
บทที่ 5  

 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาหนวยการเรียนรูเรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตรและการแบงเขตเวลา

ของโลก วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาหนวยการเรียนรูเรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตรและการแบง

เขตเวลาของโลก วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน     

สุราษฎรพิทยา โดยจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขา 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลัง

เรียนเรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตรและการแบงเขตเวลาของโลก วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา โดยจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขา และ         

3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา ที่มีตอการจัดการ

เรียนรูแบบไตรสิกขา เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตรและการแบงเขตเวลาของโลก วิชาสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมเปาหมายเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา  

ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 35 คน ไดมา

โดยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ดวยวิธีการจับสลาก ใชเวลาในการทดลอง             

6 ช่ัวโมง เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แผนการจัดการเรียนรูจํานวน 1 หนวย 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน วิเคราะหขอมูล

โดยใชการทดสอบคาที  

 

สรุปผล 

 

1.  ผลการพัฒนาหนวยการเรียนรู เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตรและการแบงเขตเวลา      

ของโลก วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 มีคาประสิทธิภาพ 

(E1 /E2) 88.76 / 86.76 และคาดัชนีประสิทธิผล 0.76 ซึ่งเปนตามเกณฑที่กําหนด  

2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนรูเรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตรและการแบงเขตเวลา

ของโลก วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา 

โดยการจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขาสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

3.  ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขาเรื่อง เครื่องมือ

ทางภูมิศาสตรและการแบงเขตเวลาของโลก วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียน           

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นมาก  
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อภิปรายผล 

 

จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหนวยการเรียนรูเรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตรและการแบง

เขตเวลาของโลก วิชาสงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน      

สุราษฎรพิทยา โดยการจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขา สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังน้ี 

 1.  ประสิทธิภาพของการพัฒนาหนวยการเรียนรูเรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตรและ  

การแบงเขตเวลาของโลก วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

โรงเรียนสุราษฎรพิทยา โดยจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขา ไดพัฒนาข้ึนจากกลุม 1:1:1 กลุม 3:3:3 และ

แบบกลุมใหญ มีคาประสิทธิภาพ (E1/E2) 88.76/86.76 และคาดัชนีประสิทธิผล (E.I.) 0.76 ซึ่งเปน      

ที่ยอมรับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ภัคจิรัสย สัตบุศย (2553 : 57) การพัฒนาแบบฝกทักษะ

คณิตศาสตร เรื่อง เวลา กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 

ผลการวิจัยพบวา แบบฝกทักษะคณิตศาสตรเรื่อง เวลา กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรที่พัฒนาข้ึน 

มีความเหมาะสมและสอดคลองที่จะนําไปใชกับนักเรียนโดยการพิจารณาของผูเช่ียวชาญ 5 ทาน         

และมีประสิทธิภาพ 80.29/80.11 ซึ่งสูงกวาที่เกณฑกําหนด ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 3 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และการศึกษา

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยแบบฝกทักษะคณิตศาสตร เรื่อง เวลา มีความพึงพอใจ

อยูในระดับมากที่สุด ทั้งน้ีเพราะผูวิจัยไดมีการสรางหนวยการเรียนรูเรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตรและ

การแบงเขตเวลาของโลก วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

โรงเรียนสุราษฎรพิทยา โดยการจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขา ไดสอดคลองตามองคประกอบทั้ง 8 ดาน

ที่วางไวและนักเรียนไดเรียนรูตามวัตถุประสงคที่กําหนดและสามารถนําสมรรถนะทั้ง 5 ดานในการเรียน

มาใชรวมกับการเรียนรูแบบไตรสิกขาไดเปนอยางดี 

 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตรและการแบง

เขตเวลาของโลก วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน      

สุราษฎรพิทยา กอนและหลังเรียนโดยจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขาไตรสิกขา พบวา นักเรียนมีผลการ

เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยขอที่ 2 เน่ืองจากวิธีการจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขาชวยฝกฝน

นักเรียนในการควบคุมพฤติกรรมทางกาย วาจา ใจใหอยูในสภาวะที่เปนปกติ มีระเบียบวินัยในการเรียนรู 

และไดฝกฝนสติปญญาใหเปนผูมีความรูความเขาใจในเน้ือหาไดอยางถูกตองชัดเจน กรมวิชาการ (2545 : 

175) และสุมน อมรวิวัตน (2513 : 47) ไดกลาวการจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขามี 3 ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันที่ 1 ข้ันศีล (ศีลสิกขา) คือ การควบคุมใหนักเรียนอยูในระเบียบวินัยทั้งกายและวาจาใหอยูในสภาพ

เรียบรอยเปนปกติรางกายพรอมที่จะเรียน ข้ันที่ 2 ข้ันสมาธิ (จิตตสิกขา) คือ การฝกสมาธิขางตนใน
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การควบคุมสติใหนักเรยีนรวมจิตใจความคิดใหแนวแน ข้ันที่ 3 ข้ันปญญา (ปญญาสิกขา) คือ ข้ันที่นักเรียน

ใชสมาธิในการทําความเขาใจสิ่งตาง ๆ ที่เรียนจนเกิดการเรียนรูในเรื่องน้ันพิจารณาผลที่เกิดข้ึน      

เกิดปญญาข้ึนในตนเองมีมโนทัศนในเรื่องน้ันไดถูกตองตรงตามความเปนจริง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย 

ของบุณณวัช ทัพธวัช (2555 : 52) การพัฒนาผลการเรียนรูเรื่อง กฎหมายอาญานารู และทักษะการคิด

อยางมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่3 ดวยการจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขา ผลการวิจัย

