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           จาตุพร  อยูศิริ  :  การพัฒนาผลการเรียนรู และกระบวนการเรียนรูดวยการคนพบ เรื่อง ความรูพื้นฐานทาง
เศรษฐศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ดวยการจัดการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา. อาจารยทีป่รึกษาวทิยานิพนธ  :  
รศ.อนงคพร   สมานชาต ิ, ผศ.ดร.มาเรียม  นิลพนัธุ  และ ผศ.ดร.นรินทร   สังขรักษา.  341  หนา 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู เรื่อง ความรูพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร       
ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที ่ 1 กอนเรียนและหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา 2) เพื่อศึกษากระบวนการ
เรียนรูดวยการคนพบ DLP  (Discovery  Learning)  ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่ 1  ดวยการจัดการเรียนรูตามหลัก
ไตรสิกขา  3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ที่มีตอการจัดการเรียนรูตามหลักไตรสิกขาใน   
ดานบรรยากาศ ดานการจดักิจกรรมการเรียนรู และดานประโยชนทีไ่ดรับจากการจดัการเรยีนรู  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
ในครั้งนี ้คือ นักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปที ่ 1    จํานวน  33  คน  ทีศ่ึกษาอยูในภาคเรียนที ่ 2    ปการศกึษา  2552  โรงเรียนวัดกําแพง  
สํานักงานเขตบางขุนเทียน  สังกัดกรุงเทพมหานคร  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1)  แผนการจดัการเรียนรู เรื่อง 
ความรูพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร  2)  แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู เรื่อง ความรูพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร  3) แบบประเมิน
พฤติกรรมกระบวนการเรียนรูดวยการคนพบ  4) แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา 
วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ (%) คาเฉลี่ย ( X )  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  ทดสอบคาที  (t-test)  แบบ Dependent  และ
การวิเคราะหเนื้อหา  (Content  Analysis) 
 ผลการวิจัยพบวา 

1. ผลการเรียนรู  เรื่อง  ความรูพืน้ฐานทางเศรษฐศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  หลังการจัดการเรียนรู 
ตามหลักไตรสิกขาสูงกวากอนการจดัการเรียนรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05   

2. กระบวนการเรียนรูดวยการคนพบ  (ทักษะ  7  ส.) ผลการประเมินพฤตกิรรมโดยภาพรวมอยูในระดับดี เมื่อ 
พิจารณารายดานพบวา  ดาน ส.สงสัย และ ส.สังเกต อยูในระดับพอใช  สวนดาน ส.สํารวจ  ส.สัมผัส  ส.สืบคน  ส.ส่ังสม 
และ ส.สรุปผล อยูในระดับด ี และดาน ส.สํารวจ อยูในระดับดีเปนลําดับแรก สวนดาน ส.สังเกต อยูในระดับพอใชเปน
ลําดบัต่ําสุด 

3. ความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่ 1  โดยรวม พบวา 
มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากทุกดาน เมือ่พจิารณารายดานพบวาสามารถเรียงตามลําดบัจากมากไปนอยไดดังนี้  
ลําดบัที่  1  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยมีความคิดเห็นวา ครูเปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่
เรียน อยูในระดับสูงสุด และมีสวนรวมในการสรุปบทเรียนอยูในระดบัต่ําสุด  2  ดานประโยชนทีไ่ดรับจากการจัดการ
เรียนรูโดยมีความคิดเห็นวา สามารถนําความรูที่เรียนไปประยุกตใชในชีวิตประจําวนัอยูในระดับสูงสุด และรูจักคนควา
จากแหลงตางๆ และสรุปความรูที่ไดดวยตนเองอยูในระดบัต่ําสุด  3  ดานบรรยากาศการเรียนรูโดยมีความคิดเห็นวา ครูมี
ส่ือการสอนที่เอือ้ตอการดําเนินกิจกรรม มีความหลากหลาย ทําใหรูสึกสนุกอยูในระดบัสูงสุด และการจดัหองเรียน
เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนอยูในระดับต่าํสุด 
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 The purposes of this research were to : 1) compare the learning outcomes about 
the simple knowledge of economics of the Mathayomsuksa one students before and after the 
participation in the learning activities organized along with the concept of Trisikka principle, 2) 
examine the Mathayomsuksa one students’discovery learning process (DLP) during the 
period of participation in the learning activities organized along with the concept of Trisikka 
principle and 3) study the Mathayomsuksa one students’opinions about the learning activities 
organized along with the concept of Trisikka principle especially in the aspects of learning 
atmosphere, learning activities and the usefulness of this particular learning activities. The 
sample of this research consisted of 33 Mathayomsuksa one students studying in the second 
semester during the academic year 2009 in Wat Kampaeng School, located in the district of 
Bang Khun Thian Office, Bangkok. The instruments employed to collect data were : 1) a 
lesson plan of simple knowledge of economics, 2) an learning  outcome test of the simple 
knowledge of economics, 3) an assessment form of learning behaviors evaluated along with 
the guidelines of the discovery learning process (DLP), and 4) a questionnaire inquiring the 
students’ opinions about the learning activities organized along with the concept of Trisikka 
principle. The collected data were analyzed by the statistical means of percentage, mean, 
standard deviation, t-test dependent and content analysis.   
 
 The findings were as follow :  

1. The learning outcome about the simple knowledge of economics of the  
Mathayomsuksa one students gained after the participation in the learning activities organized 
along with the concept of Trisikka principle was found significantly higher at the level of .05. 

2. The Mathayomsuksa one students’ discovery learning process (DLP)  
particular in the 7 Skills was, overall, found at the high level whereas the Skills of the 
enthusiastic behavior and the observation were found at the average level ; the Skills of the 
survey, the tactility, the inquiry, the accumulation, and the conclusion were found at the high 
level whereas the Skill of the survey was found the highest but the Skill of the observation 
was found average at the lowest. 

3. The Mathayomsuksa one students’ opinions about the learning activities organized  
along with the concept of Trisikka principle were, overall, found highly positive in every aspect. The 
aspect of learning activities was revealed at the highest level whereas the particular opinion about 
the teacher’s offering students opportunities to express their opinions was revealed at the highest  
but the participation to conclude the lesson was revealed at the lowest in this aspect. Furthermore, 
the aspect of usefulness of the learning activities was revealed lower than the aspect of learning  
activities whereas the application of the knowledge into daily life was revealed at the highest level but 
the ability to search and summarize knowledge on their own was revealed at the lowest in this 
aspect. Finally, the aspect of learning atmosphere was revealed at the lowest level whereas the 
teaching aids were revealed to be adequate to enhance joyful lessons at the highest level but the 
classroom management was revealed to be proper to the learning activities at the lowest in this 
aspect. 
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ตั้งแตเร่ิมตนจนสําเรจ็เรยีบรอย รวมทั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรพณิ  ศิริสัมพันธ  และผูชวยศาสตราจารย
ลัดดา  สุวรรณกุล ซ่ึงเปนประธานกรรมการ และผูทรงคุณวุฒิตามลําดบั  ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ    
ในความเมตตากรุณาของทานเปนอยางสูง  
 นมัสการกราบขอบพระคุณทานพระมหาประกิต  ฐิตสีโล  วัดชลประทานรังสฤษฎ  อําเภอ
ปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  ที่ไดใหสาระความรู  แนวคิด และความกระจางเกี่ยวกบัหลักไตรสิกขา 
และอรยิมรรค เปนทั้งผูเชีย่วชาญตรวจเครือ่งมือ และใหความอนเุคราะหในการยืมหนังสือพุทธธรรม  
แผนCD  เพื่อศึกษาความรูเพิม่เติมในการจัดการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา  รวมทั้ง นางธิตยิา   จนัทพลาบลูย
ศึกษานิเทศกเชีย่วชาญ  หนวยศึกษานิเทศก  สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร  และ นางบุญปลูก  เนินกลาง  
ครูเชี่ยวชาญ  โรงเรยีนศรีเอี่ยมอนุสรณ  เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร  ซ่ึงเปนผูเชี่ยวชาญที่เมตตากรุณาให
คําปรึกษา แนะนํา และตรวจสอบแกไขเครื่องมือ  ทําใหการวจิัยลุลวงดวยดี  ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปน
อยางยิ่ง 
 การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการทดลองงานวจิัยไดรับความอนุเคราะหจากผูอํานวยการโรงเรียน     
วัดกําแพง  รองผูอํานวยการทุกฝาย  และคณะครูทุกทานที่อํานวยความสะดวก และใหความรวมมืออยางดียิ่ง  
ผูวิจัยขอขอบพระคุณมา  ณ  โอกาสนี้ และขอขอบใจนกัเรียนระดับชัน้มธัยมศึกษาปที่ 1  และ ปที ่ 2               
ปการศึกษา  2552  ที่ใหความรวมมือดวยดใีนการวิจยัครั้งนี ้
 สุดทายนี้ ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม และทุกคนในครอบครัว ที่รักและหวงใย เปนกําลังใจ  
กําลังทรัพย  ใหการสนับสนุนชวยเหลือเกื้อกลูที่ดีแกผูวจิัยมาโดยตลอด 
 คุณคาและประโยชนใด  ๆที่พึงมีจากปริญญานพินธฉบับนี้  ขอมอบเปนเครื่องบูชาคุณบิดา  มารดา  
คณะครู - อาจารยทุกทานที่ไดอบรมสั่งสอน และประสิทธิ์ประสาทวิชาใหแกผูวจิัยจนประสบความสําเรจ็ 
ในการศึกษาครัง้นี้ 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

ช

 สารบัญ   
 

 หนา 
บทคัดยอภาษาไทย ............................................................................................................ 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ ....................................................................................................... 
กิตติกรรมประกาศ ............................................................................................................ 
สารบัญตาราง .................................................................................................................... 
สารบัญแผนภูมิ  ................................................................................................................ 
บทที่ 

1 บทนํา .................................................................................................................  
                       ความเปนมาและความสําคัญของปญหา ................................................. 
                       กรอบแนวคิดในการวิจัย ......................................................................... 
                       วัตถุประสงคการวิจยั .............................................................................. 
                       คําถามการวิจยั ........................................................................................ 
                       สมมติฐานการวิจัย .................................................................................. 
                       ขอบเขตการวจิัย ...................................................................................... 
                       นิยามศัพทเฉพาะ .....................................................................................  
2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ ........................................................................................ 
                       หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช  2544  กลุมสาระการเรยีนรู  
                       สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม ....................................................... 
                       หลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนวดักําแพง  สํานักงานเขตบางขุนเทียน 
                       กรุงเทพมหานคร  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา และ 
                       วัฒนธรรม .............................................................................................. 
                       ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร และเศรษฐศาสตรแนวพุทธ 
                                 ความหมายและลักษณะของเศรษฐศาสตร.................................... 
                                 เศรษฐศาสตรแนวพุทธ ................................................................ 
                                 ลักษณะสําคัญของเศรษฐศาสตรแนวพุทธ.................................... 
                        
                   
 

  
 

ง 
จ 
ฉ 
ญ 
ฏ 

  
1 
1 

15 
16 
16 
16 
17 
17 
20 
 

20 
 
 

32 
38 
38 
46 
46 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

ซ

บทที่     
                       ปรัชญาพื้นฐานตามแนวพุทธ ..... ........................................................... 

                          การจัดการเรยีนรูตามหลักไตรสิกขา .......................................................    
                                    ความหมายของไตรสิกขา ............................................................. 
                                    มรรคและไตรสิกขา ...................................................................... 
                                    กระบวนการศกึษาเพื่อฝกอบรมและพัฒนามนษุย 
                                    ตามหลักไตรสิกขา ........................................................................ 
                                    การจัดการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา .............................................. 

                       กระบวนการเรียนรูดวยการคนพบ  DLP (DISCOVERY  LEARNING   
                       PROCESS)  ………………………….……………………………….... 
                       การวัดและประเมินผล  ............................................................................ 
                       งานวิจยัที่เกี่ยวของ .................................................................................. 
3         วิธีการดําเนินการวิจยั  ......................................................................................... 
                       วิธีการและขั้นตอนการวจิัย ..................................................................... 
                       เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ......................................................................... 
                       การสรางเครื่องมือในการวิจยั ................................................................. 
                       การเก็บรวบรวมขอมูล ............................................................................ 
                       สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล .............................................................. 
                       สรุปวิธีดําเนินการวิจยั ............................................................................ 

    4       การวิเคราะหขอมูล .............................................................................................. 
                          ตอนที่ 1  การเปรียบเทียบผลการเรียนรู .................................................. 
                          ตอนที่ 2  กระบวนการเรียนรูดวยการคนพบ ..........................................   
                          ตอนที่ 3  การวิเคราะหความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรยีนรู  
                                         ตามหลักไตรสิกขา.................................................................... 

5 สรุปผล  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ................................................................ 
                      สรุปผลการวิจัย ........................................................................................ 
                      การอภิปรายผล ........................................................................................ 
 
 

 

หนา 
49 
52 
52 
52 
 

56 
62 
 

79 
101 
108 
116 
117 
118 
119 
135 
137 
138 
139 
139 
143 

 
145 
148 
149 
150 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

ฌ

บทที่ 
                      ขอเสนอแนะ .......................................................................................... 
                             ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช  ........................................ 
                             ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป .................................................. 
บรรณานุกรม ................................................................................................................ 

               ภาคผนวก  ......................................................................................................... 
                     ภาคผนวก  ก  รายช่ือผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย .................................... 
                     ภาคผนวก  ข  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  ........................................... 
                     ภาคผนวก  ค  ผลการวิเคราะหขอมูล ........................................................... 
                     ภาคผนวก  ง  เครื่องมือการวจิัย  .................................................................. 
    ประวัติผูวจิยั  ................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

หนา 
155 
155 
156 
157 
163 
164 
166 
189 
197 
341 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

ญ

สารบัญตาราง 
ตาราง   

1               สังเคราะหแนวคดิ ทฤษฎี งานวิจยั เกีย่วกับรูปแบบการจัดการเรียนรู 
                      ตามหลักไตรสิกขา ................................................................................... 

    2                    มาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้ สาระการเรยีนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  
                          ส. 3.1 ........................................................................................................ 

3                    มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น สาระการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  
                      ส.3.2 ......................................................................................................... 
4                    การแบงหนวยการเรียนรู รายวิชาสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม        
                      สาระเศรษฐศาสตร .................................................................................... 
5                     การแบงเนื้อหาสาระที่ 3  เศรษฐศาสตร วิชาสังคมศึกษา  ศาสนา  และ 
                        วัฒนธรรม ......................................................................................................................... 

    6                   ขั้นตอนการสอนแบบไตรสิกขา ................................................................  
7                    แสดงบทบาทของผูสนับสนุนการเรียนรู .................................................. 
8                    แสดงขอพึงปฏิบัติสําหรับผูสนับสนุน (บทบาท) การเรยีนรูแบบ DLP .... 
9                    รูปแบบการทดลองแบบ The One – Grop Pretest – Posttest Design ........ 
10                  การแบงเนื้อหา และผลการเรียนรูที่คาดหวัง รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา  
                      และวัฒนธรรม  สาระเศรษฐศาสตร........................................................... 
11                  วิเคราะหขอสอบปรนัย เร่ือง ความรูพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร ................. 
12                  การสรุปวิธีดําเนินการวิจยั ........................................................................ 
13                  ผลการวิเคราะหเปรียบเทยีบคะแนนรวมผลการเรียนรู เร่ือง ความรู 
                      พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการ 
                      เรียนรูตามหลกัไตรสิกขา กอนเรียน และหลังเรียน .................................. 
14              คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน เรื่อง ความรู  
                      พื้นฐาน ทางเศรษฐศาสตร ........................................................................ 
15              สรุปผลการประเมินพฤติกรรมกระบวนการเรียนรูดวยการคนพบ  
                      แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 – 6 .................................................................... 
16              วิเคราะหแบบสอบถามความคิดเหน็ตอการจัดการเรียนรูตามหลัก 
                      ไตรสิกขาในดานบรรยากาศการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรู และ  
                      ประโยชนที่ไดรับ .....................................................................................   

หนา 
 
 
13 
 
28 
 
30 
 
37 
 
37 
75 
91 
92 
118 
 
120 
125 
138 
 
 
140 
 
141 
 
143 
 
 
146 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

ฎ

ตาราง 
17                  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ที่ไดจากการประเมินความเหมาะสมและ 
                      ความสอดคลองขององคประกอบของแผนการจัดการเรยีนรูจาก  
                      ผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ..................................................................................... 
18                  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ที่ไดจากการประเมินความเหมาะสมและ 
                      ความสอดคลองของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูจากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน  
19                  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบประเมินพฤติกรรม 
                      กระบวนการเรียนรูดวยการคนพบจากผูเชีย่วชาญ 3 ทาน ........................ 
20                  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่วกับ 
                      การจัดการเรยีนรูตามหลกัไตรสิกขาจากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ...................... 
21                  แสดงคาความยากงาย อํานาจจําแนก และคาความเชื่อมัน่ของ 
                      แบบทดสอบจาํนวน  60 ขอ ..................................................................... 
22                  แสดงคาความยากงาย อํานาจจําแนก และคาความเชื่อมัน่ของ 
                      แบบทดสอบจาํนวน  30 ขอ  ..................................................................... 
23                  คะแนนจากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ความรูพื้นฐานทาง  
                      เศรษฐศาสตร ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู 
                      ตามหลักไตรสิกขา (แบบปรนัย จํานวน 30 ขอ ......................................... 
24                  ผลการประเมินพฤติกรรมกระบวนการเรยีนรูดวยการคนพบ ................... 
25                  ผลการประเมินพฤติกรรมกระบวนการเรยีนรูดวยการคนพบ  (ทักษะ 7.) 
26                 วิเคราะหแบบสอบถามความคิดเห็นตอการจดัการเรียนรูตามหลัก 
                      ไตรสิกขาในดานบรรยากาศการเรียนรู  การจัดกิจกรรมการเรียนรู และ  
                     ประโยชนที่ไดรับ ...................................................................................... 
27 แบบบันทึกคะแนนการประเมินพฤติกรรมกระบวนการเรียนรู 
                     ดวยการคนพบ ...........................................................................................  

 
 
 
 
 
 

หนา 
167 
 
 
 
169 

 
179 

 
183 

 
184 

 
187 

 
 

190 
191 
195 

 
 

196 
 

338 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

ฏ

สารบัญแผนภูม ิ
แผนภูมิที ่

1           กรอบแนวคิดการวิจยั ............................................................................... 
2           กระบวนการศึกษาเพือ่พัฒนามนุษยตามหลักไตรสิกขา ........................... 
3           แสดงความสัมพันธระหวางอริยสัจ 4 กับไตรสิกขา ................................. 
4           ขั้นการเรียนการสอนแบบไตรสิกขา ......................................................... 
5           การจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขา ............................................................... 
6           แผนภูมแิสดงขั้นตอนการจัดการเรยีนรูแบบไตรสกิขา ............................. 
7           ขั้นตอนการจัดการเรยีนรูแบบไตรสกิขา .................................................. 
8           ขั้นตอนการจัดการเรยีนรูตามหลักไตรสิกขาโดยเนนมรรคมอีงคแปด 
                   บูรณาการกับทกัษะ 7 ส. ........................................................................... 
9           รูปแบบการจัดการเรยีนรูโดยใหผูเรียนแสวงหาและคนพบความรู 
                   ดวยตนเอง  ................................................................................................ 
10           ขั้นตอนการจัดการเรยีนรูแบบ DLP .......................................................... 
11           แผนงานการประเมนิผลตามสภาพจริง ..................................................... 
12           สรุปขั้นตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา .............. 
13           สรุปการสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู  ............................................ 
14           สรุปขั้นตอนการจัดทําแบบประเมินกระบวนการเรียนรูดวยการคนพบ  
15           สรุปขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเหน็ของนักเรียน ................ 
16           สรุปขั้นตอนการจัดการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา  ................................... 

 
 
 
 
 
 
  

 
หนา 
15 
57 
58 
65 
67 
70 
74 
 

78 
 

96 
99 

107 
124 
130 
132 
134 
136 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 1

บทที่  1   
 

บทนํา 
 

ความสําคัญและความเปนมาของปญหา 
 

ทิศทางการพฒันาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 
2550 - 2554)  ยึดคนเปนศนูยกลางการพฒันา  และอัญเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเปน
แนวทางปฏิบัติ เพื่อมุงสูสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน  ดังนั้นยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมไทยจึง
ใหความสําคัญลําดับสูงกบัการพัฒนาคณุภาพคน เนือ่งจากคนเปนทั้งเปาหมายสุดทายที่จะไดรับผลประโยชน 
และผลกระทบจากการพฒันาขณะเดยีวกนัเปนผูขับเคลื่อนการพฒันาเพือ่ไปสูเปาประสงคที่ตองการ  
จึงจําเปนตองพัฒนาคุณภาพคนในทุกมติิอยางสมดุล ทั้งจิตใจ รางกาย ความรู และทกัษะความสามารถ  
เพื่อใหเพียบพรอมทั้งดาน คุณธรรม และความรู ซ่ึงจะนําไปสูการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล 
รอบคอบ และระมัดระวัง  ดวยจิตสํานกึในศีลธรรม และคุณธรรม ทําใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
และสามารถตัดสินใจโดยใชหลักความพอประมาณในการดําเนินชวีิตอยางมีจริยธรรม ซ่ือสัตย
สุจริต อดทน ขยันหมั่นเพยีร อันจะเปนภูมิคุมกันในตวัที่ดี ใหคนพรอมเผชิญตอการเปลี่ยนแปลง  
ที่จะเกิดขึ้น  ดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรี และมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และสังคม อยูในครอบครัว    
ที่อบอุน และสังคมที่สงบสันติสุข  ขณะเดียวกันเปนพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกจิใหมี
คุณภาพ มเีสถียรภาพ และเปนธรรม รวมทั้งการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมใหเปน
ฐานการดํารงชวีิต และการพฒันาประเทศอยางยั่งยืน  นําไปสูสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน (แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับที่ 10  พ.ศ. 2550 – 2554 : 47)  ซ่ึงสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  ที่เนนลักษณะคนไทยที่พึงประสงคใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย  
จิตใจ  สติปญญา  ความรู  คุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดาํรงชีวิต สามารถอยูรวมกับ
ผูอ่ืนไดอยางมคีวามสุขโดยใชหลักการจัดการศึกษาที่นักเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู และพัฒนา
ตนเองได กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหนักเรียนสามารถพัฒนาตนตามธรรมชาติ และ
เต็มตามศักยภาพ การจัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนัด โดยคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะ  กระบวนการ  การคิด  การจัดการ และเผชิญสถานการณ และ
การประยกุตความรูมาใชเพือ่ปองกัน และแกไขปญหา รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม  คานิยม  และ
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คุณลักษณะอนัพึงประสงคไวในทุกวิชา และถือวานักเรียนมีความสําคัญที่สุด อีกทั้งใหประเมิน
นักเรียนโดยพิจารณาจากการพัฒนาการของนักเรียน ความประพฤติ  การสังเกตพฤติกรรมการเรยีน   
การรวมกิจกรรม การทดสอบควบคูไปกับกระบวนการเรยีนการสอน ตามความเหมาะสมของแตละ
ระดบัและรปูแบบการศกึษา (พระราชบญัญัติการศกึษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 : 5 - 14)  กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนดหลักสตูรการศึกษาขัน้พื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  ตองการคณุภาพนกัเรียนใหมีความรู และ
ทักษะทางสังคมที่ทําใหนกัเรียนมีคุณภาพโดยการพัฒนาตนเปนพลเมืองดี  มีคุณธรรม จริยธรรม  
ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ มีคานิยมอันพึงประสงคสามารถอยูรวมกบัผูอ่ืนในสังคม
ไดอยางมีความสุข  (กระทรวงศึกษาธิการ  2544  : 4 - 9)  โดยเฉพาะวชิาสังคมศึกษาเปนวิชาหนึ่งที่
สามารถพัฒนาคน โดยเฉพาะพัฒนาคนใหเปนพลเมืองดีของประเทศ และมีคุณลักษณะที่จะอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข สามารถสรางความสัมพันธกับผูอ่ืนและสบืทอดความเปนเอกลักษณของ
ความเปนชาตไิด เพราะวชิาสังคมศึกษาเปนวิชาที่ศกึษาถึงความสัมพันธของมนุษยกับสถาบันทาง
สังคม มนุษยกับมนุษย และมนุษยกับสิ่งแวดลอม ส่ิงเหลานี้เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับการดํารงชพี 
การแกปญหาและการปฏิบตัิตนในสังคมของมนุษย เพื่อใหมนษุยมคีวามรูความเขาใจในการสราง
ชีวิตใหดี และมีความสุขที่สุด (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิ 2543 : 6)   

ในหวงเวลาที่เมืองไทยกําลังมีการปฏิรูปการศึกษา โดยตระหนักถึงการพัฒนาเด็กใหเปนคนดีนี้ 
นาจะไดมีการหยิบยกกระบวนการการสอนเด็กในแนวพุทธศาสนาขึ้นมาพิจารณาเนื่องจากพุทธศาสนา
เปนศาสนาที่ใหคุณคาตอการเรียนรูอยางสงูสุด  การเรียนรูตามแนวพุทธวิธีเนนคนเปนศูนยกลาง  
กระบวนการเรียนรูจึงเปนกระบวนการพฒันาคน ทั้งในลักษณะที่เปนปจเจกชน (คือคนแตละคน) 
และการพฒันากลุมคน  ใหอยูรวมกนัไดอยางสนัติ เมื่อคนมีความสําคญัที่สุดของการเรียนรู  วิธีการ
ฝกฝนอบรมจึงเปนการพัฒนาทุกองคประกอบของความเปนคน (อนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู 
2543 : 18)  ดวยการพัฒนาในเรื่อง ศีล  สมาธิ  ปญญา  โดยเนนที่ตัวบุคคลเปนศูนยกลาง  ทั้งนี้
เพื่อใหผูฝกปฏิบัติลดความเหน็แกตวั และสามารถอยูรวมกบัผูอ่ืนไดโดยสันต ิ  การฝกฝน และพัฒนาเดก็
ตามหลักไตรสิกขา  คือ  ศีล  สมาธิ  ปญญา นี้เนนกัลยาณมิตรเปนสําคัญ  พอ  แม  ผูปกครอง  
ตลอดจน ครู- อาจารย ตามนยัของพุทธศาสนาจึงตองเปนกัลยาณมิตรของเด็กอยางตอเนื่อง  จนเกดิ
เปนพฤติกรรมที่หยั่งลึกลงในจิตสํานึกสูจติใตสํานึกอยางแนบแนน  (สถาบันราชภัฏนครราชสีมา 
สีมาจารย วารสารวิชาการ  2543 : 20)  ไตรสิกขา  คือ  การฝกหัดอบรมกาย  วาจา  และจิตของมนษุย 
ใหสามารถคนพบและควบคมุตนเอง  เรียนรูและพัฒนาตนเองโดยใชปญญาเพื่อใหเกิดประโยชน
แกตนและเกิดประโยชนแกผูอ่ืน ตามหลักการศึกษา  3  ประการ  คือ  ศีล  สมาธิ  ปญญา   โดย สุมน  
อมรวิวัฒน ไดสรุปกระบวนการเรียนรูตามหลักไตรสิกขาวา “...การฝกหัดอบรมตามหลักไตรสิกขา
เปนการศกึษาทีม่ีลักษณะบูรณาการ และปจจยัยาการทีว่ามีลักษณะบูรณาการนั้น  เพราะทกุองคประกอบ
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คือ  ศีล  สมาธิ  ปญญา  นัน้อยูในองครวมของมรรคมีองคแปดมีลักษณะผสมกลมกลืนอยางไดสัดสวน
สมดุลกนั  มีความสอดคลองรองรับกนัทั้งในดานทีต่องละเวน และในดานที่ตองเจริญงอกงาม  ยากที่จะ
แยกออกอยางโดดเดีย่ว และไมสามารถตัดองคประกอบขอใดทิ้งไปได”   หลักการเรียนรูตามหลัก
ไตรสิกขาจึงมคีวามสมบูรณที่ผูสอนตองรูจักผูเรียนแตละคน และถือวาผูเรียนเปนมนษุยที่ตองไดรับ
การพฒันาทั้งทางกาย  วาจา  จิต  และปญญา  การเรียนการสอนตามนัยแหงพระพทุธศาสนา  จึงมิใช
การถายทอดความรูดานปรยิตัิเทานั้น หากแตเนนการฝกหัดอบรม (ปฏิบัติ) และการวเิคราะห
ประเมินผลของการปฏิบัตินั้นดวย (ปฏิเวธ)  (สุมน   อมรวิวัฒน 2542 : 4)   
 จากความสําคญัที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยไดศึกษาบริบทของโรงเรียนวัดกําแพง  สํานักงาน
เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร  จากรายงานการประเมินคณุภาพภายนอกสถานศึกษา รอบสอง  
เมื่อวันที่ 28 กมุภาพันธ - 2 มีนาคม  2549  พบวา  มาตรฐานที่ 4  ผูเรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห  คิดสังเคราะห  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสรางสรรค  คิดไตรตรอง  และมีวิสัยทัศน ได
คะแนน  2.93  คะแนน  และมีผลการจดัการศึกษาทีไ่มไดมาตรฐานคุณภาพ สมศ.  จํานวน  1  
มาตรฐาน  ไดแก  มาตรฐานที่  5  ผูเรียนมคีวามรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร  ไดคะแนน  1.99  
คะแนน  ซ่ึง สมศ. มีขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาสถานศึกษา ดังนี้ สถานศึกษาควรสงเสริมใหครูได
คนควาเพื่อใหกาวทันการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วตลอดเวลา และยงัตองพฒันาเทคนิคการสอน  พัฒนา
เทคนิคการประเมินผลการเรยีนการสอนทีส่อดคลองกับสภาพการจัดการเรียนรูที่จัดใหผูเรียน และอิง
พัฒนาการของผูเรียน และพฒันาเทคนิคการจัดการเรยีนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคญั  ตลอดจน
ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพโดยเฉพาะในชวงชั้นที ่ 3 และในการ
นิเทศการสอนของครูควรเพิ่มเติมใหหัวหนาสาระไดนิเทศในสาระของตนเองดวยเพื่อเนนการพัฒนาทางดาน
วิชาการใหมากขึ้น (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
สมศ. 2549 : 2-3) ดานผลการเรียนวิชาสังคมศึกษา  สาระเศรษฐศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ของโรงเรียนวดักําแพง สํานักงานเขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานคร  ระหวางป  2549 – 
2551  โดยป  2549  มี  2  หองเรียน  คือ ม.1/1 – ม.1/2   ป  2550  มี  3  หองเรียน  คือ  ม. 1/1 – ม. 1/3  
และป  2551  มี  4  หองเรียน  คือ  ม. 1/1 – ม. 1/4  พบวา  นักเรยีนมผีลการเรียนรูระหวางรอยละ  
62 – 67 ซ่ึงมีผลการเรียนต่ําเมื่อเทียบกับเปาหมายซึ่งกําหนดไวรอยละ 70 สาเหตุของปญหาดังกลาว
ผูวิจยัไดสัมภาษณครูผูสอนวชิาสังคมศกึษา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  โรงเรียนวดักําแพง  สํานักงานเขต
บางขนุเทยีน  กรุงเทพมหานคร  จาํนวน  3  คน  ไดขอสรุปวา สาเหตุมาจากหลายประเดน็  เชน  ดานตัวครู  
ครูขาดการพัฒนาเทคนิคการจดัการเรยีนการสอนทีเ่นนผูเรยีนเปนสําคัญ  เนนการสอนแบบบรรยายมาก
เกินไป  ไมนําเทคนิคการสอนใหมๆ มาใช  ทําใหการสอนของครูขาดความเหมาะสมกบัทั้งเนื้อหาและ
ตัวนักเรียน  การจัดกิจกรรมไมหลากหลาย  ขาดความยดืหยุน ทําใหไมสอดคลองกับสภาพแวดลอม
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ทางสังคมของนักเรียน  สวนดานผูเรียนกข็าดความสนใจ และไมมีสวนรวมในกจิกรรมการเรียนการสอน  
ประกอบกับสือ่การสอนมีนอย  ไมเราความสนใจ และนกัเรียนสวนใหญยังขาดความรับผิดชอบใน
การเรียน  เชน  ไมนําอุปกรณการเรยีนมาเรียน  สงงานไมตรงเวลา  การทํางานไมมีความเปน
ระเบียบเรยีบรอย  เขาเรียนชา  ฯลฯ  และจากรายงานการประเมินตนเอง (Self – Assessment  
Report  : SAR) ประจําปการศึกษา  2550  พบวา  มาตรฐานดานผูเรยีน  มาตรฐานที่  1  นักเรียนมี
คุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่พึงประสงค  ตัวบงชี้ที่  1.5  เร่ืองความประหยัดมีจุดดอย  คือ  ผูเรียน
บางสวนมีพฤติกรรมการเลือกซื้อส่ิงของและใชส่ิงของอยางไมคุมคา  เชน  พฤติกรรมเลือกซื้อขนม
โดยตองการของเลนที่มากับขนมนั้นๆ  และเมื่อไดของเลนตามตองการก็จะเทขนมทิง้ขยะ อยางไม
เห็นคณุคาของความประหยัด และจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในชวงชัน้ที่ 3 พบวา 
นักเรียนบางสวนมีคานยิมในการอุปโภค บริโภค ส่ิงของทีไ่มถูกตอง ใชจายฟุมเฟอย ตามกระแสแฟชัน่ 
เชน การใชเครื่องสําอาง โทรศัพทมือถือ  เครื่องประดบั ฯลฯ  ซ้ือเครื่องดื่มบํารุงกําลัง  น้ําอัดลม 
แทนที่จะเปนนม หรือน้ําผลไมที่มีประโยชนตอรางกาย แสดงวานกัเรียนเหลานัน้ไมไดนําความรู  
ที่เรียนมาเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรมาใชในชวีติประจําวนั    

เศรษฐศาสตรเปนวิชาที่ศึกษาและอธิบายเรือ่งกิจกรรม และความสัมพันธของคนในดาน
การเลือกใชทรัพยากรในการผลิต การกระจายสินคาและบริการที่ผลิตไดไปสูผูบริโภค รวมทั้ง
ผูใชบริการอยางมีประสิทธิภาพและสนองความตองการของคนสวนใหญใหดีที่สุดเทาที่จะเปนไปได
ภายใตทรัพยากรอันจํากัดไมเพยีงพอจะสนองความตองการทุกอยางของทุกคนได (scarcity) ทําให
คนเราจะตองตัดสินใจเลือกทางที่ดีที่สุดในการจัดสรรการใชทรัพยากร การศึกษาเศรษฐศาสตร   จะทําให
นักเรียนเขาใจและรูจักปรับปรุง การประกอบอาชีพ และชีวิตความเปนอยูใหดีขึ้น  ส่ิงสําคัญพื้นฐาน 
คือ คนเราจะตองมีอาหาร  ทีอ่ยูอาศัย  เสื้อผา  ยารักษาโรค และปจจยัอ่ืนๆ จึงจะมีชวีิต และสนอง
ความตองการของตนเองใหมคีวามสุขไดซ่ึงนักเรียนยังตองพึ่งพอแม  ผูปกครอง  ตองเรียนรูวาจะรูจกั
ใชเงิน  ใชทรัพยากรที่พอ  แม  ผูปกครองหามาใหและใชเวลาที่มีอยางไร  แตเมื่อนักเรียนเติบโตเปน
ผูใหญ ตองเผชิญกับปญหาวาจะเลือกประกอบอาชีพอยางไรจึงจะไดประโยชนที่สุด จะออมและบริโภค
อยางไร จึงจะสนองความตองการในชีวิตของตัวเอง และครอบครัวในขั้นตอนตาง  ๆ ของชีวิตไดดีที่สุด 
การมีความรูเร่ืองเศรษฐศาสตรจะทําใหนักเรียนรูจักหาทางเลือกในการใชทรัพยากร  แรงงาน  เวลา อยาง
มีเหตุผล  และมีเปาหมายมากขึ้น  รูจักการเลือกใชทรัพยากร  รูจักการผลิต     การบริโภค  การออม 
และการลงทุนเปนตน อยางเหมาะสมมากขึ้น  เปนแนวทางในการชวยปองกันหรือแกไขปญหาทาง
เศรษฐกิจทีค่นเราแตละคน และสังคมโดยสวนรวมตองเผชิญไดอยางมีเหตุผล มีประสิทธภิาพ เปนประโยชน
ตอตัวเราเอง และสวนรวม  การมีความรูทางเศรษฐศาสตรอยางถูกตองมุงจะแกไขปญหาความขาดแคลน 
ความขัดสนเดือดรอน และเพือ่ชวยกนัพฒันาเศรษฐกจิของทั้งประเทศใหชวยตอบสนองความตองการของ
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คนสวนใหญในสังคมใหไดมากที่สุด และดทีี่สุด  และในอนาคตจะทาํใหรูจักเสนอแนะผลักดันใหรัฐบาล
ดําเนินนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจสวนรวมของชาติไปในทางที่จะชวยทําใหชีวติความเปนอยูของ
ประชาชนดีขึน้มากกวาที่เปนอยู  มีบทบาทแสดงความคิดเห็น วพิากษ วิจารณ และเสนอแนะใน
ฐานะของสมาชิกในสังคม 

สภาพปจจุบนัโรงเรียนวัดกําแพง  สํานักงานเขตบางขุนเทียน  สังกดักรุงเทพมหานครได
เขารวมโครงการวิถีพุทธ วิถีธรรม โดยรวมมือกันในหลายฝายทั้งโรงเรียน  บาน  วัด  ชมุชน  กาวเขามา
มีบทบาทในการดึงนกัเรยีนใหเห็นความสําคัญของหลักธรรม และการนาํหลักธรรมไปใชในชวีิตประจาํวนั  
นําหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใชหรือประยุกตใชในหลักการบริหารและพัฒนาผูเรยีนโดยรวม
ของสถานศึกษา เนนกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขาอยางบูรณาการ  ผูเรียนไดเรียนรู ไดพฒันา 
กิน  อยู  ดู  ฟง ใหเปน โดยผานกระบวนการวัฒนธรรมแสวงปญญา และมีวัฒนธรรมเมตตา เปน
ฐานดําเนินชีวติ  ลักษณะของโรงเรียนวิถีพุทธจะเนนการจัดสภาพทุกๆ ดานเพื่อเกือ้หนุนใหผูเรียน
พัฒนาตามหลกัพุทธธรรมอยางบูรณาการใหเกิดความงอกงามตามหลกัธรรมอันเปนหลักใหญ คอื 
ไตรสิกขา  ไดแก  ศีล  สมาธิ  ปญญา   

