่อสตัว ์ใชเ้วลา 5 นาท ี
 7.2 นกัเรยีนดภูาพการแห่เทยีนทีจ่งัหวดัอุบลราชธานี และดภูาพการแห่ปราสาทผึง้ที่
จงัหวดัสกลนคร ภาพการไหลเรอืไฟทีจ่งัหวดันครพนม 
 7.3 ครซูกัถามนกัเรยีนว่ากจิกรรมการแห่เทยีน กระท าในเทศกาลใด และภาพการแห่
ปราสาทผึง้ ภาพการไหลเรอืไฟกระท าในเทศกาลใด ใหน้กัเรยีนอาสาตอบ 2-3 คน 
 7.4 ครซูกัถามกจิกรรมทีอ่ยูใ่นภาพมปีระโยชน์อยา่งไร หมูบ่า้นของนกัเรยีนมกีจิกรรม
ดงักล่าวหรอืไม ่ใหน้กัเรยีนอาสาตอบ 2-3 คน 
 7.5 คร ูนกัเรยีนรว่มกนัสรปุความคดิเหน็ของนกัเรยีนบนกระดานด า 
 7.6 ครแูจง้จดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 

  วนัออกพรรษา 

ประวตัคิวามส าคญั 

การปฏบิตัติน 
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 ขัน้การให้ความรู้ฐาน 
  7.7 ครสูอบถามประเพณี ทางพุทธศาสนาว่า นกัเรยีนเคยไปรว่มพธิกีรรมอะไรถา้
ตอ้งการใหพ้ธิกีารทอดกฐนิ การทอดผา้ป่าให้คงอยูจ่ะตอ้งท าอยา่งไรบา้ง โดยครแูละนกัเรยีน
รว่มกนัแสดงความคดิเหน็โดยจดลงบนกระดานด า  
 ขัน้การวิเคราะห์   
 7.8 นกัเรยีนรว่มกนัสรา้งแผนทีค่วามคดิ (Mind mapping) ในเนื้อหาทีเ่รยีน  
คอื วนัเขา้พรรษา วนัออกพรรษา 
 7.9 ครแูบ่งนกัเรยีนออกเป็น 4 กลุ่ม เพื่อศกึษาบทเรยีนส าเรจ็รปูเรือ่ง วนัเขา้พรรษา 
วนัออกพรรษา 
 7.10 นกัเรยีนทัง้ 4 กลุ่ม ศกึษาใบความรู ้และท ากจิกรรมตามใบความรูท้ีอ่ยูใ่น
บทเรยีนส าเรจ็รปู  
 7.11 นกัเรยีนรบับทเรยีนส าเรจ็รปู เรือ่ง ศาสนพธิใีนทางพระพุทธศาสนา การปฏบิตัิ
ตนและหลกัธรรมใน วนัเขา้พรรษา วนัออกพรรษา และท ากจิกรรมตามใบงานในบทเรยีน
ส าเรจ็รปู  
 7.12 ครสูุ่มนกัเรยีน 2 กลุ่ม รว่มกนัสรปุ วนัเขา้พรรษา และวนัออกพรรษา ตลอดจน
การปฏบิตัติน ในดงักล่าว สรปุสาระทีไ่ดล้งในสมดุของตนเอง 
 
(ชัว่โมงท่ี 2)  
 ขัน้เรียนรู้สถานการณ์  
    7.13 นกัเรยีนรบัใบความรูท้ี ่2 การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ กรณตีวัอยา่ง  
เรือ่ง สามสหาย ชา้ง ลงิ นกกระทา รว่มกนัศกึษาโดยพจิารณาว่า 
      7.13.1 สาเหตุของปัญหา คอื เรือ่งอะไร  
      7.13.2 สตัวท์ัง้สามใชห้ลกัเกณฑอ์ะไรในการพจิารณาว่าใครจะเป็นพีใ่หญ่  
      7.13.3 ในการตรวจสอบว่าใครจะเป็นพีใ่หญ่ สามสหาย ชา้ง ลงิ นกกระทา  
ท าอยา่งไร 
      7.13.4 ถา้สตัวท์ัง้สามตกลงกนัไมไ่ดจ้ะเกดิอะไรขึน้ 
      7.13.5 สมมตุวิ่าจะมกีารเลอืกหวัหน้าและคณะกรรมการหอ้งเรยีนนกัเรยีนจะใช้
หลกัอะไรเป็นเกณฑใ์นการเลอืก 
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ขัน้วางแผนการจดัการ 
 7.14 นกัเรยีนแต่ละกลุ่มรว่มกนัประชุมปรกึษาเรือ่งการท าชิน้งานของกลุ่ม /ตนเอง 
หลงัจากทีเ่รยีนเรือ่ง การทอดกฐนิ การทอดผา้ป่า 
 
 ขัน้ลงมือปฏิบติั  
 7.15 นกัเรยีนน าเสนอชิน้งานทีก่ลุ่มจดัท า /งานทีน่กัเรยีนคนเดยีวเป็นผูท้ีจ่ดัท า 
 7.16 นกัเรยีนรว่มกนัประเมนิชิน้ตามแบบประเมนิทีไ่ดร้บั  
 
 ขัน้แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
   7.17 นกัเรยีนน าชิน้งานมารว่มกนัแสดงทีป้่ายนิเทศเพื่อการเผยแพรผ่ลงานรว่มกนัชื่น
ชมประเมนิผลการจดัป้ายนิเทศ ตามแบบประเมนิทีม่อบหมาย  

  7.18 นกัเรยีนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกประเมนิผลการ จดัป้ายนิเทศตามแบบประเมนิ
ทีไ่ดร้บั 

 
8. ส่ือ/อปุกรณ์/และแหล่งการเรียนรู้ 
 8.1 ภาพประเพณกีารแห่เทยีนเขา้พรรษาของจงัหวดัอุบลราชธานี  
    1) ภาพประเพณกีารตกับาตรเทโวจงัหวดัอุทยัธานี 
    2) ภาพแห่ปราสาทผึง้ทีจ่งัหวดัสกลนคร 
    3) ภาพไหลเรอืทีจ่งัหวดันครพนม 
    4) บทเรยีนส าเรจ็รปู เรือ่ง ศาสนพธิทีางพระพุทธศาสนา 
    5) ใบความรูท้ี ่2 การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ เรือ่ง สามสหาย ชา้ง ลงิ นกกระทา   
ใบกจิกรรมที ่2 
    6) หนงัสอืเรยีนสงัคมศกึษา ส 0110, ส 0111 พระพุทธศาสนาที่
กระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชเ้ป็นแบบเรยีนได ้
    7) หนงัเรยีนกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม สาระ
พระพุทธศาสนา ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 
 8.2 แหล่งเรยีนรู ้
    1) หอ้งสมดุ/หอ้งจรยิธรรมโรงเรยีนโสกก่ามวทิยา 
    2) พระครอูดุลธรรมาภมิณฑ ์เจา้อาวาสวดัโนนส าราญ ต.โสกก่ามอ.เซกา จ.บงึกาฬ  
    3) http://www.aksorn.com/Lib/s/soc-01 
    4) www.geocities.com/wisuttipom/Buddhist.html. 
    5) www.Thaibuddhism.hypermart.net 

http://www.thaibuddhism.hypermart.net/


329 
 

        6) www.Thaigoodview.com 
        7) www.Kalyanamitra.org 
 
9. การวดัผลและประเมินผล 
 

รายการประเมนิ วธิกีารประเมนิ เครือ่งมอื เกณฑก์ารประเมนิ 
1.อธบิายความหมายและ
ความส าคญัของวนั
เขา้พรรษา-วนัออกพรรษา  
วนัเทโวโรหณะ ได ้
2. บอกล าดบัขัน้ตอนการ
ปฏบิตัตินในวนัเขา้พรรษา-
วนัออกพรรษา วนัเทโว
โรหณะ และสามารถน า
หลกัธรรมทีเ่กีย่วเนื่องไปใช้
ในชวีติประจ าวนัได ้
3. มทีกัษะการคดิอยา่งมี
วจิารณญาณ  
 

สอบถาม 
 
 
 
ตรวจใบกจิกรรม 
ในบทเรยีนส าเรจ็รปู 
วนัส าคญัทาง
พระพุทธศาสนา 
 
 
ตรวจใบกจิกรรมที2่ 

แบบสอบถาม 
 
 
 
ใบกจิกรรมใน
บทเรยีนส าเรจ็รปู 
วนัส าคญัทาง
พระพุทธศาสนา 
 
 
ใบกจิกรรม 2 

 
 
 
 
ผ่านเกณฑร์อ้ยละ 
80 
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ความคิดเหน็ของผูบ้งัคบับญัชาหรือผูท่ี้ได้รบัมอบหมาย  
(ตรวจ/นิเทศ/เสนอแนะ) 

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

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

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

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

 
    ช่ือ............................................................ผูบ้ริหารโรงเรียน  
        (...........................................................)  
    …........./………………………./………………….. 
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บนัทึกหลงัสอน 
ผลการสอน 
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
ปัญหาอปุสรรค 
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
ข้อเสนอแนะ 
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
     ลงช่ือ...........................................ครผููส้อน  
                 (นายจ าเนียร  โพสาวงั)  
        …………/…………………/………… 
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ภาคผนวก 
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          ภาพ  ประเพณกีารแห่ปราสาทผึง้จงัหวดัสกลนคร 
 

 
 

 ภาพ  ประเพณไีหลเรอืไป จงัหวดันครพนม 
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                 ภาพ  การแห่เทยีนพรรษาจงัหวดัอุบลราชธานี  
 

 
 

 ภาพ  การตกับาตรเทโวโรหนะ จงัหวดัอุทยัธานี 
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บทเรียนส าเรจ็รปู 
วนัส าคญัทางพระพทุธศาสนา 

ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 
 

 
 

โดย 
นายจ าเนียร โพสาวงั 

ต าแหน่ง คร ูวิทยฐานะครชู านาญการพิเศษ 
 

โรงเรียนโสกก่ามวิทยา  อ าเภอเซกา  จงัหวดับงึกาฬ 
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 
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เรือ่ง 

 
 

 
 
 

หน้า 

 

คาํแนะนาในการศกึษาบทเรยีนสาํเรจ็รปู 

  

1 

แบบทดสอบก่อนเรยีน 
 2 

กรอบเนื้อหาสาระ (กรอบที ่1-9)  5 

แบบฝึกหดัทายบทเรยีน 
 14 

แบบทดสอบหลงัเรยีน 
 15 

บรรณานุกรม  18 

 

 
 
 
 
 
 

สารบญั 



337 
 

 
 
 

                             ค าแนะน าในการศึกษาบทเรียนส าเรจ็รปู 
 
 

1. ใหน้กัเรยีนอ่านจดุประสงคก์ารเรยีนรูแ้ลว้  จงึเริม่อ่านเน้ือหาสาระ 
2. บทเรยีนเล่มนี้ เรือ่ง วนัเขา้พรรษา วนัออกพรรษา มทีัง้หมด 9 กรอบ ใหน้กัเรยีน 
อ่านทลีะกรอบแลว้ปฏบิตัติามคาํแนะนําในกรอบอยา่งเครง่ครดั  
3. บทเรยีนแต่ละกรอบเป็นลกัษณะการใหค้วามรู้ จะมคีาํถามอยูท่า้ยกรอบ และจะมเีฉลยอยูท่ี่ 
มมุซา้ยของกรอบถดัไป นกัเรยีนอ่านและเขยีนคาํตอบลงในกระดาษทีค่รแูจกให้ แต่หา้ม 
ขดีเขยีนสิง่ใดลงบทเรยีนสาํเรจ็รปูน้ีอยา่งเดด็ขาด  เมือ่ตอบแลว้ใหด้เูฉลยไดใ้นกรอบถดัไป 
นกัเรยีนกจ็ะทราบว่าตนเองทาํไดห้รอืไม่ 
4. นกัเรยีนตอ้งมคีวามซื่อสตัยต่์อตนเอง อยา่ดเูฉลยก่อนเขยีนคาํตอบ 
5. เมือ่อ่านและตอบคาํถามครบทุกกรอบแลว้ ใหน้กัเรยีนทาํแบบฝึกหดัเพื่อทบทวนความรู้ 
ความเขา้ใจอกีครัง้หนึ่ง 
6. เมือ่นกัเรยีนอ่านวธิกีารศกึษาบทเรยีนสาํเรจ็รปู  เขา้ใจทุกอยา่งแลว้ใหน้กัเรยีนเปิดอ่านได้ 
เลย 
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แบบทดสอบก่อนเรียน รายวิชาสาระพระพทุธศาสนา ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 

เร่ือง วนัเข้าพรรษา วนัออกพรรษา 
 
 
 
 

ค าช้ีแจง ใหน้กัเรยีนทาํเครือ่งหมาย X ทบัตวัอกัษรทีเ่หน็ว่าถูกตอ้งทีสุ่ดเพยีงขอ้เดยีว 
1. ขอ้ใดคอืหลกัเกณฑท์ีพ่ระสงฆต์อ้งปฏบิตัใินช่วงวนัเขา้พรรษา 

ก. สวดปาตโิมกขท์ุกครัง้หลงัทาํวตัร 
ข. งดจารกิจากวดัแลว้ศกึษาปฏบิตัธิรรม 
ค. เดนิทางไปเยีย่มวดัในทอ้งถิน่กนัดาร 
ง. ออกเยีย่มเยยีน ชาวบา้นทีอ่ยูใ่กลเ้คยีง 

2. การถวายทานในขอ้ใดทีก่ระทาํในช่วงของวนัเขา้พรรษาเท่านัน้  
ก. การทอดผา้ป่า 
ข. การทอดกฐนิ 
ค. การตกับาตรเทโว 

ง. การทาํบุญปวารณา 
3. กจิกรรมใดทีค่นทัว่ไปนิยมใชเ้ป็นจดุเริม่ตน้ของการละเลกิอบายมขุ  

ก. วนัมาฆบชูา 
ข. วนัวสิาขบชูา 
ค. วนัเขา้พรรษา 

ง. วนัออกพรรษา 
4. สิง่ใดของทีจ่าํเป็นทีพุ่ทธศาสนิกชนนําไปถวายพระสงฆ์ เมือ่ช่วงเขา้พรรษา 

ก. ผา้ป่า 
ข. ผา้อาบน้ําฝน 
ค. ผา้ไตรจวีร 
ง. ผา้สงัฆาฏ ิ

5. วตัถุประสงคก์ารถวายเทยีนพรรษาแด่พระสงฆค์อืขอ้ใด 
ก. การหาเงนิเขา้วดัเพื่อนําไปสรา้ง ศาสนสถาน 
ข. เพื่อส่งเสรมิความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างวดักบับา้น 
ค. เพื่อใหส้่องทางใหแ้ก่ผูส้ญัจรไปมาบรเิวณรอบวดั 
ง. เพื่อนําไปจดุเป็นแสงสว่าง เพราะสมยัโบราณไมม่ี 
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6. ประวตักิารตกับาตรเทโว เมือ่ครัง้ทีพ่ระพุทธเจา้เสดจ็ไปโปรดพุทธมารดา  บนสวรรค ์
ชัน้ดาวดงึส ์แลว้เสดจ็กลบัมายงัโลกมนุษยใ์หข้อ้คดิสาํคญัในเรือ่งใด 

ก. การตอ้นรบัพระพุทธเจา้ 
ข. ความศรทัธาเลื่อมใสในพระพุทธเจา้ 
ค. การตอบแทนบุญคุณของผูม้พีระคุณ 
ง. การทาํบุญใส่บาตรกบัพระพุทธเจา้จะไดบุ้ญมาก  

7. อาหารพเิศษทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของการทาํบุญในวนัออกพรรษา คอืขอ้ใด 
ก. ขา้วเหนียวกวน 
ข. ผลไมต้ามฤดกูาล 
ค. กลว้ยไขห่รอืกระยาสารท 
ง. ขา้วตม้ลกูโยนหรอืขา้วตม้มดัไต้ 

8. กจิกรรมใดทีน่กัเรยีนสามารถนําไปใชเ้พื่อใหเ้หน็ขอ้บกพรอ่งของตนเอง  
ก. การขอขมา 
ข. การจาํพรรษา 
ค. การปวารณา 
ง. การบาํเพญ็ภาวนา 

9. ผูใ้ดไมม่สีทิธิท์อดกฐนิ 
ก. ไวยาวจักร 
ข. ทายกของวดั 
ค. บดิามารดาของเจา้อาวาส 

ง. ภกิษุอยูจ่าํพรรษาในวดัทีท่อดกฐนิ 
10. ขอ้ใดต่อไปนี้ไมถู่กตอ้ง 

ก. การทอดกฐนิกําหนดระยะไว้ 1 เดอืน 
ข. การทอดผา้ป่ากระทาํไดปี้ละ 1 ครัง้ 
ค. การทอดผา้ป่าจะทาํเมือ่ไรกไ็ด้ ทอดกีค่ร ัง้กไ็ด ้
ง. วนัลอยกระทงเป็นวนัสุดทา้ยทีก่ําหนดใหท้อดผา้กฐนิได้ 
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         สวสัดจีาํปี ยา่กําลงัทาํ     
           พวงมาลยัและเตรยีมผา้อาบ  
                   น้ําฝนไปถวาย 

 
    กรอบท่ี 1 

 

สวสัดคี่ะ คุณยา่ กําลงั 
ทาํอะไรอยูห่รอืคะ 

 
 
 
 
 
 
 
 

แลว้ทาํไมหนู 
อยากรูล้่ะ 

 
 
 
 
 
 
 
 

และมจีดุประสงค์ 

ดงันี้ 

หนูอยากรูเ้รือ่งวนัเขา้พรรษาวนั 
ออกพรรษา เพราะครใูหท้าํรายงาน 

โดยสอบถามจากภมูปัิญญาใน 
 
 
 
 
 

    ตวัช้ีวดั  อธิบายค าสอนท่ีเก่ียวเน่ืองในวนัส าคญัทางพระพทุธศาสนาและ  
                   ปฏิบติัตนได้ถกูต้อง 
   จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
1. บอกประวติั ความส าคญัของวนัเข้าพรรษา และวนัออกพรรษาได้ 
2. ปฏิบติัตนได้ถกูต้องเหมาะสมในการเข้าร่วมกิจกรรมวนัเข้าพรรษา  

และออกพรรษาได้ 
 
 
 
 

เปิดหน้าต่อไปได้เลย 
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                                                                                                                                                        กรอบ 2 
    หลานจาํปี  อยากรูเ้รือ่ง 

วนัเขา้พรรษา วนัออกพรรษา 

    ยา่จะเล่าใหฟั้ง                                            ขอบคุณคะ่คุณย่า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

วนัเข้าพรรษา 
วนัเขา้พรรษา หมายถงึ วนัแรกทีพ่ระสงฆจ์ะตอ้งอยูป่ระจาํทีใ่ดทีห่นึ่งอยา่งแน่นอนใน  

     ฤดฝูน มกีําหนด 3 เดอืน คอืตัง้แต่วนัแรม 1 คํ่า เดอืน 8 จนกว่าวนัขึน้ 15 คํ่า เดอืน 11 อนัเป็น     
     ระยะของฤดฝูน 

มลูเหตุการณ์เกดิ แต่เดมิไมม่ธีรรมเนียมการเขา้พรรษา มภีกิษุเดนิทางจารกิไปมาตลอด 
ทัง้ปี ขณะเดนิทางไดไ้ปทาํลายขา้วกลา้ ทาํรา้ยสตัวต์วัเลก็ๆ ตาย ชาวบา้นจงึตําหนิตเิตยีนทาํไม 
พระสงฆส์าวกของพระพุทธเจา้จงึไมหยดุเทีย่วจารกิไปตลอดปี ความทราบถงึพระพุทธเจา้จงึมบีญัญตัิ 
ใหพ้ระภกิษุสงฆห์ยดุจารกิในช่วงฤดฝูนเป็นเวลา 3 เดอืน เวน้แต่มเีหตุจาํเป็นอนุญาตใหค้า้งทีอ่ื่นได้ 
คราวละไมเ่กนิ 7 วนั เรยีกว่า สตัตาหะ เช่น โยมบดิามารดาป่วยไมส่บาย ถา้ไมเ่ช่นนัน้พระสงฆจ์ะ 
พรรษาขาด ไมไ่ดอ้านิสงคก์ารเขา้พรรษาเลยการทีพ่ระสงฆอ์ยูจ่าํพรรษา  ณ ทีใ่ดทีห่นึ่งเป็นการดี 
หลายประการ กล่าวคอื พระสงฆผ์ูบ้วชใหมจ่ะไดศ้กึษาพระธรรมวนิยัตามพุทธบญัญตัไิดค้รบถว้น 
และพุทธศาสนิกชนนิยมไป ทาํบุญตกับาตร ฟังธรรม ปฏบิตัธิรรม เป็นการตัง้มัน่ในคุณงามความดี 

 

 

ค าถาม วนัเข้าพรรษาก าหนดเร่ิมและส้ินสดุเดือนใด  
 
 
 

 

ค าเฉลยหน้าต่อไป 
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ตอบ ก าหนด 3 เดือน เร่ิมตัง้แต่วนัแรม 1 ค า่   
         เดือน 8ถึงวนัข้ึน 15 ค า่ เดือน 11 

 
กรอบท่ี 3 

 

 
 

 อยากรูม้ากเลย
คะ 

ตอบไดเ้ก่งมากเลยหลานยา่ แต่ม ี
สงิทีเ่ราจะตอ้งรูแ้ละปฏบิตัคิอืมี 
อะไรอยากรูต้ามยา่มาเลย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
หลกัธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัวนัเข้าพรรษา  

ไตรสกิขา คอื หลกัการศกึษา 3 ประการ เมือ่แยกศพัทจ์ะไดด้งันี้ คอื 
          ไตร แปลว่า สาม 

สกิขา แปลว่า การเล่าเรยีน (Study) การฝึกฝน (Training) อบรม (Discipline) เพื่อสรา้ง 
คุณภาพชวีติของบุคคลใหส้งูขึน้ โดยลาํดบัเป็นหลกัการของพุทธศาสนาทีมุ่ง่การปฏบิตัิ ฝึกอบรม 
ใหพ้น้จากความทุกข์ เมือ่รวมความแลว้คอืการศกึษา 3 ประการ ประกอบไปดว้ย 
    1. ศลี (ศลีสกิขา) การปฏบิตัใิหก้าย วาจา สงบเรยีบรอ้ยเป็นขอ้ปฏบิตัใิหเ้กดิประโยชน์สุข 
    2. สมาธ ิ(จติสกิขา) คอืความสามารถทีจ่ะควบคุมจติใจใหต้ัง้มัน่ในคุณงามความดทีางกาย  
วาจา ถา้หากเป็นการประพฤตดิทีางจติ คอื การฝึกอบรมทางจติใหถ้งึทีสุ่ด เรยีกว่า สมาธ ิ
   3. ปัญญา (ปัญญาสกิขา) คอื การฝึกอบรมตนใหรู้แ้จง้ในความจรงิของสิง่ทัง้หลายทัง้ปวง  

  พจิารณาทุกสิง่ทุกอยา่งดว้ยเหตุดว้ย  
 

 
ค าถาม 1. ไตรสิกขาคืออะไร 
2. ไตรสิกขาประกอบด้วยอะไรบ้าง 

 
 
 

 เฉลยกรอบต่อไป 



343 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

  
 

 
 

 
  

 
 

 

 
  

  
  
 

 
 
 

 
กรอบท่ี 4 

 
 

          คือ 1. หลกัการศึกษา 3 ประการ 

2. ประกอบด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา 
 
 

      หลกัการปฏิบติัตนในวนัเข้าพรรษา  
พุทธศาสนิกชนยงัปฏบิตัตินในเทศกาลเขา้พรรษา โดยที ่

1. ใหบุ้ตรหลานทีเ่ป็นชายอายคุรบ 20 ปีบรบิรูณ์ ไดอุ้ปสมบท เพื่อไดศ้กึษาพระธรรมวนิยั 
2. ถวายผา้อาบน้ําฝน 
3. หล่อเทยีนและถวายเทยีนพรรษา 
4. ปวารณาตนเป็นผูอุ้ปัฏฐาก ช่วยเหลอืพระสงฆต์ลอด 3 เดอืน 

  5. บางคนตัง้ใจงดเวน้อบายมขุบางอยา่งตลอด 3 เดอืน เช่น งดดื่มสุรา งดสบูบุหรี ่
 

 
หลานจาํปีพอจะเขา้ใจไห้   
ทีย่า่อธบิายไป 

 
 
เขา้ใจดมีากเลยค่ะ 
คุณยา่ มอีะไรเพิม่เตมิ 

อกีบา้งคะ 
 

 

 
มอีกีนะหลาน แต่ก่อน 
อื่นตอบคาํถามยา่ก่อน 

    เดีย๋วลมื 
 
 
 
 
 
 
 

ค าถาม ถวายเทียนพรรษาให้พระสงฆเ์พ่ืออะไร  

                                                                 ค าตอบหน้าต่อไป 
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กรอบท่ี 5 

 
 

ตอบ เพ่ือน าไปจดุให้แสงสว่าง เพราะสมยัโบราณไม่มีไฟฟ้าใช้  

 
 
 
 
 

 
        หลานจาํปีต่อไปเราจะมาศกึษา  
       เรือ่งวนัออกพรรษา มสีิง่ทีน่่า  
     ศกึษามากเลย ตามยา่มาทางนี้เรว็ 

มอีะไรอกีคะคุณยา่ 
อยากรูจ้งัเลย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วนัออกพรรษา 

วนัออกพรรษา หมายถงึ วนัทีพ่ระสงฆอ์ยูจ่าํพรรษาครบ 3 เดอืน ตรงกบัวนัขึน้ 15 คํ่า 
เดอืน 11ความสาํคญั วนัออกพรรษาเป็นวนัทีพ่ระสงฆท์าํพธิอีอกพรรษา โดยประชุมกนัทาํใน 
พระอุโบสถ นบัเป็นสงัฆกรรมสาํคญัของพระสงฆ์ จงึเรยีกชื่อหนึ่งว่า วนัมหาปวารณา 
การปวารณาเป็นการเปิดโอกาสใหพ้ระสงฆแ์ต่ละรปูว่ากล่าวตกัเตอืนกนั เพราะตลอดพรรษา 
พระสงฆบ์างรปูอาจปฏบิตัตินไมเ่หมาะสมกบัสมเพศ  การเปิดโอกาสใหผู้อ้ื่นตกัเตอืนจะไดช้่วย 
ใหเ้หน็ขอ้บกพรอ่งของตน จะไดแ้กไ้ขปรบัปรงุตนต่อไป การปวารณาจงึเป็นเรือ่งสาํคญัยิง่ทีจ่ะ 
ส่งเสรมิความสามคัคใีนหมูพ่ระสงฆ์ 
 

 

ค าถาม การปวารณาคืออะไร 
 
 

ค าตอบหน้าต่อไป 
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  ตอบ การเปิดโอกาสให้พระสงฆแ์ต่ละรปู 

ได้ว่ากล่าวตกัเตือนกนั 

 
กรอบท่ี 6 

 
 
 
 

 คุณยา่คะมเีหตุการณ์ 
 อะไรบา้งทีเ่กีย่วเนื่อง 
 วนัออกพรรษา 

มสีหิลาน มสีิง่ทีป่ระหลาดมาก 
และสิง่นี้เองทาํใหเ้กดิประเพณี 
อื่นตามมาอกีหลายประการ 

