
บทที่ 2  

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาหนวยการเรียนรูเรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตรและการแบงเขต

เวลาของโลก วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน         

สุราษฎรพิทยา โดยจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขา ในครั้งน้ีผูวิจัยไดศึกษาและคนควาขอมูลจากเอกสาร

และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งประกอบดวยเน้ือหาดังน้ี 

 1.  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 2.  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสุราษฎรพิทยา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

 3.  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขา 

 4.  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพฒันาหนวยการเรียนรู 

 5.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

การจัดการศึกษาถือไดวาเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเรียน การจัดการศึกษา

ข้ันพื้นฐานเปนการฝกประสบการณใหแกผูเรียน ที่มุงเนนพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเรียนและเปนพื้นฐาน

ในการแสวงหาความรูของผูเรียน ซึ่งจะเห็นไดจากกระทรวงศึกษาธิการที่ไดใหความสําคัญของการจัด

การศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยนโยบายและแผนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยกําหนดวัตถุประสงค     

ของการจัดการศึกษาไววา การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเปนการจัดการศึกษาเพื่อใหผูสําเร็จการศึกษา 

มีพัฒนาการทางรางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณ และสังคม เหมาะสมกับวัย มีความรูคูคุณธรรม         

ที่จะดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข บนพื้นฐานความเปนไทยอยางมีศักด์ิศรีและ

ภาคภูมิใจ สามารถพึ่งตนเองในการแสวงหาความรูอยางตอเน่ือง มีทักษะเบื้องตนในการประกอบ

อาชีพ มีจิตสํานึกที่ถูกตองทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 

เปนประมุข และมีความมุงมั่นในการอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมไทยและสืบทอดภูมิปญญาไทย 

กระทรวงศึกษาธิการ (2554 : 16) โดยรัฐจะจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานไมนอยกวา 12 ป อยางทั่วถึงใหกับ

ทุกคนอยางมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย ดวยหลักการกระจายอํานาจ การมีสวนรวมขององคกร

ปกครองทองถ่ิน และเอกชนในการจัดการศึกษา ตลอดจนมีรูปแบบที่หลากหลายใหสอดคลองกับสภาพ

ความแตกตางของแตละบุคคลและความแตกตางของแตละทองถ่ิน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554 : 16)  
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พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ระบุวา การศึกษาเปนกระบวนการเรียนรู

เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถายทอดความรูการฝกการอบรมการสืบสาน      

ทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการการสรางองคความรูอันเกิดจากการ

จัดสภาพแวดลอมสังคมการเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต  

การศึกษา คือ กระบวนการของการสอน การฝกและการเรียน โดยเฉพาะอยางย่ิงที่ทํากัน

ในโรงเรียนหรือในวิทยาลยัตาง ๆ  เพื่อปรับปรุงความรูและพฒันาทักษะตาง ๆ การจัดการศึกษาจึงเปน

กระบวนการจัดการเรียนรูที่เปนระบบ โดยมีเปาหมายเพื่อการพัฒนาคุณภาพมนุษยทางดานรางกาย 

จิตใจ สติปญญา เพื่อใหบุคคลเปนมนุษยที่สมบรูณทําใหเกิดสังคมที่มั่นคง และความสงบสุขอยูรวมกัน

ในสังคมไดอยางสมานฉันท ดังน้ันการจัดการศึกษาจึงมีความหลากหลาย ไมวาจะเปนการศึกษา            

ในระบบ นอกระบบ และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยซึ่งยอมข้ึนกับความเหมาะสมสําหรับ

กลุมเปาหมายแตละกลุมที่แตกตางกันไป เน่ืองจากการจัดการศึกษาเปนกระบวนการที่เปนระบบ

ดังน้ันการจัดการศึกษาจึงจําเปนตองดําเนินไปอยางตอเน่ือง มีบุคคลและหนวยงานที่ตองรับผิดชอบ 

ในการดําเนินการ ภายใตกติกากระบวนการประเมินผลการจัดการศึกษาที่เที่ยงตรงและเช่ือถือได 

ผลผลิตของการจัดการศึกษา คือ ผูที่ไดรับการศึกษา สวนผลลัพธหรือผลสะทอนสุดทายคือการมี

พลเมืองที่มีคุณภาพ และสังคมมีสภาพที่พึงประสงค โดยการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานน้ี ไดมีผูให

ความหมายไวหลายทานดังน้ี 

กระทรวงศึกษาธิการ (2552 : 67) กลาววาการศึกษาข้ันพื้นฐาน หมายถึง การศึกษาที่มุงให

ตอบสนองความตองการทางการเรียนรูข้ันพื้นฐาน ซึ่งรวมถึงการเรียนการสอนในระดับตน ซึ่งเปน

พื้นฐานใหแกการเรียนรูข้ันตอไป เชนการศึกษาสําหรับเด็กวัยเริม่ตน การศึกษาระดับประถม การสอน

ใหรูหนังสือ ทักษะความรูทั่วไป ทักษะเพื่อการดํารงชีวิต สําหรับเยาวชนและผูใหญ 

Cartwright (1970 : 407) ไดใหความหมายของการศึกษาพื้นฐานวา การศึกษาพื้นฐาน คือ

การสอนใหมีทักษะในการสื่อสาร คิดคํานวณ และเขาสังคม เพื่อใหบุคคลสามารถอานออกเขียนได  

คิดคํานวณเปน สามารถคนควาหาความรูตอไปได รูจักโลกแหงการงาน หนวยสวัสดิการสังคม ทํางาน

กับนายจางได รูจักการบริโภคที่เหมาะสม และรูจักการปรับปรุงสุขภาพ 

Edgar Faure (1972 : 162) ไดใหความหมายของการศึกษาพื้นฐานวา การศึกษาพื้นฐาน

คือ การศึกษาสําหรับคนทุกเพศทุกวัย ใหมีโอกาสไดเรียนความรูทั่วไปที่เปนประโยชนแกชีวิต ปลูกฝง

ใหเกิดความอยากเรียนอยากรู มีทักษะในการเรียนดวยตนเอง รูจักถาม สังเกต วิเคราะห ตระหนักวา

ตนเปนสวนหน่ึงของชุมชน มีความรับผิดชอบตอตนเอง และผูอื่น 

การศึกษาพื้นฐาน (Basic Education) หมายถึง การศึกษาที่มุงใหตอบสนองความตองการ

ทางการเรียนรูข้ันพื้นฐาน ซึ่งรวมถึงการเรียนการสอนในระดับตน ซึ่งเปนพื้นฐานใหแกการเรียนรู      

ข้ันตอไป เชน การศึกษาสําหรับเด็กวัยเริ่มตน การศึกษาระดับประถม การสอนใหรูหนังสือ ทักษะ



 11

ความรูทั่วไป ทักษะเพื่อการดํารงชีวิต สําหรับเยาวชนและผูใหญ ในบางประเทศการศึกษาพื้นฐานยัง

ขยายขอบเขตไปถึงระดับมัธยม การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเปนสิทธิข้ันพื้นฐานที่ประชาชนไดรับจาก

รัฐตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 49 มีสาระสําคัญวาบุคคลยอมมีสิทธิ

เสมอภาคในการรับการศึกษาข้ันพื้นฐานไมนอยกวา 12 ป รัฐตองจัดใหมีอยางทั่วถึงมีคุณภาพ และ  

ไมเก็บคาใชจาย ซึ่งเปนการจัดการศึกษาต้ังแตระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 6          

ทั้งสายสามัญและสายอาชีพเปนการจัดการศึกษามุงจัดประสบการณดานความรูความสามารถทักษะ

แวดลอมและคุณคาที่จําเปนตอชีวิตตลอดจนมีความรูในศาสตร สาขาตาง ๆ ที่จะใชในการดํารงชีวิต

รวมถึงการมีจิตใจอันงดงาม ความเอื้อเฟอเผื่อแผความมีคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักศาสนาการอนุรักษ

สืบสานเอกลักษณของทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอม 

และในขณะเดียวกันก็มีวิสยัทัศนตอความเปนไปในสงัคมอื่น และความกาวหนาในสังคมโลก (กระทรวง 

ศึกษาธิการ, 2552 : 15) 

การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานแบงออกเปน 3 รูปแบบ คือ  

 1.  การจัดการศึกษาในระบบเปนการจัดการศึกษาที่กําหนดจุดมุงหมายวิธีการศึกษา 

หลักสูตรระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษา              

ที่แนนอน  

 2.  การศึกษานอกระบบ เปนการศึกษาที่มีความยืดหยุนในการกําหนดจุดมุงหมาย 

รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการจัดการศึกษา การวัดและ การประเมินผล ซึ่งเปน

เงื่อนไขสําคัญของการสําเร็จการศึกษา  

 3.  การศึกษาตามอัธยาศัย เปนการศึกษาที่ผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองมากที่สุดตาม

ความสนใจศักยภาพความพรอมและโอกาสโดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ สังคม สภาพแวดลอม 

สื่อ แหลงเรียนรูอื่น ๆ บางครั้งเรียกการเรียนแบบน้ีวา การเรียนที่บาน  

จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน หมายถึง การจัดการศึกษา         

ทุกรูปแบบที่จัดข้ึนเพื่อพัฒนาชีวิตของคนไทย ดําเนินชีวิตรวมกันในสังคม อยางมีความสุข มีความรู 

ความสามารถ และทักษะในการแสวงหาความรูอยางตอเน่ืองไดตลอดชีวิตและพรอมรับการเปลี่ยนแปลง 

มีความสามารถในการประกอบอาชีพ และพึ่งตนเองได ดํารงชีวิตอยางมีคุณธรรมและมีศักด์ิศร ีพัฒนา

ตนเองและมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมไดอยางเหมาะสม 

จุดมุงหมายในการจัดการศึกษา  

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 อธิบายความหมายการศึกษา ไวอยางชัดเจน

วา การศึกษา คือ กระบวนการเรียนรู ของคนและสังคม คนทุกคนที่มารวมกันเปนสังคมมนุษยตอง

เรียนรูไปดวยกันเพื่อสรางความเจริญกาวหนาใหกับสังคมและประเทศชาติ สถานศึกษาจึงเปนหนวยงาน

ที่ใหบริการการเรียนรูแกผูเรียนโดยตรง มีภารกิจมีบทบาทและความสําคัญในฐานะหนวยงานที่จัด

กระบวนการเรียนรู  
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มาตราที่ 22 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดวา การจัด 

การศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียน    

มีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ

เต็มตามศักยภาพ ดังน้ันจุดมุงหมายของการศึกษาที่ควรจะเปน ตามทัศนะของเราในยุคปจจุบัน      

ควรสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ สถานศึกษาตองจัด

กิจกรรมการเรียนที่สอดคลองกับธรรมชาติ ความสนใจ และความถนัดของผูเรียน  

มาตรา 23 กําหนดวา การจัดการศึกษาตองเนนและใหความสําคัญใน 3 เรื่อง คือ ความรู 

คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู โดยใหบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษา      

ในเรื่องตาง ๆ 5 เรื่อง ซึ่งเปนแนวของสาระหลักสูตรโดยกําหนดไวในแตละดาน คือ 1) ความรูเกี่ยวกับ

ตนเองและความสัมพันธกับสังคม 2) ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3) ความรู

เกี่ยวกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทย และการประยุกตใชภูมิปญญา 4) ความรู 

และทักษะดานคณิตศาสตร ภาษา 5) ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิต     

อยางมีความสุข  

จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา การจัดการศึกษาน้ันตองมุงใหผูเรียนเกิดความรูและทักษะ

กระบวนการใหแกผูเรียน ดานความรูเกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธกับสังคม ความรูและทักษะ 

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ความรูเกี่ยวกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทย และ

การประยุกตใชภูมิปญญา ความรูและทักษะดานคณิตศาสตร ภาษาและความรูและทักษะในการ

ประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิตอยางมีความสุขที่ตองเนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริง         

โดยหลักการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยการ

พัฒนาสาระและกระบวนการเรยีนรูใหเปนไปอยางตอเน่ือง อาศัยความมีเอกภาพดานนโยบาย มีความ

หลากหลายในการปฏิบัติ มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  

แนวการจัดการศึกษา  

การจัดการศึกษาใหกับผูเรียน เปนสิ่งสําคัญย่ิงในการบริหารจัดการโดยมุงหวังใหผูเรียน       

ทุกคนมีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเองไดถือวาผูเรียนมีความสําคัญมาก กระบวนการ

จัดการศึกษาจึงตองมีการสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดตามธรรมชาติ การจัดการศึกษา      

ในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตองเนนความสําคัญทั้งทางดานความรู 

ความเขาใจ มีคุณธรรม กระบวนการเรียนรู ตลอดจนบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับ

การศึกษาในเรื่องตอไปน้ี  

 1.  ความรูเรื่องเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธของตนเองกับสังคม ไดแก ครอบครัว 

ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรความเปนมาของสังคมไทยและระบบ

การเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
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 2.  ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งความรู ความเขาใจ และ

ประสบการณเรื่องการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมอยางสมดุลย่ังยืน  

 3.  ความรู เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทย และการ

ประยุกตใชภูมิปญญา  

 4.  ความรูและทักษะดานคณิตศาสตร และดานภาษา เนนการใชภาษาไทยอยางถูกตอง  

 5.  ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข การจัด 

การกระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการดังตอไปน้ี 

สาระสําคัญท่ีเก่ียวกับการศึกษาพ้ืนฐาน  

 1.  การกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาพื้นฐาน  

  1.1 สิทธิในการรับการศึกษาพื้นฐาน  

   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 49 ไดบัญญัติไววา       

สิทธิของบุคคลในการรับการศึกษาไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ      

โดยไมเก็บคาใชจาย โดยรวมถึงผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ ผูอยูในสภาวะยากลําบากตองไดรับ

การสนับสนุนจากรัฐเพื่อใหไดรับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่นดวยการจัดการศึกษาอบรม      

ขององคกรวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรูดวยตนเอง และการเรียนรู

ตลอดชีวิต ยอมไดรับความคุมครองและสงเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ มาตรา 80 (3) ไดบัญญัติใหมีการ

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบใหสอดคลองกบความ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยจัดใหมีแผนการศึกษาแหงชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษา

ของชาติ จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาใหกาวหนาทันการเปลี่ยนแปลง 

ของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานึกของความเปนไทย มีระเบียบวินัย คํานึงถึงประโยชน

สวนรวม และยึดมันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (สํานักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา, 2550 : 23) 

  1.2 การบงัคับเขาเรียน และการจัดแบบใหเปลา  

   พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ไดบัญญัติไว มาตรา 10 การจัดการศึกษา ตองจัดใหบุคคลมีสิทธิ

และโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึง และ  

มีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย มาตรา 17 ใหมีการศึกษาภาคบังคับจํานวนเกาป โดยใหเด็กซึ่งมีอายุ

ยางเขาปที่เจ็ด เขาเรียนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานจนอายุยางเขาปที่สิบหก เวนแตสอบไดช้ันปที่เกา

ของการศึกษาภาคบังคับหลักเกณฑและวิธีการนับอายุใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

การกระจายอํานาจการจัดการศึกษาพื้นฐานรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 

ไดบัญญัติเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาไวในมาตรา 43 ดังน้ี “การจัดการศึกษาอบรมของรัฐตองคํานึงถึง 
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การมีสวนรวมขององคกรปกครองทองถ่ินและเอกชนทั้งน้ีตามที่กฎหมายบัญญัติ” และไดกลาวไว      

ในมาตรา 289 วา “องคกรปกครอง สวนทองถ่ินยอมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรม และการฝกอาชีพ

ตามความเหมาะสมของทองถ่ิน ตลอดจนการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐแตตองไมขัด

ตอมาตรา 43 และ 81 ทั้งน้ีตามที่กฎหมายบัญญัติ” ที่วาไมขัดตอมาตรา 43 ก็คือ การมีสิทธิเสมอกัน

ในการรับการศึกษาข้ันพื้นฐานไมนอยกวา 12 ปโดยไมเก็บคาใชจาย สวนมาตรา 81 ก็คือ แนวทาง

ในทางจัดการศึกษา เชน ใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม และสอดคลอง

กับระบอบประชาธิปไตยสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินศิลปะและวัฒนธรรมของชาติแผนการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2535 ไดกลาวถึงเรื่องน้ีในหมวดที่ 3 ขอ 17 ไวดังน้ีคือ ปรับปรุงระบบบริหารการศึกษาใหมีเอกภาพ

ดานนโยบายและมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งใหกระจายอํานาจไปสูทองถ่ินและสถานศึกษา เพื่อให

สถานศึกษามีความคลองตัวในการบริหาร และการจัดการศึกษาภายในของสถานศึกษา รวมทั้งสนับสนุน

ใหบุคคลและองคกรในชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจและการจัดการศึกษาของชุมชน 

จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา แผนการศึกษาแหงชาติไดกลาวถึงการจัดการศึกษาตองจัด

ใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตองจัดให

อยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย ตลอดจนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองทองถ่ิน

เปนผูสนับสนุนและใหการศึกษาในทองถ่ินอยางเสมอภาค  

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสุราษฎรพิทยา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับโรงเรียนสุราษฎรพิทยา 

โรงเรียนสุราษฎรพิทยา ต้ังอยูเลขที่ 388 ถนนตลาดใหม ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัด       

สุราษฎรธานี รหัสไปรษณีย 84000 ต้ังอยูที่ ละติจูด 9 องศาเหนือ 8 ลิปดา 29 ฟลิปดา ลองจิจูด 99 

องศาตะวันออก 19 ลิปดา 32 ฟลิปดา โทรศัพท 077284773, 077275861 โทรสาร 077286727 

อีเมล suratpit@sru.ac.th เว็บไซต http://www.srp.ac.th สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 เปดสอนต้ังแตระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย          

โดยมีเขตพื้นที่บริการอําเภอเมืองสุราษฎรธานี 

โรงเรียนสุราษฎรพิทยา กอต้ังเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2482 เดิมช่ือโรงเรียนสตรีสุราษฎรธานี 

มีนางสาวบุญคง สาระเกษตริน เปนครูใหญ ขณะน้ันโรงเรียนประจําจังหวัดสุราษฎรธานี ไดแยกเปน  

2 โรงเรียน คือ โรงเรียนประจําจังหวัดชาย (โรงเรียนสุราษฎรธานี) และโรงเรียนสตรีประจําจังหวัด 

(โรงเรียนสตรีสุราษฎรธานี) โรงเรียนสตรีประจําจังหวัดมีนักเรียนเพิ่มมากข้ึน ไมสามารถรับรองจํานวน

นักเรียนตามความตองการของผูปกครองที่จะนําบุตรหลานมาเรียนได เน่ืองจากอาคารสถานที่มีนอย 

ตอมาในป พ.ศ. 2510 กรมสามัญศึกษาไดอนุญาตใหโรงเรียนสุราษฎรธานียายไปอยูสถานที่แหงใหม 

และมอบสถานที่เดิมของโรงเรียนสุราษฎรธานี ซึ่งอยูติดกันใหแกโรงเรียนสตรีสุราษฎรธานี 
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โรงเรียนสตรีสุราษฎรธานีไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนช่ือโรงเรียนเปน “โรงเรียนสุราษฎรพิทยา” 

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2521 เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการจัดการศึกษาในรูปแบบสหศึกษา  

โดยใชตราสัญลักษณประจําโรงเรียน แทนเปนเสนวงกลม 2 วง ลอมรอบองคพระอวโลกิเตศวร พ.ศ. 