จากปญหาและความสําคัญของปญหาดังกลาว วิธีการหนึ่งที่จะชวยแกปญหาได คือ การปรับปรุง
วิธีสอนใหเหมาะสม แตเนือ่งจากวิธีการสอนมีมากมายหลายวิธี แตละวิธีมีสวนดแีตกตางกันไมมีวิธี
สอนใดเหมาะสมกับเนื้อหา และความมุงหมายทุกชนิด ครูผูสอนจําเปนตองใชวิจารณญาณของตน       
ในการเลือกใชใหเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2545 ก : 
12) โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับจุดประสงค  เนื้อหา และวัยของผูเรียนเปนสําคัญ ทําใหผูวจิัย
สนใจศกึษาการจัดการเรียนรูตามหลกัไตรสิกขา   เพื่อนํามาใชพัฒนาผลการเรียนรู และกระบวนการเรียนรู
ดวยการคนพบของนักเรียนที่เรียนวิชาสังคมศึกษาเรื่อง ความรูพื้นฐานทางเศรษฐศาสตรใหสูงขึ้น 
นอกจากนี้การจัดการเรียนรูตามหลักไตรสิกขายังเปนการสนองนโยบายโรงเรยีนวิถีพทุธที่นํา
หลักธรรมทางพุทธศาสนามาปรับใชในการเรียนการสอน  คือ หลักไตรสิกขา ซ่ึงประกอบดวย  ศีล  
สมาธิ  ปญญา  เปนการจัดการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนไดนําความรูมาปฏิบัตเิปนกระบวนการการเรียน
การสอนที่สอนใหนักเรยีนพัฒนาตนโดยการคนควา วิเคราะหตนเอง เนนที่การฝกปฏิบัติตนกอน 
เปนลําดับและตอเนื่องจนบรรลุจุดประสงค (สุมน  อมรวิวัฒน 2530 : 40 – 41) เปนการสอนที่เปด
โอกาสใหนักเรียนไดปฏิบัตทิั้งทางกาย วาจา และใจอยางระมัดระวัง ตอจากนัน้ใหนักเรยีนได
พิจารณาผลของการปฏิบัติของตนจนกําหนดควบคุมความประพฤตทิางกาย วาจา ใจของตนเองได 
(ดุษฎี  สีตลวรางค 2542 : 3)  ซ่ึงถือวาเปนกระบวนการพัฒนามนุษยทั้งทางกาย  ทางวาจา ความคิด 
จิตใจ อารมณ และสติปญญา  ใหสามารถดํารงชวีิตในสังคมอยางสันติ และมีอิสรภาพ เนนการปฏิบัติ 
ฝกหัด อบรมตน ดวยหลักของศีล สมาธิ  ปญญา (กรมวิชาการ 2535 :168–174) ซ่ึงการจัดการเรียนรู
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ตามหลักไตรสิกขาสามารถตอบสนองนโยบายของกรุงเทพมหานครไดตามมาตรฐานการศึกษาของ
กรุงเทพมหานครที่กําหนดไวในมาตรฐานที่ 6  ความวา “....นักเรียนมทีักษะในการแสวงหาความรู  
รักการเรียนรู และพัฒนาตนเอง...”  โดยครผููสอนจะตองปลุกเรา และเสริมแรงผูเรียนในทกุกิจกรรม
ใหเกิดการคนพบ และแกปญหาดวยตนเอง รวมทั้งการทํางานเปนทีม  ปลูกฝงการอยูรวมกันกบั
ผูอ่ืน  เปดประตูใหผูเรียนมีการประเมินและปรับปรุงตนเอง  ยอมรับผูอ่ืน  สรางจิตสํานึกในความเปน
พลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ ครูผูสอนจะตองบมเพาะทักษะ 7 ส. ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร 
อันประกอบดวย สงสัย  สังเกต  สัมผัส  สํารวจ  สืบคน  ส่ังสม และสรุปผล  จัดเปนกระบวนการ
เรียนรูแบบคนพบ หรือ DLP (DISCOVERY LEARNING  PROCESS) ไดรับการคิดคนโดยบริษัท
รักลูก  ดิสคัฟเวอรร่ี  เลิรนนิ่ง  จํากัด  (สํานกัการศึกษา  กรุงเทพมหานคร 2551 : 23 – 26) 

ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจยัไดศกึษาพุทธธรรม (พระธรรมปฎก ; ป.อ. ปยุตฺโต 2538 : 914 - 915) 
เปนแนวทางในการจัดการเรยีนรูตามหลักไตรสิกขาดังนี้  ไตรสิกขา  แปลวาสิกขา 3 คําวา สิกขา  
แปลวา การศกึษา การสําเหนียก  การฝก  ฝกปรือ  ฝกอบรม ไดแก ขอปฏิบัติที่เปนหลักสําหรับ
ฝกอบรมกาย  วาจา  จติใจ  และปญญา ใหเจรญิงอกงาม  สิกขา 3  ประกอบดวย  อธิศีลสิกขา  อธิจติตสกิขา  
และอธิปญญาสิกขา  ซ่ึงมักเรียกกันใหงายๆ สะดวกๆ วา  ศีล  สมาธิ  ปญญา   1) ศีล  คือการฝก
ความประพฤตสุิจริตทางกาย วาจา และอาชวีะ ไดแก รวมเอาองคมรรคขอสัมมาวาจา  สัมมากัมมันตะ  และ
สัมมาอาชีวะ  เขามาโดยสาระก็คือ  การดํารงตนดวยดีในสังคม  รักษาระเบียบวินัย  ปฏิบัติหนาที่ และ
ความรับผิดชอบทางสังคมใหถูกตอง มีความสัมพันธทางสังคมที่ดีงามเกื้อกูลเปนประโยชน ชวยรักษา
และสงเสริมสภาพแวดลอม  โดยเฉพาะในทางสังคมใหอยูในภาวะเอื้ออํานวยแกการที่ทุกๆ คนจะ
สามารถดําเนินชีวิตที่ดีงามหรือปฏิบัติตามมรรคกันไดดวยดี ศีลพื้นฐาน คือ ศีลที่เปนหลักกลางซึ่ง
เปนความหมายของสัมมาวาจา  สัมมากัมมันตะ  และสัมมาอาชีวะ ที่เปนองคของมรรค ไดแก  การพูด  
การกระทํา  การประกอบอาชีพอยางใดก็ตามที่ประกอบดวยเจตนา ซ่ึงปราศจากความทุจริต หรือคดิ
เบียดเบยีน ครอบคลุมถึงสุจริตที่เปนคูกันดวย  ศีลพื้นฐานเปนศีลสําหรับคนทั่วไปนาํมาปฏิบัติเปน
การกําหนดอยางต่ําที่สุดในทางความประพฤติของมนุษย เทาที่จําเปนพอที่จะใหสังคมมนุษยอยูกนั
โดยปกติสุขและแตละคนมชีีวิตที่ไมเปนโทษภยั ซ่ึงนิยมเรียกกนัเปนสามัญวา  ศีล 5   2)  สมาธิ  คือ 
การฝกปรือในดานคุณภาพ และสมรรถภาพของจิต  ไดแก รวมเอาองคมรรคขอสัมมาวายามะ  สัมมาสติ 
และสัมมาสมาธิ เขามาวาโดยสาระก็คือ การฝกใหมีจิตเขมแข็ง มั่นคง แนวแน ควบคุมตนไดด ีมีสมาธิ 
มีกําลังใจสูง ใหเปนจิตที่สงบ  ผองใส เปนสุข บริสุทธิ์ ปราศจากสิ่งรบกวนหรือทําใหเศราหมอง  อยูใน
สภาพเหมาะแกการใชงานมากที่สุด โดยเฉพาะการใชปญญาอยางลึกซึ้งและตรงตามความเปนจริง  
ระดับของการฝกสมาธิสําหรับคนทั่วไป คือ ขณิกสมาธิ  สมาธิชั่วขณะ (momentary  concentration)  
เปนสมาธิขั้นตน ซ่ึงคนทั่วไปอาจใชประโยชนในการปฏิบัติหนาที่การงานในชีวิตประจําวันใหไดผลดี 
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และจะใชเปนจุดตั้งตนในการเจริญวิปสสนาก็ได 3) ปญญา คือ การฝกปรือปญญาใหเกิดความรู
ความเขาใจสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง จนถึงความหลุดพน มีจิตใจเปนอิสระ ผองใส เบิกบาน
โดยสมบูรณ ไดแก รวมเอาองคมรรคขอสัมมาทิฎฐิ และสัมมาสังกัปปะ สองอยางแรกเขามา วาโดย
สาระก็คือการฝกอบรมใหเกดิปญญาบริสุทธิท์ี่รูแจงชดัตรงตามสภาพความเปนจริง ไมเปนความรูความคิด
ความเขาใจทีบ่ิดเบือนเคลือบคลุม เพราะอิทธิพลของกิเลส มีอวิชชา และตัณหาเปนผูนําที่ครอบงํา
จิตใจอยู การฝกปญญาเชนนี้ตองอาศัยการฝกจิตใหบริสุทธิ์ผองใสเปนพื้นฐาน แตในเวลาเดียวกนั 
เมื่อปญญาที่บริสุทธิ์รูเห็นตามเปนจริงนี้เกดิขึ้นแลว ก็กลับชวยใหจิตนัน้สงบ มั่นคง บริสุทธิ์ ผองใส
อยางแนนอน ยิ่งขึ้น และสงผลออกไปในการดําเนินชีวิตทํากิจทั้งหลายในทางที่เปนไปเพื่อประโยชน
สุข อยางแทจริง ในระดับโลกียสัมมาทิฎฐิ  คือ ความเห็น  ความเชื่อ  ความเขาใจเกี่ยวกบัโลก และชีวติ
ที่ถูกตองตามหลักแหงความด ี  เปนไปตามคลองธรรม  หรือสอดคลองกับศีลธรรม  สัมมาสังกปัปะ :  
ความดําริชอบ ในขั้นโลกียะสัมมาสังกัปปะ  คือ  ความดําริชอบ  หรือความนึกคิดในทางที่ถูกตอง
ตรงขามกับดาํริผิดที่เรียกวา  มิจฉาสังกัปปะ  ซ่ึงมี  3  อยาง  คือ  ดําริที่เกี่ยวของกับกาม  ความดําริ  
ที่ประกอบดวยความเคยีดแคนชิงชัง  ความดําริในทางทีจ่ะเบยีดเบยีน 

ผูวิจัยไดจดัการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา  ซ่ึงมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู  ดังนี ้    1)  ขั้นนํา  
เปนการเตรียมความพรอม ทบทวนความรูเดิม  สรางความสนใจใหแกนักเรียนใชทักษะ 7 ส. ไดแก ส.สังเกต  
ส.สงสัย 2)  ขั้นสอน ประกอบดวย  3  ขั้นตอน  ดังนี ้ 2.1  ขั้นการฝกจิตเบื้องตน (จิตตภาวนา) เปน
การเตรียมความพรอมของจิต ไดแก การรวมเอาองคมรรคขอสัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ   
เขามาฝกใหมีจิตใจเขมแข็ง  มั่นคง  แนวแน  ควบคุมตนเองไดดี  มีสมาธิ  เหมาะแกการใชงานมากที่สุด  
ใชทกัษะ 7 ส. ไดแก ส.สัมผัส 2.2 ขั้นการศกึษา (ศีล :  สัมมาวาจา  สัมมากัมมนัตะ  สัมมาอาชีวะ , สมาธิ :  
สัมมาวายามะ  สัมมาสติ  สัมมาสมาธิ , ปญญา :  สัมมาทิฎฐิ  สัมมาสังกัปปะ) ใชทักษะ 7 ส. ไดแก  
ส.สํารวจ ส.สืบคน 2.3 ขั้นผลของการศึกษา  ไดแก การนําเสนอผลงาน  ผลงานกลุม  การตอบคําถาม  
การทําแบบฝกหัด  ซ่ึงนํามรรคมีองค  8  มาใชในการทํากจิกรรม  ใชทักษะ 7 ส. ไดแก      ส.ส่ังสม  ส.สรุปผล  
3) ขั้นสรุปและประเมนิผล  ครูและนกัเรยีนรวมกนัสรุปบทเรยีนโดยวดัการประเมนิตามสภาพจริง   
ใชทักษะ 7 ส. ไดแก ส.ส่ังสม ส.สรุปผล 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 

การจัดการเรียนรูตามหลักไตรสิกขาเปนวิธีหนึ่งที่จะทําใหการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา
บรรลุตามวัตถุประสงค  ซ่ึงเปนวิธีที่ไดประยุกตมาจากหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  ซ่ึงไดรับ
ความสนใจจากบุคคลในวงการศึกษามาก  การจัดการเรียนรูตามหลกัไตรสิกขา เปนกระบวนการ
เรียนรูที่ตองการใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติ และพัฒนาทางกาย วาจา และปญญากับสิ่งที่เรียนเพื่อพิจารณา
ใหเห็นประโยชน  คุณโทษ ตามความจําเปนจริง ดวยตนเองแลวนําความรูนั้นมาเปนหลักในการประพฤติ
ปฏิบัติตอไป  ไตรสิกขา ก็คอืการพัฒนามนุษยใหดําเนินชีวิตดีงามถูกตองทําใหมวีิถีชีวิตที่เปนมรรค  
สวนมรรคซึ่งแปลวาทาง คอืทางดําเนินชวีิต หรือวิถีชีวติที่ถูกตองดีงามของมนุษย กต็องเปนวิถีชีวติ
แหงการเรยีนรูฝกฝนพฒันาตน คือ สิกขา มรรคกบัสิกขาจงึประสานเปนอันเดียวกัน  กลาวคือ  ดานศลี  
ไดแก  สัมมาวาจา  สัมมากมัมันตะ และสัมมาอาชวีะ นี่คอืการใชกาย และวาจาใหถูกตองดีงามทั้งใน
การกระทําทัว่ไป ในการสื่อสารสัมพันธ และในการเลี้ยงชีพใหถูกตอง  ดานจิตใจมีมากมาย แต
ตัวนําสําคัญมี  3  อยางคือ  ตองมีความเพียรพยายาม เรียกวา สัมมาวายามะ  ตองมีสติเปนตัวคอยจับ
คอยกําหนดใหทํางานได และเปนตวัเตอืนใหไมเผลอพลาด และใหเดินหนาตลอดเวลา เรยีกวา
สัมมาสติ กับทั้งตองมีสมาธิ ใหจติแนวแน มีความสงบ ดําเนินไปอยางมั่นคง เรียกวา สัมมาสมาธิ  
ดานปญญา  แยกเปน  2 อยาง คือ  สัมมาทิฎฐิ  มีความเห็นความเขาใจถูกตอง และสัมมาสังกัปปะ 
ดําริถูกตอง คือ วางแนวทางความคิดทีจ่ะนาํชีวิตไปในทางที่ถูกตอง ทั้งนี้มีนักการศึกษา และ
นักวิชาการหลายทานไดอธิบาย และนําเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา ดังนี้คือ 

สุมน  อมรวิวัฒน  (2513 : 47 -48) กลาวถึงการสอนแบบไตรสิกขาวา เปนการสอนที่เชื่อวา
คนที่มีปญญา และเกดิปญญาวิสุทธิขึ้นนั้นตองเกิดจากมกีําลัง (พละ) จิตใจ กําลังความคิดที่แนวแน
ไมหวัน่ไหว ซัดสายวอกแวกตองเพงพนิิจคิดตรองในเรื่องเดียว คนที่จะมกีําลังความคิดรวมเปน   
จุดเดยีวแนวแน (สมาธิ) ไมหวั่นไหวซัดสายไดตอเมื่อรางกายอยูในสภาพปกติเรียบรอย สงบ มีระเบยีบ
วินัย (ศีล) นั่นคือ ถานักเรียนฝกควบคุมสภาพทางกายใหอยูในระเบียบวนิัยเรยีบรอยก็จะชวยให
จิตใจสงบ ไมฟุงซานหวั่นไหวไปนอกเรื่อง นอกหองเรียน ซ่ึงจะชวยใหมกีําลังความคิดคมกลา สามารถ
แกปญหาทําความเขาใจปญหาได ทําใหเกิดปญญา มีความรูแจงเรื่องนั้นๆ (ปญญา) ไดดวยตนเอง
ประจักษดวยตนเอง ไมใชเพียงแตรูหรือทราบจากการบอกเลาใหฟงเทานั้น และไดจดัรูปแบบการเรยีน 
การสอนแบบไตรสิกขาโดยผานขั้นตอนในการศึกษา 3 ขั้น ดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นศีล หมายถึง ขั้นที่
นักเรียนควบคมุตนเองใหอยูในระเบยีบวินยัทั้งทางกาย และวาจา ใหอยูในสภาพเรยีบรอยเปนปกติ 
รางกายพรอมที่จะเรียนเสมอ ขั้นที่ 2  ขั้นสมาธิ หมายถึง ขั้นที่นักเรยีนตองรวบรวมจิตใจ ความคิด
ใหแนวแนเปนจุดเดยีว ไมซัดสายไปสูเรื่องอื่น ส่ิงอื่นนอกหองเรียน นอกเรื่องที่เรียน ไมคิดตรึกตรอง
วิตกกังวลถึงเรื่องอื่นๆ ที่จะทําใหสมองไมปลอดโปรง นักเรยีนตองตัดส่ิงรบกวนอื่นๆ (ปลิโพธิ) 
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ออกจากความคิด จิตใจ ขั้นที่ 3  ขั้นปญญา หมายถึง ขั้นที่นักเรียนใชสมาธิ พลังความมีจิตใจแนวแน
ทําความเขาใจปญหาแกไขปญหาจนเกิดความรูแจง เขาใจแกปญหาได เกิดการเรยีนรู เกิดปญญาขึ้น
ในตนเอง มีมโนทัศนในเรื่องนั้นไดถูกตองตามที่เปนจรงิ   

ดุษฎี  สีตลวรางค (2524 : 3)  ไดกลาวถึงรูปแบบการสอนแบบไตรสิกขาไว 3 ขั้น ดังนี้    
ขั้นที่ 1 ศีลสิกขา คอื การสํารวมกาย วาจา ใหถูกตองตอมารยาทสังคม กรอบของศีลธรรม ทั้งนี้โดย
การควบคุมตนเอง เมื่อกาย วาจา อยูในศีลแลวจิตจะประณีตมั่นคงขึ้น ขั้นที่ 2  จิตสิกขา คือ การฝก
จิตใจใหมั่นคง ไมคลอยตามความตองการที่จะทําช่ัว จิตที่ฝกดีแลวจะสามารถพิจารณาธรรมไดตรง
กับสภาพที่เปนจริง มีความมั่นคง ผองใส มีสมาธิ และศีลมั่นคงขึ้น ขั้นที่ 3 ปญญาสิกขา คือ การเฝา
สังเกตรางกาย ความรูสึก ความคิด (โดยสรุปคือขันธ 5) ของตนเองในขณะที่จิตเปนสมาธิวาตางก็
ไมเที่ยง ทนทานอยูไมได ไมมีตัวตนสําหรับการยึดมั่น แลวนํามาเปนหลักในการปฏิบัติตนเอง 
อยางเหมาะสมตอสถานการณโดยไมกอทกุข หรือเบยีดเบียนตนเอง หรือผูอ่ืน ถามีปญญาแลวสมาธิ 
และศีลก็จะมัน่คงขึ้นตามลําดับแหงปญญานั้น   

กรมวิชาการ (2546 : 175) ไดนําเสนอวิธีสอนแบบไตรสกิขา ไวดังนี ้ขัน้ที่ 1 (ศีลสิกขา) คือ 
การควบคุมใหผูเรียนอยูในระเบียบวินยั ทัง้กาย และวาจาใหอยูในสภาพเรียบรอย เปนปกติ รางกาย
พรอมที่จะเรียน ขั้นที่ 2 ขั้นสมาธิ (จิตตสิกขา) คือ การฝกสมาธิขั้นตนในการควบคุมสติ ใหนักเรียน
รวมจิตใจ ความคิดแนวแนเปนจุดเดียว นักเรียนตัดส่ิงรบกวนอื่นๆ ออกจากการคิด และจิตใจ ขั้นที่ 3  
ขัน้ปญญา (ปญญาสิกขา) คือ ขั้นที่นักเรียนใชสมาธิ ความมีจิตใจทีแ่นวแน ทําความเขาใจในปญหา 
การหาสาเหตปุญหาเพื่อการแกไข พิจารณาผลทีเ่กดิขึน้จนเกดิความรูแจงเขาใจ และแกปญหาได     
เกิดการเรยีนรู เกิดปญญาญาณขึ้นในตนเอง มีมโนทัศนในเรื่องนั้นไดถูกตองตามความเปนจริง   

สมพร พงษเสถียรศักดิ์ (2546 : 8-10) ไดใหความหมายของการจดัการเรียนรูแบบไตรสิกขาวา 
เปนการจดัการเรียนการสอนที่นํากระบวนการฝกอบรม และพัฒนามนุษยของสมเด็จพระสัมมาสัม-
พุทธเจามาประยุกตเปนการสอนที่ครูเปนผูสรางสถานการณที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดปฏิบัติทาง
กาย วาจา ใจ แลวพิจารณาผลของการปฏิบัติตนตอสถานการณนั้นจนกําหนดควบคมุความประพฤติ
ทางกาย วาจา ใจ และเกิดปญญาในตนได โดยมีครูเปนกัลยาณมิตรคอยใหคําแนะนําในทางที่ถูก    
ที่ควรทําใหนักเรียนสามารถประพฤติปฏิบัติตนไดดวยตนเองอยางถูกตอง ซ่ึงขั้นตอนการจัดการเรียนรู
แบบไตรสิกขา มี 3 ขั้น ดังตอไปนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นนํา  1.1 ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุม กลุมละ 5 คน 
โดยใหนักเรียนจับฉลาก และใหแตละกลุมเลือกประธาน เลขานุการ และผูรายงาน ซ่ึงผูวิจัยจะ
อธิบายถึงหนาที่ของสมาชิกในกลุมแตละตาํแหนงใหฟง และปฏิบัติ และเมือ่เปล่ียนบทเรยีนใหมใหมี 
การเปลีย่นแปลงตําแหนงสมาชิกในกลุมทกุครั้ง 1.2 ครูสรางบรรยากาศที่ดีในชั้นเรยีนดวยการยิ้มแยม
และทักทายกนัดวยไมตรีจิต ดวยการสนทนา และนําส่ือตางๆ เชน ขาว รูปภาพ หรือนิทานเพื่อ
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กระตุนใหนกัเรียนเกดิแรงจูงใจตอบสนองตอการใฝเรียน ขั้นที่ 2 ขั้นสอน นําหลักไตรสิกขามาเปน
กระบวนการสอน ดังนี้ 2.1 อธิสีลสิกขา  คือ ครูกําหนดสถานการณ เหตุการณ หรือพฤติกรรม 
เพื่อใหนักเรยีนสามารถประพฤติปฏิบัติโดยพิจารณาตามหลักอริยมรรคขอสัมมาวาจา  สัมมาอาชีวะ 
และสัมมากัมมันตะ วา ถูก-ผิด ตามหลักการเหลานั้นหรือไม โดยบันทึกลงในบัตรบันทึกรายการ
รายบุคคล ตอนที่ 1  2.2 อธิจิตตสิกขา คือ การที่ครูใหนักเรียนฝกอบรมจิตของตนเองจนจิตสงบ   
ไมฟุงซาน สามารถนําความสงบที่เกิดจากสมาธิไปใชประโยชนตอไปได 2.3 อธิปญญาสิกขา  2.3.1 
นักเรียนเปรียบเทียบพฤติกรรมที่นักเรียนแสดงหรือกระทําในขั้นอธิสีลสิกขาวาแตกตางกันอยางไร 
โดยนําปญญาที่เกิดจากการทําสมาธิมาพิจารณาตามหลักอริยมรรคขอสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ วา
ผลที่เกิดขึ้นในใจของตนขณะตอบสนองตอสถานการณตางๆ ในการกระทําหรือเลือกกระทํา และ
สามารถสืบสาวสาเหตุปจจัยของการเกิดวาส่ิงทั้งหลายตามอริยสัจ 4  วาส่ิงทั้งหลายเหลานั้นไมเทีย่ง
ตามหลักของไตรลักษณ (อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา) จนสามารถควบคุมตนเองในดานความประพฤติ
ทางกาย วาจา และใจของตนไดอยางสมเหตุสมผล โดยบันทึกลงในบัตรกําหนดงาน บัตรบันทึก
รายการรายบุคคล บัตรบันทึกรายการกลุม ส่ิงที่ครูกําหนดเปนกรณีศกึษา ซ่ึงอาจเปนขาว รูปภาพ 
นิทาน หรือกรณีตัวอยาง เอกสารประกอบการเรียนสาระการเรียนรู เพื่อใหนักเรยีนศึกษา และคิด
เพื่อแสวงหาคาํตอบ และแบบประเมินพฤติกรรมตนเอง โดยใหนกัเรียนแตละคนในแตละกลุมนํา
ปญญาที่ไดมาศึกษาในสิ่งที่ครูกําหนดเพื่อตอบคําถาม โดยบันทึกลงในบัตรบันทึกรายการรายบุคคล 
ตอนที่ 3 หลังจากนั้นใหรวมกันอภิปรายภายในกลุมในประเด็นเดิมโดยใชความคิดเหน็ของตนที่บันทกึ
ไวสรุปเปนความคิดเห็นของกลุม และใหเลขานุการบันทึกลงในบัตรรายการกลุม 2.4 ขั้นนําเสนอ
ผลอภิปราย ใหตวัแทนของกลุมที่ทําหนาที่เปนผูรายงานออกมารายงาน และแนวปฏิบัติของกลุม 
ครูจะรวมสรุปเพื่อใหทางเลือก และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 2.5 ขั้นสรุป 2.5.1 ครูและนักเรยีน
รวมกันสรุปบทเรียน โดยครจูะเพิ่มเติมสวนที่ยังบกพรองใหสมบูรณมากยิ่งขึ้น 2.5.2 ครูใหนกัเรียน
ตอบคําถาม โดยบันทกึลงในบัตรบันทึกรายการรายบุคคล ตอนที่ 4  ขั้นที่ 3 ขั้นกระบวนการวัด 
และประเมินผล 3.1 ครูใหนักเรียนประเมินพฤติกรรมของตนเองวาตนเองเปนอยางไร รูอะไรบาง อะไรที่
อยากรูเพิ่มเติม ตองแกไขพฤติกรรมของตนในเรื่องใดบาง ลงในแบบประเมินพฤติกรรมตนเองที่
ผูวิจัยสรางขึ้น 3.2 ครูวัดและประเมนิผลโดยพิจารณาจากคําตอบของนักเรียนในบตัรบันทึกรายการ
รายบุคคล ตอนที่ 1 – 4 และแบบประเมินพฤติกรรมตนเอง    

สุนีย  ผจญศิลป (2546 : 19) กําหนดขั้นตอนการสอนแบบไตรสิกขา 5 ขั้น ดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้น
นําเขาสูบทเรียนครูใหผูเรียนดูรูปภาพ ขาว หรือหวัขอขาวจากหนังสือพิมพ หรือสรางสถานการณ
ใหอยูในขอบขายเนื้อหาที่สามารถกระตุนใหผูเรียนเลือกกระทําผิดศีลธรรมหรือถูกหลักศีลธรรม 
ในการตอบสนองตอสถานการณที่จะใหตอไป ขั้นที่ 2 ขั้นศีลสิกขา ครูกําหนดสถานการณให และ
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เปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความรูสึกตอสถานการณในการเลือกกระทําผิดหลักศีลธรรม หรือถูกหลัก
ศีลธรรม ขั้นที่ 3 ขั้นจิตสิกขา หรือการทําสมาธิ การนําจิตที่ฝกฝนจนสงบแลวในขั้นตนมาควบคุม
สติใหระลึกรูอยูกับลมหายใจเพื่อระลึกแนวแนทีจุ่ดเดียวจนจิตสงบผองใสปราศจากสิ่งรบกวน หรือ
ทําใหเศราหมอง และจิตใจอยูในสภาพพรอมเหมาะสมกับการใชงานมากที่สุดโดยผูสอนใหหลักใน
การฝกสมาธิ 2 ขั้น ตามลําดับดังนี้ (1) ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย แลวนั่งขัดสมาธขิาขวาทับขาซาย 
หงายมือขวาทบัมือซายตั้งกายตรงแตไมเกร็งตัว (2) หลับตาหรือเพงมองรูปภาพที่เกี่ยวกับเนื้อหา   
ที่เรียน จติใจจดจอเกี่ยวกับเรื่องนั้นเพียงเรื่องเดียวกําหนดลมหายใจเขา-ออก แลวกลาวภาวนาสั้นๆ 
เกี่ยวกับภาพทีเ่พงมองหรือสถานการณนัน้ 5 นาที เมือ่ทดสอบไดแลววานกัเรียนมีสมาธิใหนกัเรยีน 
ออกจากสมาธิได ข้ันที่ 4 ขั้นปญญาสิกขา การกําหนดพจิารณาผลที่เกดิขึ้นในใจของตนในการเลือก
ปฏิบัติหรือไมปฏิบัติไดอยางสมเหตุสมผลโดยการปฏิบัตติามกระบวนการพัฒนาปญญา 3 ดาน คือ 
(1) การฟง และการอาน (สุตมยปญญา) (2) การคิดทบทวนพจิารณาหาเหตุผลความเปนไปไดและ
ไมได แลวทดสอบกับขอมูลเดิมที่ไดฟงไดอานมา (จติตามยปญญา) (3) การลงมือปฏิบัติเพื่อ
ทดสอบสิ่งที่ไดมาจากการฟง การอาน และการคิด (ภาวนามยปญญา)  ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปผลและ
ประเมินผล ครู และนักเรียนรวมกนัสรุปขอคิด และสาระสําคัญของบทเรียนโดยครูเพิ่มเติมสวนที่
บกพรองใหสมบูรณมากขึ้น ครูวัดและประเมินโดยพิจารณาจากการตอบคําถาม ความสนใจ การมี
สวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรม 

ภูมิพรรณ  ทวีชาติ (2549 : 4-5) การสอนแบบไตรสิกขา หมายถึง กระบวนการศกึษาที่
พัฒนามนุษยทั้งทางกาย วาจา จิตใจ และสติปญญา เนนการปฏิบัติฝกหัดอบรมตนเองดวยหลักของ
ศีล สมาธิ ปญญา ซ่ึงผูสอนเปนผูสรางสถานการณที่เปดโอกาสใหผูเรียนเลอืกกระทําผิดหลัก
ศีลธรรม และเลือกกระทําถูกตองตามหลักศีลธรรม เมื่อผูเรียนแสดงพฤติกรรมตอบสนองสถานการณ
ตามที่ตนเลือกแลว ผูสอนใหหลักในการพิจารณาความไมยั่งยนื (อนิจจํ) ความทนทานอยูไมได 
(ทุกขํ) และความไมมีตัวตนที่แทจริง ยดึวาเปนตัวเราของเรา (อนัตตา) ความรูสึกของตนเองจากนัน้
ผูสอนถามถึงความรูสึกของผูเรียนวารูสึกอยางไรในการตอบสนองสถานการณนั้น ทั้งกอนการกระทํา 
ขณะกําลังกระทํา และหลังการกระทํา ผิดหรือถูกหลักศลีธรรม จนผูเรียนสามารถควบคุมพฤติกรรม
ทางกาย วาจา และทางใจของตนได  การสอนแบบไตรสกิขา มีขั้นตอนที่ผูเรียนตองศกึษาเปนลําดบั 
ดังนี้ 1.1 ขั้นนาํเขาสูบทเรียน ผูสอนใหผูเรียนดูรูปภาพ วดีีทัศน สไลด หรือสรางสถานการณใหอยู
ในขอบขายของเนื้อหาที่สามารถกระตุนใหผูเรียนเลือกกระทําผิดศีลธรรมหรือถูกหลักศีลธรรมใน
การตอบสนองตอสถานการณ 1.2 ขั้นศีลสิกขา ผูสอนกําหนดสถานการณและเปดโอกาสใหผูเรียน
แสดงความรูสึกตอสถานการณในการเลือกกระทําผิดศีลธรรมหรือถูกหลักศีลธรรมในการตอบสนอง
ตอสถานการณนั้น 1.3 จิตสิกขา หรือการทําสมาธิ คือ การนาํจิตที่ฝกจนสงบแลวในขั้นตน           

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 12

มาควบคุมสติใหระลึกรูอยูกบัลมหายใจ เมื่อระลึกแนวแนที่จดุเดยีว จนจิตสงบ ผองใส ปราศจาก
ส่ิงรบกวน และจิตใจอยูในสภาพที่ดี โดยผูสอนใหหลักการฝกสมาธิเปน 2 ขั้น ตามลําดับ ดังนี ้
1.3.1 ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย แลวนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซายหงายมือซายตั้งกายตรงไมเกร็งตัว 
1.3.2 หลับตา กําหนดลมหายใจเขา-ออก โดยเลือกกระทําวิธีใดวิธีหนึง่ คือ 1) ตามลมหายใจตั้งแต
ปลายจมูกเขาไปจนถึงชองทอง เมื่อลมหายใจเขาสุดก็หายใจออก และลมหายใจออกตั้งแตชองทอง
ออกมาจนถึงปลายจมูก 2) ดกัลมหายใจเขา ลมหายใจออกอยูปลายจมกู 3) เฝาดูอาการพองยุบของ
สวนหนาทองของตน ไมวาจะเลือกวิธีใด ผูเรียนตองตัง้สติใหอยูกับลมหายใจ ไมเผลอสติไปเรื่อง
อ่ืน ซ่ึงผูเรียนสามารถบรรยายสภาพที่เกิดขึ้นในใจของตนขณะทีก่ําหนดลมหายใจไดถูกตอง 1.3.3 
ปญญาสิกขา การนําปญญาที่เกิดจากการทําสมาธิมาพจิารณา ผลที่เกดิขึ้นในใจของตน ในการเลอืก
กระทําผิด หรือถูกหลักธรรมวาเปนอยางไร ทําไมเปนเชนนั้น เพราะอะไร ควรกระทํา หรือไมควร
กระทํา โดยผูสอนใหผูเรียนแตละกลุมศึกษาเอกสารประกอบการเรยีนและกรณีตวัอยางแลวชวยกัน
คิดวิเคราะหโดยบันทกึลงในใบกจิกรรมที่กําหนดให 1.3.4 เสนอผลการอภิปรายโดยตัวแทนแตละ
กลุมเสนอทางเลือก แนวทางปฏิบัติตอเพื่อนรวมชั้น 1.4 ขั้นสรุป ผูสอนและผูเรียนรวมกนัสรุป
ขอคิด และสาระสําคัญของบทเรียน โดยผูสอนเพิ่มเตมิความรูสวนที่บกพรองใหสมบูรณมากขึ้น 
1.5 ขั้นการวดัผลและประเมินผล โดยครูพิจารณาความสนใจ และการมีสวนรวมในการปฏิบัติ
กิจกรรม และคําตอบของผูเรียนในใบกจิกรรม 

วนิดา   กันตะกนษิฐ  (2551 : 40 – 41)  กิจกรรมการเรียนรูโดยยึดหลักการเรียนรูแบบ
ไตรสิกขา ไดแบงออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้  1. ขั้นนํา  เปนขั้นที่ผูศึกษาแจงจุดประสงคการเรียนรู 
และวธีิการเรยีนรูใหนกัเรียนทราบพรอมทั้งฝกอบรมกาย วาจา ใหเรยีบรอย ฝกใหอยูในระเบยีบ
วินัยโดยการฟงเพลง และทาํทาประกอบ แลวกลาวคําปฏิญาณตน เรียนรูตามประสาทสัมผัสทั้ง 5  
จากสื่อตางๆ ที่ไดรับในขั้นศีล 2. ขั้นสอน เปนขัน้ที่นกัเรียนไดเรียนรูดวยตนเองจากใบความรู โดย
การคิดวิเคราะหจากสื่อตางๆ ที่ไดรับ รวมกลุมกันระดมความคิด วางแผนทํากิจกรรม เพื่อคนหา
คําตอบ วางแผนการนําเสนอโดยการอภิปราย การแสดงบทบาทสมมติ สรุปเปนแนวทางปฏิบัติของ
แตละกลุมเปนขั้นสมาธิ และขั้นปญญา  3. ขั้นสรุป เปนขั้นที่ครู และนกัเรียนสรุปความคิดเห็นของ
แตละกลุมรวมกันโดยครแูนะนําเพิ่มเติมเพื่อเปนแนวทางในการวิเคราะหเปนขอคิด และนําไปใช
เปนขั้นปญญา 

ดังนั้นสรุปไดวา การจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขาเปนการจดัการเรียนการสอนที่นํากระบวนการ
ฝกอบรม และพัฒนามนุษยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจามาประยกุตเปนการสอนที่ครูเปนผูสราง
สถานการณที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกฝนและปฏิบัตทิั้งทางทางกาย วาจา ใจ  เนนการปฏบิัติ
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ฝกหัดอบรมตนเองดวยหลักของศีล สมาธิ ปญญา ตามแนวทางของมรรคมีองค 8 โดยมีขั้นตอนใน
การจัดการเรยีนรู ดังตารางที ่1 
ตารางที่ 1  สังเคราะหแนวคดิ ทฤษฎี งานวิจัย เกีย่วกับรูปแบบการจัดการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา  
                  จากนักวิชาการและนักการศกึษา 

 

ลําดับ
ที่ 

แนวคดิ ทฤษฎี 
งานวิจยั ขั้นตอนการจดัการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา 

1 สุมน  อมรวิวฒัน มี 3 ขั้นตอน  1. ขั้นศีล  
                     2. ขั้นสมาธิ 
                     3. ขั้นปญญา 

2 ดุษฎี  สีตลวรางค มี 3 ขั้นตอน  1.  ขั้นศีลสิกขา   
                      2. ขั้นจิตตสิกขา 
                      3. ขั้นปญญาสิกขา 

3 กรมวิชาการ มี 3 ขั้นตอน  1.  ขั้นศีลสิกขา   
                      2. ขั้นสมาธิ (จิตตสิกขา) 
                      3. ขั้นปญญา (ปญญาสิกขา) 

4 สมพร  พงษเสถียรศักดิ ์ มี 3 ขั้นตอน   1.  ขั้นนํา 
2. ขั้นสอน  ประกอบดวย   

2.1  อธิศีลสิกขา   2.2  อธิจิตตสิกขา   2.3 อธิปญญาสิกขา  
2.4   การนําเสนอผลการอภิปราย  2.5  ขั้นสรุป 
                      3.  ขั้นกระบวนการวดั และประเมินผล 

5 สุนีย   ผจญศิลป มี  5  ขั้นตอน  1.  ขั้นนําเขาสูบทเรียน  2.  ขั้นศีลสิกขา 
                        3.  ขั้นจิตสิกขา              4.  ขั้นปญญาสิกขา   
                        5.  ขั้นสรุปผลและประเมินผล 

6 ภูมิพรรณ   ทวชีาติ มี  4  ขั้นตอน  1.  ขั้นนําเขาสูบทเรียน   2.  ขั้นศีลสิกขา 
3.  ขั้นจิตสิกขา  4.  ขั้นปญญาสิกขา  5.  ขั้นสรุป 

7 วนิดา   กันตะกนิษฐ มี  3  ขั้นตอน  1.  ขั้นนํา     2.  ขั้นสอน   3.  ขั้นสรุป 
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 จากแนวคิด งานวิจยัของนักวิชาการและนกัการศึกษาดังกลาว  ผูวิจัยนํามาสังเคราะหและ
พัฒนาเปนแนวทางการจดัการเรียนรูตามหลักไตรสิกขาโดยเนนมรรคมีองค  8  ซ่ึงมีขั้นตอนการ
จัดการเรียนรู  ดังนี้  1)  ขั้นนํา  เปนการเตรียมความพรอม ทบทวนความรูเดิม  สรางความสนใจใหแก
นักเรียนใชทักษะ 7 ส. ไดแก ส.สังเกต  ส.สงสัย  2)  ขั้นสอน ประกอบดวย  3  ขั้นตอน  ดังนี้   
2.1 ขั้นฝกจิตเบื้องตน (จิตตภาวนา) เปนการเตรียมความพรอมของจิต ไดแก การรวมเอาองคมรรคขอ
สัมมาวายามะ  สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ   เขามาฝกใหมีจิตใจเขมแขง็  มั่นคง  แนวแน  ควบคมุ
ตนเองไดดี  มสีมาธิ  เหมาะแกการใชงานมากที่สุด  ใชทกัษะ 7 ส. ไดแก ส.สัมผัส  2.2  ขั้นการศึกษา  
(ศีล :  สัมมาวาจา  สัมมากัมมันตะ  สัมมาอาชีวะ , สมาธิ :  สัมมาวายามะ  สัมมาสติ  สัมมาสมาธิ , 
ปญญา :  สัมมาทิฎฐิ  สัมมาสังกัปปะ) ใชทักษะ 7 ส. ไดแก ส.สํารวจ  ส.สืบคน 2.3  ขั้นผลของ
การศึกษา ไดแก   การนําเสนอผลงาน  ผลงานกลุม  การตอบคําถาม  การทําแบบฝกหดั  ซ่ึงนํามรรค
มีองค  8  มาใชในการทํากจิกรรม  ใชทกัษะ 7 ส. ไดแก ส.ส่ังสม  ส.สรุปผล  3)  ขั้นสรุปและ
ประเมนิผล  ครูและนกัเรยีนรวมกนัสรุปบทเรยีนโดยวดัการประเมนิตามสภาพจริง  ใชทักษะ 7 ส. 
ไดแก ส.ส่ังสม  ส.สรุปผล 
 จากแนวคิด  ทฤษฎี  และหลักการ  ดังกลาวผูวิจัยไดนํามากําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย  
ดังแผนภูมิที่  1 
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                              ตัวแปรตน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