ตามมาดเูรว็ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วนัเทโรโรหณะ 
       วนัเทโวโรหณะ หมายถงึ วนัทีพ่ระพุทธเจา้เสดจ็ลงจากเทวโลก (สวรรค)์ ชัน้ดาวดงึสใ์นเวลาเชา้  
   วนัแรม 1 คํ่า เดอืน 11 หลงัทีพ่ระพุทธเจา้จาํพรรษาทีน่ัน่เป็นเวลา 3 เดอืนความสาํคญั เป็นวนัทีต่กั 
    บาตรพเิศษวนัหน่ึง กล่าวคอื พระพุทธเจา้ไดเ้สดจ็ไปยงัสวรรคช์ัน้ดาวดงึส์ เพื่อแสดงพระอภธิรรมโปรด 
    พระมารดาของพระองค์ และทรงจาํพรรษาทีน่ัน่พอออกพรรษากเ็สดจ็มายงัมนุษยโ์ลก  โดยเสดจ็ลงที ่
    เมอืงสงักสัส ์ใกลก้รงุพาราณส ีชาวบา้นรูข้า่วกพ็ากนัไปใส่บาตรแก่พระองคแ์ละรบัเสดจ็ดว้ยกล่าวกนัว่า   
   วนัน้ีเกดิเหตุอศัจรรย ์คอื เทวดา มนุษย ์สตัวน์รก มองเหน็กนั หรอืเรยีกวนัน้ีว่าวนัพระเจา้เปิดโลกการ 
   ตกับาตรรบัเสดจ็พระพุทธเจา้ในวนันัน้ไดป้ฏบิตัสิบืเนื่องกนัต่อมาเป็นประเพณี  เรยีกว่า 
  การตกับาตรเทโวโรหณะ 

 

 
              ค าถาม วนัพระเจ้าเปิดโลกมีความมหศัจรรยอ์ย่างไร  
 

 
ค าตอบหน้าต่อไป 
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กรอบท่ี 7 
 

 
ตอบ เทวดา มนุษย ์สตัวน์รกต่างมองเหน็กนั 

 
 

 
          หลกัธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัวนัออกพรรษาและวนัเทโวโรหณะ 

พรหมวิหาร 4 
     พรหมวหิาร 4 คอื ธรรมเป็นเครือ่งอยูข่องผูป้ระเสรฐิ หรอืเป็นธรรมของผูใ้หญ่ ม ี4 ประการเมือ่   
  ออกพรรษาจะมกีารปวารณาอาจจะมคีวามขดัแยง้ขดัเคอืงกนัได้  เพราะการตําหนิตเิตยีนเป็นสิง่ทีร่บั 
  ไมไ่ด ้ถา้ต่างคนต่างมพีรหมวหิาร 4 ต่อกนัจะทาํใหไ้มม่คีวามขดัแยง้เกดิขึน้ประกอบไปดว้ย  
     1. เมตตา คอื ความรกัใครป่รารถนาใหผู้อ้ื่นมคีวามสุข ถา้มองในมมุหนึ่ง เช่น พ่อแมม่เีมตตา 
  ต่อลกู ครอูาจารยม์เีมตตาต่อศษิย์ แต่ถา้มองในมมุกวา้ง เป็นความรกัความปรารถนาดต่ีอเพื่อน 
  มนุษยส์ตัวท์ัง้หลายทัง้ปวง ซึง่พระพุทธองคต์รสัเป็นคตเิตอืนใจว่า “”เมตตาธรรมเป็นเครือ่งคํ้าจนุโลก” 
    2. กรณุา ความสงสารทีค่ดิจะช่วยใหผู้อ้ื่นพน้ทุกข์ ในช่วงการเขา้พรรษา อาจจะมพีระสงฆ์ 
  บางรปูทีม่คีวามประพฤตไิมเ่หมาะสม จงึตอ้งมกีารว่ากล่าวตกัเตอืนกนั เป็นการแสดงออกถงึ 
  ความกรณุา 
    3. มทุติา ความพลอยยนิดเีมือ่ผูอ้ื่นไดด้ ีในช่วงพรรษาอาจจะมพีระสงฆ์ มคีุณงามความดทีาํให้ 
  ไดร้บัการชื่นชมเป็นแบบอยา่งได้ 
    4. อุเบกขา ความรูจ้กัวางเฉยหรอืมใีจเป็นกลาง เป็นธรรมทีต่อ้งใชส้ตปัิญญาเป็นเครือ่งประกอบ  
   ผูท้ีม่พีรหมวหิาร 4 ทาํใหไ้ดร้บัประโยชน์ มใีจยตุธิรรม มมีติรสหายมาก มคีวามสุขในชวีติ 

สงัคมมแีต่ความเจรญิกา้วหน้า 
 
 
 
 
 

ค าถาม พรหมวิหาร 4 คืออะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
 
 

ค าตอบหน้าต่อไป
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กรอบท่ี 8 

 
 

ตอบ ธรรมท่ีเป็นเคร่ืองอยู่ของผูป้ระเสริฐหรือธรรมของผูใ้หญ่  
 
 

 
ข้อปฏิบติัตนในวนัออกพรรษาและวนัเทโวโรหณะ  

ในวนัสาํคญัทางพระพุทธศาสนา พธิกีรรมต่างๆ จะมคีวามคลา้ยคลงึกนั แต่อยา่งไรกต็าม  
เมือ่ถงึวนัดงักล่าว พุทธศาสนิกชนกจ็ะตอ้งไปรว่มกนั 

1. ทาํบุญตกับาตรหรอืถวายสงัฆทาน 
2. รกัษาศลี ฟังธรรม และเจรญิภาวนา 
3. แผ่เมตตา กรวดน้ําอุทศิส่วนกุศลใหก้บัสรรพสตัวแ์ละญาตผิูล้่วงลบัสาํหรบัใน 

วนัเทโวโรหณะมกีจิกรรมพเิศษเพิม่ขึน้มาอกี คอื 
                     3.1 การตกับาตรเทโว เป็นการจาํลองเหตุการณ์ทีพ่ระพุทธเจา้เสดจ็ลงจากสวรรคช์ัน้  
          ดาวดงึสเ์พื่อโปรดพุทธมารดาทีเ่มอืงสงักสัส์ 

          3.2 อาหารทีเ่ตรยีมในตอนเชา้เป็นการทาํขา้มตม้มดั  และขา้มตม้ลกูโยน เพื่อใส่บาตร 
ใหพ้ระสงฆด์ว้ย 

     หลานจาํปีมอีะไรจะถามยา่ 
ต่อหรอืเปล่า ก่อนอื่น 

ตอบคาํถามก่อนนะ 

ไมม่คี่ะ ขอบคุณค่ะ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค าถาม การตกับาตรเทโวโรหณะ มีความพิเศษอย่างไร 
 

 
 
 
 

หน้าต่อไป 
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กรอบท่ี 9 

 
 
 
 

ตอบ เป็นการตกับาตรเพ่ือระลึกถึงวนัท่ีพระพทุธเจ้าเสดจ็ลงจาก  

สวรรคช์ัน้ดาวดึงสห์ลงัจากไปแสดงอภิธรรมโปรดพทุธมารดา  
 
 
 
 
 

วนัน้ีเราคุยเรือ่งวนัสาํคญัทางพระพุทธศาสนา 
มาพอสมควรแลว้นะหลานจาํปี ยา่จะรบีไปวดั ถา้ 

สงสยัอะไรคอยถามตอนทีย่า่กลบัจากวดันะ 
 
 
 
 

ขอบคุณมากค่ะคุณยา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โชคดนีะหลาน 
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แบบฝึกหดัท้ายบทเร่ือง วนัส าคญัทางพระพทุธศาสนา 

 

  ค าช้ีแจง ใหน้กัเรยีนวเิคราะหเ์หตุการณ์และกจิกรรมในช่องซา้ยมอืว่าเป็นกจิกรรมทีค่วรทาํในวนั  
          สาํคญัทางพระพุทธศาสนาวนัใด โดยใส่เครือ่งหมาย X ลงในช่องสาํคญั (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 
 
ชื่อ.....................................................................เลขที.่..........................................................................  
 

กจิกรรม วนัสาํคญัทางพระพุทธศาสนา 
 วนัเขา้พรรษา วนัออกพรรษา การตกับาตรเทโวโรหณะ 
1. การถวายผา้อาบน้ําฝน 
2. วนัขึน้ 15 คํ่า เดอืน 11 
3. การทาํบุญตกับาตร 
4. การฟังเทศน์ 
5. การถวายผา้ป่า 
6. การถวายผา้กฐนิ 
7. วนัมหาปวารณา 
8. พระพุทธเจา้เสดจ็ลงจากสวรรคช์ัน้
ดาวดงึส ์
9. ขา้มตม้ลกูโยน 
10.ภกิษุจะไปคา้งคนืทีไ่หนไมไ่ด้ 3 เดอืน   
    เวน้ไดร้บัอนุญาตครัง้ละไมเ่กนิ 7 วนั 
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แบบทดสอบหลงัเรียนสาระพระพทุธศาสนา ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 

                                  เร่ือง วนัเข้าพรรษา วนัออกพรรษา 
 
 
 

 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรยีนทาํเครือ่งหมาย X ทบัตวัอกัษรทีเ่หน็ว่าถูกตอ้งทีสุ่ดเพยีงขอ้เดยีว 

1. ขอ้ใดคอืหลกัเกณฑท์ีพ่ระสงฆต์อ้งปฏบิตัใินช่วงวนัเขา้พรรษา 
ก. ออกเยีย่มเยยีน ชาวบา้นทีอ่ยูใ่กลเ้คยีง 
ข. เดนิทางไปเยีย่มวดัในทอ้งถิน่กนัดาร 
ค. งดจารกิจากวดัแลว้ศกึษาปฏบิตัธิรรม 
ง. สวดปาตโิมกขท์ุกครัง้หลงัทาํวตัร 

2. การถวายทานในขอ้ใดทีก่ระทาํในช่วงของวนัเขา้พรรษาเท่านัน้  
ก. การทาํบุญปวารณา 
ข. การตกับาตรเทโว 
ค. การทอดกฐนิ 
ง. การทอดผา้ป่า 

3. กจิกรรมใดทีค่นทัว่ไปนิยมใชเ้ป็นจดุเริม่ตน้ของการละเลกิอบายมขุ  
ก. วนัออกพรรษา 
ข. วนัเขา้พรรษา 
ค. วนัวสิาขบชูา 
ง. วนัมาฆบชูา 

4. สิง่ใดของทีจ่าํเป็นทีพุ่ทธศาสนิกชนนําไปถวายพระสงฆ์ เมือ่ช่วงเขา้พรรษา 
ก. ผา้ไตรจวีร 
ข. ผา้สงัฆาฏ ิ
ค. ผา้ป่า 
ง. ผา้อาบน้ําฝน 

5. วตัถุประสงคก์ารถวายเทยีนพรรษาแด่พระสงฆค์อืขอ้ใด 
ก. เพื่อส่งเสรมิความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างวดักบับา้น 
ข. การหาเงนิเขา้วดัเพื่อนําไปสรา้งศาสนสถาน 
ค. เพื่อนําไปจดุเป็นแสงสว่าง เพราะสมยัโบราณไมม่ไีฟฟ้าใช้ 
ง. เพื่อใหส้่องทางใหแ้ก่ผูส้ญัจรไปมาบรเิวณรอบวดั 
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6. ประวตักิารตกับาตรเทโว เมือ่ครัง้ทีพ่ระพุทธเจา้เสดจ็ไปโปรดพุทธมารดา  บนสวรรค ์
ชัน้ดาวดงึส ์แลว้เสดจ็กลบัมายงัโลกมนุษยใ์หข้อ้คดิสาํคญัในเรือ่งใด 

ก. การตอบแทนบุญคุณของผูม้พีระคุณ 
ข. การตอ้นรบัพระพุทธเจา้ 
ค. ความศรทัธาเลื่อมใสในพระพุทธเจา้ 
ง. การทาํบุญใส่บาตรกบัพระพุทธเจา้จะไดบุ้ญมาก  

7. อาหารพเิศษทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของการทาํบุญในวนัออกพรรษา คอืขอ้ใด 
ก. ผลไมต้ามฤดกูาล 
ข. ขา้วตม้ลกูโยนหรอืขา้วตม้มดัไต้ 
ค. ขา้วเหนียวกวน 
ง. กลว้ยไขห่รอืกระยาสารท 

8. กจิกรรมใดทีน่กัเรยีนสามารถนําไปใชเ้พื่อใหเ้หน็ขอ้บกพรอ่งของตนเอง  
ก. การปวารณา 
ข. การบาํเพญ็ภาวนา 
ค. การขอขมา 
ง. การจาํพรรษา 

9. ผูใ้ดไมม่สีทิธิท์อดกฐนิ 
ก. ทายกของวดั 
ข. ไวยาวจักร 
ค. ภกิษุอยูจ่าํพรรษาในวดัทีท่อดกฐนิ 
ง. บดิามารดาของเจา้ 

10. ขอ้ใดต่อไปนี้ไมถู่กตอ้ง 
ก. การทอดผา้ป่าจะทาํเมือ่ไรกไ็ด้ ทอดกีค่ร ัง้กไ็ด ้
ข. วนัลอยกระทงเป็นวนัสุดทา้ยทีก่ําหนดใหท้อดผา้กฐนิได้ 
ค. การทอดกฐนิกําหนดระยะไว้ 1 เดอืน 
ง. การทอดผา้ป่ากระทาํไดปี้ละ 1 ครัง้
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน 
 
 
 

 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรยีน 
 

เฉลยแบบทดสอบหลงัเรยีน 

1. ข 
2. ก 
3. ค 
4. ข 
5. ง 
6. ค 
7. ง 
8. ค 
9. ง 

10. ข 

1. ค 
2. ง 
3. ข 
4. ง 
5. ค 
6. ก 
7. ข 
8. ก 
9. ค 
10. ง 



353 
 

 
เฉลยแบบฝึกหดัท้ายบทเร่ือง วนัส าคญัทางพระพทุธศาสนา 

 

  ค าช้ีแจง ใหน้กัเรยีนวเิคราะหเ์หตุการณ์และกจิกรรมในช่องซา้ยมอืว่าเป็นกจิกรรมทีค่วรทาํ
ในวนัสาํคญัทางพระพุทธศาสนาวนัใด โดยใส่เครือ่งหมาย X ลงในช่องสาํคญั 
 (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 
 
 

กจิกรรม วนัสาํคญัทางพระพุทธศาสนา 
 วนัเขา้พรรษา วนัออก

พรรษา 
การตกับาตรเทโว

โรหณะ 
1. การถวายผา้อาบน้ําฝน 
2. วนัขึน้ 15 คํ่า เดอืน 11 
3. การทาํบุญตกับาตร 
4. การฟังเทศน์ 
5. การถวายผา้ป่า 
6. การถวายผา้กฐนิ 
7. วนัมหาปวารณา 
8. พระพุทธเจา้เสดจ็ลงจากสวรรค์ 
   ชัน้ดาวดงึส ์
9. ขา้มตม้ลกูโยน 
10.ภกิษุจะไปคา้งคนืทีไ่หนไมไ่ด้ 3 
เดอืนเวน้ไดร้บัอนุญาตครัง้ละไมเ่กนิ 7 
วนั 
 

       / 
 
      / 
      / 
      / 
   
 
 
 
 
       / 
       

 
       / 
       / 
      / 
      / 
      / 
      / 
      / 
 
      / 

 
 
             / 
            / 
                
 
 
             / 
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ใบความรู้ท่ี 2  
กรณีตวัอย่าง 

เรื่อง นกกระยางกบัป ู
 

 

 
  

 

ในอดีตกาล ณ หนองน ้า 

กลางป่าแห่งหน่ึงเป็นท่ีอยู่

อาศยัของปลาจ านวนมาก 

 

 

 

ฝงูปลาเหล่าน้ีอาศยัอยู่รวมกนั

ด้วยความผาสกุตลอดมา 
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น ้าในหนอง ได้แห้งลง มากกว่า

ทุกปี  
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357 
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จากนัน้นกยางกค็าบ

ปลาหมอตวัเดิมไป

ก่อนแต่แทนท่ีจะ

ปล่อยลงในสระใหญ่

มนักลบั 

ร่อนลงท่ีต้นกุ่ม 

ริมสระ 

 

 

 

 

เอาปลาสอดเข้าระหว่างก่ิงไม้  
ไม่ให้ปลาด้ินหนีลงน ้าได้ แล้ว 
ใช้จะงอยปากจิกกินเน้ือปลา 
จนหมด 
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นกยางคาบปลา 

ตวัแล้วตวัเล่า  

จากหนองน ้า 

มากินท่ีโคนต้น

กุ่มทีละตวัๆ 

ท้ิงก้างปลาไว้ 

เกล่ือนกลาด 

อยู่ใต้โคนต้นกุ่ม 

นัน้เอง 

 

 

 

 

 

จนในท่ีสดุปลาในหนองน ้า 

กถ็กูนกยางจบักินจนหมด 

เหลือปเูดินงุ่มง่ามอยู่เพียงตวั

เดียว 
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ใบกิจกรรมท่ี 2 
ชื่อ........................................................เลขที.่......................................................................  
_____________________________________________________________________ 
 
1. สาเหตุของปัญหาเรือ่ง นกกระยางกบัป ูคอื เรือ่งอะไร 
 ตอบ.....................................................................................................................  
..........................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................      
2. ทาํไมปลาทีอ่ยูใ่นหนองน้ําถงึถูกนกยางหลอกจบั ไปกนิจนหมด  
 ตอบ.....................................................................................................................  
..........................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................     
3. ในการตรวจสอบความน่าเชื่อถอื  ปใูชว้ธิกีาร ทาํอยา่งไร 
            ตอบ.....................................................................................................................  
..........................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................      
4. ถา้สมมตุวิ่านกัเรยีนเป็นปลา จะมวีธิกีารทาํใหต้นเองอยูร่อดไดอ้ยา่งไร  
 ตอบ.....................................................................................................................  
..........................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................      
5. ปใูชห้ลกัการอะไร ทาํใหต้นเองอยูร่อดปลอดภยั 
 ตอบ.....................................................................................................................  
..........................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................      
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แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 9 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม  

(สาระการเรียนรู้พระพทุธศาสนา)              ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2                                                                               
หน่วยการเรียนท่ี 7  (จิตแจ่มใส พาใจเบิกบาน)                                  จ านวน 2 ชัว่โมง                                                                                                                                                
เร่ือง    การบริหารจิตตามหลกัอานาปานสติ        ครผููส้อน นายจ าเนียร โพสาวงั    
1.มาตรฐานการเรียนรู้  1.2 
  เขา้ใจตระหนกัและปฏบิตัตินเป็น ศาสนิกชนทีด่ ีและธ ารงรกัษาพระพุทธศาสนาหรอื
ศาสนาทีต่นนบัถอื 
 
2.ตวัช้ีวดั  
 สวดมนตแ์ผ่เมตตาบรหิารจติ และเจรญิปัญญาดว้ยอานาปานสต ิหรอืศาสนา  
ทีต่นนบัถอื 
 
3.สาระส าคญั 
 การบรหิารจติใหม้สีมาธดิว้ยการฝึกอานาปานสตจิะเป็นผูม้สีุขภาพจติทีส่มบรูณ์มคีวาม
เขา้ใจในโลกและชวีติ ยอ่มจะประสบผลส าเรจ็ในการท างานและมชีวีติทีส่งบอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นได้
อยา่งมคีวามสุข 
 
4.จดุประสงคก์ารเรียนรู้ (เมือ่เรยีนจบบทเรยีนแลว้นกัเรยีน) 

4.1 สามารถบอกความหมายและประโยชน์ของการฝึกสมาธไิด ้
4.2 สามารถบอกล าดบัขัน้ตอนการฝึกสมาธติามหลกัอานาปานสตไิด้ 

         4.3 สามารถปฏบิตัสิมาธติามหลกัอานาปานสตแิละสามารถน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัได้ 
          4.4 มทีกัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ  

5.คณุลกัษณะทีพึงประสงค ์
 5.1 เป็นคนดี คอื เป็นคนมวีนิยัในการเรยีนรู ้สนใจใฝ่เรยีนรู ้มุง่มัน่การท างาน  
 5.2 เป็นคนเก่ง เรยีนรูด้ว้ยตนเอง สรปุสิง่ทีเ่รยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง น าหลกัธรรมไปปฏบิตัิ
พฒันาตนเองและสิง่แวดลอ้ม ท าภาระชิน้งานอยา่งเป็นระบบ ท างานรว่มกนัตามบทบาทหน้าที่
ยอมรบัการตชิมจากเพื่อนและน ามาพฒันาตนเอง 

5.3 เป็นคนมีความสขุ คอื มคีวามสนุกในการปฏบิตักิจิกรรม มคีวามภมูใิจชื่นชม
ผลงานของตนและผูอ้ื่นพงึพอใจในการประพฤตใินสิง่ทีถู่กตอ้งดงีาม รา่เรงิแจม่ใส  
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6.สาระการเรียนรู้ 
 
                                                                            ความหมายของสมาธิ 
                                                                                                           
 
 

         จิตแจ่มใส พาใจเบิกบาน               
            (การบริหารจิตตามหลกัอาณาปานสติ) 

 
 
 
 
 
 
 

 
7. รายละเอียดกิจกรรม 
 ( ชัว่โมงท่ี 1) 
              ขัน้ส ารวจประเดน็ 
   7.1 นกัเรยีนสวดมนตไ์หวพ้ระและนัง่สมาธ ิ3 นาทแีผ่เมตตาต่อสตัว ์
 7.2 ครใูหน้กัเรยีนดภูาพการนัง่สมาธขิองพุทธศาสนิกชน 
 7.3 ครสูอบถามนกัเรยีนนอกจากนัง่สมาธทิีโ่รงเรยีนแลว้ มใีครบา้งทีไ่ปท าต่อทีบ่า้น 
มปีระโยชน์อยา่งไร 
  7.4 ครแูจง้จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้แก่นกัเรยีน 
 
               ขัน้การให้ความรู้พื้นฐาน  
 7.5 ครูสุ่มนกัเรยีน 4-5 คน รนิน ้าใส่ขวด ขณะรนิใหเ้พื่อนส าเสยีงดงัๆ เอะอะรบกวน
จบัเวลาคนแรกจนถงึคนสุดทา้ย 
 7.6 ครใูหน้กัเรยีนชุดเดมิออกมารนิน ้าใส่ขวดขณะรนิใหเ้พื่อนนกัเรยีนเงยีบ ตัง้ใจด ู 
จบัเวลาเปรยีบเทยีบกบัการรนิน ้าครัง้แรก อะไรใชเ้วลามากกว่ากนั 
 7.7 ครูใหน้กัเรยีนกลุ่มทีท่ ากจิกรรมส่งตวัแทนออกแสดงความคดิเหน็ การรนิน ้าใส่
ขวด 2 สถานการณ์เป็นอยา่งไร 
 
 
 

การฝึกสมาธิเบือ้งต้น
ตามหลกัอานาปานสติ 

ประโยชน์การฝึกสมาธิ 
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                ขัน้การวิเคราะห์ 
             7.8 ครแูบ่งนกัเรยีนออกเป็น 5 กลุ่ม รว่มกนัศกึษาใบความรูท้ี ่1 เรือ่ง การฝึกสมาธิ
และประโยชน์ของการฝึกสมาธิ 
  7.9 ครใูหน้กัเรยีนสรปุขัน้ตอนการฝึกสมาธลิงในสมดุของทุกคน 
  7.10 ครแูจกใบกจิกรรมที ่1 ใหแ้ก่นกัเรยีนทุกคนเพื่อท ากจิกรรมรว่มกนั 
  7.11 ครสูุ่มนกัเรยีน 1-2 กลุ่ม ออกสรปุขัน้ตอนการฝึกสมาธ ิประโยชน์การฝึกสมาธิ 
 
(ชัว่โมงท่ี 2) 
                ขัน้การเรียนรู้สถานการณ์  
              7.12 นกัเรยีนแต่ละกลุ่ม รบัใบความรู ้กรณตีวัอยา่ง รว่มกนัท ากจิกรรมตาม 
ใบกจิกรรมที ่2 (ความเพยีร ไมเ่กยีจครา้น) 
              7.13 ครสูุ่มนกัเรยีน 2 กลุ่ม สรปุการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ จากกรณตีวัอยา่ง 
(ความเพยีร ไมเ่กยีจครา้น) แลว้รว่มกนัสรปุบนกระดานด า  
  
                ขัน้วางแผนการจดัการ    
   7.14 นกัเรยีนรว่มกนัวางแผนสรา้งชิน้งานทีต่นถนดัและสนใจ กลุ่มละ 1 ชิน้งาน 
 
                  ขัน้ลงมือปฏิบติั   
   7.15 ครกู าหนดใหน้กัเรยีนฝึกสมาธดิว้ยตนเอง โดยไมต่อ้งใหค้รกู ากบั ก าหนดดแูล
และน าวธิกีารฝึกสมาธไิปปรบัใชจ้รงิ ลงในตารางบนัทกึทีค่รแูจกใหผ้ลการฝึกสมาธปิระเมนิ
สปัดาหล์ะ 1 ครัง้ 
                 ขัน้แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
   7.16 ครนู าชิน้งานทีทุ่กคนสรา้งน าเสนอ เพื่อจดัแสดงทีป้่ายนิเทศหน้าชัน้เรยีน ใน
สปัดาห ์ต่อไป 
 
8. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
 8.1 สื่อการเรยีนรู ้
   1) ภาพการนัง่สมาธขิองพุทธศาสนิกชน 
   2) อุปกรณ์ ขวดน ้า แกว้น ้า 
   3) นาฬกิาจบัเวลา 
   4) ใบความรูท้ี ่1 (การสรปุขัน้ตอนการฝึกสมาธิ) 
   5) ใบตารางบนัทกึการฝึกสมาธขิองนกัเรยีน 
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   6) ใบความรูท้ี ่2 กรณตีวัอยา่ง เรือ่ง (ความเพยีร ไมเ่กยีจครา้น) และใบกจิกรรมที ่2  
   7) หนงัสอืแบบเรยีนสงัคมศกึษา ส 0110 – ส 0111 พระพุทธศาสนา  
ของทุกส านกัพมิพ์ 
   8) หนงัเรยีนกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม สาระ
พระพุทธศาสนา ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 
 8.2 แหล่งเรยีนรู ้
    1) หอ้งสมดุโรงเรยีนโสกก่ามวทิยา   
    2) หอ้งจรยิธรรมโรงเรยีนโสกก่ามวทิยา  
    3) พระครอูดุลธรรมาภมิณฑ ์เจา้อาวาสวดัโนนส าราญ ต.เซกา จ.บงึกาฬ  
    4) http://www.aksorn.com/Lib/s/soc-01 
    5) www.geocities.com/wisuttipom/Buddhist.html. 
    6) www.Thaibuddhism.hypermart.net 
    7) www.Thaigoodview.com 
 
9. การวดัผลและประเมินผล 
 

รายการประเมนิ วธิกีารประเมนิ เครือ่งมอื เกณฑก์ารประเมนิ 
1.สามารถบอกความหมาย
และประโยชน์ของการฝึก
สมาธไิด ้
2.สามารถบอกล าดบั
ขัน้ตอนการฝึกสมาธติาม
หลกัอานาปานสตไิด้ 
3.สามารถปฏบิตัสิมาธติาม
หลกัอานาปานสตแิละ
สามารถน าไปใชใ้น
ชวีติประจ าวนัได้ 
4.มทีกัษะการคดิอยา่งมี
วจิารณญาณ  
 

สอบถาม 
 
 
สอบถาม 
 
 
ตรวจใบกจิกรรม 
ในบทเรยีนส าเรจ็รปู 
วนัส าคญัทาง
พระพุทธศาสนา 
ตรวจใบกจิกรรมที ่
2 

แบบสอบถาม 
 
 
แบบสอบถาม 
 
 
ใบกจิกรรมใน
บทเรยีนส าเรจ็รปู 
วนัส าคญัทาง
พระพุทธศาสนา 
ใบกจิกรรม 2 

 
 
 
 
 
ผ่านเกณฑร์อ้ยละ 
80 
 
 

 
    
 

http://www.thaibuddhism.hypermart.net/
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ความคิดเหน็ของผูบ้งัคบับญัชาหรือผูท่ี้ได้รบัมอบหมาย  
(ตรวจ/นิเทศ/เสนอแนะ) 