2520 โรงเรียนไดรับงบประมาณสรางอาคารเรียน จํานวน 1 หลัง โรงฝกงาน 1 หลัง อาคารตาง ๆ 

สรางเสร็จในป พ.ศ. 2521 จึงรับนักเรียนไดเพิ่มมากข้ึน 

ป พ.ศ. 2521 (5 ตุลาคม พ.ศ. 2521) โรงเรียนสตรีสุราษฎรธานี ไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนช่ือ

โรงเรยีนจากเดิม “โรงเรยีนสตรสีุราษฎรธานี” เปนโรงเรียน “สุราษฎรพิทยา” ก็เน่ืองจากทางโรงเรียน

ไดเล็งเห็นถึงความจําเปนตอเด็กที่ยังขาดที่เรียนทั้งชาย-หญิง ควรจะมีโอกาสเขามาศึกษาเลาเรียนเพื่อ

เปนกําลังของชาติตอไป จึงไดรับนักเรียนชายเขามาเรียนในระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 และปจจุบันน้ี      

ก็ไดรับนักเรียนชาย ในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายจํานวนประมาณ 935 คน ในเมื่อไดมี

การรับนักเรียนผูชายเขามาจําเปนตองมีการเปลี่ยนช่ือโรงเรียนหรือสถานศึกษาใหมตามที่ไดรับอนุมัติ 

ป พ.ศ. 2522 โรงเรียนไดงบประมาณสรางอาคารแบบ 420 อีก 1 หลัง จํานวน 20 หองเรียน 

ปรากฏวาไมมีผูใดย่ืนซองประกวดราคาจางกอสราง กรมสามญัศึกษา จึงตองอนุมัติใหสรางโดยวาจาง

พิเศษ ซึ้งบริษัทรับเหมากอสรางไดขอตัด สี ไฟฟา และครุภัณฑ โตะ เกาอี้หมด ผลสุดทายก็ยังได

อาคารเพิ่มอีก 1 หลังเปนอาคารเรียน 

ป พ.ศ. 2524 โรงเรียนไดรับงบประมาณใหสรางอาคารเรียนแบบ 424 อีก 1 หลังจํานวน 

18 หองเรียน เต็มตามรูปแบบ ซึ้งแลวเสร็จในเดือนสิงหาคม 2525 นับเปนอาคารหลังแรกที่โรงเรียน

ไดมาอยางสมบูรณแบบ (แทนอาคารเกาที่ชํารุด) 

ป พ.ศ. 2530 โรงเรียนไดรับงบประมาณในการสรางอาคารอเนกประสงค 3 ช้ัน ช้ันลางสุด

เปนใตถุนโลง ช้ันที่ 2 เปนโรงฝกงาน และช้ันที่ 3 เปนหอประชุม 

ป พ.ศ. 2531 โรงเรียนไดปรับปรุงใตถุนอาคารอเนกประสงคเปนหองสมุดโรงเรียน 

ป พ.ศ. 2539 โรงเรียนไดรับงบประมาณในการกอสรางอาคารอเนกประสงค 6 ช้ัน จํานวน 

1 หลัง งบประมาณรวม 46,500,000 บาท และแลวเสร็จในป พ.ศ. 2541 

ปจจุบันโรงเรียนสุราษฎรพิทยามี คณะครู-อาจารยรวม 135 คน นักเรียน 3,092 คน และ

นักการ-ลูกจางประจํา 14 คน 

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

การจัดการเรียนการสอนของกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทําใหมนุษย

ความเขาใจ การดํารงชีวิตของมนุษยทั้งในฐานะปจเจกบุคคลและการอยูรวมกันในสังคม การปรับตัว

ตามสภาพแวดลอม กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมวาดวยการอยูรวมกัน          

ในสังคมที่มีในอดีต ความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 
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 1.  ทําไมตองเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

  สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตลอดเวลา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม ชวยใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ วามนุษยดํารงชีวิตอยางไร ทั้งในฐานะ

ปจเจกบุคคล และการอยูรวมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดลอม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู

อยางจํากัด นอกจากน้ี ยังชวยใหผูเรียนเขาใจถึงการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา        

ตามเหตุปจจัยตาง ๆ ทําใหเกิดความเขาใจในตนเอง และผูอื่น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความ

แตกตาง และมีคุณธรรม สามารถนําความรูไปปรับใชในการดําเนินชีวิต เปนพลเมืองดีของประเทศชาติ 

และสังคมโลก 

 2.  เรียนรูอะไรในสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมวาดวยการอยูรวมกันในสังคม 

ที่มีความเช่ือมสัมพันธกัน และมีความแตกตางกันอยางหลากหลาย เพื่อชวยใหสามารถปรับตนเองกับ

บริบทสภาพแวดลอม เปนพลเมอืงดี มีความรับผิดชอบ มีความรู ทักษะ คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม 

โดยไดกําหนดสาระตาง ๆ ไว ดังน้ี 1) ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา 

ศีลธรรม จริยธรรม หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ การนําหลักธรรมคําสอนไป

ปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง และการอยูรวมกันอยางสันติสุข เปนผูกระทําความดี มีคานิยมที่ดีงาม 

พัฒนาตนเองอยูเสมอ รวมทั้งบําเพ็ญประโยชนตอสังคมและสวนรวม 2) หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม 

และการดําเนินชีวิต ระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจุบันการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ลักษณะและความสําคัญ การเปนพลเมืองดี ความแตกตางและ

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม คานิยม ความเช่ือ ปลูกฝงคานิยมดานประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข สิทธิ หนาที่ เสรีภาพการดําเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก             

3) เศรษฐศาสตร การผลิต การแจกจาย และการบริโภคสินคาและบริการ การบริหารจัดการทรัพยากรที่

มีอยูอยางจํากัดอยางมีประสิทธิภาพ การดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ และการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ไปใชในชีวิตประจําวัน 4) ประวัติศาสตร เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร วิธีการทางประวัติศาสตร 

พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปจจุบัน ความสัมพันธและเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ 

ผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณสําคัญในอดีต บุคคลสําคัญที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ในอดีต 

ความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย แหลงอารยธรรมที่สําคัญของโลก 5) ภูมิศาสตร 

ลักษณะของโลกทางกายภาพ ลักษณะทางกายภาพ แหลงทรัพยากร และภูมิอากาศของประเทศไทย 

และภูมิภาคตาง ๆ ของโลก การใชแผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร ความสัมพันธกันของสิ่งตาง ๆ 

ในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธของมนุษยกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษยสรางข้ึน 

การนําเสนอขอมูลภูมิสารสนเทศ การอนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 
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 3.  สาระสําคัญของกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

  กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เปนวิชาที่เกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง

มนุษยกับสิ่งแวดลอม ประกอบดวยเรื่อง ราวเกี่ยวกับภูมิศาสตร ประวัติศาสตร เศรษฐศาสตร หนาที่

พลเมือง วัฒนธรรม การดําเนินชีวิต รวมถึงศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม วิชาสังคมศึกษาจึงชวยให

ผูเรียนมีความรูความเขาใจวามนุษยดํารงชีวิตอยางไร และเขาใจถึงการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงตาม

ยุคสมัย ตามกาลเวลา ตามเหตุปจจัยตาง ๆ ทําใหเกิดความเขาใจในตนเองและเขาใจผูอื่น ยอมรับ      

ในความแตกตาง มีคุณธรรม มีความอดทน อดกลั้น สามารถนําความรูไปปรับใชในการดําเนินชีวิต          

มีคุณภาพชีวิตที่ดี อยูในสังคมอยางเปนสุข เปนพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก อันเปน

เปาหมายที่แทจริงของการเรียนวิชาสังคมศึกษา 

การเรียนวิชาสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ทําใหเราประสบความสําเร็จของการเรียนสาระ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คือ การที่ผูเรียนเขาใจ และนํามาใชในการดําเนินชีวิต ประจําวัน

ได ใหเปนชีวิตที่ดีงามและชวยสรางสรรคสังคม ดังน้ัน การจัดการเรียนการสอนสังคมจึงเช่ือมโยงให

เด็กเรียนรูการใชชีวิตที่ถูกตอง อยูอยางมีความสุข โดยเรียนผานสถานการณจริงที่เกิดข้ึนในหองหรือ

ในโรงเรียน หรือวิเคราะหจากตัวอยางสถานการณที่เปนจริงในสังคม เพื่อใหเด็กฝกคิดวิเคราะห           

รูทันการเปลี่ยนแปลง รูจักตัวเอง สามารถจัดการชีวิตของตัวเอง และมีวิถีชีวิตรวมกับผูอื่นไดอยางมี

ความสุข การเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเปนการศึกษาที่พัฒนาทั้ง 3 ดาน         

ของชีวิตของเรา น่ันคือ 

 1.  ดานพฤติกรรม (ศีล) ดังน้ี  

  1.1 พฤติกรรมในความสัมพันธกับโลกแหงวัตถุ ไดแก การใชตา หู จมูก ลิ้น กาย  

ในการสงเสริมคุณภาพชีวิตมีประสิทธิภาพในการใชงานใหดูเปน ฟงเปนและการบริโภคปจจัย 4 

รวมถึงการใชประโยชนจากวัตถุอุปกรณตาง ๆ รวมทั้งเทคโนโลยีดวยปญญา มุงคุณคาที่แทจริงและ

สงเสริมการพัฒนาชีวิตเรียกวา กินเปนบริโภคเปนใชเปน  

  1.2 พฤติกรรมในการสมัพันธกับโลกแหงชีวิต ไดแก การอยูรวมสังคมโดยไมเบียดเบียน 

ไมกอความเดือดรอน มีความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนมนุษยชวยเหลือเกื้อกูลกัน ดํารงตนอยูในขอบเขต

แหงศีล 5 รักษากติกาสังคม กฎเกณฑ กฎหมาย ระเบียบแบบแผน จรรยาบรรณตาง ๆ มีการให         

เผื่อแผแบงปนชวยเหลือใหความสุขกับเพื่อนมนุษยสงเสริมการสรางสรรคสิ่งดีงาม  

  1.3 พฤติกรรมในดานอาชีพ คือ ทํามาหาเลี้ยงชีพที่เปนสัมมาชีพไมกอความเดือดรอน

แกผูอื่น เปนอาชีพที่เอื้อตอการพัฒนาชีวิตของตนไมทําใหเสื่อมจากคุณความดี 

 2.  ดานจิตใจ (สมาธิ) ดังน้ี  

  2.1 คุณภาพจิต ไดแก คุณธรรมความดีงามตาง ๆ เชน เมตตากรุณา กตัญูกตเวที 

หิริโอตตัปปะ ฯลฯ ซึ่งจะหลอเลี้ยงจิตใจใหงอกงาม และเปนพื้นฐานของพฤติกรรมที่ดีงาม  



 18

  2.2 สมรรถภาพจิต ไดแก ความสามารถ เขมแข็ง มั่นคง มีฉันทะ (ความใฝรู ใฝดี  

ใฝทํา) มีความเพียร (วิริยะ) ขยัน (อุตสาหะ) อดทน (ขันติ) มีสติควบคุมไดสงบ มีสมาธิไมประมาท          

ทําใหกาวหนามั่นคงในพฤติกรรมที่ดีงามและพรอมที่จะใชปญญา  

  2.3 สุขภาพจิต ไดแก สภาพจิตที่ปราศจากความขุนมัว เศราหมอง เปนจิตที่สดช่ืน

ราเริงเบิกบาน ผอนคลาย ผองใสเปนสุข ซึ่งสงผลตอสุขภาพกายและทําใหพฤติกรรมที่ดีงาม มั่นคง 

 3. ดานปญญา (ปญญา) มีการพฒันาหลายดาน หลายระดับ เชน  

  3.1 ความรูความเขาใจในการฟง เลาเรียนและรบัขอมลูขาวสารอยางมีประสิทธิภาพ  

  3.2 รับรูประสบการณและเรียนรูสิ่งตาง ๆ อยางถูกตองตามความเปนจริง  

  3.3 คิดพิจารณาอยางมีวิจารณญาณ ใชปญญา  

  3.4 รูจักมอง รูจักคิด ที่จะใหเขาถึงความจริงและไดคุณประโยชน มีโยนิโสมนสิการ 

ที่เรียกวา มองเปน คิดเปน  

  3.5 รูจักคิดจัดการดําเนินการทํากิจใหสําเร็จฉลาดในวิธีการที่จะนําไปสูจุดหมาย  

  3.6 แสวงหาคัดเลือกนําความรูที่มีอยูมาเช่ือมโยงสรางเปนความรูความคิดใหม ๆ 

เพื่อใชแกปญหาและสรางสรรค  

  3.7 รูเทาทันธรรมดาของสิ่งทั้งหลายรูแจงความจริงของโลกและชีวิตทําใหวางใจ

ถูกตองตอทุกสิ่งทุกอยางสามารถแกปญหาชีวิต ขจัดความทุกขในจิตใจของตนไดหลุดพนจากความ 

ยึดติดถือมั่นในสิ่งทั้งหลายดําเนินชีวิตดวยปญญาอยางแทจริง 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กําหนดเน้ือหาสาระของสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วาดวยการอยูรวมกันในสังคมที่มี

ความสัมพันธกันและมีความแตกตางอยางหลากหลาย เพื่อชวยใหผูเรียนสามารถปรับตนเองเขากับบรบิท

สภาพแวดลอมเปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู ทักษะ คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ไดกําหนดสาระการเรียนรูในหัวขอตาง ๆ                  

(มณีรัตน ศุภานุสนธ์ิ, 2551 : 63) ไวดังน้ี 

 1.  ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ การนําหลักธรรมคําสอนไปปฏิบัติในการพัฒนา

ตนเองและการอยูรวมกันอยางสันติสุขเปนผูกระทําความดี มีคานิยมที่ดีงามพัฒนาตนเองอยูเสมอ 

รวมทั้งบําเพ็ญประโยชนตอสังคมและสวนรวม  

 2.  หนาที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิต ระบบการเมืองการปกครองในสังคม

ปจจุบัน การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ลักษณะและความสําคัญ

การเปนพลเมืองดี ความแตกตางและความหลากหลายทางวัฒนธรรม คานิยม ความเช่ือ ปลูกฝง

คานิยมดานประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สิทธิ หนาที่ เสรีภาพการดําเนินชีวิต

อยางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก  
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 3.  เศรษฐศาสตร การผลิต การแจกจายและการบริโภคสินคาและบริการ การบริหาร

จัดการทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดอยางมีประสิทธิภาพ การดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพและการนําหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน  

 4.  ประวัติศาสตร เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร วิธีการทางประวัติศาสตร 

พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปจจุบัน ความสัมพันธและเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ 

ผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณสําคัญในอดีต บุคคลสําคัญที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ              

ในอดีต ความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย แหลงอารยธรรมที่สําคัญของโลก  

 5.  ภูมิศาสตร ลักษณะของโลกทางกายภาพ ลักษณะทางกายภาพ แหลงทรัพยากร 

และภูมิอากาศของประเทศไทย และภูมิภาคตาง ๆ ของโลก การใชแผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร 

ความสัมพันธกันของสิ่งตาง ๆ  ในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธของมนุษยกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ 

และสิ่งที่มนุษยสรางข้ึน การนําเสนอขอมูลภูมิสารสนเทศ การอนุรักษสิ่ง แวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน  

สาระและมาตรฐานการเรียนรู 

สาระท่ี 5 ภูมิศาสตร 

มาตรฐาน ส 5.1 เขาใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธของสรรพสิ่งซึ่งมีผล 

ตอกันและกันในระบบของธรรมชาติ ใชแผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร ในการคนหาวิเคราะห สรุป

และใชขอมูลภูมิสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ส 5.2 เขาใจปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมทางกายภาพที่กอใหเกิด

การสรางสรรควัฒนธรรม มีจิตสํานึกและมีสวนรวมในการอนุรักษ ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพื่อการ

พัฒนาที่ย่ังยืน 

คุณภาพผูเรียน 

จบช้ันประถมศึกษาปที่ 3 

 1. ไดเรียนรูเรื่องเกี่ยวกับตนเองและผูที่อยูรอบขาง ตลอดจนสภาพแวดลอมในทองถ่ิน 

ที่อยูอาศัย และเช่ืองโยงประสบการณไปสูโลกกวาง 

 2. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีทักษะกระบวนการและมีขอมูลที่จําเปนตอการพัฒนาใหเปน

ผูมีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตามหลักคําสอนของศาสนาที่ตนนับถือ มีความเปนพลเมืองดี 

มีความรับผิดชอบ การอยูรวมกันและการทํางานกับผูอื่น มีสวนรวมในกิจกรรมของหองเรียนและได

ฝกหัดในการตัดสินใจ 

 3. ไดศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและชุมชนในลักษณะการบูรณาการ

ผูเรียนไดเขาใจแนวคิดเกี่ยวกับปจจุบันและอดีต มีความรูพื้นฐานทางเศรษฐกิจไดขอคิดเกี่ยวกับรายรับ -

รายจายของครอบครัวเขาใจถึงการเปนผูผลิต ผูบริโภค รูจักการออมข้ันตนและวิธีการเศรษฐกิจพอเพียง 

 4. ไดรับการพัฒนาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หนาที่พลเมือง 

เศรษฐศาสตร ประวัติศาสตร และภูมิปญญา เพื่อเปนพื้นฐานในการทําความเขาใจในข้ันที่สูงตอไป 
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จบช้ันประถมศึกษาปที่ 6 

 1. ไดเรียนรูเรื่องของจังหวัด ภาคและประทศของตนเองทั้งเชิงประวัติศาสตร ลักษณะ

ทางกายภาพ สังคม ประเพณีและวัฒนธรรมรวมทั้งการเมืองการปกครอง สภาพเศรษฐกิจโดยเนน

ความเปนประเทศไทย 

 2. ไดรับการพัฒนาความรูและความเขาใจ ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตน

ตามหลักคําสอนของศาสนาที่ตนนับถือ รวมทั้งมีสวนรวมศาสนพิธี และพิธีกรรมทางศาสนามากย่ิงข้ึน 

 3. ไดศึกษาและปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิหนาที่ในฐานะพลเมืองดีของทองถ่ิน 

จังหวัด ภาค และประเทศ รวมทั้งไดมีสวนรวมในกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม 

ของทองถ่ินตนเองมากย่ิงข้ึน 

 4. ไดศึกษาเปรียบเทียบเรื่องราวของจังหวัดและภาคตาง ๆ ของประเทศไทยกับประเทศ

เพื่อนบาน ไดรับการพัฒนาแนวคิดทางสังคมศาสตร เกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หนาที่พลเมือง 

เศรษฐศาสตร ประวัติศาสตร และภูมิศาสตรเพื่อขยายประสบการณไปสูการทําความเขาใจ ในภูมิภาค 

ซีกโลกตะวันออกและตะวันตกเกี่ยวกับศาสนา คุณธรรม จริยธรรม คานิยมความเช่ือ ขนบธรรมเนียม 

ประเพณี วัฒนธรรม การดําเนินชีวิต การจัดระเบียบทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจากอดีตสู

ปจจุบัน 

จบช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

 1. ไดเรียนรูและศึกษาเกี่ยวกับความเปนไปของโลก โดยการศึกษาประเทศไทย

เปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคตาง ๆ ในโลก เพื่อพัฒนาแนวคิด เรื่องการอยูรวมกันอยางสันติสุข 

 2. ไดเรียนรูและพัฒนาใหมีทักษะที่จําเปนตอการเปนนักคิดอยางมีวิจารณญาณไดรับ

การพัฒนาแนวคิด และขยายประสบการณ เปรียบเทียบระหวางประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาค

ตาง ๆ ในโลก ไดแก เอเชีย โอเชียเนีย แอฟริกา ยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต ในดานศาสนา 

คุณธรรม จริยธรรม คานิยม ความเช่ือ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง 

ประวัติศาสตรและภูมิศาสตร ดวยวิธีการทางประวัติศาสตร และสังคมศาสตร 

 3. ไดรับการพัฒนาแนวคิดและวิเคราะหเหตุการณในอนาคต สามารถนํามาใชเปนประโยชน 

ในการดําเนินชีวิตและวางแผนการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม 

จบช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 

 1. ไดเรียนรูและศึกษาความเปนไปของโลกอยางกวางขวางและลึกซึง้ย่ิงข้ึน 

 2. ไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหพัฒนาตนเองเปนพลเมืองที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ รวมทั้งมีคานิยมอันพึงประสงค สามารถอยูรวมกับผูอื่น

และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข รวมทั้งมีศักยภาพเพื่อการศึกษาตอในช้ันสูงตามความประสงคได 

 3. ไดเรียนรูเรื่องภูมิปญญาไทย ความภูมิใจในความเปนไทย ประวัติศาสตรของชาติไทย 

ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
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 4. ไดรับการสงเสรมิใหมีนิสยัทีดี่ในการบรโิภค เลือกและตัดสินใจบริโภคไดอยางเหมาะสม 

มีจิตสํานึก และมีสวนรวมในการอนุรักษ ประเพณีวัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดลอม มีความรักทองถ่ิน

และประเทศชาติ มุงทําประโยชน และสรางสิ่งที่ดีงามใหกับสังคม 

 5. เปนผูมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนรูของตนเอง ช้ีนําตนเองไดและ

สามารถแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ ในสังคมไดตลอดชีวิต 

ความสําคัญและจุดมุงหมายของวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ไดกําหนดใหกลุมสาระการเรียนรู 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เปนกลุมสาระที ่4 เปนวิชาที่ชวยใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจวา

มนุษยดํารงชีวิตไดอยางไร ทั้งในฐานะปจเจกบุคคลและการอยูรวมกันในสังคม การปรับตัวตาม

สภาพแวดลอม การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด นอกจากน้ียังชวยใหผูเรียนเขาใจของการพัฒนา 

การเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลาตามเหตุปจจัยตาง ๆ ทําใหเกิดความเขาใจในตนเองและผูอื่น  

มีความอดทน อดกลั้นยอมรับในความเปลี่ยนแปลงและมีคุณธรรมสามราถนําความรูไปปรับใชในการ

ดําเนินชีวิตเปนพลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก 

ความสําคัญ 

 1.  เปนกลุมสาระที่ผูเรียนจะตองเรียนรูตลอด 12 ป คือ 

  ระดับประถมศึกษาปที่ 1 - 6  = 6 ป 

  ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3  = 3 ป  

  ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 - 6  = 3 ป 

 2.  เปนกลุมสาระที่ประกอบดวยหลายแขนงวิชาทําใหมีลักษณะเปนสหวิทยาการ             

เปนการนําวิชาตาง ๆ ในสาขาวิชาสังคมศาสตรมารวมเขาดวยกัน ไดแก ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร 

นิติศาสตร เศรษฐศาสตร รัฐศาสตร เปนตน 

จุดมุงหมาย 

กลุมวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีจุดมุงหมายเพื่อใหผูเรียนทุกคนซึ่งเปนกําลัง

ของชาติ ใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับอิทธิพลของสภาพแวดลอม ที่มีผลตอการดํารงชีวิต         

การอยูรวมกันในสังคม ปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเปนพลเมืองที่รับผิดชอบ มีความ 

สามารถทางสังคม มีความรู มีทักษะ และมีคุณธรรมเพื่อเกิดคานิยมที่เหมาะสม มุงหวังใหผูเรียน         

เกิดความเจริญงอกงามดานความรูโดยจะใหความรูแกผูเรียนดานเน้ือหาสาระความคิดรวบยอดและ

หลักการสําคัญในสาขาวิชาตาง ๆ  
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สาระการเรยีนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

สาระท่ี 5 ภูมิศาสตร  

มาตรฐาน ส 5.1 เขาใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธของสรรพสิ่ง ซึ่งมี

ผลตอกันและกันในระบบของธรรมชาติ ใชแผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร ในการคนหาวิเคราะห  

สรุป และใชขอมูลภูมิสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ  

 

ตัวช้ีวัด นักเรียนรูอะไร นักเรียนทําอะไรได 

1. ใชเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการ

รวบรวม วิเคราะห และนําเสนอ

ขอมูลภูมิสารสนเทศอยางมี

ประสิทธิภาพ 

การรวบรวม วิเคราะห และนําเสนอ

ขอมูลภูมิสารสนเทศ โดยใช

เครื่องมือทางภูมิศาสตร 

 

1.  ใชเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการ

รวบรวม และวิเคราะหขอมูล 

2.  นําเสนอขอมูลภูมิสารสนเทศ 

2. วิเคราะหอิทธิพลของสภาพ

ภูมิศาสตรซ่ึงทําใหเกิดปญหา

ทางกายภาพหรือภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติในประเทศไทยและ

ภูมิภาคตาง ๆ ของโลก 

ปญหาทางกายภาพหรือการเกิดภัย

พิบัติทางธรรมชาติเปนผลมาจาก

อิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร 

 

วิเคราะหการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ

ในประเทศไทยและทวีปตาง ๆ 

3. วิเคราะหการเปล่ียนแปลงของ

พื้นที่ซ่ึงไดรับอิทธิพลจากปจจัย

ทางภูมิศาสตรในประเทศไทย

และทวีปตาง ๆ 

อิทธิพลของปจจัยทางภูมิศาสตร  มี

ผลตอการเปล่ียนแปลงสภาพพื้นที่

ของโลก 

 

วิเคราะหลักษณะการเปล่ียนแปลง

ของพื้นที่ซ่ึงไดรับอิทธิพลจากปจจัย

ทางภูมิศาสตรในประเทศไทยและ

ทวีปตาง ๆ 

4. ประเมินการเปล่ียนแปลง

ธรรมชาติในโลกวาเปนผลมาจาก

การกระทําของมนุษยและหรือ

ธรรมชาติ 

การเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติ      

ที่เกิดขึ้นบนโลกเปนผลมาจากการ

กระทําของธรรมชาติและการกระทํา

ของมนุษย ซ่ึงสงผลกระทบการการ

ดําเนินชีวิต 

โครงการการเปล่ียนแปลงทาง

ธรรมชาติของโลกที่เปนผลมา       

จากการกระทําของมนุษยหรือ

ธรรมชาติ 

 

หลักสูตรสถานศึกษา รายวิชา ส21101 สังคมศึกษา ปการศึกษา 2560 

 1.  คําอธิบายรายวิชา 

  รายวิชา ส21101 สังคมศึกษา สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 จํานวน 60 ช่ัวโมง จํานวน 1.5 หนวยกิต 

  ศึกษาเกี่ยวกับสังคายนา การเผยแผพระพุทธศาสนาเขาสูประเทศไทย ความสําคัญ

ของพระพุทธศาสนาที่มีตอสภาพแวดลอมในสังคมไทย รวมทั้งการพัฒนาตนและครอบครัว พุทธประวัติ

ต้ังแตประสูติจนถึงบําเพ็ญทุกกิริยา ประวัติพระมหากัสสปะ พระอุบาลี นางวิสาขาอนาถบิณฑิกะ  
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พระเจาอดศกมหาราช พระโสณะและพระอุตตระ บุคคลที่เปนแบบอยางดานศาสนสัมพันธ ชาดก       

ในเรื่องอัพชาดก ติตติรชาดก ประพฤติตนตามแบบอยางการดําเนินชีวิตและขอคิดจากประวัติสาวก 

ชาดก เรื่องเลาและศาสนิกชนตัวอยาง ความจําเปนที่ทุกคนตองเรียนรูศาสนาอื่น ๆ ปฏิบัติตนตอ       

ศาสนิกชนอื่นในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม ปฏิบัติตนเกี่ยวกับการบําเพ็ญประโยชนตอ    

ศาสนสถาน วิถีชีวิตของพระภิกษุ บทบาทของภิกษุในการเผยแผพระพุทธศาสนา ปฏิบัติตนอยาง

เหมาะสมตอบุคคลตาง ๆ การจัดโตะหมูบูชา การจัดธูปเทียน การจัดเครื่องประกอบโตะหมูบูชา 

ปฏิบัติตนในศาสนพิธีและพิธีกรรมในเรื่องคําอาราธนาตาง ๆ ประวัติ ความสําคัญและการปฏิบัติตน 

ในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา การปฏิบัติตนตามหลักพุทธคุณ 9 อริยสัจ 4 พุทธศาสนสุภาษิต 

ปฏิบัติตนตามหลกัธรรมและนําไปพัฒนาแกปญหาของตนเองและครอบครัวในการดํารงชีวิตแบบพอเพียง 

การพัฒนาจิตเพือ่การเรยีนรูและดําเนินชีวิตดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ เจริญปญญาดวยอาณาปานสติ 

กาสรปฏิบัติตนในวันสําคัญทางศาสนา 

  ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือทางภูมิศาสตรที่แสดงลักษณะทางกายภาพและสังคม       

ของประเทศไทย ทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย เสนแบงเวลาของประเทศไทยกับทวีปตาง ๆ 

ภัยธรรมชาติและการระวังภัยที่เกิดข้ึนในประเทศไทย ทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย ทําเล

ที่ต้ังกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ปจจัยทางกายภาพและสังคมที่มีผลตอการเลื่อนไหลของความคิด 

เทคโนโลยี สินคาและประชากร การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและความรวมมือของประเทศตาง ๆ   

ที่มีผลตอสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย 

  โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการ

ปฏิบัติ กระบวนการกลุมและกระบวนการแกปญหา 

  เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมทาง

กายภาพที่กอใหเกิดการสรางสรรควัฒนธรรม มีจิตสํานึกและมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

สามารถนําไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิต นําไปพัฒนาแกปญหาของตนเองและครอบครัว มีคุณลักษณะ

อันพึงประสงคในดานรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่น 

ในการทํางาน รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ และสามารถอยูกันอยางสันติสุข 

 2.  ตัวช้ีวัด 

  ส 1.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 , ม.1/6 , ม.1/7 , ม.1/8 , ม.1/9,ม.

1/10 , ม.1/11  

  ส 1.2 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5  

  ส 5.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3  

  ส 5.2 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4  

  รวม 23 ตัวช้ีวัด 
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ตารางท่ี 2.1 โครงสรางหนวยการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

รหัส ส21101 สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ภาคเรียนท่ี 1 เวลา 60 ชั่วโมง/           

ภาคเรียน จํานวน 1.5 หนวยกิต ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

 
ลําดบั 

ที่ 

ชื่อหนวย 

การเรียนรู 
มาตรฐาน ตัวชี้วดั สาระสําคญั 

เวลา 

(ชม.) 

น้ําหนัก

คะแนน 

1 เคร่ืองมือทาง

ภูมิศาสตรและการ

แบงเขตเวลาของ

โลก 

ส 5.1 เขาใจลักษณะของ

โลกทางกายภาพและ

ความสัมพันธของสรรพสิ่ง

ซ่ึงมีผลตอกันและกันใน

ระบบของธรรมชาติใชแผน

ที่และเคร่ือง มือทาง

ภูมิศาสตรในการคนหา 

วิเคราะหสรุปและใชขอมูล

ภูมิสาร สนเทศอยางมีประ 

สิทธิภาพ 

ม.1/1 เลือกใชเคร่ือง มือทาง

ภูมิศาสตร (ลูกโลก แผนที่ 

กราฟ แผนภูมิ) ในการสืบคน

ขอมูล เพ่ือวิเคราะหลักษณะ

ทางกายภาพและสังคมของ

ประเทศไทยและทวีปเอเชีย  

ออสเตรเลียและโอเชียเนีย   

ม.1/2 อธิบายเสนแบงเวลา 

และเปรียบเทียบวัน เวลาของ

ประเทศไทยกับทวีปตาง ๆ 

การศึกษาเร่ืองราวตาง ๆ บน

โลก มีความจําเปนตองใช

เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร เชน  

ลูกโลก แผนที่ เปนตน

เนื่องจากมีขอมูลที่เกิดขึ้นจาก

การสํารวจ โดยที่ผูสนใจ

เร่ืองราวไมจําเปน ตอง

เดินทางไปสถานทีต่าง ๆ ดวย

ตนเอง สวนการศึกษาเร่ืองการ

แบงเขตเวลาของโลก จะทําให

เขาใจความแตกตางของเวลา

และสามารถเปรียบเทียบเวลา

แตละทองถิ่นได 

6 10 

2 ภูมิศาสตรประเทศ

ไทย 

ส 5.1เขาใจลักษณะของโลก

ทางกายภาพและความ 

สัมพันธของสรรพสิ่งซ่ึงมีผล

ตอกันและกันในระบบของ

ธรรมชาติใชแผนที่และ

เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร         

ในการคนหา วิเคราะหสรุป

และใชขอมูลภูมิสารสนเทศ

อยางมีประ สิทธิภาพ 

ม.1/1 เลือกใชเคร่ืองมือทาง

ภูมิศาสตร (ลูกโลก แผนที่ 

กราฟ แผนภูมิ) ในการสืบคน

ขอมูล เพ่ือวิเคราะหลักษณะ 

ทางกายภาพและสังคมของ

ประเทศไทยและทวีปเอเชีย  

ออสเตรเลียและโอเชียเนีย   

ม.1/3 วิเคราะหเชื่อมโยง

สาเหตุและแนวทางปองกันภัย

ธรรมชาติและการระวังภัยที ่

เกิดขึ้นในประเทศไทยและทวีป

เอเชียออสเตรเลียและโอเชียเนยี 

การศึกษาภูมิศาสตรประเทศ

ไทยควรศึกษาสภาพแวดลอม

ทางกายภาพ ลักษณะ

เศรษฐกิจของประเทศไทย  

ตลอดจนเขาใจถึงความ 

สัมพันธระหวางประชากรกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ทัง้นี้เพ่ือที่เราจะ

ไดเขาใจภูมิศาสตรของไทย         

มีผลตอการดํารงชีวิตของคน

ไทย 

10 16.66 

  ส 5.2 เขาใจปฏิสัมพันธ

ระหวางมนุษยกับสภาพ 

แวดลอมทางกายภาพที่กอ 

ใหเกิดการสรางสรรค

วัฒนธรรมมีจิตสํานึกและ       

มีสวนรวมในการอนุรักษ

ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  

ม.1/1 วิเคราะหผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงทาง

ธรรมชาติของทวีปเอเชีย 

ออสเตรเลียและโอเชียเนีย 

ม.1/2 วิเคราะหความรวมมือ

ของประเทศตาง ๆ ที่มีผลตอ

สิ่งแวดลอมทางธรรมชาตขิอง

ทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และ

โอเชียเนีย 
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ตารางท่ี 2.1 (ตอ) 

 
ลําดบั 

ที่ 

ชื่อหนวย 

การเรียนรู 
มาตรฐาน ตัวชี้วดั สาระสําคญั 

เวลา 

(ชม.) 

น้ําหนัก

คะแนน 

   ม.1/3 สํารวจ และอธิบาย

ทําเลที่ตัง้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

และสังคมในทวีปเอเชีย 

ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

โดยใชแหลงขอมูลที่หลากหลาย 

ม.1/4 วิเคราะหปจจัยทาง

กายภาพและสังคมที่มีผลตอ

การเลื่อนไหลของความคิด  

เทคโนโลยี สินคาและประชากร

ในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย 

และโอเชียเนีย 

   

3 ภัยธรรมชาติและ

การระวังภัย 

ส 5.1เขาใจลักษณะของโลก

ทางกายภาพและความ 

สัมพันธของสรรพสิ่งซ่ึงมีผล

ตอกันและกันในระบบ          

ของธรรมชาติใชแผนที่และ

เคร่ือง มือทางภูมิศาสตร         

ในการคนหา วิเคราะหสรุป

และใชขอมูลภูมิสารสนเทศ

อยางมีประสิทธิภาพ 

ม.1/3 วิเคราะหเชื่อมโยง

สาเหตุและแนวทางปองกันภัย

ธรรมชาติและการระวังภัย        

ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและ

ทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและ 

โอเชียเนีย 

ภัยธรรมชาติเปนภัยพิบัติที่

สรางความเสียหายเปนอยาง

มากตอมนุษย ไมวาจะเปน

แผนดินไหว สึนามิ น้ําทวม 

ปจจุบันภัยธรรมชาติไดเกิดขึ้น

บอยคร้ังทั้งในประเทศไทย  

ทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และ

โอเชียเนีย การเรียนรูเก่ียวกับ

ภัยธรรมชาติและการระวังภัย

ทําใหสามารถรูเทาทัน รวมทัง้

สามารถเอาชีวิตรอดไดอยาง

ปลอดภัย 

4 6.66 

4 ภูมิศาสตรทวีป

เอเชีย 

ส 5.1เขาใจลักษณะของโลก

ทางกายภาพและความ 

สัมพันธของสรรพสิ่งซ่ึงมีผล

ตอกันและกันในระบบของ

ธรรมชาติใชแผนที่และ

เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร      

ในการคนหา วิเคราะหสรุป

และใชขอมูลภูมิสารสนเทศ

อยางมีประ สิทธิภาพ 

 

ม.1/1 เลือกใชเคร่ือง มือทาง

ภูมิศาสตร (ลูกโลก แผนที่ 

กราฟ แผนภูมิ) ในการสืบคน

ขอมูล เพ่ือวิเคราะหลักษณะ

ทางกายภาพและสังคมของ

ประเทศไทยและทวีปเอเชีย  

ออสเตรเลียและ 

โอเชียเนีย   

 

 

 

ทวีปเอเชียเปนแผนดินขนาด

ใหญที่สุดของโลก มีประชากร

ที่มีเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม

และประเพณีที่แตกตางกัน

มาก ในการศึกษาภูมิศาสตร

ทวีปเอเชียเพ่ือใหเกิดความรู  

ความเขาใจถึงสภาพกายภาพ

และสังคม  รวมถึงความ

รวมมือกันระหวางประเทศ  

เพ่ือการพัฒนาและการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอม 

10 16.66 
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ตารางท่ี 2.1 (ตอ) 

 
ลําดบั 

ที่ 

ชื่อหนวย 

การเรียนรู 
มาตรฐาน ตัวชี้วดั สาระสําคญั 

เวลา 

(ชม.) 

น้ําหนัก

คะแนน 

  ส 5.2 เขาใจปฏิสัม พันธ

ระหวางมนุษยกับ

สภาพแวดลอมทางกายภาพ

ที่กอ ใหเกิดการสราง สรรค

วัฒนธรรมมีจิตสํานึกและมี

สวนรวมในการอนุรักษ

ทรัพยากรและ สิ่งแวดลอม 

เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  

 

ม.1/1 วิเคราะหผล กระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงทาง

ธรรมชาติของทวีปเอเชีย 

ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

ม.1/2 วิเคราะหความรวมมือ

ของประเทศตาง ๆ ที่มีผลตอ

สิ่งแวดลอมทางธรรม  

ม.1/3 สํารวจ และอธิบาย

ทําเลที่ตั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

และสังคมในทวีปเอเชีย 

ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

โดยใชแหลงขอมูลที่หลากหลาย 

ม.1/4 วิเคราะหปจจัยทาง

กายภาพและสังคมที่มีผลตอ

การเลื่อนไหลของความคิด  

เทคโนโลยี สินคา และ

ประชากรในทวีปเอเชีย 

ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

   

5 ภูมิศาสตรทวีป

ออสเตรเลียและโอ

เชียเนีย 

ส 5.1 เขาใจลักษณะของ

โลกทางกายภาพและความ 

สัมพันธของสรรพสิ่งซ่ึงมีผล

ตอกันและกันในระบบของ

ธรรมชาติใชแผนที่และ

เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร      

ในการคนหา วิเคราะหสรุป

และใชขอมูลภูมิสารสนเทศ

อยางมีประสิทธิภาพ 

ส 5.2 เขาใจปฏิสัมพันธ

ระหวางมนุษยกับสภาพ 

แวดลอมทางกายภาพที่กอ 

ใหเกิดการสรางสรรค

วัฒนธรรมมีจิตสํานึกและ          

มีสวนรวมในการอนุรักษ

ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  

ม.1/1 วิเคราะหผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงทาง

ธรรมชาติของทวีปเอเชีย 

ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

ม.1/2 วิเคราะหความรวมมือ

ของประเทศตาง ๆ ที่มีผลตอ

สิ่งแวดลอมทางธรรมชาต ิ

ม.1/3 สํารวจและอธิบายทําเล

ที่ตั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ

สังคมในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย 

และโอเชียเนีย โดยใชแหลง 

ขอมูลที่หลากหลาย 

ม.1/4 วิเคราะหปจจัยทาง

กายภาพและสังคมที่มีผลตอ

การเลื่อนไหลของความคิด  

เทคโนโลยี สินคา และ

ประชากรในทวีปเอเชีย 

ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย 

มีภูมิลักษณเปนเกาะและ        

หมูเกาะ ตั้งอยูในมหาสมุทร

แปซิฟก ซ่ึงแตละประเทศ       

จะมีลักษณะเฉพาะของตนเอง 

การศึกษาเรียนรูสภาพทาง

ภูมิศาสตรการเปลี่ยนแปลง

ทางธรรมชาติและเร่ืองราว

ตางๆที่เก่ียวของจะทําใหเรามี

ความรูความเขาใจในทวีป

ออสเตเลยีและโอเชียเนีย            

ไดดีขึ้น 

10 16.66 

รวม 40  



 27

ตารางท่ี 2.2 แบบวิเคราะหหลักสูตรเพ่ือจัดทําคําอธิบายรายวิชา สังคมศึกษา (ส21101)                 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1 

 

หนวยท่ี/เรื่อง 
มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 

จํานวน 

(ชม.) 

สัดสวนคะแนน 

K P A C รวม 

1. เคร่ืองมือทางภูมิศาสตรและ

การแบงเขตเวลาของโลก 

ส 5.1    ม.1/1, ม.1/2 6 1 3 1 1 6 

2. ภูมิศาสตรประเทศไทยและ

ภัยธรรมชาต ิ

ส 5.1     ม.1/1, ม.1/3 

ส 5.2     ม.1/1, ม.1/2, 

            ม.1/3, ม.1/4 

14 

 

2 6 4 2 14 

3. พุทธศาสนา (หนวย 1-4) ส 1.1     ม.1/1, ม1/2,  

            ม.1/3, ม.1/4, 

            ม.1/5 

10 2 6 2 - 10 

 -----สอบกลางภาค----  20    30 

4. ทวีปเอเชยี ส 5.1     ม.1/1 

ส 5.2     ม.1/1, ม.1/2,  

            ม.1/3, ม.1/4 

10 1 6 2 1 10 

5. ภูมิศาสตรทวีปออสเตรเลยี

และโอเชียเนีย 

ส 5.1     ม.1/1 

ส 5.2     ม.1/1, ม.1/2, 

            ม.1/3, ม.1/4 

10 2 3 3 2 10 

6. พุทธศาสนา (หนวย 5 - 8) ส 1.1   ม.1/6, ม1/7,  

          ม.1/8, ม1/9,  

          ม.1/10, ม1/11 

ส 1.2   ม.1/1, ม.1/2, 

          ม.1/3, ม.1/4, 

          ม.1/5 

10 2 6 1 1 10 

 ---สอบปลายภาค--- 20     30 

รวมทั้งหมด  60     100 
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ตารางท่ี 2.3 สรุปแผนการวัดประเมินผลอัตราสวนคะแนนระหวางภาค : ปลายภาค (80 : 20) 

 

อัตราสวนคะแนน For1 : Sum1 : For2 : Sum2 = 30 : 20 : 30 : 20 

การวัดผล หนวยที ่
มาตรฐาน

การเรียนรู 
ตัวช้ีวัด(รหัสตัวช้ีวัด) 

อัตราสวนคะแนน 

K P A C รวม 

กอนสอบ 

กลางภาค 

(Formative1) 

1 ส 5.1 ม.1/1, ม.1/2 1 3 1 1 6 

2 
ส 5.1 

ส 5.2 

ม.1/1, ม.1/3 ,ม.1/1, ม.1/2,

ม.1/3, ม.1/4 
2 6 4 2 14 

3 ส 1.1 
ม.1/1, ม1/2, ม.1/3,ม.1/4,

ม.1/5 
2 6 2 - 10 

สอบกลางภาค

(Formative1) 

 
20    30 

กอนสอบ 

ปลายภาค 

(Formative2) 

4 
ส 5.1, 

ส 5.2 

ม.1/1, ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3,

ม.1/4 
1 6 2 1 10 

5 
ส 5.1 

ส 5.2 

ม.1/1, ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3,

ม.1/4 
2 3 3 2 10 

6 
ส 1.1 

ส 1.2 

ม.1/6, ม1/11, ม.1/1, 

ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5 
2 6 1 1 10 

สอบปลายภาค 

(Formative2) 

 
20    30 

 

 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขา 

 

ไตรสิกขาถือเปนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่มุงหวังเพื่อพัฒนาตนเองทั้งรางกาย จิตใจ

และปญญา เพื่อใหบุคคลดําเนินชีวิตไปในทางที่ถูกตองดีงาม ดังน้ันการนําหลักไตรสิกขามาประยุกตใช

กับการจัดการเรียนรูสามารถชวยใหผูเรียนไดฝกตนเองใหเกิดการเรียนรูที่ดี สามารถปฏิบัติตนในการ

เรียนรูฝกฝนตนเองเพื่อการพัฒนาตนเองทั้ง 3 ดาน อันไดแก ทางกาย จิตใจ และสติปญญา เพื่อใหมี