การจัดการเรยีนรู ตามหลักไตรสิกขา 
 

มี  3  ขั้นตอน  ดังนี ้
  1.   ขั้นนําเขาสูบทเรียน เปนการเตรียม
ความพรอม ทบทวนความรูเดิม  สรางความ
สนใจใหแกนกัเรียน ใชทักษะ 7 ส. 
ไดแก ส.สังเกต  ส.สงสัย 
  2.   ขั้นสอน   มีดังนี ้
       2.1  ขั้นการฝกจิตเบื้องตน (จิตต-
ภาวนา) เปนการเตรียมความพรอมของ
จิตใหมีสมาธิเหมาะแกการใชงานโดย
เนนมรรคมีองค  8  ไดแก  สัมมาวายามะ  
สัมมาสติ สัมมาสมาธิ และใชทักษะ 7 ส. 
ไดแก  ส.สัมผัส 
        2.2  ขั้นการศึกษา โดยเนนมรรคมีองค 8 
และใชทกัษะ 7 ส. ไดแก ส.สํารวจ  ส.สืบคน 
       2.3  ขั้นผลของการศึกษา  นักเรียน
นําเสนอผลงานไดอยางมีเหตผุลโดยเนน
มรรคมีองค 8 และ ใชทกัษะ 7 ส. ไดแก  
ส.สืบคน  ส.ส่ังสม ส.สรุปผล 
   3.  ขั้นสรุป และประเมนิผล  ครู และ
นักเรียนรวมกนัสรุปบทเรียน ครูวัด และ
ประเมินผลตามสภาพจริง  ใชทักษะ 7 ส. 
ไดแก  ส.สรุปผล      

 

-  ผลการเรียนรู  เร่ือง  ความรูพื้นฐานทาง
เศรษฐศาสตร 
 
 
 

-  กระบวนการเรียนรูดวยการคนพบ 
        
 
 

-  ความคิดเหน็ของนักเรียนที่มีตอ 
การจัดการเรยีนรูตามหลักไตรสิกขา  
 

แผนภูมิที่  1  กรอบแนวคิดการวิจยั 

ตัวแปรตาม 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทยีบผลการเรียนรู เร่ือง  ความรูพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร ของนักเรียนชัน้ 

มัธยมศึกษาปที่  1  กอน และหลังเรียนดวยการจัดการเรยีนรูตามหลักไตรสิกขา  
  2.   เพื่อศึกษากระบวนการเรียนรูดวยการคนพบ DLP (Discovery  Learning  Process) ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1   ดวยการจัดการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา 

3.   เพื่อศึกษาความคิดเหน็ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ที่มีตอการจัดการเรียนรูตาม
หลักไตรสิกขา  
 

คําถามการวิจัย 
1. ผลการเรียนรู เร่ือง ความรูพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่ 1  

หลังเรียนดวยการจัดการเรยีนรูตามหลักไตรสิกขามีผลการเรียนรูสูงกวากอนเรียนหรือไม 
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  เกิดกระบวนการเรียนรูดวยการคนพบ DLP (Discovery   

Learning  Process) ดวยการจัดการเรียนรูตามหลักไตรสิกขาอยูในระดบัใด 
 3.   นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่  1  มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา 
อยูในระดับใด  
  

สมมุติฐานการวิจัย 
1. ผลการเรียนรู  เร่ือง ความรูพืน้ฐานทางเศรษฐศาสตร ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่ 1  

ดวยการจัดการเรียนรูตามหลักไตรสิกขาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  เกิดกระบวนการเรียนรูดวยการคนพบ DLP (Discovery   

Learning  Process) จากการจัดการเรียนรูตามหลักไตรสิกขาอยูในระดบัดี 
 3.  นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 มีความคิดเห็นตอการจดัการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา   
อยูในระดับมาก 
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ขอบเขตการวจัิย 
1. ประชากรและกลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจัย 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้นี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  โรงเรียนวดักําแพง   
สํานักงานเขตบางขุนเทียน  สังกัดกรุงเทพมหานคร  จํานวนนกัเรียน  162   คน  จาก   5  หองเรียน  
ซ่ึงในแตละหองเรียนมีทั้งเกง  ปานกลาง  ออนคละกัน  และกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  
2552   
        กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คอื นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1  ที่กําลังศึกษาอยู 
ในภาคเรยีนที่   2  ปการศึกษา   2552   ของโรงเรียนวัดกําแพง    สํานักงานเขตบางขุนเทียน   สังกัด
กรุงเทพมหานคร  ไดมาโดยวิธีการสุมหองเรียนดวยวิธีการสุมอยางงาย  (Simple  Random  
Sampling) ดวยวิธีการจับสลาก    

2. ตัวแปรที่ศึกษา 
2.1  ตัวแปรตน   การจัดการเรียนรูตามหลกัไตรสิกขา  
2.2  ตัวแปรตาม 

               2.2.1  ผลการเรียนรู เร่ือง  ความรูพืน้ฐานทางเศรษฐศาสตร   
                            2.1.2  กระบวนการเรยีนรูดวยการคนพบ 
               2.2.3  ความคิดเหน็ของนักเรียนทีม่ีตอการจัดการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา  

3. ระยะเวลา 
ใชระยะเวลาในการทดลองสอน   4   สัปดาห  จํานวน  10  คาบ  คาบละ  60  นาที  ดังนี้  

สัปดาหที่  1 – 3  สัปดาหละ   3   ชั่วโมง  รวม  9  ชั่วโมง และสัปดาหที่  4   อีก  1  ชั่วโมง  รวม
ระยะเวลาในการทดลองสอนทั้งหมด  10  ชั่วโมง  โดยทดลองในภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2552
ระหวางวันที่  30  พฤศจิกายน  2552 -  วันที่  22  ธันวาคม  2552 
 
นิยามศัพทเฉพาะ  
 

 เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกนั ผูวิจยัไดกําหนดนิยามศัพทเฉพาะของการวิจัยครั้งนีไ้ว ดังนี ้
 1.  การจัดการเรียนรูตามหลกัไตรสิกขา  หมายถึง  กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดย
การนําหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนามาประยุกตใช  ซ่ึงประกอบดวย ศีล  สมาธิ  ปญญา  
หรือมรรคมีองค  8  ไดแก  สัมมาทิฏฐ ิ สัมมาสังกปัปะ  สัมมาวาจา  สัมมากัมมันตะ  สัมมาอาชวีะ  
สัมมาวายามะ  สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ ในการปฏิบัตแิตละขั้นของการสอน ซ่ึงผูสอนเปดโอกาส
ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติใหเห็นจริงดวยตนเอง และควบคุมพฤติกรรมของตนเองใหเปนไปในทาง
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ที่ดี ซ่ึงมีขั้นตอนในการศกึษา  3  ขั้น  คือ  1)  ขั้นนํา  เปนการเตรียมความพรอม ทบทวนความรูเดิม  สราง
ความสนใจใหแกนกัเรียนใชทักษะ 7 ส. ไดแก ส.สังเกต  ส.สงสัย 2)  ขั้นสอน ประกอบดวย  3
ขั้นตอน  ดังนี้  2.1  ขั้นจิตตภาวนา เปนการเตรียมความพรอมของจิต ไดแกการรวมเอาองคมรรคขอ
สัมมาวายามะ  สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ   เขามาฝกใหมจีิตใจเขมแข็ง  มั่นคง  แนวแน  ควบคุม
ตนเองไดดี  มสีมาธิ  เหมาะแกการใชงานมากที่สุด  ใชทักษะ 7 ส. ไดแก ส.สัมผัส  2.2  ขั้นการศึกษา  
(ศีล :  สัมมาวาจา  สัมมากัมมันตะ  สัมมาอาชีวะ , สมาธ ิ:  สัมมาวายามะ  สัมมาสติ  สัมมาสมาธิ , 
ปญญา : สัมมาทิฎฐิ  สัมมาสังกัปปะ) ใชทักษะ 7 ส. ไดแก ส.สํารวจ  ส.สืบคน 2.3  ขั้นผลของการศึกษา    
การนําเสนอผลงาน  ผลงานกลุม  การตอบคําถาม  การทําแบบฝกหัด  ซ่ึงนํามรรคมีองค  8  มาใชใน
การทํากิจกรรม  ใชทักษะ 7 ส. ไดแก ส.ส่ังสม  ส.สรุปผล  3)  ขั้นสรุปและประเมนิผล  ครูและ
นักเรียนรวมกนัสรุปบทเรยีน โดยวัดการประเมนิตามสภาพจริง  ใชทักษะ 7 ส. ไดแก ส.ส่ังสม        
ส.สรุปผล 
 2.  สัมมาทิฏฐ ิ หมายถึง  การแสดงออกดานความคิด  ความเขาใจในเนื้อหาทีเ่รียน  ทัศนคติ  
คานิยมตางๆ ที่ดีงาม ถูกตอง  ไดแก  การรวมกันทาํงานกลุม  การนาํเสนอผลงานหนาชั้นเรยีน  การทํา
ใบงาน  การตอบคําถาม 
 3.  สัมมาสังกปัปะ  หมายถึง  การนกึคดิตอส่ิงตางๆ อยางถูกตอง ไมเอนเอียง  ไดแก  คดิที่จะ
ไมเบยีดเบยีน  ไมผูกพยาบาท  ยอมรับฟงความคิดเหน็ของคนอืน่ 
 4.  สัมมาวาจา  หมายถึง  การฝกอบรมตนเองในดานการสือ่ความหมายทางวาจา พูดดวย
ถอยคําที่สุภาพ  ไพเราะ  การพูดความจรงิ และเกดิประโยชน เวนจากการพูดเทจ็ เวนจากการพดู
สอเสียด  เวนจากการพูดคําหยาบ และเวนจากการพูดเพอเจอ 
 5.  สัมมากมัมนัตะ  หมายถึง  การฝกอบรมตนโดย ไมเบยีดเบยีนผูที่ออนแอกวา ไมแกลง
เพื่อน หรือใชกําลังบังคับเพือ่ใหเพือ่นทาํตามคําสั่งของตน  ไมขโมยผลงาน หรือนําอปุกรณการเรียน
ของคนอื่นไปโดยไมไดรับอนุญาต      
 6.  สัมมาอาชวีะ  หมายถึง  การจัดระเบยีบการทํางานใหสําเร็จ ราบรื่น  ไมคั่งคางสับสน เนน
ความสุจริต และระเบยีบวนิยัในการทํางาน  การทาํงานเรียบรอย เสรจ็ตามเวลาทีก่ําหนด ไมลอก
ผลงานคนอืน่ 
 7.  สัมมาวายามะ  หมายถึง  เพียรพยายามในการเรยีน  ฝกฝน  ขยนั  อดทน  ตัง้ใจอานหนังสือ 
ทําแบบฝกหัด ทําใบงาน หรือกิจกรรมทีไ่ดรับมอบหมายใหสําเรจ็ 
            8.  สัมมาสติ  หมายถึง  การฝกฝนการมีสตกิํากบัตวั คุมใจไวใหอยูกับสิ่งที่เกีย่วของตองทําใน
เวลานัน้ๆ  จิตใจจดจออยูกับงานที่ทําในขณะนัน้  มีสติกํากับทันตอพฤตกิรรมของรางกาย  ความรูสึก  
สภาพจติใจ และความนกึคิดของตน  
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 9.  สัมมาสมาธิ  หมายถึง  การฝกจิตใหตั้งมัน่ดําเนนิอยูในกิจในงาน หรือในสิ่งทีก่ําหนด ได
สม่ําเสมอ แนวแน เปนอันหนึง่อันเดยีว  สงบ ไมฟุงซาน ไมวอกแวกหวัน่ไหว 
 10.  กระบวนการเรียนรูดวยการคนพบ  DLP  (DISCOVERY  LEARNING  PROCESS)   
หมายถึง  วิธีการที่เปนขั้นตอนชวยสงเสริมใหผูเรียนไดรับการพัฒนาอยางมีคุณภาพโดยใหผูเรียน
ไดคนพบศกัยภาพดวยการคนหาคําตอบดวยตนเอง  แลวนํามาพัฒนาใหเปนกระบวนการเรียนรูจน
เกิดเปนทักษะดวยการใชทกัษะ  7  ส.  ไดแก  สงสัย  สังเกต  สัมผัส  สํารวจ  สืบคน  ส่ังสมและ
สรุปผล      การวัดและประเมินผลการเกิดพฤติกรรมของนักเรียนโดยใชแบบประเมนิพฤติกรรม
กระบวนการเรียนรูดวยการคนพบแบบมาตราสวนประมาณคา(Rating  Scale) ที่ผูวจิัยสรางขึ้น  
หลังการจัดการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา 
 11.  ผลการเรียนรู  หมายถึง  คะแนนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ความรูพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร
ที่ไดจากการทาํแบบทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน   ซ่ึงวัดจากแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้น  
 12.  ความรูพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร  หมายถึง  เนื้อหาสาระที่นักเรียนตองเรียนรู ในกลุม
สาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   สาระที่  3  เศรษฐศาสตร  ประกอบดวยเนื้อหา
ดังนี้  ความหมายและความเปนมาของวิชาเศรษฐศาสตร   ปจจัยสําคัญในการตัดสินใจซื้อสินคาและ
บริการ   หนวยเศรษฐกิจ   ปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ   ระบบเศรษฐกิจ   กลไกราคา  ซ่ึงในการ
จัดการเรียนรูจะใชเนื้อหาจากหนังสือเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐานเศรษฐศาสตร ชวงชั้นที่  3  ชั้น
มัธยมศึกษาปที่  1  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  เปนหลักในการจัดการเรียนรู 
 13. ความคิดเห็น  หมายถึง  ระดับการแสดงออกดานความรูสึกนึกคิดของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1  ที่มีตอการจัดการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา  ในดานบรรยากาศในการเรียนรู  ดาน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู  และดานประโยชนที่ไดรับ  ซ่ึงวัดจากแบบสอบถามความคิดเห็นที่ผูวิจัย
สรางขึ้น   
 14.  นักเรียน  หมายถึง  ผูเรียนที่กําลังศึกษารายวิชาสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ชวงชั้นที่  3  ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2552  โรงเรียนวัดกําแพง  
สํานักงานเขตบางขุนเทียน  สังกัดกรุงเทพมหานคร    
 
 
  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่  2 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
 วรรณกรรมที่เกี่ยวของกับงานวิจยัครั้งนี้  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร  ตํารา  แนวคดิ  ทฤษฎี 
และงานวิจยัตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา  ดังนี ้

1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศักราช  2544  :  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา   
ศาสนา  และวฒันธรรม 

2. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดกําแพง    สํานักงานเขตบางขุนเทียน   
สังกัดกรุงเทพมหานคร  :  กลุมสาระการเรยีนรู  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

3. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร และเศรษฐศาสตรแนวพุทธ 
4. การจัดการเรยีนรูตามหลักไตรสิกขา 
5. กระบวนการเรียนรูดวยการคนพบ  DLP (Discovery  Learning  Process) 
6. งานวิจยัที่เกี่ยวของ 

 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  :  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา   

ศาสนา  และวัฒนธรรม 
  

 หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศักราช  2544  (กระทรวงศึกษาธิการ  2545 : 1 – 5)  
เปนหลักสตูรแกนกลางหรือหลักสูตรระดับชาติ ที่มุงพัฒนาคนไทยทั้งดานความรู ความคดิ  ความสามารถ  
คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู  ใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ตลอดจน    
การดํารงชีวิตใหสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  และเปดโอกาสใหสังคมไดเขามามีสวนรวม
ในการจดัการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรเพือ่ใหสอดคลองกับความตองการของชุมชนหรือทองถ่ิน  
จึงถือวาเปนการพัฒนาคนไทยอยางแทจรงิ  ซ่ึงมีรายละเอียดของหลักสูตร  ดังนี้ 
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1. หลักการ 
 เพื่อใหการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนไปตามแนวนโยบายการจัดการศึกษาของ
ประเทศจึงกําหนดหลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไว  ดังนี้ 
 1.  เปนการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ  มุงเนนความเปนไทยควบคูกับ 
ความเปนสากล 
 2.  เปนการศึกษาเพื่อปวงชน  ที่ประชาชนทุกคนจะไดรับการศึกษาอยางเสมอภาคและ
เทาเทียมกนั โดยสังคมมีสวนรวมในการจดัการศึกษา 
 3.  สงเสริมใหผูเรียนไดพฒันาและเรยีนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  โดยถือวา
ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด  สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ 
 4.  เปนหลักสูตรที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระ  เวลา  และการจดัการเรียนรู 
 5.  เปนหลักสูตรที่จัดการศึกษาไดทกุรูปแบบ  ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย  สามารถ
เทียบโอนผลการเรียนรูและประสบการณ 
 

2. จุดมุงหมายของหลักสูตร 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐานมุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนษุยที่สมบูรณเปนคนดี  มีปญญา  
มีความสุข  และมีความเปนไทย  มีศกัยภาพในการศกึษาตอ  และประกอบอาชีพ จึงกาํหนดจุดหมาย
ซ่ึงถือเปนมาตรฐานการเรียนรูใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอนัพึงประสงค  ดังตอไปนี ้

1. เห็นคณุคาของตนเอง  มีวนิัยในตนเอง  ปฏิบัติตนตามหลกัธรรมของ 
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ  มีคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค 

2. มีความคิดสรางสรรคใฝรู  ใฝเรียน  รักการอาน  รักการเขยีน  และรักการคนควา 
3. มีความรูอันเปนสากล  รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนาทาง 

วิทยาการมีทักษะและศักยภาพในการจัดการ  การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี  ปรับวิธีการคิด 
วิธีการทํางานไดเหมาะสมกบัสถานการณ 

4. มีทักษะและกระบวนการ  โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  ทักษะการคิด 
การสรางปญญา  และทักษะในการดําเนนิชีวิต 

5. รักการออกกําลังกาย  ดูแลตนเองใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ด ี
6. มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวาเปนผูบริโภค 
7. เขาใจในประวตัิศาสตรของชาติไทย  ภูมิใจในความเปนไทย  เปนพลเมอืงดียึดมัน่ 

ในวิถีชวีิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
8. มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย  ศิลปวฒันธรรมประเพณี  กฬีา  ภมูปิญญาไทย   

ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดลอม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 22
 

9. รักประเทศชาติและทองถ่ิน  มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามใหสังคม 
 

3. โครงสรางหลักสูตร 
 เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปตามหลักการ จุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนด
ไวใหสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของมีแนวปฏิบัติในการจัดหลักสูตรสถานศึกษาจึงไดกาํหนด
โครงสรางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  ดังนี ้

1. ระดับชวงชัน้ 
       กําหนดหลักสูตรเปน  4  ชวงชั้น  ตามระดับพัฒนาการของผูเรียน  ดังนี ้
   ชวงชั้นที่  1  ชั้นประถมศึกษาปที่  1 – 3 
  ชวงชั้นที่  2  ชั้นประถมศึกษาปที่  4 – 6 
  ชวงชั้นที่  3  ชั้นมัธยมศึกษาปที่     1 – 3 
  ชวงชั้นที่  4  ชั้นมัธยมศึกษาปที่     4 – 6 
2. สาระการเรียนรู 
       กําหนดสาระการเรียนรูตามหลักสูตร  ซ่ึงประกอบดวยองคความรู  ทักษะ หรือ 

กระบวนการการเรียนรู  และคุณลักษณะหรือคานิยม  คุณธรรม  จริยธรรมของผูเรียนเปน  8  กลุม  
ดังนี ้

  1.  ภาษาไทย 
  2.  คณิตศาสตร 
  3.  วิทยาศาสตร 
  4.  สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
  5.  สุขศึกษาและพลศึกษา 
  6.  ศิลปะ 
  7.  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  8.  ภาษาตางประเทศ 
ตามสาระการเรียนรูทั้ง  8  กลุมนี้เปนพื้นฐานสําคัญที่ผูเรียนทุกคนตองเรียนรู  โดย 

อาจจัดเปน  2  กลุม  คือ  กลุมแรก  ประกอบดวย  ภาษาไทย  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  และสังคมศึกษา  
ศาสนา และวัฒนธรรม เปนสาระการเรียนรูที่สถานศึกษาตองใชเปนหลักในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
สรางพื้นฐานการคิดและเปนกลยุทธในการแกปญหา และวกิฤตของชาติ  กลุมที่สองประกอบดวย
สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และภาษาตางประเทศเปนสาระการเรียนรู
ที่เสริมสรางพื้นฐานความเปนมนุษย และสรางศักยภาพในการคิด และการทํางานอยางสรางสรรค  
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3. เวลาเรียน 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐานกําหนดเวลาในการจดัการเรียนรูและกจิกรรมพัฒนา
ผูเรียนไวดังนี ้
 ชวงชั้นที่  1  ชั้นประถมศึกษาปที่  1 – 3  มีเวลาเรียนประมาณ  800 – 1000  ชั่วโมง  โดย
เฉล่ียวันละ  4 – 5  ชั่วโมง 
 ชวงชั้นที่  2  ชั้นประถมศึกษาปที่  4 – 6  มีเวลาเรียนประมาณ  800 – 1000  ชั่วโมง  โดย
เฉล่ียวันละ  4 – 5  ชั่วโมง 
 ชวงชั้นที่  3  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 – 3  มีเวลาเรียนประมาณ  1000 – 1200  ชั่วโมง  โดย
เฉล่ียวันละ  5 – 6  ชั่วโมง 
 ชวงชั้นที่  4  ชัน้มัธยมศึกษาปที่  4 – 6  มีเวลาเรียนประมาณ  1200  ชั่วโมง  โดยเฉลี่ย 
วันละ  6  ชั่วโมง 
 

4. สาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   
ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544   
 

ความสําคัญ 
 กลุมสังคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม เปนกลุมสาระการเรียนรูที่ผูเรียนทกุคนในระดบั 
ประถมศึกษาและมัธยมศกึษาตองเรยีนทั้งนีเ้พราะกลุมสาระการเรียนรูนีว้าดวยการอยูรวมกันบนโลก
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตลอดเวลา  การเชื่อมโยงทางเศรษฐกจิซึ่งแตกตางกันอยางหลากหลาย 
การปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดลอม ทําใหเปนพลเมืองที่รับผิดชอบ มีความสามารถทางสังคม  มี
ความรู  ทกัษะ  คุณธรรม  และคานยิมที่เหมาะสม  โดยใหผูเรียนเกดิความเจริญงอกงามในแตละดาน
ดังนี ้

1. ดานความรู 
กลุมสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  จะใหความรูแกผูเรียนในเนือ้หาสาระ 

 ความคิดรวบยอด  และหลักการสําคัญๆ ในสาขาวิชาตางๆ ทางสังคมศาสตร  ไดแก  ภูมิศาสตร  
ประวัติศาสตร  รัฐศาสตร  จริยธรรม  สังคมวิทยา  เศรษฐศาสตร  กฎหมาย  ประชากรศึกษา  และ
ส่ิงแวดลอมศกึษา  ตามขอบเขตทีก่ําหนดไวในแตละระดบัชั้นโดยจดัการเรียนรูในลกัษณะบูรณาการ
หรือสหวิทยาการ 
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2.  ดานทักษะและกระบวนการ 
ในการเรยีนสงัคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมนั้น  ผูเรียนควรจะไดพัฒนา 

กระบวนการตางๆ จนเกิดทกัษะและกระบวนการดังนี ้
ทักษะการคิด  เชน  การสรุปความคิด  การแปลความ  การวิเคราะหหลักการและ 

การนําไปใช  ตลอดจนการคดิอยางมีวจิารณญาณ 
ทักษะการแกปญหา  ตามกระบวนการทางสังคมศาสตร  กระบวนการสืบสอบ  เชน   

ความสามารถในการตั้งคําถามและการตั้งสมมติฐานอยางมีระบบ  การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล  
การทดสอบสมมติฐานและสรุปเปนหลักการ 

ทักษะการเรียนรู  เชน  ความสามารถในการแสวงหาขอมูลความรูโดยการอาน   
การฟง  และการสังเกต  ความสามารถในการสื่อสารโดยการพดู  การเขียน  และการนําเสนอ
ความสามารถในการตีความ  การสรางแผนภูมิ  แผนที่  ตารางเวลา  และการจดบันทึก รวมทั้งการใช
เทคโนโลยีและสื่อสารสนเทศตางๆ ใหเปนประโยชนในการแสวงหาความรู 

ทักษะกระบวนการกลุม  เชน  ความสามารถในการเปนผูนําและผูตามในการทํางาน 
กลุม  มีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายการทํางานของกลุม  ปฏิบัติหนาที่ตามทีไ่ดรับมอบหมาย
ดวยความรับผิดชอบ  สรางสรรคผลงาน  ชวยลดขอขัดแยง  และแกปญหาของกลุมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3.  ดานเจตคตแิละคานยิม 
กลุมสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  จะชวยพัฒนาเจตคติ และคานิยมเกี่ยวกับ 

ประชาธิปไตยและความเปนมนุษย  เชน  รูจักตนเอง  พึ่งตนเอง  ซ่ือสัตยสุจริต  มีวินยั  มีความกตัญู  
รักเกยีรติภูมแิหงตน  มีนิสัยในการเปนผูผลิตที่ดี  มีความพอดใีนการบรโิภค  เหน็คณุคาของการทาํงาน  
รูจักคิดวเิคราะห  การทํางานเปนกลุม  เคารพสิทธิของผูอ่ืน  เสียสละ  เห็นแกประโยชนสวนรวม   
มีความผูกพันกับกลุม  รักทองถ่ิน  รักประเทศชาติ  เห็นคุณคาอนุรักษและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดลอม  ศรัทธาในหลักธรรมของศาสนาและการปกครองของศาสนา  และการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริยทรงเปนประมุข 

4. ดานการจดัการและการปฏิบัติ 
กิจกรรมการเรยีนในกลุมสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  จะชวยใหผูเรียนเกิด 

ทักษะในการทํางานเปนกลุม  สามารถนําความรู  ทักษะ  คานิยม  และเจตคติทีไ่ดรับการอบรม    
บมนิสัยมาใชในการแกปญหาตางๆ ที่เกิดขึน้ในชวีิตประจําวันของผูเรียนได 
 เมื่อมองในภาพรวมๆ แลวจะพบวา  ความสําคัญของกลุมสังคมศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรม  นอกจากจะชวยใหผูเรียนมีความรูในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอมทั้งทาง 
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ธรรมชาติ และสังคมวัฒนธรรม  มีทักษะกระบวนการตางๆ ที่สามารถนํามาใชประกอบการตัดสินใจ
อยางรอบคอบในการดําเนินชีวิต  และมสีวนรวมในสงัคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในฐานะ
พลเมืองดีแลว  ยังชวยใหนาํความรูทางจรยิธรรม  หลักธรรมทางศาสนามาพัฒนาตนเองและสังคมได  
ทําใหผูเรียนสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสขุ 

 
วิสัยทัศน 

1. กลุมสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  เปนศาสตรบูรณาการที่มุงใหเยาวชนเปนผูมี 
การศึกษา  พรอมที่จะเปนผูนํา  เปนผูมีสวนรวม  และเปนพลเมืองที่มีความรับผิดชอบโดย 

นําความรูจากอดีตมาสรางความเขาใจในมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศเพื่อ    
การตัดสินใจในการเปนพลเมืองดี 

นําความรูเกีย่วกับโลกของเรามาสรางความเขาใจในกระบวนการกอเกดิสภาพแวดลอม 
ของมนุษย เพือ่การตัดสินใจในการดํารงชวีิตในสังคม 

นําความรูเรื่องการเมืองการปกครองมาตัดสินใจเกี่ยวกับการปกครอง  ชุมชน   
ทองถ่ิน  และประเทศชาติของตน 

นําความรูเรื่องการผลิต  การแจกจาย  และการบริโภคสินคาและบริการ  มาตัดสินใจ 
ในการใชทรัพยากรที่มีอยูจํากัดเพื่อการดํารงชีวิต  การประกอบอาชีพ  และการอยูในสังคม 

นําความรูเกี่ยวกับคุณคาของจริยธรรม  ศาสนา  มาตัดสินใจในการประพฤติปฏิบัติตน  
และการอยูรวมกับผูอ่ืน 

นําวิธีการทางสังคมศาสตรมาคนหาคําตอบเกี่ยวกับประเด็นปญหาในสังคมและ 
กําหนดแนวทางประพฤติปฏิบัติที่สรางสรรคตอสวนรวม 
 เยาวชนจําเปนตองศึกษาสาระการเรียนรูกลุมสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม เพือ่ให
เขาใจสังคมโลกที่ซับซอน  สามารถปกครองดแูลตนเอง  รับผิดชอบ  เอาใจใสตอสังคมและสิ่งแวดลอม
ของโลกได 
 ดังนั้นตลอดระยะเวลาของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ควรแสดงใหเห็นวาผูเรียนกลุมสังคมศึกษา  ศาสนา  
และวัฒนธรรม  ไดใชความรูอยางมีความหมาย  เพื่อการตัดสินใจ  การสํารวจ  ตรวจสอบ  การสืบคน  
การสรางสรรคส่ิงตางๆ  และนําทางตนเอง และผูอ่ืนเชือ่มโยงความรูที่เรียนสูโลกแหงความเปนจริง
ในชีวิตได 

2. กลุมสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ไดบูรณาการสรรพความรู  กระบวนการ   
และปจจยัตางๆ เพื่อการเรียนรูตามเปาหมายของทองถ่ินและประเทศชาติ  การเรียนการสอนตองใช
ขอมูล  ความรูทั้งในระดับทองถ่ิน  ประเทศชาติ  และระดับโลกเชื่อมโยงเขาดวยกัน 
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3. ผูเรียนไดอภิปรายประเดน็ปญหารวมสมัย  รวมกับเพื่อนและผูใหญ  สามารถแสดง 
จุดยนืในคานิยม  จริยธรรมของตนอยางเปดเผย และจริงใจ  ขณะเดยีวกันก็รับฟงเหตุผลของผูอ่ืน    
ที่แตกตางจากตนอยางตั้งใจ 

4. การเรียนการสอนเปนบรรยากาศของการสงเสริมการคดิขั้นสูงในประเดน็หวัขอที่ลึกซึ้ง   
ทาทาย  ผูสอนปฏิบัติตอผูเรียน  ที่จะใหผูเรียนมีสวนรวมในกจิกรรมการเรยีนอยางมีความหมาย  
ใหผูเรียนไดรับการประเมินที่เนนการนาํความรูมาประยกุตใชทุกรายวชิา 

5. กลุมสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมมีการจัดเตรยีมโครงงานที่สอดคลองกับ 
สภาพความเปนจริงของสังคมที่ใหผูเรียนไดนําส่ิงที่เรียนไปใชไดจริงในการดําเนินชวีิต 
 
คุณภาพของผูเรียน 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐานไดกําหนดใหกลุมสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  เปน
กลุมสาระพื้นฐานที่ผูเรียนตัง้แตชั้นประถมศึกษาปที่  1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  ประกอบดวย
ศาสตรสาขาตางๆ หลายแขนง  มีลักษณะเปนพหุวิทยาการ  มุงเนนใหผูเรียนมีความรู  มีทักษะ
กระบวนการ  มีคุณธรรม  จรยิธรรม  คานยิมที่พึงประสงค  รวมทั้งไดแสดงบทบาท และความรับผิดชอบ
ทั้งตอตนเอง  ตอผูอ่ืน  และตอสภาพแวดลอม 
 จากองคประกอบดังกลาวจึงทําใหกลุมสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  มีจุดเนน 
ในการสรางคุณภาพของผูเรยีน  ดังนี ้

1. ยึดมั่นในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาที่ตนนับถือ  สามารถนํา 
หลักธรรมคําสอนไปใชปฏิบัติในการอยูรวมกันได  เปนผูกระทําความดี  มีคานิยมทีด่ีงาม  พัฒนา
ตนเองอยูเสมอ  รวมทั้งบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนแกสังคมสวนรวม 

2. ยึดมั่น  ศรัทธา  และธํารงรักษาไวซ่ึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันม ี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี  ปฏิบัติตามกฎหมาย  ขนบธรรมเนียม
ประเพณี  และวัฒนธรรมไทย  รวมทั้งถายทอดสิ่งที่ดีงามไวเปนมรดกของชาติ  เพื่อสันติสุขของ
สังคมไทยและสังคมโลก 

3. มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพเพื่อการดํารงชีวิต 
อยางมีดุลยภาพ  และสามารถนําหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบตัิไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบัน  ภาคภูมิใจในความเปนไทย    
ทั้งในอดีตและปจจุบนั  สามารถใชวิธีการทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆ อยางเปน
ระบบ และนําไปสรางองคความรูใหมได 
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5.    มีปฏิสัมพันธที่ดีงามระหวางมนษุยกบัมนุษย  มนุษยกับสิ่งแวดลอม  เปนผูสราง 
วัฒนธรรม  มีจิตสํานึก  อนรัุกษทรัพยากร และสิ่งแวดลอมเพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน 
 ตลอดระยะเวลาที่ผูเรียนไดเรียนรูตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนัน้  กลุมสังคมศึกษา  
ศาสนา  และวฒันธรรม  ไดมีสวนสงเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาผูเรยีนใหมีคุณภาพและมีจดุเนน
เมื่อผูเรียนเรียนจบปสุดทายของแตละชวงชั้น 
 
สาระ 
 สาระที่เปนองคความรูของกลุมสาระการเรียนรูกลุมสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  
ประกอบดวย 
 สาระที่  1     ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม 
 สาระที่  2     หนาที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดําเนนิชีวิตในสังคม 
 สาระที่  3     เศรษฐศาสตร 
 สาระที่  4     ประวัติศาสตร 
 สาระที่  5     ภมูิศาสตร 
 

ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยเลือกสาระที่ 3  เศรษฐศาสตร มาเปนหนวยวิเคราะหเพื่อจัดการเรียนรู
ตามหลักไตรสิกขา โดยแบงหนวยการเรยีนรูเปน  6  หนวย  ดังนี้  1) ความหมายและความเปนมา
ของวิชาเศรษฐศาสตร  2) ปจจัยสําคัญในการตัดสินใจซือ้สินคาและบริการ  3) หนวยเศรษฐกิจ   
4) ปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ  5) ระบบเศรษฐกิจ  6) กลไกราคา   ซ่ึงมีความสัมพันธกับมาตรฐาน
การเรียนรูชวงช้ัน และผลการเรียนรูที่คาดหวัง  สาระการเรียนรูรายป  ดังรายละเอยีดตอไปนี ้
 
มาตรฐานการเรียนรู 
 

สาระที่  3  เศรษฐศาสตร 
 มาตรฐาน  ส  3.1  เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิต และการบริโภค
การใชทรัพยากรที่มีอยูจํากัดอยางมีประสิทธิภาพ และคุมคา รวมทั้งเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการดํารงชีวิต
อยางมีดุลยภาพ 
 มาตรฐาน  ส  3.2  เขาใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจตางๆ ความสัมพันธของระบบ 
เศรษฐกิจและความจําเปนของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
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มาตรฐาน  ส  3.1  เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค  
การใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา รวมทั้งเขาใจหลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดาํรงชีวิตอยางมีดุลยภาพ 

 

ตารางที่  2  มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น  สาระการเรียนรู  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง   ส. 3.1 
 

มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 
สาระการเรียนรูชวงชั้น  ม. 1 – ม. 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 

มาตรฐานการเรียนรู สาระการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง สาระการเรียนรู 
1.เขาใจความหมาย
ของเศรษฐศาสตร  
ปจจัยการตัดสนิใจ
เลือกใชทรัพยากรเพื่อ
การผลิตโดยคํานึงถึง
ตนทุนและผลประโยชน
ที่จะไดรับอยางคุมคา
และมีคุณธรรม 
 
 
 
 
 
 
2.รูความหมาย ความ
แตกตางและวธีิการนํา
ทรัพยากรทาง
เศรษฐศาสตรมาใชใน
การผลิตสินคาและ
บริการอยางม ี

1.ความหมายของ
เศรษฐศาสตรเบื้องตน 
 
 
 
2.ปจจัยการตัดสินใจ
เลือกใชทรัพยากรเพื่อ
การผลิต 
 
 
 
 
 
 
1.ความหมายและ
ความแตกตางของ
ทรัพยากรทาง 
เศรษฐศาสตร 
2.วิธีการนําทรพัยากร
ทางเศรษฐศาสตรมา 

1.รูเขาใจความหมาย
และความสําคญัรวมทั้ง
ขอบขายและเปาหมาย
ของเศรษฐศาสตร
เบื้องตน 
2.สารมารถตัดสินใจ
เลือกใชทรัพยากรเพื่อ
การผลิตในหนวย
ครัวเรือนในเรื่อง  ทุน  
ประโยชนที่จะไดรับ
อยางคุมคาและม ี
คุณธรรม 
 
 
1.รูและเขาใจ
ความหมายและความ
แตกตางของทรัพยากร
ทางเศรษฐศาสตรใน 
ครัวเรือน 
2.รูวิธีการนําทรัพยากร 

1.ความหมายและ
ความสําคัญรวมทั้ง
ขอบขายและเปาหมาย
ของเศรษฐศาสตร 
เบื้องตน 
2.ปจจยัการตดัสินใจ
เลือกใชทรัพยากรเพื่อ
การผลิตในหนวย
ครัวเรือนในเรื่อง  
 - ทุน   
 - ประโยชนทีจ่ะ
ไดรับ 
 - ความคุมคา 
 - คุณธรรม 
1.ความหมายและ
ความแตกตางของ
ทรัพยากรทาง 
เศรษฐศาสตร 
ในครัวเรือน 
2.วิธีการนําทรพัยากร 
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ตารางที่  2  (ตอ) 
 

มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 
สาระการเรียนรูชวงชั้น  ม. 1 – ม. 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 

มาตรฐานการเรียนรู สาระการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง สาระการเรียนรู 
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
3.สามารถตัดสินใจ
เลือกในฐานะผูบริโภค  
โดยพิจารณาจาก
ประโยชนที่ไดรับ
อยางคุมคา 
 
 
 
 
 
 
4.เขาใจเกีย่วกบัระบบ
และวิธีการของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
และสามารถนําไป
ประยุกตใชกบั
ชีวิตประจําวันได 

ใชในการผลิตสินคา
และบริการอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
1.การตัดสินใจเลือก
ในฐานะผูบริโภคโดย
พิจารณาถึงประโยชน
ที่จะไดรับอยางคุมคา 
  -หลักการและวิธีการ 
    เลือกบริโภค 
2.กฎหมายคุมครอง 
ผูบริโภค 
 
 
 
1.ระบบและวธีิการ
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
และการประยกุตใช
กับชีวิตประจําวันอยาง
มีดุลยภาพ 

ทางเศรษฐศาสตร มาใช
ในการผลิตสินคาและ
บริการในหนวย
ครัวเรือน 
1.รูและเขาใจ
ความหมายและบทบาท
หนาที่ของผูบริโภค 
 
 
 
2.รูและเขาใจวธีิ 
การเลือกบริโภค 
3.รูและเขาใจการใช
กฎหมายคุมครอง
ผูบริโภค 
1.รูและเขาใจ ความเปนมา 
ความหมาย ของ
เศรษฐกิจพอเพียง  และ
สามารถนําไป
ประยุกตใชกบั
ชีวิตประจําวันอยางม ี
ดุลยภาพ 

ทางเศรษฐศาสตรมา
ใชในการผลิตสินคา
และบริการในหนวย
ครัวเรือน 
1.ความหมายและ
บทบาทหนาทีข่อง
ผูบริโภค 
 
 
 
2.หลักการและวิธีการ
เลือกบริโภค 
3.กฎหมายคุมครอง
ผูบริโภค 
 
1.ความเปนมา 
ความหมายของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
และสามารถนําไป
ประยุกตใชกบั
ชีวิตประจําวันอยางมี
ดุลยภาพ 
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ตารางที่  2  (ตอ) 
 

มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 
สาระการเรียนรูชวงชั้น  ม. 1 – ม. 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 

มาตรฐานการเรียนรู สาระการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง สาระการเรียนรู 
5.เขาใจและสามารถ
ดําเนินการระบบ
สหกรณ 

1.การดําเนินการระบบ
สหกรณ 

1.รูและเขาใจ 
ความเปนมา หลักการ 
วิธีการ  ของระบบ 
สหกรณและเขารวมใน
กิจกรรมสหกรณ
โรงเรียน 

1. ความเปนมา 
หลักการ วิธีการ  ของ
ระบบสหกรณและ 
เขารวมในกิจกรรม
สหกรณโรงเรียน 

 
 
 

มาตรฐาน  ส  3.2  เขาใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจตางๆ  ความสัมพันธของระบบ
เศรษฐกิจและความจําเปนของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
 

ตารางที่  3  มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น  สาระการเรียนรู  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  ส.3.2 
 

มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 
สาระการเรียนรูชวงชั้น  ม. 1 – ม. 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 

มาตรฐานการเรียนรู สาระการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง สาระการเรียนรู 
1.รูและเขาใจระบบ
เศรษฐกิจที่มีผลตอ 
การตัดสินใจ
ดําเนินการผลิตและ
การบริการ 
 
 
2.เขาใจกลไกราคาใน
ระบบเศรษฐกจิ   
การตลาด 

1. เศรษฐกจิที่มีผลตอ
การตัดสินใจ
ดําเนินการผลิตและ
การบริการ 
 
 
 