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

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

 
    ช่ือ............................................................ผูบ้ริหารโรงเรียน  
        (...........................................................)  
    …........./………………………./………………….. 
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บนัทึกหลงัสอน 
ผลการสอน 
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
ปัญหาอปุสรรค 
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
ข้อเสนอแนะ 
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
     ลงช่ือ...........................................ครผููส้อน  
                 (นายจ าเนียร  โพสาวงั)  
        …………/…………………/………… 
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ภาคผนวก 
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ภาพ  การนั่งสมาธิของพระภิกษุ 

 

 
          
         ภาพ  การน่ังสมาธิของสามเณร 



377 
 

  



378 
 

อปุกรณ์เรียน 
 

 

 
 

  ภาพ ขวดน ้า  แกว้น ้า 
 

 
  ภาพ   นาฬกิาจบัเวลา 
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ใบความรู้ท่ี 1  
เร่ือง การบริหารจิต 

______________________________________________________________________ 
การบริหารจิต 

 การบริหารจิต หมายถึง เป็นการยกจติใจใหส้งูขึน้ โดยการฝึกใหเ้กดิสมาธ ิการบรหิาร
จติจงึเป็นการฝึกใหเ้กดิสมาธนิัน่เอง จงึควรท าความเขา้ใจในเรือ่งของสมาธิ และการฝึกใหเ้กดิ
สมาธ ิดงันี้ 
 สมาธิ หมายถงึ ความตัง้มัน่แห่งจติ ความส ารวมใหแ้น่วแน่ มจีติสงบไมว่อกแวก สมาธิ
ม ี3 ระดบั คอื 

1. ขณกิสมาธ ิสงบชัว่ขณะ หรอื ชัว่คราว 
2. อุปจารสมาธ ิจติตัง้มัน่เฉียดฌาน คอืใกล ้ฌาน 
3. อปัปนาสมาธ ิจติสงบตัง้มัน่แน่วแน่ คอืความสงบในฌานนัน่เอง 

ประโยชน์ของสมาธิ 
 ผูท้ีม่สีมาธิ  ยอ่มมจีติทีพ่รอ้มในการกระท าสิง่ใดๆ ใหส้ าเรจ็ไดโ้ดยงา่ย ซึง่ก่อใหเ้กดิ
ประโยชน์ ดงันี้ 
    1.ประโยชน์ในการศกึษาเล่าเรยีน  ความตัง้มัน่แห่งจตินี้จะท าใหจ้ติไมฟุ้่งซ่านเวลาดู
หนงัสอืกจ็ะท าใหเ้ขา้ใจไดง้า่ย ใชเ้วลาน้อยในการศกึษาหาความรู้ 

2. ประโยชน์ในการท างาน การท างานดว้ยใจเป็นสมาธิ รูจ้กัการล าดบังานใหด้วี่าอะไร
ควรทีจ่ะท าก่อน ท าทหีลงั ขณะทีท่ างานกม็ใีจจดจอ่อยูใ่นสิง่นัน้จนส าเรจ็  ท าใหไ้มพ่ะวกัพะวงต่อ
การท างาน ถา้หากไมม่สีมาธแิลว้ยอ่มจะท าใหง้านสบัสน  น่าเบื่อหน่าย มคีวามฟุ้งซ่านเกดิขึน้ 
ความเพยีรพยายามกจ็ะหมดไป ปัญญากจ็ะถดถอยลงไปดว้ย ดงันัน้การท างานมากจะตอ้ง
อาศยัความเพยีร และก าลงัใจอนัแขง็กลา้

  
ภาพ  การฝึกสมาธ ิ
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 3. ประโยชน์ในการควบคุมกเิลส คนธรรมดายอ่มมกีเิลสทุกคน บางคนควบคุมไวไ้ด้
กเิลสกไ็มท่ าความเดอืดรอ้นให้ แต่กเิลสทีค่วบคุมไมไ่ดน้ัน้ยอ่มท าลายทุกอยา่ง ครอบง าจติ บง
การใหจ้ติท าตามอ านาจของกเิลส ดงันัน้ถา้หากจติควบคุมกเิลสไดแ้ลว้ ทุกอยา่งกจ็ะสงบ
เรยีบรอ้ย เหมอืนไฟถา้เราควบคุมมนัไดก้จ็ะน ามาใชป้ระโยชน์ได้  
 4. ประโยชน์ต่อสุขภาพกายและสุขภาพจติ  คนเราหากถูกกเิลสรบกวนแลว้ ยอ่มจะถูก
รบกวนดว้ยความโลภ โกรธ และพยาบาท ท าใหสุ้ขภาพจติเสยี ท าใหโ้รคภยัต่างๆ ตามมาเช่น
โรคกระเพาะอาหาร โรคหวัใจ ฯลฯ ถา้สุขภาพจติไมด่ ีสุขภาพกายกไ็มด่ ีดงันัน้การศกึษาค า
สอนทางพระพุทธศาสนา ปฏบิตัอิยูใ่นศลีธรรมท าใหจ้ติสงบ เมือ่จติสงบดแีลว้ยอ่มเหน็สิง่
ทัง้หลายตามความจรงิ คอื เกดิปัญญาอนัถูกตอ้งน าไปสู่ความหลุดพน้อนัเป็นเป้าหมายทาง
พุทธศาสนานัน่เอง 

การฝึกสมาธิตามหลกัอานาปานสติ 
การฝึกสมาธเิบือ้งตน้ตามหลกัอานาปานสติ เป็นการบรหิารจติทีด่อียา่งหนึ่ง  

อานาปานสต ิแปลว่า สตกิ าหนดลมหายใจเขา้ออก เป็นการฝึกกรรมฐานวธิหีนึ่งใน 
จ านวน 40 วธิ ีวธินีี้เหมาะกบัทุกคน เพราะทุกคนมลีมหายใจ การปฏบิตัอิานาปานสตมิขี ัน้ตอน
ดงัต่อไปนี้ 
 ขัน้ตอนการฝึกสมาธิ  
 1.เลือกสถานท่ี ตอ้งไมม่เีสยีงรบกวน ไมอ่บัลม 
 2.ก าหนดเวลา คอืตอ้งเลอืกเวลาทีเ่หมาะสม เช่น ไมท่ าหลงัรบัประทานอาหารใหม่ๆ  
ขณะทีเ่หนื่อย ไมค่วรก าหนดเวลานานเกนิไป 
 3. สมาทานศีล คอื การรกัษาศลี ซึง่มศีลี 5 หรอื ศลี 8 อาจจะขอจากพระภกิษุหรอืตัง้
จติอธษิฐาน งดเวน้กายทุจรติ วจทีุจรติ สรปุแลว้ก่อนปฏบิตัสิมาธติอ้งเป็นผูม้ศีลีก่อน เพราะศลี 
เป็นพืน้ฐานของสมาธิ 

 
 

  ภาพ  พระสงฆ ์เป็นผูน้ า  
          การฝึกสมาธใิหก้บั  
          ประชาชน 
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 4. นมสัการพระรตันตรยั เพื่อใหเ้กดิความเชื่อมัน่ และท าใหจ้ติผ่องใส โดยการเริม่ท า
ดงันี้นัง่ประนมมอื กราบพระรตันตรยัสามครัง้ แลว้กล่าวค านมสัการ ว่า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       สปุฏิปันโน ภควโต สาวกสงัโฆ อิเมหิ สกักาเรหิ ตงั สงัฆงั อภิปชูยามิ 
     (ค าแปล) พระสงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาคเจา้ปฏบิตัดิแีลว้ขา้พเจา้บชูาพระสงฆด์ว้ย   
    เครือ่งสกัการะทัง้หลายเหล่านี้ (กราบ) 
 

 

  
 

 
 
 

 อรหงั สมัมาสมัพทุโธภควา อิเมหิ สกักาเรหิ ตงั ภควนัตงั อภิปชูยามิ 
            (ค าแปล)  พระผูม้พีระภาคเจา้เป็นพระอรหนัต์ บรสิุทธิห์มดจด จากกเิลส  
เครือ่งเศรา้หมองทัง้หลาย ตรสัรูด้ว้ยพระองคเ์อง โดยชอบขา้พเจา้บชูาพระผูม้พีระภาคเจา้ 
พระองคน์ัน้ดว้ยเครือ่งสกัการทัง้หลายเหล่าน้ี  (กราบ) 
                

 

 

สวากขาโต ภควโต ธมัโม อิเมหิ สกักาเรหิ ตงั ธมัมงั อภิปชูยามิ 

(ค าแปล) พระเป็นสิง่ทีพ่ระพุทธเจา้ตรสัไวด้แีลว้ ขา้พเจา้บชูาพระธรรมดว้ยเครือ่งสกัการะ
ทัง้หลายเหล่านี้ (กราบ) 
 

 
 
 

  ภาพ  การสวดมนตไ์หวพ้ระ 
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             5. แผเ่มตตา กล่าวค าแผ่เมตตา ส่งความปรารถนาดไีปยงัมนุษย์ และสตัวจ์ าพวก ดงันี้ 
 

          สพัเพ สตัตา อะเวรา อพัยาปัชฌา อะนีฆา สขีุ อตัตานัง ปริหะรนัตุ 
(ค าแปล) สตัวท์ัง้หลาย ทีเ่ป็นเพื่อนทุกข ์เกดิ แก่ เจบ็ ตาย ดว้ยกนั ทัง้หมดทัง้สิน้จง    
เป็นสุขเป็นสุขเถดิ อยา่ไดม้เีวรแก่กนัและกนัเลย จงเป็นสุขเป็นสุขเถดิ อยา่ได ้
เบยีดเบยีนซึง่กนัและกนัเลย จงเป็นสุขเป็นสุขเถดิ อยา่ไดม้คีวามทุกขก์ายทุกขใ์จเลย 
จงม ีความสุขกาย สุขใจ รกัษาตน ใหพ้น้จากทุกขภ์ยัทัง้สิน้เถดิ 
           กะตะปญุญงั มยัหงั สพัเพ ภาคี ภะวนัตุ เต 

 ขอสรรพสตัวท์ัง้หลาย จงเป็นผูม้สี่วนไดเ้สวย ผลบุญทีข่า้พเจา้ทัง้หลายไดบ้ าเพญ็ดแีลว้ 
          นะบดันี้เถดิ 
 
     6. ตดักงัวล ตดัห่วง ตดักงัวลทุกอยา่งใหห้มดสิน้ ไมว่่าเรือ่งงาน เรือ่งเรยีน เรือ่ง
ญาตมิติร พีน้่อง ไมค่ดิถงึอดตี อนาคต ใหก้ าหนดเฉพาะปัจจบุนั คอื ลมหายใจเขา้ ลมหายใจ
ออกเท่านัน้ ทัง้นี้เพื่อไมใ่หจ้ติใจฟุ้งซ่าน                                            

ขัน้ลงมือปฏิบติั 
 1. การนัง่ ใหน้ัง่บนพืน้ ในท่า “สมาธ”ิ เหมอืนพระพุทธรปูปางสมาธิ อาจท าได้ 
2 ลกัษณะ ดงันี้ 
 1.1 นัง่ขดับลัลงัก์ หรอืเรยีกว่า “ขดัสมาธริาบ” โดยเอาเทา้ขวาทบัเทา้ซา้ย มอืขวา 
ทบัมอืซา้ย ตัง้ตวัตรง 

1.2 นัง่ขดัสมาธเิพชร คอื นัง่เทา้ซา้ยทบัขาขวา เทา้ขวาทบัขาซา้ย มอืขวาทบัมอืซา้ย 
ตัง้ตวัตรง 

 
                         ภาพ การนัง่สมาธิราบ                  ภาพ การนัง่สมาธิเพชร  
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2. การก าหนดลมหายใจ เมือ่เริม่ตน้ก าหนดลมหายใจใหส้ดูหายใจเขา้ออกอยา่งเตม็  
ที ่ใหล้มเตม็ปอด 3 ครัง้ เพื่อก าหนดการเขา้ออกของลมใหส้ะดวก ต่อจากนัน้ปล่อยลมหายใจ 
เขา้ออกตามปกต ิเมือ่ลมหายใจเขา้กม็สีติ รูว้่าหายใจเขา้ พรอ้มกบัภาวนาพระพุทธคุณว่า 
“ พุท ” เมือ่หายใจออกกม็สีตริูว้่า หายใจออก พรอ้มกบัภาวนาพระพุทธคุณว่า “โธ ” ปฏบิตัิ
เช่นน้ีไปเรือ่ยๆ จนจติไมฟุ้่งซ่านออกไปขา้งนอก ไดช้ื่อว่า ท าส าเรจ็ไประดบัหนึ่งแลว้ แลว้ค่อยๆ 
ยากขึน้ไป ดงันี้ 

 
1. หายใจเข้านับ 1 หายใจออกนับ 2 หายใจเข้านับ 3 หายใจออกนับ 4 เร่ือยไปจน    
ครบก าหนดฝึกสมาธิ ก่ีนาทีตามท่ีตัง้ใจ 

2. หายใจเข้านับ 1 หายใจออกนับ 1 หายใจเข้านับ 2 หายใจออกนับ 2 หายใจ 
เข้านับ 3 หายใจออกนับ 3 เร่ือยไปจนครบก าหนดท่ีตัง้ใจไว้ว่าจะฝึกสมาธิก่ี  
นาที 
3. หายใจเข้า หายใจออกนับ 1 หายใจเข้า หายใจออกนับ 2 หายใจเข้า 
หายใจออก นับ 3 เร่ือยไปจนครบก าหนดท่ีตัง้ใจไว้ว่าจะฝึกสมาธิก่ีนาที  
4. หายใจเข้า หายใจออกนับ 1 หายใจเข้า หายใจออกนับ 2 แล้วย้อนกลบัไป  
นับเร่ิมต้นใหม่หายใจเข้า หายใจออกนับ 1 หายใจเข้า หายใจออกนับ 2   
หายใจเข้า หายใจออกนับ 

 

 
 
                          ภาพ  การนัง่สมาธิ
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ใบกิจกรรมท่ี 1 
สาระพระพทุธศาสนา      ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 
ช่ือ…………………………………………..   เลขท่ี……………… 
 

ใหน้กัเรยีนบอกล าดบัขัน้ตอนการฝึกสมาธแิบบอานาปานสตไิด้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2 

………..……………

…..….…........... 

         1. 

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

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

 

4 

………..……………

…..….….......... 

6 

………..……………

…..….…........... 

7 

………..………………..…

………………………………

……........................... 

5 

………..……………

…..….….......... 

3 

………..……………

…..….…........... 

ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………

………………………………………………………………………………
…………………………...........................................................................
............................................................................................................... 
.............................................................................................................. 
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 
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เฉลยใบงานท่ี 1 
_________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

เลอืกสถานที ่
3 

สมาทานศลี 

                4 
         นมสัการ 
     พระรตันตรยั 

6 
    ตดักงัวล 

7 
การลงมอืปฏบิตั ิ

- การนัง่ 

- การนบัลมหายใจ 

  เขา้ออก 

ข้อเสนอแนะ 
- ควรนิมนตพ์ระภกิษุผูม้คีวามเชีย่วชาญในการปฏบิตัิ
สมาธเิป็นวทิยากรพเิศษดว้ย 

5 
  แผ่เมตตา 

2 
  ก าหนดเวลา 
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แบบบนัทึกการฝึกสมาธิ 
 

ช่ือ…………………………………………………...ชัน้…………..…เลขท่ี……………….......... 
 

วนั เดอืน ปี 
เวลาที ่
นัง่สมาธ ิ

สถานที ่ ผล ขอ้เสนอแนะ 
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ใบความรู้ท่ี 2  
กรณีตวัอย่าง 

(ความขยนัหมัน่เพียร) 
 

 
                  

 
 

 

 

 ครัง้หน่ึงในอดีตกาล ณ นคร

พาราณสี อนัเป็นนครท่ีมีความ 

เจริญรุง่เรอืง และเป็นศนูยร์วม

ของการศึกษาศิลปวิทยาใน 

แขนงต่างๆ 

 

 

 

 

 

มีชายหนุ่มคนหน่ึงได้เดินทาง

ไปศึกษาศิลปวิทยา ยงัเมือง 

ตกักศิลา 
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เขาได้เลือกเรียนในส านักของ

อาจารยทิ์ศาปาโมกข ์ผูมี้ความ

เช่ียวชาญท่านหน่ึง 

 

 

 

ชายหนุ่มเป็นคนขยนัหมัน่เพียร และ
ตัง้ใจศึกษาเล่าเรียน เขาจึงเป็นท่ีรกั
ของอาจารยอ์ย่างย่ิง 

 

แม้ว่าจะขยนัหมัน่เพียรเท่าใด แต่เน่ืองจากเป็น                จนในทีส่ดุเกดิความทอ้แทใ้จ จงึเขา้ไป  
คนปัญญาทึบ จึงไม่สามารถเรียนรูไ้ด้ดงัตัง้ใจ                   กราบลาอาจารย ์เพือ่กลบับา้นเกดิของ

ตน     
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 อาจารยไ์ด้ท่องมนตบ์ทหน่ึง  
ซ่ึงเป็นมนต ์บทสัน้ๆ ให้ชายหนุ่ม
ได้ฟัง 

 

 
 
    
   อาจารยทิ์ศาปาโมกขห์วงัจะ   
   ช่วยเหลือศิษยใ์ห้มีความรูติ้ดตวั 
   เพื่อป้องกนัภยั ท่ีอาจเกิด 
   ขึน้ในภายหน้าจึงเค่ียวเขญ็ศิษย ์  
   คนน้ีให้ท่องมนตน้ี์กลบัไป  
   กลบัมานับรอ้ยๆ ครัง้ 
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               ชายหนุ่มตัง้ใจท่องมนตจ์นในท่ีสุด 

                   จากน ัน้ชายหนุม่จงึกราบลาอาจารย ์กลบัสูเ่มอืงพาราณสบีา้นเกดิของตน 
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 ณ   พระราชวงัอนัสง่างาม 

  แห่งนครพาราณสี 

พระราชาต้องการทราบความจริง เมื่อคิดวิธีการแล้ว ในเวลาเยน็จึงปลอมพระองคเ์ป็นพระราชา
ต้องการทราบความจริง เมื่อคิดวิธีการแล้ว ในเวลาเยน็จึงปลอมพระองคเ์ป็นชาวบ้านธรรมดา 
เสดจ็ไปตามบ้านเรอืนต่างๆ เน่ืองจากทรงคิดว่า พวกชาวบ้านมกัจะสนทนาปรบัทุกขส์ุขกนัใน
ช่วงเวลาอาหารเยน็ชาวบ้านธรรมดา เสดจ็ไปตามบ้านเรอืนต่างๆ เน่ืองจากทรงคิดว่า พวก
ชาวบ้านมกัจะสนทนาปรบัทุกขส์ุขกนัในช่วงเวลาอาหารเยน็ 
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พระราชา และคนรบัใช้ได้แอบ

ซ่อนตวัอยู่หลงัพุ่มไม้ คอยซุ่มดู

การกระท าของพวกโจรอย่าง

เงียบๆ  
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395 
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    ชายหนุ่มสอนมนตบ์ทนัน้แก่

พระราชาจนจ าได้ขึน้ใจ และทูลให้

พระองคท์รงหมัน่ท่องทบทวนมนต์

อยู่เสมอๆจากนัน้จึงถวายบงัคมลา

กลบัไปยงัเรอืนของตน 
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หลงัจากนัน้ไม่นานนัก 
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ในระหว่างนัน้ พระราชาได้ท่องมนต์

เพื่อทบทวนขึน้พอดี ท าให้ช่างกลับก 

เข้าใจว่าพระราชาคงรูถึ้งแผนการ

ของตน 
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 เมื่อพระราชาได้ยินช่างกลับก 
พดูดงันัน้ กพิ็โรธลุกผลุนผลนัขึน้จาก
ท่ีประทบัในทนัที  

 

 

 

 

 ช่างกลับกจึงกราบทูลแผนการณทุก

อย่างท่ีเสนาบดีวางไว้ เพื่อแย่ง 

ชิงราชบลัลงักจ์ากพระราชา 

เมื่อพระราชาทรงทราบเรือ่งทัง้หมดจึง
สัง่ให้ทหาร ไปจบัเสนาบดีมา แล้ว
เนรเทศออกจากพระนครจนชัว่ชีวิต 
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ชายหนุ่มผูมี้ความขยนัหมัน่เพียร 

ได้รบัการยกย่องนับถือจาก 

พระราชาอย่างสมเกียรติและได้

ด ารงต าแหน่งเสนาบดีแห่งพระนคร 

พาราณสีด้วยความผาสุกตลอดมา 
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ใบกิจกรรมท่ี 2 
ช่ือ........................................................................เลขท่ี.........................................  

___________________________________________________________ 
 
1. สาเหตุของปัญหา คอื เรือ่งอะไร 
 ตอบ.....................................................................................................................  
..........................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................     
2.ชายหนุ่มในนิทานเรือ่งนี้ใชว้ธิกีารอยา่งไรในการเรยีนรู ้  
 ตอบ.....................................................................................................................  
..........................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................    
3. ในการตรวจสอบว่าประชาชน มคีวามสุขสบายหรอืไม ่พระราชาท าอยา่งไรบา้ง  
            ตอบ.....................................................................................................................  
..........................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................     
4.พระราชาท าอยา่งไร ช่างตดัผมจงึสารภาพความผดิ  
 ตอบ.....................................................................................................................  
..........................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................     
5. ถา้นกัเรยีน ตอ้งการท าอะไรใหส้ าเรจ็นกัเรยีนจะใชห้ลกัการอะไรเป็นเกณฑใ์นการท างาน  
 ตอบ.....................................................................................................................  
..........................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................      
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แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 10 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม  

(สาระการเรียนรู้พระพทุธศาสนา)              ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2                                                                          
หน่วยการเรียนท่ี 8  เร่ือง (การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย)                                 จ านวน 2 ชัว่โมง                                                                                                                        
เร่ือง    ศาสนพิธี พิธีกรรมตามแนวศาสนาอ่ืนๆ                ครผููส้อน นายจ าเนียร โพสาวงั  
1.มาตรฐานการเรียนรู้  1.2 
  เขา้ใจตระหนกัและปฏบิตัตินเป็น ศาสนิกชนทีด่ ีและธ ารงรกัษาพระพุทธศาสนาหรอื
ศาสนาทีต่นนบัถอื 
 
2.ตวัช้ีวดั  
 อธบิายความแตกต่างของศาสนพธิ ีพธิกีรรมตามแนว ปฏบิตัขิองศาสนาอื่นๆ เพื่อ
น าไปสู่การยอมรบัและความเขา้ใจซึง่กนัและกนั  
 
3.สาระส าคญั 
 สงัคมไทยประกอบดว้ยผูน้บัถอืศาสนาต่างๆ กนั ศาสนาทุกศาสนามพีธิกีรรมและแนว
ปฏบิตัทิีแ่ตกต่างกนัออกไป เราจงึควรศกึษาเรยีนรู ้ใหเ้กดิความเขา้ใจ เพื่อก่อใหเ้กดิ
ความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างผูน้บัถอืศาสนาเดยีวกนั และต่างศาสนากนั  
 
4.จดุประสงคก์ารเรียนรู้ เมือ่เรยีนจบบทเรยีนแลว้นกัเรยีนสามารถ 

4.1 บอกความหมายของ ศาสนพธิ ีพธิกีรรมของศาสนาครสิต ์ศาสนาอสิลาม ศาสนา
พราหมณ์ -ฮนิด ูและศาสนาสกิข ์ได ้
          4.2 อธบิายถงึความส าคญั ศาสนพธิแีละพธิกีรรมทีส่ าคญัของแต่ละศาสนาได้ 
          4.3 มทีกัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 
 
5.คณุลกัษณะทีพึงประสงค ์
 5.1 เป็นคนดี คอื เป็นคนมวีนิยัในการเรยีนรู ้สนใจใฝ่เรยีนรู ้มุง่มัน่การท างาน  
 5.2 เป็นคนเก่ง คอื เรยีนรูด้ว้ยตนเอง สรปุสิง่ทีเ่รยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง น าหลกัธรรมไป
ปฏบิตัพิฒันาตนเองและสิง่แวดลอ้ม ท าภาระชิน้งานอยา่งเป็นระบบ ท างานรว่มกนัตามบทบาท
หน้าทีย่อมรบัการตชิมจากเพื่อนและน ามาพฒันาตนเอง 

5.3 เป็นคนมีความสขุ คอื มคีวามสนุกในการปฏบิตักิจิกรรม มคีวามภมูใิจชื่นชม
ผลงานของตนและผูอ้ื่นพงึพอใจในการประพฤตใินสิง่ทีถู่กตอ้งดงีาม รา่เรงิแจม่ใส  
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6.สาระการเรียนรู้ 
 
 

                             ศาสนาคริสต ์                                              ศาสนาอิสลาม 
 
 

 

ศาสนพิธี พิธีกรรม 
ตามแนวปฏิบติั 

 ของศาสนาอ่ืน ๆ  
 
 
 

                  ศาสนาสิกข ์                                                ศาสนาพราหมณ์ ฮินด ู
 

 
 
7. รายละเอียดกิจกรรม 
 ( ชัว่โมงท่ี 1) 
              ขัน้ส ารวจประเดน็ 
   7.1 นกัเรยีนสวดมนตไ์หวพ้ระและนัง่สมาธ ิ3 นาทแีผ่เมตตาต่อสตัว ์
 7.2 ครใูหน้กัเรยีนดภูาพ ศาสนสถานของ ศาสนาครสิต ์ศาสนาอสิลาม  
ศาสนาพราหมณ์ - ฮนิด ู ศาสนาสกิข์ 
 7.3 ครสูุ่มสอบถามนกัเรยีน 2-3 คน ใครเคยรูจ้กั ศาสนาทีอ่ยูใ่นภาพทีด่หูรอืไมแ่ละ
เป็นของศาสนาใดบา้ง โดยเขยีนรายละเอยีดทีก่ระดานด า  
  7.4 ครแูจง้จดุประสงคก์ารเรยีนรู้ แก่นกัเรยีน 
 
               ขัน้การให้ความรู้พื้นฐาน  
 7.5 ครแูบ่งนกัเรยีนออกเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 6-7 คน โดยคละความสามารถ คอื  
เก่ง ปานกลาง อ่อน 
 7.6 ครแูจกชุดการเล่นเกมสญัลกัษณ์ ใหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่มไดศ้กึษาและน าเสนอ
รปูแบบการเล่น โดยอธบิายแนวการน าเสนอของกลุ่ม ทีห่น้าชัน้เรยีน  
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           7.7 ครสูอบถามนกัเรยีน ไดอ้ะไรจากทีเ่ล่นเกมส ์โดยครพูยายามใหน้กัเรยีนสรปุ  
ใหไ้ดว้่า สงัคมไทยเป็นสงัคมทีม่คีวามหลากหลายตามความเชื่อของแต่ละศาสนาแต่เราสามารถ
รว่มกนัไดเ้หมอืนกบัชิน้งานทีน่กัเรยีนท าตอ้งประกอบดว้ยหลายชิน้ส่วน สุดทา้ยคอืความงดงาม
ทีเ่กดิขึน้กบัสงัคมไทยทีม่แีต่ความสนัตสิุข บนความหลากหลาย  
  7.8 ครใูหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่มศกึษาและท างานตามใบกจิกรรมที ่1-4 ใชร้ะบบ
ฐานความรูใ้ชเ้วลาฐานๆละ 10 นาท ีซึง่ทุกกลุ่มจะไดเ้รยีนทุกฐานความรูห้มนุเวยีนตามผงั  ดงันี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ขัน้วิเคราะห์ 

  7.9 นกัเรยีนแต่ละกลุ่มศกึษาปฏบิตักิจิกรรมตามฐานความรูใ้ชเ้วลาฐานๆ ละ 
ประมาณ 10 นาท ี

  7.10 เมือ่ไดศ้กึษาเรยีบรอ้ยแลว้ใหส้่งตวัแทนของกลุ่มน าเสนอในผลการศกึษาทีห่น้า 
ชัน้เรยีนใชเ้วลากลุ่มละประมาณ 5 นาท ี
 7.11 ขณะทีน่กัเรยีนปฏบิตังิาน ครคูอยช่วยเหลอืแนะน า เพื่อชีแ้จงสรา้งความเขา้ใจ
และขัน้ตอนการเรยีน ท าใหน้กัเรยีนท างานไดร้วดเรว็ขึน้ 
 