ความประพฤติถูกตองดีงาม ทางจิตใจเพื่อใหมีจิตใจที่สงบมั่นคง และทางปญญาเพื่อใหมปีญญาทีรูแจง 

เพื่อใหบุคคลดําเนินชีวิตไปในทางที่ถูกตองดีงาม ดังน้ันการนําหลักไตรสิกขามาประยุกตใชกับการจัด 

การเรียนรูก็จะชวยใหนักเรียนไดฝกตนเอง เพื่อใหเกิดการเรียนรูที่ดีและสามารถปฏิบัติตนในการ

เรียนรูไดอยางถูกตอง ซึ่งหลักไตรสิกขาและการจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขามีรายละเอียดดังน้ี 
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ความหมายของไตรสิกขา 

ไตรสิกขา แปลวา สิกขา 3 หมายถึง ขอสําหรับศึกษา การศึกษาขอปฏิบัติที่พึงศึกษา             

การฝกฝนอบรมตนในเรื่องที่พึงศึกษา 3 อยาง ไดแก อธิสีลสิกขา คือศึกษาเรื่องศีลอบรมปฏิบัติให

ถูกตองดีงามใหถูกตองตามหลักจุลศีล มัชฌิมศีลและมหาศีลตลอดถึงปฏิบัติอยูในหลักมัชฌิมศีล และ

มหาศีล ตลอดถึงปฏิบัติอยูในหลักอินทรียสังวร สติสัมปชัญญะและสันโดษ อธิจิตตสิกขา คือ ศึกษา

เรื่องจิต อบรมจิตใหสงบมั่นคงเปนสมาธิ ไดแก การบําเพ็ญสมถกรรมฐานของผูสมบูรณดวยอริยศีลขันธ

จนไดบรรลุฌาน 4 อธิปญญาสิกขา คือ ศึกษาเรื่องปญญาอบรมตนใหเกิดปญญาแจมแจง ไดแก     

การบําเพ็ญวิปสสนากรรมฐานของผูไดฌานแลวจนไดบรรลุวิชชา 8 คือ เปนพระอรหันต ซึ่งมี

นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของไตรสิกขาไวดังน้ี 

พระธรรมปฎก ป.อ.ปยุตฺโต (2543 : 127) กลาววา ไตรสิกขา หมายถึง ขอที่จะตองศึกษา

ขอปฏิบัติที่เปนหลักสําหรับศึกษา คือ ฝกหัดอบรมกายวาจาจิตใจและปญญาใหย่ิงข้ึนไปจนบรรลุ

จุดหมายสูงสุด คือ พระนิพพานซึ่งประกอบดวย 1) อธิศีลสิกขา คือ ศีลอันยิงใหญ, ขอปฏิบัติสําหรับ

ฝกอบรมในทางความประพฤติอยางสูง 2) อธิจิตตสิกขา คือ จิตอันยิงใหญ, ขอปฏิบัติสําหรับฝกอบรม

จิตเพื่อใหเกิดคุณธรรม และ 3) อธิปญญาสิกขา คือ ปญญาอันยิงใหญ, ขอปฏิบัติสําหรับฝกอบรม

ปญญาเพื่อใหเกิดความรูแจงอยางสูง 

พุทธทาสภิกขุ (2549 : 134) กลาววา ไตรสิกขา หรือ สิกขา 3 หมายถึง การปฏิบัติหรือ        

การประพฤติกระทําที่เปนหนาที่ของบุคคลโดยตรงโดยแบงสิกขาไว 3 ประการ คือ 1) ศีลสิกขา แปลวา 

การปฏิบัติในสวนศีล 2) จิตสิกขา แปลวา การปฏิบัติในสวนจิต (สมาธิ) และ 3) ปญญาสิกขา แปลวา 

การปฏิบัติในสวนปญญา 

สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก (2554) กลาววา สิกขา 3 

หมายถึง ขอสําหรับศึกษา การศึกษาขอปฏิบัติที่พึงศึกษาและการฝกฝนอบรมตนในเรื่องที่พึงศึกษา          

3 อยาง คือ 1) อธิสีลสิกขา คือ ศึกษาเรื่องศีลอบรมปฏิบัติใหถูกตองดีงามใหถูกตองตามหลักจุลศีล

มัชฌิมศีล และมหาศีล ตลอดถึงปฏิบัติอยูในหลักมัชฌิมศีลและมหาศีลตลอดถึงปฏิบัติอยูในหลัก

อินทรียสังวรสติสัมปชัญญะและสันโดษ 2) อธิจิตตสิกขา คือ ศึกษาเรื่องจิตอบรมจิตใหสงบมั่นคง          

เปนสมาธิ ไดแก การบําเพ็ญสมถกรรมฐานของผูสมบูรณดวยอริยศีลขันธจนไดบรรลุฌาน 4 และ           

3) อธิปญญาสิกขา คือ ศึกษาเรื่องปญญาอบรมตนใหเกิดปญญาแจมแจง ไดแก การบําเพ็ญวิปสสนา

กรรมฐานของผูไดฌานแลวจนไดบรรลุวิชชา 8 คือเปนพระอรหันต 

ปุณณวัช ทัพธวัช (2555 : 24) กลาววา ไตรสิกขา หมายถึง กระบวนการพัฒนาตนเอง           

ทั้งทางดานรางกาย จิตใจและปญญา เพื่อใหบุคคลดําเนินชีวิตไปในทิศทางที่ถูกตอง ดีงาม จิตใจสงบ

มั่นคงเปนสมาธิและเกิดปญญาที่รูแจง 
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จากความหมายทีก่ลาวมาขางตนสรุปไดวา ไตรสิกขาหรือสิกขา 3 หมายถึง กระบวนการ 

พัฒนาตนทั้งทางกาย จิตใจ และปญญา เพื่อใหบุคคลดําเนินชีวิตไปในวิถีที่ถูกตองดีงามจิตใจสงบ 

มั่นคงเปนสมาธิและเกิดปญญาที่รูแจง 

ไตรสิกขากับมรรค 

ไตรสิกขาเปนกระบวนการศึกษาที่พัฒนามนุษยทั้งทางกาย วาจา จิตใจ และปญญาให

สามารถดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข เนนการปฏิบัติฝกหัดอบรมตนดวยหลักศีลสมาธิปญญา 

โดยที่ผูศึกษาจะตองปฏิบัติตามแนวทางของมรรคมีองค 8 ซึ่งพระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต, 2538 : 601 - 

604) กลาววา ไตรสิกขาน้ันถือวาเปนระบบการปฏิรูปธรรมที่ครบถวนสมบูรณมีขอบเขตครอบคลุมมรรค

ทั้งหมดและเปนการนําเอาเน้ือหาของมรรคไปใชอยางหมดสิ้นบริบูรณจึงเปนหมวดธรรมมาตรฐาน

สําหรับแสดงหลักการปฏิบัติธรรมและมักใชเปนแมบทในการบรรยายวิธีปฏิบัติธรรม กลาวโดยสรุป คือ 

มรรคเปนระบบการปฏิบติัธรรมทั้งหมดในแงเน้ือหาฉันใดไตรสกิขาก็เปนระบบการปฏิบัติธรรมทั้งหมด

ฉันน้ันมรรคมี ช่ือเต็มวา อริยอัฏฐังคิกมัคค แปลวา ทางมีองคแปดประการอันประเสริฐทางมีองค 8 

ของพระอริยะทางมีองค 8 ที่ทําคนใหเปนพระอริยองคหรือองคประกอบ 8 อยางของมรรคน้ันมี ดังน้ี 

1) สัมมาทิฏฐิเห็นชอบ (Rightview หรือ Right Understanding) 2) สัมมาสังกัปปะดําริชอบ (Right 

Thought) 3) สัมมาวาจาวาจาชอบ (Right Speech) 4) สัมมากัมมันตะกระทําชอบ (Right Action) 

5) สัมมาอาชีวะเลียงชีพชอบ (Right Livelihood) 6) สัมมาวายามะพยายามชอบ( Right Effort)             

7) สัมมาสติระลึกชอบ (Right Mindfulness) 8) สัมมาสมาธิจิตมั่นชอบ (Right Concentration) 

มรรค มีองค 8 หมายถึง ทางสายเดียวมีสวนประกอบ 8 อยางผูปฏิบัติธรรมตองใชองค           

ทั้ง 8 ของมรรคเน่ืองไปดวยกันโดยตลอด เพื่อใหมองเห็นเปนหมวดหมูอันจะชวยเสริมสรางความเขาใจ 

ใหชัดเจนย่ิงข้ึนจึงจัดองคประกอบทั้ง 8 ของมรรคเขาเปนประเภท ๆ เรียกวา ขันธหรือธรรมขันธ แปลวา 

หมวดหมูมี 3 ขันธกลาวคือ ศีลขันธ สมาธิขันธและปญญาขันธ เรียกงาย ๆ วา ศีล สมาธิ ปญญา 

การจัดหมวดหมูน้ีเปนการจัดตามสภาวะที่เปนธรรมประเภทเดียวกันสวนในทางปฏิบัติ คือ 

การใชงานก็จดตามแนวน้ีแตเรียกช่ือวาสิกขา 3 หรือไตรสิกขามีช่ือเพี้ยนไปเล็กนอยเปนอธิศีลสิกขา 

อธิจิตตสิกขา อธิปญญาสิกขา และโดยทั่วไปเรียกกันวา ศีล สมาธิ และปญญา ซึ่งเขียนใหดูงายข้ึนดังน้ี 

1) อธิศีลสิกขา ประกอบดวย สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ 2) อธิจิตตสิกขา ประกอบดวย 

สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ และ 3) อธิปญญาสิกขา ประกอบดวย สัมมาทิฏฐิ และ  

สัมมาสังกัปปะ 

การจัดแบบธรรมขันธ 3 น้ันมุงเพียงใหเห็นเปนหมวดหมูตามประเภทแตการจัดเปนไตรสิกขา

มุงใหเห็นลําดับ ในกระบวนการปฏิบัติหรือใชงานจริงคําวาไตรสิกขา แปลวา สิกขา 3 คําวาสิกขา แปลวา 

การศึกษา สําเนียง การฝกหรือฝกอบรม ไดแก ขอปฏิบัติทีเปนหลักสําหรับฝกอบรมกาย วาจา จิตใจ 

และปญญาใหเจริญงอกงามย่ิงข้ึนไปจนบรรลุจุดหมายสูงสุด คือ ความหลุดพนหรือนิพพานสิกขา 3              

มีดังน้ี 
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 1.  อธิศีลสิกขา การฝกอบรมในดานความประพฤติระเบียบวินัยใหมีสุจริตทางกายวาจา

และอาชีวะ (Training in Higher Morality) 

 2.  อธิจิตตสิกขา การฝกอบรมทางจิตใจการปลูกฝงคุณธรรมสรางเสริมคุณภาพจิตและ

รูจักใชความสามารถในกระบวนการสมาธิ (Training in Higher Mentality หรือ Mental Discipline) 

 3.  อธิปญญาสิกขา การฝกอบรมทางปญญาอยางสูงทําใหเกิดความรูแจงที่สามารถ

ชําระจิตใหบริสุทธ์ิหลุดพนเปนอิสระโดยสมบูรณ (Training in Higher Wisdom) 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต, 2548 : 215) ไดอธิบายถึงมรรคมีองค 8 ไวดังน้ี 

 1.  สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ หมายถึง การรูการเห็นอริยสัจ 4 อยางถูกตองโดยมี

ลักษณะเดน ๆ ดังน้ี 

  1.1 ความเขาใจชัดวาอะไร คือ ทุกขอะไร คือ สาเหตุแหงทุกขอะไร คือ ความดับทุกข 

และอะไร คือ ขอปฏิบัติที่จะนําไปสูความดับทุกข 

  1.2 ความเขาใจชัดวาอะไร คือ กุศลกรรมอะไร คือ อกุศลกรรม 

  1.3 ความเขาใจหลักปฏิจจสมุปบาท คือ กระบวนการเกิดข้ึนและการดับแหงทุกข

โดยเปนปจจัยอาศัยกัน สัมมาทิฏฐินับเปนจุดเริมตนหรือตัวกําหนดที่สําคัญที่นําผูปฏิบัติใหดําเนินไป

ถูกทางและกาวหนาในการปฏิบัติ 

 2.  สัมมาสังกปัปะความดําริชอบหรือความคิดชอบมีลักษณะเดน ๆ ดังน้ี 

  2.1 ความคิดทีโปรงไมหมกมุนพัวพันอยูในสิงที่สนองความอยากอัน ไดแก รูป รส

กลิ่น เสียง สัมผัส ที่เรียกวากามคุณรวมความคิดเสียสละปราศจากการครุนคิดหาผลประโยชนใสตัว

(เนกขัมมวิตก) 

  2.2 ความคิดทีไมพยาบาทมุงรายใครเต็มไปดวยเมตตาและกรุณา (อพยาปาทวิตก) 

  2.3 ความคิดไมเบียดเบียนใครไมคิดทํารายหรือทําลายใคร (อวิหงิสาวิตก) 

 3. สัมมาวาจาการเจรจาชอบมีลกัษณะเดน ๆ ดังน้ี 

  3.1 การเวนจากการพูดเทจ็ (มสุาวาท) 

  3.2 การเวนจากการพูดสอเสียดหรอืการพูดยุยงใหเขาแตกกัน (ปสุณวาจา) 

  3.3 การเวนจากการพูดคําหยาบคาย (ผรสุวาจา) 

  3.4 การเวนจากการพูดเพอเจอหรือพูดสิ่งไรสาระ (สัมผปัปลาปะ) 

 4. สัมมากมัมันตะการทํางานชอบมลีักษณะเดน ๆ ดังน้ี 

  4.1 การเวนจากการทําลายชีวิตคนอื่นและสัตวอื่น (ปาณาติบาต) 

  4.2 การเวนจากการขโมยของของคนอื่น (อทินนาทาน) 

  4.3 การเวนจากการประพฤติผิดในกาม (กาเมสุมจิฉาจาร) 
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 5. สัมมาอาชีวะการเลียงชีพชอบ หมายถึง การทํามาหากินดวยอาชีพสุจริตเวน

มิจฉาชีพตาง ๆ เปนตนวาการโกงหรือหลอกลวงการประจบประแจงการใชเครื่องหมายนิมิตการบีบ

บังคับขูเข็ญและการตอลาภดวยลาภและเวนอาชีพอีก 5 ประการ ดังตอไปน้ี 

  5.1 สัตถวณิชชา  คาขายอาวุธ 

  5.2 สัตตวณิชชา  คาขายมนุษย 

  5.3 มังสวณิชชา  คาขายเน้ือสัตว (อรรถกถาแกวาเลียงสัตวไวขาย) 

  5.4 มัชชวณิชชา  คาขายนํ้าเมา 

  5.5 วิสวณิชชา  คาขายยาพิษ 

 6. สัมมาวายามะความเพียรชอบ หมายถึง เพียรพยายามทางจิตอยาง ย่ิงใหญ 

(สัมมัปปธาน) 4 ประการ ดังตอไปน้ี 

  6.1 เพียรระวังมิใหความช่ัวเกิดข้ึน (สังวรปธาน) 

  6.2  เพียรละความช่ัวที่เกิดข้ึนแลวใหหมดไป (ปหานปธาน) 

  6.3 เพียรสรางความดีที่ยังไมเกิดข้ึน (ภาวนาปธาน) 

  6.4 เพียรรักษาความดีทีเกิดข้ึนแลวไมใหเสื่อม (อนุรักขนาปธาน) 

 7. สัมมาสติการตังสติชอบหมายถึงสติปฏฐาน 4 การตังสติพิจารณาสิงทัง้หลายตาม

ความเปนจริง 4 ประการ ดังตอไปน้ี 

  7.1 พิจารณาความเปนไปของรางกายมีหลายวิธี เชน กําหนดลมหายใจเขาและ           

ลมหายใจออก เปนตน (กายานุปสสนาสติปฏฐาน) 

  7.2 พิจารณาความเปนไปของเวทนาวามีความเปนสุขเปนทุกขหรือไมสุขไมทุกข

(เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน) 

  7.3 พิจารณาความเปนไปของจิตวาเศราหมองเพราะกิเลสชนิดใดหรือผองใสเพราะ

ปราศจากกิเลสเหลาน้ัน (จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน) 

  7.4 พิจารณาธรรมตาง ๆ ทั้งฝายดีฝายช่ัวและฝายกลางวาธรรมชนิดใดผานเขามา

ในจิต (ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน) 

 8. สัมมาสมาธิการตังจิตมันชอบ หมายถึง การทําจิตใหเปนสมาธิผานระดับตํ่า ระดับ 

กลางถึงระดับสูงจนบรรลุฌานสมาธิแบงออกเปน 3 ระดับจากระดับตํ่าไปหาระดับสูง ดังตอไปน้ี 

  8.1 สมาธิช่ัวขณะซึ่งเกิดแกสามัญบุคคลทั่วไปในเวลาปฏิบัติภารกิจประจําวัน เรียกวา 

ขณิกสมาธิ 

  8.2 สมาธิที่จวนจะแนวแนสมาธิทีตังจิตมันกวาระดับแรกเรียกวาอุปจารสมาธิ 

  8.3 สมาธิทีแนบแนนสนิทเปนสมาธิระดับฌานขันตาง ๆ อันเปนระดับสูงสุดเรียกวา 

อัปปนาสมาธิ 
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จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา ไตรสิกขาเปนกระบวนการพัฒนาตนทั้งทางกาย จิตใจ และ

ปญญา เพื่อใหบุคคลดําเนินชีวิตไปในวิถีที่ถูกตองดีงามจิตใจสงบมั่นคงเปนสมาธิและเกิดปญญาทีรู่แจง

ซึ่งเมื่อแยกประเภทออกเปนหมวดหมู ไดแก ศีล สมาธิ และปญญาแลวจะพบวา มีหลักการปฏิบัติ 

เชนเดียวกับมรรค 8 ดังน้ัน เมื่อฝกสิ่งใดสิ่งน้ันก็จะเจริญงอกงามข้ึนดวยเชนกัน เมื่อฝกไตรสิกขามรรค

ก็เกิดข้ึนดวยเน่ืองจากเน้ือหาสาระของมรรคและไตรสิกขาก็คือ อันเดียวกันน้ันเอง 

กระบวนการศึกษาเพ่ือฝกอบรมและพัฒนามนุษยตามหลกัไตรสิกขา 

การฝกอบรมและพัฒนามนุษยตามหลักไตรสิกขาสามารถฝกไดในทุกการกระทําของมนุษย

และฝกหัดใหรูจักการตรวจสอบดวยตนเอง ซึ่งจะชวยใหการปฏิบัติศีลสมาธิและปญญากาวหนาย่ิงข้ึน 

กลาวคือ มนุษยตองพิจารณาการกระทําของตนวาไปเบียดเบียนหรือกอความเดือดรอนแกผูอื่นหรือไม

การกระทําดังกลาวเปนไปในทางที่ดีอยางไร และในขณะเดียวกันจิตใจของเราน้ันเปนอยางไรมีความ

โลภโกรธคิดรายตอผูอื่นหรือไมและตองใชปญญาในการพิจารณาการกระทําของตนดวยวาถูกตองหรือ 

ไมถูกตอง เหมาะสมหรือไมเหมาะสม ควรปรับปรุงแกไขอยางไร ซึ่งมีนักการศึกษานักวิชาการหลายทาน

ไดกลาวถึงกระบวนศึกษาเพื่อฝกอบรมและพัฒนามนุษยตามหลักไตรสิกขาไว  

เมื่อพิจารณากระบวนการศึกษา เพื่อฝกอบรมและพัฒนามนุษยตามหลักไตรสิกขา ดังน้ี 

สุมน อมรวิวฒน (2528 : 37 - 39) ไตรสิกขาเปนกระบวนการศึกษาทีพัฒนามนุษยทางทางกายวาจา

ความคิดจิตใจอารมณและสติปญญาใหสามารถดํารงชีวิตในสังคมอยางสันติมีอิสรภาพเนนการปฏิบัติ

ฝกหัดอบรมตนดวยหลักของศีล สมาธิ ปญญา ซึ่งวิธีการปฏิบัติฝกหัดอบรมตนตามหลักของศีล สมาธิ 

ปญญาน้ันผูวิจัยตองปฏิบัติตามแนวทางของมรรคมีองค 8 ไดแก 1) การฝกหัดอบรมตนใหมีศีลดวย

สัมมาวาจา - เจรจาชอบสัมมากัมมันตะ - การกระทําชอบและสัมมาอาชีวะ - การเลียงชีพชอบ                

2) การฝกหัดอบรมตนใหมีสมาธิดวยสัมมาวายามะ - ความเพียรชอบสัมมาสติ - การระลึกชอบและ

สัมมาสมาธิ - การตังจิตมั่นชอบ และ 3) การฝกหัดอบรมใหมีปญญาดวยสัมมาทิฏฐิ - การเห็นชอบ

และสัมมาสังกัปปะ - การดําริชอบ 

นอกจากน้ี สุมน อมรวิวฒน (2530 : 44 - 45) ไดกลาวถึง กระบวนการศึกษาตามหลัก         

ของไตรสิกขาวามีลักษณะเดนและใชเปนทฤษฎีทางการจัดกระบวนการเรียนการสอนไดซึ่งไดสรุป

วิเคราะหเปนขอ ๆ ไดดังน้ี 

 1.  ผูที่ศึกษาตามกระบวนการศึกษาของหลักไตรสิกขาตองปฏิบัติฝกหัดอบรมตน         

ดวยตนเองศีล สมาธิ และปญญาจะไมเกิดข้ึนอยางแทจริง จากการฟงการอานการดูหรือการบอกเลา

ตองเรียนรูดวยการกระทําเรียนรูดวยการคิด การควบคุมเรียนดวยความอดกลั้นอดทนขมใจและเรียน