1. กลไกราคาในระบบ
เศรษฐกิจ  การตลาด 

1.รูและเขาใจระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ
ไทย(แบบผสม)ภูมภิาค
และเอเชยีตะวนัออก
เฉียงใตที่มีผลตอการ
ตัดสินใจดําเนนิการ
ผลิตและการบริการ 
1.รูและเขาใจกลไก
ราคาในระบบเศรษฐกิจ  
การตลาด 

1. ระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย
(แบบผสม) ภูมิภาค
และเอเชยีตะวนัออก
เฉียงใตที่มีผลตอการ
ตัดสินใจดําเนนิการ
ผลิตและการบริการ 
1.กลไกราคา อุปสงค  
อุปทาน ในระบบ  
เศรษฐกิจการตลาด 
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ตารางที่  3  (ตอ) 
 

มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 
สาระการเรียนรูชวงชั้น  ม. 1 – ม. 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 

มาตรฐานการเรียนรู สาระการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง สาระการเรียนรู 
3.รูและเขาใจบทบาท
หนาที่และระบบของ
ธนาคารและสถาบัน
การเงิน 
4.เขาใจนโยบายและ 
กิจกรรมตางๆ  ของรัฐ
ที่มีผลตอบุคคล  
ทองถ่ิน  กลุมคน  และ
ประเทศชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
5.เขาใจความจาํเปนที่
บุคคลในภูมิภาคตางๆ  
ของโลกตองพึ่งพา
สินคาและแลกเปลี่ยน
บริการ 

1. บทบาทหนาที่และ
ระบบของธนาคาร
และสถาบันการเงิน 
 
1. นโยบายและ 
กิจกรรมตางๆ  ของรัฐ 
อันจะไดมาซึ่งรายได
และรายจายทีม่ีผลตอ
บุคคล  ทองถ่ิน   
กลุมคน  และประเทศชาต ิ
 
 
 
 
 
 
1. ความจําเปนที่บุคคล
ในภูมภิาคตางๆ  ของ
โลก ตองพึ่งพาสินคา
และแลกเปลีย่นบริการ 

1.รูและเขาใจประเภท
ของสถาบันการเงิน 
 
 
1.เขาใจนโยบายและ 
กิจกรรมตางๆ  ของรัฐ 
อันจะไดมาซึ่งรายได
และรายจายทีส่งผลตอ
บุคคล   กลุมคน  
 
 
 
2.รูและเขาใจนโยบาย
และแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคม
ของทองถ่ิน 
1.เขาใจความจาํเปนใน
การพึ่งพา และ
แลกเปลี่ยนสนิคาและ
บริการในประเทศไทย 

1.ประเภทของ
สถาบันการเงิน 
 
 
1. นโยบายและ 
กิจกรรมตางๆ  ของ
รัฐอันจะไดมาซึ่ง
รายได ภาษี เงนิกู  
เงินชวยเหลือและเงิน
บริจาคและรายจายที่
สงผลตอบุคคล    
กลุมคน  
2. นโยบายและ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของ
ทองถ่ิน 
1.ความจําเปนในการ
พึ่งพา และแลกเปลี่ยน
สินคาและบริการ   
ในประเทศไทย 
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หลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนวัดกําแพง  สํานักงานเขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร  :  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 หลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนวดักําแพง  สํานักงานเขตบางขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร  
ตั้งอยูเลขที ่435 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50 แขวงแสมดํา  เขตบางขุนเทยีน  กรุงเทพมหานคร  ปจจุบัน
เปดทําการสอนระดับอนุบาล  1 – 2   ระดบัประถมศึกษา ป.1 – ป. 6  และระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
ม. 1 – ม. 3   โดยมีบุคลากรครู จํานวน  79  คน  นักเรยีน จํานวน  1,700  คน 
 
วิสัยทัศน  ภารกิจ  เปาหมาย 

วิสัยทัศน 
 พัฒนาวิชาการ  สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย  ทันสมยัใชเทคโนโลย ี  ส่ิงแวดลอม และ
สุขภาพดี  มีคณุธรรมนําวิถีพุทธ  รวมกิจกรรมสัมพันธชุมชน  บังเกิดผลทางคุณภาพการศึกษา 

ภารกิจ 
1. การจัดการศึกษายึดผูเรียนทกุคนมีความสามารถในการเรยีนรูพัฒนาตนเองไดและถือวา 

ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด  กระบวนการจดัการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มศักยภาพ 

2. สงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุขเพื่อใหมีความรู ความสามารถ มี 
ทักษะการเรียนรูที่สําคัญๆ มีกระบวนการคิดอยางมีเหตผุล 

3. การพัฒนาผูเรยีนตองพัฒนาองครวมของความเปนมนุษยใหครบทุกดานทั้งรางกาย   
สติปญญา  อารมณ และสังคม 

4. สงเสริมใหจัดกิจกรรมการเรยีนรู  ใหผูเรียนไดเรยีนรูจากประสบการณจริงฝกปฏิบตัิ 
ใหทําได  คิดเปน  ทําเปน  แกปญหาเปน  โดยใชส่ือการเรียนที่หลากหลาย  ตลอดจนเทคโนโลยี
และนวัตกรรทที่ทันสมัย 

5. สงเสริมใหครูจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนรักการอาน  และการเขยีน และเกดิการใฝรู 
อยางตอเนื่อง 

6. สงเสริมการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ และความถนดั 
ของผูเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

7. สงเสริมใหครูใชการวจิัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู โดยคํานึงถึง 
ความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน 
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8. สงเสริมสนับสนุนใหครูจดับรรยากาศของหองเรียนใหมีชีวิต  มีบรรยากาศของ 
การเรียนรู 

9. สงเสริมสนับสนุนใหนักเรยีนมีความรูความเปนเลิศดานภาษาไทย  คณิตศาสตร   
วิทยาศาสตร 

10. สงเสริมใหนักเรียนมีจิตสํานกึ และภูมิใจในความเปนไทย  รักภาษาไทย  รักวัฒนธรรม 
ประเพณี  รักและภูมิใจในทองถ่ินของตน 

11. สงเสริมสนับสนุนใหนําเทคโนโลยีสารสนเทศ  นวัตกรรม  มาใชเพื่อบริหารและ 
พัฒนาการเรียนการสอน 

12. สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมใหนกัเรียนแสดงออกถึงความสามารถดานศิลปะ  ดนตรี   
นาฎศิลป  ตามศักยภาพของนักเรียน 

13. มุงเนนปลูกฝงคุณลักษณะอนัพึงประสงคซ่ึงเปนเปาหมายในการพัฒนาผูเรียน 
ดานคุณธรรม  จริยธรรม และคานิยมใหเกดิกับนกัเรียนทุกคนเมื่อจบการศึกษา  เพือ่เปนสมาชิกที่ดี
ของครอบครัว  ชุมชน  สังคม และประเทศชาติ 

14. สงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาพัฒนาสาระการเรียน กระบวนการเรียนรู   
ส่ือการเรียนการสอนใหเปนไปอยางตอเนือ่ง 

15. สงเสริมใหครูศึกษาคนควาผลิตส่ือ เพื่อพัฒนาการเรียนรูใหสอดคลองกับกระบวนการเรียนรู 
ของผูเรียน 

16. สงเสริมใหครูใชทฤษฎีการเรียนรู  จิตวทิยา จัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับ 
พัฒนาการของเด็ก 

17. สงเสริมศักยภาพครูใหเปนครูมืออาชีพ  ใหเปนผูนําทางวชิาการ  ปฏิบัติหนาที่โดยใช 
กระบวนการวจิัยเพื่อพฒันาการเรียนรู และพัฒนาตนเอง 

18. สงเสริมสนับสนุนการนิเทศภายในเพื่อพฒันาการเรียนการสอน และพัฒนาครู 
19. ยึดหลักการบริหารจัดการเนนที่คุณภาพ  ประสิทธิภาพ  และความเสมอภาคโดย 

การกระจายอํานาจการบริหาร  และการจัดโครงสรางการบริหารที่ชัดเจน 
20. สงเสริมสนับสนุนใหครูจดัการเรียนการสอนกันเปนทีม 
21. จัดระบบสารสนเทศดานขอมูลใหทันสมยั และเปนปจจุบันเสมอ 
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เปาหมาย 
1. นักเรียนมีความคิดสรางสรรค  ใฝเรียน  รักการอาน  รักการเขียน  และรกัการศึกษา 

คนควา 
2. นักเรียนมีความรูอันเปนสากล  รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง และความเจรญิกาวหนาทาง 

วิทยาการ  มีทักษะ  มีศักยภาพในการจดัการ  การสื่อสาร  การใชเทคโนโลยี ปรับวิธีคิด  วิธีการ
ทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณ 

3. นักเรียนมีทักษะกระบวนการ  โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  ทักษะการคิด   
การสรางปญญา  และทักษะในการดําเนนิชีวิต 

4. นักเรียนรักการออกกําลังกาย  ดูแลตนเองใหมีสุขภาพ และบุคลิกภาพที่ดี 
5. นักเรียนมีประสิทธิภาพในการผลิต และการบริโภค  มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวา 

ผูบริโภค 
6. นักเรียนมีจิตสาํนึกในการอนรัุกษภาษาไทย  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  

ภูมิปญญาไทย  ทรัพยากรธรรมชาติ และพฒันาสิ่งแวดลอม 
7. นักเรียนเขาใจประวัติศาสตรของชาติไทย  ภูมิใจในความเปนไทย  เปนพลเมืองดี      

ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข 
8. นักเรียนรักประเทศชาติ และทองถ่ิน  มุงทําประโยชน และสรางสิ่งดีงามในสังคม 
9. นักเรียนเหน็คณุคาของตนเอง  มีวินยัในตนเอง  ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ 

พระพุทธศาสนา  หรือศาสนาที่ตนนับถือ  มีคณุธรรม  จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงค 
10. ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาพัฒนาสาระการเรียน  กระบวนการเรียนรู   

ส่ือการเรียนการสอน  ตลอดจนการผลิต และพัฒนาสื่อ และความรูใหมๆ อยูเสมอ 
11. มีการบริหารที่มีคุณภาพ  มีประสิทธิภาพ  มีการกระจายอํานาจ  มีการจัดโครงสราง     

ที่ชัดเจน 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
1. เปนผูมีความซือ่สัตย  ประหยัดอดออมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพยีง   

มีความรับผิดชอบ  มีระเบียบวินยั  และไมยุงเกีย่วอบายมขุ 
2. รักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง และเลือกบริโภคไดอยางเหมาะสม 
3. มีความรัก  ความสามัคคีในหมูคณะ  และสถาบันครอบครัว   ชาติ   ศาสนา   พระมหากษัตริย 
4. สืบสานศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีอันดีงามของไทย 
5. รักการศกึษาคนควา  ใชเวลาวางใหเปนประโยชน และเลอืกใชเทคโนโลยีไดอยาง 

เหมาะสม 
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สาระที่  3  เศรษฐศาสตร 

สาระหลักนี้เปนความคิดรวบยอดที่เกีย่วของกับเศรษฐศาสตร  ภูมิศาสตร  ประวตัศิาสตร  
สังคมวิทยา  และสิ่งแวดลอมศึกษา  ที่มุงใหมีความเขาใจวามนษุยมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมเพือ่
ตอบสนองความตองการ และความจําเปนตอการดํารงชีวิตอยูอยางไร ทั้งนี้เพราะมนุษยมีความตองการ
และความจําเปนที่ไมจํากดัในขณะที่ตองดํารงชีวิตอยูในสังคมทามกลางทรัพยากรที่มีอยูจํากดั 

สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  จึงตองใหผูเรียนไดแสวงหาความรู  และประสบการณที่
เกี่ยวของกับการผลิต  การแจกจาย  และการบริโภคสนิคา และบริการอยางมีประสิทธิภาพทั้งใน
ระดับประเทศ และระดับโลก  ตลอดจนบทบาทของเทคโนโลยีที่มีตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ  มี
ความสามารถทีจ่ะฉลาดเลือก  ประเมนิ  คดิพจิารณาผลที่เกดิจากทางเลือก และตดัสินใจอยางมีวจิารณญาณ 
 

มาตรฐานการเรียนรู 
สาระที่  3  เศรษฐศาสตร 

 มาตรฐาน  ส  3.1  เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิต และการบริโภค
การใชทรัพยากรที่มีอยูจํากดัอยางมีประสิทธิภาพ  และคุมคา รวมทั้งเศรษฐกิจอยางพอเพียง  เพื่อ
การดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ 
 มาตรฐาน  ส  3.2  เขาใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจตางๆ ความสัมพันธของระบบ 
เศรษฐกิจและความจําเปนของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
 
คําอธิบายรายวิชากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1   
 

 ศึกษาพุทธศาสนา และศาสนาที่ตนนับถือเกี่ยวกับประวัติความสําคญัของพระพุทธศาสนา  
ประวัติศาสนาและสาวก  การบริหารจิตและเจริญปญญา  หลักธรรม  ศาสนพิธี  แนวปฏิบัติของ   
ศาสนิกชน  วนัสําคัญของศาสนา  พระไตรปฎก  พุทธศาสนสุภาษิต  ภาษาบาลี  คําศัพททางพุทธศาสนา  
ศึกษาวิถีชวีิตไทย  ความคิดความเชื่อวัฒนธรรม  ภูมิปญญาไทย  รวมทั้งบุคคลสําคัญ และผลงาน    
ที่เปนคุณประโยชนตอชาต ิ  เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ  ยึดมัน่  ศรัทธาในศาสนาที่ตนนับถือ  
เกิดความภาคภูมิใจในวิถีไทย  ภูมิปญญาไทย  นําหลักธรรม และแนวปฏิบัติที่ดีงามของศาสดา และ
สาวก รวมทั้งบุคคลที่มีผลงานดีเดนมาปรบัใช และพัฒนาคุณภาพชีวติใหดํารงชวีิตอยางสันติสุข 
 ศึกษาการเมืองการปกครองของไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิทรงเปน
ประมุขโดยเนนในดานสิทธิมนุษยชน และวิถีประชาธิปไตย  ศึกษากฎหมายรัฐธรรมนูญ  กฎหมาย 
ที่เกีย่วของกับตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  และประเทศชาติเพื่อใหเกดิความรูความเขาใจ  ศรัทธาศาสนา  
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พระมหากษัตริย  เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย  วิถีประชาธิปไตย  รวมทั้งนําไปใชใน การดําเนนิ
ชีวิตในสังคมอยางสงบสุข 
 ศึกษาภมูิศาสตรประเทศไทยในภูมภิาคตางๆ และในทองถ่ินตน เกีย่วกับสภาพแวดลอม
ทางธรรมชาติ  ทรัพยากร  สภาพปญหา  การอนุรักษ  และการแกปญหาทรัพยากร  การประกอบอาชพี  
ระบบเศรษฐกิจ  การซื้อขายแลกเปลี่ยน และสถาบันทางการเงินในประเทศ  เพื่อใหความรู  ความเขาใจ 
และสามารถวิเคราะหสภาพภูมิศาสตร  ทรัพยากร  ระบบเศรษฐกิจ  การประกอบอาชีพของประชากร    
ในประเทศและในทองถ่ิน และสามารถนํามาใชในการดาํรงชีวิต 
 ศึกษาเรื่องของเวลา  การแบงเวลา  การเทียบศักราช  ในระบบตางๆ การแบงยุคสมัย 
ในประวัติศาสตรของชาติเพื่อใหเขาใจเหตกุารณทางประวัติศาสตรอยางถูกตอง 

ศึกษาประวัติศาสตรยุคกอนสุโขทัย และสมยัสุโขทยั ดานปจจยัทางภูมิศาสตรในการตัง้ถ่ินฐาน  
การเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรม  ดวยวิธีการทางประวัติศาสตร  เพื่อใหมี
ความรู ความเขาใจ และสามารถวิเคราะหเปรียบเทียบปจจัยพื้นฐานการตั้งถ่ินฐานของรัฐในการดํารงชีวิต
ของประชากรไทยในยุคตางๆ ในอดีตจนถึงสมัยสุโขทัย 
 ศึกษาภมูิปญญาไทย  ขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรมความเชื่อ  ตลอดจนบุคคลสําคัญ
ในประวัติศาสตรชาติไทยเพือ่ใหเกดิความรู  ความเขาใจ  เห็นคณุคาของวิถีชีวิตไทย  สามารถนํามา
เปนแบบอยางที่ดีในการดําเนินชีวิต 

ศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตร  ชาติพันธุ  เศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  ความสัมพันธ
ระหวางประเทศของกลุมประเทศในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ และเกดิ
ความสัมพันธอันดีของประเทศไทยกับประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต 
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สาระการเรียนรู 

การวิเคราะหสาระที่  3  เศรษฐศาสตร 
 ในการวิจัยครัง้นี้ ผูวิจัยเลือกสาระที่ 3 เศรษฐศาสตร มาวิเคราะหเพื่อใชในการจดัการเรียนรู
ตามหลักไตรสิกขา  โดยนําเนื้อหาเศรษฐศาสตรที่ผูเรียนตองเรียนในภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2552
จํานวน  20  ชั่วโมง มาพิจารณา ดังตอไปนี ้
ตารางที่  4   การแบงหนวยการเรียนรู  รายวิชาสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  สาระเศรษฐศาสตร 

 

หนวยท่ี ชื่อหนวยการเรียนรู เวลา (ชั่วโมง) 
1 ความรูพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร 10 
2 สถาบันการเงิน 2 
3 สหกรณ 3 
4 เศรษฐกิจพอเพียง 2 
5 การพึ่งพาและการแลกเปลี่ยนสินคาในประเทศไทย 3 

รวม 20 
 
 

 จากตารางที ่4  จะเห็นวาหนวยการเรียนรูที่ 1   เรื่อง  ความรูพืน้ฐานทางเศรษฐศาสตร   มีเวลาเรยีน 
จํานวน  10   ชั่วโมง  เปนหนวยการเรียนรูทีใ่ชเวลามากกวาหนวยอ่ืน  ทัง้นี้อาจเปนเพราะวาความรูพื้นฐาน
ทางเศรษฐศาสตรเปนแนวทางที่ทําใหนกัเรยีนนําไปใชเปนทักษะในการดาํเนนิชีวติ และเปนพืน้ฐานเพือ่
นําไปใชในหนวยตอ  ๆไป  ผูวิจยัจงึเลือกเนือ้หาหนวยที่ 1 เรื่อง  ความรูพืน้ฐานทางเศรษฐศาสตรมาใชใน
การจัดการเรยีนรูตามหลักไตรสกิขา  โดยแบงเนือ้หาออกเปนหนวยยอยใหม  ดงัตารางที่ 5  
 

ตารางที่  5   การแบงเนื้อหา   สาระที่  3  เศรษฐศาสตร   วิชาสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  
 

 

แผนการเรียนรูท่ี เนื้อหาสาระ เวลา (ชั่วโมง) 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

 

ความรูพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร 
-   ความหมายและความเปนมาของวิชาเศรษฐศาสตร 
-  ปจจยัสําคัญในการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ 
-  หนวยเศรษฐกิจ 
-  ปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
-  ระบบเศรษฐกิจ 
-  กลไกราคา 

 
 
 

1 
2 
1 
2 
2 
2 

รวม 10 
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              สรุปไดวา ในการจดัการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา ผูวิจัยไดศกึษาเอกสารเกีย่วกับหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  
และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดกําแพง  สํานักงานเขตบางขุนเทียน  สังกัดกรุงเทพมหานคร   
เพื่อเปนแนวทางในการจดัการเรียนรู โดยผูวิจัยเลือกสาระที่ 3  เศรษฐศาสตรมาวิเคราะห ไดหนวย
การเรียนรูที่ 1 เรื่อง ความรูพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร มาแบงเนื้อหาออกเปนหนวยยอยใหม จัดทํา
แผนการจดัการเรียนรูจํานวน  6  แผน  ดังนี้  แผนการจดัการเรียนรูที่  1  เรื่อง ความหมายและความเปนมา
ของวิชาเศรษฐศาสตร  แผนการจัดการเรยีนรูที่  2  เรื่อง ปจจยัสําคัญในการตัดสินใจซื้อสินคา และ
บริการ  แผนการจัดการเรยีนรูที่  3  เรื่อง หนวยเศรษฐกิจ  แผนการจดัการเรียนรูที่  4  เรื่อง ปญหา
พื้นฐานทางเศรษฐกิจ  แผนการจัดการเรยีนรูที่  5  เร่ือง ระบบเศรษฐกจิ  และแผนการจัดการเรียนรู
ที่  6  เร่ือง กลไกราคา 
 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับวิชาเศรษฐศาสตร และเศรษฐศาสตรแนวพุทธ 
 

 มนุษยสามารถดํารงชีวิตอยูไดตองอาศัยปจจัยส่ี  ไดแก  อาหาร  ที่อยูอาศัย  เครื่องนุงหม  
และยารักษาโรค  หากมนษุยไดรับการตอบสนองจากปจจัยส่ีแลวยอมสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยาง
ปกติสุข แตโดยธรรมชาติของมนุษยจะมีความตองการที่ไมจํากัด ในขณะที่ทรัพยากรมีอยูอยาง
จํากัดและหายาก  ดวยพฤติกรรมดังกลาวจึงมีการศกึษาถึงกรรมวิธีในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู
อยางจํากดัใหเกิดประโยชนสูงสุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุดเทาที่จะทําได 
 ดวยเหตุผลดังกลาวขางตนจงึทําใหมนษุยศึกษาคนควาหาขอเท็จจริง และทฤษฎีตางๆ ขึ้น 
หลักเกณฑ และขอเท็จจริงเหลานี้ถูกรวบรวมขึ้นมาเรียกวา  “วิชาเศรษฐศาสตร” 
 

ความหมายและลักษณะของเศรษฐศาสตร 
 นักเศรษฐศาสตรใหคําจํากดัความของคําวา “เศรษฐศาสตร” ไวมากมาย บางคนเนนถึง
ความสําคัญของการแลกเปลี่ยน  (exchange)  สวนบางคนเนนความสําคัญของความขาดแคลนหรือ
หายาก  (scarcity )  และการเลือก (choice)  ของที่หายากนั้น เพื่อสนองความพอใจของมนุษย  ซ่ึง
นักเศรษฐศาสตร ไดใหความหมายของเศรษฐศาสตรไว ดงันี้  

ทับทิม   วงศประยูร  และ พรทิพย  คําพอ  ( 2547  :  3-4 )  ไดกลาวถึงเศรษฐศาสตรไววา 
เศรษฐศาสตรตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา “Economics” เปนคําที่มาจากรากศพัทภาษากรีกวา  
“Oikosnemein” ซ่ึง Oikos  หมายถึง  บาน  (house)  และ  nemein  หมายถึง  การจัดการ  การควบคุม
และดแูล  (management)  ดงันั้น  ความหมายดั้งเดิมของเศรษฐศาสตร คือ  วิชาหรือศาสตรที่วาดวย
การดูแลจัดการเกี่ยวกับเครื่องเรือน  วิชาเศรษฐศาสตรเปนแขนงหนึง่ของสังคมศาสตร  (social  science)  ที่
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ศึกษาเกี่ยวกับ “พฤติกรรมของมนุษย”  (human  behavior)  ในฐานะที่อยูรวมกนัในสังคม พรอมทั้ง
ไดกลาวถึงความหมายของเศรษฐศาสตรโดยนกัวิชาการทานอื่นไวดังนี้ 

พอล  เอ  แซมวลสัน  ( Paul  A. Samuelson  1973 : 12 )  ไดใหคําจํากดัความไวในหนังสือ  
Economics  วา  เศรษฐศาสตร  คือ  การศึกษาถึงวิธีการที่มนุษยในสงัคม จะมีการใชเงินหรือไมก็
ตาม  ตัดสินใจเลือกใชทรัพยากรการผลิตอันหามาไดยากที่อาจใชเพื่อการตางๆ เชนนาํไปผลิตสินคา
และบรกิารตาง  ๆ และแจกจายสินคาไปเพื่อการบริโภคไมวาในปจจุบนัหรืออนาคต  ระหวางประชาชน
และกลุมคนตางๆ ในสังคม 
 ลีโอเนล  รอบบินส  ( Leonel  Robbins , อางถึงใน เทิดศกัดิ์  ศรีสุรพล  2535 : 1)  ไดใหคํา
จํากัดความไวในหนังสือ  An  Essay  in  the  Nature  and  Significance  of  Economic  Science  วา 
เศรษฐศาสตรเปนศาสตรที่ศึกษาถึงพฤติกรรมของมนุษยในการเลือกหนทางที่จะใชปจจัยการผลิตที่
มีอยูอยางจํากดัเพื่อบําบัดความตองการของมนุษยซ่ึงมีอยูมากมายนับไมถวน 

 อัลเฟรด  มารแชล ( Alfred  Marshall , อางใน ไพศาล  กิ่งเพ็ชรรัตน และคณะ  2525 : 1-4)  
ไดใหคําจํากดัความไวในหนังสือ  Principle  of  Economics  วา  เศรษฐศาสตร เปนศาสตรวาดวย
การดํารงชีวิตตามปกติของมนุษย  โดยศกึษาถึงการกระทําของสังคมและของแตละบุคคล  เฉพาะ
สวนที่มีความสัมพันธอยางแนนแฟนที่สุดกับการบรรลุถึงความกินดีอยูดี  และการใชวัตถุปจจัยเพื่อ  
ใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 นราทิพย   ชุติวงศ  (2432 : 1)  ไดใหคําจํากัดความไวในหนังสือหลักเศรษฐศาสตรวา 
เศรษฐศาสตร  เปนวิชาที่ศึกษาอยางมีเหตผุลถึงพฤติกรรมของมนุษยในสังคมหนึ่งๆ วา  มนุษยควร
ใชทรัพยากรทีม่ีอยูจํานวนจาํกัด และซึ่งสามารถใชประโยชนในทางตางๆ ไดมากมายหลายทางใน
การบําบัดความตองการของตนอยางไร  จงึจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 ปจจัย  บนุนาค  และสมคิด  แกวสนธิ  (2535 : 2-3)  ไดใหคาํจํากัดความคําวา  เศรษฐศาสตร 
เปนวิชาที่ศกึษาถึงการนําทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากดัมาซื้อขายแลกเปลีย่นหรือนํามาประกอบกัน
ผลิตเปนสินคาดวยความประหยัด  เพื่อจําแนกแจกจายไปบําบัดความตองการของมนุษย ในสังคม เพือ่
บําบัดความตองการของตนเองใหมากที่สุด  โดยการแลกเปลีย่นสินคา และบริการรวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติ
อันมีอยูอยางจาํกัดเมื่อเปรยีบเทียบกับความตองการ 

บัณฑิต   ผังนรัินดร  (2548  :  9 – 10)    นกัเศรษฐศาสตรไดใหคําจํากดัความของคําวา 
เศรษฐศาสตร (Economics) ไวดังนี ้

1. เปนการศึกษาซึ่งเกี่ยวของกบัการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากดั (Limited   
resources)  จากการใชทางเลอืกตางๆ เพื่อตอบสนองความตองการของมนุษย (Human  wants)  

2. เปนการศึกษาถึงวิธีการที่สังคมใชบริหารทรัพยากรที่มอียูอยางจํากัด              
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3. เปนศาสตรทางดานสังคม  ซ่ึงศึกษาถึงทางเลือกตางๆ ที่แตละบุคคล ไมวาจะเปน 
หนวยธุรกิจ  รัฐบาล  และสังคม ใชประกอบการตัดสินใจในการจดัสรรทรัพยากร  

4. เปนศาสตรทางดานสังคมซึ่งเกี่ยวของกับการใชทรัพยากรที่หายากเพื่อตอบสนอง 
ความตองการทางดานเศรษฐกิจที่มีอยูอยางไมจํากัดของสังคมไดอยางสูงสุด   

5. เปนศาสตร (Science)  ที่เกี่ยวของกับการผลิต (Production)  การจัดจําหนาย (Distribution)   
การบริโภค (Consumption)  สินคา และบริการ  (Goods  and  services)  หรือสวัสดิภาพของมนุษย 
(Human  welfare)   

6. เปนสาขาหนึ่งของวิชาสังคมศาสตร  ที่มุงใหความสนใจกับพฤติกรรมของคนในสังคม 
เฉพาะสวนที่เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ (Economy)  ซ่ึงหมายถึง ระบบของการผลิต  (Production)  
การจัดจําหนาย (Distribution)  และการบริโภค (Consumption)  ตลอดจนสินคา และบริการตางๆ 
(Commodity) 

7. เปนการศึกษาถึงกระบวนการนําวัตถุดิบ และแรงงานไปสรางเปนสินคา และบริการ 
ตาง  ๆการแบงปนผลผลิตของระบบเศรษฐกจิใหกับสมาชิกของสังคม และการบริโภค การใชส่ิงของตาง  ๆ
รวมถึงการไดรับความเพลิดเพลินจากการใชสินคาคงทนตางๆ ที่ผลิตขึ้นมา  วิชาเศรษฐศาสตรจึงเปน
วิชาที่เกีย่วของกับกิจกรรมการผลิต และการบริโภคเปนสําคัญ โดยมีการจัดจําหนายหรือการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนเปนตัวเชื่อมโยงระหวางผูผลิตกับผูบริโภค 
 

 จากคําจํากดัความตางๆ ที่กลาวมาทั้งหมด สรุปความหมายของ เศรษฐศาสตร (Economics)  
เปนศาสตรที่ศึกษาถึงพฤติกรรมของมนุษยและวิธีการที่มนุษยจะใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากดัมา
บําบัดความตองการของมนุษยซ่ึงมีไมจํากดัเพื่อใหเกิดความพอใจมากทีสุ่ด หรือเกิดความอยูดกีินดี
แกสังคม ทั้งในปจจุบันและอนาคต  และเกี่ยวของกับกจิกรรมการผลิต  การบริโภค โดยมีการจดั
จําหนาย หรือการซื้อขายแลกเปลี่ยนเปนตวัเชื่อมโยงระหวางผูผลิตกบัผูบริโภค 
 
ขอบขายของวชิาเศรษฐศาสตร 
 กวี  วรกวิน และบุษบา  คุณาศิรินทร  (2550  :  17)  การศึกษาวิชาเศรษฐศาสตรแบงเปน
เศรษฐศาสตรจุลภาค  (Microeconomics)  และเศรษฐศาสตรมหภาค  (Macroeconomics) 
 เศรษฐศาสตรจุลภาค  เปนการศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของหนวยยอยๆ ในสังคม  
เชน  พฤติกรรมของผูผลิตวาจะผลิตสินคาอะไร  จํานวนเทาใด  และควรกําหนดราคาเทาใด  จะมี
การจําหนายจายแจกอยางไร  พฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภคเปนอยางไร  เปนตน  รวมทัง้
อุปสงค (Demand) และอุปทาน (Supply)  ของสินคาและบริการของหนวยเศรษฐกิจหนวยยอย  เชน  
การบริโภคของบุคคล  ของครอบครัว  และการผลิตของหนวยธุรกจิ 
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 เศรษฐศาสตรมหภาค  เปนการศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจทั้งระบบเศรษฐกิจหรือของ
ประเทศโดยรวม  เชน  เรื่องรายไดประชาชาติ  ภาวะเงนิเฟอ  ระดับราคาทั่วไป การจางงาน  การคา
ระหวางประเทศ  การพัฒนาเศรษฐกิจ  การบริโภค  การออม  และการลงทุน  เปนตน 
 
ความเปนมาของวิชาเศรษฐศาสตร 
 

 ไพรินทร   แยมจินดา และ วรรณา   ทองเจริญศิริกุล  ( 2546 : 3-4 )  วิชาเศรษฐศาสตรเกิด
ขึ้นมาพรอมกบัการมีสังคมมนุษยตั้งแตโบราณกาล ซ่ึงแนวคดิเกีย่วกบัวิชานี้  นักปราชญไดพยายาม
สอดแทรกลงไปในหนังสือหรือบทความตางๆ แตแนวคดิเหลานั้นยังไมถือเปนทฤษฎหีรือหลักเกณฑ
ที่จะใชวิเคราะหสภาพเศรษฐกิจได  จนถึงศตวรรษที่  13 – 16  ซ่ึงเปนชวงที่ธุรกิจการคาของทวีป
ยุโรปเจริญกาวหนามาก  เพราะประชาชนตระหนักวาการคานําความมั่งคั่งมาสูประเทศของตน จึง
หาวิธีการที่จะสงสินคาออกไปขายใหไดมากกวาการซื้อสินคาจากประเทศอื่นเขามา  หรือที่เรียกวา
การไดเปรียบทางการคา แนวคิดดังกลาวนีไ้ดกลายมาเปนลัทธิทางเศรษฐกิจทีเ่รียกวา  “ลัทธิพาณิชย
นิยม”  ในขณะเดยีวกัน อดมั  สมิธ (Adam  Smith)  ชาวอังกฤษ ไดเขยีนหนังสือช่ือ    “ความมั่งคั่ง
ของชาติ”  (The  Wealth  of  Nations) ซ่ึงถือเปนหนังสือทางเศรษฐศาสตรเลมแรก และทําให อดัม  
สมิธ  ไดรับการยกยองใหเปน  “บิดาทางเศรษฐศาสตร”  จากนั้นเปนตนมา  วิชาเศรษฐศาสตรซ่ึง
เคยเปนสวนประกอบในวิชาอื่นๆ จึงไดเร่ิมมีลักษณะเปนวิชาการที่กวางขวางขึ้น มีเนื้อหาที่เนนหนัก
ไปทางวิเคราะหหาเหตุผลในเรื่องที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยเฉพาะ  ทําใหแนวคิดดานเศรษฐศาสตร
เปลี่ยนมาเปนวิชาเศรษฐศาสตร (Economics)  อยางแทจริง 
 ลัทธิพาณิชยนยิมเสื่อมความนิยมในศตวรรษที่ 18 และอดัม  สมิธ  ไดเสนอแนวคดิเกี่ยวกับ
การแบงงานกนัทําตามถนัด  และใหเอกชนมีเสรีภาพในการผลิต  ทีเ่รียกวา  “เศรษฐกิจแบบเสร”ี  
ซ่ึงจะชวยใหเศรษฐกิจของประเทศเจริญรุงเรือง ในชวงศตวรรษที่  19  ทวีปยุโรปมีการขยายตวัดาน
อุตสาหกรรมอยางรวดเรว็  มีการอพยพแรงงานจากภาคเกษตรกรรมเขาสูภาคอุตสาหกรรมมากขึน้ 
จนปลายศตวรรษที่  19  อัลเฟรด  มารแชล  (Alfred  Marshall)  ไดเสนอทฤษฎีวาดวยการผลิตอัน
เปนที่มาของทฤษฎีเศรษฐศาสตรจุลภาค  (Microeconomics  Theory)  แตตอมาเกิดเหตุการณ
เศรษฐกิจตกต่าํไปทั่วโลก  ประชาชนวางงานมากขึ้น  จอหน  เมนารด  เคนส  (John  Maynard  
Keynes)  จึงเสนอทฤษฎีวาดวยการจางงาน  (Theory  of  Emplyment)  โดยแนะนําใหรัฐบาลใช
นโยบายการคลังและการเงินเขาชวยแกไข  เมื่อประเทศเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา  จึงกลายเปนที่มา
ของเศรษฐศาสตรมหภาค  (Macroeconomics) 
 สวนในประเทศไทยใชหลักการทางดานเศรษฐศาสตรในกจิการดานการคา  การเก็บภาษีอากร
มาตั้งแตสมัยสุโขทัย แตยงัไมไดรวบรวมตามหลักวิชาการอยางเปนแบบแผน จนถงึ พ.ศ. 2545   
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พระยาสุริยานวุัตร  ไดเรยีบเรียงหนังสือช่ือวา “ทรัพยศาสตร”  ขึ้น  ถือเปนหนังสือเศรษฐศาสตร
เลมแรกของประเทศไทย  และในป  พ.ศ. 2459  กรมหมื่นพิทยาลงกรณ (น.ม.ส.) ไดเขียนหนังสือ
ชื่อ “ตลาดเงินตรา” ขึ้น ในป พ.ศ. 2477  มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  จึงไดมีการสอนวิชา
เศรษฐศาสตรอยางจริงจัง  โดยใชหนังสือตําราของประเทศฝรั่งเศส  ทาํใหมีการแปลตําราตางๆ เปน
ภาษาไทยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งหนังสือเศรษฐศาสตรวาดวยเศรษฐกิจการคา และเศรษฐศาสตรวา
ดวยการเงนิของพระสารสาสนพลขันธ  เปนหนงัสือที่กระตุนใหคนไทยตืน่ตวัในการทําการคามากขึน้ 
วิชาเศรษฐศาสตรจึงไดบรรจุเปนหลักสูตรของการศึกษาทกุระดับของไทยและเปนที่นยิมของประชาชน
ทั่วไปในปจจบุัน 
 

ดังนั้นจึงสรุปความเปนมาของวิชาเศรษฐศาสตรไดวา  เศรษฐศาสตรเปนแขนงวิชาที่ถือกําเนิด
ขึ้นในกลุมประเทศยุโรปที่ศกึษาเพื่ออธิบายถึงพฤติกรรมทางดานเศรษฐกิจของมนษุย และสังคม 
และพยายามอธิบายเหตุผลและกระบวนการของพฤติกรรมทางเศรษฐกจิเหลานั้น  รวมทั้งไดเสนอ
แนวทางหรือทางเลือกในการตัดสินใจทางเศรษฐกิจใหดวย  เนื่องจากทรัพยากรทางเศรษฐกจิมี
จํานวนจํากดั แตความตองการของมนุษยและสังคมมีไมจํากัด  มนุษยจึงตองเลอืกหนทางที่เสีย
คาใชจายต่ําสุด หรือเกิดผลประโยชนมากที่สุดในการนําทรัพยากรเหลานั้นไปผลติเปนสินคาและ
บริการ  การศึกษาทางเศรษฐศาสตรจึงมีทั้งการศึกษากิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดบัสวนบุคคลหรือ
หนวยธุรกิจ ทีเ่รียกวา “เศรษฐศาสตรจุลภาค” และการศึกษากิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ 
ที่เรียกวา  “เศรษฐศาสตรมหภาค”  เพื่อแกปญหาพืน้ฐานทางเศรษฐกิจทั้งในระดับหนวยยอยและ
ระดับประเทศ การศึกษาดานเศรษฐศาสตรจึงมีประโยชนที่จะชวยใหการดํารงชีวิตและการตัดสินใจ
ทางเศรษฐกิจของบุคคล  องคกรธุรกิจ  สังคม และประเทศชาติเปนไปอยางมีเหตุผล และเกดิ
ประโยชนคุมคาที่สุด 
 
ประโยชนและความสําคัญของวิชาเศรษฐศาสตร 
 นักวิชาการไดกลาวถึงประโยชน และความสําคัญของวิชาเศรษฐศาสตร ดังนี ้

กวี  วรกวิน และบุษบา  คุณาศิรินทร  (2550  :  23 – 24)  กลาววา ความรูเรื่องเศรษฐศาสตร 
เปนความรูที่เกีย่วกบัการดาํรงชีวิตประจําวันของมนุษย เชน การทาํงานเพื่อหาเลีย้งตนเองและครอบครัว  
การซื้อหาสินคาและบรกิาร  การผลิต  ซ่ึงชวยทําใหเขาใจการดําเนนิงานของระบบเศรษฐกิจ  การพัฒนา
ประเทศ  การคาระหวางประเทศ  เปนตน  ประโยชนและความสําคัญของวิชาเศรษฐศาสตร  มีดังนี ้ 
คือ 

1. ชวยใหการดํารงชีวิตประจําวันเปนไปอยางมีหลักเกณฑและมีเหตุมีผล  เพื่อหลีกเลี่ยง 
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ความขาดแคลน  ความเดือดรอน และเพื่อตอบสนองความตองการใหไดมากที่สุด  เชน  ในการใช
จายของครัวเรือน  ทําใหสามารถตัดสนิใจเลือกซื้อสินคาและบรกิารดวยจาํนวนเงนิทีม่ีอยูอยางจํากดั  
วาควรซื้ออะไรเปนจํานวนเทาใด  หรือควรซื้อที่ไหนจึงจะเกิดประโยชนสูงสุด ในกรณีที่มีเงินออม  
ความรูเรื่องเศรษฐศาสตรชวยใหสามารถตดัสินใจไดวาควรฝากเงินไวกบัสถาบันการเงินหรือควร
นําไปลงทุน จงึจะทําใหเกดิผลตอบแทนตามเปาหมาย 

