
บทที่ 1  

 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปจจุบัน มุงเนนพัฒนาใหมนุษยมีศักยภาพ ที่จะเรียนรูและ

พัฒนาตนเองไดตลอดชีวิต ซึ่งนอกจากจะใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของคนโดยตรงแลว 

ยังจําเปนตองคํานึงถึงกลไกและสภาพแวดลอมที่จะสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาอยางเต็มที่

เพื่อใหมีคุณลักษณะ รูจักคิดวิเคราะห รูจักแกปญหา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถเผชิญกับ

สถานการณที่เกิดข้ึนและที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วได น่ันคือจะตองใหผู เรียนไดรับการศึกษาที่มี

คุณภาพตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ที่ไดบัญญัติไววา การจัดการ

ศึกษาตองยึดหลักวาผู เรียน ทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียน            

มีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ 

เต็มศักยภาพ กระทรวงศึกษาธิการ 2553 : 6 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 กลาววา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนให       

เปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการ

ดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ซึ่งในกระบวนการเรียนรูจะตองมุงปลูกฝง

จิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิหนาที่เสรีภาพความเคารพกฎหมายความเสมอภาคและ

ศักด์ิศรีความเปนมนุษย มีความภาคภูมิใจในความเปนไทยรูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของ

ประเทศชาติรวมทั้งสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬาภูมิปญญาทองถ่ินภูมิปญญาไทย

และความรูอันเปนสากลตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความสามารถในการ

ประกอบอาชีพรูจักพึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่มสรางสรรคใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ือง

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2551 : 12) และยังสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ที่มุงพัฒนานักเรียนทุกคน ซึ่งเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยที่มี

ความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรูคุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่น      

ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะ

พื้นฐานรวมทั้งเจตคติที่จําเปนตอการศึกษาตอการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนน

นักเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเช่ือวาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ

(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2551 : 4 ) 
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นอกจากน้ีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (2552 - 2561) ไดกําหนดวิสัยทัศนให      

คนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูอยางเปนระบบมุงเนนการ

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรูอยางมีคุณภาพ           

โดยมีเปาหมายภายในป พ.ศ. 2561 ที่ตองการเนนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและ     

การเรียนรูของคน การเพิ่มโอกาสการศึกษาและเรียนรูอยางทั่วถึงและสงเสริมการมีสวนรวมของทุก

ภาคสวนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา เพื่อใหคนไทยยุคใหมสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง 

รักการอานและมีนิสัยใฝเรียนรูตลอดชีวิต มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถคิดวิเคราะห คิด

แกปญหา คิดริเริ่มสรางสรรค มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัยเห็นแกประโยชนสวนรวม สามารถทํางาน

เปนกลุม มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม คานิยม จิตสํานึกและความภูมิใจในความเปนไทย ยึดมั่น      

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รังเกียจการทุจริตและตอตาน  

การซื้อสิทธิขายเสียงและสามารถกาวทันโลก มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่สมบูรณแข็งแรงเปนกําลังคน 

ที่มีคุณภาพ มีทักษะความรูพื้นฐานที่จําเปน มีสมรรถนะความรู ความสามารถทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีโอกาสเรียนรูอยางเทาเทียมเสมอภาค (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 

2552 : 11 - 13) 

การพัฒนาใหนักเรียนมีคุณลักษณะดังกลาวจึงเปนสิ่งที่มีความสําคัญและจําเปนอยางย่ิงตอ

การศึกษาในยุคปจจบุัน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เปนอีกหน่ึงกลุมสาระ

ที่ชวยพัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะของตนที่จะอยูในสังคมไดอยางมีความสุข สามารถสรางความ 

สัมพันธกับผูอื่นและสืบทอดความเปนมาเอกลักษณของความเปนชาติไทยได ทั้งน้ี เน่ืองจากกลุมสาระ

การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เปนกลุมสาระการเรียนรูที่ศึกษาถึงความสัมพันธกับ

สถาบันสังคมมนุษยกับมนุษยและมนุษยกับสิ่งแวดลอม สิ่งเหลาน้ีเปนปจจัยที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิต 

การแกปญหาและการปฏิบัติตนในสังคมมนุษย ซึ่งสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2551 : 1) 