ดวยวิริยะอุตสาหะ ความสําเร็จของการศึกษาแตละระดับน้ันผูศึกษายอมวัดและรูไดดวยตนเองไมมี

ผูใดมาประเมินใหได 

 2.  เรื่องจากศีลสมาธิปญญาเปนระบบการฝกหัดอบรม ทีตองสามารถสละสิ่งทีควรละ

และเจริญสิ่งที่ควรเจริญ ดังน้ันผูที่ศึกษาตามแนวทางของไตรสิกขาน้ีจึงตองไดรับการแนะนําสั่งสอน
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จากผูเปนกัลยาณมิตรกอนแตจะหยุดอยูเพียงน้ันไมไดตองรูจักคิดและใชปญญาฝกฝนไปทีละข้ันจน

สามารถวินิจฉัยแยกแยะสิงดีสิ่งช่ัว (อยางที่เรียกวารูผิดชอบช่ัวดี) แลวละเวนสิ่งช่ัวเพิ่มพูนสิ่งที ่ชอบ

ธรรมและมีจิตใจผองใสบริสุทธ์ิได 

 3.  การฝกหัดอบรมตนตามหลักไตรสิกขาเปนการฝกอบรมตน ที่เปนข้ันตอนสืบเนือง

เริ่มจากรูปธรรมไปหานามธรรมเริ่มจากสิ่งทีงายไปสูสิ่งที่ยาก เชน การกําจัดกิเลสอยางหยาบดวยการ

ควบคุมความประพฤติของทางกายและทางวาจา น้ันเปนกระบวนการที่สังเกตเห็นไดชัดเหมือนการกําจัด

เศษสวะทัง้หลายที่ลอยมาตามสายนํ้าน้ันหากสังเกตอยางต้ังใจก็จะมองเห็นไดครั้นผูศึกษาฝกปฏิบัติตอไป

จนสามารถกําจัดกิเลสอยางละเอียดที่ฝงลึกแอบซอนอยูในกมลสันดานเสียไดก็เหมือนกับการกลั่นนํ้า 

ที่แมจะดูใสแตมีละอองตกตะกอนนอนกนอยูใหบริสุทธ์ิสะอาด ผูที่ฝกหัดอบรมตนตามกระบวนการน้ี

จึงเรียนลัดไมไดหลอกตนเองและผูอื่นและผูที่เรยีนไดสําเร็จตองเปนผูที่มีปญญาและใชปญญาจนไดรับ

ปริญญา 3 คือ ญาตปริญญาการกําหนดรูสภาวะลักษณะตีรณปริญญา การกําหนดรูสามัญลักษณะ 

และปหานปริญญาการกําหนดรูดวยการละความยึดติดในสิ่งทั้งหลายเหลาน้ันเสียไดโดยสิ้นเชิง 

 4.  การฝกหัดอบรมตนตามหลักไตรสิกขาน้ันเปนการพัฒนามนุษยทางรางกาย วาจา

ความคิด จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญาเปนการพัฒนาที่กวางและลึกมากกวาการศึกษาที่เราเขาใจ

โดยทั่ว ๆ ไปเพราะเปนการฝกหัดอบรมเพื่อรู เพื่อรูสึก เพื่ออยากจะตอสูตอสูเพื่ออิสรภาพอิสรภาพ      

ที่หลุดพนจากความทุกขและความช่ัวอิสรภาพของวิญญาณมนุษย คือ สันติความสงบเย็น 

 5.  การฝกหัดอบรมตามหลกัไตรสกิขาเปนกระบวนการศึกษาที่มีลกัษณะบูรณาการและ

ปจจัยที่วามีลักษณะบูรณาการ น้ันเพราะองคประกอบทุกองคประกอบ คือ ศีล สมาธิ ปญญาและ

มรรคมีองคแปดซึ่งเปนวิธีการประพฤติ เพื่อบรรลุจุดประสงคสูงสุดน้ันมีลักษณะที่ผสมกลมกลืน         

อยางไดสัดสวนสมดุลกันมีความสอดคลองรองรับกันทั้งในดานที่ตองละเวนและในดานที่เจริญยากที่จะ

แยกออกอยางโดดเดียวและไมสามารถตัดองคประกอบขอใดทิ้งไปได 

พัฒนามนุษยตามหลักไตรสิกขา 

พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต, 2542 : 64) ไดกลาวถึงกระบวนการแหงพฤติกรรมของมนุษย 

วาแบงได 2 แบบ คือ 

 แบบที่ 1 (ไรการศึกษา) : อวิชชา + ตัณหาพฤติกรรมสรางทกุข (กอปญหา) 

 แบบที่ 2 (มีการศึกษา) : ปญญา + ฉันทะพฤติกรรมสลายทกุข (แกปญหา) 

กระบวนการแบบที่ 2 เปนแนวทางในการพัฒนามนุษย คือ การที่มนุษยมีความคิดก็นับได

วาเริ่มมีการศึกษาและเมือ่มกีารศึกษาปญญากเ็กดิข้ึน ซึ่งเปนตัวแกนสําคัญของการพัฒนาตนเอง ดังน้ัน

การศึกษาตองเปนการฝกคนใหพัฒนาปญญา เพื่อนําปญญามากําจัดตัณหาและกําหนดพฤติกรรม          

ที่ถูกตองดีงาม 
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ในการศึกษาตามหลักพุทธศาสนาหรือการปฏิบัติธรรมสิ่งที่สําคัญที่จะตองมี คือ ความเช่ือ 

ในโพธิ เรียกวา โพธิศรัทธา ซึ่งถือวาเปนศรัทธาพื้นฐาน คือ มนุษยเช่ือในปญญาที่ทําใหมนุษยเปนพุทธะ 

ไดและเมื่อมนุษยมีความเช่ือ ดังน้ันแลวจะทําใหมนุษยพรอมที่จะฝกฝนตนเองการฝกฝนและพัฒนา

มนุษยในทางพุทธศาสนาจัดวางเปนหลัก เรียกวา ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา ซึ่งถือวาเปนระบบ

การศึกษาที่ทําใหบุคคลพัฒนาอยางมีบูรณาการและใหมนุษยเปนองครวมที่พัฒนาอยางมีดุลยภาพ 

พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต, 2538 : 609) ยังไดกลาวอีกวาไมวาเรากําลังฝกอบรมอยูในชวง

ตอนใดของไตรสิกขาก็ตามไมวาจะเปนข้ันศีล ข้ันสมาธิ หรือข้ันปญญาการปฏิบัติแตละข้ันของไตรสิกขา

ยอมดําเนินอยูเรื่อยไปตลอดเวลาทุกชวงตอนการกลาวออกมาวาเปนข้ันศีล ข้ันสมาธิหรือข้ันปญญา

เปนการบอกแจงวาในตอนน้ันกําลังเรงรัดใหระดมการฝกอบรมองคประกอบประเภทน้ันใหมากเปนพิเศษ

หรือวาในตอนน้ันองคประกอบประเภทน้ันกําลังถูกเรียกออกมาใชงานมีบทบาทโดดเดนออกหนา

องคประกอบประเภทอื่นมองดูในแงหน่ึงเปนเหมือนวามีระบบการฝกจากขางนอกและระบบการฝก

จากขางในซึ่งทํางานประสานขานรับกันดวยดี 

เพ็ญรุง ปานใหม (2544 : 21 - 22) ไดกลาวถึงกระบวนการศึกษาเพื่อพัฒนามนุษยตาม

หลักไตรสิกขาวา มีความสําคัญ ดังน้ีศีลเปนเรื่องการฝกพฤติกรรมเครื่องมือที่ใชในการฝกศีล คือ วินัย

เด็กควรไดรับการปลูกฝงใหอยูในหลักของศีล 5 เนนการไมเบียดเบียนกันทางสังคมดวยการมีพฤติกรรม 

ที่ไมละเมิดตอกันไมเบียดเบียนกันโดยไมทํารายชีวิตรางกายไมลักขโมยไมแยงของรักของหวงของผูใด

ไมใชวาจาประทุษรายสรางความมีสติสัมปชัญญะโดยใหเห็นโทษของการด่ืมสุราเสพของมึนเมาของ

เสพติดนอกจากการปลูกฝงการไมเบียดเบียนกันทางสังคมแลวยังตองพัฒนาเด็กในเรื่องความสัมพันธ

ทางสังคมในลักษณะเกื้อกูลสรางสรรคและสงเสริมสันติสุขใหเกิดข้ึน 

การพัฒนาเด็กในระดับศีลจะตองต้ังเปาหมายที่จะสรางพฤติกรรมเคยชินที่ดีงามใหสะสมข้ึน

ในตัวเด็กเมื่อเกิดการสะสมและปฏิบัติติดตอกันไปก็จะสงผลไปที่จิตใจใหเกิดความช่ืนชมและยึดถือ

ดวยเวลาจะประพฤติอยางน้ันความช่ืนชมยึดถือในจิตใจก็จะสงแรงเสริมใหมีเจตนาที่จะมุงประพฤติ

อยางน้ัน สมาธิเปนเรืองการฝกในดานจิตหรือระดับจิตใจการอบรมเด็กไปในเรื่องการพัฒนาคุณลักษณะ

ตาง ๆ ทางจิตใหสมบูรณดวย 

 1. คุณภาพจิต คือ ประกอบไปดวยคุณธรรมเปนความเมตตากรุณาความเอื้อเฟอเผื่อแผ

ความเคารพนับนอบนอม ความออนนอมถอมตน ความเห็นอกเห็นใจผูอื่นความมีนํ้าใจ ความกตัูกตเวที 

เปนตน 

 2.  สมรรถภาพจิต คือ การมีจิตใจเขมแข็งมีความขยันหมั่นเพียรมีความอดทนไมยอทอ

มีความรับผิดชอบมีความแนวแนมั่นคงมีความกระตือรือรนมีนิสัยใฝรูใฝเรียนมีสติมีสมาธิ เปนตน 

 3.  สุขภาพจิต คือ การมีจิตใจราเริงเบิกบานมีความสดช่ืนผองใสมีความพอใจอิ่มเอมใจ

และสงบสุข เปนตน 
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ปญญาเปนเรื่องของการฝกหรือพัฒนาในดานการรู ความจริงโดยนัยน้ีเด็กควรไดรับการ

อบรมสั่งสอนในทางที่ถูกที่ควรในเรื่องความเช่ือความเห็นความรูความเขาใจการรูจักคิดรูจักพิจารณา

รูจักวินิจฉัยไตรตรองรูจักแกปญหารูจักดําเนินการตาง ๆ อยางมีเหตุผลรูจักคิดการตาง ๆ อยาง

สรางสรรค โดยเฉพาะอยางย่ิงเนนการรูตรงตามความเปนจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงน้ัน คือ รูเทาทัน

ธรรมดาของโลกและชีวิตในการฝกอบรมเด็กตามหลักไตรสิกขาน้ีสามารถฝกไดในทุกการกระทํา        

ของเด็กและหากฝกใหเด็กรูจักการตรวจสอบตนเองดวยก็จะชวยใหการปฏิบัติ ศีล สมาธิและปญญา

กาวหนาย่ิงข้ึนน้ัน คือ เมื่อทําอะไรก็ใหพิจารณาดูวาการกระทําของตนในครั้งน้ี ทําใหเกิดการ

เบียดเบียนเกิดความเดือดรอนแกผูหน่ึงผูใดหรือไม หรือวาการกระทําน้ันเปนไปเพื่อความสนับสนุน

เกื้อกูลชวยเหลือและสรางสรรค (ศีล) 

ในการกระทําเดียวกันน้ี จิตใจของตนเปนอยางไรทําสิ่งน้ันไปดวยจิตใจที่เห็นแกตัวคิดราย

ตอใครทําดวยความริษยาอาฆาตความโลภ ความโกรธ ความหลงหรือเปลาหรือทําดวยความรัก ความ

เมตตาความปรารถนาดีตอกัน ทําดวยความขยันหมันเพียรความรับผิดชอบความศรัทธา ความมีสติ 

ในขณะที่ทํามีสุขภาพจิตใจเปนอยางไร เชน เรารอนกระวนกระวายเศราหมองขุนมัวหรือวามีจิตใจ            

ที่ราเริงผองใสอิ่มเอมใจสุขสงบ (สมาธิ) 

การกระทําครั้งน้ีทําดวยความรู ความเขาใจ ในเรื่องที่ทํามีความเขาใจกฎเกณฑและความมุง

หมายทําโดยมีการคิดพิจารณาไตรตรองอยางรอบคอบมองเห็นถึงผลดีผลเสียและวิธีการรับปรุง แกไข

แลวหรือไม (ปญญา) 

จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา กระบวนศึกษาเพื่อฝกอบรมและพัฒนามนุษยตามหลัก

ไตรสิกขาเปนกระบวนการศึกษาเพื่อพัฒนามนุษยดวยหลักของศีล สมาธิ และปญญาใหสามารถ

ดํารงชีวิตในสังคมอยางสันติเนนการปฏิบัติฝกหัดอบรมควบคุมกายวาจาใหพูดดีทําดี (ศีล) ฝกหัด

อบรมใหมีความคิดทีแนวแนปลอดโปรงต้ังใจใหมีสติรูตัวมีจิตต้ังมั่นแนวแนอยางตอเน่ือง (สมาธิ) และ

ฝกหัดอบรมใหเกิดความรูอยางสูงสุดเพื่อใหเกิดความเห็นที่ตรงความจริงนึกคิดในทางที่ถูกตองดีงาม

จนบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว (ปญญา) 

การจัดการเรยีนรูแบบไตรสิกขา 

การจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขาเปนกระบวนการเรียนรูอีกรูปแบบหน่ึงที่นําหลักธรรมของ

พระพุทธศาสนามาประยุกตใชกับการเรียนการสอน เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและเขาใจเน้ือหา

สาระของบทเรียนเน่ืองจากนักเรียนไดฝกปฏิบัติอบรมทั้งทางกาย วาจา จิตใจและสติปญญา ทั้งน้ี เพื่อให

เกิดความเขาใจมากย่ิงข้ึนผูวิจัยจึงขอนําเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจดัการเรียนรูแบบไตรสิกขาดังน้ี 

ความหมายของการจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขา 

การจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขาเปนเปนการจัดการเรียนรูตามแนวพุทธอีกรูปแบบหน่ึงที่นํา

หลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจามาใชในการจัดการเรียนรู ซึ่งถือเปนกระบวนการฝกหัดอบรมทางกาย 
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วาจา จิตใจและปญญาของนักเรียนใหบรรลุจุดหมายสูงสุด ซึ่งมีนักการศึกษานักวิชาการและผูวิจัย

หลายทานไดใหความหมายของการจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขาไวดังน้ี 

บรรเทา กิตติศักด์ิ (2528 : 289 - 290) กลาววาการจัดการเรียนรูแบบไตรสกิขาเปนวิธีสอน 

ที่ยึดศีลสมาธิปญญาเปนแนวทางในการปฏิบัติโดยนักเรียนมีศีลสิกขา คือ สํารวมกายวาจาใหถูกตอง

อยูในองคแหงศีลมีจิตสิกขา คือ ฝกจิตใหสงบมั่นคงผองใสระงบัจากกิเลสเมื่อจิตสงบมั่นคงเปนจิตที่ฝก

ดีแลวก็เปนจิตอันควรแกการงานที่จะพิจารณาธรรมไดตรงกับสภาพความเปนจริงปญญาสิกขา คือ 

การพิจารณารางกายความรูสกึนึกคิดของตนในขณะที่มสีมาธิวาทุกสิ่งทกุอยางตางก็เกิดข้ึนต้ังอยูดับไป

เปนของไมเที่ยงไมทนทานไมสามารถต้ังอยูไดเปนของที่ไมควรยึดถือเปนการอบรมคนใหเขาใจหลัก

สภาพความเปนจริงเพื่อละกิเลสละทุกขหากอบรมปญญาแลวสมาธิและศีลก็จะมั่นคงข้ึนตามลําดับ

ปญญาสิกขาจึงเปนการใชปญญาพิจารณาทุกขหรือปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนฉะน้ันการสอนแบบ

ไตรสิกขาจึงเปนการสอนที่นักเรียนไดปฏิบัติจริง 

สุมน อมรวิวัฒน (2528 : 47) กลาววาการจดัการเรียนรูแบบไตรสิกขาเปนการสอนที่เช่ือ วา 

คนที่มีปญญาและเกิดปญญาวิสุทธิข้ึนไดน้ันตองเกิดจากมีกําลัง (พละ) จิตใจกําลังความคิดที่แนวแน 

ไมหว่ันไหวซัดสายวอกแวกตองเพงพินิจคิดตรองในเรื่องเดียวคนที่จะมีกําลังความคิดรวมเปนจุดเดียว

แนวแน (สมาธิ) ไมหว่ันไหวซัดสายไดตอเมื่อรางกายอยูในสภาพปกติเรยีบรอยสงบเรียบมีระเบียบวินัย 

(มีศีล) น่ันคือถานักเรียนฝกควบคุมสภาพทางกายใหอยูในระเบียบวินัยเรียบรอยจะชวยใหจิตใจสงบ 

ไมฟุงซานหว่ันไหวไปนอกเรื่องนอกหองเรียนซึ่งจะชวยใหมีกําลัง ความคิดคมกลาสามารถแกปญหา 

ทําความเขาใจปญหาไดทําใหเกิดปญญามีความรูแจงเรื่องน้ัน ๆ (ปญญา) ไดดวยตนเองประจักษดวย

ตนเองไมใชเพียงแตรูหรือทราบจากการบอกเลาใหฟงเทาน้ัน 

วันเพ็ญ วรรณโกมล (2544 : 63 - 64) กลาววาการจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขาเปนวิธีสอน  

ที่ประกอบดวยข้ันตอนในการศึกษาตามลําดับ 3 ข้ันตอนเริ่มตนดวยการใหนักเรียนมีศีล คือ มีระเบียบ

วินัยในการปฏิบัติตนกอนตอจากน้ันใหนักเรียนมีสมาธิ การมีสมาธิก็ตอเมื่อรางกายอยูในสภาพปกติ

และเมื่อกายควบคุมสติไดจิตใจก็สงบชวยใหเกิดปญญารูแจงวิธีการเรียนแบบน้ีเนนกระบวนการคิด

และความรูแจง 

จากความหมายที่กลาวมาขางตนสรุปไดวาการจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขา หมายถึง 

กระบวนการจัดการเรียนรูโดยการฝกหัดอบรมตนเอง 3 ข้ันตอน ประกอบดวย ศีลสิกขาเปนข้ันที่

นักเรียนควบคุมกายและวาจาพรอมที่จะปฏิบัติกิจกรรม จิตตสิกขาเปนข้ันที่นักเรียนมีจิตมุงมั่นและ 

จดจออยางตอเน่ืองอยูกับสิ่งที่ไดรับมอบหมาย และปญญาสิกขาเปนข้ันที่กระตุนใหนักเรียนไดฝกคิด

อยางมีเหตุผลเกิดความรูความเขาใจสิงตาง ๆ โดยใชสติในการควบคุมจัดเปนกระบวนการที่มีความ

ตอเน่ืองและสัมพันธกันสงผลใหเกิดทกัษะการคิดอยางมีวิจารณญาณทุกข้ันตอนสามารถเปนจดุเริม่ตน

ของกระบวนการจัดการเรียนรูได ทั้งน้ี ข้ึนอยูกับเน้ือหาของบทเรียน 
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ขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขา 

การจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขาเปนการสอนที่เนนใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติดวยตนเองทั้งทาง

กายวาจาจิตใจและปญญาเพื่อใหนักเรียนพิจารณาถึงประโยชนหรือโทษดวยตนเองสามารถนําความรู

เหลาน้ันมาเปนหลักในการปฏิบัติตนตอไปไดซึ่งมีนักการศึกษานักวิชาการและผูวิจัยหลายทานได

กลาวถึงข้ันตอนของการจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขาไวดังน้ี 

บรรเทา กิตติศักด์ิ (2528 : 289 - 290) กลาววา การจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขามี 3 ข้ันตอน 

ดังน้ี 

 1. นักเรียนรักษาศีลโดยควบคุมกายวาจาใหอยูในระเบยีบวินัยและองคแหงศีลรักษาศีล

มิใหขาดตกบกพรอง 

 2. นักเรียนฝกสมาธิดวยการสวดมนตสํารวมศีลของตนเองกําหนดลมหายใจและฝกจิต

ใหมันเปนสมาธิควรปฏิบัติทุกวันวันละ 5 - 10 นาท ี

 3. นักเรียนฝกการใชปญญาพิจารณาไตรตรองในขณะที่จิตมีสมาธิใหพิจารณาสภาพ

ความเปนจริงดวยเหตุดวยผลพิจารณารางกายความคิดการปฏิบัติตลอดจนความรูสึกนึกคิดใหเขาใจ

สภาพความเปนจริงวาทุกสิ่งทุกอยางไมย่ังยืนไมมีสาระไมยึดถือวาเปนของเราหรือเปนเรากําหนดสภาพ 

ธรรมที่เราไดกระทําวาผิดศีลอยางไรและมีอุบายที่จะควบคุมกายวาจาใจอยางไรที่จะไมตกอยูในอํานาจ

ของอกุศลมูล คือ โลภะ โทสะ โมหะนักเรียนสามารถบรรยายลําดับสิ่งที่พิจารณาไดโดยละเอียดและ

เสนอขอปฏิบัติไดถูกตองตามสภาพปญหาที่เผชิญอยูผูสอนจะทําหนาที่สรุปหลักธรรมใหผูเรียนได

พิจารณาและใหกาลังใจในการปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา 

กรมการศาสนา (2548 : 242) กรมวิชาการ (2546 : 175) และสุมน อมรวิวัฒน (2513 : 