(ชัว่โมงท่ี 2) 
                ขัน้การเรียนรู้สถานการณ์  
              7.12 นกัเรยีนแต่ละกลุ่ม รบัใบความรู ้กรณตีวัอยา่ง รว่มกนัท ากจิกรรมตาม 
ใบกจิกรรมที ่5 (กวางใจเพชร) 
              7.13 ครสูุ่มนกัเรยีน 2 กลุ่ม สรปุการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ จากกรณตีวัอยา่ง 
(กวางใจเพชร ) แลว้รว่มกนัสรปุบนกระดานด า  
 

ฐานท่ี 1 
ศาสนาคริสต์ 

ฐานท่ี 2 
ศาสนาอิสลาม 

 

ฐานท่ี 4 
     ศาสนาสิกข์ 

 

ฐานท่ี 3 
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 
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                ขัน้วางแผนการจดัการ    
   7.14 นกัเรยีนรว่มกนัวางแผนสรา้งชิน้งานทีต่นถนดัและสนใจ กลุ่มละ 1 ชิน้งาน 
 
                  ขัน้ลงมือปฏิบติั   
   7.15 ครกู าหนดใหน้กัเรยีนฝึกสมาธดิว้ยตนเอง โดยไมต่อ้งใหค้รกู ากบั ก าหนดดแูล
และน าวธิกีารฝึกสมาธไิปปรบัใชจ้รงิ ลงในตารางบนัทกึทีค่รแูจกใหผ้ลการฝึกสมาธปิระเมนิ
สปัดาหล์ะ 1 ครัง้ 
 
                 ขัน้แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
   7.16 นกัเรยีนน าชิน้งานทีทุ่กคนสรา้งน าเสนอ เพื่อจดัแสดงทีป้่ายนิเทศหน้าชัน้เรยีน
ในสปัดาห ์ต่อไป 
 
8. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
 8.1 สื่อการเรยีนรู ้
   1) ภาพศาสนสถานของศาสนาครสิต์ 
   2) ภาพศาสนสถานของศาสนาอสิลาม 
   3) ภาพศาสนสถานของศาสนาพราหมณ์ 
   4) ภาพศาสนสถานของศาสนาสกิข์ 
   5) ใบความรูท้ี ่1 (ศาสนาครสิต)์ 
   6) ใบความรูท้ี ่2 (ศาสนาอสิลาม) 
   7) ใบความรูท้ี ่3 (ศาสนาพราหมณ์)  
   8) ใบความรูท้ี ่4 (ศาสนาสกิข)์ 
   9) หนงัสอืแบบเรยีนสงัคมศกึษา ส 0110 – ส 0111 พระพุทธศาสนา  
ของทุกส านกัพมิพ์ 
   10) หนงัเรยีนกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม สาระ
พระพุทธศาสนา ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 
 8.2 แหล่งเรยีนรู ้
    1) หอ้งสมดุโรงเรยีนโสกก่ามวทิยา   
    2) หอ้งจรยิธรรมโรงเรยีนโสกก่ามวทิยา  
    4) http://www.aksorn.com/Lib/s/soc-01 
    5) www.geocities.com/wisuttipom/Buddhist.html. 
    6) www.Thaibuddhism.hypermart.net 

http://www.thaibuddhism.hypermart.net/
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9. การวดัผลและประเมินผล 
 

รายการประเมนิ วธิกีารประเมนิ เครือ่งมอื เกณฑก์ารประเมนิ 
1.บอกความหมายของ 
ศาสนพธิ ีพธิกีรรมของ
ศาสนาครสิต ์ศาสนา
อสิลาม ศาสนาพราหมณ์ -
ฮนิด ูและศาสนาสกิข ์ได้ 
2.อธบิายถงึความส าคญั 
ศาสนพธิแีละพธิกีรรมที่
ส าคญัของแต่ละศาสนาได้ 
3.มทีกัษะการคดิอยา่งมี
วจิารณญาณ  
 

สอบถาม 
 
 
 
ตรวจใบกจิกรรม 
ที ่1-2-3-4 
 
 
ตรวจใบกจิกรรมที5่  

แบบสอบถาม 
 
 
 
ใบกจิกรรม 
1,2,3,4 
 
 
ใบกจิกรรม 5 

 
 
 
 
ผ่านเกณฑร์อ้ยละ 80 
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ความคิดเหน็ของผูบ้งัคบับญัชาหรือผูท่ี้ได้รบัมอบหมาย  
(ตรวจ/นิเทศ/เสนอแนะ) 

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

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

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

 
    ช่ือ............................................................ผูบ้ริหารโรงเรียน  
        (...........................................................)  
    …........./………………………./………………….. 
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บนัทึกหลงัสอน 
ผลการสอน 
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
ปัญหาอปุสรรค 
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
ข้อเสนอแนะ 
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
     ลงช่ือ...........................................ครผููส้อน  
                 (นายจ าเนียร  โพสาวงั)  
        …………/…………………/………… 
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ภาคผนวก 
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 ภาพ  โบสถข์องศาสนาครสิต์ 

     
          ภาพ มสัยดิ อลัฮะรอม นครมกักะฮ ์ประเทศซาอุดอิาระเบยี  
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 ภาพ  โบสถ ์อชาดรมั ในประเทศอนิเดยี  

 

 ภาพ  สุวรรณวหิาร ศาสนสถานของศาสนาสกิข ์ 
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ใบความรู้ท่ี 1  
เร่ือง  ศาสนพิธี พิธีกรรมตามแนวปฏิบติัศานาคริสต ์ 

      ศาสนาครสิต ์เป็นศาสนาทีม่รีากฐานมาจากศาสนา ยวิ ซึง่พระเยซเูป็นผูป้รบัปรงุใหบ้รสิุทธิ ์  
เป็นศาสดา มคีมัภรีท์ีส่ าคญัคอื คมัภรีไ์บเบลิ หลกัค าสอน คอืใหม้คีวามรกัต่อทุกๆคนเหมอืนรกั
ตนเอง โดยยดึหลกับญัญตั ิ10 ประการ หลกัตรเีอกานุภาพ พธิกีรรมทีศ่กัดิส์ทิธิ ์ดงัน้ี  

1.พิธีศีลจุ่ม                                          คอืเป็นการลา้งบาปส าหรบัเดก็ทีเ่กดิใหม ่ถา้เป็น      
                                                         ผูใ้หญ่กใ็หเ้ทน ้าศกัดิส์ทิธิล์งบนศรีษะเพื่อช าระ  
                                                         ลา้งบาป 
 
2.พิธีศีลก าลงั                                        คอื เป็นเจมิหน้าผากดว้ยน ้ามนัเป็นการยนืยนั      
                                                         ศรทัธาในศาสนาครสิต ์                                         

 
 

3.ศีลแก้บาป           คอื เป็นการสารภาพบาปชาวครสิตไ์ปโบสถเ์พื่อ 
                                                         สารภาพบาปทีต่นท าเอาไวโ้ดยมบีาทหลวงเป็น 
                                                         ตวัแทนพระเจา้ทีจ่ะยกบาปให ้

 
4.ศีลมหาสนิท                                       คอื พธิรีบัศลี โดยใชข้นมปังและเหลา้องุน่ แทน 
                                                         กายและโลหติของพระผูเ้ป็นเจา้ 
 
 
5.ศีลเจิมคนไข้          คอื พธิเีจมิคนไขท้ีเ่จบ็หนกั ดว้ยน ้ามนัทีศ่กัดิส์ทิธิ ์  
                                                         ท าโดยบาทหลวง เพือ่ใหก้ าลงัใจผูป่้วย 

 
6.ศีลบวช                     คอื พธิกีารบวชเป็นบาทหลวงของศาสนาครสิต์ 
              โดยมพีระสงัฆราช เป็นผูท้ าพธิี  

 
7.พิธีศีลสมรส          คอื พธิกีารแต่งงานด าเนินการโดยบาทหลวงเป็น  
                                                         พยาน 
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 นอกจากนัน้ ยงัมแีนวปฏบิตั ิอื่นๆ เช่นการท าเครือ่งหมายกางเขนแสดงความเคารพ
ตามหลกัตรเีอกานุภาพ คอื 
 1.ยกมอืขวาแตะหน้าผาก กล่าวว่า เดชะนามพระบดิา  
 2.ยกมอืขวาแตะทีบ่่าซา้ย กล่าวว่า พระบุตร  
 3.ยกมอืขวาแตะทีบ่่าขวา กล่าว พระจติ 
 แลว้พนมมอืทีห่น้าอก กล่าวค าว่า อาเมน  หมายความว่า ขอกุศลนี้จงดลบนัดาลให้
พระเจา้สงิสถติสงิสถติอยูก่บัขา้พเจา้ตลอดไป 
 พธิกีรรมอกีอยา่งหนึ่งคอื พธิมีซิา เป็นการเขา้รว่มสวดมนตท์ีโ่บสถใ์นวนัอาทติย ์  
เพื่อกระท าศลีมหาสนิท 

 
 ภาพ  การประกอบพธิมีสิซาของบาทหลวง 
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ใบกิจกรรมท่ี 1 
เร่ือง  ศาสนพิธี พิธีกรรมตามแนวปฏิบติัศานาคริสต ์

ช่ือ...............................................เลขท่ี............................................................................. 
________________________________________________________________ 

 
1.พธิใีดทีช่าวครสิตต์อ้งท าตัง้แต่ก าเนิด 
 ตอบ.......................................................................................................................  
............................................................................................................................................  
2.เหลา้องุน่และขนมปัง เป็นอุปกรณ์ทีส่ าคญัในพธิอีะไร 
  ตอบ..............................................................................................................  
.............................................................................................................................. .......... 
3.การสารภาพบาป หมายถงึอะไร 
 ตอบ.......................................................................................................................  
............................................................................................................................................  
4.เครือ่งหมายหรอืสญัลกัษณ์ของศาสนาครสิตห์มายถงึ 
 ตอบ.......................................................................................................................  
............................................................................................................................................  
5.พธิ ีมซิา หมายถงึอะไร 
  ตอบ
.......................................................................................................................  
............................................................................................................................................  
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เฉลยใบกิจกรรมท่ี 1 
เร่ือง  ศาสนพิธี พิธีกรรมตามแนวปฏิบติัศานาคริสต ์

________________________________________________________________ 
 
1.พธิใีดทีช่าวครสิตต์อ้งท าตัง้แต่ก าเนิด 
 ตอบ พธิศีลีจุม่หรอืศลีลา้งบาป  
 
2.เหลา้องุน่และขนมปัง เป็นอุปกรณ์ทีส่ าคญัในพธิอีะไร 
 ตอบ พธิศีลีมหาสนิท  
 
3.การสารภาพบาป หมายถงึอะไร 
 ตอบ  คอื เป็นการสารภาพบาปชาวครสิตไ์ปโบสถเ์พื่อสารภาพบาปทีต่นท าเอาไวโ้ดย
มบีาทหลวงเป็น ตวัแทนพระเจา้ทีจ่ะยกบาปให้ 
 
4.เครือ่งหมายหรอืสญัลกัษณ์ของศาสนาครสิตห์มายถงึ 
 ตอบ   เครือ่งหมายกางเขน 
 
5.พธิ ีมซิา หมายถงึอะไร 
 ตอบ  เป็นการเขา้รว่มสวดมนตท์ีโ่บสถใ์นวนัอาทติยเ์พื่อกระท าศลีมหาสนิท  
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ใบความรู้ท่ี 2  
เร่ือง  ศาสนพิธี พิธีกรรมตามแนวปฏิบติัศาสนาอิสลาม 

 ศาสนาอสิลาม มศีาสดาคอื ท่าน นบมีฮูมัหมดั มคีมัภรีท์างศาสนา คอืคมัภรีอ์ลักูลอ่าน  
นบัถอื พระอลัเลาะห ์เป็นพระเจา้สงูสุด หลกัค าสอน ม ี2 หลกัใหญ่ ๆ คอื 
 1.หลกัศรทัธา ม ี6 ประการ คอื 1.ศรทัธาต่อพระเจา้ 2.ศรทัธาต่อเทวทตู 3.ศรทัธาต่อ
พระคมัภรี ์4.ศรทัธาต่อศาสนทตู 5.ศรทัธาต่อวนัสิน้โลก 6.ศรทัธาต่อกฎของพระเจา้ 
 2.หลกัปฏบิตั ิ5 ประการ ดงันี้  
 1.การปฎิญาณตน                                 คือ มสุลมิทุกคนจะตอ้งปฏญิาณตน ว่าไมม่ ี           
                                                              พระเจา้องคอ์ื่นนอกจาก พระอลัเลาะห ์
                                                    ตอ้งศรทัธาต่อ อลัเลาะห ์และนบมีฮูมัหมดั 
                        
 2.การละมาด                                         คือ การสวดมนตแ์สดงความเคารพต่อ 
                                                               พระเจา้ซึง่ชาวมสุลมิจะตอ้งละมาด 
                                                               วนัละ 5 ครัง้ 
    
 3.การถือศีลอด                                     คือ เป็นการถอืศลีอดของชาวมสุลมิในเดอืน 
                                                               รอมฎอน ตรงกบัเดอืน 9 ของปฏทินิศาสนา 
                                                               อสิลามเป็นการงดเวน้ การกนิ การดืม่  
                                                               การมเีพศสมัพนัธ ์ตัง้แต่พระอาทติยข์ึน้  
                                                               จนกระทัง่ตกดนิ 
 
 4.การบริจาค                                          คือ การบรจิาค สิง่ของชาวมสุลมิทีม่ ี 
    ซะกาด       ทรพัยส์นิแก่คนยากจนเพื่อฝึกจติรูจ้กั  
           เสยีสละ  
 
 5.การประกอบ                                       คือ การไปแสวงบุญ ปฏบิตัศิาสนกจิที่ 
                  พิธีฮจัญ ์      เมอืงเมกกะ ประเทศซาอุดอิารเบยี 
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ใบกิจกรรมท่ี 2 
เร่ือง  ศาสนพิธี พิธีกรรมตามแนวปฏิบติัศานาอิสลาม 

ชื่อ...............................................เลขที.่............................................................................ 
________________________________________________________________ 

 
1.พธิทีีช่าวมสุลมิตอ้งปฏบิตัทิุกวนั คอื 
 ตอบ.......................................................................................................................  
............................................................................................................................................  
2.ในชัว่ชวีติหนึ่งทีค่นมสุลมิไปไปใหไ้ด ้คอื 
  ตอบ..................................................................................................................  
............................................................................................................................................  
3.หลกัศรทัธาของอสิลามประกอบดว้ยอะไรบา้ง 
  ตอบ..................................................................................................................  
............................................................................................................................................  
4.ค าปฏญิาณตนของชาวมสุลมิคอือะไร 
 ตอบ.......................................................................................................................  
............................................................................................................................................  
5.หลกัปฏบิตัขิองชาวมสุลมิ มอีะไรบา้ง 
  ตอบ
.......................................................................................................................  
............................................................................................................................................  
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เฉลยใบกิจกรรมท่ี 2 
เร่ือง  ศาสนพิธี พิธีกรรมตามแนวปฏิบติัศานาอิสลาม 

________________________________________________________________ 
 

1.พธิทีีช่าวมสุลมิตอ้งปฏบิตัทิุกวนั คอื 
 ตอบ.....การละมาด....................................................................................................  
2.ในชัว่ชวีติหนึ่งทีค่นมสุลมิไปไปใหไ้ด ้คอื 
  ตอบ..ไปพธิฮีจัญ ์ทีเ่มกกะ ประเทศซาอุดอิาระเบยี.............................................  
............................................................................................................................................  
3.หลกัศรทัธาของอสิลามประกอบดว้ยอะไรบา้ง 
  ตอบ   1.ศรทัธาต่อพระเจา้ 2.ศรทัธาต่อเทวทตู 3.ศรทัธาต่อพระคมัภรี ์ 
                       4.ศรทัธาต่อศาสนทตู 5.ศรทัธาต่อวนัสิน้โลก 6.ศรทัธาต่อกฎของพระเจา้ 
............................................................................................................................................  
4.ค าปฏญิาณตนของชาวมสุลมิคอือะไร 
 ตอบ.....มสุลมิทุกคนจะตอ้งปฏญิาณตน ว่าไมม่พีระเจา้องคอ์ื่นนอกจาก พระอลัเลาะห์
ตอ้งศรทัธาต่อ อลัเลาะห ์และ นบมีฮูมัหมดั 
............................................................................................................................................  
5.หลกัปฏบิตัขิองชาวมสุลมิ มอีะไรบา้ง 
 ตอบ 1.การปฎิญาณตน คือ มสุลมิทุกคนจะตอ้งปฏญิาณตน ว่าไมม่พีระเจา้องคอ์ื่น
นอกจากพระอลัเลาะหต์อ้งศรทัธาต่อ อลัเลาะหแ์ละ นบมีฮูมัหมดั 
    2.การละมาด คือ การสวดมนตแ์สดงความเคารพต่อพระเจา้ซึง่ชาวมสุลมิจะตอ้ง
ละมาดวนัละ 5 ครัง้ 
        3.การถือศีลอด คือ เป็นการถอืศลีอดของชาวมสุลมิในเดอืน รอมฎอน ตรงกบั
เดอืน 9 ของปฏทินิศาสนาอสิลามเป็นการงดเวน้ การกนิ การดื่ม การมเีพศสมัพนัธ ์ตัง้แต่พระ
อาทติยข์ึน้จนกระทัง่ตกดนิ 
        4.การบริจาค  คือ   ซะกาดการบรจิาค สิง่ของชาวมสุลมิทีม่ทีรพัยส์นิแก่คน
ยากจนเพื่อฝึกจติรูจ้กัเสยีสละ 
        5.การประกอบพิธีฮจัญ์  คือ การไปแสวงบุญ ปฏบิตัศิาสนกจิทีเ่มอืงเมกกะ  
ประเทศซาอุดอิารเบยี 
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ใบความรู้ท่ี 3  
เร่ือง  ศาสนพิธี พิธีกรรมตามแนวปฏิบติัศาสนาพราหมณ์-ฮินด ู

 
 ศาสนาพราหมณ์-ฮนิดู เป็นศาสนาเดยีวกนั โดยทีศ่าสนาฮนิดพูฒันามาจากศาสนา
พราหมณ์ ซึง่มคีมัภรีเ์ดมิ 3 คมัภรี ์เรยีกว่าไตรเพท ต่อมาเพิม่อกี 1 คมัภรี ์คอื 1.ฤคเวท  
(ว่าดว้ยการสรรเสรญิเทพเจา้) 2.ยชุรเวท (ว่าดว้ยการบชูายญั ระเบยีบพธิต่ีางๆ) 3.สามเวท  
(ว่าดว้ยการขบักล่อมเทพเจา้) 4.อาถรรพเวท (ว่าดว้ยคาถาเวทมนตต่์างๆ) 

                 
 ค าสอนของศาสนาพราหมณ์-ฮนิด ูไดแ้ก่ หลกัธรรม 10 ประการ หลกัอาศรม 4  
(พรหมจาร ีคฤหสัถ ์วานปรสัถ ์และสนัยาส)ี  หลกัปรมาตมนัและ โมกษะ                                                                                 

            
 
มพีธิทีีส่ าคญั 4 พธิ ีคอื 
 1.พธิ ีเกีย่วกบัวรรณะ ซึง่พราหมณ์แบ่งวรรณะออกเป็น 4 วรรณะคอื วรรณพราหมณ์  
วรรณกษตัรยิ ์วรรณแพทย ์วรรณศูทร แต่ละวรรณะกม็แีนวปฏบิตัแิตกต่างกนัออกไป  แต่ถา้
หากมกีารแต่งงานขา้มวรรณ ลุกทีก่ าเนิดมาจะกลายเป็นจณัฑาล ไมไ่ดร้บัการยอมรบัจากสงัคม  
 2.พธิสีงัสการ คอืพธิกีรรมประจ าบา้น ม ี12 พธิ ีเช่น การแต่งงาน การตัง้ครรภ์  
 3.พธิศีราทธ ์เป็นการท าบุญอุทศิส่วนกุศลใหบ้ดิามารดา บรรพบุรษุล่วงลบัไปแลว้  
 4.พธิบีชูาเทพเจา้ แต่ละวรรณะ กม็กีารบชูาแตกต่างกนั  

 

ภาพ พระตรมีรูต ิ(ลกัษณะทีแ่ยกพระองคเ์ป็น 3 เทพ

เจา้ อนัประกอบดว้ยพระพรหม (ผูส้รา้ง) พระวษิณุ

(ผูด้แูล) พระศวิะ (ผูท้ าลาย) สามเทพสงูสดุแห่ง

ศาสนาพราหมณ์หรอื ฮนิด ู  

ภาพ สญัลกัษณ์ศาสนาพราหมณ์เรยีกว่า โอม 

ภาพ พระกฤษณะ "ภควทัคตีา" หลกัธรรมอนั 
       สงูสดุแห่งศาสนาพราหมณ์ 
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ใบกิจกรรมท่ี 3 
เร่ือง  ศาสนพิธี พิธีกรรมตามแนวปฏิบติัศานาพราหมณ์-ฮินด ู

ชื่อ...............................................เลขที.่............................................................................ 
________________________________________________________________ 

1.ตรมีรูต ิหมายความว่าอยา่งไร  
 ตอบ.....................................................................................................................  
..........................................................................................................................................  

2. หมายถงึอะไร 
 ตอบ.....................................................................................................................  
..........................................................................................................................................  
3.ระบบวรรณในศาสนาพราหมณ์ มอีะไรบา้ง 
 ตอบ.....................................................................................................................  
..........................................................................................................................................  
4.คมัภรีพ์ระเวทในศาสนาพราหมณ์มอีะไรบา้ง  
 ตอบ.....................................................................................................................  
..........................................................................................................................................  

 
5.จากภาพ มเีทพเจา้ในศาสนาพราหมณ์ชื่ออะไรบา้ง  
 ตอบ.....................................................................................................................  
..........................................................................................................................................  
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เฉลยใบกิจกรรมท่ี 3 
เร่ือง  ศาสนพิธี พิธีกรรมตามแนวปฏิบติัศานาพราหมณ์-ฮินด ู

________________________________________________________________ 
1.ตรมีรูต ิหมายความว่าอยา่งไร  
 ตอบ....พระตรมีรูต ิ(ลกัษณะทีแ่ยกพระองคเ์ป็น 3 เทพเจา้ อนัประกอบดว้ย พระพรหม 

(ผูส้รา้ง) พระวษิณุ(ผูด้แูล) พระศวิะ (ผูท้ าลาย) สามเทพสงูสุดแห่งศาสนาพราหมณ์หรอื ฮนิด ู 

2. หมายถงึอะไร 
 ตอบ สญัลกัษณ์ศาสนาพราหมณ์เรยีกว่า โอม 

3.ระบบวรรณในศาสนาพราหมณ์ มอีะไรบา้ง 
 ตอบ   วรรณะออกเป็น 4 วรรณะคอื วรรณพราหมณ์ วรรณกษตัรยิ ์วรรณแพทย ์
วรรณศูทร 
 
4.คมัภรีพ์ระเวทในศาสนาพราหมณ์มอีะไรบา้ง  
 ตอบ   1.ฤคเวท (ว่าดว้ยการสรรเสรญิเทพเจา้) 2.ยชุรเวท (ว่าดว้ยการบชูายญั ระเบยีบ
พธิต่ีางๆ) 3.สามเวท (ว่าดว้ยการขบักล่อมเทพเจา้) 4.อาถรรพเวท (ว่าดว้ยคาถาเวทมนตต่์างๆ) 

 
5.จากภาพ มเีทพเจา้ในศาสนาพราหมณ์ชื่ออะไรบา้ง  
 ตอบ   พระพรหม (ผูส้รา้ง) พระวษิณุ (ผูด้แูล) พระศวิะ (ผูท้ าลาย) 
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ใบความรู้ท่ี 4  
เร่ือง  ศาสนพิธี พิธีกรรมตามแนวปฏิบติัศาสนาสิกข ์

 
 ศาสนาสกิข ์เป็นศาสนาทีเ่กดิขึน้เน่ืองจากมคีวามแตกแยกระหว่างศาสนาพราหมณ์-
ฮนิด ูและศาสนาอสิลาม เป็นศาสนาทีเ่กดิขึน้เพื่อใหค้นในประเทศอนิเดยีมคีวามสามคัคกีนั  
โดยศาสนาสกิขส์อนใหน้บัถอืพระเจา้องคเ์ดยีวกนั มคีวามเสมอภาคทัง้ชายและหญงิ คมัภรีใ์น
ศาสนา เรยีกว่า ครนัถสาหพิ 

ชาวสกิขท์ุกคนตอ้งท าพธิ ี"ปาหุล" คอืพธิลีา้งบาป เมือ่เสรจ็พธิแีลว้กจ็ะรบัเอา "กะ" คอืสิง่
ทีเ่ร ิม่ตน้ดว้ยอกัษร "ก" 5 ประการ ดงัต่อไปนี้ 

 

 
 
 
 

        ภาพ อุปกรณ์ 5 ประการของชาวสกิข ์

1.เกศ คอื การไวผ้มยาวโดยไมต่ดัเลย 2.กงัฆา คอืหวขีนาดเลก็ 3.กฉา คอืกางเกงขาสัน้ 
4.กรา คอื ก าไลมอืท าดว้ยเหลก็  5.กริปาน คอื ดาบ 

 ศาสดา หรอื คุร ุแห่งศาสนาสกิขม์ ี10 ท่าน ต่อจากนัน้ศาสดาองคท์ี ่10 ไดป้ระกาศให้
ถอืพระคมัภรีเ์ป็นศาสดาแทน และไมม่กีารแต่งตัง้ศาสดาต่อไปอกี (ยกเวน้นิกายนามธารถีอืว่า
ยงัมศีาสดาต่อไปไดอ้กีจนบดันี้ รวม 16 องคแ์ลว้) ศาสดาทัง้ 10 ท่าน ไดแ้ก่ 

1.คุรนุานกั 2.คุรอุงัคตั 3.คุรอุมรทาส 4.คุรรุามดาส 5.คุรอุรชุน 6.คุรหุรโิควนิท์ 7.คุรหุรไิร 
 8.คุรหุรกิษินั 9.คุรเุตฆพหทรู ์10.คุรโุควนิทสงิห ์

 
  ภาพ ศาสดาศาสนาสกิข ์10 ท่าน 

  

ภาพ ชาวสกิขท์ีผ่่านพธิปีาหุล 
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สญัลกัษณ์ศาสนาสกิข ์

 
พธิกีรรมศาสนาสกิข์ 
  1.พธิอีมฤตสงัสการ  เป็นพธิรีบัคนเขา้ศาสนา โดยใหช้าวสกิขน์ัง่พรอ้มกนัในที่
เดยีวกนั แลว้หยบิอาหารใส่ปากใหแ้ก่กนั โดยไมค่ านึ่งถงึชนชัน้วรรณ ไมว่่าวรรณะใดกส็ามารถ
เขา้เป็นศาสนิกสกิขไ์ดท้ัง้หมด      
 
 
  

 
ภาพแสดง ศาสนิกชนขณะรบัอมฤตท่ีเตรียมตาม ศาสนวินัยซิกจจ์าก “ปัญจปิอาเร"่ 

       2.พธิสีงัคตั เป็นพธิชีุมนุมของศาสนิกชนสกิข ์ผูเ้ขา้รว่มตอ้งเชด็รองเทา้ ตกัน ้า
ท าทุกอยา่งดว้ยตนเองไมม่ผีูใ้ดไดร้บัการยกเวน้ โดยเชื่อว่าใครท าไดม้ากเท่าใดกจ็ะเป็น
ประโยชน์แก่ศาสนาสกิขม์ากเท่านัน้ 

 
     
                ภาพ การชุมนุมของผูน้บัถอืศาสนาสกิข ์

  
  
ภาพ สวุรรณวหิารหรอืวหิารทองค า เป็นศาสนสถานศกัดิส์ทิธิข์องชาวสกิขอ์ยู่ในรฐัปัญจาบของประเทศ 
       อนิเดยี 
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ใบกิจกรรมท่ี 4 
เร่ือง  ศาสนพิธี พิธีกรรมตามแนวปฏิบติัศานาสิกข ์

ช่ือ...............................................เลขท่ี............................................................................. 
________________________________________________________________ 

 
1.พธิ ีปาหุล คอืพธิอีะไร 
 ตอบ..................................................................................................................  
.......................................................................................................................................  