พบวา การพัฒนาผลการเรียนรู เรื่องกฎหมายอาญานารู และทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ        

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 หลักเรียนสูงกวากอนเรียน ทักษะกระบวนการคิดหลักเรียนแบบ

กระบวนการไตรสิกขาสูงกวากอนเรียน ทักษะกระบวนการคิดหลังเรียนแบบไตรสิกขามีระดับสูง และ

ความคิดเห็นของนักเรียนสวนใหญเห็นดวยกับการเรียนแบบไตรสิกขา ทั้งน้ีเพราะกระบวนการจัดการ

เรียนรูแบบไตรสิกขา ทําใหนักเรียนเกิดวิธีการเรียนรูที่หลากหลายอันนําไปสูความชัดแจงในเน้ือหา   

ที่เรียนมามากย่ิงข้ึน ไดรูจักการควบคุมพฤติกรรมของตนเองใหอยูในกฎระเบียบที่กําหนดไว ไดฝก

จิตใจของตนเองใหเปนผูมีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร มีความกระตือรือรน มีจิตใจจดจออยูกับ 

สิ่งที่ไดรับมอบหมายและมีสติอยูตลอดเวลา ไดฝกปญญาของตนเองทําใหเปนผูที่รูจักคิดพิจารณาตรึก

ตรองอยางรอบคอบ รูจักการแกปญหา คิดอยางมีเหตุผล มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันจนทําให

เกิดความรูที่ถูกตอง ถือเปนการฝกฝนใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง 

 3. ระดับความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา ที่มี

ตอวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยการจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขา โดยรวมมีความคิด

เห็นอยูในระดับเห็นดวยมากทุกดาน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานบรรยากาศการเรียนรู 

นักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากเปนลําดับที่หน่ึง รองลงมาไดแกดานประโยชนที่ไดรับ

และดานกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธีระ ขาวแจง (2555 : 76) เรื่องความพึงพอใจ

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ตอพุทธวิธีการสอนแบบไตรสิกขาในโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 

ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของนักเรียนตอพุทธวิธีการสอนแบบไตรสกขาโดยรวม และรายดาน

อยูในระดับปานกลาง ผลการเปรยีบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนตอพทุธวิธีการสอนแบบไตรสิกขา

ในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา โดยภาพรวมนักเรียนที่มีปจจัย

ดาน เพศ ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับวิชาพระพุทธศาสนาตางกัน ซึ่งนักเรียนมีความพึงพอใจตอ  

พุทธวิธีการสอนแบบไตรสิกขาในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ 0.05 ทั้งน้ี ดานบรรยากาศการเรียนรู ครูสรางบรรยากาศที่ดีในช้ันเรียน ดวยการย้ิมแยม

แจมใสและใหความเปนกันเองกับนักเรียน ทั้งน้ีเพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแตละข้ันตอน ครู

ไดเปนผูใหคําแนะนําคอยชวยเหลือนักเรยีนที่มาเขาใจ ดวยการพูดคุยที่เปนกันเองดวยการย้ิมแยมและ

เปนมิตร ไมใชอารมณในการใหคําแนะนําและพูดคุยดวยวาจาที่สุภาพออนโยนคอยใหการเสริมแรง

นักเรียนอยางสม่ําเสมอ รองลงมาดานประโยชนที่ไดรับ เพราะนักเรียนสวนมากไดตระหนักถึง



 78

ความสําคัญของเครื่องมือทางภูมิศาสตรวานักเรียนทุกคนจําเปนตองทราบและเรียนรูเพื่อนําไป

ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน เชน การทราบทิศ การเดินทางทองเที่ยว การทราบเวลาในประเทศไทย

และตางประเทศ และดานกิจกรรมการเรียนรู ครูเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นในเรื่อง       

ที่เรียนและฝกคิดอยางมีเหตุผล เพราะกิจกรรมการเรียนรูแตละข้ันตอน สวนมากครูเปดโอกาสให

นักเรียนไดแสดงความคิดเห็น โดยครูเปนผูกระตุนใหนักเรียนคิดและตอบคําถามอยางสม่ําเสมอ 

 

ขอเสนอแนะ 

 

จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหนวยการเรียนรูเรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตรและการแบง         

เขตเวลาของโลก วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน          

สุราษฎรพิทยา โดยการจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขา มีขอเสนอแนะในการวิจัยดังน้ี 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

 1.  การจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขา ข้ันปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูในแตละข้ันครูผูสอน

ตองมีความรู ความเขาใจ ในข้ันตอนและช้ีแจงข้ันตอนแตละข้ันใหนักเรียนเขาใจ เพื่อใหนักเรียน

สามารถปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 2.  การพัฒนาหนวยการเรียนรูเรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตรและการแบงเขตเวลา          

ของโลก วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ครูผูสอนควรให

ความสําคัญตอการจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขาอยางจริงจัง โดยการเฝาสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 

ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนําแกนักเรียนตลอดเวลาในการเรียน 

 3.  การนําหนวยการเรยีนรูไปใช ควรปรบัปรุงใหสอดคลองกับบรบิทของแตละสถานศึกษา 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 1.  การวิจัยครั้งตอไปควรมีการพัฒนาหนวยการเรียนรูอื่น ๆ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม โดยการจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขา 

 2.  การวิจัยครั้งตอไปควรนําวิธีการจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขา โดยบูรณาการรวมกับ

การสอนแบบโยนิโสมนสิการเพื่อพัฒนาทักษะการคิดข้ันสูงสําหรับนักเรียน 

 3.  การวิจัยครั้งตอไปควรนําวิธีการจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขาไปใชรวมกับวิธีการสอน

แบบธรรมสากัจฉา เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหสําหรับนักเรียน 