47 - 48) กลาวในทํานองเดียวกันวาการจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขามี 3 ข้ันตอน ดังน้ี 

 ข้ันที่ 1 ข้ันศีล (ศีลสิกขา) คือ การควบคุมใหนักเรียนอยูในระเบียบวินัยทั้งกายและ

วาจาใหอยูในสภาพเรียบรอยเปนปกติรางกายพรอมที่จะเรียน 

 ข้ันที่ 2 ข้ันสมาธิ (จิตตสิกขา) คือ การฝกสมาธิขางตนในการควบคุมสติใหนักเรียนรวม

จิตใจความคิดใหแนวแนเปนจุดเดียวเรื่องเดียวตัดสิ่งรบกวนอื่น ๆ ออกจากความคิดและจิตใจ 

 ข้ันที่ 3 ข้ันปญญา (ปญญาสิกขา) คือ ข้ันที่นักเรียนใชสมาธิในการทําความเขาใจสิ่งตาง ๆ 

ที่เรียนจนเกิดการเรียนรูในเรื่องน้ันพิจารณาผลที่เกิดข้ึนเกิดปญญาข้ึนในตนเองมีมโนทัศนในเรื่องน้ัน

ไดถูกตองตรงตามความเปนจริง 

สุนีย ผจญศิลป (2546 : 19) กลาววา การจัดการเรียนรูแบบไตรสกิขามี 5 ข้ันตอน ดังน้ี 

ข้ันที่ 1 ข้ันนําเขาสูบทเรียนครูใหนักเรียนดูรูปภาพขาวหรือหัวขอขาวจากหนังสือพิมพหรือ

สรางสถานการณใหอยูในขอบขายเน้ือหาที่สามารถกระตุนใหนักเรียนเลือกกระทําผิดศีลธรรมหรือ        

ถูกศีลธรรมในการตอบสนองตอสถานการณที่จะใหตอไป 
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ข้ันที่ 2 ข้ันศีลสิกขาครูกําหนดสถานการณใหและเปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความรูสึกตอ

สถานการณในการเลือกกระทําผิดหลักศีลธรรมหรือถูกหลักศีลธรรม 

ข้ันที่ 3 ข้ันจิตตสิกขาหรือการทําสมาธิการนําจิตที่ฝกฝนจนสงบแลวในข้ันตนมาควบคุมสติ

ใหระลึกอยูกับลมหายใจเพื่อระลึกแนวแนที่จุดเดียว จนจิตสงบผองใสปราศจากสิ่งรบกวนหรือทําให

เศราหมองและจิตใจอยูในสภาพพรอมเหมาะสมกับการใชงานมากที่สุด โดยครูใหหลักในการฝกสมาธิ 

2 ข้ันตามลําดับ ดังน้ี 1) ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยแลวน่ังขัดสมาธิขาขวาทับขาซายหงายมือขวาทับมือ

ซายต้ังกายตรงแตไมเกร็งตัว 2) หลับตาหรือเพงมองรูปภาพที่เกี่ยวกับเน้ือหาที่เรียนจิตใจจดจอเกี่ยวกับ

เรื่องน้ันเพียงเรื่องเดียวกําหนดลมหายใจเขา - ออก แลวกลาวภาวนาสั้น ๆ เกี่ยวกับภาพที่เพงมอง

หรือสถานการณน้ัน 5 นาที เมื่อทดสอบไดแลววานักเรียนมีสมาธิใหนักเรียนออกจากสมาธิได 

ข้ันที่ 4 ข้ันปญญาสิกขาการกําหนดพจิารณาผลทีเ่กดิข้ึนในใจของตนในการเลือกปฏิบัติหรือ 

ไมปฏิบัติไดอยางสมเหตุสมผล โดยการปฏิบัติตามกระบวนการพัฒนาปญญา 3 ดานคือ 1) การฟงและ

การอาน (สุตมยปญญา) 2) การคิดทบทวนพิจารณาหาเหตุผลความเปนไปไดและไมไดแลวทดสอบกับ

ขอมูลเดิมที่ไดฟงไดอานมา (จติตามยปญญา) 3) การลงมือปฏิบัติเพื่อทดสอบสิง่ที่ไดมาจากการฟงการ

อานและการคิด (ภาวนามยปญญา) 

ข้ันที่ 5 ข้ันสรุปผลและประเมินผลครูและนักเรียนรวมกันสรุปขอคิดและสาระสําคัญ         

ของบทเรียน โดยครูเพิ่มเติมสวนที่บกพรองใหสมบูรณมากข้ึนครูวัดและประเมินโดยพิจารณาจากการ

ตอบคําถามความสนใจการมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรม 

วนิดา กันตะกนิษฐ (2551 : 4) กลาววา การจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขามี 3 ข้ันตอนดังน้ี 

 1.  ข้ันศีล คือ ข้ันที่นักเรียนตองควบคุมตนเองใหอยูในระเบียบวินัยทั้งทางกายวาจา

และใจใหอยูในสภาพเรียบรอยเปนปกติเปนข้ันการเรียนรูที่ยังตองพึ่งพิงครูหรือแหลงการเรียนรูตาง ๆ 

ที่นักเรียนจะตองศึกษาเรียนรูขอมูลขอเท็จจริงทฤษฎีหลักการและลงมือปฏิบัติตามธรรมชาติวิชา 

 2.  ข้ันสมาธิ คือ ข้ันที่นักเรียนตองรวบรวมจิตใจความคิดใหแนวแนเปนจุดเดียวตัด

สิ่งรบกวนอื่น ๆ ออกจากความคิดและจิตใจเปนข้ันที่นักเรียนเริ่มสรางรูปแบบการคิดของตนเอง          

โดยอาศัยหลักการทฤษฎีที่ไดเรียนรูมาเขาไปสูการคิดวิเคราะหทบทวนลงมือฝกปฏิบัติฝกฝนอยาง

คลองแคลว โดยอัตโนมัติวางแผนทํากิจกรรมหรือโครงงานเพื่อคนหาคําตอบดวยตนเอง 

 3.  ข้ันปญญา คือ ข้ันที่นักเรียนใชความคิดในการสรางรูปแบบใหม ๆ  สรางสรรคผลงาน

หรือช้ินงานหรือพิจารณาผลของการกระทําของตัวเอง ในการเลือกกระทําผดิหรือถูกตามหลักศีลธรรม

เปนการเรียนรูทีบู่รณาการเขาดวยกันระหวางความรู รอบรู ลึกจากการรับขอมูลแหลงความรูภายนอก

ความรูรอบรูลึกจากการคิดกระบวนการทํางานของจิตภายในตัวนักเรียนและความรูรอบรูลึกจากการ

ลงมือเมือปฏิบัติ 
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จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวาข้ันตอนการจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขามี 3 ข้ันตอนใหญ ๆ 

ไดแก ข้ันศีลสิกขา ข้ันจิตสิกขา และข้ันปญญาสิกขา โดยข้ันศีลสิกขาเปนข้ันที่นักเรียนควบคุมกาย

และวาจาพรอมทีจะปฏิบัติกิจกรรม ขันจิตสิกขาเปนขันที่นักเรียนมีจิตมุงมันและจดจออยางตอเน่ือง

อยูกับสิ่งที่ไดรับมอบหมาย และข้ันปญญาสิกขาเปนข้ันที่กระตุนใหนักเรียนไดฝกคิดอยางมีเหตุผลเกิด

ความรูเขาใจสิ่งตาง ๆ โดยใชสติในการควบคุมจัดเปนกระบวนการที่มีความตอเน่ืองและสัมพันธกัน

สงผลใหเกิดทักษะการคิดอยางมีวจารณญาณทุกข้ันตอนสามารถเปนจุดเริ่มตนของกระบวนการจัด 

การเรียนรูไดทั้งน้ีข้ึนอยูกับเน้ือหาของบทเรียน 

 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาหนวยการเรียนรู 

 

การจัดเน้ือหาในแตละรายวิชา ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2544 เปนการจัด

ตามหนวยการเรียนรู (Unit plan) ซึ่งเทียบเทากับบท ในหลักสูตรที่ผานมาหนวยการเรียนรูเปนการ

จัดเน้ือหา กระบวนการเรียนรู และการประเมินที่ครบเบ็ดเสร็จภายในแตละหนวยหรือครบวงจร

เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูตามที่กําหนด (กรมวิชาการ, 2546 : 91)  

หนวยการเรียนรู  

ในการจัดหนวยการเรียนรูน้ันเปนสิ่งสําคัญในการจัดการศึกษา หนวยการเรียนรูเปรียบเสมือน

ขอกําหนดในการจัดการเรียนการสอน การวิเคราะห และจัดแยกหนวยการเรียนรูน้ันจึงเปนสิ่งจําเปน

สําหรับครูผูสอน โดยมีผูกลาวถึงหนวยการเรียนรูไวดังน้ี 

เบญจมาศ อยูเปนแกว (2547 : 14) ใหความหมายวา หนวยการเรียนรู หมายถึง จํานวน

เน้ือหาของบทเรียนที่สามารถเรียนจบในตัว ซึ่งอาจจะมีมากกวา 1 บทเรียน และมีแบบฝกหัด 

แบบทดสอบประกอบการเรียน 

กรมวิชาการ (2548 : 15 - 17) ใหความหมายวา หนวยการเรียนรู หมายถึง สาระการเรียนรู

ที่จัดเปนชุดหรือเปนหมูหรือเปนกลุม ในลักษณะสัมพันธเช่ือมโยงหรือบูรณการเพื่อสะดวกในการจัด 

การเรียนรู 

นพเกา ณ พัทลุง (2548 : 15 - 17) ใหความหมายวา หนวยการเรียนรู หมายถึง สาระการ

เรียนรูยอยของรายวิชา ซึ่งสวนใหญจะประกอบดวย องคประกอบหลักเชนเดียวกับหลักสูตรรายวิชา 

คือ ช่ือหนวย จุดมุงหมายการเรียนรู เน้ือหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู และการประเมินผลการเรียนรู 

และอาจรวมถึงทรัพยากรบุคคล สื่อและวัสดุอุปกรณตาง ๆ  

สํานักวิชาการและมาตรฐาน (2551 : 7) กลาววา หนวยการเรียนรู คือ หนวยการเรียนรู          

ที่มีมาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด เปนเปาหมายของหนวยและองคประกอบภายในหนวยการเรียนรู ไดแก 

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด สาระสําคัญ สาระการเรียนรู ช้ินงานหรือการงานที่กําหนดใหผูเรียน
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ปฏิบัติ กิจกรรมการเรียนการสอนและเกณฑการประเมินครบทุกองคประกอบของหนวยการเรียนรู 

จะตองเช่ือมโยงมาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด เปนเปาหมายของหนวย 

กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 7) ใหความหมายวา หนวยการเรียนรู คือ การวางแผนและ

ออกแบบไวเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามเปาหมาย นอกจากน้ี หนวยการเรียนรู หมายถึง หนวย

การเรียนการสอนจะตองประกอบดวยเน้ือหาวิชาจํานวนหน่ึงที่ถูกคัดเลือกมาภายใตหัวขอหน่ึงและ      

มีจุดประสงครวมกันอยางหน่ึงจะตองใชกิจกรรมและประสบการณหลายอยางในการที่จะใหผูเรียนได

เรียนรู สิ่งสําคัญที่หนวยการเรียนการสอนจะตองมีนอกเหนือจากที่กลาวมาคือ ผูเรียนจะตองมีปญหา

รวมกันเน้ือหาและวิธีการจัดตองมีความหมายตอผูเรียน และรวมใหผูเรียนไดเรียนรูอยางตอเน่ือง         

อีกความหมายหน่ึงของหนวยการเรียนรู คือ หนวยการเรียนรูที่มีมาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด          

เปนเปาหมายของหนวยและองคประกอบภายในหนวยการเรียนรู ไดแก มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด 

สาระสําคัญ สาระการเรียนรู ช้ินงานหรือการงานที่กําหนดใหผูเรียนปฏิบัติ กิจกรรมการเรียนการสอน

และเกณฑการประเมินครบทุกองคประกอบของหนวยการเรียนรู จะตองเช่ือมโยงมาตรฐานการเรียนรู 

/ตัวช้ีวัด เปนเปาหมายของหนวย (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักคณะกรรมการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน และนาตยา ปลันธนานนท (2545 : 60 - 61) ไดจัดแบงประเภทของหนวยการเรียนรูตาม

ช่ือของหนวยการเรียนรูน้ัน ๆ วาสื่อไปในทางใด ซึ่งสามารถแบงไดเปน 9 ประเภท ไดแก  

 1.  หนวยการเรียนรูที่เปนประเด็นสําคัญ (Thematic Unit) หนวยการเรียนรูลักษณะน้ี

สื่อความหมายที่เปนแนวคิด หรือ ความคิดรวบยอด (Concept Unit) ที่กวางขวาง เชน หนวยการ

เรียนรูเรื่องสิ่งแวดลอมระบบปฏิสัมพันธ ความหลากหลายของการเปลี่ยนแปลง  

 2.  หนวยการเรยีนรูทีเ่ปนหวัขอ (Topic Unit) หนวยการเรียนรูในลักษณะน้ีสื่อใหผูสอน

มุงใหนักเรียนมีความรูความเขาใจเปนหลัก เชน หนวยการเรียนรูเรื่องครอบครัว พืช ยา  

 3.  หนวยการเรียนรูที่เปนปญหา (Problem Unit) หนวยการเรียนรูลักษณะน้ีกระตุน

ใหเกิดการออกแบบการเรียนการสอนเพื่อมุงหาคําตอบจากหนวยการเรียนรูน้ี เชน หนวยการเรียนรู

เรื่องนํ้าอัดลมเปนอยางไร เห็นอะไรในชอนกินขาว มองไดไกลแคไหน 

 4.  หนวยการเรียนรูที่เปนประเด็นสําคัญ (Issue Unit) จะคลายกับหนวยการเรียนรู        

ที่เปนประเด็นปญหาแตประเด็นสําคัญ (Issue) มักเปนปญหาที่กําลังมีความเคลื่อนไหวอยูในสังคม        

ยังไมสามารถหาขอยุติ สวนปญหา (Problem) มักเปนปญหาที่เรื้อรังมานาน สั่งสมอยูในสังคมมานาน 

จนเปนที่รับรูทั่วไป การกําหนดหนวยการเรียนรูวาเปนประเด็นสําคัญหรือไม จงข้ึนอยูกับภาวการณ 

ในสังคมขณะน้ัน หนวยการเรียนรูแบบน้ีจงมีความทันสมัยทันเหตุการณ 

 5.  หนวยการเรียนรูที่เปนคานิยม คุณธรรม จริยธรรม (Value Unit หรือ Moral Unit) 

เปาหมายของหนวยการเรียนรูประเภทน้ีมุงพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ใหเกิดข้ึนในตัวนักเรียน เชน 

หนวยการเรียนรู เรื่องความรักชาติ การเสียสละ ความรับผิดชอบ การพึ่งพา  



 42

 6.  หนวยการเรียนรูที่เปนเหตุการณ เรื่องราว วรรณกรรม (Story Unit หรือ Literature 

Unit) เปาหมายของหนวยการเรียนรูประเภทน้ีมุงนําเสนอเรื่องราวตาง ๆ ประวัตความเปนมาใหนักเรียน

มีความรูความเขาใจ และสะทอนแงคิด มุมมองตาง ๆ จากเรื่องราวน้ัน เชน หนวยการเรียนรูเรื่อง

อาณาจักรสุโขทัย รัชกาลที่ 9 สุนทรภู พระอภัยมณี  

 7.  หนวยการเรียนรูที่เปนอาชีพ (Career Unit) หนวยการเรียนรูลักษณะน้ีมีเปาหมาย

ใหนักเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับความรูที่มีอยูในอาชีพตาง ๆ ลักษณะของอาชีพน้ันไดสํารวจอาชีพ          

การเตรียมตัวการสูอาชีพน้ัน ๆ ใหประสบความสําเร็จ เชน หนวยการเรียนรูเรื่องครู ตํารวจ 

 8.  หนวยการเรียนรูที่เปนโครงงาน (Project Unit) หนวยการเรียนรูแบบนช้ีนําให

เปาหมายการเรียนเนนไปที่การใหนักเรียนคิดโครงงาน ทําโครงงาน สรางช้ินงานตาง ๆ เชน กังหันลม 

ระบบนิเวศ ปาชายเลน การยอมผา  

 9.  หนวยการเรียนรูที่เปนทักษะ (Skill Unit) หนวยการเรียนรูลักษณะน้ีใหความรูสึก       

ที่ตองใหนักเรียนมีทักษะเหลาน้ี เปนหนวยการเรียนรูที่มุ งหวังพัฒนาทักษะใหแกนักเรียน เชน            

การเจรจาตอรอง การจูงใจ การประนีประนอม  

จากหนวยการเรียนรูขางตนสามารถสรุปไดวา การจัดทําหนวยการเรียนรู เปนการกําหนด 

ที่มีมาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัด เปนเปาหมายของหนวยการเรียนรูตาง ๆ ซึ่งเปนข้ันตอนสําคัญที่สุด

ของการใชหลักสูตรสถานศึกษา เปนการนํามาตรฐานการเรียนรูสูการปฏิบัติในการจัดการเรียนรู         

เพื่อพัฒนาผูเรียน หนวยการเรียนรูสามารถแบงประเภทไดตามการต้ังช่ือของหนวยการเรียนรูโดยสื่อ

ความหมายไปในทิศทาง และลักษณะการเรียนรูในแบบใด ช่ือของหนวยการเรียนรูที่มีความหมาย

ชัดเจน สามารถแสดงถึงลักษณะของการเรียนรูที่ตองการใหเกิดข้ึนกับนักเรียน ทั้งยังชวยสื่อถึงจุดเนน 

เปาหมาย ขอบเขตการเรียนการสอนของหนวยการเรียนรูน้ัน ๆ ได ซึ่งทําใหการออกแบบการเรียน

การสอนของหนวยการเรียนรูน้ันมีเปาหมายชัดเจนตามไปดวย ดังน้ันเมื่อผูวิจัยศึกษาเกี่ยวกับการจัด 

ทําหนวยการเรียนรู และนํามากําหนดเปนเรื่องที่นํามาจัดทําเปนหนวยการเรียนรูที่สอดคลองกับ

วัตถุประสงคแลว พิจารณาวาเรื่องน้ัน ๆ จัดอยูในหนวยการเรียนรูประเภทใด เพื่อใหสามารถกําหนด

ลักษณะการเรียนรู ขอบเขตของการเรียนการสอนของหนวยการเรียนรูน้ัน ๆ ซึ่งหนวยการเรียนรู          

ที่พัฒนาข้ึนในครั้งน้ีเปนหนวยการเรียนรูเรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตรและการแบงเขตเวลาของโลก 

วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

ลักษณะของหนวยการเรียนรูท่ีดี  

ในการจัดการเรียนการสอน งานของสถานศึกษาจะเริ่มตนจากการพัฒนาหลักสูตร สราง

รายวิชาตาง ๆ จัดทํารายละเอียดหรือคําอธิบายรายวิชา จนมาสูงานของผูสอนที่ตองทําการวิเคราะห

รายละเอียดของรายวิชา คนหาสาระการเรียนรูที่นักเรียนตองเรียน ผูสอนตองสอน พิจารณาผลการ

เรียนรูรายวิชาที่ผูสอนตองใหนักเรียนมีความรูความสามารถตามน้ัน จากน้ันกําหนดหนวยการเรียนรู

ในรายวิชาน้ีเพื่อนําไปใชสอน  
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นาตยา ปลันธนานนท (2546 : 51 - 52) ไดใหขอเสนอลักษณะของหนวยการเรียนรูที่ดี        

มีคุณภาพ มีคุณคาตอนักเรียนวาควรมีลักษณะดังน้ี  

 1.  หนวยการเรียนรูควรใหความทาทาย นาสนใจ สอดคลองกับประสบการณชีวิตจริง

ของนักเรียน ใหความรูสึกวาหนวยการเรียนรูน้ันมีชีวิต นักเรียนสามารถที่จะเขาไปสัมผัสจับตองกับ 

สิ่งที่จะเรียนน้ันได เขาสามารถนําความรูจากหนวยการเรียนรูน้ีไปใชไดทันที นักเรียนเรียนแลวสนุก  

มีกิจกรรมใหเขาไดฝกฝนหลากหลายรูปแบบ ไมใชเต็มไปดวยเน้ือหาใหทองจํา ใหทําแตแบบฝกหัด 

แบบทดสอบนักเรียนควรไดรับทั้งความสนุก และความรูไปในเวลาเดียวกัน  

 2.  หนวยการเรียนรูควรเอื้อในการวางแผนใหเกิดเรียนที่เปนบูรณาการในกลุมสาระใด

สาระหน่ึง หรือขามกลุมสาระ หนวยการเรียนรูหน่ึงอาจประกอบดวยหัวขอตาง ๆ หลายหัวขอยอย ๆ 

ลงไปได เชน จากหนวยการเรียนแยกยอยไปเปนหัวขอ จากหัวขอหน่ึง ๆ แยกยอยเปนบทเรียนเชนน้ี 

ก็ได ดังน้ันเปาหมายการเรียนในแตละหนวยการเรียนรูหน่ึง ๆ จึงควรสะทอนผลผลิตจากการเรียน            