2. เศรษฐศาสตรเปนความรูพื้นฐานที่จําเปนซึ่งเปนประโยชนตอผูประกอบอาชีพตางๆ  
ซ่ึงสามารถใชความรูเกี่ยวกบัเศรษฐศาสตรไปชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ไมวาจะประกอบ
อาชีพสวนตวั หรือรับจางก็ตาม  เชน  ในการผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป  การใชความรูเรื่องเศรษฐศาสตร
ชวยใหผูประกอบการสามารถประมาณการตนทุน จึงสามารถตัดสินใจไดวาควรจะใชแรงงานคน
หรือใชเครื่องจักรมากกวาจงึจะทําใหไดผลผลิตมากที่สุด  และทําใหตนทุนต่ําที่สุด  ดังนั้นวิชา
เศรษฐศาสตรจึงชวยใหการจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

3. ทําใหหนวยธุรกิจเขาใจผูบริโภควาทําไมจงึเลือกซื้อสินคาและบริการชนิดนั้นๆ เชน   
ผูบริโภคที่มีรายไดสูงยอมทีจ่ะจายซื้อสินคาและบริการราคาสูงจําพวกผาไหมแพรวา  กระเปายานลิเพา  
เนื่องจากเปนสินคาที่ผลิตยาก มีลักษณะพิเศษไมเหมือนกับผาไหมโดยทัว่ไปหรอืกระเปาอ่ืนๆ 
ความรูเรื่องภาวะเศรษฐกจิชวยใหหนวยธุรกิจนํามาใชในการกําหนดราคาสามารถวางแผนธุรกิจ
และวางแผนการลงทุน ไดอยางมีประสิทธิภาพ  เชน  ในชวงที่เศรษฐกจิเจริญเติบโตมาก ประชากร
มีรายไดเพิ่มสงูขึ้น  ก็คาดการณไดวาความตองการสินคาราคาสูงยอมเพิ่มขึ้นดวย  ซ่ึงหนวยธุรกิจ
สามารถจะวางแผนการผลิต  การลงทุนใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค 

4. ชวยใหเขาใจบทบาทของรัฐบาลในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ  เชน  เร่ืองการ 
เก็บภาษีอากร  การลงทุนของภาครัฐในโครงการตางๆ การใชจายและการใหบริการตางๆ  ของ
รัฐบาล  เปนตน 

5. เขาใจหนาที่และความรับผิดชอบ ของสถาบันทางเศรษฐกิจตางๆ เชน  ธนาคาร  ตลาด   
ตลาดหลักทรพัย  เปนตน 
 ไพรินทร   แยมจินดา  และวรรณา  ทองเจริญศิริกุล  (2546  :  12 )  ประโยชนของวิชา
เศรษฐศาสตรสามารถสรุปไดดังนี้  คือ 

1. ชวยใหการดํารงชีวิตประจําวันเปนไปอยางมีหลักเกณฑและมเีหตุมีผล  เพราะมนษุย 
จะตองตัดสินใจในกิจกรรมทางเศรษฐกิจตลอดเวลา  เชน  ซ้ือสินคาอะไรมาบริโภค  จํานวนเทาใด  
ซ้ืออะไรกอนอะไรหลัง การตดัสินใจอยางมหีลักเกณฑจะชวยใหการดํารงชีวิตประจําวนัเปนปกติสุข 

2. เปนความรูพื้นฐานที่จําเปนแกผูประกอบการอาชีพธุรกิจ  หรืออาชีพอิสระ  เชน   
นายธนาคาร  นักบัญชี  นักปกครอง  ผูจัดการบริษัท  ทนายความ ฯลฯ 
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3. หนวยธุรกิจสามารถนําความรูไปใชในการตัดสินใจทางธรุกิจไดดีขึ้น  สามารถ 
คาดการณภาวะเศรษฐกิจในอนาคตไดถูกตอง  ทําใหการวางแผนเกี่ยวกับการลงทุน  การผลิตและ
การกําหนดราคาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ธุรกิจจะมคีวามเจริญรุงเรืองมากขึ้น 

4. ในแงของสวนรวม  ถาประชาชนมีความรูดานเศรษฐศาสตรก็จะสามารถประกอบ 
อาชีพในอันทีจ่ะกอใหเกิดความเจริญกาวหนาแกตนเองและสวนรวม หรือในกรณทีี่ประเทศประสบปญหา
เศรษฐกิจ รัฐบาลก็ไดรับความรวมมือในการแกไขปญหาอยางดี  ทําใหปญหาที่เกิดขึน้ผอนคลายไป
ในทางที่ดีไดรวดเรว็ขึ้น 

5. เขาใจพฤติกรรมของมนุษย  การเขาใจกฎเกณฑและสถาบันทางเศรษฐกิจที่มนษุย 
ตั้งขึ้นทําใหเกดิแนวทางเปลีย่นแปลงและพัฒนาสังคมเศรษฐกิจที่ตนอาศัยอยูใหมีความสุขและ
ความเจริญยิ่งขึ้น 

6. ในแงผูบริหารหรือรัฐบาล  หากมีความรูความเขาใจดานเศรษฐศาสตรเปนอยางดจีะ 
ทําใหสามารถจัดการปญหาและวางแนวทางแกไข รวมทั้งกําหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกจิของ
ประเทศไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 ทับทิม   วงศประยูร  และพรทิพย   คําพอ   (2547  :  13 )  กลาวถึงคุณประโยชนของวชิา
เศรษฐศาสตร  มีดังนี ้

1. ชวยใหผูศึกษาไดตระหนักและเขาใจปญหาเศรษฐกิจในชีวิตประจําวันที่ตนประสบ 
อยู และสามารถจะปรับตัวใหเขากับภาวการณทางเศรษฐกิจของประเทศและโลกไดทัน  เชน      
การหารายได  การใชจาย  การออม  การลงทุน  ฯลฯ 

2. เปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ  วิชาเศรษฐศาสตรนับวาเปนวิชาพื้นฐานใหกับ 
สาขาอื่นๆ เชน  อาชีพเกษตรกรรม  ธุรกิจ  วิศวกรรม  หนังสือพิมพ  และนักการเมือง  ซ่ึงจะทําให
เขาเหลานี้สามารถตัดสินใจไดถูกตองยิ่งขึ้น 

3. ชวยใหผูศึกษาเขาใจบทบาทของรัฐบาล ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  เชน   
การเก็บภาษีอากร  การจัดทาํงบประมาณ  การใหเงนิอุดหนุน  ฯลฯ  ซ่ึงประชาชนหรอืเอกชนมี
บทบาทในการตัดสินใจเกี่ยวกับปญหาเศรษฐกิจตางๆ ไดนั้น  มคีวามจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเรยีนรู
เรื่องปญหาเศรษฐกิจนั้นๆ ใหเขาใจถองแทและถูกตอง  ซ่ึงความรูทางเศรษฐศาสตรจะชวยให     
การตัดสินถูกตองตรงตามสภาวะแวดลอมได 

4. รูจักวิธีจําแนกชนิดของสินคาและบริการทีม่ีประโยชน และใชไดอยางประหยดัที่สุด 
5. สามารถพยากรณภาวการณทางเศรษฐกิจ  เชน  ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําเศรษฐกิจรุงเรอืง 

หรือซบเซา  ดวยราคาสินคาหรือบริการในระดับตางๆ 
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6. ใชประโยชนในการประกอบอาชีพ  และชวยเปนพื้นฐานสําหรับผูที่มีอาชีพในการ 
บริหารธุรกิจ  กฎหมาย  หนงัสือพิมพ  การเมืองการปกครอง  เพราะอาชีพเหลานี้จะตองมี
ความสัมพันธกับเหตกุารณทางเศรษฐกิจอยูมาก  ตองอาศัยความรอบรูในเรื่องเศรษฐกิจ  จึงจะ
สามารถประกอบธุรกิจอยูไดตอไป 

7. ในฐานะผูประกอบการหรือเจาของปจจัยการผลิต  ทําใหมีความสามารถที่จะผลิต 
สินคาและบริการ เพื่อใหไดกําไรมากขึ้น  พรอมทั้งยังทําใหการใชทรัพยากรที่มีอยางจํากัดใหเกิด
ประโยชน หรือไดรับผลตอบแทนสูงสุดดวย  คือ   

1. สามารถพยากรณความตองการใชวัตถุดิบ  และปจจยัการผลิตอื่นไดถูกตอง 
ตลอดจนการคาดคะเนความตองการของผูบริโภค 

2. สามารถจัดสรรทรัพยากร หรือผลิตสินคาและบริการ ไดตรงตามที่ตลาดมี 
ความตองการสินคา และบริการนั้น 

3. สามารถลดตนทุนการผลิต และสามารถแขงขันกับผูผลิตรายอื่นๆ ได ทาํ 
ใหธุรกิจทีก่ําลังทําอยูนั้นดําเนินไปไดดวยดี 

4. สามารถที่จะใชปจจัยการผลิตรวมกับผูผลิตรายอื่นได เพือ่ประหยดัตนทุน 
8. ในฐานะผูบริหารประเทศ  ทําหนาที่กําหนดนโยบายดําเนินการทางเศรษฐกิจเพื่อให 

เกิดเสถียรภาพโดยสวนรวมที่มั่นคงทางเศรษฐกิจแกประเทศ 
                             1.   สามารถกําหนดนโยบายดําเนินการทางเศรษฐกจิ  เพื่อใหเกดิเสถียรภาพ 
โดยสวนรวมที่มั่นคงทางเศรษฐกิจแกประเทศ  

          2.   สามารถจัดลําดับความสําคัญของแผนงานและโครงการตางๆ ตามความ 
จําเปนและความตองการของประชากรในประเทศ ตามโครงการระยะสั้น  โครงการระยะยาว 
                            3.    สามารถเขาใจปญหาตางๆ ทางเศรษฐกิจไดดี ทั้งนี้เพื่อจะไดนําไปใชในการ 
กําหนดนโยบาย และแกไขปญหาทางเศรษฐกิจใหมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพยิง่ขึ้น 
 

ขอมูลจากนักวิชาการหลายทานดังกลาวนาํมาสรุปประโยชน และความสําคัญของวิชา
เศรษฐศาสตรไดวา  ความรูเรื่องเศรษฐศาสตร เปนความรูที่เกี่ยวกับการดํารงชวีิตประจําวันของ
มนุษย  ชวยใหการดํารงชีวติประจําวนัเปนไปอยางมหีลักเกณฑ และมีเหตุมีผล  เพือ่หลีกเลี่ยง 
ความขาดแคลน  ความเดือดรอน และเพือ่ตอบสนองความตองการใหไดมากที่สุด  เปนประโยชน
ตอผูประกอบอาชีพตางๆ ทําใหหนวยธุรกจิเขาใจผูบริโภควาทําไมจึงเลอืกซื้อสินคาและบริการชนิด
นั้นๆ  ชวยใหเขาใจบทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  เขาใจหนาที่ และ    
ความรับผิดชอบ ของสถาบันทางเศรษฐกจิตางๆ เชน  ธนาคาร  ตลาด  ตลาดหลักทรัพย  เปนตน 
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เศรษฐศาสตรแนวพุทธ 
 

 พระธรรมปฎก   ป.อ.ปยุตฺโต (2546 : 214 -215)  ไดกลาวถึงความเปนมาของเศรษฐศาสตร 
ดังนี้   
 เมื่อประมาณ  15  ปมาแลว  นักเศรษฐศาสตรฝร่ังคนหนึง่ชื่อวา ซูมาเกอร (E.F.Schumacher) 
ไดพิมพหนังสือออกมาเลมหนึ่ง  ชื่อวา  Small  Is  Beautiful  มีผูแปลเปนภาษาไทยวา จิ๋วแตแจว  
ในหนังสือเลมนี้ บทหนึ่งคือบทที่  4  ไดตัง้ช่ือวา “Buddhist  Economics”  แปลวา  เศรษฐศาสตร
ชาวพุทธ  หนังสือเลมนี้และบทความบทนี้  ไดทําใหคนจํานวนมากทั้งในตะวันออกและตะวนัตก
เกิดความสนใจในเรื่องพุทธศาสนาดานที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจขึ้นมา  การที่ซูมาเกอรจับหลักการ
ของพุทธธรรมโดยพูดถึง  Buddhist  economics  หรือพุทธเศรษฐศาสตรนั้น  เขาก็จับเอาที่เรื่อง
มรรคนัน่เอง  มรรคนัน้เรารูจกักนัวาเปนขอหนึ่งในอรยิสัจ 4   ประการ  คือ  ทุกข  สมทุัย  นโิรธ  มรรค  
มรรคนัน้เปนขอปฏิบัติทั้งหมดในพทุธศาสนา  ซูมาเกอร กลาววา  มรรค คือ วิถีชีวติของชาวพทุธนั้น  มี
องคประกอบอยูขอหนึ่ง  คอื สัมมาอาชีวะ  ซ่ึงแปลวา  การเลี้ยงชีพชอบ  ในเมื่อสัมมาอาชีวะนี้เปน
องคประกอบขอหนึ่งในมรรคหรือวิถีชีวติของชาวพุทธ ก็แสดงวาจะตองมีส่ิงที่เรียกวา  Buddhist  
economics  คือ เศรษฐศาสตรชาวพุทธ 
 

ลักษณะสําคัญของเศรษฐศาสตรแนวพุทธ 
พระพรหมคณุาภรณ  ป.อ.ปยุตฺโต (2548 : 46 – 59)  กลาวถึงลักษณะสําคัญของเศรษฐศาสตร

แนวพุทธไวดงันี้ 
1. เศรษฐศาสตรมัชฌิมา  :  การไดคุณภาพชวีิต 

เศรษฐศาสตรแนวพุทธมีลักษณะเปนสายกลาง  อาจจะเรียกวา  เศรษฐศาสตรสายกลาง  
หรือเศรษฐศาสตรมัชฌิมา เพราะวาระบบชวีติของพุทธศาสนาทีเ่รียกวามรรคนั้นก็มีชื่อวามัชฌิมาปฏิปทา  
องคประกอบของมรรคนั้นแตละขอเปนสัมมา  เชน  สัมมาอาชีวะ  การที่เปนสัมมานั้นก็คือ โดย
ถูกตอง โดยถูกตองก็คือทําใหเกิดความพอดี ความเปนมัชฌิมาหรือสายกลางนั้นกค็ือความพอดี
นั่นเอง ในทางพุทธศาสนา มีขอปฏิบัติที่เต็มไปดวยเรื่องมัชฌิมาความเปนสายกลาง  ความพอดี  
มัตตัญุตา  ความรูจักประมาณ  รูจักพอด ี  ตลอดจนสมตา เทียบกับที่เราใชคําวา สมดุลหรือดุลยภาพ 
คําเหลานี้เปนคําสําคัญในทางพุทธศาสนา  ความพอดี  คือจุดที่คุณภาพชวีิตกับความพึงพอใจมา
บรรจบกัน  หมายความวา  เปนการไดรับความพึงพอใจดวยการตอบสนองความตองการคุณภาพชีวติ 
ถากลาวถึงการบริโภคทางเศรษฐศาสตร หมายถึง การใชสินคาและบริการบําบัดความตองการ ซ่ึง
ทําใหไดรับความพึงพอใจสูงสุด  แตในแบบพุทธศาสนา การบริโภค คือ การใชสินคาและบริการ
บําบัดความตองการ ซ่ึงทําใหไดรับความพึงพอใจโดยมคีุณภาพชวีิตเกดิขึ้นพอบริโภคปบก็มองไป
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ถึงคุณภาพชวีตินั่นคือการบริโภคที่สําเร็จผล  ถาแคบริโภคแลว อรอย  โก  ไดรับความพึงพอใจก็จบ
แคนี้ไมถือวาเปนเศรษฐศาสตรชาวพุทธ แตเปนเศรษฐศาสตรที่ตัน แยกสวน ไมเขาไปในระบบ
สัมพันธแหงการสรางสรรคของมนุษย ไมเชื่อมโยงกับวิทยาการอยางอื่น เพราะบริโภคแบบคลุมเครือ
และเลื่อนลอย ไมเขาใจและไมคํานึงถึงเหตุผลของการบริโภค ไมรูความมุงหมายทีแ่ทของการบริโภคนัน้ 

2. เศรษฐศาสตรมัชฌิมา : ไมเบียดเบยีนตน ไมเบียดเบียนผูอ่ืน 
มัชฌิมา คือ ไมเบียดเบียนตน ไมเบียดเบียนผูอ่ืน เปนหลักสําคัญของพุทธศาสนา ใชตัดสิน

พฤติกรรมมนุษย ไมเฉพาะในการบริโภคเทานั้น  แตในทุกกรณีทีเดียว ฉะนั้นพฤตกิรรมทางเศรษฐกิจ
ของมนุษยจะตองเปนไปในทางที่ไมเบียดเบียนตน คือ ไมทําใหเสียคณุภาพชีวติของตนเอง และไม
เบียดเบยีนผูอ่ืน คือ ไมกอความเดือดรอนแกสังคม และไมทําใหเสียคุณภาพของระบบธรรมชาติ
แวดลอม  เศรษฐศาสตรในทัศนะของพระพุทธศาสนาถือเปนกิจกรรมทางเศรษฐกจิและผลของมัน
เปนฐานหรือเปนอุปกรณที่จะชวยสนับสนนุการมีชีวิตทีด่ีงามและการพัฒนาตน พฒันาสังคมของ
มนุษย 
 สมพร  เทพสิทธา  ( 2513 : 7 - 12 )  กลาวถึงความมุงหมายของเศรษฐกจิและพระพุทธศาสนา  
ดังนี้  ความมุงหมายในทางเศรษฐกิจ เพื่อใหประชาชนมีการกินดีอยูด ีหรือมีมาตรฐานในการครอง
ชีพสูงขึ้น ในการดํารงชีวิตมนุษยจําเปนตองอาศัยเครื่องอุปโภคบริโภคนานาชนิด อยางนอยก็ตอง
อาศัยปจจยัส่ี คือ อาหาร  เสื้อผา  ที่อยูอาศัย และยารักษาโรค และจดุมุงหมายอกีประการหนึ่งของ
เศรษฐศาสตรคือพยายามผลิตสินคา และบริการใหมากที่สุดเทาที่จะมากได โดยการใชปจจัยในการผลิตที่
มีอยูอยางจํากัดใหเปนประโยชนมากที่สุด  กลาวโดยสรุป  ความมุงหมายของเศรษฐกิจก็เพื่อจะสรางความสุข
ในดานวัตถุใหแกมนษุยนั่นเอง โดยเชื่อวาเมื่อมีสินคาและบริการใชมากขึ้น มนุษยก็จะมีความสุข
และความเปนอยูดีขึ้น  สวนความมุงหมายของพระพุทธศาสนานั้น กลาวไดวา พระพุทธศาสนาก็มี
ความมุงหมายที่จะสรางความสุขใหแกมนษุยเชนเดยีวกนั แตความสุขของพระพุทธศาสนานั้นสูง
กวาความสุขในทางเศรษฐศาสตร พระพทุธศาสนาแบงความสุขออกเปน  2  ประเภทใหญๆ   คือ 
โลกิยสุข และโลกุตตรสุข  โลกิยสุขเปนความสุขของปุถุชนหรือฆราวาสผูครองเรือนยังเปนความสุขที่
พัวพันกับทรพัยสมบัติ และวัตถุกามตางๆ  สวนโลกุตตรสุข เปนสุขของผูส้ินกิเลสาสวะ และสําเร็จ
อรหัตผลแลวเปนความสุขที่เที่ยงแทยั่งยืน แตพระพุทธศาสนาไมไดมองขามโลกิยสุข ซ่ึงเปนความสุข
ทางเศรษฐศาสตรสําหรับฆราวาสผูครองเรือนแลวพระพุทธศาสนาไดสนับสนุนการที่จะแสวงหา
ทรัพย  การรักษาทรัพย และการใชจายทรัพยในทางที่ถูกตอง  อาจกลาวไดวาพระพทุธศาสนาไมได
ขัดกับความมุงหมายในทางเศรษฐกิจเลย เปนแตวาพระพุทธศาสนาไดกาวไปไกลกวาเศรษฐศาสตร
มาก 
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 ตามที่กลาวมาจะเห็นไดวาจุดมุงหมายทางเศรษฐกิจ คือ การผลิตหรือการหาสินคา และบริการมา
บําบัดความตองการ  ความสุขทางเศรษฐศาสตรจึงเปนความสุขของการแสวงหาและการไดส่ิงของมาบําบดั
ความตองการ หากจะเรียกเปนภาษาธรรมะก็เรยีกวาสามิสสุข หรือสุขที่เจือดวยอามสิ  สําหรับทาง
พระพุทธศาสนานอกจากจะยอมรับสามิสสุขแลว ยังไดแนะนําใหรูจกัสุขอีกชนิดหนึ่ง ซ่ึงไมมีใน
วิชาเศรษฐศาสตรนั่น คือ นิรามิสสุข หรือสุขที่ไมเจือดวยอามิสซึ่งเปนความสุขที่เกดิจากการบรรเทา
ความตองการและทะยานอยากของเราใหนอยลง  เปนความสุขที่เกิดจากการใหเสียสละ  คือแทนที่
เราจะพยายามหาสิ่งของมาบําบัดความตองการที่ไมรูจักอ่ิมจักพอของเราอยางเดยีว  เราอาจจะหา
ความสุขจากการดับความตองการที่ทําใหจติรอนรน  และแทนทีจ่ะหาความสุขจากการแสวงหาและ
สะสมทรัพยอยางเดยีวเราอาจจะหาความสขุจากการเสียสละทรพัยเพื่อสาธารณะประโยชน หรือชวยผู
ตกทุกขไดยาก ในทางเศรษฐศาสตร เศรษฐมีีทรัพยยอมจะมีความอยูเย็นเปนสุขมากกวายาจกที่ยากไร  
แตในทางพระพุทธศาสนา ยาจกนั้นอาจจะมีความสุขมากกวาเศรษฐีก็ได  ในทางพระพุทธศาสนาผู
ที่มีทรัพยหรือยากไรทรัพยกอ็าจจะหาความสุขไดเทาเทียมกัน  หากรูจกัควบคุมจิตใจและความอยาก
ของตน  แตในทางเศรษฐศาสตรถือวาผูที่มีทรัพยเทานัน้ทีจ่ะมีความสุข  จะเห็นไดวาพระพุทธศาสนา
ไดใหความสุขแกมนษุยกวางขวางกวาเศรษฐศาสตรมากมายนัก  พระพุทธศาสนามีความสุขที่จะ
ใหแกคนทุกชัน้วรรณะ ไมวาจะมีทรัพยหรือยากไร  ไมวาจะอยูตกึหลังใหญหรือกระตอบเล็กๆ และ
ไมวาจะอยูในนครที่เจริญรุงเรือง หรือในชนบทเล็กๆ   ความจริงการทีบุ่คคลเศรษฐกจิดี  คือมีทรัพย
สมบัติ มีบานชอง  รถรา  และสิ่งของตางๆ ใชอยางอุดมสมบูรณนั้น  ก็ไมเปนการแนนอนวาบุคคล
ผูนั้นจะมีความสุข  เพราะจิตใจรอนรนดวยความโลภ  โกรธ  หลง แลวก็ยากที่จะหาความสุขได  
การที่มีเศรษฐกิจดีอยางเดยีวจึงไมเปนหลักประกันวาเราจะไดรับความสุขที่ตองการ  เราจะตองมีธรรมะ
ดีอีกดวย  เพือ่ปองกันและแกไขมิใหจิตใจของเราเปนทาสของความโลภ  โกรธ  หลงจนเกนิไป  
ธรรมะจึงเปนส่ิงจําเปนสําหรับชีวิตไมวาเราจะมีเศรษฐกิจดีเพียงไร 
 ดังนั้นจึงสรุปไดวา  เศรษฐศาสตรแนวพทุธมีลักษณะเปนสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) เนน
มรรคมีองค 8 มาปฏิบัติซ่ึงเปนวิถีชีวิตของชาวพุทธ ยึดความถูกตอง  ความพอดี  รูจกัประมาณ  รูจัก
พอดี ไมเบยีดเบียนตน ไมเบียดเบยีนผูอ่ืน สนับสนุนการแสวงหาทรัพย  การรักษาทรัพย และ     
การใชจายทรัพยในทางที่ถูกตอง พระพทุธศาสนาไมขัดกับความมุงหมายทางเศรษฐศาสตรเปนแต
วา พระพุทธศาสนากาวไปไกลกวาเศรษฐศาสตรมาก ความสุขทางเศรษฐศาสตรเปนความสุขของ
การแสวงหา และการไดส่ิงของมาบําบัดความตองการ ผูที่มีทรัพยเทานั้นที่จะมีความสุข สวนพุทธ
ศาสนาใหความสุขแกมนุษยกวางกวาเศรษฐศาสตร นั่นคือ นอกจากความสุขจากการแสวงหา และ
สะสมทรัพยแลวยังหาความสุขจากการสละทรัพยเพื่อสาธารณประโยชนไมเปนทาสของความโลภ 
โกรธ หลง จนเกินไป ดังนั้นคนทุกชั้นวรรณะไมวาจะมทีรัพย หรือยากไรก็สามารถมีความสุขได 
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ปรัชญาพืน้ฐานตามแนวพุทธ 
 

 พระธรรมปฏก  ป.อ. ปยุตตโต  (2546 : 1 – 9)  ไดกลาวถึงปรัชญาพื้นฐานตามหลักพุทธศาสนา
ดังตอไปนี ้

ตามหลักพระพทุธศาสนาถือวา ในการดํารงชีวติของมนุษยนั้นความขัดของปรวนแปร ความเดอืดรอน
ลําบาก  ความเจ็บปวด  ความสูญเสีย  ความพลัดพราก  และปญหาชวีิตตางๆ ซ่ึงทางพุทธศาสนา
เรียกรวมวา  ความทุกขนัน้ เปนสิ่งที่มีอยู  มนษุยจะตองเขาไปเกีย่วของและไดประสบแนนอน ไม
วามนุษยจะตองการหรือไมตองการ จะยอมรับวามันมีอยูหรือไมยอมรับ  หรือแมจะเบือนหนาหนี
อยางไรก็ตามเมื่อเปนเชนนี ้ หากมนษุยตองการมีชีวิตอยูอยางดีที่สุด  มนุษยจะตองยอมรับความจริง
อันนี้  จะรับรูสูหนา  และพรอมที่จะจัดการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นใหดทีี่สุด ชีวิตที่เปนอยูอยางดี และ
มีความสุขที่สุด  คือ  ชวีิตทีก่ลารับรูตอปญหาทุกอยาง  ตั้งทัศนคติทีถู่กตองตอปญหาเหลานัน้ และ
จัดการแกไขดวยวิธีที่ถูกตอง  การหลีกเลี่ยงที่จะรับรูก็ดี  การนึกวาดภาพใหเปนอยางที่ตนชอบก็ด ี 
เปนการปดตาหรือหลอกตนเอง  ไมชวยใหพนจากความทุกข ไมเปนการแกปญหา และใหไดพบ
ความสุขอยางแทจริงอยางนอยก็เปนการฝงเอาความกลัว  ซ่ึงเปนเชือ้แหงความทกุขเขาไวในจิตใจ
อยางลึกซื้ง  ดวยเหตุนี้  ส่ิงทีพ่ระพุทธศาสนาสอนเปนขอแรกก็คือ  ความทุกข อันเปนปญหาที่มนุษย
พึงรับรูและจัดการแกไขโดยถูกตอง และถือวาภารกิจของพระพุทธศาสนาและระบบการศึกษาของ
พระพุทธศาสนา  ก็คือ  การชวยมนุษยใหแกปญหาของตนได 
 ความทุกข  ความเดือดรอน  และปญหาชีวิตนานาประการของมนุษยนั้น  เกิดจากตัณหา  
คือ  ความอยาก  ความตองการ  ความเห็นแกตวั  ซ่ึงทําใหมนุษยมีทัศนคติตอส่ิงตางๆ เคล่ือนคลาด
จากที่มันเปนจริง  และเปนไปในรูปตางๆ กันตามระดับความอยากและความยึดของตนตอส่ิงนั้นๆ 
เมื่อมีทัศนคตทิี่เคล่ือนคลาดจากที่มันเปนจริง  และเปนไปในรูปตางๆ กันตามระดับความอยากและ
ความยึดของตนตอส่ิงนั้นๆ เมื่อมีทัศนคตทิี่เคล่ือนคลาดไป  ก็ทําใหเกิดความขดัแยงขึ้นในตนเอง  
และความขัดแยงระหวางตนกับผูอ่ืน  แลวปฏิบัติหรือจัดการกับสิ่งนั้นๆ ดวยอํานาจความอยากและ
ความยึดของตน  คือ  ไมจัดการตามที่มันควรจะเปนโดยเหตุผลแทๆ เมื่อเปนเชนนี้  ก็ยอมเปนการ
สรางปญหาใหเกิดขึน้  เกิดความขัดของ  ขัดแยง  และความทุกข  ทั้งแกตนและผูอ่ืน ตามระดับของ
ตัณหา  และขอบเขตของเรื่องที่ปฏิบัติ 
 ตัณหานั้น  เกดิจากความไมรู  ไมเขาใจ  ไมมองเห็นสิ่งทั้งหลายตามทีม่ันเปน  มีทัศนคติตอ
ส่ิงทั้งหลายอยางไมถูกตอง  ซ่ึงเรียกวา อวชิชา  จึงเปนเหตุใหไมจัดการกับสิ่งนั้นๆ ตามที่มันควรจะ
เปนโดยเหตุผลบริสุทธิ์  การที่จะแกปญหาหรือแกความทกุข จึงตองกําจดัอวิชชา  สรางวิชชาใหเกดิขึน้ 
โดยนัยนี้  ภารกิจสําคัญของการศึกษาก็คือการฝกอบรมบุคคลใหพัฒนาปญญา  ใหเกิดความรูความเขาใจ
ในขอเท็จจริงและสภาวะของสิ่งทั้งหลาย  มีทัศนคติตอส่ิงทั้งหลายอยางถูกตอง  ปฏิบัติและจัดการ
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กับสิ่งทั้งหลายตามที่ควรจะเปน  เพื่อใหเกิดเปนประโยชนตน  คือ  ความมีชีวิตอยูอยางสําเร็จผลดี
ที่สุด  มีจิตใจเปนอิสระ  มสุีขภาพจิตสมบูรณ  และประโยชนผูอ่ืน คือ สามารถชวยสรางสรรค
ประโยชนสุขแกชนทั้งหลายที่อยูรวมกันเปนสังคมได 
 จากขอความทีก่ลาวมาขางตน มีขอที่ควรกาํหนดเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติ  คือ 

1. ภารกิจสําคัญของการศึกษา  ไดแก  การชวยใหบุคคลเกดิทัศนคติที่ถูกตอง  คือ  รูจัก 
มองสิ่งทั้งหลายตามที่มนัเปนและสามารถจดัการกบัสิ่งเหลานั้น  ตามที่ควรจะเปน  ใหเกิดประโยชน
ทั้งแกตนและสังคม  ไมใหมองเห็น และจัดการสิ่งทั้งหลายตามอํานาจกิเลสตัณหา ทัศนคติที่ถูกตอง  
และความสามารถจัดการดังกลาวนั้นเกิดขึ้นไดดวยการพัฒนาปญญา  และปญญาเปนความรูความเขาใจ
ที่เกิดขึ้นในตวับุคคลนั้นเองเทานั้น ผูอ่ืนจะนํามายัดเยยีดใหหรือบังคับใหรับเขาไวไมได 

2. ในเมื่อปญญาตองเกิดจากความรูความเขาใจที่พัฒนาขึน้ในตัวบุคคลเอง  ภารกิจของ 
ผูสอนและใหการศึกษาทั้งหลายจึงเปนเพียงผูชี้นําทางหรืออํานวยโอกาส  ชวยใหผูเรียนหรือผูรับ
การศึกษาอบรม  ดําเนินเขาสูปญญา  ส่ิงที่ดีที่สุดที่ผูสอนที่ดีจะทําไดก็คอื ตั้งใจชวยเหลือพยายาม
สรรหาอุบาย  กลวิธี  และอุปกรณตางๆ ที่จะมาชวยผูเรียนใหเขาถึงปญญาอยางไดผลดีที่สุด  อยางที่
สํานวนบาลีเรยีกวา  เปนกัลยาณมิตร 

3. โดยเหตุผลเดยีวกัน  ในระบบการศึกษาเชนนี้  ผูเรียนเปนผูมีบทบาทสําคัญในฐานะ 
เปนผูสรางปญญาใหเกดิแกตน  จึงตองเปนผูมีสวนรวมและเปนผูไดลงมือกระทําใหมากที่สุดเทาที่
จะชวยใหตวัเขาเกิดปญญานั้นขึ้นได  และโดยนัยนี้ความสามารถ  ความถนัด  อุปนสัิยตางๆ ของ
ผูเรียน จึงเปนสิ่งที่ผูสอนจะตองคํานึงอยางสําคัญ เพื่อจัดสภาพการเรียนและกลวิธีสอนตางๆ เปนตน  
ใหผูเรียนเรียนอยางไดผลดีทีสุ่ด 

4. ในเมื่อปญญาเปนของยัดเยียดบังคับใหรับเอาไมได  การเรียนการสอนจงึตองใชวิธีการ 
แหงปญญา  คือ  ผูเรียนตองเปนอิสระในการใชความคิด  และในการทีจ่ะซักถามโตตอบสืบเสาะ
คนหาความจริงตางๆ ใหไดรับความรูความเขาใจขึ้นในตน  ในระบบการศึกษาแบบนี้ จึงมีการ
ปฏิบัติอยาง  กาลามสูตร  ไมมีการบังคับใหเชื่อ  ความเชื่อหรือศรัทธาในระบบการศึกษานี้  หมายเพียง
ความเชื่อมั่นในหลักการ  วิธีการและสมมตฐิานตางๆ ที่ตนไดตั้งขึ้น  โดยมีเหตุผลเปนฐานรองรับ
อยางเพียงพอแลววาจะนําใหดําเนนิไปสูจดุหมายไดอยางแทจริง  และเปนสิ่งที่จะพิสูจนไดตอไป
ตามลําดับในระหวางดําเนินไปสูเปาหมายนั้นวางเปนขอสรุปที่เกี่ยวกับการสอน  ดังนี ้

1. ปญญาเปนสิ่งสรางสรรคขึ้นภายในตวัผูเรียนเอง 
2. ผูสอนทําหนาที่เปนกัลยาณมิตร  ชวยช้ีนําทางการเรียน 
3. วิธีสอน  อุบาย  และกลวิธีตางๆ เปนสื่อหรือเปนเครื่องผอนแรงการเรียนการสอน 
4. อิสรภาพในทางความคิดเปนอุปกรณสําคญัในการสรางปญญา 
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อนึ่ง  โดยที่ปญญาเปนสวนสําคัญยิ่งในระบบการศึกษานี้เชนที่กลาวมาแลว  จึงสมควรทํา 
ความเขาใจเกีย่วกับเรื่องปญญา  ที่มักแปลกันวา  ความรู  ไวเพื่อกันความสับสนเล็กนอย  ความรูใน
ที่นี้  ควรแยกเปน   2  ประเภท  คือ 

1. สุตะ  คือ  ความรูจากการสดับตรับฟง  หรือ  เลาเรียน  อาน รับถายทอดจากแหลงความรูอ่ืน   
การสั่งสมความรูประเภทนีไ้วไดมาก  เรียกวา  พาหุสัจจะ  แปลวา  ความเปนพหูสูต  คือ  ความเปน
ผูคงแกเรียน  หรือไดเรียนรูมาก  เปนความรูประเภทประมวลหรือรวบรวมสิ่งอันจะพึงรู  ทําตนให
เปนคลังเก็บความรู  ซ่ึงถือวาเปนคุณสมบตัิที่ดีของบุคคลอยางหนึ่ง  เปนอุปกรณสําหรับนําไปใชทํา
ประโยชนตางๆ ไดมาก  แตไมถือเปนองคธรรมแกนในระบบการศึกษา 

2. ปญญา  คอื  ความรูประเภทเขาใจสภาวะ  รูคิด  รูเลือกคัด  วินจิฉัย  และรูที่จะจัดการ   
เปนความรูประเภทที่มุงหมายและเปนสวนสําคัญในระบบการศึกษานี้  ปญญานี้มีไวพจนมากมาย  
เชน  ญาณ  วิชชา  ปริญญา  ปฏิสัมภิทา  วปิสสนา  สัมมาทิฏฐิ  เปนตน  ซ่ึงแสดงถึงความหมายใน
แงตางๆ และขัน้ตางๆ ของปญญานั่นเอง 
 

 ดังนั้นสรุปไดวา  พุทธศาสนาเชื่อวา ความทุกขเปนสิ่งที่มนุษยทกุคนตองประสบ มนุษย
ตองยอมรับความจริง  รับรู และพรอมที่จะแกไขปญหาที่เกิดขึ้นใหดทีี่สุด กลารับรูปญหาทุกอยาง
ทั้งทัศนคติที่ถูกตองตอปญหาเหลานั้น และจัดการแกไขดวยวิธีที่ถูกตอง ความทุกขเกิดจากตัณหา
ทําใหมนษุยมทีัศนะคติตอส่ิงตางๆ คลาดเคลื่อนตามความเปนจริง ทําใหเกิดความขดัแยงในตนเอง 
และความขัดแยงระหวางตนกับผูอ่ืน ตัณหาเกิดจากความไมรู ไมเขาใจ มีทัศนคติตอส่ิงทั้งหลายไม
ถูกตอง ซ่ึงเรียกวา อวิชชา การที่จะแกปญหาหรือแกความทุกขจึงตองกําจัดอวิชชาโดยการฝกอบรม
บุคคลใหพัฒนาปญญาใหเกิดความรู ความเขาใจในขอเท็จจริง และสภาวะของสิ่งทั้งหลาย มีทศัน
ตอส่ิงทั้งหลายอยางถูกตอง  ปญญา แปลวาความรู แยกเปน 2  ประเภท คือ  1)  สุตะ คือ ความรูจาก
การสดับตรับฟง ส่ังสมความรูประเภทนีไ้วไดมาก เรียกวา พาหุสัจจะ แปลวา ความเปนพหูสูต ไม
ถือวาเปนองคธรรมแกนในระบบการศึกษา  2)  ความรูประเภทเขาใจสภาวะ รูคิด รูเลือกคิด เปน
ความรูประเภทที่มุงหมาย และเปนสวนสําคัญในระบบการศึกษา 
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การจัดการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา 
  

ความหมายของไตรสิกขา 
 

 พระพุทธศาสนาเปนศาสนาที่สงเสริมใหมนุษยทกุคนไดศึกษาคนควาดวยตนเอง การศึกษา
ตามหลักพระพุทธศาสนานั้นมิใชเปนการศึกษาใหคนมสีติปญญาเฉลียวฉลาด เพื่อเปนคนเกง  เพยีง
อยางเดยีวเทานั้นหากจะตองสอนใหเปนคนมีคุณธรรมความดีงามเพือ่เปนคนดีอีกดวย ในระหวาง
ความดีกับความเกงนั้น ตามหลักพระพุทธศาสนาจะตองสรางความดีกอนแลวจึงคอยสรางความเกง
ตามมา นั่นคือ  จะตองสอนใหคนเรามีคุณธรรม  ศีลธรรม กอนแลวจึงใหมีปญญาในภายหลัง 
 ดังนั้นพระพุทธศาสนาจึงวางหลักการศึกษาไวตามลําดับโดยเริ่มจาก ศีลกอน ตอไปจึง
ศึกษาในเรื่องสมาธิ แลวขั้นสุดทายจึงสอนในเรื่องปญญา การศึกษา 3  ขั้นตอนนี้ เรียกวา  ไตรสิกขา 
 พจนานกุรมพทุธศาสตร  ฉบับประมวลธรรม พระธรรมปฎก ป.อ.ปยุตฺโต (2543 : 127)   
ไดใหความหมาย “สิกขา 3  หรือ ไตรสิกขา”  วา  ขอที่จะตองศึกษา  ขอปฏิบัติที่เปนหลักสําหรับ
ศึกษา  คือ  ฝกหัดอบรมกาย  วาจา  จิตใจ  และปญญา ใหยิ่งขึ้นไปจนบรรลุจุดหมายสูงสุด  คือ   
พระนิพพาน  ซ่ึงไตรสิกขาประกอบดวย 

1. อธิสีลสิกขา  สิกขา  คือ  ศีลอันยิ่ง, ขอปฏิบัติสําหรับฝกอบรมในทางความประพฤต ิ
อยางสูง 

2. อธิจิตตสิกขา  สิกขา  คือ  จิตอันยิ่ง,  ขอปฏิบตัิสําหรับฝกหัดอบรมจิตเพื่อให 
เกิดคุณธรรม  เชน  สมาธิอยางสูง 