                                            
 
2.ภาพดงักล่าวคอือะไร 
 ตอบ..................................................................................................................  
.......................................................................................................................................  
 
3.คมัภรีศ์าสนาสกิข ์คอือะไร 
 ตอบ..................................................................................................................  
.......................................................................................................................................  
 
4.พธิสีงัคตัคอื พธิอีะไร 
 ตอบ..................................................................................................................  
.......................................................................................................................................  

 
 
5.จากภาพเป็นศาสนาสถาน ของศาสนาใด 
 ตอบ..................................................................................................................  

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



426 
 

เฉลยใบกิจกรรมท่ี 4 
เร่ือง  ศาสนพิธี พิธีกรรมตามแนวปฏิบติัศานาสิกข ์

________________________________________________________________ 
 
1.พธิ ีปาหุล คอืพธิอีะไร 
 ตอบ   คอืพธิลีา้งบาป เมือ่เสรจ็พธิแีลว้กจ็ะรบัเอา "กะ" คอืสิง่ทีเ่ร ิม่ตน้ดว้ยอกัษร "ก" 5 
ประการ 
 

                                            
 
2.ภาพดงักล่าวคอือะไร 
 ตอบ.. อุปกรณ์ 5 ประการของชาวสกิข์ 1.เกศ คอื การไวผ้มยาวโดยไมต่ดัเลย 2.กงัฆา 
คอืหวขีนาดเลก็ 3.กฉา คอืกางเกงขาสัน้ 4.กรา คอื ก าไลมอืท าดว้ยเหลก็  5.กริปาน คอื ดาบ 

 ศาสดา หรอื คุร ุแห่งศาสนาสกิข์ 
 
3.คมัภรีศ์าสนาสกิข ์คอือะไร 
   ตอบ  ครนัถสาหพิ  
 
4.พธิสีงัคตั คอื พธิอีะไร 
 ตอบ..เป็นพธิชีุมนุมของศาสนิกชนสกิข ์ผูเ้ขา้รว่มตอ้งเชด็รองเทา้ ตกัน ้าท าทุกอยา่ง
ดว้ยตนเองไมม่ผีูใ้ดไดร้บัการยกเวน้ โดยเชื่อว่าใครท าไดม้ากเท่าใดกจ็ะเป็นประโยชน์แก่ศาสนา
สกิขม์ากเท่านัน้ 

 
 
5.จากภาพเป็นศาสนาสถาน ของศาสนาใด 
 ตอบ สุวรรณวหิารหรอืวหิารทองค า เป็นศาสนสถานศกัดิส์ทิธิข์องชาวสกิขอ์ยูใ่น  
รฐัปัญจาบของประเทศอนิเดยี 



(เอกสารหมายเลข 2.1 ภาคผนวก ช ประกอบรายงานการพัฒนา

นวัตกรรมการเรียนรู้) 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ สาระสงัคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม(สาระพระพทุธศาสนา) ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 

                                                                                            
 

 
 

นายจ าเนียร  โพสาวงั 
ต าแหน่งคร ูวิทยฐานะครชู านาญการพิเศษ 

โรงเรียนโสกก่ามวิทยา อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ 
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 



 

ค าน า 

 เอกสารเล่มนี้เป็นภาคผนวก ช ซึง่เป็นแผนการจดัการเรยีนรูต้ามยทุธศาสตรก์าร
จดัการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการ
เรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา  ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ เพื่อใชเ้ป็นเครือ่งมอืทดลอง มีเนื้อหาสาระที่
ครอบคลุมตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 เพื่อส่งเสรมิการคดิ
อยา่งมวีจิารณญาณ และผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  
ม ี7 ขัน้ตอน ประกอบไปดว้ย 
 1.ขัน้ส ารวจประเดน็ 
 2.ขัน้การใหค้วามรูพ้ืน้ฐาน 
 3.ขัน้การวเิคราะห์ 
 4.ขัน้การเรยีนรูส้ถานการณ์ 
 5.ขัน้วางแผนการจดัการ 
 6.ขัน้ลงมอืปฏบิตั ิ
 7. ขัน้แลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
 มุง่เน้นใหน้กัเรยีนไดพ้ฒันาตนเองใน สาระพุทธศาสนา ตลอดจนปลกูฝังคุณธรรม 
จรยิธรรมอนัดงีาม โดยมุง่เน้นใหน้กัเรยีนไดม้คีุณลกัษณะทีห่ลกัสตูรตอ้งการ โดยเป็นแผนการ
จดัการเรยีนรูต้ามยทุธศาสตรฯ์ จ านวน 10 แผน  
 ขอกราบขอบพระคุณ ผูเ้ชีย่วชาญทุกท่านทีต่รวจสอบ แผนการจดัการการเรยีนรู ้
สาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ตลอดจนคณะครู นกัเรยีนโรงเรยีนโสกก่ามวทิยา 
ทุกคนทีช่่วยใหเ้อกสารเล่มนี้ส าเรจ็และสมบรูณ์ และหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่าเอกสารเล่มนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อนกัเรยีน คร ูทีจ่ดักจิกรรมการเรยีนรูพ้ระพุทธศาสนาบา้งพอสมควร  
 
      นายจ าเนียร  โพสาวงั 
                ผูจ้ดัท า  
 



สารบญั 
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 การวเิคราะหห์ลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551                                                                     
 สาระพระพุทธศาสนา ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ...............................................           1                      
 แผนการจดัการเรยีนรูต้ามยทุธศาสตรก์ารจดัการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา  
           ศาสนา และวฒันธรรม ทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรู ้ตามแนว   
           พระพทุธศาสนา เพือ่สง่เสรมิการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ของนกัเรยีน 
           ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  
           แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่1..........................................................................          21  
           แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่2..................................................................... ....           54 
           แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่3..................................................................... ....           99 
           แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่4..................................................................... .....         163 
           แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่5..................................................................... .....         194 
           แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่6..................................................................... .....         240           
           แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่7..................................................................... .....         283 
           แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่8...................................................................... ....         325 
           แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่9..................................................................... .....         369 
           แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่10..................................................................... ...         403 
 



 1 

การวิเคราะหห์ลกัสตูรสาระพทุธศาสนา ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2  ตามหลกัสตูร
แกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 
 

วิสยัทศัน์ 
 หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มุง่พฒันาผูเ้รยีนทุกคน ซึง่เป็นก าลงัของชาติ
ใหเ้ป็นมนุษยท์ีม่คีวามสมดุลทัง้ดา้นรา่งกาย ความรู ้คุณธรรม มจีติส านึกในความเป็นพลเมอืง
ไทยและเป็นพลเมอืงโลก ยดึมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิ์
ทรงเป็นประมขุ มคีวามรูแ้ละทกัษะพืน้ฐานรวมทัง้เจตคตทิีจ่ าเป็นต่อการศกึษาต่อการประกอบ
อาชพีและการศกึษาตลอดชวีติ โดยมุง่เน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญับนพืน้ฐานความเชื่อว่าทุกคน
สามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ  
 
หลกัการ 

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มหีลกัการทีส่ าคญั ดงันี้  
           1.เป็นหลกัสตูรการศกึษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาต ิมจีดุหมายและมาตรฐานการ
เรยีนรูเ้ป็นเป้าหมายส าหรบัพฒันาเดก็และเยาวชนใหม้คีวามรู ้ทกัษะ เจตคต ิและคุณธรรมบน
พืน้ฐานของความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 

2.เป็นหลกัสตูรการศกึษาเพื่อปวงชน ทีป่ระชาชนทุกคนมโีอกาสไดร้บัการศกึษาอยา่ง
เสมอภาค และมคีุณภาพ 

3.เป็นหลกัสตูรการศกึษาทีส่นองการกระจายอ านาจ ใหส้งัคมมสี่วนรว่มในการจดั
การศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถิน่ 

4.เป็นหลกัสตูรการศกึษาทีม่โีครงสรา้งยดืหยุน่ทัง้ดา้นสาระการเรยีนรู ้เวลาและการจดั           
การเรยีนรู้ 

5.เป็นหลกัสตูรการศกึษาทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั  
6.เป็นหลกัสตูรการศกึษาส าหรบัการศกึษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั 

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทยีบโอนผลการเรยีนรู ้และประสบการณ์   
 
จดุหมาย 
             หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มุง่พฒันาผูเ้รยีนใหเ้ป็นคนด ี มปัีญญา มี
ความสุข มศีกัยภาพในการศกึษาต่อ และประกอบอาชพี จงึก าหนดเป็นจดุหมายเพื่อใหเ้กดิกบั
ผูเ้รยีน  เมือ่จบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดงันี้ 
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1. มคีุณธรรมจรยิธรรม และค่านิยมทีพ่งึประสงค ์เหน็คุณค่าของตนเอง มวีนิยัและ
ปฏบิตัตินตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรอืศาสนาทีต่นนบัถอื ยดึหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง   

2.มคีวามรู ้ความสามารถในการสื่อสาร การคดิ การแกปั้ญหา การใชเ้ทคโนโลย ีและมี
ทกัษะชวีติ  

3.มสีุขภาพกายและสุขภาพจติทีด่ ีมสีุขนิสยั และรกัการออกก าลงักาย 
4.มคีวามรกัชาต ิมจีติส านึกในความเป็นพลเมอืงไทยและพลโลก ยดึมัน่ในวถิชีวีติและ           

การปกครองตามระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ 
5.มจีติส านึกในการอนุรกัษ์วฒันธรรมและภมูปัิญญาไทย การอนุรกัษ์และพฒันา

สิง่แวดลอ้ม มจีติสาธารณะทีมุ่ง่ท าประโยชน์และสรา้งสิง่ทีด่งีามในสงัคม และอยูร่ว่มกนัใน
สงัคมอยา่งมคีวามสุข 

     
สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน 

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มุง่ใหผู้เ้รยีนเกดิสมรรถนะส าคญั 5 ประการ 
ดงันี้ 
 1. ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรบัและส่งสาร มวีฒันธรรม
ในการใชภ้าษาถ่ายทอดความคดิ ความรูค้วามเขา้ใจ ความรูส้กึ และทศันะของตนเองเพื่อ
แลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสารและประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสงัคม 
รวมทัง้การเจรจาต่อรองเพื่อขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ การเลอืกรบัหรอืไมร่บัขอ้มลู
ขา่วสารดว้ยหลกัเหตุผลและความถูกตอ้ง ตลอดจนการเลอืกใชว้ธิกีารสื่อสาร ทีม่ปีระสทิธภิาพ
โดยค านึงถงึผลกระทบทีม่ต่ีอตนเองและสงัคม 
 2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคดิวเิคราะห ์การคดิสงัเคราะห ์  
การคดิ อยา่งสรา้งสรรค ์การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ และการคดิเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การ
สรา้งองคค์วามรูห้รอืสารสนเทศเพื่อการตดัสนิใจเกีย่วกบัตนเองและสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม  

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรค
ต่าง ๆ ทีเ่ผชญิไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมบนพืน้ฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและขอ้มลู
สารสนเทศ เขา้ใจความสมัพนัธแ์ละการเปลีย่นแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสงัคม แสวงหา
ความรู ้ประยกุตค์วามรูม้าใชใ้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา  และมกีารตดัสนิใจทีม่ ี
ประสทิธภิาพโดยค านึงถงึผลกระทบทีเ่กดิขึน้ ต่อตนเอง สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
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 4. ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง 
ๆ ไปใชใ้นการด าเนินชวีติประจ าวนั การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง การเรยีนรูอ้ยา่งต่อเนื่อง การท างาน 
และการอยูร่ว่มกนัในสงัคมดว้ยการสรา้งเสรมิความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างบุคคล การจดัการปัญหา
และความขดัแยง้ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม การปรบัตวัใหท้นักบัการเปลีย่นแปลงของสงัคมและ
สภาพแวดลอ้ม และการรูจ้กัหลกีเลีย่งพฤตกิรรมไมพ่งึประสงค์ทีส่่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ื่น 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลอืก และใช ้
เทคโนโลยดีา้นต่าง ๆ และมทีกัษะกระบวนการทางเทคโนโลย ีเพื่อการพฒันาตนเองและสงัคม 
ในดา้นการเรยีนรู ้การสื่อสารการท างาน การแกปั้ญหาอยา่งสรา้งสรรค ์ถูกตอ้ง เหมาะสม และมี
คุณธรรม 

 
คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มุง่พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะอนัพงึ
ประสงค ์เพื่อใหส้ามารถอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นในสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสุข  ในฐานะเป็นพลเมอืงไทย
และพลโลก   ดงันี้ 
 1 .รกัชาต ิ ศาสน์ กษตัรยิ ์
 2 .ซื่อสตัยส์ุจรติ 
 3 .มวีนิยั 
 4 .ใฝ่เรยีนรู ้
 5 .อยูอ่ยา่งพอเพยีง 
 6 .มุง่มัน่ในการท างาน 
 7 .รกัความเป็นไทย 
 8 .มจีติสาธารณะ 
 นอกจากนี้ สถานศกึษาสามารถก าหนดคุณลกัษณะอนัพงึประสงคเ์พิม่เตมิให้
สอดคลอ้งตามบรบิทและจดุเน้นของตนเอง  
 

มาตรฐานการเรียนรู ้
 การพฒันาผูเ้รยีนใหเ้กดิความสมดุล ตอ้งค านึงถงึหลกัพฒันาการทางสมองและ  
พหุปัญญา หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จงึก าหนดใหผู้เ้รยีนเรยีนรู ้8 กลุ่ม 
สาระการเรยีนรู ้ดงันี้  

 1.ภาษาไทย 
 2.คณติศาสตร ์
 3.วทิยาศาสตร ์ 
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 4.สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 
 5.สุขศกึษาและพลศกึษา 
 6.ศลิปะ 
 7.การงานอาชพีและเทคโนโลย  ี
 8.ภาษาต่างประเทศ 

ในแต่ละกลุ่มสาระการเรยีนรูไ้ดก้ าหนดมาตรฐานการเรยีนรูเ้ป็นเป้าหมายส าคญัของ
การพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน มาตรฐานการเรยีนรูร้ะบุสิง่ทีผู่เ้รยีนพงึรู ้ ปฏบิตัไิด ้ มคีุณธรรม
จรยิธรรม และค่านิยม ทีพ่งึประสงคเ์มือ่จบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน นอกจากนัน้มาตรฐานการ
เรยีนรูย้งัเป็นกลไกส าคญั ในการขบัเคลื่อนพฒันาการศกึษาทัง้ระบบ เพราะมาตรฐานการ
เรยีนรูจ้ะสะทอ้นใหท้ราบว่าตอ้งการอะไร จะสอนอยา่งไร และประเมนิอยา่งไร รวมทัง้เป็น
เครือ่งมอืในการตรวจสอบเพื่อการประกนัคุณภาพการศกึษาโดยใชร้ะบบการประเมนิคุณภาพ
ภายในและการประเมนิคุณภาพภายนอก ซึง่รวมถงึการทดสอบระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา และ
การทดสอบระดบัชาต ิระบบการตรวจสอบเพื่อประกนัคุณภาพดงักล่าวเป็นสิง่ส าคญัทีช่่วย
สะทอ้นภาพการจดัการศกึษาว่าสามารถพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณภาพตามทีม่าตรฐานการเรยีนรู้
ก าหนดเพยีงใด 

 
ตวัช้ีวดั 

ตวัชีว้ดัระบุสิง่ทีน่กัเรีียนพงึรูแ้ละปฏบิตัไิด ้รวมทัง้คุณลกัษณะของผูเ้รยีนในแต่ละ
ระดบัชัน้ ซึง่สะทอ้นถงึมาตรฐานการเรยีนรู ้มคีวามเฉพาะเจาะจงและมคีวามเป็นรปูธรรมน าไปใช ้
ในการก าหนดเนื้อหา จดัท าหน่วยการเรยีนรู ้จดัการเรยีนการสอน และเป็นเกณฑส์ าคญัส าหรบั
การวดัประเมนิผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผูเ้รยีน   

จะเหน็ไดว้่าความสมัพนัธร์ะหว่าง วสิยัทศัน์ หลกัการ จดุหมาย สมรรถนะ คุณลกัษณะ
ทีพ่งึประสงค ์มาตรฐานการเรยีนรู ้และตวัชีว้ดั ของหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พุทธศกัราช 2551 นัน้มคีวามเกีย่วขอ้งตลอด ดงัแสดงไวใ้นภาพที ่1 

 
 
 
 
 
 
   
 



 5 

คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
1.                                1.รกัชาตศิาสน์ กษตัรยิ ์ 2.ซื่อสตัยส์ุจรติ 
                                   3.มวีนิยั                     4.ใฝ่เรยีนรู ้

     5.อยู่อย่างพอเพยีง       6.มุง่ม ัน่ในการท างาน 
    7.รกัความเป็นไทย        8.มจีติสาธารณะ 
๗.  รักความเป็นไทย 
 

 
๗.  รักความเป็นไทย 
 

 

 
วิสยัทศัน์ 

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มุง่พฒันาผูเ้รยีนทุกคน ซึง่เป็นก าลงัของชาตใิหเ้ป็นมนุษย์ทีม่คีวามสมดุลทัง้ดา้นร่างกาย 
ความรู ้ คุณธรรม  มจีติส านึกในความเป็นพลเมอืงไทยและ เป็นพลโลก ยดึมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธปิไตยอนัมี
พระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุขมคีวามรูแ้ละทกัษะพืน้ฐาน รวมทัง้ เจตคต ิทีจ่ าเป็นต่อการศกึษาต่อการประกอบอาชพีและ
การศกึษาตลอดชวีติ โดยมุง่เน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญับนพืน้ฐานความเชือ่ว่า ทุกคนสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตาม
ศกัยภาพ 

 

จดุหมาย 
 1.  มคีุณธรรมจรยิธรรมและค่านิยมทีพ่งึประสงค ์เหน็คุณค่าของตนเอง มวีนิยัและปฏบิตัตินตามหลกัธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรอืศาสนาทีต่นนบัถอืยดึหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง   
  2.  มคีวามรูอ้นัเป็นสากลและมคีวามสามารถในการสือ่สาร การคดิ การแกปั้ญหาการใชเ้ทคโนโลยแีละมทีกัษะชวีติ  
  3.  มสีุขภาพกายและสุขภาพจติทีด่ ีมสีุขนิสยั และรกัการออกก าลงักาย 
  4.  มคีวามรกัชาต ิมจีติส านึกในความเป็นพลเมอืงไทยและพลโลก ยดึมัน่ในวถิชีวีติและการปกครองในระบอบประชาธปิไตย
อนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ 
  5.  มจีติส านึกในการอนุรกัษ์วฒันธรรมและภมูปัิญญาไทย   การอนุรกัษ์และพฒันาสิง่แวดลอ้มมจีติสาธารณะทีมุ่ง่ท า
ประโยชน์และสรา้งสิง่ทีด่งีามในสงัคม และอยู่ร่วมกนัในสงัคมอย่างมคีวามสุข   
 
  
สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน 
1.ความสามารถในการสือ่สาร 
2.ความสามารถในการคดิ 
3.ความสามารถในการแกปั้ญหา 
4.ความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ 
5.ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี
 

 
มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้                                กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน                  
๑.ภาษาไทย๒. คณติศาสตร ์๓.วทิยาศาสตร ์                              1.กจิกรรมแนะแนว 
๔.สงัคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรม ๕. สุขศกึษาและพลศกึษา        2.กจิกรรมนกัเรยีน 
๖.ศลิปะ ๗.การงานอาชพีและเทคโนโลย ี๘. ภาษาต่างประเทศ        3.กจิกรรมเพือ่สงัคมและ สาธารณประโยชน์ 

 
คณุภาพผูเ้รียนระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

 
 
ภาพท่ี 1 ความสมัพนัธข์องการพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษา 
   ขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 
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มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
 

ท าไมต้องเรียนสงัคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม  
 กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ช่วยใหผู้เ้รยีนมคีวามรู ้ความ
เขา้ใจ การด ารงชวีติของมนุษยท์ัง้ในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยูร่ว่มกนัในสงัคม การปรบัตวัตาม
สภาพแวดลอ้ม การจดัการทรพัยากรทีม่อียูอ่ยา่งจ ากดั เขา้ใจถงึการพฒันา เปลีย่นแปลงตาม
ยคุสมยั กาลเวลา ตามเหตุปัจจยัต่างๆ  เกดิความเขา้ใจในตนเอง และผูอ้ื่น มคีวามอดทน อด
กลัน้ ยอมรบัในความแตกต่าง และมคีุณธรรม สามารถน าความรูไ้ปปรบัใชใ้นการด าเนินชวีติ 
เป็นพลเมอืงดขีองประเทศชาต ิและสงัคมโลก 
 
เรียนรู้อะไรในสงัคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม  

กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรมว่าดว้ยการอยูร่ว่มกนัในสงัคม 
ทีม่คีวามเชื่อมสมัพนัธก์นั และมคีวามแตกต่างกนัอยา่งหลากหลาย เพื่อช่วยใหส้ามารถปรบั
ตนเองกบับรบิทสภาพแวดลอ้ม  เป็นพลเมอืงด ีมคีวามรบัผดิชอบ  มคีวามรู ้ทกัษะ คุณธรรม 
และค่านิยมทีเ่หมาะสม  โดยไดก้ าหนดสาระต่างๆไว ้ดงันี้ 
 ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม  แนวคดิพืน้ฐานเกีย่วกบัศาสนา ศลีธรรม จรยิธรรม 
หลกัธรรมของพระพุทธศาสนาหรอืศาสนาทีต่นนบัถอื การน าหลกัธรรมค าสอนไปปฏบิตัใินการ
พฒันาตนเอง และการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิุข เป็นผูก้ระท าความด ีมคี่านิยมทีด่งีาม พฒันา
ตนเองอยูเ่สมอ รวมทัง้บ าเพญ็ประโยชน์ต่อสงัคมและส่วนรวม 
 หน้าท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการด าเนินชีวิต   ระบบการเมอืงการปกครองใน
สงัคมปัจจบุนัการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ ลกัษณะ
และความส าคญั การเป็นพลเมอืงด ีความแตกต่างและความหลากหลายทางวฒันธรรม ค่านิยม 
ความเชื่อ ปลกูฝังค่านิยมดา้นประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ สทิธ ิหน้าที ่
เสรภีาพการด าเนินชวีติอยา่งสนัตสิุขในสงัคมไทยและสงัคมโลก 
 เศรษฐศาสตร ์ การผลติ การแจกจา่ย และการบรโิภคสนิคา้และบรกิาร การบรหิาร
จดัการทรพัยากรทีม่อียูอ่ยา่งจ ากดัอยา่งมปีระสทิธภิาพ  การด ารงชวีติอยา่งมดีุลยภาพ และ
การน าหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงไปใชใ้นชวีติประจ าวนั  
 ประวติัศาสตร ์ เวลาและยคุสมยัทางประวตัศิาสตร ์วธิกีารทางประวตัศิาสตร์ 
พฒันาการของมนุษยชาตจิากอดตีถงึปัจจบุนั ความสมัพนัธแ์ละเปลีย่นแปลงของเหตุการณ์
ต่างๆ ผลกระทบทีเ่กดิจากเหตุการณ์ส าคญัในอดตี  บุคคลส าคญัทีม่อีทิธพิลต่อการ
เปลีย่นแปลงต่างๆในอดตี ความเป็นมาของชาตไิทย วฒันธรรมและภมูปัิญญาไทย  แหล่ง
อารยธรรมทีส่ าคญัของโลก   
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 ภมิูศาสตร ์ ลกัษณะของโลกทางกายภาพ ลกัษณะทางกายภาพ  แหล่งทรพัยากร 
และภมูอิากาศของประเทศไทย และภมูภิาคต่างๆ ของโลก การใชแ้ผนทีแ่ละเครือ่งมอืทาง
ภมูศิาสตร ์ความสมัพนัธก์นัของสิง่ต่างๆ ในระบบธรรมชาต ิความสมัพนัธข์องมนุษยก์บั
สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาต ิและสิง่ทีม่นุษยส์รา้งขึน้ การน าเสนอขอ้มลูภมูสิารสนเทศ   การ
อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มเพื่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ และตวัช้ีวดัและสาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 
สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
    มาตรฐาน  ส 1.1   รู ้และเขา้ใจประวตั ิความส าคญั ศาสดา หลกัธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรอืศาสนาทีต่นนบัถอืและศาสนาอื่น มศีรทัธาทีถู่กตอ้ง ยดึมัน่และปฏบิตัติาม
หลกัธรรมเพื่ออยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิุข 
 มาตรฐาน ส  1.2    เขา้ใจ ตระหนกัและปฏบิตัตินเป็น ศาสนิกชนทีด่ ีและธ ารงรกัษา            
พระพุทธศาสนาหรอืศาสนาทีต่นนบัถอื 
 การก าหนดมาตรฐานและตวัชีว้ดั เป็นกรอบแนวทางการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
ตลอดจนการการวดัผลประเมนิผลของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 เพื่อใหเ้หน็ความสมัพนัธ์
ดงักล่าว ดงัแสดงในตารางที ่1  
 
ตารางท่ี 1 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างมาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชีว้ดั  
               สาระที ่1 ศาสนา ศลีธรรม จรยิธรรม (พระพุทธศาสนา) ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 
 

สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม (พระพทุธศาสนา) ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 
มาตรฐาน ส 1.1  มาตรฐาน 1.2 

ตวัช้ีวดั ตวัช้ีวดั 
1.อธบิายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรอื
ศาสนาทีต่นนบัถอืสู่ประเทศเพื่อนบา้น     

1.ปฏบิตัตินอยา่งเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ  
ตามหลกัศาสนาทีต่นนบัถอื ตามทีก่ าหนด 

2.วเิคราะหค์วามส าคญัของพระพุทธ- ศาสนา 
หรอืศาสนาทีต่นนบัถอืทีช่่วยเสรมิสรา้งความ
เขา้ใจอนัดกีบัประเทศเพื่อนบา้น 

2.มมีรรยาทของความเป็นศาสนิกชนทีด่ ี
ตามทีก่ าหนด 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม (พระพทุธศาสนา) ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 
มาตรฐาน ส 1.1  มาตรฐาน 1.2 

ตวัช้ีวดั ตวัช้ีวดั 
3.วเิคราะหค์วามส าคญัของพระพุทธศาสนา 
หรอืศาสนาทีต่นนบัถอืในฐานะทีเ่ป็นรากฐาน
ของวฒันธรรม เอกลกัษณ์ของชาตแิละมรดก
ของชาต ิ

3.วเิคราะหค์ุณค่าของ ศาสนพธิ ีและปฏบิตัิ
ตนไดถู้กตอ้ง 
 
 

4.อภปิรายความส าคญัของพระพุทธ -ศาสนา 
หรอืศาสนาทีต่นนบัถอืกบั การพฒันาชุมชน
และการจดัระเบยีบสงัคม 

 4.อธบิายค าสอนทีเ่กีย่วเนื่องกบัวนัส าคญั
ทางศาสนา และปฏบิตัตินไดถู้กตอ้ง 

5.วเิคราะหพ์ุทธประวตัหิรอืประวตัศิาสดาของ
ศาสนาทีต่นนบัถอืตามทีก่ าหนด 

5.อธบิายความแตกต่างของศาสนพธิพีธิกีรรม
ตามแนวปฏบิตัขิองศาสนาอื่นๆ  เพื่อน าไปสู่
การยอมรบั และความเขา้ใจซึง่กนัและกนั 