กลาววา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชวยใหมีความรู ความเขาใจ         

การดํารงชีวิตของมนุษยทั้งในฐานะปจเจกบุคคลและการอยูรวมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพ 

แวดลอม การจัดการทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด เขาใจถึงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยกาลเวลา 

ตามเหตุปจจัยตาง ๆ  เกิดความเขาใจในตนเองและผูอื่นมีความอดทน อดกลั่น ยอมรับในความแตกตาง

และมีคุณธรรมสามารถนําความรูไปปรับใชในการดําเนินชีวิตเปนพลเมืองดีของประเทศและสังคมโลก 

วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เปนวิชาที่ชวยสรางความเปนพลเมืองดีใหกับเยาวชน

ของชาติโดยศึกษาเกี่ยวกับสังคายนา การเผยแผพระพุทธศาสนาเขาสูประเทศไทย ความสําคัญของ

พระพุทธศาสนาที่มีตอสภาพแวดลอมในสังคมไทย รวมทั้งการพัฒนาตนและครอบครัว พุทธประวัติ

ต้ังแตประสูติจนถึงบําเพ็ญทุกกิริยา ประวัติพระมหากัสสปะ พระอุบาลี นางวิสาขา อนาถบิณฑิกะ 

พระเจาอดศกมหาราช พระโสณะและพระอุตตระ บุคคลที่เปนแบบอยางดานศาสนสัมพันธ ชาดก       
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ในเรื่องอัพชาดก ติตติรชาดก ประพฤติตนตามแบบอยางการดําเนินชีวิตและขอคิดจากประวัติสาวก 

ชาดก เรื่องเลาและศาสนิกชนตัวอยาง ความจําเปนที่ทุกคนตองเรียนรูศาสนาอื่น ๆ ปฏิบัติตนตอ      

ศาสนิกชนอื่นในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม ปฏิบัติตนเกี่ยวกับการบําเพ็ญประโยชนตอ 

ศาสนสถาน วิถีชีวิตของพระภิกษุบทบาทของภิกษุในการเผยแผพระพุทธศาสนาปฏิบัติตนอยาง

เหมาะสมตอบุคคลตาง ๆ การจัดโตะหมูบูชา การจัดธูปเทียน การจัดเครื่องประกอบโตะหมูบูชา 

ปฏิบัติตนในศาสนพิธีและพิธีกรรมในเรื่องคําอาราธนาตาง ๆ ประวัติ ความสําคัญ และการปฏิบัติตน

ในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา การปฏิบัติตนตามหลักพุทธคุณ 9 อริยสัจ 4 พุทธศาสนสุภาษิต 

ปฏิบัติตนตามหลักธรรมและนําไปพัฒนาแกปญหาของตนเองและครอบครัวในการดํารงชีวิตแบบ

พอเพียง การพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรูและดําเนินชีวิตดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ เจริญปญญาดวย

อาณาปานสติ การปฏิบัติตนในวันสําคัญทางศาสนา ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือทางภูมิศาสตรที่แสดง

ลักษณะทางกายภาพและสังคมของประเทศไทย ทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย เสนแบงเวลา

ของประเทศไทยกับทวีปตาง ๆ ภัยธรรมชาติและการระวังภัยที่เกิดข้ึนในประเทศไทย ทวีปเอเชีย 

ออสเตรเลียและโอเชียเนียทําเลที่ต้ัง กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ปจจัยทางกายภาพและสังคม       

ที่มีผลตอการเลื่อนไหลของความคิด เทคโนโลยี สินคาและประชากร การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ

และความรวมมือของประเทศตาง ๆ ที่มีผลตอสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย

และโอเชียเนีย โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการ

ปฏิบัติ กระบวนการกลุมและกระบวนการแกปญหาเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ ปฏิสัมพันธระหวาง

มนุษยกับสภาพแวดลอมทางกายภาพที่กอใหเกิดการสรางสรรควัฒนธรรม มีจิตสํานึกและมีสวนรวม

ในการอนุรักษสิ่งแวดลอม สามารถนําไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิต นําไปพัฒนาแกปญหาของตนเอง

และครอบครัว มีคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มี วินัย         

ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการทํางาน รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ มีวิจารณญาณสูงข้ึน