3. อธิปญญาสิกขา  สิกขา  คือ  ปญญาอันยิ่ง,  ขอปฏิบัติสําหรับฝกอบรมปญญา 
เพื่อใหเกิดความรูแจงอยางสงู 

ซ่ึงอธิสีลสิกขา  อธิจิตตสิกขา  และอธิปญญาสิกขา  เรียกงายๆ วา  ศีล  สมาธิ  ปญญา 
 

มรรค  และไตรสิกขา 
พระธรรมปฏก  ป.อ.ปยุตฺโต  (2538  : 601-604)  กลาวถึง มรรคในฐานะไตรสิกขา หรือ 

ระบบการศึกษาสําหรับสรางอารยชน ดังนี้ ไตรสิกขานัน้ถือวาเปนระบบการปฏิรูปธรรมที่ครบถวน
สมบูรณ มีขอบเขตครอบคลุมมรรคทั้งหมด และเปนการนําเอาเนื้อหาของมรรคไปใชอยางหมดสิน้
บริบูรณ จึงเปนหมวดธรรมมาตรฐานสําหรับแสดงหลกัการปฏิบัติธรรม และมักใชเปนแมบทใน
การบรรยายวธีิปฏิบัติธรรม กลาวโดยสรุปคือ มรรคเปนระบบการปฏิบตัิธรรมทั้งหมดในแงเนื้อหา
ฉันใด ไตรสิกขาก็เปนระบบการปฏิบัติธรรมทั้งหมด ฉนันั้น  มรรค มชีื่อเต็มวา  อริยอัฏฐังคิกมัคค  
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แปลวา  ทางมีองคแปดประการอันประเสริฐ  ทางมีองค 8  ของพระอริยะ  ทางมีองค 8  ที่ทําคนให
เปนพระอริย  องคหรือองคประกอบ 8  อยางของมรรคนั้นมีดังนี ้
 1.  สัมมาทิฏฐิ  เห็นชอบ (Right  view  หรือ  Right  Understanding) 
 2.  สัมมาสังกัปปะ ดําริชอบ (Right  Thought) 
 3.  สัมมาวาจา  วาจาชอบ (Right  Speech) 
 4.  สัมมากัมมันตะ กระทําชอบ (Right  Action) 
 5.  สัมมาอาชีวะ  เล้ียงชีพชอบ (Right  Livelihood) 
 6.  สัมมาวายามะ  พยายามชอบ (Right  Effort) 
 7.  สัมมาสติ  ระลึกชอบ (Right  Mindfulness) 
 8.  สัมมาสมาธ ิ  จิตมั่นชอบ (Right  Concentration) 
 มรรคมีองค 8  หมายถึงทางสายเดียวมีสวนประกอบ  8  อยาง  ผูปฏิบัติธรรมตองใชองคทั้ง 
8 ของมรรคเนื่องไปดวยกนัโดยตลอด เพื่อใหมองเหน็เปนหมวดหมู อันจะชวยเสริมความเขาใจให
ชัดเจนยิ่งขึ้นจงึจัดองคประกอบทั้ง 8  ของมรรคเขาเปนประเภทๆ เรียกวา ขันธ หรือ ธรรมขันธ 
แปลวาหมวดหมู มี 3 ขันธ  กลาวคือ ศีลขันธ  สมาธิขันธ และปญญาขันธ เรียกงายๆ วา ศีล  สมาธิ 
ปญญา ดังนี้ 
 1.  สัมมาทิฏฐิ   
 2.  สัมมาสังกัปปะ  
 3.  สัมมาวาจา   
 4.  สัมมากัมมันตะ  
 5.  สัมมาอาชีวะ   
 6.  สัมมาวายามะ   
 7.  สัมมาสติ   
 8.  สัมมาสมาธิ   
 การจัดหมวดหมูนี้เปนการจดัตามสภาวะทีเ่ปนธรรมประเภทเดยีวกัน สวนในทางปฏิบัติ 
คือการใชงานก็จัดตามแนวกันนี้ แตเรียกชื่อวา สิกขา 3 หรือไตรสิกขา มีชื่อเพี้ยนไปเล็กนอยเปน 
อธิศีลสิกขา  อธิจิตตสิกขา  อธิปญญาสิกขา โดยทั่วไปเรียกกันงายๆ ส้ันๆ วา ศีล  สมาธิ  และปญญา 
เขียนใหดูงายขึ้นดังนี ้
 
 
 

3.  ปญญา 

1.  ศีล 

2.  สมาธิ 
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 1.  อธิศีลสิกขา   2.  อธิจิตตสิกขา   3.  อธิปญญาสิกขา 
 
 

       -  สัมมาวาจา         -  สัมมาวายามะ        -  สัมมาทิฏฐิ 
       -  สัมมากมัมันตะ        -  สัมมาสติ         -  สัมมาสังกัปปะ 
       -  สัมมาอาชีวะ        -  สัมมาสมาธิ 
 

 การจัดแบบธรรมขันธ 3 นั้น มุงเพียงใหเห็นเปนหมวดหมูตามประเภท แตการจัดเปน
ไตรสิกขามุงใหเห็นลําดับในกระบวนการปฏิบัติหรือใชงานจริง คําวา ไตรสิกขา แปลวาสิกขา 3  คําวา
สิกขา แปลวา การศึกษา  การสําเหนียก  การฝก  ฝกปรือ ฝกอบรม ไดแกขอปฏิบัติที่เปนหลัก
สําหรับฝกอบรมกาย  วาจา  จิตใจ และปญญา ใหเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปจนบรรลุจดุหมายสูงสุดคือ 
ความหลุดพนหรือนิพพาน สิกขา 3 มีความหมายคราวๆ ดังนี ้

1. อธิศีลสิกขา  การฝกอบรมในดานความประพฤติ  ระเบียบวินัย  ใหมีสุจริตทางกาย   
วาจา และอาชวีะ (Training  in  Higher  Morality) 

2. อธิจิตตสิกขา  การฝกอบรมทางจิตใจ  การปลูกฝงคุณธรรม  สรางเสริมคุณภาพจิต  
และรูจักใชความสามารถในกระบวนสมาธิ  (Training  in  Higher  Mentality  หรือ  Mental  
Discipline) 

3. อธิปญญาสิกขา  การฝกอบรมทางปญญาอยางสูง  ทําใหเกิดความรูแจงที่สามารถชําระ 
จิตใหบริสุทธิห์ลุดพนเปนอสิระโดยสมบูรณ  (Training  in  Higher  Wisdom) 
 ไตรสิกขา คือ การฝกปรือความประพฤติ  การฝกปรือจิต  และการฝกปรือปญญา ชนิดที่ทํา
ใหแกปญหาของมนุษยได เปนไปเพื่อความดับทุกข นําไปสูความสุข และความเปนอิสระแทจริง 
เมื่อความหมายแสดงความชดัเจนแลว ก็ทําใหมองเห็นสาระของไตรสิกขาแตละขอดังนี้ 
 สาระของอธิศีล   คือ  การดํารงตนอยูดวยด ี มีชวีิตที่เกื้อกลู ทามกลางสภาพแวดลอมที่ตนมี
สวนชวยสรางสรรครักษาใหเอ้ืออํานวยแกการมีชีวิตที่ดีงามรวมกัน เปนพื้นฐานที่ดีสําหรับการพัฒนา
คุณภาพจิต และการเจริญปญญา 
 สาระของอธจิิตต คือ  การพฒันาคณุภาพจติ หรือการปรบัปรุงจิตใหมีคณุภาพและสมรรถภาพสูง
ซ่ึงเอื้อแกการมีชีวิตที่ดีงาม และพรอมที่จะใชงานทางปญญาอยางไดผลดีที่สุด 
 สาระของอธิปญญา คือ การมองดูรูจัก และเขาใจสิ่งทัง้หลายตามความเปนจริง หรือรูเทาทัน
ธรรมดาของสังขารธรรมทั้งหลาย ที่ทําใหเปนอยู และทําการตางๆ ดวยปญญา คือรูจักวางใจวาง
ทาที และปฏิบัติตอโลกและชีวิตไดอยางถูกตองเหมาะสม ในทางที่เปนไปเพื่อแผขยายประโยชน
สุข มีจิตใจผองใส ไรทุกข เปนอิสรเสรี และสดชื่นเบิกบาน 
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 สาระของไตรสิกขา  แสดงตัวออกมาไมเฉพาะที่การปฏิบัติของบุคคลเทานั้น แตสองถึง
ภารกิจที่มนุษยจะตองจัดทําในระดบัชุมชน และสังคมดวย  กลาวคอื  การจัดวางระบบแบบแผน 
จัดตั้งสถาบัน และกิจการตางๆ จัดแจงกิจกรรมและวิธีการตางๆ เพื่อใหสาระของไตรสิกขาเปนไป
ในหมูมนุษย หรือใหมนษุยดํารงอยูในสาระของไตรสิกขา 
 ดนัย   ไชยโยธา   (2543  :  292)  ไดกลาวถึง  “สิกขา  3”  คือปฏิปทาที่ตั้งไวเพื่อศกึษา  คือ  
ฝกหัดดดักาย  วาจา  ใจ  และอบรมปญญาใหเรียบรอยดีงามและยิ่งขึ้นไปจนบรรลุจุดหมายสูงสุด  
คือ  พระนิพพาน  เรียกอกีอยางหนึ่งวา “ไตรสิกขา”  จําแนกออกเปน  3  ดังนี ้

1. อธิสีลสิกขา  (อธิ +  สีล + สิกขา)  สิกขา  คือ  ศีลอันยิ่ง  คือ  การเรียนรูในเบื้องตน   
โดยควรหดัปฏิบัติรักษามารยาททางกาย และทางวาจาใหเปนไปอยางเรียบรอยปราศจากโทษ
สมควรแกหมูคณะกอน ทํานองเดียวกับบคุคลผูเขาเปนสมาชิกของสมาคมจําเปนตองปฏิบัติตาม
กฎระเบยีบขอบังคับของสมาคมนั้น 

2. อธิจิตตสิกขา  (อธิ + จิตต + สิกขา)  สิกขาคือจิตอันยิ่ง  คอื  การเรียนรูในลําดับตอมา 
โดยหดัรักษาจติใหอยูในอํานาจ  อาจทําใหแนวแนควรแกการงานในคราวตองการ 

3. อธิปญญาสิกขา  (อธิ + ปญญา + สิกขา)  สิกขา คือ ปญญาอันยิ่ง  คือ  การเรียนรูโดย 
หัดใชปญญาใหรอบรูในสภาวธรรมอันเปนไปดวยความเปนเหตแุละผลแหงกันและกัน 
 ไตรสิกขา  หมายถึง  กระบวนการพฒันามนุษยทั้งทางกาย  ทางวาจา  ความคิด  จิตใจ  
อารมณ  และสติปญญา  ใหสามารถดํารงชีวิตในสังคมอยางสันติ  และมีอิสรภาพ  เนนการปฏิบัติ  
ฝกหัด  อบรมตน  ดวยหลักของศีล  สมาธิ  ปญญา  (กรมวิชาการ  2535  :  168 – 174 )  มีขั้นตอน
ดังนี ้
 ขั้นที่  1  ศีล  หมายถึง  การประพฤติดี  ประพฤติถูกตองตามหลักทั่วไป  ไมทําใหผูอ่ืนและ
ไมทําใหตนเองเดือดรอน  มีจําแนกไวเปน  ศีล  5  ศีล  8  ศีล  10  ศีล  227  เปนหลักปฏิบัติเพื่อความ
สงบเรียบรอย  ปราศจากโทษขั้นตน 
 ขั้นที่  2  สมาธิ  หมายถึง  การบังคับจิตใจของตนเองใหอยูในสภาพที่จะทําประโยชนได
มากที่สุด  ตามที่ตนตองการ 
 ขั้นที่  3  ปญญา  หมายถึง  การฝกฝนอบรม  ทําใหเกิดความรู  ความเขาใจถูกตองและ
สมบูรณถึงที่สุด  ในสิ่งทั้งปวงตามที่มันเปนจริง ปญญาในทางพระพุทธศาสนา  ตองเปนการรูแจง
เห็นจริงดวยน้าํใสใจจริง  พระพุทธเจาไดวางหลกัไวส้ันๆ ที่สุดวา  คนเราบริสุทธิ์ไดดวยปญญา  
ทานไมเคยตรสัวาบริสุทธิ์ไดดวยศีล  ดวยสมาธ ิ แตบริสุทธิ์ไดดวยปญญา  เพราะมนัทําใหหลุดออก
จากสิ่งทั้งปวง 
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 ดังนั้นจึงกลาวสรุปไดวา  “ไตรสิกขา”  หมายถึง  ขอที่ตองศึกษา  ขอปฏิบัติ ที่เปนหลัก
สําหรับศึกษา  ซ่ึงประกอบดวย  ศีล  สมาธิ  และปญญา  เพื่อฝกฝนอบรมบุคคลใหมีความประพฤติ
และปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม มีจิตอันแนวแนเกิดสมาธิ  และถึงพรอมดวยปญญา เหมาะแกการนํามาฝก
ปฏิบัติตั้งแตระดับบุคคล  ชมุชน และสังคม เพื่อพัฒนาสังคมมนุษยในการอยูรวมกนัอยางสันติและ
มีความสุข  ไตรสิกขาเปนระบบการปฏิรูปธรรมที่ครบถวนสมบูรณ มีขอบเขตครอบคลุมมรรคทั้งหมด 
และเปนการนาํเอาเนื้อหาของมรรคไปใชอยางหมดสิ้นบริบูรณ จึงเปนหมวดธรรมมาตรฐานสําหรับ
แสดงหลักการปฏิบัติธรรม และมักใชเปนแมบทในการบรรยายวิธีปฏิบตัิธรรม 
 

กระบวนการศึกษาเพื่อฝกอบรมและพัฒนามนุษยตามหลักไตรสิกขา 
 กระบวนการแหงพฤติกรรมของมนุษย  แบงได  2  แบบ  คือ 
 แบบที่  1  (ไรการศึกษา)  :  อวิชชา  +  ตัณหา          พฤติกรรมสรางทุกข (กอปญหา) 
 แบบที่  2  (มีการศึกษา)  :  ปญญา +  ฉันทะ             พฤติกรรมสลายทุกข (แกปญหา) 
 กระบวนการแบบที่  2  เปนแนวทางในการพัฒนามนุษย  คือ  การที่มนุษยมีความคดิก็นับ
ไดวาเริ่มมีการศึกษา และเมื่อมีการศึกษาปญญาก็เกิดขึ้นซึ่งเปนแกนสําคัญของการพัฒนาตนเอง  ดังนั้น
การศึกษาตองเปนการฝกคนใหพัฒนาปญญา เพื่อนําปญญามากําจัดตัณหา และกาํหนดพฤตกิรรม  
ที่ถูกตองดีงาม 
 ในการศึกษาตามหลักพุทธศาสนาหรือการปฏิบัติธรรม  ส่ิงที่สําคัญที่จะตองมี  คือ  ความเชื่อ
ในโพธิ  เรียกวา  โพธิศรัทธา  ซ่ึงถือวาเปนศรัทธาพื้นฐาน  คือ  มนุษยเชื่อในปญญาที่ทําใหมนษุย
เปนพุทธะไดและเมื่อมนษุยมีความเชื่อดังนั้นแลวจะทําใหมนุษยพรอมที่จะฝกฝนพัฒนาตนเอง  
การฝกฝนและพัฒนามนุษยในทางพุทธศาสนาจัดวางเปนหลักเรียกวา  ไตรสิกขา  คือ  ศีล  สมาธิ  
ปญญา ซ่ึงถือวาเปนระบบการศึกษาที่ทําใหบุคคลพัฒนาอยางมีบูรณาการและใหมนษุยเปนองครวม
ที่พัฒนาอยางมีดุลยภาพ  พระธรรมปฎก  ป.อ. ปยุตฺโต  (2542  :  64 – 68)   
 สุมน   อมรววิัฒน  (2528  :  37 – 39)  ไดมคีวามเห็นสอดคลองวา กระบวนการศกึษาที่
พัฒนามนุษยตามหลักไตรสิกขา  มีดังนี ้

ไตรสิกขา  เปนกระบวนการศึกษาที่พัฒนามนุษยทั้งทางกาย  วาจา  ความคิด  จิตใจ  
อารมณ และสติปญญา  ใหสามารถดํารงชีวิตในสังคมอยางสันติมีอิสรภาพ  เนนการปฏิบัติฝกหัด
อบรมตนดวยหลักของศีล  สมาธิ  ปญญา 
 วิธีการปฏิบัติฝกหัดอบรมตนตามหลักของศีล  สมาธิ  ปญญา  นั้นผูศึกษาตองปฏบิัติตาม
แนวทางของมรรค  มีองคแปด  ไดแก 

1. การฝกหดัอบรมตนใหมีศีลดวยสัมมาวาจา – เจรจาชอบ  สัมมากัมมันตะ – การกระทําชอบ   
และสัมมาอาชีวะ – การเลี้ยงชีพชอบ 
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2. การฝกหัดอบรมตนใหมีสมาธิดวยสัมมาวายามะ – ความเพียรชอบ   
สัมมาสติ – การระลึกชอบ  และสัมมาสมาธิ – การตั้งจิตมั่นชอบ 

3. การฝกหัดอบรมใหมีปญญาดวยสัมมาทิฎฐิ – การเห็นชอบ  และสัมมาสังกัปปะ –   
การดําริชอบ 
 การจัดการศกึษาเพื่อพัฒนามนุษยตามหลกัไตรสิกขาโดย สุมน  อมรวิวัฒน (2528  : 39)   
กลาววา ไมวาจะนําทฤษฎ ี  หลักการหรือศาสตรที่เปนสากลในปจจุบนัขอใดมากําหนดก็จะสามารถ
วิเคราะหและมองเห็นรูปแบบการศึกษาที่แทจริง  ซ่ึงเปนประโยชนแกชีวติของมนุษยอยางไมมขีอ
สงสัย  ดังจะขยายความ แสดงเปนแผนภูมิ ดังตอไปนี ้
 

อธิสีลสิกขา 
 
 
 
 
 
 

               อธิจิตตสิกขา 
 
 
 
 
 
 
 

             อธิปญญาสิกขา 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่  2   กระบวนการศกึษาเพื่อพฒันามนุษยตามหลักไตรสิกขา 
ที่มา  :  สุมน  อมรวิวฒัน , การสอนโดยสรางศรัทธาและโยนโิสมนสิการ พิมพคร้ังที่ 2. 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพโอเดียนสโตร , 2530) , 41. 

สมาธิ  การฝกหัดอบรม
ใหมีความคดิแนวแน  
ปลอดโปรง  ตั้งใจ 

Training  in  Morality 
Or  Concentration 

ความเพยีร 
การระลึกรู 

จิตตั้งมั่นแนวแน 

บรรลุ 
ประโยชน 
ปจจุบัน 

ปญญา  การฝกหัดอบรม 
ใหเกิดความรูสูงสุด 

Training  in  Wisdom 

ความเหน็ที่ตรงความจริง 
ความดําริ  นึกคิด 
ในทางที่ชอบ 

บรรลุประโยชนสูงสุดคือ 
ความสงบ  อิสรภาพ  หรือ 
ความหลุดพน 

ศีล  การฝกหัดอบรม     
       ควบคุมกายและ 
       วาจา 

Training  in  Morality 

พูดด ี
ทําดี 

ดํารงชีวิตที่ด ี

บรรลุ 
ประโยชน 
ปจจุบัน 
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ซ่ึงสอดคลองกับ  ไพฑูรย   ปานประชา  (2541  : 2 – 3)  ที่กลาวถึงการศึกษาวา “การศึกษา” 
ที่ปรากฏในพระพุทธศาสนามีรากศัพทมาจากคําวา “สิกขา”  โดยทัว่ไป หมายถึง  กระบวนการเรยีน
การสอน  การฝกอบรม  การคนควา  การพัฒนาการ และการรูแจงเห็นจริงในสิ่งทั้งปวง  กลาว
โดยเฉพาะเจาะจง คําวา “สิกขา”  เนนการเรียนรูและการฝกฝน อบรมในไตรสิกขา  การเรียนรูและ
การฝกอบรมในเรื่องระเบียบวินัยหรือขอวตัรปฏิบัติที่เกี่ยวกับรางกายภายนอกและการพูดจาตางๆ 
รวมทั้งมารยาททางสังคมขั้นพื้นฐาน  เรียกวา  อธิสีลสิกขา  การเรียนรูและการฝกฝนอบรมเพือ่ให
เกดิความสงบแหงจติใจ เพื่อใหเกดิสมาธิโดยวิธีการตาง  ๆเปนขั้นที ่ 2  เรยีกวา  อธิจิตตสิกขา     การเรียนรู
และการฝกฝนอบรมในเรื่องปญญาเพื่อใหเกิดความรูแจงเห็นจริงที่เรยีกวา ญาณทัศน เปนการศึกษา
ขั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาเรียกวา อธิปญญาสิกขา  กลาวโดยสรุปในภาษาที่ชาวบานคุนเคยมาก
ที่สุด  การศึกษาในพระพุทธศาสนาในภาพรวมก็คือ  การศึกษาเรื่อง  ศีล  สมาธิ  และปญญา  ซ่ึง
การศึกษาทั้งสามระดับตางกเ็ปนฐานของกนัและกนัเชนเดียวกับขั้นบนัได  จึงกลาวไดวาตลอดเวลา  
45  พรรษาที่พระพุทธองคทรงประกาศพระพุทธศาสนา  หลักธรรมคําส่ังสอนทั้งส้ินนั้น  รวมอยูใน
เรื่องของศีล  สมาธิ  และปญญา  และเปนที่นาอัศจรรยอยางยิ่งวา  เร่ือง ศีล  สมาธิ  และปญญา ก็
รวมอยูในเรื่องอริยสัจ 4   
 เพื่อใหมองเหน็ความสัมพันธเรื่องของศีล  สมาธิ  ปญญา  รวมอยูในอริยสัจ  4  สรุปดัง
แผนภูมิตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่  3  แสดงความสมัพันธระหวางอริยสัจ 4  กบัไตรสิกขา 
 
 

                             ทุกข 
                                 สมุทัย 
  อริยสัจ 4                นิโรธ 
                                มรรค 

สัมมาทิฐิ                            ปญญา 
สัมมาสังกัปปะ 
สัมมาวาจา 
สัมมากัมมันตะ                  ศีล            ไตรสิกขา 
สัมมาอาชีวะ 
สัมมาวายามะ 
สัมมาสติ                            สมาธิ 
สัมมาสมาธิ 
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นอกจากนี้ เพญ็รุง   ปานใหม (2543 :  20-23)  ไดกลาวถึงกระบวนการศึกษาเพือ่พัฒนา
มนุษยตามหลกัไตรสิกขา วามีความสําคัญ ดังตอไปนี ้
 ในหวงเวลาที่เมืองไทยกําลังมีการปฏิรูปการศึกษา  โดยตระหนกัถึงการพัฒนาเด็กใหเปน
คนดีนี้นาจะไดมีการหยิบยกกระบวนการการสอนเด็กในแนวพุทธศาสนาขึ้นมาพิจารณาเนื่องจาก
พุทธศาสนาเปนศาสนาที่ใหคุณคาตอการเรียนรูอยางสูงสุด  ดวยการพัฒนาในเรื่อง ศีล  สมาธิ  
ปญญา  โดยเนนที่ตัวบุคคล เปนศูนยกลางทั้งนี้เพื่อใหผูฝกปฏิบัติลดความเหน็แกตัว  และสามารถ
อยูรวมกับผูอ่ืนไดโดยสันติ  การฝกฝนและพัฒนาเด็กตามแนวไตรสิกขา  คือ  ศีล  สมาธิ  ปญญา นี้
เนนกัลยาณมติรเปนสําคัญ  พอ  แม  ผูปกครอง  ตลอดจน ครู – อาจารย  ตามนยัของพุทธศาสนาจึง 
ตองเปนกัลยาณมิตรของเด็กที่ใหการอบรมฝกฝนเด็กอยางตอเนื่อง  จนเกิดเปนพฤตกิรรมที่หยั่งลึก
ลงในจิตสํานึกสูจิตใตสํานึกอยางแนบแนน  ไตรสิกขา หลักสําคัญของการพัฒนาเดก็ ไดแก 
 ศีล  เปนเรื่องการฝกพฤติกรรม  เครื่องมือที่ใชในการฝกศีล  คือ  วินัย  เดก็ควรไดรับการ
ปลูกฝงใหอยูในหลักของศีล 5  เนนการไมเบียดเบยีนกนัทางสังคมดวย การมีพฤติกรรมที่ไมละเมิด
ตอกัน  ไมเบยีดเบียนกัน โดยไมทํารายชวีติ  รางกาย  ไมลักขโมย  ไมแยงของลักของหวงของผูใด  
ไมใชวาจาประทุษราย  สรางความมีสติสัมปชัญญะ  โดยใหเหน็โทษของการดื่มสรุา  เสพของมึน
เมา  ของเสพติด  นอกจากการปลูกฝง  การไมเบียดเบยีนกนัทางสังคมแลว  ยังตองพัฒนาเดก็ใน
เรื่องความสัมพันธทางสังคมในลักษณะทีเ่กื้อกูล  สรางสรรค  และสงเสริม  สันติสุขใหเกดิขึ้น 
 การพัฒนาเดก็ในระดบัศีล  จะตองตั้งเปาหมายที่จะสรางพฤติกรรมเคยชินที่ดีงามใหสะสม
ขึ้นในตวัเดก็ เมื่อเกิดการสะสมและปฏิบัติติดตอกันไป  ก็จะสงผลไปที่จิตใจ  ใหเกิดความชืน่ชม
และยดึถือดวย  เวลาจะประพฤติอยางนั้น  ความชื่นชมยดึถือในจิตใจกจ็ะสงแรงเสรมิใหมีเจตนาที่
จะมุงประพฤติอยางนั้น 
 สมาธิ  เปนเรื่องการฝกในดานจิตหรือระดบัจิตใจ  การอบรมเด็กเปนไปในเรื่องการพัฒนา
คุณลักษณะตางๆ ทางจิต  ใหสมบูรณดวย 

1. คุณภาพจิต  คอืประกอบไปดวยคณุธรรมเปนความเมตตากรุณา  ความเอื้อเฟอเผื่อแผ   
ความเคารพนบนอบ  ความออนนอมถอมตน  ความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน  ความมีน้ําใจ  ความกตัญู
กตเวที เปนตน 

2. สมรรถภาพจิต  คือ การมจีิตใจ  เขมแข็ง มีความขยนัหมัน่เพียร  มีความอดทน  ไมยอทอ   
 มีความรับผิดชอบ  มีความแนวแนมั่นคง  มีความกระตือรือรน  มีนิสัยใฝรู  ใฝเรียน  มสีติ  มีสมาธิ  
เปนตน 

3. สุขภาพจติ  คือ  การมีจติใจราเริง  เบกิบาน  มีความสดชื่นผองใส  มีความพอใจอิ่มเอมใจ   
และสงบสุข  เปนตน 
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ปญญา  เปนเรื่องของการฝกหรือพัฒนาในดานการรูความจริง  โดยนยันี้ เด็กควรไดรับ 
การอบรมสั่งสอนในทางที่ถูกที่ควรในเรื่อง ความเชื่อ  ความเหน็  ความรู  ความเขาใจ  การรูจักคิด  
รูจักพิจารณา  รูจักวินจิฉัย  ไตรตรอง  รูจักแกปญหา  รูจกัดําเนนิการตางๆ อยางมีเหตุมีผล  รูจักคิด
การตางๆ อยางสรางสรรค  โดยเฉพาะอยางยิ่งเนนการรูตรงตามความเปนจริงของสิ่งทั้งหลาย ทั้งปวง  
นั่นคือ  รูเทาทนัธรรมดาของโลกและชีวิต 
 ในการฝกฝนอบรมเด็กตามหลักไตรสิกขานี้สามารถฝกไดในทกุการกระทําของเด็ก และ
หากหดัใหเดก็รูจักการตรวจสอบตนเองดวยก็จะชวยใหการปฏิบัติ ศีล  สมาธิ  ปญญา  กาวหนา 
ยิ่งขึ้น นั่นคือเมื่อทําอะไรก็ใหพิจารณาดูวา การกระทําของตนเองในครั้งนี้  ทําใหเกดิการเบียดเบียน  
เกิดความเดือดรอนแกผูหนึ่งผูใดหรือไม หรือวาการกระทํานั้นเปนไปเพื่อ ความสนับสนุนเกื้อกูล  
ชวยเหลือ และสรางสรรค (ศีล) 
 ในการกระทําเดียวกันนี้ จิตใจของตนเปนอยางไร ทําส่ิงนัน้ไปดวยจติใจที่เห็นแกตวั  คิดราย
ตอใคร  ทําดวยความริษยา  อาฆาต  ความโลภ  ความโกรธ  ความหลงหรือเปลา  หรือทําดวยความรัก  
ความเมตตา  ความปรารถนาดีตอกัน  ทําดวยความขยนัหมั่นเพยีร  ความรับผิดชอบ  ความศรัทธา  
ความมีสติ  ในขณะที่ทํามีสุขภาพจิตใจเปนอยางไร  เชน  เรารอน  กระวนกระวาย  เศราหมอง  ขุนมัว  
หรือวามีจิตใจที่ราเริง  ผองใส  อ่ิมเอมใจ  สุข  สงบ (สมาธิ) 
 และการกระทาํครั้งนี้ ทําดวยความรูความเขาใจในเรื่องที่ทาํ  มีความเขาใจในกฎเกณฑ และ
ความมุงหมายทําโดยมีการคดิพิจารณาไตรตรองอยางรอบคอบ มองเห็นถึงผลดีผลเสีย และวธีิการ
ปรับปรุงแกไขแลวหรือไม (ปญญา) 
 การฝกปฏิบัติตามกระบวนการของ ไตรสิกขาอยางสัมพันธและตอเนื่อง พรอมทั้งไดม ี  
การตรวจสอบตนเองอยางสม่าํเสมอ  ยอมกอใหเกดิคณุภาพแหงปญญาเจริญขึ้นตามลําดบัของการปฏิบัต ิ 
กลาวคือ  เมื่อมีการประพฤติดี  ประพฤติชอบ เกิดความเชื่อมั่นในความดีความบริสุทธิ์ของตน ก็จะ
ไมหวาดกลัวตอการลงโทษ หรือกลัวตอภยัอันตรายทีจ่ะเกิดขึ้น  ไมกลัวตอการถูกตําหนิหรือนนิทา  
ไมมีความกระวนกระวายหรอืฟุงซาน  จติใจสงบนิ่ง เมื่อจิตใจสงบแนวแน  การรบัรูส่ิงตางๆ ก็
ชัดเจน การคิดพิจารณา  การวินิจฉยัไตรตรองก็เปนไปอยางคลองแคลวเปนผลดีในทางปญญา  หาก
มีโอกาสฝกฝนปฏิบัติยิ่งๆ ขึ้นไปจนจิตใจ เกดิความผองใส  สงบนิ่ง  มีสมาธิที่แนบแนนมัน่คงมาก
ขึ้นไปอีก  การรูแจงเห็นจรงิในภาวะตางๆ ยิ่งชัดเจนเกดิการรูเทาทันความเปนจริงของสิ่งทั้งหลาย
ทั้งปวงจนถึงขนาดมีปญญาสามารถกําจัดกิเลส  คือ  ความโลภ  ความโกรธ  ความหลง  ลงได  ชวีิต
จะพัฒนาไปสูจุดหมายปลายทางคือความเปนอิสระ  หลุดพนจากทุกขทั้งปวง 
 การฝกศีล  สมาธิ  ปญญา  3  อยางนี้ตองอาศัยซ่ึงกันและกัน  ถาอยางใดอยางหนึ่งไมพรอม  
ก็จะทําใหกระบวนการฝกไมไดผลดี  การฝกเด็กจึงตองคํานงึถึงกระบวนการประสานกันของทัง้    
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3  อยาง   เชน  ในการฝกระเบียบวินยั  ถาจิตใจของเด็กไมมีความสุข  จะทําใหเกิดการฝนใจขึน้       
การฝกนั้นก็มคีวามโนมเอียง  ที่จะไดผลยาก แตถาในการฝกพฤติกรรม  พฤติกรรมนั้นก็จะมั่นคง  
ยิ่งถาเด็กไดมปีญญามองเห็น คาของการฝกพฤติกรรมนั้นวา เปนสิง่ที่มีคุณคา และเปนประโยชน
ดวย  กจ็ะยิ่งมีความมั่นคงและมั่นใจ พรอมทั้งมีความสุขในการทําพฤติกรรมนั้น  มากยิ่งขึ้นไปอีก  
ดวยเหตนุี้  พอ  แม  ครู – อาจารย  พึงตระหนกัวา  กอนจะวางแผนฝกพฤติกรรมที่ดีงามใหเกดิ
ขึ้นกับเดก็  ควรช้ีแจงใหเขาใจถึงเหตุผล เพือ่ใหเดก็เกดิความซาบซึ้งในคุณคาของการปฏิบัตินั้นๆ ก็
จะสงผลใหกบัการบําเพ็ญไตรสิกขามีความมั่นคงและสมบูรณในตวัเดก็ในที่สุด ดังนั้นกระบวนการ
ศึกษาเพื่อพฒันามนษุยตามหลกัไตรสิกขาจงึมีลักษณะเดน และใชเปนทฤษฎีทางการจดักระบวนการเรียน
การสอนได ดงัที่สุมน  อมรวิวัฒน (2530  :  44 – 45) ไดสรุปวิเคราะหเปนขอๆ  ดังนี ้

1. ผูที่ศึกษาตามกระบวนการศกึษาของหลักไตรสิกขา  ตองปฏิบัติฝกอบรมตนดวยตนเอง   
ศีล  สมาธิ  และปญญา  จะไมเกิดขึ้นอยางแทจริงจากการฟง  การอาน  การดู  หรือการบอกเลา  ตอง
เรียนรูดวยการกระทํา  เรียนรูดวยการคิด  การควบคุม  เรียนดวยความอดกลั้น  อดทน  ขมใจ  และ
เรียนดวยวิริยะอุตสาหะ  ความสําเร็จของการศึกษาแตละระดับนัน้  ผูศึกษายอมวัดและรูไดดวย
ตนเอง  ไมมีผูใดมาประเมนิใหได 

2. เรื่องจากศีล  สมาธิ  ปญญา  เปนระบบการฝกหัดอบรมทีต่องสามารถละสิ่งที่ควรละ   
และเจริญสิ่งทีค่วรเจริญ  ดังนั้นผูที่ศึกษาตามแนวทางของไตรสิกขานี้  จึงตองไดรับการแนะนํา    
ส่ังสอนจากผูเปนกัลยาณมิตรกอน  แตจะหยุดอยูเพยีงนัน้ไมได  ตองรูจักคิดและใชปญญา  ฝกฝน
ไปทีละขั้น  จนสามารถวินิจฉัย  แยกแยะสิง่ดี  ส่ิงชั่ว  (อยางที่เรียกวา  รูผิดชอบชั่วดี)  แลวละเวนสิง่
ชั่วเพิ่มพนูสิ่งที่ชอบธรรม และมีจิตใจผองใสบริสุทธิ์ได 

3. การฝกหัดอบรมตนตามหลกัของไตรสิกขา  เปนการฝกหัดอบรมตนทีเ่ปนขั้นตอน   
สืบเนื่องเริ่มจากรูปธรรมไปหานามธรรม  เร่ิมจากสิ่งที่งายไปสูส่ิงยาก  เชน  การกําจัดกิเลสอยางหยาบ
ดวยการควบคมุความประพฤติของตนทางกายและทางวาจานั้น  เปนกระบวนการที่สังเกตเหน็ไดชดั
เหมือนการกําจัดเศษสวะทั้งหลายที่ลอยมาตามสายน้ํา  การกําจัดกเิลสอยางกลางที่รุมเราจิตใจคือ 
นิวรณตางๆ เหมือนการกรองดินโคลนกรวดทรายที่ปะปนอยูในน้ํานัน้  หากสังเกตอยางตั้งใจก็จะ
มองเห็นได  ครั้นผูศึกษาฝกปฏิบัติตอไปจนสามารถกําจัดกิเลสอยางละเอียดที่ฝงลึกแอบซอนอยูใน
กมลสันดานเสยีได  ก็เหมือนกับการกลั่นน้ําที่แมจะดูใสแตมีละอองตกตะกอนนอนกนอยูใหบริสุทธิ์
สะอาด ผูที่ฝกหัดอบรมตนตามกระบวนการนี้จึงเรียนลัดไมไดหลอกตนเองและผูอ่ืน  และผูที่เรียน
ไดสําเร็จตองเปนผูที่มีปญญาและใชปญญาจนไดรับปรญิญา  3  คือ    ญาตปริญญา  การกําหนดรู
สภาวะลกัษณะ  ตีรณปริญญา  การกําหนดรูสามัญลักษณะ  และปหุานปริญญาการกําหนดรูดวยการ
ละความยดึติดในสิ่งทั้งหลายเหลานั้นเสียไดโดยส้ินเชิง 
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4. การฝกหัดอบรมตนตามหลกัไตรสิกขานัน้เปนการพัฒนามนุษยทางรางกาย  วาจา   
ความคิด  จิตใจ  อารมณ  สังคม  และสตปิญญา  เปนการพัฒนาที่กวางและลึกมากกวาการศกึษาที่
เราเขาใจโดยทั่วๆ ไป เพราะเปนการฝกหดัอบรมเพื่อรู  รูเพื่อรูสึก  รูสึกเพื่ออยากจะตอสู  ตอสูเพื่อ
อิสรภาพ  อิสรภาพที่หลุดพนจากความทุกขและความชั่ว  อิสรภาพของวิญญาณมนุษย คือ สันติ  
ความสงบเยน็ 

5. การฝกหัดอบรมตามหลักไตรสิกขาเปนกระบวนการศึกษาที่มีลักษณะบูรณาการและ 
ปจจัยทีว่ามีลักษณะบูรณาการนั้น  เพราะองคประกอบทุกองคประกอบ  คือ  ศีล  สมาธิ  ปญญา  
และมรรคมีองคแปดซึ่งเปนวธีิการประพฤติปฏิบัติเพื่อบรรลุจุดประสงคสูงสุดนั้นมีลักษณะที่ผสม
กลมกลืนอยางไดสัดสวนสมดุลกัน มีความสอดคลองรองรับกันทั้งในดานที่ตองละเวนและในดาน
ที่เจริญ  ยากทีจ่ะแยกออกอยางโดดเดีย่ว และไมสามารถตัดองคประกอบขอใดทิ้งไปได 
 

 ดังนั้นจึงสรุปไดวา  กระบวนการศกึษาเพื่อฝกอบรมและพัฒนามนษุยตามหลักไตรสิกขา 
คือ การศึกษาเพื่อพัฒนาปญญา โดยนําปญญามาพัฒนาตนเองเพื่อกําจดัตัณหา และกําหนดพฤติกรรม   
ที่ถูกตองดีงาม  หลักเบื้องตนในการพัฒนาปญญา คือ โพธิศรัทธา คือ มนุษยเชื่อในปญญาที่ทําให
มนุษยเปนพุทธะได เมื่อมคีวามเชื่อก็พรอมที่จะพัฒนาฝกฝน ซ่ึงตามหลักพระพุทธศาสนาเรียกวา  
ไตรสิกขา  ประกอบดวย  ศีล  สมาธิ  ปญญา  ซ่ึงเปนกระบวนการศกึษาที่พัฒนามนุษยทั้งทางกาย  
วาจา  ความคดิ  จิตใจ  อารมณและสติปญญา ใหสามารถดํารงชีวิตในสังคมอยางสันติ มีอิสรภาพ 
เนนการปฏิบัตฝิกหัดอบรมตน ซ่ึงการปฏิบัติอบรมตนตามหลักไตรสิกขาผูศึกษาตองปฏิบัติตาม
แนวทางของมรรคมีองคแปด อันเปนองคประกอบของหลักอริยสัจ 4  (ทุกข  สมุทัย  นิโรธ  มรรค) ซ่ึง
เปนวิธีการประพฤติปฏิบัติเพื่อบรรลุจุดประสงคสูงสุดนั้นมีลักษณะที่ผสมกลมกลืนอยางไดสัดสวน
สมดุลกัน มีความสอดคลองรองรับกันทั้งในดานที่ตองละเวนและในดานที่เจริญ ยากที่จะแยกออก
อยางโดดเดี่ยวและไมสามารถตัดองคประกอบขอใดทิ้งไปได       
 
การจัดการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา 
 

 การจัดการเรยีนรูตามหลักไตรสิกขา  เปนวิธีหนึ่งที่จะทําใหการเรยีนการสอนวิชาสังคมศึกษา
บรรลุตามวัตถุประสงค  ซ่ึงเปนวิธีที่ไดประยุกตมาจากหลักธรรมตามแนวพุทธศาสตรของสมเด็จ-
พระสัมมาสัมพุทธเจา ซ่ึงไดรับความสนใจจากบุคคลในวงการศึกษามาก การจัดการเรียนรูตามหลกั
ไตรสิกขา เปนกระบวนการเรียนรูที่ตองการใหนกัเรียนไดฝกปฏิบัตแิละพัฒนา ทางกาย  วาจา  และ
ปญญากับสิ่งที่เรียนเพื่อพิจารณาใหเหน็ประโยชน  คณุโทษตามความจาํเปนจริงดวยตนเองแลวนํา
ความรูนั้นมาเปนหลักในการประพฤติปฏิบัติตอไป ทั้งนี้มีนักการศึกษาและนักวิชาการหลายทานได
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อธิบาย  และนาํเสนอรูปแบบการจัดการเรยีนรูตามหลักไตรสิกขา  ดังนี ้ คือ สุมน อมรวิวฒัน (2513  :       
47 – 48)  กลาวถึงการสอนแบบไตรสิกขาวา  เปนการสอนที่เชื่อวาคนที่มีปญญา และเกดิปญญา      
วิสุทธิขึ้นไดนัน้ตองเกิดจากมีกําลัง (พละ)  จิตใจ  กําลังความคิดที่แนวแนไมหวั่นไหว  ซัดสาย
วอกแวกตองเพงพินิจคิดตรองในเรื่องเดยีว  คนที่จะมีกาํลังความคิดรวมเปนจุดเดยีวแนวแน (สมาธิ)  
ไมหวัน่ไหวซดัสายไดตอเมือ่รางกายอยูในสภาพปกตเิรียบรอย  สงบ  มีระเบียบวินยั (มีศีล)  นั่นคือ  
ถานักเรียนฝกควบคุมสภาพทางกายใหอยูในระเบยีบวินยัเรียบรอยก็จะชวยใหจิตใจสงบ ไมฟุงซาน
หวั่นไหวไปนอกเรื่อง  นอกหองเรียน  ซ่ึงจะชวยใหมกีําลังความคิดคมกลา  สามารถแกปญหาทํา
ความเขาใจปญหาได  ทําใหเกิดปญญา  มีความรูแจงเรือ่งนั้นๆ (ปญญา)  ไดดวยตนเองประจกัษดวย
ตนเอง ไมใชเพียงแตรูหรือทราบจากการบอกเลาใหฟงเทานั้น  และไดจัดรูปแบบการเรียนการสอน
แบบไตรสิกขาโดยผานขั้นตอนในการศกึษา  3  ขั้น  ดังนี้  

1. ขั้นศีล  หมายถึง  ขั้นที่นักเรยีนควบคุมตนเองใหอยูในระเบียบวินยัทั้งทางกายและ 
วาจา  ใหอยูในสภาพเรียบรอยเปนปกติ  รางกายพรอมทีจ่ะเรียนเสมอ 

2. ขั้นสมาธิ  หมายถึง  ขั้นที่นักเรียนตองรวบรวมจิตใจ  ความคิดใหแนวแนเปนจุดเดียว   
ไมซัดสายไปสูเรื่องอื่น  ส่ิงอื่น  นอกหองเรียน  นอกเรื่องที่เรียน  ไมคิดตรึกตรอง  วิตกกังวลถึงเรื่อง
อ่ืนๆ ที่จะทําใหสมองไมปลอดโปรง  นักเรียนตองตัดส่ิงรบกวนอื่นๆ (ปลิโพธิ)  ออกจากความคิด  
จิตใจ 

3. ขั้นปญญา  หมายถึง  ขั้นทีน่ักเรียนใชสมาธิ  พลังความมีจิตใจแนวแนทําความเขาใจ 
ปญหาแกไขปญหาจนเกิดความรูแจง  เขาใจแกปญหาได  เกิดการเรียนรู  เกิดปญญาขึ้นในตนเอง  มี
มโนทัศนในเรื่องนั้นไดถูกตองตามที่เปนจริง 
               การสอนแบบไตรสิกขามีความเชือ่วา คนที่จะมีปญญาและเกดิปญญาวิสุทธิขึ้นยอมเกดิจากมี
กําลัง (พละ) จติใจ  กําลังความคิดทีแ่นวแน  ไมหวัน่ไหวซดัสายวอกแวก ตองเพงพินจิคดิตรอง ในเรื่อง
เดยีว คนทีจ่ะมกีําลังความคิดรวมเปนจดุเดยีวแนวแน (สมาธิ) ไมหวัน่ไหวซัดสายไดก็ตอเมื่อรางกายอยู
ในสภาพปกติเรียบรอย  สงบเรียบ  มีระเบียบวินยั (ศีล) นัน่คือ ถาผูเรียนฝกควบคุมสภาพทางกายให
อยูในระเบียบวินัย  เรียบรอยก็จะชวยใหจติใจสงบไมฟุงซานหวั่นไหวไปนอกเรื่อง   นอกหองเรียน  
ซ่ึงจะชวยใหมกีําลังความคิด  คมกลา  สามารถแกปญหาทําความเขาใจปญหา ไดทําใหเกิดปญญา มี
ความรูแจงเรื่องนั้น (ๆปญญา) ไดดวยตนเองประจกัษดวยตนเองไมใชเพยีงแตรูหรือทราบจากการบอกเลา
ใหฟงเทานั้น   

ซ่ึงสอดคลองกับดุษฎ ี   สีตลวรางค  (2524 : 3)  ไดกลาวถึงความหมายของการสอนแบบ
ไตรสิกขาวา เปนการสอนทีค่รูเปดโอกาสใหนกัเรียนไดปฏิบัติตนอยางระมัดระวังทัง้ทางกาย  วาจา  
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ใจ  แลวพิจารณาผลของการปฏิบัติของตน  จนกําหนดขอควบคุมความประพฤติทางกาย  วาจา (ศลี) 
ของตนไดโดยสรางรูปแบบการสอนที่นักเรียนตองปฏิบัติ  3  ขั้น  ดังนี ้

1. ศีลสิกขา  คือ  การสํารวมกาย  วาจา  ใหถูกตองตอมารยาทสังคม  กรอบของศีลธรรม   
ทั้งนี้โดยการควบคุมตนเอง  เมื่อกาย  วาจา  อยูในศีลแลวจิตจะประณีตมั่นคงขึ้น 

2. จิตสิกขา  คือ  การฝกจิตใจใหมั่นคง  ไมคลอยตามความตองการที่จะทาํช่ัว  จิตที่ฝกด ี
แลวจะสามารถพิจารณาธรรมไดตรงกับสภาพที่เปนจริง  มีความมั่นคง  ผองใสมีสมาธิ และศีล
มั่นคงขึ้น 

3. ปญญาสิกขา  คือ  การเฝาสังเกตรางกาย  ความรูสึก  ความคิด  (โดยสรปุคือขันธ 5)   
ของตนเอง  ในขณะทีจ่ิตเปนสมาธิวาตางก็ไมเที่ยง  ทนทานอยูไมได  ไมมีตัวตนสําหรับการยึดมัน่  
แลวนํามาเปนหลักในการปฏิบัติตนเองอยางเหมาะสมตอสถานการณ โดยไมกอทกุข  หรือ  
เบียดเบยีนตนเองหรือผูอ่ืน  ถามีปญญาแลวสมาธิและศีลก็จะมัน่คงขึ้นตามลําดับแหงปญญานั้น  ดัง
แผนภูมิที่  4   ขั้นการเรียนการสอนแบบไตรสิกขา 
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แผนภูมิที่  4   ขั้นการเรียนการสอนแบบไตรสิกขา 
ที่มา  :  ดุษฎี   สีตลวรางค.  “การเปรียบเทยีบวิธีสอนแบบไตรสิกขาและธรรมสากัจฉาในการสอน
เบญจศีลและฆราวาสธรรมในชั้นมัธยมศกึษาปที่  1”  ปริญญานิพนธ  ปริญญามหาบัณฑิต.  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมติร, 2524  :  29.   

                                                      ผล                                             ผล 
 
                             ศีลสิกขา                                จิตสิกขา                              ปญญาสิกขา 
 
                                                              เห็นแจงในไตรลักษณ  อริยสัจจ  พนทุกข 

                           รักษาศีลยิ่งขึ้น 
 

                                                                                                       กําหนดขอปฏิบัติ (ศีล) สําหรับตน 
 

                                                                                         พิจารณาสภาวธรรม  เชน  ไตรลักษณ 
 

ครูให                                                                     คลองแคลวในการทําสมาธิยิ่งขึ้น 
 

กําลัง                                                              ฝกสมาธิ 
 

ใจ                                                     มีศีลสูงขึ้น  ทําใหจิตเปนสมาธิตามความสงบของกายเพราะรักษาศีล 
 

และ                        รักษาศีล 
 

คําแนะนํา                                                                                    เห็นสภาวะธรรมตามกําลังของสมาธิ 
                                                                                                     

ในการ                                                                                         กําหนดขอปฏิบัติ (ศีล) สําหรับตน 
 

ปฏิบัติ                                                                       พิจารณาสภาวธรรม  เชน  ไตรลักษณ 
 

                                                                 คลองแคลวในการทําสมาธิ              
       

                                                      ฝกสมาธิ 
 

                                           มีศีล  จิตเปนสมาธิตามผลของศีล 
 
                             รักษาศีล  (เบื้องตน)          
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บรรเทา   กิตติศักดิ์  (2528 : 289-290)  ไดกลาวถึงความหมายของการสอนแบบไตรสิกขา
วา  เปนวิธีสอนที่ยึดศีล  สมาธิ  ปญญา  เปนแนวทางการปฏิบัติโดยใหผูเรียนม ี  ศีลสิกขา  คือ  
สํารวมกาย  วาจา  ใหถูกตองอยูในองคแหงศีล  มีจิตสิกขา  คือ  ฝกจิตใหสงบ  มั่นคง  ผองใส  ระงับ
จากกิเลส  เมือ่จิตสงบ มั่นคง  เปนจติทีฝ่กดแีลวก็เปนจิตอันควรแกการงานที่จะพจิารณาธรรมได 
ตรงกับสภาพความเปนจริง  ปญญาสิกขา  คือ  การพจิารณารางกาย  ความรูสึก  นกึคิดของตนใน
ขณะที่มีสมาธวิา  ทกุสิ่งทกุอยางตางกเ็กดิขึน้  ตัง้อยู  ดับไป  เปนของไมเที่ยง  ไมทนทาน  ไมสามารถ
ตั้งอยูได  เปนของที่ไมควรยดึถือ  เปนการอบรมคนใหเขาใจหลักสภาพความเปนจริง  เพื่อละกิเลส  
ละทุกข  หากอบรมปญญาแลว  สมาธิและศีลก็จะมั่นคงขึ้นตามลําดับ  ปญญาสิกขาจึงเปนการใช
ปญญาพิจารณากองทุกขหรือปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น  ฉะนัน้การสอนแบบไตรสิกขาจึงเปนการสอนที่
ผูเรียนจะตองปฏิบัติจริง 
 วันเพ็ญ   วรรณโกมล  (2544  :  63 – 64)  ไดกลาวถึงความหมายการสอนแบบไตรสกิขาวา 
เปนวิธีสอนทีป่ระกอบดวยข้ันตอนในการศึกษาตามลําดับ  3  ขั้นตอน  เร่ิมตนดวยการใหผูเรียนมี
ศีล  คอื มีระเบียบวินยัในการปฏิบัติตนกอน  ตอจากนัน้ใหผูเรียนมีสมาธิ  การมีสมาธกิ็ตอเมือ่รางกาย   
อยูในสภาพปกติ และเมื่อกายควบคุมสติไดจิตใจก็สงบชวยใหเกิดปญญารูแจง  วิธีการเรียนแบบนี้
เนนกระบวนการคิดและความรูแจง 

กรมวิชาการ  ( 2546  :  175 )  ไดนําเสนอวธีิสอนแบบไตรสิกขา  ไวดังนี้ 
  วิธีสอนแบบไตรสิกขา เปนวิธีสอนที่ประกอบดวยข้ันตอนในการศกึษาขั้นนี้รางกายพรอม
ที่จะเรียนรู  ดงันี้ 

1. ขั้นศีล  (ศีลสิกขา)  คือ  การควบคุมใหผูเรียนอยูในระเบยีบวินยั  ทั้งกาย และวาจา   
ใหอยูในสภาพเรียบรอย  เปนปกติ  รางกายพรอมที่จะเรียน 

2. ขั้นสมาธิ  (จิตตสิกขา)  คือ  การฝกสมาธิขั้นตนในการควบคุมสติ  ใหนักเรียนรวม 
จิตใจความคิดแนวแนเปนจดุเดียว  นกัเรียนตัดส่ิงรบกวนอื่นๆ ออกจากการคิด และจิตใจ 

3. ขั้นปญญา  (ปญญาสิกขา)  คือ  ขั้นนักเรียนใชสมาธิ  ความมีจิตใจทีแ่นวแน  ทํา 
ความเขาใจในปญหา  การหาเหตุปญหาเพือ่การแกไข  พิจารณาผลที่เกิดขึ้นจนเกดิความรูแจงเขาใจ
และแกปญหาได  เกิดการเรียนรู  เกิดปญญาญาณขึ้นในตนเอง  มีมโนทัศนในเรื่องนั้นไดถูกตอง
ตามความเปนจริง  

สุวิทย   มูลคําและอรทัย  มูลคํา  (2546  :  130)  ไดใหความหมายของการจัดการเรียนรูแบบ
ไตรสกิขาวา เปนกระบวนการเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดปฏิบัตกิับสิง่ที่เรยีนจริง  ๆ แลวพิจารณาให
เหน็ประโยชน  คุณ  โทษ  ตามความเปนจริงดวยตนเองแลวนําความรูนั้นมาเปนหลักในในการปฏิบัติตาม
อยางจริงจัง 
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วัตถุประสงค  

1. เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรยีนรูดวยการฝกปฏบิัติจริง 
2. เพื่อใหผูเรียนนําความรูมาใชเปนหลักปฏบิัติในชีวติประจําวัน 
การจัดการเรยีนรูแบบไตรสกิขาจะเนนการฝกปฏิบัติจริง  โดยเนนใหผูเรียนตองปฏิบัติโดย 

สํารวม  กาย  วาจา  และฝกจติใจใหตัง้มั่นจนมีระเบยีบทางความคิด  ความสามารถคิดเปนเหตเุปนผลได
โดยตลอด  ดังแผนภูมิที่  5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่  5  การจัดการเรยีนรูแบบไตรสกิขา 
 ที่มา  :  สุวิทย  คํามูล ,  20  วิธีจัดการเรยีนรู , พิมพคร้ังที ่ 4  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพภาพพิมพ
, 2546 ) , 131. 
 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู 
 การจัดการเรียนรูแบบไตรสกิขา  มีขั้นตอนดังตอไปนี ้

1. ขั้นศีล 
ใหผูเรียนเลือกการกระทําถูกหรือผิด  ในการตอบสนองสถานการณที่ผูสอนกําหนดให 

ในขัน้ตอนนี้จะเกีย่วของกับหลักปฏิบัติที่เรียกวา  ศีลสิกขา  เปนการควบคุมตนเองใหอยูในความถกูตอง
ทางกาย  วาจา  ดังพุทธทาสภิกขุ  ใหความเห็นวา  ศีลมีขอบเขตตรงที่ปรากฏทางกาย  วาจา   

                                                               เห็นแจงในไตรลักษณ , อริยสัจ,  พนทุกข 
 

                                             รักษาศีลมากยิ่งขึ้น 
 

          เห็นสภาวธรรมตามกําลังของ 
 

          สมาธิ  กําหนดขอปฏิบัติ  (ศีล) 
 

          พิจารณาสภาวธรรม 
 

          คลองแคลวในการทําสมาธิ 
 

          ฝกสมาธิ 
 

          มีศีล  จิตเปนสมาธิตามผลของศีล 
 

          รักษาศีล  (เบื้องตน) 
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เปนการกระทาํที่ทําใหผูประพฤติสบายกาย  ใจ  และทาํใหโลกมีสันติภาพ  โดยการปฏิบัตินี้เนน 
การควบคุมตนเอง  เหน็ไดจากการอาราธนาศีล  และศีลไมใชพิธีรีตอง 
 พระราชวรมุน ี  (อางถึงใน สุวิทย  คํามูล   2546 : 131)  กลาววา  ศีล  คือ สภาวะของผูที่มี
หลักความประพฤติถูกตองทางกาย  วาจา  ระบบศีลจะเปนอยางไร  เครงครัด  เขมงวดเพยีงใด  
ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของระบบการครองชีวิตแบบนั้นๆ สมทรง  ปุญฤทธิ์  เสนอใหสอนเดก็ให
รักษาศีลจริงๆ โดยแรกๆ ใหรักษาศีล  5  แลวคอยๆ ยึดศลีสูงขึ้นไป 
 สรุปไดวา  ศีลสิกขา  คือ  การปฏิบัติตนใหถูกตอง  ทางกาย  วาจา  โดยการควบคุมตนเอง  
การฝกในขั้นศลี  หรือ  ศีลสิกขา  นี้ผูสอนอาจฝกใหผูเรียนรักษาศีล  โดยควบคมุกาย  วาจา ของตน
ใหอยูในระเบยีบ  วินยั  และศีลธรรม 

2. ขั้นกําหนดสมาธิ 
เปนการฝกขั้นตน  ในการควบคุมสติใหระลึกรูอยูกับลมหายใจ  เพื่อความระลึกรูแนวแนที ่

จุดเดยีว  ในขัน้ตอนนีจ้ะเกีย่วของกับหลักปฏิบัติที่เรียกวา  จิตสิกขา  คือ  การปฏิบัติเพือ่ดํารงสภาพจิต   
ใหปกติมัน่คงตอความดีงาม  โดยทั่วไปบคุคลมี  จิตสมาธิ  อยูแลว  โดยธรรมชาติและบุคคลควรฝก
ใหเปนสมาธิดวย 

ทานพุทธทาสภิกขุ  (อางถึงใน สุวิทย  คํามลู   2546 : 132)   กลาวถึงจิตสิกขามีใจความวา  
จิตสิกขา  เปนการฝกเพื่อบังคับความคิดใหเปนไปตามที่เราตองการ  ใหมีความสามารถในการขมใจ  
มีความอดทนในการตอสูกบักิเลส  เพราะมีกําลังใจในการพิจารณาสภาวธรรมเพื่อสรางปญญาตาม
ตองการ  จิตสิกขามีหลักในการปฏิบัติโดยยอ  2  ขั้น  ดังนี้ 

1. เลือกที่สงัด  ไมพลุกพลาน  แลวเลือกอารมณในการเพงที่สะดวกที่สุด  เชน  การเพง 
ลมหายใจ 

2. ปรับปรุงอารมณใหแปรไปตามที่ตองการ  เชน  กําหนดเปนดวงแกว  อารมณที่ปรุงแตงนี ้
ไมใชของจริง  เพียงแตเปนการฝกบังคับจิตซึ่งจะเกดิความชํานาญในการบังคับจิต 

พระราชวรมุน ี (อางถึงใน สุวิทย  คํามูล   2546 : 132)   กลาววาการนัง่นิ่งๆ  ไมใชตัว 
สมาธิ  สมาธินั้นตองมีองคประกอบเปนความแนวแน  มั่นคง  หนักแนนของจิต  ที่จะนําไปใชใน
การทํากิจทุกๆ อยาง 
 วิธีฝกจิต  ในขัน้สมาธิมีหลายอยาง  เชน 

1. ฝกใหคนยุงกบักิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง  ไมใหมีโอกาสยุงกับความชัว่ 
2. วิธีเอาความดเีขาขม  หรือผูกมัดจิตไวกับสิง่ดีงามบางอยางแบบที่เรียกวา  อุดมคติ 
3. ฝกสมาธิที่เรียกวา  วิปสสนา  คือ  ขั้นทีเ่กดิความรูแจงเหน็จริงจนเปลีย่นคานิยม มีโลกทัศน  

และชีวทัศนอยางใหมได 
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สุคนธ   สินธพานนท   ( 2550  :  189 – 190 )  ไดอธิบายถึงวิธีสอนแบบไตรสิกขาไวดังนี ้
1. ความหมาย  วธีิสอนแบบไตรสิกขา  เปนวธีิสอนที่ฝกการควบคุมทางกาย  จิต  ชวยให 

เกิดปญญา 
2. ลักษณะของวิธีสอน  วิธีสอนแบบไตรสิกขานีจ้ะเปนการฝกใหผูเรียนรูจกัควบคุมตนเองให 

มีความสํารวมกาย  วาจา  ใจ  ใหตั้งใจฟง  บันทึก  หรือคดิตามในเรื่องที่กําลังเรียนหรอืกําลังศึกษา  
เปนไปตามหลักที่วา  คนจะเกิดปญญาไดนั้นจะตองเปนผูมีสมาธิแนวแน  โดยผูนั้นจะตองมีรางกาย
อยูในสภาพปกติ  ควบคุมสติได  วิธีสอนแบบไตรสิกขาทําใหจิตสงบ  สงผลใหเกิดพลังความคิด  
เกิดปญญารูแจง  ผูสอนมักจะนําไปใชรวมกับวิธีสอนอ่ืนๆ  เชน  ขณะที่สอนแบบบรรยาย  เมื่อนํา
กระบวนการไตรสิกขาเขาไปฝกก็จะทําใหผูเรียนมีความสํารวม  ตั้งใจฟงและคดิตามจนกระทัง่เกดิ
ปญญาไดความรูที่ถูกตอง 

3. ขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู  แบงออกเปน  3  ขั้นตอน  คือ 
        ขั้นศีล  (ศีลสิกขา)  เปนขั้นการควบคมุใหผูเรียนอยูในระเบยีบวินยัทั้งกาย และวาจา  อยูใน
สภาพเรียบรอยเปนปกติ  พรอมที่จะเรียน 
        ขั้นสมาธิ  (จิตตสิกขา)  เปนขั้นการฝกสมาธิขั้นตนในการควบคุมสติใหผูเรียนรวมจิตใจ
ความคิดแนวแนเปนจดุเดยีว  ผูเรียนตัดสิ่งรบกวนอืน่ๆ ออกจากความคดิและจติใจ 
        ขั้นปญญา  (ปญญาสิกขา)  เปนขั้นที่ผูเรียนใชสมาธิ (ความมีจิตใจแนวแน)  ทําความเขาใจ
ปญหา  การหาเหตุของปญหาเพื่อการแกไขพิจารณาที่เกดิขึ้นจนเกิดความรูแจงเขาใจและแกปญหาได  
เกดิการเรยีนรู เกิดปญญาญาณขึ้นในตนเองมมีโนทศันในเรือ่งนัน้ไดถูกตองตามความเปนจริง  กลาวไดวา
ในขั้นปญญานี้ผูเรียนจะมีจติบริสุทธิ์ในระดับหนึ่งจะเหน็ปญหาตามทีเ่ปนจริง 

สมทรง  ปุญฤทธิ์  (อางถึงใน สุวิทย  คํามลู   2546 : 132)   เสนอแนะการปฏิบัติ  จิตสิกขา   
ทําไดงายๆ ดังนี้  

1. รําลึกถึงคุณพระรัตนตรัย  นัง่ขัดสมาธิโดยขาขวาทับขาซาย  มือขวาทับมือซาย  หงาย 
มือ  ตั้งกายตรง  แตไมเกร็งตัว 

2. หลับตากําหนดลมหายใจเขา – ออก  โดยดกัที่ปลายจมูกหรือกําหนดพองยุบหรือตาม 
ลมหายใจเขา – ออก ก็ได  ใหสติอยูกับสิ่งที่กําหนด  ไมเผลอสติ  ไมคิดเรื่องอื่นๆ การฝกนี้จะฝกใน
ตนคาบเรียน  หรือ  ทายคาบเรียนกไ็ด  โดยใชเวลาครั้งละ  5 – 10  นาที  และการสวดมนต  เปนวิธี
หนึ่งที่จะทําใหจิตเปนสมาธิการฝกในขัน้กําหนดสมาธหิรือจติสิกขานี้  ผูสอนอาจใหผูเรียนฝกสมาธิโดย
การสวดมนต  กําหนดดูลมหายใจเขาออก  การกําหนดยนืและเดนิอยางมีสมาธิผูเรียนจะสามารถ
บรรยายความรูสึก  ความคิดในการฝกสมาธิไดถูกตอง 

3. ขั้นพิจารณาดวยปญญา 
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เปนขั้นสุดทายหลังจากผานการฝกสมาธิระยะหนึ่ง  จนสามารถระลึกรู  แนวแนทีจ่ดุเดียว
จึงทําใหพิจารณาวาสถานการณที่เลือกกระทาํครั้งแรกนั้นเหมาะสมหรือไม อะไรผิด อะไรถูก   จนสามารถ
เลือกปฏิบัติไดถูกตองเหมาะสมอยางสมเหตุสมผล 
 ในขัน้ตอนนี้จะเกีย่วของกับหลักปฏิบัติที่เรียกวา  ปญญาสิกขา  เปนการทําความเขาใจสิ่งตาง  ๆ 
ตามสภาวะที่เปนจริง  โดยเนนการมองเหน็อยางนัน้จริง  ไมใชการคาดคํานวณเอาเองแลวกําหนด
หลักความประพฤติของตน  ใหดํารงความดีไมเปนภัยตอตนเองและผูอ่ืน 
 พุทธทาสภิกข ุ  (อางถึงใน สุวิทย  คํามูล   2546 : 133)   กลาววา  ปญญาสิกขาคือการ
พิจารณาเห็นอริยสัจ  ไตรลักษณ  จนละความยึดมั่นถือมัน่ในสิ่งที่ไมมสีาระตัวตนแทจริงลงได 
 ธ.ธรรมศรี  (อางถึงใน สุวิทย  คํามูล   2546 : 133)   เสนอวิธีการปฏิบัติปญญาสิกขาดวยวิธี
ธรรมดาไววา  ใหหดัพิจารณารางกายของเราและของคนอื่นวาเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ  เปลี่ยนจากเดก็
ไปตามลําดับแลวก็ตายในที่สุด 
 การฝกในขั้นพิจารณาดวยปญญาหรือปญญาสิกขานี้  ผูสอนอาจใหผูเรียนพิจารณาความคิด
ความรูสึกของตนเองจนเขาใจดีตามสภาพความเปนจริง หรือสามารถแกไขสถานการณที่กําหนดให
ไดอยางสมเหตุสมผล 
 

 ขั้นตอนการจดัการเรียนรูแบบไตรสิกขา  สรุปไดเปนแผนภูมิดังนี ้  
 
 
 
 
 
 
  
 
  
แผนภูมิที่  6   แสดงขั้นตอนการจัดการเรยีนรูแบบไตรสกิขา 
ที่มา  :  สุวิทย  คํามูล ,  20  วธีิจัดการเรียนรู , พิมพคร้ังที่  4  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพภาพพิมพ, 
2546 ) , 133. 
 
 
 

ขั้นที่  1    ศีล  :   ศีลสิกขา 

ขั้นที่  2  สมาธิ  :   กําหนดสมาธิ  :  จิตสิกขา 

ขั้นที่  3  พิจารณาดวยปญญา  :  ปญญาสิกขา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 71
 
ขอดีและขอจํากัด 

ขอดีและขอจํากัดของการจดัการเรียนรูแบบไตรสิกขา  มีดังนี ้
 ขอด ี

1. ผูเรียนไดลงมอืปฏิบัติและคนพบความรูดวยตนเอง 
2. เปนการฝกจิตผูเรียนใหรูจักตนเอง 
3. เปนวิธีการจดัการเรียนรูที่ประหยดั 
ขอจํากัด 
1. เปนวิธีการทีใ่ชเวลาคอนขางมาก 
2. ผูสอนจะตองดูแล  เอาใจใสในผูเรยีนใหทัว่ถึงทุกคน  การเรียนรูจึงจะไดผลดี 
3. ผูสอนตองเปนผูเขาใจวิธีจดัการเรียนรูแบบนี้อยางลึกซึ้ง 
สมพร   พงษเสถียรศักดิ์  (2546 :  8 – 10)   ไดใหความหมายของการจัดการเรียนรูแบบ

ไตรสิกขาวา เปนการจัดการเรียนการสอนที่นํากระบวนการฝกอบรม  และพัฒนามนษุยของสมเด็จ-
พระสัมมาสัมพุทธเจามาประยุกตเปนการสอนที่ครูเปนผูสรางสถานการณที่เปดโอกาสใหนักเรียน
ไดปฏิบัติทางกาย วาจา ใจ  แลวพิจารณาผลของการปฏิบัติตนตอสถานการณนั้นจนกําหนดควบคมุ
ความประพฤติทางกาย วาจา ใจ และเกิดปญญาในตนได  โดยมีครูเปนกัลยาณมิตรคอยใหคําแนะนํา
ในทางที่ถูกทีค่วรทําใหนักเรียนสามารถประพฤติปฏิบัติตนไดดวยตนเองอยางถูกตอง  ซ่ึงขั้นตอน
การจัดการเรยีนรูแบบไตรสกิขา มี  3  ขั้น  ดังตอไปนี้   

1. ขั้นนํา 
                  1.1 ครูแบงนกัเรียนออกเปนกลุม  กลุมละ  5  คน  โดยใหนกัเรยีนจบัฉลาก  และใหแตละกลุม
เลือกประธาน เลขานกุาร และผูรายงาน ซ่ึงผูวิจยัจะอธิบายถึงหนาทีข่องสมาชิกในกลุมแตละตําแหนง    
ใหฟงและปฏบิัติ  และเมื่อเปล่ียนบทเรียนใหมใหมกีารเปลี่ยนแปลงตําแหนงสมาชิกในกลุมทุกครั้ง 
                 1.2  ครูสรางบรรยากาศที่ดใีนชั้นเรียนดวยการยิ้มแยมและทกัทายกนัดวยไมตรีจติ ดวยการ
สนทนาและนําส่ือตางๆ เชน  ขาว  รูปภาพ  หรือนทิานเพือ่กระตุนใหนกัเรียนเกิดแรงจูงใจ
ตอบสนองตอการใฝเรียน 

2. ขั้นสอน  นําหลักไตรสิกขามาเปนกระบวนการสอน  ดังนี ้
               2.1 อธิสีลสิกขา  คือ  ครูกําหนดสถานการณ  เหตุการณ  หรือพฤติกรรม  เพื่อให
นักเรียนสามารถประพฤติปฏิบัติ โดยพจิารณาตามหลกัอรยิมรรคขอสัมมาวาจา  สัมมาอาชีวะ  และ
สัมมากมัมันตะ  วา ถูก- ผิด ตามหลักการเหลานั้นหรือไม  โดยบันทึกลงในบัตรบันทึกรายการ
รายบุคคล  ตอนที่  1 
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                  2.2   อธิจิตตสิกขา คือ การที่ครูใหนกัเรียนฝกอบรมจติของตนเองจนจิตสงบ ไมฟุงซาน 
สามารถนําความสงบที่เกิดจากสมาธิไปใชประโยชนตอไปได  ดวยการปฏิบัติดังนี้ 
 ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย  แลวนั่งสมาธิ   
 ทําสมาธิโดยการกําหนดลมหายใจเขา – ออก  โดยการเลอืกวิธีใดวิธีหนึ่ง  
คือ กําหนดลมหายใจเขา “พุท”  กําหนดลมหายใจออก “โธ” กําหนดการยุบพองของทอง โดย
หายใจเขาทองพอง  กําหนดวา “พองหนอ”  หายใจออกทองยุบ  กําหนดวา “ยุบหนอ” 
 ไมวาจะเลือกวธีิใดนักเรยีนตองตั้งสติใหอยูกับลมหายใจไมเผลอสติไปเรื่องอื่น  และขณะ
ปฏิบัติสมาธินําจิตพิจารณาตามอริยมรรคขอสัมมาวายามะ  สัมมาสติ  และสัมมาสมาธิ  เพื่อใหจิต
เกิดความสงบ  ไมฟุงซานเกดิปญญา  และนําปญญาที่เกดิขึ้นมาใชในการศึกษาขั้นตอไป 
               2.3  อธิปญญาสิกขา   
                           2.3.1  นักเรียนเปรียบเทียบพฤตกิรรมทีน่ักเรยีนแสดงหรือกระทําในขั้นอธิสีลสิกขาวา
แตกตางกันอยางไร โดยนําปญญาที่เกิดจากการทําสมาธิมาพิจารณาตามหลักอริยมรรคขอสัมมาทิฎฐิ  
สัมมาสังกัปปะ  วาผลที่เกดิขึ้นในใจของตนขณะตอบสนองตอสถานการณตางๆ ในการกระทําหรือ
เลือกกระทําและสามารถสืบสาวสาเหตุปจจัยของการเกิดวาส่ิงทั้งหลายตามอริยสัจ 4  วาส่ิงทั้งหลาย
เหลานั้นไมเทีย่งตามหลักของไตรลักษณ (อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา) จนสามารถควบคุมตนเองใน
ดานความประพฤติทางกาย  วาจา และใจของตนไดอยางสมเหตุสมผล  โดยบันทึกลงในบัตรบันทึก
รายการรายบุคคล  ตอนที่ 2   
                           2.3.2  ครูมอบหมายงาน  โดยเลขานุการกลุมมารบับัตรกาํหนดงาน  บัตรบนัทกึรายการ
รายบคุคล  บัตรบันทึกรายการกลุม  ส่ิงที่ครูกําหนดเปนกรณีศึกษา  ซ่ึงอาจเปนขาว  รูปภาพ  นิทาน  
หรือกรณีตวัอยาง เอกสารประกอบการเรียนสาระการเรียนรู เพื่อใหนักเรียนศึกษาและคิดเพื่อ
แสวงหาคําตอบ และแบบประเมินพฤตกิรรมตนเอง โดยใหนักเรยีนแตละคนในแตละกลุมนํา
ปญญาที่ไดมาศึกษาในสิ่งที่ครูกําหนดเพื่อตอบคําถาม  โดยบันทกึลงในบัตรบันทึกรายการ
รายบุคคล  ตอนที่  3  หลังจากนั้นใหรวมกนัอภิปรายภายในกลุมในประเด็นเดิมโดยใชความคิดเหน็
ของตนที่บันทกึไวสรุปเปนความคิดเห็นของกลุม และใหเลขานุการบันทึกลงในบัตรรายการกลุม 
                     2.4 ขั้นเสนอผลอภิปราย  ใหตัวแทนของกลุมที่ทําหนาที่เปนผูรายงานออกมารายงาน 
และแนวปฏิบตัิของกลุม  ครูจะรวมสรุปเพือ่ใหทางเลือกและแนวปฏิบตัิที่ชัดเจนยิ่งขึน้   
 ขั้นสรุป   
 ครูและนกัเรยีนรวมกนัสรุปบทเรยีน โดยครจูะเพิ่มเติมสวนที่ยังบกพรอง 
ใหสมบูรณมากยิ่งขึ้น  
 ครูใหนักเรยีนตอบคําถาม โดยบนัทึกลงในบตัรบันทกึรายการรายบุคคล  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 73
 
ตอนที่ 4  

3. ขั้นกระบวนการวัดและประเมินผล 
                3.1  ครูใหนักเรียนประเมินพฤตกิรรมของตนเองวาตนเองเปนอยางไร  รูอะไรบาง   
อะไรที่อยากรูเพิ่มเติม  ตองแกไขพฤติกรรมของตนในเรื่องใดบาง  ลงในแบบประเมินพฤตกิรรม
ตนเองที่ผูวิจยัสรางขึ้น  

          3.2  ครูวัดและประเมินผลโดยพิจารณาจากคําตอบของนักเรียนในบัตรบันทึกรายการ 
รายบุคคล  ตอนที่  1 – 4  และแบบประเมินพฤติกรรมตนเอง   
 

สรุปไดเปนแผนภูมิดังนี ้  
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ขั้นนํา 
 

ขั้นสอน 
 

ขั้นใชไตรสิกขา 
 

อธิสีลสิกขา (ศีล) 
:  การสํารวมและปฏิบัติทางกาย  วาจาใหอยูในกรอบระเบียบของ 

ศีลธรรมหรือบรรทัดฐานของสังคม 
 

อธิจิตตสิกขา  (สมาธิ) 
:  การฝกและควบคุมจิตใหมั่นคง  สงบ  ไมฟุงซาน 

และแนวแนเพือ่ใหเกดิปญญาตอไป 
 

อธิปญญาสิกขา  (ปญญา) 
:  เกิดปญญาความรูความเขาใจ  และสามารถพิจารณาการกระทํา 

จากเหตุปจจยัและผลที่ตามสภาพความเปนจริง 
 

ขั้นมอบหมายงาน 
 

ขั้นเสนอผลอภิปราย 
 

ขั้นสรุป 
 
 

แผนภูมิที่  7  ขั้นตอนการจดัการเรียนรูแบบไตรสิกขา 
ที่มา  :  สมพร   พงษเสถียรศกัดิ์.  “การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการประพฤตตินตาม
คุณธรรมในปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงของนักเรียนระดับประกาศนยีบตัรวิชาชีพช้ันปที่ 1 ที่เรียน
หลักธรรมในพุทธศาสนาดวยการสอนแบบโยนิโสมนสิการกับการสอนแบบไตรสกิขา.”     
ปริญญานิพนธ  การศึกษามหาบัณฑติ  การมัธยมศึกษา บัณฑิตวิทยาลยั                           
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , 2546  :  39.   
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สุนีย   ผจญศลิป  (2546 : 19)   ไดกลาวถึงการจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขาวา  การสอน
แบบไตรสิกขามีความเชื่อวาคนจะมีปญญาเกิดจากการฝกกําลังใจใหแนวแนเปนจุดเดียว  ตัดสิ่งรบกวน
อ่ืนๆ ออกจากความคิดและจติใจ  มีสมาธิ  การที่จะมีสมาธิแนวแนก็ตอเมื่อรายกายอยูในสภาพปกติ  
อยูในระเบียบวินัย  อันไดแก  การมีศีล  เมื่อทางกายควบคุมสติได  จิตใจก็สงบชวยใหกําลังความคิด
คมกลา  เกิดปญญารูแจง  มีความคิดในเรือ่งนั้นไดถูกตองตามความเปนจริง  ดังนี ้
ตารางที่  6  ขั้นตอนการสอนแบบไตรสิกขา 
 

การสอน 
แบบไตรสิกขา กิจกรรมที่ฝก กระบวนการคดิ 

อยางมีวิจารณญาณ 
1.  ขั้นนําเขาสู  
     บทเรียน 
 
 
 
2.  ขั้นศีลสิกขา 
 
 
 
3.  ขั้นจิตสิกขาหรือ 
     กระทําสมาธิ 

1.  ครูใหผูเรียนดูรูปภาพขาวหรือหวัขอขาวจาก      
     หนังสือพิมพหรือสรางสถานการณใหอยูใน 
    ขอบขายเนือ้หาที่สามารถกระตุนใหผูเรียน  
     เลือกกระทาํ ผิดศีลธรรมหรือถูกหลักศลีธรรม 
    ในการตอบสนองตอสถานการณทีจ่ะใหตอไป 
2.  ครูกําหนดสถานการณใหและเปดโอกาสให 
     ผูเรียนแสดงความรูสึกตอสถานการณในการ 
     เลือกกระทาํผิด หลักศีลธรรม  หรือถูกหลัก 
     ศีลธรรม 
3.  การนําจิตทีฝ่กฝนจนสงบแลวในขั้นตนมา 
     ควบคุมสติใหระลึกรูอยูกบัลมหายใจเพือ่ระลึก 
     แนวแนทีจ่ดุเดียวจนจิตสงบ  ผองใสปราศจาก 
     ส่ิงรบกวนหรือทําใหเศราหมองและจิตใจอยูใน 
     สภาพพรอมเหมาะสมกับการใชงานมากที่สุด 
    โดยผูสอนใหหลักในการฝกสมาธิ 2 ขั้น ตามลําดับ
ดังนี ้
     (1)  ระลักถึงคุณพระรัตนตรัย  แลวนัง่ขัดสมาธิ
ขาขวาทับขาซาย  หงายมือขวา ทับมือซายตัง้กายตรง
แตไมเกร็งตวั 
    (2)  หลับตาหรือเพงมองรูปภาพที่ เกี่ยวกบัเนื้อหา
ที่เรียน  จิตใจจดจอ เกี่ยวกับเรื่องนั้น 

1.  สังเกต 
 
 
 
 
2.  อธิบาย 
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ตารางที่  6  (ตอ) 
 

การสอน 
แบบไตรสิกขา 

กิจกรรมที่ฝก กระบวนการคดิ 
อยางมีวิจารณญาณ 

 
 
 
 
4.  ขั้นปญญาสิกขา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  ขั้นสรุปและ
ประเมินผล 

เพยีงเรื่องเดยีวกําหนดลมหายใจเขา-ออก แลวกลาว
ภาวนาสั้นๆ เกี่ยวกับภาพที่เพงมองหรือสถานการณ
นั้น 5  นาที  เมื่อทดสอบไดแลววานักเรยีนมีสมาธิ
ให นกัเรียนออกจากสมาธิได 
4.  การกําหนดพิจารณาผลที่เกิดขึ้นในใจ 
     ของตนในการเลือกปฏิบัติหรือไมปฏิบัติ 
     ไดอยางสมเหตุสมผลโดยการปฏิบัติตาม 
      กระบวนการพัฒนาปญญา  3   ดาน  คือ 
     (1)  การฟงและการอาน (สุตมยปญญา) 
     (2)  การคิดทบทวนพจิารณาหาเหตุผล 
 ความเปนไปไดและไมได  แลวทดสอบกบัขอมูล
เดิมที่ไดฟงไดอานมา (จินตามยปญญา) 
     (3)  การลงมือปฏิบัติเพื่อทดสอบสิ่งที่ไดมาจาก
การฟง  การอาน  และ การคดิ  (ภาวนามยปญญา)   
5.  ครูและนักเรียนรวมกนัสรุปขอคิดและ 
     สาระสําคัญของบทเรียนโดยครูเพิ่มเติม 
     สวนที่บกพรองใหสมบรูณมากขึ้น 
6.  ครูวัดและประเมิน โดยพิจารณาจากการ 
     ตอบคําถาม  ความสนใจ  การมีสวนรวม 
     ในการปฏบิัติกิจกรรม  
 

 
 
 
 
3.  เชื่อมโยง
ความสัมพันธ 
4.  รับฟง 
5.  วิจารณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.  สรุปผล 
 

 
ตารางที่  6  ขั้นตอนการสอนแบบไตรสิกขา 
ที่มา  :  สุนีย   ผจญศิลป. “ผลการสอนแบบไตรสิกขาที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา
และการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่  6”  วิทยานิพนธปริญญา          
ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สถาบันราชภัฎนครสวรรค , 2547  :  20 – 21. 
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              จากเอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา  สรุปไดวาการจัดการเรียนรู
ตามหลักไตรสิกขาเปนการจดัการเรียนการสอนที่นาํปรัชญาพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาและกระบวนการ
ฝกอบรมพัฒนามนุษยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจามาประยุกต เปนการสอนที่ผูสอนเปนผูสราง
สถานการณที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดปฏิบตัิ ฝกฝนอบรมตนเองทั้งทางกาย  วาจา  ใจ และสติปญญา  
แลวพิจารณาผลการปฏิบัติของตนตอสถานการณนั้น จนกําหนดและควบคุมความประพฤติทางกาย  
วาจา ใจ ของตนได และนํามาซึ่งการพัฒนาปญญาตามลําดบั โดยเนนใหผูสอนนาํหลักกัลยาณมติรธรรม 7  
มาใชในการสอน  คอยใหคาํแนะนําในทางที่ถูกที่ควร ทาํใหนกัเรยีนสามารถปฏิบัติตนไดดวยตนเอง   
อยางถูกตอง   ทั้งนี้ผูวิจัยไดนาํขั้นตอนการจัดการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา มาบูรณาการกับทักษะ  7  ส.  
ซ่ึงปรากฏรูปแบบการจัดการเรียนรูดังแผนภูมิที่  8 
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ขั้นตอนการจดัการเรียนรูตามหลักไตรสิกขาโดยเนนมรรคมีองคแปด  บูรณาการกบัทักษะ 7  ส.  
สรุปไดเปนแผนภูมิประกอบดังนี ้
 
                                                                            ขั้นนํา   

     เตรียมความพรอม สรางความสนใจ ใชทักษะ  7  ส.  ไดแก  ส.สังเกต  ส.สงสัย 
   
 

ขั้นสอน 
 
    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                          
                                                          ขั้นสรุปและประเมนิผล  
                                                   ใชทักษะ  7 ส.  ไดแก  ส.สรุปผล 

 
 

แผนภูมิที่ 8    ขั้นตอนการจดัการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา โดยเนนมรรคมีองคแปดบูรณาการกับ 
                      ทักษะ  7  ส. 
  