ที่ใหองคความรูกวางขวางและหลากหลาย มีลักษณะเปน Big Idea เปน Thematic Idea และ           

เปน Globally Unit เพื่อเอื้อใหเกิดการจัดกิจกรรมการเรียนใหเปนภาพใหญ ๆ  

รุนนภา นุตราวงศ (2547 : 7) หนวยการเรียนรูที่ดีและมีคุณคาตอการเรียนรู ควรมีลักษณะ

ดังตอไปน้ี 

 1.  เปนหนวยการเรียนรูที่นาสนใจ ทาทายผูเรียนใหอยากเรียนรูเพื่อแสวงหาคําตอบ 

 2.  เปนหนวยการเรียนรูทีส่อดคลองกับชีวิตประจําวันและสังคมของผูเรียนใหความรูสึก

วาหนวยการเรียนรูน้ันมีชีวิต สัมผัสได จับตองกับสิ่งที่จะเรียนได 

 3.  เปนหนวยการเรียนรูที่เรียนแลวสนุก มีกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย ไมใชเรียน

เน้ือหาที่เนนแตการทองจํา เรียนแลวสามารถนําความรูจากหนวยการเรียนรูไปใชไดทันทีเรียนแลวได

ทั้งความรูและความสนุกสนานในเวลาเดียวกัน 

 4.  เปนหนวยการเรียนรูที่มีความเหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ ความสนใจและความสามารถ

ของผูเรียน 

 5.  เปนหนวยการเรยีนรูทีเ่อือ้ตอการประเมนิผลการเรยีนรูดวยวิธีการประเมินทีห่ลากหลาย 

จักรพัฒน สมบรูณ (2550 : 1) ลักษณะของหนวยการเรียนรูที่ดีไวดังน้ี  

 1.  มีความละเอียด ชัดเจน มีหัวขอและสวนประกอบตาง ๆ ครอบคลุมตามศาสตรของ

การสอนโดยสามารถตอบคําถามตอไปน้ี 

  1.1 สอนอะไร (หนวย หัวเรือ่ง ความคิดรวบยอดหรือสาระสําคัญ) 

  1.2 เพื่อจุดประสงคอะไร (จุดประสงคการเรียนรู ซึ่งควรเขียนเปนจุดประสงค         

เชิงพฤติกรรม) 

  1.3 ดวยสาระอะไร (เน้ือหา/โครงรางเน้ือหา) 
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  1.4 ใชวิธีการใด (กจิกรรมการเรียนรูซึง่ใชกจิกรรมการเรยีนรูทีเ่นนผูเรยีนเปนสําคัญ) 

  1.5 ใชเครื่องมอือะไร (วัสดุอุปกรณ สื่อและแหลงการเรียนรู) 

  1.6 ทราบไดอยางไรวาประสบความสําเรจ็ (การวัดผลและประเมินผล) 

นพเกา ณ พัทลุง (2550 : 85) กลาวถึง ลักษณะของหนวยการเรียนรูที่ดีไวดังน้ี 

 1. การกําหนดแนวคิด แสดงถึงความเช่ือของผูสอนที่สะทอนถึงเปาหมายของโรงเรียน 

ธรรมชาติของผูเรียน วิธีการเรียนรูและเปาหมายของชีวิต โดยต้ังคําถามเพื่อกําหนดแนวคิดในลักษณะ 

ผูเรียนตองเรียนเน้ือหาน้ีเพราะอะไร 

 2. เปาหมาย เปนการกลาวถึงความคาดหวังทั่ว ๆ ไป เชน เปาหมายของการเรียน 

 3. เน้ือหาที่มีความจําเปนในการเรียนรูเพื่อใหบรรลุตามจุดประสงคในการสอนแตละครั้ง 

เน้ือหาตองมีความสําคัญตอสังคม สอดคลองกับความตองการของผูเรียน 

 4. กิจกรรมดี ควรมีลักษณะเปนกิจกรรมเด่ียว แตมีความสอดคลองกับจุดประสงค            

ในการสอนในแตละครั้ง 

 5. การประเมินผลตองมีความหลากหลาย เชน มีการทดสอบ การเขียน การสังเกต  

การสัมภาษณ การโตวาที การทําโครงงานเปนตน ซึ่งเรียกวาการประเมิน การประเมินเปนการบรรยาย

ประสิทธิภาพจากการสอนหรือหนวยการเรียนรู วิเคราะหสวนตาง ๆ ของหนวยการเรียนรู การมอง

ความสัมพันธภายในหนวยการเรียนรูโดยการใชคําถามในการประเมิน 

กรองจิตร เพชรกาศ (2553 : 49) กลาวถึง ลักษณะของหนวยการเรียนรูที่ดีไววา หนวยการ

เรียนรูที่ดีตองประกอบดวยหนวยการเรียนรูยอย อาจประกอบดวยมาตรฐานการเรียนรู สาระสําคัญ 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู สื่อ แหลงการเรียนรู 

และการวัดผล 

จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา หนวยการเรียนรูที่ดีจะตองเปนหนวยการเรียนรูที่นาสนใจ 

ทาทายผูเรียนใหอยากเรียนรูเพื่อแสวงหาคําตอบ มีกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย เรียนแลวสามารถ

นําความรูจากหนวยการเรียนรูไปใชไดทันทีเรียน ตลอดจนเปนหนวยการเรียนรูที่มีความเหมาะสมกับ

วัย วุฒิภาวะ ความสนใจและความสามารถของผูเรียน เอื้อตอการประเมินผลการเรียนรู ดวยวิธีการ

ประเมินที่หลากหลาย 

กระบวนการจัดทําหนวยการเรียนรู  

การสรางหนวยการเรียนรูในรายวิชาหน่ึง ๆ ควรมีการวางแผนกอนการสรางในเรื่องตาง ๆ 

เชน หนวยการเรียนรูตาง ๆ ที่สรางข้ึนสามารถนํานักเรียนไปสูเปาหมายของรายวิชาไดอยางไร        

ในรายวิชาหน่ึง ๆ ตองสรางหนวยการเรียนรูกี่หนวย หนวยอะไรบางจะประเมินผลจากการเรียน          

ในหนวยการเรียนรูน้ีอยางไร เปนตน ซึ่งนาตยา ปลันธนานนท (2545 : 51 - 51) วัฒนาพร ระงับทุกข 

(2545 : 130) และถวัลย มาศจรัส (2545 : 136) ไดกลาวถึงกระบวนการจัดทําหนวยการเรียนรู          

ไวสอดคลองกัน สามารถแยกออกไดดังน้ี  
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 1.  กําหนดหัวขอเรื่อง/หัวขอยอยเพื่อจัดทําเปนหนวยการเรียนรูใหนักเรียนเรียน            

ซึ่งสามารถทําไดหลายลักษณะ เชน นํามาตรฐานและมาตรฐานชวงช้ันมาวิเคราะหหาคําสําคัญ (Key 

Word) แยกเปนหัวขอเรื่อง/หัวขอยอย แลวนาหัวขอเรื่อง/หัวขอยอยมากําหนดเปนหนวยการเรียนรู 

หรือในมาตรฐานการเรียนรูชวงช้ันมากําหนดเปนจุดประสงคการเรียนรูกอน แลวจึงกําหนดเปนหนวย

การเรียนรู นอกจากน้ียังสามารถทําไดโดยนําผลการเรียนรูที่คาดหวังและสาระการเรียนรูรายปหรือ

รายภาคที่กําหนดไวในหลกัสตูรของสถานศึกษาซึ่งจะระบุสิ่งที่นักเรียนตองเรียน สิ่งที่ผูสอนตองสอน และ

จะเรียนจะสอนไปเพื่ออะไรมาพิจารณากําหนดคําอธิบายรายวิชากอน แลวจึงจัดทําหนวยการเรียนรู  

 2.  นําหัวขอเรื่อง/หัวขอยอยมากําหนดเปนหนวยการเรียนรู ซึ่งทําไดหลายลักษณะ        

ทั้งแบบที่เนนเฉพาะสาขาใดสาขาหน่ึงหรือแบบบูรณาการหลายสาขาวิชาเขาดวยกัน  

 3.  ต้ังช่ือหนวยการเรียนรูใหสอดคลองกับสาระการเรียนรู โดยช่ือหนวยการเรียนรู

สามารถสรางข้ึนไดจากการพิจารณาใน 2 ลักษณะ คือ พิจารณาใหสอดคลองกับเปาหมายปลายทาง 

หรือความคิดรวบยอดของการเรียนเรื่องน้ัน หรือพิจารณาใหสอดคลองกับตัวแทนของสาระความรู 

หรือหัวขอที่สอน เชน สื่อ สิ่งอํานวยความสะดวกที่สามารถนํามาใชได เพื่อวาเมื่อเรียนแลวสามารถ

สรุปกลับไปสูองคความรูในสาระความรูหรือหัวขอน้ันได  

 4.  กําหนดเวลาของแตละหนวยการเรียนรูตามความเหมาะสม  

 5.  กําหนดฐานความคิดที่ใชในการออกแบบหนวยการเรียนรู กอนนําหนวยการเรียนรู

ไปเขียนรายละเอียดเปนแผนจัดการเรียนรู ซึ่งทําใหแผนจัดการเรียนรูน้ันมีคุณภาพมากย่ิงข้ึน สําหรับ

ฐานความคิดที่นํามาใชในการออกแบบหนวยการเรียนรูมี 3 ประเภท คือ ฐานความคิดที่เกี่ยวกับ

ความรูวิชาการ ฐานความคิดที่เกี่ยวกับทักษะ และฐานความคิดที่เกี่ยวกับสังคม/จริยธรรม (นาตยา 

ปลันธนานนท, 2546 : 53 - 55) 

 6.  นําหนวยการเรียนรูแตละหนวยมาจัดทําแผนจัดการเรยีนรูเปนรายหนวย โดยในการ

จัดทําแผนจดัการเรยีนรู ผูสอนมีอิสระในการออกแบบแผนจดัการเรียนรูของตนเอง ซึ่งมีไดหลากหลาย

รูปแบบแตอยางไรก็ตามผูสอนควรปฏิบัติตามนโยบายของโรงเรียนที่กําหนดไววาใหใชรูปแบบใด ถาหาก

โรงเรียนไดกําหนดรูปแบบไว จงเลือกแบบที่ตนเองเห็นวาสะดวกตอการนําไปใช (ถวัลย มาศจรัส, 

2545 : 164 - 172 และ วัฒนาพร ระงับทุกข, 2545 : 139 - 146)  

 7.  นําแผนการจัดการเรียนรูเปนรายหนวยมาทดลองสอน จัดทําบันทึกการสอนเปนราย

ช่ัวโมง เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนการเรียนรู 

สําหรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ (Integrated Management) หมายถึง กระบวนการ

จัดประสบการณการเรียนรูตามความสนใจ ความสามารถ โดยเช่ือมโยงเน้ือหาสาระของศาสตรตาง ๆ 

ที่เกี่ยวของสัมพันธกันใหผูเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สามรถนําความรู ทักษะ และเจตคติไปสรางงาน 

แกปญหาและใชในชีวิตประจําวันไดดวยตนเอง 
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หลักสูตรบรูณาการ (Integrated Curriculum) หมายถึง การรวมเน้ือหาสาระของวิชาตาง ๆ 

ในหลักสูตรที่มีลักษณะเหมือนกันหรือคลายกันและทักษะในการเรียนรู ใหเช่ือมโยงสัมพันธเปนสิ่ง

เดียวกัน โดยการต้ังเปนหัวขอเรื่องข้ึนใหม และมีหัวขอยอยตามเน้ือหาสาระ อีกทั้งสอดคลองกับบริบท

การเรียนรูของสังคมอยางสมดุล มีความหมายแกผูเรียน และใหโอกาสผูเรียนในการปฏิบัติกิจกรรม

ดวยตนเองใหมากที่สุด และการสอนแบบบรูณาการ เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใชวิธีสอน

หลายวิธี จัดกิจกรรมตาง ๆ ในการสอนเน้ือหาสาระที่เช่ือมโยงกัน ตลอดจนมีการฝกทักษะที่หลากหลาย 

ซึ่งมีนักวิชาการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงความหมายของการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ ดังตอไปน้ี 

Lardizabal, et al. (1970 : 141) กลาววา การเรียนการสอนแบบบูรณาการ หมายถึง  

การสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนที่สอดคลองกับจุดประสงค เพื่อใหผูเรียนสามารถแกไขปญหาไดดวย

ตนเอง ยังผลใหเกิดการพัฒนาในดานบุคลิกภาพในทุก ๆ ดาน ผูเรียนสามารถปรับตัวและตอบสนอง

ตอทุกสถานการณ การแกปญหาน้ีข้ึนอยูกับประสบการณและความรูพื้นฐาน การสอนแบบบูรณาการ

จะใหความสําคัญกับครูและนักเรียนเทาเทียมกัน ทํากิจกรรมการเรียนการสอนร วมกันแบบ

ประชาธิปไตย 

ไพรวัลย พิทักษสาลี (2555 : 1) กลาววา หลักสูตรบูรณาการ คือ การบูรณาการภายในวิชา 

(Intradisciplinary) และบูรณาการระหวางวิชา (Interdisciplinary) ซึ่งมีความหมายเฉพาะการ 

บูรณาการเน้ือหาวิชาเทาน้ัน แทจริงการบูรณาการหลักสูตรทําไดหลายลักษณะ ดังน้ี 

 1.  การบูรณาการวิชา (Integrated by Subjects) เปนการบูรณาการระดับที่ใหญที่สุด 

เพราะมีผลกระทบตอการจัดโครงสรางหลักสูตรและการบริหารจัดการวิชาที่มีการบูรณาการกันบอยมาก 

คือ วิชาสังคมศึกษากับวิชาวิทยาศาสตร เพราะเปนวิชาที่เกี่ยวกับชีวิตและนักศึกษาสัมผัสพบเห็นได 

ในชีวิตประจําวัน สวนการบูรณาการวิชาอื่น ๆ ที่พบไดอีก เชน วิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตรกับภาษาไทย เปนตน การบูรณาการเฉพาะบางชวงหรือตลอดทุกชวงช้ัน

ก็ได แตชวงช้ันที่ทําหลกัสูตรบูรณาการมากที่สุด ไดแก ระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา สวนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย มักบูรณาการในระดับการเรียนการสอนรายวิชามากกวา เพราะ

ตองการใหนักเรียนมีความรูสึกในวิชาน้ัน ๆ แตก็จะมีการเพิ่มเติมโดยใหนักเรียนทําโครงงานที่บูรณาการ

หลายวิชาไวดวยกัน 

 2.  จํานวนวิชาในหลักสูตรบูรณาการ มักเนนเฉพาะวิชาหลักที่มีความสําคัญและสมัพันธ

กับชีวิตจริงวิชาหลักที่นํามาจัดเสมอ คือ วิชาการใชภาษา (ซึ่งบางครั้งแยกเปนวิชาการอาน และวิชา 

การเขียน) วิชาวิทยาศาสตร วิชาสังคมศึกษาและวิชาคณิตศาสตรเมื่อหลักสูตรตองการจัดหลักสูตร

แบบบูรณาการรายวิชา ผูสอนจะตองวางแผนรวมกันกําหนดหัวขอเรื่อง (Themes) หรือประเด็น

คําถามสําคัญ (Essential Questions) สรางกิจกรรมหรอืเรื่องราวที่นําชีวิตจริง สภาพการณที่เปนจริง

มาเปนตัวต้ังในการทําหนวยการเรียน 
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 3.  บูรณาการการเรียนการสอน (Integrated by Learning Management) บูรณาการ 

ทักษะ (Integrated by Skills) บูรณาการในลักษณะน้ีเปนไดทั้งภายในวิชาเดียวกันหรือบูรณาการ

หลายวิชาที่บูรณาการทักษะในวิชาเดียวกัน เชน บูรณาการทักษะการฟง การพูด การอาน การเขียน 

การสรุป การนําเสนอ ในวิชาภาษาที่บูรณาการทักษะในหลายวิชา เชน ทักษะการคิด ทักษะการจัดการ 

และทักษะการวิจัย (ซึ่งเปนทักษะที่จําเปนในการดําเนินชีวิต) เปนตน วิชาที่มักบูรณาการดวยทักษะ 

จําเปนตองมีการวางแผนรวมกัน เพราะเกี่ยวของกับผูสอนหลายวิชา ผูสอนจะตองมาตกลงกันเกี่ยวกบั

เน้ือหาลําดับความยากงายจะแยกสอนเปนวิชาหรือสอนเปนทีม ครูตองรวมกันกําหนดคําถามสําคัญ   

ที่จะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและทักษะที่ตองการใหเกิดกับผูเรียนใหครบถวนและเหมาะสม อีกทั้ง

ใหสอดคลองกับเน้ือเรื่องที่จะเรยีนดวยการบูรณาการลักษณะน้ีใชการจัดการเรียนการสอนที่เนนโครงงาน 

(Projects) ประเด็นปญหา (Issues) สภาพชุมชน (Community) อาชีพ (Careers) หรือแมแตศาสนา 

การจัดทําหลักสูตรในลักษณะโมดูล (Modules) ก็อยูในประเภทน้ี บูรณาการสื่อเทคโนโลยี (Integrated 

by Technology) การจัดหลักสูตรโดยนําสื่อเทคโนโลยีมาบูรณาการน้ันนาจะทําไดงายและจําเปน   

ในสภาวการณปจจบุัน เพราะทกุวิชาสามารถใชเทคโนโลยีบูรณาการในการเรียนการสอนได แมแตวิชา

เทคโนโลยีเองก็ใชเน้ือหาวิชาอื่น เชน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สุขศึกษา ฯลฯ เปนสื่อการเรียนรู            

ไดบูรณาการในลักษณะน้ี เรียกวา เปนบูรณาการแบบคูขนาน การบูรณาการโดยแหลงเรียนรูก็จัด                 

อยูในประเภทน้ี 

 4.  การบูรณาการบริหารจัดการ (Integrated by Management) ตัวอยางของการ 

บูรณาการประเภทน้ี เชน การนํานักเรียนมาเรียนรวมกัน (Cross-Age Integrated Curriculum)    

การใหผูสอนสอนรวมกัน (Team Teaching) เปนตน การจัดหลักสูตรอาจแยกเปนรายวิชาหรือ            

จัดแบบบูรณาการวิชาก็ได แตวิธีที่เหมาะนาจะเปนการจัดหลักสูตรแบบโมดูล 

ดังน้ันสามารถสรุปไดวา การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ หมายถึง กระบวนการจัด

ประสบการณการเรียนรูใหแกผูเรียนตามความสนใจ ความสามารถ และความตองการ โดยการเช่ือมโยง

สาระการเรียนรูในศาสตรสาขาตาง ๆ ที่เกี่ยวของสัมพันธกัน ทั้งน้ีเพื่อใหผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง

ปรับปรุงพฤติกรรมของผูเรยีนทั้งทางดานสติปญญา (Cognitive) ทักษะ (Skill) และจิตใจ (Affective) 

สามารถนําความรูและทักษะที่ไดไปแกไขปญหาดวยตนเอง และสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน

ไดจริงในชีวิตประจําวัน 

จากการศึกษาเกี่ยวกับการจัดทําหนวยการเรียนรูสรุปไดวาในการจัดทําหนวยการเรียนรู

สามารถทําไดใน 3 ลักษณะ ดังน้ี 

 1.  นํามาตรฐานและมาตรฐานชวงช้ันมาวิเคราะหแยกเปนหวัขอเรื่อง/หัวขอยอยแลวนํา

หัวขอเรื่อง/หัวขอยอยมากําหนดเปนหนวยการเรียนรู  

 2.  นํามาตรฐาน มาตรฐานการเรียนรูชวงช้ันมากําหนดเปนจุดประสงคการเรียนรู เพื่อ

ใชสอนทุกช้ันปกอนแลวจึงกําหนดเปนหนวยการเรียนรู  
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 3.  นําผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและสาระการเรียนรูรายปหรือรายภาคที่กําหนดไว       

ในหลักสูตรของสถานศึกษามาพิจารณากําหนดคําอธิบายรายวิชากอน แลวจึงจัดกําหนดเปนหนวย

การเรียนรู ซึ่งอาจบูรณาการทั้งภายในและระหวางสาระการเรียนรู โดยตองพิจารณาจากมาตรฐาน

การเรียนรูที่มีความเกี่ยวเน่ืองสัมพันธกัน  

จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา การพัฒนาหนวยการเรียนรูเปนการศึกษาศักยภาพและ

ความตองการของนักเรียนกอนวามีศักยภาพและความตองการเกี่ยวกับการจัดทําหนวยการเรียนรู      

ในเรื่องใด เพื่อกําหนดเปนหัวขอเรื่องของหนวยการเรียนรูจากน้ันกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังและ

สาระการเรียนรูของหนวยการเรียนรู และนําผลการเรียนรูที่คาดหวังและสาระการเรียนรูมาจัดแบง 

เพื่อกําหนดเปนหนวยการเรียนรูยอย แลวต้ังช่ือหนวยการเรียนรูกําหนดเวลาในการจัดการเรียนรู 

จํานวนแผนจัดการเรียนรู และระบุมาตรฐานการเรียนรูในแตละหนวยการเรียนรู ข้ันตอนสุดทาย คือ

นําหนวยการเรียนรูมาจัดทําเปนแผนจัดการเรียนรูโดยการกําหนดจุดประสงคการเรียนรู การจัด

กิจกรรมการเรียนรู การใชสื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล และการเรียนรูเพื่อนําไปใชในการจัด 

การเรียนรูใหกับนักเรียน  

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการพัฒนาหนวยการเรียนรูเรื่อง เครื่องมือ         

ทางภูมิศาสตรและการแบงเขตเวลาของโลก วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสุราษฎรพิทยาคม โดยจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขา ผูศึกษาไดพบงานวิจัย

ในประเทศที่เกี่ยวของโดยสรุปไดดังน้ี 

งานวิจัยในประเทศ  

สนฤดี ศรีสวัสด์ิ (2551 : 129) ไดทําวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใช

หลักการเรียนรูแบบไตรสิกขา เรื่อง การเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 3 การวิจัยในครั้งมีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร โดยใชหลัก        