และนักเรียนสามารถอยูกันอยางสันติสุข เพื่อใหสอดคลองกับการจัดการศึกษาของไทยในศตวรรษ        

ที่ 21 ที่ใหความสําคัญตอการคิดอยางมีวิจารณญาณและการตัดสินใจ Thinking Critically and 

Making Judgment (สถาบันยูซีแอลเอ อางถึงใน Partnership for 21st Century, 2012 : 3) จึงตอง

มีแนวทางสงเสริมใหนักเรียนไดรับการพัฒนาดานศักยภาพการคิดวิเคราะห เปดเวทีใหนักเรียนได

แสดงออกทางความคิดอยางเหมาะสม เชน การโตวาทีการรับผิดชอบงานโครงการมีสวนรวมในการ

ดูแลงานหรือกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหรูข้ันตอนกระบวนการในการทํางาน เพื่อใหนักเรียนไดฝกคิดเปน

และแกปญหาเปน นักเรียนควรไดรับการพัฒนาดานทักษะความรู การสอนเสริมการแกปญหา ผลการ

เรียนทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรู (โรงเรียนสุราษฎรพิทยา, 2553 : 39 - 41) 

สภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนการใชเครื่องมือทางภูมิศาสตร ในการศึกษาหรือสํารวจ

ขอมูลเชิงภูมิศาสตร จําเปนตองคํานึงถึงวิธีการศึกษาและการใชเครื่องมือทางภูมิศาสตรที่เหมาะสม 
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เน่ืองจากเครื่องมือทางภูมิศาสตรมีหลากหลายชนิด นักเรียนไมสามารถเลือกใชเครื่องมือทางภูมิศาสตร

ในการศึกษาขอมูลไดและไมสามารถอานคาหรือแสดงผลไดอยางถูกตองรวดเร็วได ดังน้ันผูเรียน

จะตองปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ วินัย ควบคุมกาย วาจา จิตใจ ใหอยูในสภาพปกติพรอมที่จะเรียนรูและ

ทําความเขาใจในเน้ือหา เพราะสาระภูมิศาสตรมีเน้ือหามาก วิธีการสอนก็จะเปนแบบบรรยายและ

ทดลองในการใชเครื่องมือ จึงจําเปนตองอาศัยสมรรถนะทั้ง 5 ดานของผูเรียน ไดแก ความสามารถ       

ในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะ

ชีวิต และความสามารถในการใชเทคโนโลยี จึงจะทําใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจ ในเน้ือหาและ

สามารถนําไปใชในการเรียนรูไดอยางถูกตองเหมาะสม 

การจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขา กรมวิชาการ (2546 : 175) เปนกระบวนการเรียนรูทั้งศีล 

สมาธิ และปญญา ซึ่งมีจุดมุงหมายที่จะชวยฝกหัดอบรมทั้งทางกาย วาจา จิตใจ และปญญาของนักเรียน 

ใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวเชนเดียวกัน ซึ่ง พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต, 2538 : 609) กลาววา 

ไมวาเรากําลังฝกอบรมอยูในชวงตอนใดของไตรสิกขาก็ตาม ไมวาจะเปนข้ันศีล ข้ันสมาธิหรือข้ันปญญา 

การปฏิบัติแตละข้ันของไตรสิกขา ยอมดําเนินอยูเรื่อยไปตลอดเวลาทุกชวงทุกตอน การกลาวออกมา

วาเปนข้ันศีล ข้ันสมาธิ หรือข้ันปญญา เปนการบอกแจงวาในตอนน้ันกําลังเรงรัดใหระดมการฝกอบรม

องคประกอบประเภทน้ันใหมากเปนพิเศษในตอนน้ัน องคประกอบประเภทน้ัน กําลังถูกเรียกออกมา

ใชงาน มีบทบาทโดดเดนออกหนา องคประกอบประเภทอื่นมองดูในแงหน่ึง เปนเหมือนวามีระบบการ

ฝกจากขางนอกและระบบการฝกจากขางใน ประสาทขานรับกันดวยดี ซึ่งจากการศึกษากระบวนการ

เรียนรูของไตรสิกขาจะพบวา ศีล สมาธิ และปญญาจะชวยใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติ ฝกควบคุมกาย