6.วเิคราะหแ์ละประพฤตตินตามแบบอยา่งการ
ด าเนินชวีติและขอ้คดิจากประวตัสิาวก ชาดก/
เรือ่งเล่าและศาสนิกชนตวัอยา่งตามทีก่ าหนด 

 

7.อธบิายโครงสรา้ง และสาระสงัเขปของ
พระไตรปิฎกหรอืคมัภรีข์องศาสนาทีต่นนบัถอื  

 

8.อธบิายธรรมคุณ และขอ้ธรรมส าคญัใน
กรอบอรยิสจั ๔ หรอืหลกัธรรมของศาสนาที่
ตนนบัถอื ตามทีก่ าหนด เหน็คุณค่าและน าไป
พฒันา แกปั้ญหาของชุมชนและสงัคม 

 

9.เหน็คุณค่าของการพฒันาจติเพื่อการเรยีนรู้
และด าเนินชวีติดว้ยวธิคีดิแบบโยนิโสมนสกิาร
คอืวธิคีดิแบบอุบายปลุกเรา้คุณธรรม และวธิี
คดิแบบอรรถธรรมสมัพนัธ ์หรอืการพฒันาจติ
ตามแนวทางของศาสนาทีต่นนบัถอื 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม (พระพทุธศาสนา) ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 
มาตรฐาน ส 1.1  มาตรฐาน 1.2 

ตวัช้ีวดั ตวัช้ีวดั 
10. สวดมนต ์แผ่เมตตา บรหิารจติและเจรญิ
ปัญญาดว้ยอานาปานสต ิ  หรอืตามแนวทาง
ของศาสนาทีต่นนบัถอื 

 

11.วเิคราะหก์ารปฏบิตัตินตามหลกัธรรมทาง
ศาสนาทีต่นนบัถอื เพื่อการด ารงตนอยา่ง
เหมาะสมในกระแสความเปลีย่นแปลงของโลก 
และการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิุข 

 

 
 เพื่อแสดงใหเ้หน็ถงึความเชื่อมโยงจากมาตรฐานการเรยีนรู ้ตวัชีว้ดั และการก าหนด
หน่วยการเรยีนรู้สาระที ่1 ศาสนา ศลีธรรม จรยิธรรม (พระพุทธศาสนา) ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 
ดงัแสดงในตารางที ่2  
 

สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม (พระพทุธศาสนา) ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 
                            ตวัช้ีวดั มาตรฐานท่ี 1.1 มาตรฐานท่ี 1.2 
หน่วยการเรียนรู้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 
(เส้นทางแห่งพทุธศาสนา) 
ประวตัแิละความส าคญัของ
พระพุทธศาสนา 

/ / / /             

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 
(ตามรอยพทุธเจ้าและสาวก) 
พุทธประวตั ิพุทธสาวก  
ศาสนิกชนตวัอยา่งและชาดก 

     
 
 
/ 

 
 
 
/ 

          

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 
(ร่มธรรมน าชีวิต) 

หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา 

/ / / / / / / / / / /      
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ตารางท่ี 2 การวเิคราะหแ์สดงถงึความเชื่อมโยงจากมาตรฐานการเรยีนรู ้ตวัชีว้ดัและ  
การก าหนดหน่วยการเรยีนรู้สาระที ่1 ศาสนา ศลีธรรม จรยิธรรม (พระพุทธศาสนา)  
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 2 
 

สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม (พระพทุธศาสนา) ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 
                            ตวัช้ีวดั มาตรฐานท่ี 1.1 มาตรฐานท่ี 1.2 
หน่วยการเรียนรู้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 
(คติธรรมน าชีวิต) 

พระไตรปิฏกและพุทธสุภาษติ 

      /          

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 
(ครรลองของชาวพทุธ) 

หน้าทีช่าวพุทธและมารยาท
ชาวพุทธ 

           / /    

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 
(ระลึกถึงความดี) 

วนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา
และศาสนพธิ ี

             / / / 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 7 
(จิตแจ่มใส พาใจเบิกบาน) 
การบรหิารจติและการเจรญิ
ปัญญา 

        / /       

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 8 
(เรียนรู้หลากหลาย) 

ศาสนพธิ ีพธิกีรรมตามแนว
ศาสนาอื่นๆ 
 

          /     / 

 
 การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ สาระที ่1 ศาสนา ศลีธรรม จรยิธรรม (พระพุทธศาสนา)  
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 เป็นสิง่ทีค่รจูะตอ้งแจง้ใหผู้เ้รยีนทราบก่อนว่าจะเรยีนเรือ่งอะไรบา้งมาก
น้อยอยา่งไรเพื่อท าใหผู้เ้รยีนไดเ้ตรยีมตวัศกึษา ซึง่ระบุไวใ้นค าอธยิายรายวชิา คอื  
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ค าอธิบายรายวิชาพระพทุธศาสนา   
รหสั ส  22101                             กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม               
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 เวลา 20 ชัว่โมง         จ านวน 1.00 หน่วยกิต 
                                                                                                     เวลา  2  ชัว่โมง/ สปัดาห์ 

********************************************************* 

ศกึษา วเิคราะห ์พระพุทธ เกีย่วกบั ประวตัแิละความส าคญัของพระพุทธศาสนา เรือ่ง
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเขา้สู่ประเทศเพื่อนบา้นการนบัถอืพระพุทธศาสนาของประเทศ
เพื่อนบา้น ในปัจจบุนั ความส าคญัของพระพุทธศาสนาในฐานะทีช่่วยเสรมิสรา้งความเขา้ใจอนั
ด ีกบัประเทศเพื่อนบา้น ความส าคญัของพระพุทธศาสนาต่อสงัคมไทยในฐานะเป็นรากฐาน
ของวฒันธรรม เอกลกัษณ์และมรดกของชาต ิพระพุทธศาสนากบัการพฒันาชุมชนและการจดั
ระเบยีบสงัคม พุทธประวตั ิสรปุและวเิคราะห ์พุทธประวตั ิเรือ่ง การผจญมาร การตรสัรู ้
การสัง่สอน ชาดก เรือ่ง มติตวนิทุกชาดก ราโชวาทชาดก วนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา เรือ่ง
หลกัธรรมเบือ้งตน้ทีเ่กีย่วเนื่องในวนัมาฆบชูา วนัวสิาขบชูา วนัอฐัมบีชูา  หรอืศาสนาทีต่นนบั
ถอืกบัการพฒันาชุมชนและการจดัระเบยีบสงัคมสรปุและวเิคราะหพ์ุทธประวตัเิรือ่ง  
การผจญมาร การการตรสัรู ้หรอืประวตัศิาสดาของศาสนาทีต่นนบัถอืตามทีก่ าหนด  

ศกึษา วเิคราะห ์ปฏบิตัติน พระธรรม  เกีย่วกบั หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา เรือ่ง
พระรตันตรยั (ธรรมคุณ 6) อรยิสจั 4 ทุกข ์(ธรรมทีค่วรรู)้ ขนัธ ์5 – อายตนะ สมทุยั (ธรรมที่
ควรละ) :หลกักรรม – สมบตั ิ4 วบิตั ิ4 อกุศลกรรมบถ 10 อบายมขุ 6 นิโรธ (ธรรมทีค่วรบรรลุ) 
: สุข 2 (สามสิ,นิรามสิ) มรรค(ธรรมทีค่วรเจรญิ) : บุพนิมติของมชัฌมิาปฏปิทา ดรณุธรรม 6 
กุลจริฏัฐติธิรรม 4 กุศลกรรมบถ 10 สตปัิฏฐาน 4 มงคล 38  ในเรือ่งประพฤตธิรรม เวน้จาก
ความชัว่ เวน้จากการดื่มน ้าเมา พุทธศาสนสุภาษติ  เรือ่ง กมฺมนุา วตฺตต ีโลโก (สตัวโ์ลก ยอ่ม
เป็นไปตามกรรม) กลฺยาณการ ีกลฺยาณ  ปาปการ ีจ ปาปก  (ท าดไีดด้ที าชัว่ไดช้ัว่) สุโข ปญฺุญสฺส 
อุจฺจโย (การสัง่สมบุญน าสุขมาให้) ปชูโก ลภเต ปชู  วนฺทโก ปฏวินฺทน  (ผูบ้ชูาเขายอ่มไดร้บั
การบชูาตอบ ผูไ้หวเ้ขายอ่มไดร้บัการไหวต้อบ) พระไตรปิฎกโครงสรา้งชื่อคมัภรี์ และ
สาระสงัเขปของพระสุตตนัตปิฎก เรือ่งน่ารูจ้ากพระไตรปิฏก จฬูกมัมวภิงัคสตูร  ค าศพัทท์าง
พระพุทธศาสนา คอื ฌาน – ญาณ  การบรหิารจติและการเจรญิปัญญา สวดมนตแ์ปล และแผ่
เมตตา วธิปีฏบิตัแิละประโยชน์ของการบรหิารจติและการเจรญิปัญญาฝึกการบรหิารจติและ
เจรญิปัญญา ตามหลกัสตปัิฏฐาน 4 เน้นอานาปานสต ิน าวธิกีารบรหิารจติและเจรญิปัญญาไป
ใชใ้นชวีติประจ าวนั พฒันาการเรยีนรูด้ว้ยวธิคีดิแบบโยนิโสมนสกิาร  2 วธิคีอื วธิคีดิแบบอุบาย
ปลุกเรา้คุณธรรม และวธิคีดิแบบอรรถธรรมสมัพนัธ ์ศกึษาภมูปัิญญาทอ้งถิน่ในการน า
หลกัธรรมไปใชใ้นชวีติประจ าวนั 
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พระสงฆ ์เกีย่วกบั ประวตัพิุทธสาวก พุทธสาวกิา เรือ่งพระสารบีุตร พระโมคคลัลานะ 
นางขชุชุตตรา  พระเจา้พมิพสิาร ชาวพุทธตวัอยา่ง เรือ่ง สมเดจ็พระมหาสมณเจา้กรมพระยา  
วชริญาณวโรรส พระมหาธรรมราชาลไิท หน้าทีช่าวพุทธ เรือ่งการเขา้ใจบทบาทของพระภกิษุ
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา การแสดงธรรม การปาฐกถาธรรม  การประพฤตตินใหเ้ป็น
แบบอยา่ง การฝึกบทบาทของตนเองในการช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนา  การบรรยายธรรม  
การจดันิทรรศการ การเขา้ค่ายพุทธบุตร การเขา้รว่มพธิกีรรมทางพระพุทธศาสนา การเป็นลกู
ทีด่ตีามหลกัทศิเบือ้งหน้าในทศิ 6  การแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ มรรยาทชาวพุทธและการ
ปฏบิตัตินต่อพระภกิษุ  เรือ่งการตอ้นรบั(การปฏสินัถาร) มรรยาทของผูเ้ป็นแขก ฝึกปฏบิตัิ
ระเบยีบพธิ ี การยนื การใหท้ีน่ัง่ การเดนิสวนทาง การสนทนา การรบัสิง่ของ การแต่งกายไป
วดั การแต่งกายไปงานมงคล งานอวมงคล ศาสนพธิ ีเรือ่งการท าบุญตกับาตร การถวาย
ภตัตาหาร สิง่ของทีค่วรถวายและสิง่ของตอ้งหา้มส าหรบัพระภกิษุ การถวายสงัฆทาน  
เครือ่งสงัฆทาน การถวายผา้อาบน ้าฝน การจดัเครือ่งไทยธรรม  เครือ่งไทยธรรม การกรวดน ้า   
การทอดกฐนิ การทอดผา้ป่า และการปฏบิตัตินเป็นชาวพุทธทีด่ใีนทอ้งถิน่ต่าง และการจดั
ระเบยีบสงัคม  โดยใชก้ระบวนการคดิ กระบวนการสบืคน้ขอ้มลู กระบวนการทางสงัคม 
กระบวนการปฏบิตั ิกระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชญิสถานการณ์และแกปั้ญหา   

เพื่อใหเ้กดิศรทัธาอยา่งยิง่ต่อพระรตันตรยั และรกัการเรยีนรูพ้ระพุทธศาสนา ประพฤติ
ปฏบิตัตินเป็นพุทธศาสนิกชนทีด่ ีมคีุณธรรม จรยิธรรมในการอยูร่ว่มกนัในสงัคมไดอ้ยา่งสนัติ
สุข และ มคีุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ในดา้น การรกัชาต ิศาสน์ กษตัรยิ ์ซื่อสตัย ์สุจรติ มวีนิยั 
ใฝ่เรยีนรู ้อยูอ่ยา่งพอเพยีง มุง่มัน่ในการท างาน รกัความเป็นไทย มจีติสาธารณะ  
 จากค าอธบิายรายวชิาจะเหน็ว่า สาระการเรยีนรูท้ีผู่เ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 จะตอ้ง
เรยีนรูด้งันัน้มมีากดงันัน้ การวเิคราะหเ์พื่อใหเ้หน็ความเชื่อมโยงสมัพนัธข์อง ตวัชีว้ดัและ
ค าอธบิายรายวชิาและคุณลกัษณะการเรยีนรู ้สาระที ่1 ศาสนา ศลีธรรมจรยิธรรม ซึง่ม ี2 
มาตรฐาน มคีวามสอดคลอ้งกนัอยา่งไร ดงัแสดงในตารางที ่3 
 
ตารางท่ี 3 การวเิคราะหค์วามเชื่อมโยงสมัพนัธ์ระหว่าง มาตรฐานการเรยีนรู ้ตวัชีว้ดั 
ค าอธบิายรายวชิา และคุณลกัษณะการเรยีนรู ้สาระที ่1 ศาสนา ศลีธรรมจรยิธรรม 
(พระพุทธศาสนา) ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 
 
    มาตรฐาน ส 1.1 รูแ้ละเขา้ใจประวตัคิวามส าคญัศาสดาหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา
หรอืศาสนาทีต่นนบัถอืและศาสนาอื่น มศีรทัธาทีถู่กตอ้ง ยดึมัน่และปฏบิตัติามหลกัธรรมเพื่อ
อยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิุข  
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                      ตวัชีว้ดั คุณลกัษณะการเรยีนรู ้
มาตรฐานที ่ 1.1 ความรู ้(K) กระบวนการ (P) คุณลกัษณะ (A) เพิม่เตมิ 
1.อธบิายการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาหรอืศาสนาที่
ตนนบัถอืสูป่ระเทศเพื่อนบา้น   

1.การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา
เขา้สูป่ระเทศ
เพื่อนบา้นและ 
การนบัถอื
พระพุทธศาสนา
ของประเทศ
เพื่อนบา้นใน
ปัจจุบนั 

1.อธบิาย 
2.ความรูค้วาม
เขา้ใจ 
3.การวเิคราะห ์

เหน็ความส าคญั 
พระพุทธศาสนา 

1.มวีนิยั 
2.ใฝ่เรยีนรู ้
3.มุ่งมัน่การ
ท างาน 

2.วเิคราะหค์วามส าคญัของ
พระพุทธศาสนาหรอืศาสนา 
ทีต่นนบัถอืทีช่่วยเสรมิสรา้ง
ความเขา้ใจอนัดกีบัประเทศ
เพื่อนบา้น 

2.ความส าคญั
ของ 
พระพุทธศาสนา
ทีช่่วยเสรมิสรา้ง
ความเขา้ใจอนัดี
กบัประเทศเพื่อน
บา้น 

การวเิคราะห ์ 1.เกดิศรทัธา  
2.เหน็
ความส าคญั
พระพุทธศาสนา 

1.มวีนิยั 
2.ใฝ่เรยีนรู ้
3.มุ่งมัน่การ
ท างาน 

3.วเิคราะหค์วามส าคญัของ
พระพุทธศาสนาหรอืศาสนา 
ทีต่นนบัถอืในฐานะทีเ่ป็น
รากฐานของวฒันธรรม 
เอกลกัษณ์ของชาตแิละมรดก
ของชาต ิ

3.ความส าคญั
ของ
พระพุทธศาสนา
หรอืศาสนาทีต่น
นบัถอืในฐานะที่
เป็นรากฐานของ
วฒันธรรม
เอกลกัษณ์ของ
ชาตแิละมรดก
ของชาต ิ

การวเิคราะห ์ 1.เหน็คุณค่า 
2.ใหค้วามส าคญั
พระพุทธศาสนา 

1.มวีนิยั 
2.ใฝ่เรยีนรู ้
3.มุ่งมัน่การ
ท างาน 

4.อภปิรายความส าคญัของ
พระพุทธศาสนาหรอืศาสนาที่
ตนนบัถอืกบัการพฒันาชุมชน
และการจดัระเบยีบสงัคม 

4.ความส าคญั
ของ
พระพุทธศาสนา 
หรอืศาสนาทีต่น
นบัถอืกบัการ
พฒันาชุมชนและ
การจดัระเบยีบ
สงัคม 
 

1.การอภปิราย 
2.อธบิาย 
3.ความรูค้วาม
เขา้ใจ 

1.เหน็
ความส าคญั 

1.มวีนิยั 
2.ใฝ่เรยีนรู ้
3.มุ่งมัน่การ
ท างาน 
4.ซื่อสตัย์
สจุรติ 
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ตารางท่ี 3  (ต่อ) 
                     ตวัชีว้ดั คุณลกัษณะการเรยีนรู ้

มาตรฐานที ่ 1.1 ความรู ้(K) กระบวนการ 
(P) 

คุณลกัษณะ 
(A) 

เพิม่เตมิ 

5.วเิคราะหพ์ุทธประวตัหิรอื
ประวตัศิาสดาของศาสนาทีต่น
นบัถอืตามทีก่ าหนด 

5.พุทธประวตัิ
หรอืประวตัิ
ศาสดาของ
ศาสนาทีต่นนบั
ถอืตามทีก่ าหนด 

1.การวเิคราะห ์
2.การอภปิราย 

1.การเป็น
แบบอย่างทีด่ ี

1.รกัชาต ิ
ศาสน์ 
กษตัรยิ ์
2.มวีนิยั 
3.ใฝ่เรยีนรู ้
4.มุ่งมัน่การ
ท างาน 

6.วเิคราะหแ์ละประพฤตตินตาม
แบบอย่างการด าเนินชวีติและ
ขอ้คดิจากประวตัสิาวก ชาดก/
เรื่องเล่าและศาสนิกชนตวัอย่าง
ตามทีก่ าหนด 

6.ประวตัสิาวก 
ชาดก/เรื่องเล่า
และศาสนิกชน
ตวัอย่างตามที่
ก าหนด 

1.วเิคราะห ์
2.การปฏบิตั ิ

1.การเป็น
แบบอย่างทีด่ ี

1.รกัชาต ิ
ศาสน์ 
กษตัรยิ ์
2.มวีนิยั 
3.ใฝ่เรยีนรู ้
4.มุ่งมัน่การ
ท างาน 

7.อธบิายโครงสรา้งและ
สาระสงัเขปของพระไตรปิฎก  
หรอืคมัภรีข์องศาสนาทีต่นนบั
ถอื  

7.โครงสรา้งและ
สาระสงัเขปของ
พระไตรปิฎก 
หรอืคมัภรีข์อง
ศาสนาทีต่นนบั
ถอื 

1.การอธบิาย 
2.การอภปิราย 
3.ความรูค้วาม
เขา้ใจ 

 
 
 
- 

1.รกัชาต ิ
ศาสน์ 
กษตัรยิ ์
2.มวีนิยั 
3.ใฝ่เรยีนรู ้
4.มุ่งมัน่การ
ท างาน 

8.อธบิายธรรมคุณและขอ้ธรรม
ส าคญัในกรอบอรยิสจั 4 หรอื
หลกัธรรมของศาสนาทีต่น 
นบัถอื ตามทีก่ าหนดเหน็คุณค่า
และน าไปพฒันาแกปั้ญหาของ
ชุมชนและสงัคม 

8.ธรรมคุณและ
ขอ้ธรรมส าคญัใน
กรอบอรยิสจั 4 
หรอืหลกัธรรม
ของศาสนาทีต่น
นบัถอืตามที่
ก าหนดเหน็
คุณค่าและน าไป
พฒันาแกปั้ญหา
ของชุมชนและ
สงัคม 

1.อธบิาย 
2.อภปิราย 

1.เหน็คุณค่า 
2.เหน็
ความส าคญั 

1.รกัชาต ิ
ศาสน์ 
กษตัรยิ ์
2.มวีนิยั 
3.ใฝ่เรยีนรู ้
4.มุ่งมัน่การ
ท างาน 
5.ซื่อสตัย์
สจุรติ 
6.รกัความเป็น
ไทย 
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ตารางท่ี 3  (ต่อ) 
 

                   ตวัชีว้ดั คุณลกัษณะการเรยีนรู ้
มาตรฐานที ่ 1.1 ความรู ้(K) กระบวนการ (P) คุณลกัษณะ (A) เพิม่เตมิ 
9. เหน็คุณค่าของการพฒันา
จติเพื่อการเรยีนรูแ้ละด าเนิน
ชวีติ ดว้ยวธิคีดิแบบโยนิโส
มนสกิารคอื วธิคีดิแบบอุบาย
ปลุกเรา้คุณธรรม และวธิคีดิ
แบบอรรถธรรมสมัพนัธ ์หรอื
การพฒันาจติตามแนวทาง
ของศาสนาทีต่นนบัถอื 

9.การพฒันาจติ
เพื่อการเรยีนรู้
และด าเนินชวีติ 
ดว้ยวธิคีดิแบบ
โยนิโสมนสกิาร
คอื วธิคีดิแบบ
อุบายปลุกเรา้
คุณธรรม และวธิี
คดิแบบอรรถ
ธรรมสมัพนัธ ์
หรอืการพฒันา
จติตามแนวทาง
ของศาสนาทีต่น
นบัถอื 

1.การอธบิาย 
2.การปฏบิตั ิ
3.การสรา้ง
ค่านิยม 
 

1.เหน็คุณค่า 
2.สรา้งความ
ตระหนกั 

1.รกัชาต ิ
ศาสน์ 
กษตัรยิ ์
2.มวีนิยั 
3.ใฝ่เรยีนรู ้
4.มุ่งมัน่การ
ท างาน 
5.ซื่อสตัย์
สจุรติ 
6.รกัความ
เป็นไทย 
7.มจีติ
สาธารณะ 

10.สวดมนต ์แผ่เมตตาบรหิาร
จติและเจรญิปัญญาดว้ย 
อานาปานสต ิหรอืตาม
แนวทางของศาสนาทีต่น 
นบัถอื 

10.สวดมนต ์แผ่
เมตตา บรหิาร
จติและเจรญิ
ปัญญาดว้ยอานา
ปานสต ิหรอืตาม
แนวทางของ
ศาสนาทีต่น 
นบัถอื 

1.การอธบิาย 
2.การปฏบิตั ิ
3.การพฒันา
ค่านิยม 
 

1.เหน็คุณค่า 
2.สรา้งความ
ตระหนกั 

1.รกัชาต ิ
ศาสน์ 
กษตัรยิ ์
2.มวีนิยั 
3.ใฝ่เรยีนรู ้
4.มุ่งมัน่การ
ท างาน 
5.ซื่อสตัย์
สจุรติ 
6.รกัความ
เป็นไทย 
7.มจีติ
สาธารณะ 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 
 

                   ตวัชีว้ดั คุณลกัษณะการเรยีนรู ้
มาตรฐานที ่ 1.1 ความรู ้(K) กระบวนการ (P) คุณลกัษณะ (A) เพิม่เตมิ 
11.วเิคราะหก์ารปฏบิตัตินตาม
หลกัธรรมทางศาสนาทีต่น 
นบัถอื เพื่อการด ารงตนอย่าง
เหมาะสมในกระแสความ
เปลีย่นแปลงของโลกและการ
อยู่ร่วมกนัอย่างสนัตสิขุ 

11.การปฏบิตัติน
ตาหลกัธรรมทาง
ศาสนาทีต่นนบั
ถอื เพื่อการด ารง
ตนอย่างเหมาะสม
ในกระแสความ
เปลีย่นแปลงของ
โลกและการอยู่
ร่วมกนัอย่าง
สนัตสิขุ 

1.การวเิคราะห ์
2.การปฏบิตั ิ
3.การสรา้งความ
ตระหนกั 

1.เหน็คุณค่า 
2.สรา้งความ
ตระหนกั 

1.รกัชาต ิ
ศาสน์ 
กษตัรยิ ์
2.มวีนิยั 
3.ใฝ่เรยีนรู ้
4.มุ่งมัน่ 
การท างาน 
5.ซื่อสตัย์
สจุรติ 
6.รกัความ
เป็นไทย 
7.มจีติ
สาธารณะ 
 

 
ตารางท่ี 3   (ต่อ) 
 มาตรฐาน ส  1.2 เขา้ใจตระหนกัและปฏบิตัตินเป็น ศาสนิกชนทีด่ ีและธ ารงรกัษา
พระพุทธศาสนา หรอืศาสนาทีต่นนบัถอื 

 
ตวัชีว้ดั คุณลกัษณะการเรยีนรู ้

มาตรฐานที ่ 1.2 ความรู ้(K) กระบวนการ (P) คุณลกัษณะ (A) เพิม่เตมิ 
1.ปฏบิตัตินอย่างเหมาะสมต่อ
บุคคล ต่าง ๆ ตามหลกัศาสนา
ทีต่นนบัถอื ตามทีก่ าหนด 

1.การปฏบิตัติน
อย่างเหมาะสม
ต่อบุคคลต่างๆ 
ตามหลกั
ศาสนาทีต่น 
นบัถอื  

1.การปฏบิตั ิ
2.สรา้งความ
ตระหนกั 

1.เหน็
ความส าคญั 
2.เหน็คุณค่า 

1.รกัชาต ิ
ศาสน์ 
กษตัรยิ ์
2.มวีนิยั 
3.ใฝ่เรยีนรู ้
4.มุ่งมัน่การ
ท างาน 
5.ซื่อสตัย์
สจุรติ 
6.มจีติ
สาธารณะ 
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ตารางท่ี 3   (ต่อ) 
 มาตรฐาน ส  1.2 เขา้ใจตระหนกัและปฏบิตัตินเป็น ศาสนิกชนทีด่ ีและธ ารงรกัษา
พระพุทธศาสนาหรอืศาสนาทีต่นนบัถอื 

 
                         ตวัชีว้ดั คุณลกัษณะการเรยีนรู ้

มาตรฐานที ่ 1.2 ความรู ้(K) กระบวนการ (P) คุณลกัษณะ (A) เพิม่เตมิ 
2.มมีรรยาทของความเป็น 
ศาสนิกชนทีด่ ีตามทีก่ าหนด 

2.มรรยาทของ
ความเป็น 
ศาสนิกชนทีด่ ี 

1.การปฏบิตั ิ
2.สรา้งความ
ตระหนกั 

1.เหน็
ความส าคญั 
2.เหน็คุณค่า 

1.รกัชาต ิ
ศาสน์ 
กษตัรยิ ์
2.มวีนิยั 
3.ใฝ่เรยีนรู ้
4.มุ่งมัน่การ
ท างาน 
5.ซื่อสตัย์
สจุรติ 
6.รกัความ
เป็นไทย 
7.มจีติ
สาธารณะ 

3. วเิคราะหค์ุณค่าของศาสนพธิ ี
และปฏบิตัตินไดถู้กตอ้ง 

3.ของศาสนพธิ ี
และปฏบิตัติน 

1.ความรูค้วาม
เขา้ใจ 
1.การปฏบิตั ิ
2.สรา้งความ
ตระหนกั 

1.เหน็
ความส าคญั 
2.เหน็คุณค่า 

1.รกัชาต ิ
ศาสน์ 
กษตัรยิ ์
2.มวีนิยั 
3.ใฝ่เรยีนรู ้
4.มุ่งมัน่การ
ท างาน 
5.ซื่อสตัย์
สจุรติ 
6.รกัความ
เป็นไทย 
7.มจีติ
สาธารณะ 
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ตารางท่ี 3   (ต่อ) 
 มาตรฐาน ส  1.2 เขา้ใจตระหนกัและปฏบิตัตินเป็น ศาสนิกชนทีด่ ีและธ ารงรกัษา
พระพุทธศาสนาหรอืศาสนาทีต่นนบัถอื 