การเรียนรูแบบไตรสิกขา เรื่อง การเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 3 เพื่อเปรียบเทียบทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา     

ปที่ 3 กอนและหลังการเรียนดวยชุดการเรียนคณิตศาสตร โดยใชหลักการเรียนรูแบบไตรสิกขา เรื่อง 

การเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร และเพื่อเปรียบเทียบทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังเรียนดวยชุดการเรียนคณิตศาสตร โดยใชหลักการเรียนรูแบบ

ไตรสิกขา เรื่อง การเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 97 คน ผลการวิจัยพบวา ชุดการเรียนคณิตศาสตร โดยใช
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หลักการเรียนรูแบบไตรสิกขา เรื่อง การเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 3 มีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยอยูในระดับสูงกวาเกณฑ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังไดรับการสอนดวยชุดการเรียนคณิตศาสตร โดยใชหลักการเรียนรู

แบบไตรสิกขา เรื่อง การเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สุพร ธรรมบันเทิง (2552 : 78 - 79) ไดทําวิจัยเรื่องการศึกษาการคิดแบบคุณคาแทและ

คุณคาเทียมและผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนเรือ่งหลักธรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่1 จากการสอน

แบบไตรสิกขา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 โรงเรียนบานตูมราษฎรบูรณะ อําเภอจักราช สังกัด

สํานักงานเขตพื้นทีการศึกษานครราชสีมา เขต 2 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ การศึกษา          

การคิดแบบคุณคาแทและคุณคาเทียมและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องหลักธรรมของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 1 จากการสอนแบบไตรสิกขา เพื่อเปรียบเทียบการคิดแบบคุณคาแทและคุณคาเทียม

และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องหลักธรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 จากการสอนแบบ

ไตรสิกขา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก นักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 39 คน ผลการวิจัย

พบวา การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องหลักธรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1              

ที่ไดรับการสอนแบบไตรสิกขาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05       

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องหลักธรรมของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการ

สอนแบบไตรสิกขาหลงัเรยีนไมสงูกวาเกณฑรอยละ 80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการ

เปรียบเทียบการคิดแบบคุณคาแทและคุณคาเทียมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 มีผลการคิด       

แบบคุณคาแทและคุณคาเทียมหลังการสอนแบบไตรสิกขาสูงกวากอนการสอนแบบไตรสิกขาอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05  

ลมุล บุญชูดํา (2554 : 109) ไดทําการวิจัยเรื่อง ผลของการสอนแบบไตรสิกขาที่มีตอ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะการคิด แบบสามัญลักษณเรื่องหลักธรรมในวิถีไทย ของนักเรียน   

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสรณ จังหวัดสมุทรสาคร การวิจัยในครั้งน้ีมี

วัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องหลักธรรมในวิถีไทยของนักเรียน โดยการ

สอนแบบไตรสิกขาระหวางกอนเรียนและหลังเรียน และเพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดแบบสามัญลักษณ

ของนักเรียนโดยการสอนแบบไตรสิกขาระหวางกอนเรียนและหลังเรียน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย

ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ของโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสรณ จํานวน 30 คน ตัวแปรที่ใช

ในการวิจัยคือ กระบวนการสอนแบบไตรสิกขา การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบทดสอบวัดทักษะ

การคิดแบบสามัญลักษณ ผลการวิวัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยวิธีสอน

แบบไตรสิกขาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และผลการคิดแบบ

สามัญลักษณของนักเรียนที่เรียนโดยวิธีสอนแบบไตรสิกขาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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บุณณวัช ทัพธวัช (2555 : 94) ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลการเรียนรูเรื่อง กฎหมาย

อาญานารู และทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ดวยการจัดการ

เรียนรูแบบไตรสกิขา มีวัตถุประสงคเพือ่เปรยีบเทียบผลการเรียนรูเรื่อง กฎหมายอาญานารู และทักษะ

การคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ดวยการจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขา เพื่อ

เปรียบเทียบทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ดวยการจัดการเรียนรู

แบบไตรสิกขา เพื่อศึกษาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียน

ดวยการจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขา และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

ดวยการจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา จํานวน 102 คน ตัวแปรที่ใชในการศึกษา คือ ตัวแปรตน ไดแก กระบวนการ

จัดการเรียนรูแบบไตรสิกขา และตัวแปรตาม คือ ผลการเรียนรูเรื่องกฎหมายอาญานารู ทักษะการคิด

อยางมีวิจารณญาณ และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนแบบไตรสิกขา ผลการวิจัย

พบวา การพัฒนาผลการเรียนรูเรือ่งกฎหมายอาญานารู และทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 หลักเรียนสูงกวากอนเรียนทักษะกระบวนการคิดหลักเรียนแบบกระบวนการ

ไตรสิกขาสูงกวากอนเรียน ทักษะกระบวนการคิดหลังเรียนแบบไตรสิกขามีระดับสูงและความคิดเห็น

ของนักเรียนสวนใหญเห็นดวยกับการเรียนแบบไตรสิกขา 

พงศธร สุกิจญาณ (2555 : 128) ไดทําการวิจัยเรื่องการจดัการเรียนรูดวยหลกัไตรสกิขาเพือ่

พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องเพศศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน มีวัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนดวยหลักไตรสกขาที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องเพศศึกษา

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนเรื่องเพศศึกษาของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปที ่2 ระหวางกลุมทีเ่รียนโดยการจดัการเรยีนการสอนดวยหลักไตรสกิขากับกลุมที่เรียน

โดยการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีปกติ และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 

ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนดวยหลักไตรสิกขา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก นักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 โรงเรียนสันติราษฎรวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

จํานวน 60 คน ตัวแปรที่ใชในการวิจัยคือ การจัดการเรียนการสอนตามหลักไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปญญา 

ตัวแปรตามไดแก ผลจากการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษา ดานความรู เจตคติ การปฏิบัติ 

ผลการวิจัยพบวา คะแนนเฉลี่ยดานความรู ดานเจตคติ ดานการปฏิบัติ กอนและหลังการเรียนดวย

หลักไตรสกขามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คะแนนเฉลี่ยดานความรู  

ดานเจตคติ ดานการปฏิบัติของการเรียนดวยหลักไตรสิกขาและการเรียนแบบปกติมีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และคะแนนความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนดวยหลัก

ไตรสิกขาโดยรวมอยูในระดับดีมาก 
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ธีระ ขาวแจง (2555 : 75) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 

ปที่ 6 ตอพุทธวิธีการสอนแบบไตรสิกขาในโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 

เพื่อ ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนตอพุทธวิธีการสอนแบบไตรสิกขาในการเรียนวิชา

พระพุทธศาสนา และเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนตอพุทธวิธีการสอนแบบไตรสิกขา     

ในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา จําแนกตามเพศ ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับวิชาพระพุทธศาสนา 

และการรับรูเกี่ยวกับคุณคา และประโยชนวิชาพระพุทธศาสนา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 175 คน ตัวแปรที่ใชในการวิจัย คือ ความพึงพอใจของนักเรียน

ตอพุทธวิธีการสอนแบบไตรสกขาในโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ดานศีล ดานสมาธิ และดานปญญา 

ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของนักเรียนตอพุทธวิธีการสอนแบบไตรสกขาโดยรวม และรายดาน

อยูในระดับปานกลาง ผลการเปรยีบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนตอพทุธวิธีการสอนแบบไตรสิกขา

ในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา โดยภาพรวมนักเรียนที่มีปจจัย

ดานเพศ ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับวิชาพระพุทธศาสนาตางกัน นักเรียนมีความพึงพอใจตอพุทธวิธี     

การสอนแบบไตรสิกขาในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาไมแตกตางกัน ในขณะที่ปจจัยดาน คุณคา

ความสําคัญและประโยชนของวิชาพระพุทธศาสนา ตางกันนักเรียนมีความพึงพอใจตอพุทธวิธีการสอน

แบบไตรสิกขาในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

วิจิตร ศรีรัตน (2555 : 89) ไดทําการวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรูรายวิชาจริยธรรมกับ

มนุษยเรื่องบทบาทหนาที่ของมนุษยตามหลักทิศ 6 ในพระพุทธศาสนาโดยใชวิธีสอนไตรสิกขาที่มีตอ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ภาคเรียนที่ 1/2555 การวิจัย

ในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องบทบาทหนาที่ของมนุษยตาม 

หลักทิศ 6 ในพระพุทธศาสนา รายวิชาจริยธรรมกับมนุษยของนักศึกษาช้ันปริญญาตรีมหาวิทยาลัย

ราชภัฏกําแพงเพชร กอนและหลังการใชวิธีสอนแบบไตรสกขา เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักศึกษาช้ันปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร หลังเรียนโดยใชวิธีสอนแบบไตรสิกขา 

กับเกณฑ และเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจหลังการสอนโดยใชวิธีสอนแบบไตรสิกขากับเกณฑ  

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแกนักศึกษาช้ันปที่ 1 จํานวน 30 คน ตัวแปรที่ใชในการวิจัย ไดแก        

การจัดการเรียนการสอนตามหลักไตรสิกขา ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องบทบาท หนาที่

ของมนุษยตามหลักทิศ 6 ในพระพุทธศาสนา รายวิชาจริยธรรมกับมนุษยของนักศึกษาช้ันปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรกอนและหลังการใชวิธีสอนแบบไตรสกขา ผลการวิจัยพบวา  

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาจริยธรรมกับมนุษยของนักศึกษาช้ันปริญญาตรีช้ันปที่ 1 ที่ไดรับ       

การสอนโดยวิธีสอนแบบไตรสิกขาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาจริยธรรมกับมนุษยของนักศึกษาช้ันปริญญาตรีช้ันปที่ 1 ที่ไดรับการ

สอนโดยวิธีสอนแบบไตรสิกขาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 60 ความพึงพอใจ     
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ของนักศึกษาช้ันปริญญาตรีช้ันปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยวิธีสอนแบบไตรสิกขาหลังเรียนสูงกวา        

กอนเรียนอยูในระดับสูงอยางมนัียสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีความพึงพอใจตอการจัดการสอน

แบบหลักไตรสิกขาในระดับสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สําราญ วงศคําพันธ (2556 : 78) ไดทําการวิจัยเรื่อง กระบวนการสอนตามหลักไตรสิกขา 

ในโรงเรียนไมตรีจิตไทย - อเมริกา การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหลักไตรสิกขาในทาง

พระพุทธศาสนา เพื่อศึกษากระบวนการสอนและการประยุกตใชตามหลักไตรสิกขาในโรงเรียนไมตรีจิต

ไทย - อเมริกา และเพื่อศึกษาผลกระทบของกระบวนการสอนตามหลักไตรสิกขาในโรงเรียนไมตรีจิต

ไทย - อเมริกา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 - 6 จํานวน 10 คน 

ครู จํานวน 5 คน ผูปกครอง จํานวน 5 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 5 คน รวม 25 คน      

ตัวแปรที่ใชในการศึกษาไดแก หลักไตรสิกขาทางพระพุทธศาสนาเถรวาท กระบวนการสอนตามหลัก

ไตรสิกขา และการประยุกตหลกัการสอนไตรสกิขาในโรงเรียนไมตรีจิตไทย - อเมริกา ผลการวิจัยพบวา 

ไตรสิกขาเปนหลักการสอนในพระพุทธศาสนาที่ทั้งเปนหลักการและวิธีการปฏิบัติเพื่ออบรมกาย วาจา ใจ

ใหเจริญงอกงามในคุณธรรม โดยเฉพาะศีลเปนข้ันตอนประพฤติปฏิบัติเบื้องตนของชีวิตที่มีความสัมพันธ

อยางถูกตองกับสิ่งแวดลอมและเพื่อนมนุษยต้ังแตการพูด การฟง การกิน การทํา การคิดเปนตน สมาธิ

เปนข้ันตอนที่สองที่ใหความสําคัญการรักษาจิตดวยคุณภาพและคุณธรรม สวนข้ันตอนสุดทาย คือปญญา 

ที่สําคัญคือหลักเหตุผล การศึกษาไตรสิกขาคือเพื่อคุณภาพชีวิต อิสรภาพจากการยึดติด เปนไปเพื่อ

คุณประโยชนตอบุคคลและประโยชนสวนรวม กระบวนการสอนและประยุกตใชตามหลักไตรสิกขา

ของโรงเรียนไดใหความสําคัญตอกฎระเบียบ วินัย และขอปฏิบัติ กิจกรรมและโครงการตาง ๆ เปนไป

เพื่อสงเสริมหลักศีลธรรมและจริยธรรมตามวิถีพุทธ ผลกระบวนการสอนตามหลักไตรสิกขาไดออกมา

ในทางที่ดี 

สําเร็จ ดวงบุปผา (2556 : 92) ไดทําการวิจัยเรือ่งการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา 

โรงเรียนคําเตยอุปถัมภ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 การวิจัยในครั้งน้ี             

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาโรงเรียนคําเตยอุปถัมภ เพื่อ

เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา จําแนก

ตามสถานภาพของนักเรียน และเพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขการจัดการเรียนการสอน

วิชาพระพุทธศาสนาโรงเรียนคําเตยอุปถัมภ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 167 คน ตัวแปรที่ใช     

ในการวิจัยคือ ดานเน้ือหาการเรียน ดานกระบวนการเรียน ดานสื่อการเรียน ดานกิจกรรมการเรียน 

และดานการวัดและประเมินผล ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอน

วิชาพระพุทธศาสนาโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียน

ตอการจัดการเรียนการสอนวิชา พระพุทธศาสนา จําแนกตามสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
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มีความคิดเห็นไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 การเปรียบเทียบระดับช้ันเรียน พบวา 

นักเรียนมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

งานวิจัยตางประเทศ 

Harrell (1972 : 260) กลาววา ความพึงพอใจในการทํางานมีสวนเกี่ยวของกับปจจัยตาง ๆ 

และปจจัยเพศ แมวางานวิจัยหลายช้ินจะแสดงวา เพศไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของผูปฏิบัติ 

งานก็ตาม แตก็ข้ึนอยูกับลักษณะของงานที่ทําดวยวาเปนงานลักษณะใด รวมทั้งเกี่ยวของกับระดับ

ความทะเยอทะยานและความตองการทางดานการเงินเพศหญิงมีความอดทนที่จะทํางานที่ตองใชฝมือ

และงานที่ตองการความละเอียดออนมากกวาเพศชาย 

Prieto (1997 : 225) ไดวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจเกี่ยวกับการฝกโดยทั่วไปในช้ันเรียน      

การฝกงาน ของผูเขารับการอบรมคลินิกจิตวิทยาการแนะแนว และการใหคําปรึกษาในช้ันเรียน       

การฝกงานทักษะระดับฝมือ เปนการศึกษาการฝกโดยทั่วไป และความสัมพันธของความพงพอใจ  

ของผูเขารบัการอบรมกับรปูแบบ (Style) ของผูแนะแนวและคําปรึกษา กลุมตัวอยางไดจากผูแนะแนว 

และใหคําปรึกษาประจํากลมของหองเรียน การฝกงาน 350 คน และผูเขารับการอบรม 32 คน        

ผลการศึกษาสรุปวา รูปแบบของผูแนะแนวใหคําปรึกษาที่นัยสําคัญกับการใชวิธีการแนะแนว และให

คําปรึกษากับกลุมผูฝกงานและผูเขารับการอบรม มีความพึงพอใจอยางมีนัยสําคัญกับวิธีการแนะแนว 

และใหคําปรึกษาแบบมุงสัมพันธมากกวาวิธีการมุงงาน 

Blassingame (1997 : 85) ไดวิจัยเรื่องระดับความพึงพอใจตอองคประกอบที่เกี่ยวกับงาน 

และองคประกอบที่ไมเกี่ยวกับงานที่มีผลกับการทาํงานอยูในสถาบันศึกษาทางพลศึกษา 4 ป ในรัฐเท็กซสั 

(Texas) มีความมุงหมายเพื่อทราบระดับความพึงพอใจตอองคประกอบที่เกี่ยวกับงาน และองคประกอบ

ที่ไมเกี่ยวกับงานที่มีผลตอการคงอยูทํางานในสถาบันอุดมศึกษาทางพลศึกษา จากการแจกแจงความถ่ี 

พบวา ระดับความพงพอใจมากที่สุดเกี่ยวกับองคประกอบที่เกี่ยวกับงาน ไดแก การบริการตอสังคม 

และการมีความคิดสรางสรรคสวนระดับความพึงพอใจนอยที่สุดเกี่ยวกับองคประกอบภายนอกที่เกี่ยวกับ

งานไดแก คาตอบแทน วิธีการปฏิบัติ นโยบายของสถาบัน ผลการวิเคราะหความแปรปรวน พบวา 

ความพึงพอใจเกี่ยวกับองคประกอบที่เกี่ยวกับงานและองคประกอบที่ไมเกี่ยวกับงานไมแตกตางกัน 

ตามเพศ วุฒิการศึกษาและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  

Magda & Ruth (2006 : 135) ไดศึกษาการพัฒนาบทบาทที่เกิดข้ึนโดยสัญชาตญาณ       

ดวยการใชระบบโครงสรางคูขนานเพื่อความเขาใจของนักเรียนกับการใหเหตุผล ภายใตวิธีการทํางาน

ที่แตกตางกันโดยสิ้นเชิง โครงสรางทางทฤษฎีเปนการใชการอธิบายสําหรับขอบเขตครอบคลุม      

ของปรากฏการณตาง ๆ  ปจจุบันการวิจัยไดรวบรวมความกาวหนาของการใหเหตุผลและการแกปญหา 

ตรวจสอบโดยการเปรียบเทียบ 3 ทฤษฎีที่สําคัญของสัญชาตญาณการใหเหตุผล ดวยขอมูลที่ถูกสราง

ไดอธิบายความกาวหนาแมวาบางสวนจะใชระบบโครงสรางคูขนาน ความกาวหนาเกิดจากการศึกษา
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องคประกอบและการประยุกตของขอปฏิบัติทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรที่มีการประเมินและ

ยืนยันดวยการสรางทฤษฎี โดยทั่วไปหลักฐานที่ตรวจสอบขอเสนอแนะเปนสิ่งที่สําคัญวาจะเขาใจ

อยางไร เด็กช้ีแจงเหตุผลเนนความเดนของลักษณะพิเศษดวยการนําเสนอภายในช้ินงานของตัวเอง 

โดยจุดเดนที่สําคัญของความโดดเดนเปนแนวทางของความเขาใจในการใหเหตุผล และมีความพรอม 

ที่จะเตรียมภาวะที่ชัดเจนเกี่ยวกับผลประโยชนและขอจํากัดของการยอมรับระบบโครงสรางคูขนาน 

Mansi (2004 : 183) ไดศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของการใหเหตุผลการพิสูจนทางเรขาคณิต 

ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร โดยไดทําการสํารวจคําถาม 4 ขอ ดังน้ี 1) นักเรียนตองมีความสามารถ

ในการใหเหตุผลในระดับไหนถึงจะพรอมสําหรับการพิสูจน 2) อะไรเปนสิ่งที่ทําใหนักเรียนไมประสบ

ความสําเร็จในการพสิูจน 3) ครูจะมีวิธีการอยางไรในการที่จะสอนใหนักเรียนมีความสามารถในการพิสูจน 

และ 4) อะไรเปนสิ่งที่จะสนับสนุนการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรและทักษะในการเขียนการพิสูจน 

ของนักเรียน จากการสํารวจนักเรียนช้ันประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

พบวา นักเรียนไมเขาใจมโนทัศนทางเรขาคณิตและการพิสูจน ซึ่งจะมีผลทําใหการพิสูจนของนักเรียน

ไมประสบผลสําเร็จ ดังน้ันครูจึงมีหนาที่ในการปรับปรุงทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรและ

เรขาคณิตกับนักเรียนเพื่อทําใหนักเรียนเขาใจและประสบความสําเร็จในการพิสูจน 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของตาง ๆ ทําใหไดแนวคิดในการศึกษาวิธีการ

จัดการเรียนรูแบบไตรสิกขา หนวยการเรียนรูเรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตรและการแบงเขตเวลา      

ของโลก วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 มีการนําวิธีการจัด 

การเรียนรูแบบไตรสิกขามาใชในการจัดการเรียนรูกับนักเรียนต้ังแตระดับประถมศึกษาจนถึงระดับ

มัธยมศึกษา ซึ่งสวนใหญจะนํามาใชกับวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เน่ืองจากการจัดการ

เรียนรูแบบไตรสิกขาเปนการจัดการเรียนรูตามแนวพุทธศาสนาซึ่งถือเปนกระบวนการที่ทําใหนักเรียน       

เกิดความรูความเขาใจในเน้ือหาสาระที่เรยีนอยางแทจรงิทาํใหนักเรียนไดฝกหัดอบรมทั้งทางกายจิตใจ

และปญญาสามารถพัฒนาผลการเรียนรูของนักเรียนใหสูงข้ึนไดนอกจากน้ี ยังพบอีกวาข้ันตอนการจัด 

การเรียนรูแบบไตรสกิขาสวนใหญของนักวิจัยที่ผานมาจะเรียงลําดับข้ันตอนจากศีล สมาธิ และปญญา 

สําหรับงานวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยไดเรียงข้ันตอนของวิธีการจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขาเน่ืองจากเปน

กระบวนการที่มีความตอเน่ืองและสัมพันธกันจึงสามารถเริ่มตนจากข้ันศีล สมาธิ และปญญา              

ซึ่งสามารถพัฒนาใหเกิดข้ึนไดกับนักเรียนทุกวัยถาครูจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบวิธีสอนหรือ

เทคนิคตาง ๆ อยางเหมาะสมก็จะชวยพัฒนาใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนอยางมี

ประสิทธิภาพ 