วาจา จิตใจ ฝกคิดพจิารณา โดยเฉพาะข้ันปญญา ซึ่งถือเปนข้ันที่นักเรียนจะตองอาศัยกระบวนการคิด

อยางมีเหตุผล ใชปญญาในการคิดพิจารณาตรึกตรองอยางรอบคอบ โดยใชหลักการเหตุผลความรู

ความคิดและประสบการณของตนที่มีอยูมาพิจารณา เพื่อนําไปสูการตัดสินใจและเลือกปฏิบัติ         

อยางเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณที่เปนการตรึกตรองอยางถ่ีถวน        

เพื่อหาทางเลือกและนําไปสูการตัดสินใจวาควรเช่ือหรือควรปฏิบัติตามหรือไม ทั้งน้ีการคิดอยางมี

วิจารณญาณถือเปนการคิดที่ชวยใหนักเรียนไดฝกคิดตัดสินใจดวยการใชปญญาพิจารณาตรึกตรอง

อยางรอบคอบ จึงจําเปนตองพัฒนาใหเกิดข้ึนกับนักเรียนในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงของขอมูลขาวสาร

อยางรวดเร็วและตอเน่ืองเพื่อใหนักเรียนสามารถตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ 

จากที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนาหนวยการเรียนรู วิชาสังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตรและการแบงเขตเวลาของโลก ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

ปที่ 1 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา โดยจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขา เพื่อพัฒนาหนวยการเรียนรู เพื่อพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิใหมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลมากย่ิงข้ึน ทําใหนักเรียนเปนผูที่มีความรูและมีความสามารถ

ในการคิดพิจารณาตรึกตรองอยางรอบคอบ เพื่อนําไปสูการตัดสินใจหรือแกไขปญหาตาง ๆ ไดเปน

อยางดีซึ่งสิ่งเหลาน้ี ถือเปนการวางรากฐานใหกบันักเรียนเพื่อใชประโยชนในการศึกษาตอไปในอนาคต 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

1.  เพื่อพัฒนาหนวยการเรียนรูเรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตรและการแบงเขตเวลาของโลก 

วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา 

โดยจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขา 

2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตรและการแบงเขต

เวลาของโลก วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน           

สุราษฎรพิทยากอนและหลังเรียน โดยจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขา 

3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา          

ที่มีตอจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขา เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร  และการแบงเขตเวลาของโลก             

วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

ความสําคัญของการวิจัย 

 

1.  นักเรียนจะไดปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปญญา จนเกิดความรู ความ

เขาใจในการใชเครื่องมือทางภูมิศาสตรไดอยางถูกตองและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

2.  ครูผูสอนจะไดทราบวิธีการพัฒนาหนวยการเรียนรูเรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตรและ

การแบงเขตเวลาของโลก วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมตลอดจนปรับปรุงและพัฒนา         

การจัดการเรียนการสอนโดยใชหลักไตรสิกขา 

3.  โรงเรียนจะไดนํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใชหลักไตรสิกขาในการพัฒนา

หนวยการเรียนรู ในรายวิชาตาง ๆ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนใหสูงข้ึน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 

ขอบเขตดานเน้ือหา 

การวิจัยครั้งน้ีมุงศึกษาการพัฒนาหนวยการเรียนรูเรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตรและ            

การแบงเขตเวลาของโลก วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1

โรงเรียนสุราษฎรพิทยา โดยจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขา 

ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง  

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 

2560 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 3 หองเรียน 

จํานวน 105 คน  
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ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

 1. ตัวแปรอิสระ ไดแก การจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขาเรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร

และการแบงเขตเวลาของโลก วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

โรงเรียนสุราษฎรพิทยา  

 2. ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตรและ        

การแบงเขตเวลาของโลก วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และความพึงพอใจของนักเรียน      

ที่มีตอจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขา เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตรและการแบงเขตเวลาของโลก วิชา

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

การศึกษาการพัฒนาหนวยการเรียนรู วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง เครื่องมือ

ทางภูมิศาสตรและการแบงเขตเวลาของโลก ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา 

โดยจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขา ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาจากการสังเคราะห         

ตัวแปรอิสระ แนวคิดของสนฤดี ศรีสวัสด์ิ (2551) ลมุล บุญชูดํา (2554) บุณณวัช ทัพธวัช (2555) 