 
                       ตวัชีว้ดั คุณลกัษณะการเรยีนรู ้

มาตรฐานที ่ 1.2 ความรู ้(K) กระบวนการ (P) คุณลกัษณะ (A) เพิม่เตมิ 
 4. อธบิายค าสอนทีเ่กีย่วเน่ือง
กบัวนัส าคญัทางศาสนา และ
ปฏบิตัตินไดถู้กตอ้ง 

4.วนัส าคญัทาง
ศาสนาและ
ปฏบิตัติน 

1.การอธยิาย 
2.ความรูค้วาม
เขา้ใจ 
3.การอภปิราย 
4.การปฏบิตั ิ

1.เหน็
ความส าคญั 
2.เหน็คุณค่า 
 

1.รกัชาต ิ
ศาสน์ 
กษตัรยิ ์
2.มวีนิยั 
3.ใฝ่เรยีนรู ้
4.มุ่งมัน่การ
ท างาน 
5.ซื่อสตัย์
สจุรติ 
6.รกัความ
เป็นไทย 
7.มจีติ
สาธารณะ 

5. อธบิายความแตกต่างของ 
ศาสนพธิพีธิกีรรมตามแนว
ปฏบิตัขิองศาสนาอื่นๆ  เพื่อ
น าไปสูก่ารยอมรบั และความ
เขา้ใจซึง่กนัและกนั 

5.ของศาสนพธิี
พธิกีรรมตาม
แนวปฏบิตัขิอง
ศาสนาอื่นๆ  
เพื่อน าไปสู ่
การยอมรบั 
และความเขา้ใจ
ซึง่กนัและกนั 

1.การอธยิาย 
2.ความรูค้วาม
เขา้ใจ 
3.การอภปิราย 
4.การปฏบิตั ิ

1.เหน็
ความส าคญั 
2.เหน็คุณค่า 
 

1.รกัชาต ิ
ศาสน์ 
กษตัรยิ ์
2.มวีนิยั 
3.ใฝ่เรยีนรู ้
4.มุ่งมัน่การ
ท างาน 
5.ซื่อสตัย์
สจุรติ 
6.รกัความ
เป็นไทย 
7.มจีติ
สาธารณะ 
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ตารางท่ี 4  โครงการสอน สาระที ่1 ศาสนา ศลีธรรมจรยิธรรม สาระการเรยีนรู้ 
                พระพุทธศาสนาชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 
 
ที ่ มาตรฐาน/ตวัชีว้ดั จ านวนชัว่โมง หมายเหตุ 
1 1.อธบิายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรอืศาสนาทีต่นนบั

ถอืสู่ประเทศเพื่อนบา้น 
2.วเิคราะหค์วามส าคญัของพระพุทธศาสนาหรอืศาสนาที่
ตนนบัถอืทีช่่วยเสรมิสรา้งความเขา้ใจอนัดกีบัประเทศ
เพื่อนบา้น 

2  

2 3.วเิคราะหค์วามส าคญัของพระพุทธศาสนา หรอืศาสนาที่
ตนนบัถอืในฐานะทีเ่ป็นรากฐานของวฒันธรรมเอกลกัษณ์
ของชาตแิละมรดกของชาติ 

2  

3 4.อภปิรายความส าคญัของพระพุทธ -ศาสนา หรอืศาสนา
ทีต่นนบัถอืกบั การพฒันาชุมชนและการจดัระเบยีบสงัคม  

2  

4 5.วเิคราะหพ์ุทธประวตัหิรอืประวตัศิาสดาของศาสนาทีต่น
นบัถอืตามทีก่ าหนด 

2  

5 6.วเิคราะหแ์ละประพฤตตินตามแบบอยา่งการด าเนินชวีติ
และขอ้คดิจากประวตัสิาวก ชาดก/เรือ่งเล่าและศาสนิกชน
ตวัอยา่งตามทีก่ าหนด 

2  

6 7.อธบิายธรรมคุณ และขอ้ธรรมส าคญัในกรอบ อรยิสจั 4 
หรอืหลกัธรรมของศาสนาทีต่นนบัถอื ตามทีก่ าหนดเหน็
คุณค่าและน าไปพฒันาแกปั้ญหาของชุมชนและสงัคม 
8.อธบิายโครงสรา้ง และสาระสงัเขปของพระไตรปิฎกหรอื
คมัภรีข์องศาสนาทีต่นนบัถอื 
 

2  
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ตารางท่ี 4 (ต่อ) 
 
ที ่ มาตรฐาน/ตวัชีว้ดั จ านวนชัว่โมง หมายเหตุ 
7 9. เหน็คุณค่าของการพฒันาจติเพื่อการเรยีนรูแ้ละด าเนิน

ชวีติดว้ยวธิคีดิแบบโยนิโสมนสกิารคอืวธิคีดิแบบอุบาย
ปลุกเรา้คุณธรรม และวธิคีดิแบบอรรถธรรมสมัพนัธ ์หรอื
การพฒันาจติตามแนวทางของศาสนาทีต่นนบัถอื  
10. สวดมนต ์แผ่เมตตา บรหิารจติและเจรญิปัญญาดว้ย
อานาปานสต ิ  หรอืตามแนวทางของศาสนาทีต่นนบัถอื 
 

2  

8 11.วเิคราะหก์ารปฏบิตัตินตามหลกัธรรมทางศาสนาทีต่น
นบัถอื เพื่อการด ารงตนอยา่งเหมาะสมในกระแสความ
เปลีย่นแปลงของโลก และการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิุข 
12.ปฏบิตัตินอยา่งเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ ตามหลกั
ศาสนาทีต่นนบัถอื ตามทีก่ าหนด 
 

2  

9 13.มมีรรยาทของความเป็นศาสนิกชนทีด่ ีตามทีก่ าหนด  
14.วเิคราะหค์ุณค่าของ ศาสนพธิ ีและปฏบิตัตินไดถู้กตอ้ง 
 

2  

10 15.อธบิายค าสอนทีเ่กีย่วเนื่องกบัวนัส าคญัทางศาสนา 
และปฏบิตัตินไดถู้กตอ้ง 
16.อธบิายความแตกต่างของ ศาสนพธิพีธิกีรรมตามแนว
ปฏบิตัขิองศาสนาอื่นๆ  เพื่อน าไปสู่การยอมรบั และความ
เขา้ใจซึง่กนัและกนั 
 

2  
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ภาคผนวก ฌ 

ขอความอนุเคราะหเ์ผยแพร่ผลงานทางวิขาการ 
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ทีศ่ธ.0181.25 /  112       โรงเรยีนโสกก่ามวทิยา ต าบลโสกก่าม  
        อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ 8150  
 
     21 พฤษภาคม 2558  
เรือ่ง ขออนุญาตเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ  
 
เรยีน ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นตอ้งโคกกะแซ  
 
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1. แผนการจดัการเรยีนรูต้ามยทุธศาสตร์ การจดัการการเรยีนรู้ สาระสงัคมศกึษา  
                        ศาสนาและวฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนว 
                        พระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสรมิความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของ   
                        นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 จ านวน 1 ชุด 

ดว้ย นายจ าเนียร โพสาวงั ต าแหน่งคร ูวทิยฐานะครชู านาญการพเิศษ โรงเรยีน  
โสกก่ามวทิยา อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 21 
ไดพ้ฒันาแผนการจดัการเรยีนรู ้สื่อประกอบการเรยีนรู ้กลุ่มสาระสงัคมศกึษาศาสนา และวฒันธรรม 
สาระที ่1 ศาสนา ศลีธรรม จรยิธรรม ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 เพื่อใชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีน  
การสอน และน าเสนอเป็นผลงานทางวชิาการเพื่อขออนุมตัเิลื่อนเป็นวทิยฐานะครเูชีย่วชาญ  
 ผูว้จิยัไดท้ าการทดลองเครือ่งมอืแลว้เสรจ็ ท าใหเ้ครือ่งมอืมคีุณภาพตามจดุมุง่หมายที่
ก าหนดไว ้ผูว้จิยัมคีวามประสงคจ์ะเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ เพื่อใหผู้ท้ ีเ่กีย่วขอ้งสามารถน าไปใช้
ในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนต่อไป  
  จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบและพจิารณาอนุเคราะห์ 
 

            ขอแสดงความนบัถอื  
 
 

                   (นายบุญถม สมิมาโคตร)  
   ผูอ้ านวยการโรงเรยีนโสกก่ามวทิยา  
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ทีศ่ธ.0181.25 /  113         โรงเรยีนโสกก่ามวทิยา ต าบลโสกก่าม 
         อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ 8150  
 
     21 พฤษภาคม 2558  
เรือ่ง ขออนุญาตเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ  
 
เรยีน ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบงึโขงหลงวทิยาคม  
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1. แผนการจดัการเรยีนรูต้ามยทุธศาสตร์ การจดัการการเรยีนรู้ สาระสงัคมศกึษา  
                        ศาสนาและวฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนว 
                        พระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสรมิความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของ   
                        นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 จ านวน 1 ชุด 

ดว้ย นายจ าเนียร โพสาวงั ต าแหน่งคร ูวทิยฐานะครชู านาญการพเิศษ โรงเรยีน  
โสกก่ามวทิยา อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 21 
ไดพ้ฒันาแผนการจดัการเรยีนรู ้สื่อประกอบการเรยีนรู ้กลุ่มสาระสงัคมศกึษาศาสนา และวฒันธรรม 
สาระที ่1 ศาสนา ศลีธรรม จรยิธรรม ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 เพื่อใชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีน  
การสอน และน าเสนอเป็นผลงานทางวชิาการเพื่อขออนุมตัเิลื่อนเป็นวทิยฐานะครเูชีย่วชาญ  
 ผูว้จิยัไดท้ าการทดลองเครือ่งมอืแลว้เสรจ็ ท าใหเ้ครือ่งมอืมคีุณภาพตามจดุมุง่หมายที่
ก าหนดไว ้ผูว้จิยัมคีวามประสงคจ์ะเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ เพื่อใหผู้ท้ ีเ่กีย่วขอ้งสามารถน าไปใช้
ในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนต่อไป  
  จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบและพจิารณาอนุเคราะห์ 
 

            ขอแสดงความนบัถอื  
 
 

                   (นายบุญถม สมิมาโคตร)  
   ผูอ้ านวยการโรงเรยีนโสกก่ามวทิยา  
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ทีศ่ธ.0181.25 /  114       โรงเรยีนโสกก่ามวทิยา ต าบลโสกก่าม 
       อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ 8150  
 
     21 พฤษภาคม 2558  
เรือ่ง ขออนุญาตเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ  
เรยีน ผูอ้ านวยการโรงเรยีนท่าดอกค าวทิยาคม  
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1. แผนการจดัการเรยีนรูต้ามยทุธศาสตร์ การจดัการการเรยีนรู้ สาระสงัคมศกึษา  
                        ศาสนาและวฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนว 
                        พระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสรมิความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของ   
                        นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 จ านวน 1 ชุด 

ดว้ย นายจ าเนียร โพสาวงั ต าแหน่งคร ูวทิยฐานะครชู านาญการพเิศษ โรงเรยีน  
โสกก่ามวทิยา อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 21 
ไดพ้ฒันาแผนการจดัการเรยีนรู ้สื่อประกอบการเรยีนรู ้กลุ่มสาระสงัคมศกึษาศาสนา และวฒันธรรม 
สาระที ่1 ศาสนา ศลีธรรม จรยิธรรม ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 เพื่อใชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีน  
การสอน และน าเสนอเป็นผลงานทางวชิาการเพื่อขออนุมตัเิลื่อนเป็นวทิยฐานะครเูชีย่วชาญ  
 ผูว้จิยัไดท้ าการทดลองเครือ่งมอืแลว้เสรจ็ ท าใหเ้ครือ่งมอืมคีุณภาพตามจดุมุง่หมายที่
ก าหนดไว ้ผูว้จิยัมคีวามประสงคจ์ะเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ เพื่อใหผู้ท้ ีเ่กีย่วขอ้งสามารถน าไปใช้
ในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนต่อไป  
  จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบและพจิารณาอนุเคราะห์ 
 

            ขอแสดงความนบัถอื  
 
 

                   (นายบุญถม สมิมาโคตร)  
   ผูอ้ านวยการโรงเรยีนโสกก่ามวทิยา  
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ทีศ่ธ.0181.25 /  115      โรงเรยีนโสกก่ามวทิยา ต าบลโสกก่าม 
      อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ 8150  
 
     21 พฤษภาคม 2558  
  
เรือ่ง ขออนุญาตเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ  
เรยีน ผูอ้ านวยการโรงเรยีนเจด็สวีทิยาคาร  
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1. แผนการจดัการเรยีนรูต้ามยทุธศาสตร์ การจดัการการเรยีนรู้ สาระสงัคมศกึษา  
                        ศาสนาและวฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนว 
                        พระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสรมิความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของ   
                        นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 จ านวน 1 ชุด 

ดว้ย นายจ าเนียร โพสาวงั ต าแหน่งคร ูวทิยฐานะครชู านาญการพเิศษ โรงเรยีน  
โสกก่ามวทิยา อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 21 
ไดพ้ฒันาแผนการจดัการเรยีนรู ้สื่อประกอบการเรยีนรู ้กลุ่มสาระสงัคมศกึษาศาสนา และวฒันธรรม 
สาระที ่1 ศาสนา ศลีธรรม จรยิธรรม ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 เพื่อใชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีน  
การสอน และน าเสนอเป็นผลงานทางวชิาการเพื่อขออนุมตัเิลื่อนเป็นวทิยฐานะครเูชีย่วชาญ  
 ผูว้จิยัไดท้ าการทดลองเครือ่งมอืแลว้เสรจ็ ท าใหเ้ครือ่งมอืมคีุณภาพตามจดุมุง่หมายที่
ก าหนดไว ้ผูว้จิยัมคีวามประสงคจ์ะเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ เพื่อใหผู้ท้ ีเ่กีย่วขอ้งสามารถน าไปใช้
ในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนต่อไป  
  จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบและพจิารณาอนุเคราะห์ 
 

            ขอแสดงความนบัถอื  
 
 

                   (นายบุญถม สมิมาโคตร)  
   ผูอ้ านวยการโรงเรยีนโสกก่ามวทิยา  
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ทีศ่ธ.0181.25 / 116     โรงเรยีนโสกก่ามวทิยา ต าบลโสกก่าม 
              อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ 8150  
 
     21 พฤษภาคม 2558  
 
เรือ่ง ขออนุญาตเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ  
เรยีน ผูอ้ านวยการโรงเรยีนเหล่าคามพทิยาคม รชัมงัคลาภเิษก  
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1. แผนการจดัการเรยีนรูต้ามยทุธศาสตร์ การจดัการการเรยีนรู้ สาระสงัคมศกึษา  
                        ศาสนาและวฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนว 
                        พระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสรมิความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของ   
                        นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 จ านวน 1 ชุด 

ดว้ย นายจ าเนียร โพสาวงั ต าแหน่งคร ูวทิยฐานะครชู านาญการพเิศษ โรงเรยีน  
โสกก่ามวทิยา อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 21 
ไดพ้ฒันาแผนการจดัการเรยีนรู ้สื่อประกอบการเรยีนรู ้กลุ่มสาระสงัคมศกึษาศาสนา และวฒันธรรม 
สาระที ่1 ศาสนา ศลีธรรม จรยิธรรม ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 เพื่อใชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีน  
การสอน และน าเสนอเป็นผลงานทางวชิาการเพื่อขออนุมตัเิลื่อนเป็นวทิยฐานะครเูชีย่วชาญ  
 ผูว้จิยัไดท้ าการทดลองเครือ่งมอืแลว้เสรจ็ ท าใหเ้ครือ่งมอืมคีุณภาพตามจดุมุง่หมายที่
ก าหนดไว ้ผูว้จิยัมคีวามประสงคจ์ะเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ เพื่อใหผู้ท้ ีเ่กีย่วขอ้งสามารถน าไปใช้
ในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนต่อไป  
  จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบและพจิารณาอนุเคราะห์ 
 

            ขอแสดงความนบัถอื  
 
 

                   (นายบุญถม สมิมาโคตร)  
   ผูอ้ านวยการโรงเรยีนโสกก่ามวทิยา  
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ทีศ่ธ.0181.25 /         โรงเรยีนโสกก่ามวทิยา ต าบลโสกก่าม 
       อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ 8150  
 
     21 พฤษภาคม 2558  
เรือ่ง ขออนุญาตเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ  
เรยีน ผูอ้ านวยการโรงเรยีนเซกา  
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1. แผนการจดัการเรยีนรูต้ามยทุธศาสตร์ การจดัการการเรยีนรู้ สาระสงัคมศกึษา  
                        ศาสนาและวฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนว 
                        พระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสรมิความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของ   
                        นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 จ านวน 1 ชุด 

ดว้ย นายจ าเนียร โพสาวงั ต าแหน่งคร ูวทิยฐานะครชู านาญการพเิศษ โรงเรยีน  
โสกก่ามวทิยา อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 21 
ไดพ้ฒันาแผนการจดัการเรยีนรู ้สื่อประกอบการเรยีนรู ้กลุ่มสาระสงัคมศกึษาศาสนา และวฒันธรรม 
สาระที ่1 ศาสนา ศลีธรรม จรยิธรรม ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 เพื่อใชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีน  
การสอน และน าเสนอเป็นผลงานทางวชิาการเพื่อขออนุมตัเิลื่อนเป็นวทิยฐานะครเูชีย่วชาญ  
 ผูว้จิยัไดท้ าการทดลองเครือ่งมอืแลว้เสรจ็ ท าใหเ้ครือ่งมอืมคีุณภาพตามจดุมุง่หมายที่
ก าหนดไว ้ผูว้จิยัมคีวามประสงคจ์ะเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ เพื่อใหผู้ท้ ีเ่กีย่วขอ้งสามารถน าไปใช้
ในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนต่อไป  
  จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบและพจิารณาอนุเคราะห์ 
 

            ขอแสดงความนบัถอื  
 
 

                   (นายบุญถม สมิมาโคตร)  
   ผูอ้ านวยการโรงเรยีนโสกก่ามวทิยา  
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ทีศ่ธ.0181.25 / 117       โรงเรยีนโสกก่ามวทิยา ต าบลโสกก่าม 
       อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ 8150  
 
     21 พฤษภาคม 2558  
 
เรือ่ง ขออนุญาตเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ  
เรยีน ผูอ้ านวยการโรงเรยีนหนองหิง้พทิยา  
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1. แผนการจดัการเรยีนรูต้ามยทุธศาสตร์ การจดัการการเรยีนรู้ สาระสงัคมศกึษา  
                        ศาสนาและวฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนว 
                        พระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสรมิความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของ   
                        นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 จ านวน 1 ชุด 

ดว้ย นายจ าเนียร โพสาวงั ต าแหน่งคร ูวทิยฐานะครชู านาญการพเิศษ โรงเรยีน  
โสกก่ามวทิยา อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 21 
ไดพ้ฒันาแผนการจดัการเรยีนรู ้สื่อประกอบการเรยีนรู ้กลุ่มสาระสงัคมศกึษาศาสนา และวฒันธรรม 
สาระที ่1 ศาสนา ศลีธรรม จรยิธรรม ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 เพื่อใชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีน  
การสอน และน าเสนอเป็นผลงานทางวชิาการเพื่อขออนุมตัเิลื่อนเป็นวทิยฐานะครเูชีย่วชาญ  
 ผูว้จิยัไดท้ าการทดลองเครือ่งมอืแลว้เสรจ็ ท าใหเ้ครือ่งมอืมคีุณภาพตามจดุมุง่หมายที่
ก าหนดไว ้ผูว้จิยัมคีวามประสงคจ์ะเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ เพื่อใหผู้ท้ ีเ่กีย่วขอ้งสามารถน าไปใช้
ในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนต่อไป  
  จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบและพจิารณาอนุเคราะห์ 
 

            ขอแสดงความนบัถอื  
 
 

                   (นายบุญถม สมิมาโคตร)  
   ผูอ้ านวยการโรงเรยีนโสกก่ามวทิยา  
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ทีศ่ธ.0181.25 /118      โรงเรยีนโสกก่ามวทิยา ต าบลโสกก่าม 
              อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ 8150  
 
     21 พฤษภาคม 2558  
เรือ่ง ขออนุญาตเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ  
เรยีน ผูอ้ านวยการโรงเรยีนประชานิมติพทิยานกูล  
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1. แผนการจดัการเรยีนรูต้ามยทุธศาสตร์ การจดัการการเรยีนรู้ สาระสงัคมศกึษา  
                        ศาสนาและวฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนว 
                        พระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสรมิความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของ   
                        นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 จ านวน 1 ชุด 

ดว้ย นายจ าเนียร โพสาวงั ต าแหน่งคร ูวทิยฐานะครชู านาญการพเิศษ โรงเรยีน  
โสกก่ามวทิยา อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 21 
ไดพ้ฒันาแผนการจดัการเรยีนรู ้สื่อประกอบการเรยีนรู ้กลุ่มสาระสงัคมศกึษาศาสนา และวฒันธรรม 
สาระที ่1 ศาสนา ศลีธรรม จรยิธรรม ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 เพื่อใชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีน  
การสอน และน าเสนอเป็นผลงานทางวชิาการเพื่อขออนุมตัเิลื่อนเป็นวทิยฐานะครเูชีย่วชาญ  
 ผูว้จิยัไดท้ าการทดลองเครือ่งมอืแลว้เสรจ็ ท าใหเ้ครือ่งมอืมคีุณภาพตามจดุมุง่หมายที่
ก าหนดไว ้ผูว้จิยัมคีวามประสงคจ์ะเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ เพื่อใหผู้ท้ ีเ่กีย่วขอ้งสามารถน าไปใช้
ในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนต่อไป  
  จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบและพจิารณาอนุเคราะห์ 
 

            ขอแสดงความนบัถอื  
 
 

                   (นายบุญถม สมิมาโคตร)  
   ผูอ้ านวยการโรงเรยีนโสกก่ามวทิยา  
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ทีศ่ธ.0181.25 /  119        โรงเรยีนโสกก่ามวทิยา ต าบลโสกก่าม 
        อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ 8150  
 
     21 พฤษภาคม 2558  
เรือ่ง ขออนุญาตเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ  
เรยีน ผูอ้ านวยการโรงเรยีนพรเจรญิวทิยา  
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1. แผนการจดัการเรยีนรูต้ามยทุธศาสตร์ การจดัการการเรยีนรู้ สาระสงัคมศกึษา  
                        ศาสนาและวฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนว 
                        พระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสรมิความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของ   
                        นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 จ านวน 1 ชุด 

ดว้ย นายจ าเนียร โพสาวงั ต าแหน่งคร ูวทิยฐานะครชู านาญการพเิศษ โรงเรยีน  
โสกก่ามวทิยา อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 21 
ไดพ้ฒันาแผนการจดัการเรยีนรู ้สื่อประกอบการเรยีนรู ้กลุ่มสาระสงัคมศกึษาศาสนา และวฒันธรรม 
สาระที ่1 ศาสนา ศลีธรรม จรยิธรรม ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 เพื่อใชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีน  
การสอน และน าเสนอเป็นผลงานทางวชิาการเพื่อขออนุมตัเิลื่อนเป็นวทิยฐานะครเูชีย่วชาญ  
 ผูว้จิยัไดท้ าการทดลองเครือ่งมอืแลว้เสรจ็ ท าใหเ้ครือ่งมอืมคีุณภาพตามจดุมุง่หมายที่
ก าหนดไว ้ผูว้จิยัมคีวามประสงคจ์ะเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ เพื่อใหผู้ท้ ีเ่กีย่วขอ้งสามารถน าไปใช้
ในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนต่อไป  
  จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบและพจิารณาอนุเคราะห์ 
 

            ขอแสดงความนบัถอื  
 
 

                   (นายบุญถม สมิมาโคตร)  
   ผูอ้ านวยการโรงเรยีนโสกก่ามวทิยา  
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ทีศ่ธ.0181.25 /  120    โรงเรยีนโสกก่ามวทิยา ต าบลโสกก่าม 
             อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ 8150  
 
            21 พฤษภาคม 2558  
 
เรือ่ง ขออนุญาตเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ  
เรยีน ผูอ้ านวยการโรงเรยีนนาสวรรคพ์ทิยาคม  
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1. แผนการจดัการเรยีนรูต้ามยทุธศาสตร์ การจดัการการเรยีนรู้ สาระสงัคมศกึษา  
                        ศาสนาและวฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนว 
                        พระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสรมิความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของ   
                        นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 จ านวน 1 ชุด 

ดว้ย นายจ าเนียร โพสาวงั ต าแหน่งคร ูวทิยฐานะครชู านาญการพเิศษ โรงเรยีน  
โสกก่ามวทิยา อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 21 
ไดพ้ฒันาแผนการจดัการเรยีนรู ้สื่อประกอบการเรยีนรู ้กลุ่มสาระสงัคมศกึษาศาสนา และวฒันธรรม 
สาระที ่1 ศาสนา ศลีธรรม จรยิธรรม ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 เพื่อใชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีน  
การสอน และน าเสนอเป็นผลงานทางวชิาการเพื่อขออนุมตัเิลื่อนเป็นวทิยฐานะครเูชีย่วชาญ  
 ผูว้จิยัไดท้ าการทดลองเครือ่งมอืแลว้เสรจ็ ท าใหเ้ครือ่งมอืมคีุณภาพตามจดุมุง่หมายที่
ก าหนดไว ้ผูว้จิยัมคีวามประสงคจ์ะเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ เพื่อใหผู้ท้ ีเ่กีย่วขอ้งสามารถน าไปใช้
ในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนต่อไป  
  จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบและพจิารณาอนุเคราะห์ 
 

            ขอแสดงความนบัถอื  
 
 

                   (นายบุญถม สมิมาโคตร)  
   ผูอ้ านวยการโรงเรยีนโสกก่ามวทิยา  
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              ภาคผนวก  ญ 
 

หนังสือขอความอนุเคราะหแ์ต่งตัง้ผูเ้ช่ียวชาญ 
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ที ่ศธ.04171.25/35   โรงเรยีนโสกก่ามวทิยา ต าบลโสกก่าม 
                     อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ 38150  
            15  มกราคม  2557  
เรือ่ง ขอความอนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นงานวจิยั  
เรยีน รศ.ดร.สมชาย วรกจิเกษมสกุล  
สิง่ทีส่่งมาดว้ย   

1.แผนการจดัการเรยีนรู้ตามยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู ้สาระสงัคมศกึษา ศาสนา 
และวฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสรมิ
ความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 จ านวน 1 ชุด  
           2.แผนการจดัการเรยีนรูก้ารพฒันากจิกรรมการเรยีนรู ้สารพระพุทธศาสนาโดยใชบ้ทเรยีน
ส าเรจ็รปูของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 จ านวน 1 ชุด 
 3. การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมโครงการพฒันาคุณธรรมจรยิธรรมของนกัเรยีนโรงเรยีน
โสกก่ามวทิยา อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ  จ านวน 1 ชุด 
   