พงศธร สุกิจญาณ (2555) ธีระ ขาวแจง (2555) สําราญ วงศคําพันธ (2556) และสําเร็จ ดวงบุปผา 

(2556) ซึ่งสามารถนํามาเปนกรอบทฤษฎีพื้นฐานของการวิจัยโดยใชรูปแบบไตรสิกขา 3 ดาน ไดแก 

ดานศีล ดานสมาธิ และดานปญญา สวนตัวแปรตามน้ัน ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา

จากการสังเคราะหตัวแปรตามแนวคิดของ วิจิตร ศรีรัตน (2555) สุพร ธรรมบันเทงิ (2552) โดยนํามา

สรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยดังภาพที่ 1.1 

 

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 

การจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขา เรื่อง 

เครื่องมือทางภูมิศาสตรและการแบงเขต

เวลาของโลก วิชาสังคมศึกษา ศาสนา         

และวัฒนธรรม  

- ศีล 

- สมาธิ 

- ปญญา 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรือ่ง เครือ่งมอื

ทางภูมิศาสตรและการแบงเขตเวลา      

ของโลก วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

2.  ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปที่ 1 โรงเรียนสุราษฎรพทิยาที่มีตอ

จัดการเรียนรูแบบไตรสกิขา 

 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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สมมติฐานการวิจัย 

 

1. หนวยการเรียนรูเรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตรและการแบงเขตเวลาของโลก วิชา      

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา       

โดยจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขามีประสิทธิภาพ 80/80และประสิทธิผลตามเกณฑที่กําหนด 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตรและการแบงเขตเวลาของโลก  

วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา         

หลังเรียนสูงกวาเรียนโดยจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา ที่มีตอจัดการ

เรียนรูแบบไตรสิกขาอยูในระดับมาก 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 

หนวยการเรียนรู เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตรและการแบงเขตเวลาของโลก วิชา      

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูสอนในการ

สงเสริมใหผูเรียนไดเกิดกระบวนการเรียนรู ในรายจุดประสงคที่ตองการใหเกิดข้ึนกับผูเรียน เรื่อง 

เครื่องมือทางภูมิศาสตรและการแบงเขตเวลาของโลก วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม            

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา โดยการจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง สิ่งที่บงบอกถึงความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอน

หรือสิ่งที่นักเรียนไดรับจากการเรียนการสอน ไดแก ความรู (K) คุณลักษณะ (A) และการปฏิบัติ (P)     

ที่แสดงถึงผลสัมฤทธ์ิทางการจัดการศึกษาซึ่งสามารถแสดงออกจากการวัด การสังเกตและประเมินผล 

จากแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิเรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตรและการแบงเขตเวลาของโลก วิชาสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม ที่ผูวิจัยสรางข้ึน 

การจัดการเรยีนรูแบบไตรสิกขา หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรูโดยการฝกหัดอบรม

ตนเองมี 3 ข้ันตอนประกอบดวย 1) ศีลสิกขา เปนข้ันที่นักเรียนควบคุมกายและวาจาพรอมที่จะปฏิบัติ

กิจกรรม 2) จิตสิกขา เปนข้ันที่นักเรียนมีจิตมุงมั่นและจดจออยางตอเน่ืองอยูกับสิ่งที่ไดรับมอบหมาย

และ 3) ปญญาสิกขา เปนข้ันที่กระตุนใหนักเรียนไดฝกคิดอยางมีเหตุผลเกิดความรูความเขาใจสิ่งตาง ๆ 

โดยใชสติในการควบคุม จัดเปนกระบวนการที่มีความตอเน่ืองและสัมพันธกัน สงผลใหเกิดทักษะการคิด

อยางมีวิจารณญาณทุกข้ันตอนสามารถเปนจุดเริ่มตนของกระบวนการจัดการเรียนรูไดทั้งน้ีข้ึนอยูกับ

เน้ือหาของบทเรียน 
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ความพึงพอใจของนักเรียน หมายถึง ระดับความพึงพอใจที่แสดงออกในดานความรูสึก     

นึกคิดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขาโดยใชแบบสอบถาม

ความพึงพอใจที่ผูวิจัยสรางข้ึน  