 ดว้ย นายจ าเนียร โพสาวงั ต าแหน่งคร ูวทิยฐานะครชู านาญการพเิศษ โรงเรยีน  
โสกก่ามวทิยา อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 21 
ไดพ้ฒันาแผนการจดัการเรยีนรู ้สื่อประกอบการเรยีนรู ้กลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนา และ
วฒันธรรม สาระที ่1 ศาสนา ศลีธรรม จรยิธรรม ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 เพื่อใชใ้นการจดักจิกรรมการ
เรยีนการสอน และน าเสนอเป็นผลงานทางวชิาการเพื่อขออนุมตัเิลื่อนเป็นวทิยฐานะครเูชีย่วชาญ  
 เพื่อใหก้ารวจิยัเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย ถูกตอ้ง บรรลุตามวตัถุประสงค ์โรงเรยีน  
โสกก่ามวทิยาจงึขอความอนุเคราะหท์่านซึง่มปีระสบการณ์ และความรูเ้ป็นอยา่งยิง่จงึขอความ
อนุเคราะหท์่านเป็นผูเ้ชีย่วชาญเพื่อตรวจสอบเครือ่งมอืในการวจิยัครัง้นี้  
  จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบและพจิารณาอนุเคราะห์ 

            ขอแสดงความนบัถอื  
 

                   (นายบุญถม สมิมาโคตร)  
   ผูอ้ านวยการโรงเรยีนโสกก่ามวทิยา  
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ที ่ศธ.04171.25/36   โรงเรยีนโสกก่ามวทิยา ต าบลโสกก่าม 
                     อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ 38150  
           15  มกราคม  2557  
 
เรือ่ง ขอความอนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นงานวจิยั  
เรยีน ผศ.ดร.ชาตชิาย มว่งปฐม  
สิง่ทีส่่งมาดว้ย  1.แผนการจดัการเรยีนรู้ตามยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู ้สาระสงัคมศกึษา  

 ศาสนา และวฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนว   
 พระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสรมิความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของ   
 นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  จ านวน  1  ชุด 

                    2.แผนการจดัการเรยีนรูก้ารพฒันากจิกรรมการเรยีนรู ้สารพระพุทธศาสนา  
           โดยใชบ้ทเรยีนส าเรจ็รปูของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 จ านวน 1 ชุด 

           3. การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมโครงการพฒันาคุณธรรมจรยิธรรมของ     
                       นกัเรยีนโรงเรยีนโสกก่ามวทิยา อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ  จ านวน 1 ชุด 
 ดว้ย นายจ าเนียร โพสาวงั ต าแหน่งคร ูวทิยฐานะครชู านาญการพเิศษ โรงเรยีน  
โสกก่ามวทิยา อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 21 
ไดพ้ฒันาแผนการจดัการเรยีนรู ้สื่อประกอบการเรยีนรู ้กลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนา และ
วฒันธรรม สาระที ่1 ศาสนา ศลีธรรม จรยิธรรม ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 เพื่อใชใ้นการจดักจิกรรมการ
เรยีนการสอน และน าเสนอเป็นผลงานทางวชิาการเพื่อขออนุมตัเิลื่อนเป็นวทิยฐานะครเูชีย่วชาญ  
 เพื่อใหก้ารวจิยัเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย ถูกตอ้ง บรรลุตามวตัถุประสงค ์โรงเรยีน  
โสกก่ามวทิยาจงึขอความอนุเคราะหท์่านซึง่มปีระสบการณ์ และความรูเ้ป็นอยา่งยิง่จงึขอความ
อนุเคราะหท์่านเป็นผูเ้ชีย่วชาญเพื่อตรวจสอบเครือ่งมอืในการวจิยัครัง้นี้  
  จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบและพจิารณาอนุเคราะห์ 

            ขอแสดงความนบัถอื  
 

                   (นายบุญถม สมิมาโคตร)  
   ผูอ้ านวยการโรงเรยีนโสกก่ามวทิยา  
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ที ่ศธ.04171.25/37   โรงเรยีนโสกก่ามวทิยา ต าบลโสกก่าม 
                     อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ 38150  
     15  มกราคม  2557  
 
เรือ่ง ขอความอนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นงานวจิยั  
เรยีน ดร.รสรนิทร ์อะปะหงั  
สิง่ทีส่่งมาดว้ย  1.แผนการจดัการเรยีนรู้ตามยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู ้สาระสงัคมศกึษา  

 ศาสนา และวฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนว   
 พระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสรมิความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของ   
 นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  จ านวน  1  ชุด 

                    2.แผนการจดัการเรยีนรูก้ารพฒันากจิกรรมการเรยีนรู ้สารพระพุทธศาสนา  
           โดยใชบ้ทเรยีนส าเรจ็รปูของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 จ านวน 1 ชุด 

           3. การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมโครงการพฒันาคุณธรรมจรยิธรรมของ     
                       นกัเรยีนโรงเรยีนโสกก่ามวทิยา อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ  จ านวน 1 ชุด 
 ดว้ย นายจ าเนียร โพสาวงั ต าแหน่งคร ูวทิยฐานะครชู านาญการพเิศษ โรงเรยีน  
โสกก่ามวทิยา อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 21 
ไดพ้ฒันาแผนการจดัการเรยีนรู ้สื่อประกอบการเรยีนรู ้กลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนา และ
วฒันธรรม สาระที ่1 ศาสนา ศลีธรรม จรยิธรรม ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 เพื่อใชใ้นการจดักจิกรรมการ
เรยีนการสอน และน าเสนอเป็นผลงานทางวชิาการเพื่อขออนุมตัเิลื่อนเป็นวทิยฐานะครเูชีย่วชาญ  
 เพื่อใหก้ารวจิยัเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย ถูกตอ้ง บรรลุตามวตัถุประสงค ์โรงเรยีน  
โสกก่ามวทิยาจงึขอความอนุเคราะหท์่านซึง่มปีระสบการณ์ และความรูเ้ป็นอยา่งยิง่จงึขอความ
อนุเคราะหท์่านเป็นผูเ้ชีย่วชาญเพื่อตรวจสอบเครือ่งมอืในการวจิยัครัง้นี้  
  จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบและพจิารณาอนุเคราะห์ 

            ขอแสดงความนบัถอื  
 

                   (นายบุญถม สมิมาโคตร)  
   ผูอ้ านวยการโรงเรยีนโสกก่ามวทิยา  
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ที ่ศธ.04171.25/38   โรงเรยีนโสกก่ามวทิยา ต าบลโสกก่าม 
            อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ 38150  
     15  มกราคม  2557  
 
เรือ่ง ขอความอนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นงานวจิยั  
เรยีน ดร.อรณุรตัน์ บ ารงุจติร  
สิง่ทีส่่งมาดว้ย  1.แผนการจดัการเรยีนรู้ตามยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู ้สาระสงัคมศกึษา  

 ศาสนา และวฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนว   
 พระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสรมิความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของ   
 นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  จ านวน  1  ชุด 

                    2.แผนการจดัการเรยีนรูก้ารพฒันากจิกรรมการเรยีนรู ้สารพระพุทธศาสนา  
           โดยใชบ้ทเรยีนส าเรจ็รปูของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 จ านวน 1 ชุด 

           3. การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมโครงการพฒันาคุณธรรมจรยิธรรมของ     
                       นกัเรยีนโรงเรยีนโสกก่ามวทิยา อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ  จ านวน 1 ชุด 
 ดว้ย นายจ าเนียร โพสาวงั ต าแหน่งคร ูวทิยฐานะครชู านาญการพเิศษ โรงเรยีน  
โสกก่ามวทิยา อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 21 
ไดพ้ฒันาแผนการจดัการเรยีนรู ้สื่อประกอบการเรยีนรู ้กลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนา และ
วฒันธรรม สาระที ่1 ศาสนา ศลีธรรม จรยิธรรม ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 เพื่อใชใ้นการจดักจิกรรมการ
เรยีนการสอน และน าเสนอเป็นผลงานทางวชิาการเพื่อขออนุมตัเิลื่อนเป็นวทิยฐานะครเูชีย่วชาญ  
 เพื่อใหก้ารวจิยัเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย ถูกตอ้ง บรรลุตามวตัถุประสงค ์โรงเรยีน  
โสกก่ามวทิยาจงึขอความอนุเคราะหท์่านซึง่มปีระสบการณ์ และความรูเ้ป็นอยา่งยิง่จงึขอความ
อนุเคราะหท์่านเป็นผูเ้ชีย่วชาญเพื่อตรวจสอบเครือ่งมอืในการวจิยัครัง้นี้  
  จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบและพจิารณาอนุเคราะห์ 

            ขอแสดงความนบัถอื  
 

                   (นายบุญถม สมิมาโคตร)  
   ผูอ้ านวยการโรงเรยีนโสกก่ามวทิยา  
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ที ่ศธ.04171.25/39   โรงเรยีนโสกก่ามวทิยา ต าบลโสกก่าม 
                     อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ 38150  
     15  มกราคม  2557  
 
เรือ่ง ขอความอนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นงานวจิยั  
เรยีน ดร.พระราชรตันลงกรณ์  
สิง่ทีส่่งมาดว้ย  1.แผนการจดัการเรยีนรู้ตามยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู ้สาระสงัคมศกึษา  

 ศาสนา และวฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนว   
 พระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสรมิความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของ   
 นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  จ านวน  1  ชุด 

                    2.แผนการจดัการเรยีนรูก้ารพฒันากจิกรรมการเรยีนรู ้สารพระพุทธศาสนา  
           โดยใชบ้ทเรยีนส าเรจ็รปูของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 จ านวน 1 ชุด 

           3. การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมโครงการพฒันาคุณธรรมจรยิธรรมของ     
                       นกัเรยีนโรงเรยีนโสกก่ามวทิยา อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ  จ านวน 1 ชุด 
 ดว้ย นายจ าเนียร โพสาวงั ต าแหน่งคร ูวทิยฐานะครชู านาญการพเิศษ โรงเรยีน  
โสกก่ามวทิยา อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 21 
ไดพ้ฒันาแผนการจดัการเรยีนรู ้สื่อประกอบการเรยีนรู ้กลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนา และ
วฒันธรรม สาระที ่1 ศาสนา ศลีธรรม จรยิธรรม ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 เพื่อใชใ้นการจดักจิกรรมการ
เรยีนการสอน และน าเสนอเป็นผลงานทางวชิาการเพื่อขออนุมตัเิลื่อนเป็นวทิยฐานะครเูชีย่วชาญ  
 เพื่อใหก้ารวจิยัเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย ถูกตอ้ง บรรลุตามวตัถุประสงค ์โรงเรยีน  
โสกก่ามวทิยาจงึขอความอนุเคราะหท์่านซึง่มปีระสบการณ์ และความรูเ้ป็นอยา่งยิง่จงึขอความ
อนุเคราะหท์่านเป็นผูเ้ชีย่วชาญเพื่อตรวจสอบเครือ่งมอืในการวจิยัครัง้นี้  
  จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบและพจิารณาอนุเคราะห์ 

            ขอแสดงความนบัถอื  
 

                   (นายบุญถม สมิมาโคตร)  
   ผูอ้ านวยการโรงเรยีนโสกก่ามวทิยา  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ 
 

ประวติัย่อของผู้วิจยั 
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                                            ประวติัของเขียน 

 
 

ชื่อ    นายจ าเนียร  โพสาวงั  
วนั เดอืน ปีเกดิ   7  กนัยายน  2505    
สถานทีเ่กดิ   100 หมู ่1 ต าบลมว่งไข ่อ าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร 
สถานทีอ่ยูปั่จจบุนั  113 หมูท่ี ่10 บา้นโนนสวรรค ์อ าเภอบงึโขงหลง  
    จงัหวดับงึกาฬ  
สถานทีท่ างาน   โรงเรยีนโสกก่ามวทิยา อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ  
ต าแหน่งหน้าทีก่ารงาน  ต าแหน่งคร ูวทิยฐานะครชู านาญการพเิศษ  

กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม  
เบอรโ์ทรศพัท ์  0817083776  
 
ประวติัการศึกษา 
วุฒทิางการศกึษา   ชื่อสถาบนั   ปีส าเรจ็การศกึษา  
ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ 
(สาขายทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู)้ มหาวทิยาลยัราชภฎัอุดรธานี  2558  
ครศุาสตรมหาบณัฑติ (หลกัสตูรและการสอน) สถาบนัราชภฎัราชภฎัอุดรธานี 2546  
ศกึษาศาสตรบณัฑติ (บรหิารการศกึษา) มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช  2537  
ครศุาสตรบณัฑติ (สงัคมศกึษา)  วทิยาลยัครสูกลนคร   2528  
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ภาคผนวก ข  

 
แบบประเมินความเหมาะสมยทุธศาสตรก์ารจดัการ 

การเรียนรู้และผลการประเมินความเหมาะสมยทุธศาสตรก์ารจดัการ 
การเรียนรู้ โดยผู้เช่ียวชาญ 
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สรปุผลการประเมินความเหมาะสม  

ระหว่างแนวคิด ทฤษฎีท่ีน ามาพฒันายทุธศาสตร ์กบั การจดัการการเรียนรู้  
สาระสงัคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรมท่ีใช้สมองเป็นฐานโดยบรูณาการเรียนรู้  
ตามแนวพระพทุธศาสนาเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2  โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

----------------------------------------------- 
ค าช้ีแจง   
 1.แบบประเมนิความเหมาะสม ฉบบัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อประเมนิความเหมาะสมของ
คู่มอืการใชย้ทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้ โดยพจิารณาประเดน็ส าคญัในคู่มอื 
ซึง่ม ี4 ส่วน คอื  
  1.ความเป็นมาความส าคญั  
  2.รายละเอยีดของยทุธศาสตร ์  
  3. การน ายทุธศาสตรไ์ปใช้  
  4.การประเมนิยทุธศาสตร์ 
 2.ขอความอนุเคราะหผ์ูเ้ชีย่วชาญโปรดกรณุา ท าเครือ่งหมาย  /  ลงในแบบประเมนิใน
ระดบัความคดิเหน็ของท่าน หากมขีอ้สงสยัแนะน าเพิม่เตมิ ใหเ้ขยีนในขอ้เสนอแนะ ดงันี้ 
  5  หมายถงึ เหมาะสมมากทีสุ่ด  
  4  หมายถงึ เหมาะสมมาก  
  3  หมายถงึ เหมาะสมปานกลาง  
  2  หมายถงึ เหมาะสมน้อย  
  1  หมายถงึ เหมาะสมน้อยทีสุ่ด  
 
  
      นายจ าเนียร  โพสาวงั  
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ตารางท่ี  27 ผลการประเมนิความเหมาะสมยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา  
                 ศาสนาและวฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนว  
                 พระพทุธศาสนาโดยผูเ้ชีย่วชาญ 

ประเดน็ประเมนิ ความเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ   ความหมาย 
 1 2 3 4 5 รวม X   

1.ชื่อยทุธศาสตร ์
   การพฒันายทุธศาสตร์ 
การจดัการการเรยีนรูส้าระสงัคม
ศกึษาศาสนาและวฒันธรรม ทีใ่ช้
สมองเป็นฐานโดยบรูณาการการ
เรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา
เพื่อส่งเสรมิความสามารถในการ
คดิอยา่งมวีจิารณญาณ ของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 

4 5 5 5 5 24 4.80 มากทีสุ่ด 

2.ความเป็นมาและความส าคญัของ
ยทุธศาสตร ์
   2.1 ปัญหาและขอ้มลูพืน้ฐานที่
น ามาใชใ้นการก าหนดยทุธศาสตร์
มคีวามเหมาะสม 

5 4 5 4 5 23 4.60 มากทีสุ่ด 

 2.2 ลกัษณะยทุธศาสตรม์คีวาม
ชดัเจนสามารถน าไปพฒันาผูเ้รยีน  

4 4 4 5 5 22 4.45 มาก 

3.จดุหมายของการพฒันา
ยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรู้ 
 3.1 เพื่อพฒันายทุธศาสตร์ 
การจดัการการเรยีนรู ้สาระสงัคม
ศกึษา ศาสนาและวฒันธรรมทีใ่ช้
สมองเป็นฐานโดยบรูณาการ 
การเรยีนรูต้ามแนว
พระพุทธศาสนา 

 
 
 
4 

 
 
 
5 

 
 
 
5 

 
 
 
5 

 
 
 
5 

 
 
 

24 

 
 
 
4.80 
 
 

 
 
 

มากทีสุ่ด 
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                 ศาสนาและวฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนว  
                 พระพทุธศาสนาโดยผูเ้ชีย่วชาญ (ต่อ) 
 

ประเดน็ประเมนิ ความเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ   ความหมาย 
 1 2 3 4 5 รวม X   

3.2 เพื่อศกึษาผลการใช้
ยทุธศาสตรก์ารจดัการ 
การเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา 
ศาสนาและวฒันธรรมทีใ่ชส้มอง
เป็นฐานโดยบรูณาการ 
การเรยีนรูต้ามแนว
พระพุทธศาสนา 

5 5 5 4 4 23 4.60 มากทีสุ่ด 

4 ทฤษฎแีนวคดิในการสรา้ง
ยทุธศาสตรก์ารจดัการเรยีนรู้ 
4.1 การน าแนวคดิทฤษฎี 
การเรยีนรูก้ลุ่มพุทธนิยมที่
น ามาใชใ้นการสรา้งยทุธศาสตร์
มคีวามเหมาะสม 

 
 
4 

 
 
5 

 
 
4 

 
 
5 
 

 
 
5 

 
 

23 

 
 
4.60 
 
 

 
 

มากทีสุ่ด 

4.2 การน าแนวคดิทฤษฎี 
การเรยีนรูก้ลุ่มพฤตกิรรมนิยมที่
น ามาใชใ้นการสรา้งยทุธศาสตร์
มคีวามเหมาะสม 

4 5 4 4 5 22 4.40 มาก 

4.3 การน าแนวคดิทฤษฎี 
การเรยีนรูก้ลุ่มมนุษยนิยมที่
น ามาใชใ้นการสรา้งยทุธศาสตร์
มคีวามเหมาะสม 

4 4 4 4 5 22 4.40 มาก 

4.4 การน าแนวคดิทฤษฎี 
การเรยีนรูพ้หุปัญญาทีน่ ามาใช้
ในการสรา้งยทุธศาสตรม์คีวาม
เหมาะสม 

4 4 4 4 5 22 4.40 มาก 
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                 ศาสนาและวฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนว  
                 พระพทุธศาสนาโดยผูเ้ชีย่วชาญ (ต่อ) 
 

ประเดน็ประเมนิ ความเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ   ความหมาย 
 1 2 3 4 5 รวม X   

4.5 การเรยีนรูต้ามแนว
พระพุทธศาสนาทีน่ ามาใช้ 
การสรา้งยทุธศาสตรม์ี 
ความเหมาะสม 

5 5 5 5 4 23 4.60 มากทีสุ่ด 

5.หลกัการของยทุธศาสตร ์
การจดัการการเรยีนรู้ 
5.1 กจิกรรมการเรยีนรูค้วรจดัให้
หลากหลายสอดคลอ้งกบัการท างาน
ของสมองโดยเน้นใหผู้เ้รยีนเป็นผู้ 
ลงมอืกระท าจรงิ มคีวามหมาย 

 
 
4 

 
 
4 

 
 
4 

 
 
4 

 
 
5 

 
 

21 

 
 

4.20 

 
 

มาก 

5.2 ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนได ้คดิพจิารณา
ไตรต่รอง อยา่งมอีสิระมกีารอภปิราย
แลกเปลีย่นแนวคดิ 
ผ่านกระบวนการกลุ่ม 

4 4 4 4 5 22 4.40 มาก 

 5.3 การตัง้ค าถามทีท่า้ทาย การจดั
สถานการณ์ปัญหาเรือ่งต่างๆ เพื่อ
กระตุน้ใหผู้เ้รยีนคดิเพื่อคน้หาความรู ้
ตลอดจนการสรา้งบรรยากาศในการ
เรยีนรูเ้ป็นสิง่ทีจ่ าเป็นในการฝึกทกัษะ
การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 

4 5 4 4 4 22 4.40 มาก 

 5.4 การใชส้ื่อ เทคโนโลยทีี่
หลากหลายจะส่งเสรมิการเรยีนรูข้อง
ผูเ้รยีนมากขึน้ 

4 5 5 5 5 24 4.60 มากทีสุ่ด 

 

 
ตารางท่ี  27 ผลการประเมนิความเหมาะสมยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา  
                 ศาสนาและวฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนว  



293 

 

 

                 พระพทุธศาสนาโดยผูเ้ชีย่วชาญ (ต่อ) 
 

ประเดน็ประเมนิ ความเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ   ความหมาย 
 1 2 3 4 5 รวม X   

5.5 ครตูอ้งเป็นแบบอยา่งทีด่มี ี
ความรูใ้นเนื้อหาใชว้ธิกีารสอนที่
หลากหลาย 

5 4 4 4 4 22 4.40 มาก 

5.6 การจดัสภาพแวดลอ้มให้
ผูเ้รยีนเกดิศรทัธาทีจ่ะเรยีนรู ้
และการฝึกฝนวธิกีารการคดิโดย
แยบคาย น าไปสู่การฝึกปฏบิตัิ 

4 5 5 5 5 24 4.60 มากทีสุ่ด 

5.7 การมบีรรยากาศทีอ่บอุ่น 
ผ่อนคลายจะส่งเสรมิการเรยีนรู ้

5 4 4 4 4 21 4.20 มาก 

6.องคป์ระกอบของยทุธศาสตร์
ดา้นการจดัการการเรยีนรู้ 
6.1 ขัน้ตอนการจดัการเรยีนรู้ 
  6.1.1 ขัน้การส ารวจประเดน็ 
เป็นการน าเขา้สู่บทเรยีน โดย
การกระตุน้ความสนใจ น าเสนอ
ปัญหาเพื่อใหผู้เ้รยีนสนใจและ
ตอ้งการเรยีนรูโ้ดยการใชส้ื่อ 
ภาพนิทานทีเ่หมาะสมกบัวยัให้
ผูเ้รยีนใชเ้หตุผลในการตอบ หรอื
การสบืคน้เพื่อแสวงหาค าตอบ
ความส าคญัของ 
การก าหนดประเดน็และ 
การจดักจิกรรมตามขัน้ตอน                                                                    

 
 
 
4 
 
 
 

 
 
 
5 

 
 
 
5 

 
 
 
5 

 
 
 
5 

 
 
 

24 

 
 
 
4.60 

 
 
 

มากทีสุ่ด 
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ประเดน็ประเมนิ ความเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ   ความ 
หมาย 

 1 2 3 4 5 รวม X   
 6.1.2 ขัน้การใหค้วามรูพ้ืน้ฐานเป็น
การตรวจสอบความรูเ้ดมิครใูช ้
สถานการณ์ ปัญหาการสาธติ  
การถามค าถามพจิารณาค าตอบที่
เป็นไปได ้การรว่มอภปิรายกลุ่ม 
การน าเสนอความรูเ้ดมิแจง้จดุประสงค์
การเรยีนรู้     

5 4 4 4 4 22 4.40 มาก 

 6.1.3 ขัน้การวเิคราะหเ์ป็นการจดั
กจิกรรมการเรยีนรูท้ีค่รแูละผูเ้รยีน
รว่มกนัอภปิรายคน้ควา้ศกึษา
วเิคราะหข์อ้มลูส ารวจ ตรวจสอบ สบื
เสาะหาความรูโ้ดยใชก้ระบวนการ
ต่างๆการเกบ็รวบรวมขอ้มลู การจด
บนัทกึพรอ้มทัง้อภปิรายกลุ่มเกีย่วกบั
ความรู ้ขอ้คดิเหน็ทีไ่ดจ้ากการปฏบิตัิ
กจิกรรม 

4 5 5 5 5 24 4.60 มากทีสุ่ด 

 6.1.4 ขัน้การเรยีนรูส้ถานการณ์ เป็น
การศกึษาสถานการณ์ทีใ่ชใ้นการ
เรยีนรูโ้ดยการสรปุขอ้มลู 
ดว้ยการใชแ้ผนทีค่วามคดิ (Mind 
Mapping) ทัง้นี้เพื่อใหม้องเหน็ 
ความสมัพนัธก์บัปัญหาทีเ่กดิขึน้ 
ได ้และจะด าเนินการแกไ้ขอยา่งไร 

5 4 4 4 4 22 4.40 มาก 

 
ตารางท่ี  27 ผลการประเมนิความเหมาะสมยทุธศาสตรก์ารจดัการการเรยีนรูส้าระสงัคมศกึษา  
                 ศาสนาและวฒันธรรมทีใ่ชส้มองเป็นฐานโดยบรูณาการการเรยีนรูต้ามแนว  
                 พระพทุธศาสนาโดยผูเ้ชีย่วชาญ (ต่อ) 
 



295 

 

 

ประเดน็ประเมนิ ความเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ   ความหมาย 
 1 2 3 4 5 รวม X   

6.1.5 ขัน้วางแผนการจดัการ 
เป็นการรว่มกนัวางแผน ล าดบัขัน้
ของการปฏบิตัพิจิารณาความ
เป็นไปไดใ้นการจดัการ 
การก าหนดทางเลอืก การน าเสนอ
ผลงานทัง้หมดน้ีมองผ่านชิน้งาน
ความรว่มมอื 
การจดัการเรยีนรู้ 

5 4 4 4 4 22 4.40  

6.1.6 ขัน้ลงมอืปฏบิตั ิเป็นการที่
ผูเ้รยีนน าความรูป้ระสบการณ์ที่
ไดร้บัไปใชใ้นการแกปั้ญหาเป็นการ
สรปุผลงาน เป็นการสะทอ้น
ความคดิ ประเดน็ส าคญั น าไป
ประยกุตใ์ชห้รอืแกปั้ญหา เพื่อ
ประโยชน์แก่ตนเองและผูอ้ื่น 

5 4 4 4 4 22 4.40 มาก 

6.1.7 ขัน้แลกเปลีย่นเรยีนรู ้เป็น
การส่งเสรมิผูเ้รยีนไดแ้สดงผลงาน
และมปีฏสิมัพนัธแ์ลกเปลีย่นเรยีนรู ้
ประเมนิผลงานของของตนเองและ
กลุ่ม โดยผ่านกจิกรรมที่
หลากหลาย เช่น  
การท าแผ่นพบั การประเมนิชิน้งาน 
ท าแบบฝึกหดั แบบทดสอบ แฟ้ม
สะสมงาน นิทรรศการ โครงงาน 
แผ่นภาพ โปสเตอร ์หนงัสอืพมิพ ์

4 5 5 5 5 24 4.60 มากทีสุ่ด 
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ประเดน็ประเมนิ ความเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ   ความหมาย 
 1 2 3 4 5 รวม X   

6.2 การจดัสภาพแวดลอ้มเพื่อ
ส่งเสรมิการเรยีนรู้ 
 6.2.1 การวเิคราะหผ์ูเ้รยีนเป็น
รายบุคคล การวเิคราะหผ์ูเ้รยีน
เป็นรายบุคคล เป็นการศกึษา
ขอ้มลูพืน้ฐานของผูเ้รยีน ท าให้
รูจ้กันกัเรยีนแต่ละคนเป็นอยา่งดี
โดยการสงัเกต ความสนใจ 
พฤตกิรรม รอ่งรอยหลกัฐานจาก
ประวตัสิ่วนตวัผล 
การเรยีนรูท้ีผ่่านมา ความสนใจ
บางประการเพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูใน
การพฒันาผูเ้รยีนใหเ้หมาะสม
ตรงตามศกัยภาพ   

 
 
4 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 

24 

 
 
4.60 

 
 

มากทีสุ่ด 

 6.2.2 การจดับรรยากาศ 
และสภาพแวดลอ้มการจดั
บรรยากาศ 

5 4 4 4 4 22 4.40 มาก 

6.2.3 สื่อการสอนและแหล่ง
เรยีนรู ้

4 5 5 5 5 24 4.60 มากทีสุ่ด 

7 การวดัและประเมนิผล
ยทุธศาสตร ์
7.1 การวดัการคดิอยา่งมี
วจิารณญาณ โดยใชแ้บบ 
การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 
   

 
 
4 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 

24 

 
 
4.60 

 
 

มากทีสุ่ด 
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 1 2 3 4 5 รวม X   
7.2 การวดัและประเมนิ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสาระ 
สงัคมศกึษาศาสนาและ
วฒันธรรม โดยใชแ้บบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

5 4 4 4 4 22 4.40 มาก 

 
 
 
 
 