ขั้นผลของการศกึษา  
ไดแก  การนาํเสนอผลงาน     
การตอบคาํถาม  การทาํ
แบบฝกหดั  ทําใบงาน 
โดยใชมรรคมอีงค 8  และ 
ใช ทกัษะ 7 ส.  ไดแก             
ส.ส่ังสม 

ขั้นจิตตภาวนา เปนการ
เตรียมความพรอมของ
จิต ไดแก การรวมเอา
มรรคขอสัมมาวายามะ  
สัมมาสติ และ
สัมมาสมาธิ มาฝก
เพื่อใหเกิดสมาธิเหมาะ
แกการใชงานมากที่สุด 
ใชทักษะ 7 ส. ไดแก     
ส.สัมผัส 

ขั้นการศึกษา   ( ศีล  : 
สัมมาวาจา    สัมมากัมมันตะ  
สัมมาอาชีวะ   ,   สมาธิ  : 
สัมมาวายามะ    สัมมาสติ  
สัมมาสมาธิ   , ปญญา   : 
สัมมาทิฏฐิ    สัมมาสังกัปปะ 
ใชทักษะ 7 ส. ไดแก     
ส.สัมผัส  ส.สืบคน       
ส.สํารวจ 
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กระบวนการเรียนรูดวยการคนพบ  DLP   (DISCOVERY  LEARNING  PROCESS) 
  

 การเรียนรูดวยการคนพบ DLP (DISCOVERY LEARNING PROCESS) เปนกระบวนการ
เรียนรูรูปแบบหนึ่งที่ชวยสงเสริมใหผูเรียนไดรับการพัฒนาอยางมีคุณภาพซึ่งเปนรูปแบบที่เนนใหผูเรียน
ไดคนพบศักยภาพดวยการคนหาคําตอบดวยตนเอง ซ่ึงตรงตามทฤษฎีและแนวคิดของนักจิตวิทยาการศึกษา  ดังนี ้
  

ทฤษฎีและแนวคิดของบรุนเนอร  
 สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาแหงชาติ  (2540 : 125-126)   บรุนเนอร (JEROME  BRUNER)
เปนนักจิตวิทยาการศึกษาชาวอเมริกัน ไดเสนอแนวคดิเกี่ยวกับการเรยีนรู โดยเชื่อวาเด็กทุกระดับชัน้
ของการพัฒนาสามารถเรียนรูเนื้อหาวิชาใดกไ็ดถาจดัสอนใหเหมาะสมกบัความสามารถของเด็ก การเรยีนรู
ตามแนวคิดของ บรนุเนอรแบงเปน 3 ขั้น คอื 

1. การเรียนรูดวยการกระทํา (Enactive Representation) เปนขัน้ที่การเรียนรูที่เกิดจากประสาทสัมผัส  
ดูตัวอยางและทําตาม เปนชวงตั้งแตเกิดจนถึง  2 ขวบ เชน ในกรณีที่เด็กเล็กๆ นอนอยูในเปลและเขยา
กระดิ่งเลน ขณะที่เขยาบังเอิญกระดิ่งตกขางเปล เด็กจะหยุดนดิหนึ่งแลวยกมือขึ้นดู เด็กทําทาประหลาด
ใจ และเขยามอืเลนตอไป โดยไมมกีระดิ่งนั้น เพราะเด็กคิดวามือนัน้คือกระดิ่ง และเมื่อเขยามือเดก็ก็จะ
ไดยนิเสียงกระดิ่ง นัน่คือ เดก็ถายทอดสิ่งของ (กระดิ่ง) แทนประสบการณดวยการกระทํา ขั้นนี้ตรงกับ
ขั้น Sensory  Motor ของเพียเจต 

2. การเรียนรูดวยการลองดู และจินตนาการ (Iconic Representation) เปนขั้นที่เด็กเรียนรูใน 
การมองเห็นและการใชประสาทสัมผัสตาง ๆ จากตัวอยางของเพียเจตดังกลาวแลว เมื่อเด็กอายุมากขึ้น  
2 – 3 เดือน ทําของเลนตกขางเปล เด็กจะมองหาของเลนนั้น ถาผูใหญแกลงหยิบเอาไปเด็กจะหงุดหงิด 
รองไห เมื่อมองไมเห็นของ บรุนเนอรตีความวา การที่เด็กมองหาของเลนและรองไหหรือแสดงอาการ
หงุดหงดิเมื่อไมเห็นของ แสดงใหเห็นวาในวัยนี้เดก็มีภาพแทนใจ (Iconic  Representation) ซ่ึงตางจาก
วัยที่เด็กคิดวาการสั่นมือ การสั่นกระดิ่งเปนของสิ่งเดียวกัน เมื่อกระดิง่ตกหายไปกไ็มสนใจ แตยังสั่นมือ
ตอไป ขั้นนี้ตรงกับขั้น Concrete Representation ของเพียเจต 

3. การเรียนรูโดยการใชสัญลักษณ (Symbolic Representation) เปนขั้นที่เด็กสามารถจะเขาใจ 
การเรียนรูส่ิงที่เปนนามธรรมตาง ๆ ได เปนขั้นที่สูงสุดของการพัฒนาทางดานความรู ความเขาใจ เดก็
สามารถคิดหาเหตุผล และในที่สุดจะเขาใจสิ่งที่เปนนามธรรมได ขั้นนี้ตรงกับขั้น Formal-operation 
ของเพียเจต 

แนวทางการจดัการเรียนการสอน การจัดการเรยีนการสอน ผูสอนควรคํานึงในเรื่องตอไปนี ้
1. การจัดลําดับขัน้ของการเรียนรูและการนําเสนอใหสอดคลองกับระดบัของการ 

รับรูเขาใจ 
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2. ในการเรยีนการสอนนั้น ทั้งผูเรียนและผูสอนตองมีความพรอม แรงจงูใจ และ 
ความสนใจ 

3. ลักษณะและชนิดของกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม กับความสามารถ 
ของผูเรียน 

วิธีการสอนตามแนวคดิของบรุนเนอร ใชวิธีการคนพบ (Discovery Learning) โดยยดึ 
หลักการสอนดังนี ้

1. ผูเรียนตองมีแรงจูงใจภายใน (Self-motivation) และมีความอยากรู อยากเห็น 
 อยากคนพบสิง่ที่อยูรอบตนเอง 

2. โครงสรางของบทเรียน (Structure) ตองจัดบทเรียนใหเหมาะสมกับวยัผูเรียน 
3. การจัดลําดับความยากงาย (Sequence) โดยใหคํานึงถึงพฒันาการทาง 

สติปญญาของผูเรียน 
4. แรงเสริมดวยตนเอง (Self-reinforcement) ครูควรใหผลยอนกลับแกผูเรียน เพื่อให 

ทราบวาทําผิดหรือทําถูกตอง เปนการสรางแรงเสริมดวยตนเอง 
การจัดการเรยีนรูแบบคนพบ ประกอบดวยข้ันตอนการสอนตามลําดับขั้นดังนี ้
 1.ใหผูเรียนเผชิญปญหา ทําความเขาใจปญหา และมีความตองการจะแกไข 
 2. ระบุปญหาที่เผชญิใหชัดเจน 
 3. คิดตั้งสมมติฐานเพื่อคาดคะเนคําตอบของปญหา 
 4. เก็บรวบรวมขอมูล เพื่อใชพิสูจนสมมติฐานที่กําหนด 
 5. สรุปผลการคนพบ 
ซ่ึงวิธีสอนแบบคนพบ เปนวธีิการสอนโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (Child-Centered)  

โดยยดึหลักที่ John Dewey กลาววา การเรยีนรูเกดิขึ้นไดก็ตอเมื่อผูเรียนลงมือกระทําเอง 
 ( Learning by Doing) 
 ศิริบูรณ   สายโกสุม (2551 : 91 – 94)  การเรียนรูแบบคนพบ (Discovery  learning) บรูเนอร
เหน็วา การเรยีนรูในโรงเรยีนเนนการเรียนรูทีละขั้นตอนอยางคอยเปนคอยไปมากเกินไป ไมวาจะเปน
ภาษา ตวัเลข หรือสูตรตางๆ ซ่ึงไมชวยใหผูเรียนนําความรูไปใชนอกชั้นเรยีนได การสอนแบบ
โปรแกรมทําใหผูเรียนตองพึง่พาสิ่งเราหรือส่ิงแวดลอมและการเรียนรูเพียงเพื่อใหไดรับรางวัล 
 แทนที่ครูจะสอนเนื้อหาซึ่งไดคัดสรรและจดัเตรียมมาแลว ครูควรเผชิญเด็กกับปญหาและชวย
ใหเดก็แสวงหาคําตอบโดยอสิระหรือโดยการอภิปรายเปนกลุม การเรียนรูอยางแทจรงิจะเกิดไดตอเมื่อมี
ความเขาใจวาจะใชส่ิงที่เราเรียนรูอยางไร บรูเนอรมีความคิดเห็นเชนเดียวกับเพยีเจยวาการชวยใหเด็กมี
ความเขาใจขึน้มาดวยตนเองจะเปนสิ่งที่มีความหมายสําหรับเขายิ่งกวาการที่ผูอ่ืนเสนอแนวความคิด 
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การเกิดความเขาใจขึ้นมาดวยตนเองยอมจะเปนรางวัลดวยตวัของมันเอง เพราะสามารถทําใหส่ิงที่ตน
ฉงนสงสัยมีความหมาย การที่เด็กเกิดความเชื่อมั่นในความสามารถในการเรยีนรู ทําใหสามารถจะ
แกปญหาในวยัตอมาเปนการเรียนรูวิธีเรียน  วิธีการนี้เรียกวา “การเรียนรูแบบคนพบ” บรูเนอรไมได
หมายความวานักเรียนจะตองคนพบขอเทจ็จริง หลักการ หรือสูตรทุกอันที่เขาจําเปนตองรู การเรียนรู
แบบคนพบไมใชกระบวนการที่จะนํามาใชอยางกวางขวางครอบคลุมในทุกเรื่อง แตอาจนําไปใชกบัการ
เรียนบางอยาง การทําความเขาใจถึงความเชื่อมโยงของแนวความคดิความเปนไปไดในการแกปญหา
ดวยตนเอง และการนําส่ิงที่เรียนรูไปแลวมาสัมพันธกบัสิ่งที่กําลังจะเรียนรู เปนสาระสําคัญของวิธี
การศึกษาแบบคนพบ 
 ตัวอยางของวธีิการนี้  เชน  การใหนกัเรียนอธิบายจุดมุงหมายในการใชวงเวยีน เดก็คนหนึ่งอาจ
บอกวาเปนเครื่องมือในการศึกษา ขณะเดยีวกันเดก็อีกคนอาจคิดถึงเครื่องมืออ่ืน ซ่ึงใชเพื่อเปาหมายอัน
เดียวกัน เชน ขาตั้งของกลอง หรือไมเทา ตัวอยางอกีอันหนึ่งของการสอนภูมิศาสตรในชั้นประถมศึกษา 
แทนที่จะใหนกัเรียนทองจําหรือจดจําขอเท็จจริง อาจใหโครงรางแผนที่ และแสดงถึงที่ตั้งแมน้ํา 
ทะเลสาบ ภูเขา หุบเขา ที่ราบ และอื่นๆ ใหนักเรยีนนกึวาเมืองสําคัญ ทางรถไฟ ทางหลวง ควรตัง้อยูที่
ใด นักเรียนจะดหูนังสือ หรือแผนทีอั่นอื่นไมได จะคนคิดทีต่ั้งไดจากความรูที่มีมากอนและจาก
ความสามารถในการใชเหตผุล 
 บรูเนอรไดพฒันาวัสดกุารสอนสังคมศึกษาชั้นประถม เพื่อแสดงวาครูสามารถใชรูปแบบการ
สอนแบบคนพบไดอยางไร โปรแกรมการสอนนี้เรียกวา มนุษย : กระบวนวิชาที่ศึกษา (Man : A Course 
of Study) และมักเรยีกชื่อวา หลักสูตร MACOS เนื้อหาวชิาเปนเรื่องของมนุษย ธรรมชาติของมนุษย 
และพลังที่หลอหลอมความเปนมนุษย  วิชานี้เปนการศกึษาเกีย่วกับสาระสําคัญของพฤติกรรมทางสังคม
ของมนุษย ไดแก องคกรทางสังคม ความเปนพอเปนแม ความเปนเด็ก วัฒนธรรม เทคนิคที่ใชในการ
เสนอหลักสูตร ไดแก  

1. เนนสิ่งตรงขาม (ยกตวัอยางเชน มนุษยแตกตางจากสัตวอยางไร  มนุษยปจจุบนัและมนุษย 
กอนประวัติศาสตร  ผูใหญกับเด็ก) 

2. กระตุนใหมกีารตั้งขอสันนิษฐาน (ยกตวัอยางเชน ใหนักเรียนหัดตั้งสมมติฐาน โดยถามวา  
ชาวเอสกิโมตดัสินวามแีมวน้ําอยูในหลุมใดโดยใชวิธีการอยางไร หลังจากนั้นใหดภูาพยนตรวาชาวเอส
กิโมใชวิธีการอยางไร) 

3. กระตุนใหมีสวนรวม  (ยกตวัอยางเชน จัดใหนกัเรียนทํางานเชนเดียวกบันักมานษุยวทิยา  
คือ สังเกต  รวบรวมขอมูล สรางและทดสอบสมมติฐาน) 

4. กระตุนใหมกีารตระหนักรู (ยกตัวอยางเชน ใหนกัเรียนวิเคราะหวา ตนใชวิธีการอยางไรใน 
การแกปญหา) 
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5.  การประเมินวิธีสอนแบบคนพบ  การที่นักเรียนจะคนพบคุณคาของการนําความรูใหมไป
สัมพันธกับความรูเกา และสามารถแกปญหาไดดวยตนเองนั้น อยางนอยที่สุดขึ้นอยูกบัเงื่อนไข 2 ประการ
กลาวคือ นักเรียนจะตองมีความรูที่รวบรวมไวเปนอยางดี สามารถดึงออกมาจากความทรงจําเมื่อจาํเปน 
และจะตองรูสึกเชื่อมั่นในศักยภาพของตนในการจะแกไขปญหาไดดวยตนเองดวยเงื่อนไขดังกลาวใน
การสอนแบบคนพบกับเดก็ประถมและระดับชั้นที่ต่ํากวาประถมจึงควรไดรับการดูแลจากครูมากกวาปกติ 
เด็กประถมจะมีความสามารถในการเรียนรูขอเท็จจริงและทกัษะระดับพื้นฐาน มีพัฒนาการอยูในระดับกอน
จะมีปฏิบัติการทางความคิดความเขาใจ (Preoperational  Stage) หรืออยูในระยะปฏิบัติการทางความคิด
ความเขาใจเชงิรูปธรรม (Concrete  Operational  Stage) จึงดูเหมือนวาเด็กวยันี ้(หรือผูที่ผลการเรียนต่ํา) 
จะไดรับประโยชนจากวิธีการสอนและสภาพการเรียนรูซ่ึงครูใหงานเปนขั้นเปนตอน และมีการใหขอมูลยอนกลับ
โดยทันทมีากกวา วิธีการแบบคนพบชวยใหผูเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองและในศักยภาพของตน วิธีการสอน
แบบคนพบจะมีความเหมาะสมสําหรับผูเรียนทุกวยัไดตอเมื่อครูไดเตรียมเด็กมากอนเกีย่วกับกระบวนการ
พื้นฐานในการแกปญหา   
 แมแตครูซ่ึงมคีวามสามารถในการใชวิธีการคนพบไดอยางมีประสิทธิภาพก็อาจประสบความ
ลมเหลวในการสอนบางครั้ง เพราะการเรยีนรูแบบคนพบอาจไมบังเกดิผลทุกครั้งในการสอน 

ขอวิพากษวิจารณประการตอมาคือ เด็กอาจมีความคับของใจกับวิธีการคนพบนี้ สาเหตุที่สําคัญ
ประการหนึ่งคอืครูปฏิเสธที่จะบอกในสิ่งที่ตนรูและเขาใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อโครงการหรือการอภปิราย
ที่มอบหมายใหทําดูสับสน ไมเปนระเบยีบหรือไมสรางเสริม สาเหตุความคับของใจประการตอมาคือ
เด็กที่ฉลาดมักผูกขาดการคนพบ จากสภาพการณที่เกิดขึน้อาจทําใหเดก็ที่ไมคนพบอะไรเกดิความอิจฉา
ริษยา โกรธ รูสึกไรคุณคา รูสึกดอย   

ประการสุดทายการอภิปรายกลุมซ่ึงจัดขึ้นเพื่อเสริมสรางใหเกิดการคนพบนี้ผูเรียนสามารถพูด
ไดคร้ังละ 1 คน การใชเทคนคิแบงนักเรยีนเปนกลุมยอยเพื่อเปดโอกาสใหนกัเรียนแสดงความคิดเหน็ได
มากขึ้นนั้นนักเรียนแตละคนในกลุมกย็ังคงทําหนาที่เสมือนผูบรรยายอยูนั่นเอง และเพื่อนทั้งหมดใน
กลุมตองอยูในบทบาทของผูฟงหรืออยางนอยตองเปนผูฟงในบางครั้ง ซ่ึงอาจทําใหมีสวนในกจิกรรม
นอยกวา และเกิดความเขาใจ หรือพุทธิปญญานอยกวาการเรียนกับเครื่องคอมพิวเตอรโดยเฉพาะถาผูพูด
พูดไมชัดเจน เยิ่นเยอ ยืดยาว พูดซ้ําๆ ซากๆ   

จุดมุงหมายในการเสนอบทวจิารณนี้ไมใชเพื่อทําใหหมดกําลังใจ และไมกลานําวิธีการนี้ไปใช
ในการจดัการเรียนการสอน แตเพื่อกระตุนใหคิดถึงสภาพการณทีว่ิธีการสอนนีส้ามารถดําเนินไปได
อยางมีประสิทธิภาพ หลังจากที่นกัเรียนไดเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งไปแลวหนึ่งครั้ง เราอาจจัดใหกลุม
นักเรียนหรือนกัเรยีนทั้งชัน้อภิปราย จัดกลุมหรือทาํโครงการ และคนหาแนวคิด การใชเทคนคิ การอภิปราย 
เปนวิธีการที่มปีระสิทธิภาพชวยใหนกัเรียนมองเห็นความสัมพันธของแนวความคิดตางๆ 
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การใชวิธีการคนพบในหองเรียน 
1. ส่ิงแรกที่จะตองทําในการใชเทคนิคการคนพบคือ ตองสรางบรรยากาศที่ผอนคลาย เปน 

กันเอง ทําใหนักเรียนรูสึกอบอุน มั่นใจ 
2. จัดสภาพการเรียนรูซ่ึงชวยใหเกิดการคนพบ 
3. วางโครงสรางการอภิปรายโดยการตั้งคําถามขึ้นมา หรือตั้งประเด็นที่ทาทายใหนักเรยีน 

เลือกหัวขอ 
4. ถามีเวลาจํากัดพูดไดเพียงหัวขอเดียวใหทกุคนลอมวงอภปิรายรวมกนั 
5. ถามีเวลาเพียงพอ และตองมีการอภิปรายขอถกเถียง หรือหัวขอยอย ใหแบงชั้นเปนกลุมยอย  

ขณะอภิปรายใหทุกคนในกลุมมีการประสานสายตากัน ใหแตละกลุมนัง่เปนวงกลม และเลือกกลุม
กันเอง หรือใชการนับ 

6. ใหแตละกลุมเลือกผูดําเนินการอภิปราย และผูบันทึก 
7. ใหแตละคนใชเวลา 3 นาที เขียนปฏิกิริยาครั้งแรกตอหัวขอการอภิปราย กอนจะ 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
8. ใหสังเกตพฤติกรรมของกลุมขณะอภิปราย แทรกแซงเทาที่จําเปนเพื่อใหการอภิปราย 

ดําเนินไปอยางสรางเสริม 
9. หลังจากใชเวลาอภิปรายอยางกวางขวางใหชวยกันสรุป 
 

การเรียนรูโดยการคนพบกับการเรียนการสอนของสลาวนิ  (Slavin) 
              สลาวิน  (Slavin 1994 : 228-230 , อางถึงใน วรรณี    ลิมอักษร 2551 : 87)  ใหทัศนะเกีย่วกับ
การเรียนรูโดยการคนพบไววา การเรยีนรูโดยการคนพบจะเปดโอกาสใหผูเรียนมีอิสระในการเรยีนตาม
ความสนใจ และสนองความพึงพอใจในความอยากรูอยากเห็นของตนเอง โดยครผููสอนชวยผูเรยีนใน
เรื่องตางๆ ดังนี้ 

1. กระตุนใหผูเรียนมีความอยากรูอยากเห็น และเสีย่งตอความลมเหลวในการเรยีนรูนอยที่สุด 
2. ชวยผูเรียนใหสามารถแกปญหาตางๆ ดวยตนเอง หรือชวยกันแกปญหาภายในกลุมเพราะ 

จะไดประโยชนมากกวาการดู การฟงจากการอธิบายหรือคําบอกเลาของครู 
3. นําการสาธิตหรือรูปภาพมาเสนอแกผูเรียน ใหเขาไดมีความรูความเขาใจ หรือเกิดความคิด 

รวบยอดที่ถูกตองในบทเรียนที่ยากๆ 
4. มีความยืดหยุนในการเรียนรู กลาวคือ เปดโอกาสใหผูเรียนที่ยังปฏิเสธความคิดรวบยอด 

บางประการ หรือยังไมสามารถคนพบวิธีการหรอืคําตอบที่ถูกตอง ไดสํารวจตรวจสอบหรือคิดทบทวน
ใหมอีกครั้ง ซ่ึงอาจจะพบคําตอบหรือวิธีการแกปญหาทีถู่กตองได 

5. ทบทวนความคิดรวบยอดทีสํ่าคัญๆ ใหกับผูเรียน อาจทาํไดโดยการนาํเรื่องที่ยากๆ มา 
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อภิปรายรวมกนัอยางกวางขวาง 
                มีเทคนิคบางประการที่ขอเสนอใหครูผูสอนนาํมาใช เพื่อกระตุนใหผูเรียนไดเรียนรูโดยการ
คนพบไดดงันี ้

1.  พยายามกระตุนใหผูเรียนสังเกตความแตกตางของสิ่งที่พบเห็นในชวีิตประจําวัน เปน 
ประจํา เชน ความแตกตางของบุคคล  สัตว  ส่ิงของ  หรือสถานการณตางๆ เปนตน 

2.   ฝกใหผูเรียนรูจักการคาดคะเน คิดแบบวิเคราะห และคิดหาเหตุผลในสถานการณที่ 
เปนปญหา หลังจากนั้นครูผูสอนจึงใหคําตอบที่ถูกตองแกผูเรียน 

 3.  เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรม หรือเกมที่ใชประกอบการเรียนการสอน 
ใหมากที่สุด ฝกใหผูเรียนรูจกัการสังเกต เก็บรวบรวมขอมูล ตั้งสมมติฐานและทดสอบสมมติฐานเพื่อ
หาคําตอบที่ถูกตองดวยตนเอง 

4.  หลีกเลี่ยงการเรียนรูโดยการคนพบกับกจิกรรมการเรียนรูที่มีความเสีย่ง หรืออาจเปน 
อันตรายตอผูเรียนได 
 

ทฤษฎีและแนวคิดตามปรัชญาคอนสตรัคติวิสท (CONSTRUCTIVISM) 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2540 : 130 – 132) ในชวง 20 ปที่ผานมามีการ
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการศกึษาธรรมชาติของการเรียนรูจากปจจยัภายนอกของผูเรียน ไดแก ตัวแปร
เกี่ยวกับครู บคุลิกภาพของครู การแสดงออก ความกระตือรือรน การใหคําชมเชย ไปสูปจจัยภายในของ
ผูเรียน ไดแก ความรูความเขาใจที่มีอยูเดิมของผูเรียน มโนมติที่คลาดเคลื่อน ความจาํ ความสามารถใน
การจัดกระทําขอมูล การเสริมแรง ความตั้งใจ แบบแผนทางปญญา ปจจัยภายในเหลานี้มีสวนชวยให
เกิดการเรยีนรูอยางมีความหมายและพบวา ความรูเดิมมสีวนเกีย่วของและเสริมสรางความเขาใจของผูเรียน 
แนวคดินี้มีรากฐานมาจากปรัชญา Constructivism ที่เชื่อวา การเรียนรูเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นภายใน
ผูเรียน ผูเรียนสราง (Construct) ความรูจากความสัมพันธระหวางสิ่งทีพ่บเห็นกับความรูความเขาใจที่มี
อยูเดิม 

ทฤษฏีการเรียนรูตามแนว Constructivist  อธิบายการเรียนรูวา บุคคลแตละคนพยายามที่จะนํา
ความเขาใจเกีย่วกับเหตุการณ และปรากฏการณที่ตนพบเห็นมาสรางเปนโครงสรางทางปญญา (cognitive  
structure) หรือที่เรียกวา Schema  โครงสรางทางปญญานี้ประกอบดวย ความหมายหรอืความเขาใจเกีย่วกับ
ส่ิงที่มีประสบการณ อาจเปนความเชื่อความเขาใจ คําอธิบายความรูของบุคคลนั้น 

องคประกอบแรกของทฤษฎีการเรียนรูตามแนว Constructivist คือ ผูเรียนสรางความหมายโดย
ใชกระบวนการทางปญญา (Cognitive  apparatus)  ของตน ความหมายเกีย่วกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไมสามารถ
ถายทอดจากครไูปสูผูเรียนได แตจะถกูสรางขึ้นในสมองของผูเรยีนจากความสัมพนัธระหวางประสาทสัมผัส
ของผูเรียนกับโลกภายนอก โครงสรางทางปญญาหรือความรูที่ผูเรียนมีนี้ มักจะไมสอดคลองกับความรู
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ที่ระบุไวในตํารา ความรูความเขาใจที่ผูเรียนมีอยูเดิมและคลาดเคลื่อนจากหลักการและความรูนี้จดัเปน
แนวคดิ หรือมโนคติที่คลาดเคลื่อน (misconceptions, alternative conceptions, alternative  frameworks, 
home  grown  conceptions หรือ intuitive  conceptions)  ผูเรียนจะใชความรูความเขาใจที่มีอยูเดมิใน
การคาดคะเนหรือทํานายเหตุการณ 

องคประกอบที่ 2  ของทฤษฏีการเรียนตามแนว Constructivist   คือ โครงสรางทางปญญาเปน
ผลของความพยายามทางความคิด (mental  effort)  จัดเปนกระบวนการทางจิตวิทยา หากใชความรูเดิม
ของตนทํานายเหตุการณไดถูกตอง จะทําใหโครงสรางทางปญญาของเขาคงเดิม และมั่นคงมากยิ่งขึ้น 
แตถาการคาดคะเนไมถูกตอง ผูเรียนจะประหลาดใจ สงสัย และคับของใจ หรือที่เพียเจต กลาววา เกิด
ภาวะไมสมดุล (disequilibrium) เมื่อเกิดความขัดแยงระหวางการคาดคะเนและการสังเกตขึ้น ผูเรียนมี
ทางเลือก 3 ทาง คือ 

ก.  ไมปรับความคิดในโครงสรางทางปญญาของตนแตปฏิเสธขอมูลจากประสาทสัมผัส 
หาเหตุผลที่จะหักลางขอมูลจากประสาทสัมผัสออกไป จัดเปนความเฉื่อยชาทางปญญา (cognitive  inertia)  
มีหลักฐานจากงานวิจยัพบวา การยกเลิกหรือปรับเปลื่ยน schema  ของแตละบุคคลเกดิขึ้นไดยาก ผูเรียน
จะไมสนใจขอมูลใหมที่ไดจากการสัมผัส แตยึดติดกับโครงสรางทางปญญาของตน 

ข.  ปรับความคิดในโครงสรางทางปญญาไปในทางที่การคาดคะเนนั้น 
เปนไปตามประสบการณหรือการสังเกตมากขึ้น ในลักษณะนี้จะเกิดการเรียนรูอยางมคีวามหมายขึ้น 

ค. ไมสนใจที่จะทําความเขาใจ 
องคประกอบที่ 3 ของทฤษฎีการเรียนรูตามแนว Constructivist คือ โครงสรางทางปญญา 

เปลี่ยนแปลงไดยาก ถึงแมจะมหีลักฐานจากการสังเกตที่ขดัแยงกับโครงสรางนั้น 
การเชื่อมโยงระหวางโลกภายนอกและโลกภายในของผูเรียนเกดิขึ้นผานประสาทสัมผัส และ 

กลไกทางประสาท สรีรวิทยา ชีวเคมี การไหลของขอมูลจากการสัมผัสไปสูโครงสรางทางปญญา
เรียกวา กระบวนการดูดซึม (assimilation) หากความคาดหวังของผูเรยีนไมสอดคลองกับประสบการณ
จากการสังเกต จะเกดิภาวะไมสมดุล (disequilibrium) ภาวะไมสมดุลจะทําใหเกิดการปรับเปลี่ยน
โครงสรางทางปญญาของเขา เรยีกวากระบวนการปรับใหเหมาะ (Accommodation) แลวทําใหการคาดคะเน
สอดคลองกับประสบการณตรงมากขึ้น กระบวนการปรับ Schema จัดเปนการเรียนรูอยางมีความหมาย 

โดยสรุป ผูเรียนสรางเสริมความรูผานกระบวนการทางจติวิทยาดวยตนเอง ผูสอนไมสามารถ 
ปรับเปลี่ยนโครงสรางทางปญญาของผูเรียนได แตผูสอนสามารถชวยผูเรียนปรับเปลี่ยนโครงสรางทาง
ปญญาได โดยจดัสภาพการณทําใหเกิดภาวะไมสมดุลขึ้น คือ สภาวะที่โครงสรางทางปญญาเดิมใช
ไมได ตองมีการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับประสบการณมากขึ้น 
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เด็กจะสรางแนวคิดหลักอยูตลอดเวลาโดยไมจําเปนตองมีการสอนภายในหองเรียนเทานั้น แต 
จะไดจากสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ นอกจากนี้การเรียนรูตามแนวคดิของทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง 
(Constructivist)  จะเกิดขึน้ไดตามเงื่อนไขดังตอไปนี ้

1. การเรียนรูเปน  Active  Process  ที่เกิดขึ้นเฉพาะตัวบุคคล การสอนโดยวิธีบอกเลาซ่ึง 
จัดเปน Passive  Process  จะไมชวยใหเกดิการพัฒนาแนวความคดิหลักมากนัก แตการบอกเลากจ็ัดเปน
วิธีใหขอมูลทางหนึ่งได 

2. ความรูตางๆ จะถูกสรางขึ้นดวยตวัของนักเรียนเอง โดยใชขอมูลที่ไดรับมาใหมรวมกับ 
ขอมูลหรือความรูที่มีอยูแลวจากแหลงตางๆ เชน  สังคม  ส่ิงแวดลอม  รวมทั้งประสบการณเดิมมาเปน
เกณฑชวยการตัดสินใจ 

3. ความรูและความเชื่อของแตละคนจะแตกตางกัน ทั้งนี้ขึน้อยูกับสิ่งแวดลอม  
ขนบธรรมเนียมประเพณี และส่ิงที่นักเรียนไดพบเห็น ซ่ึงจะถูกใชเปนพื้นฐานในการตัดสินใจ และใช
เปนขอมูลในการสรางแนวคิดใหม 

4. ความเขาใจจะแตกตางจากความเชื่อโดยสิน้เชิง และความเชื่อจะมีผลโดยตรงตอการสราง 
แนวคดิหรือการเรียนรู 

เนื่องจากทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง (Constructivist)ไมมีแนวปฏบิัติหรือวิธีการสอนอยาง 
เฉพาะเจาะจง ดังนัน้นกัการศกึษาโดยเฉพาะนักวิทยาศาสตรศึกษา ซ่ึงเปนกลุมแรกที่นําความคิดของทฤษฎี
การสรางความรูดวยตนเอง (Constructivist)  นี้มาใช จึงไดประยุกตใชวิธีสอนตางๆ ที่มีผูเสนอไวแลว และ
พบวา มวีิธีการสอน 2 วิธี ที่ใชประกอบกันแลวชวยใหแนวคดิของทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง 
(Constructivist)  ประสบความสําเร็จในการเรียนการสอนไดเปนอยางด ี

ตามแนวทางของทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง (Constructivist) ไดเนนวา การเรยีนรูของ 
นักเรียนเกดิขึน้ดวยตวันักเรียนเอง วิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสมก็คือ การเรียนรูดวยการสืบเสาะ 
(Inquiry) ประกอบกับการเรยีนรูแบบรวมมือ (Co-operative  Learning) 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  (2547 : 3 – 5)  กลาวถึงการเรียนรูตามแนวคดิของทฤษฎี
การสรางความรูดวยตนเอง (Constructivism) จะเกิดขึน้ไดตามเงื่อนไขตอไปนี ้

1. การเรียนรูเปน Active  Process ที่เกิดขึ้นเฉพาะตวับุคคล การสอนโดยวธีิบอกเลาเปนแบบ  
Passive  Process  ไมชวยใหเกิดการพัฒนาแนวคดิตามหลักมากนัก 

2. ความรูตางๆ จะถูกสรางขึ้นดวยตวัของนักเรียนเอง โดยใชขอมูลที่ไดรับมาใหมกับขอมูล 
เกาหรือความรูที่มีอยูแลวจากแหลงตางๆ มาเปนเกณฑชวยในการตดัสินใจ 

3. ความรูและความเชื่อของแตละคนจะตางกนัขึ้นอยูกับสิ่งแวดลอม ขนบธรรมเนียมประเพณี  
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และสิ่งที่นักเรยีนไดพบเหน็ ซ่ึงจะถูกใชเปนพื้นฐานในการตัดสินใจ และใชเปนขอมูลในการสราง
แนวคดิใหม 

4. ความเขาใจจะแตกตางจากความเชื่อโดยสิน้เชิง และความเชื่อจะมีผลโดยตรงตอการสราง 
แนวคดิหรือการเรียนรู 

5. การเรียนรูทางวิทยาศาสตรจะเกีย่วของกับการพฒันาแนวคิดหลักของนกัเรยีนในลักษณะ 
ตางๆ 

เนื่องจากทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง (Constructivism) ไมมีแนวปฏิบัติหรือวิธีการสอน 
อยางเหมาะสม ดงันั้นนักการศึกษาโดยเฉพาะนักวิทยาศาสตรศึกษา ซ่ึงเปนกลุมแรกที่นําแนวคิดนี้มา
ประยุกตใช พบวา มีวิธีสอน 2 วิธีที่ใชประกอบกันแลวชวยใหแนวคิดของทฤษฎีการสรางความรูดวย
ตนเอง (Constructivism) ประสบผลสําเร็จในการเรยีนการสอนไดเปนอยางดี  
 ตามแนวคิดของทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง (Constructivism) ไดเนนการเรียนรูของ
นักเรียนเกดิขึน้ดวยตวัของนักเรียนเอง วิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสม คือ การเรียนรูแบบคนพบ 
(Discovery  Learning) ประกอบการเรียนรูจากกลุม (Cooperative  Learning) ซ่ึงการเรียนรูทั้ง 2 
ลักษณะ มีดังนี้ 
 1. การเรียนรูแบบคนพบ  เปนการเรยีนการสอนลักษณะเดยีวกับแบบการสืบเสาะหาความรู 
(Inquiry  Method) ซ่ึงมีขั้นตอนในการเรยีนการสอน 5 ขั้นตอน คือ  
      1.  การนําเขาสูบทเรียน  กิจกรรม  ประกอบดวย การซักถามปญหา  ทบทวนความรูเดิม 
กําหนดกิจกรรมที่จะเกดิขึ้นในการเรยีนการสอนและเปาหมายที่ตองการ 
      2.  การสํารวจ  เปนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการทดลอง การสํารวจ การสืบคนดวยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร นักเรียนเปนผูปฏิบัติเองโดยมีครูเปนเพียงผูแนะนําหรือผูเริ่มตน 
      3.  การอธิบาย  กิจกรรมประกอบดวย การนําขอมูลผลการทดลองมารวมกันอภิปราย 
      4.  การลงขอสรุป  เปนการสรุปเนื้อหาหรือขอมูลการทดลองเพื่อใหเห็นถึงความเขาใจ  
ทักษะ  กระบวนการ และความสัมพันธระหวางความรูตางๆ ที่เกิดขึน้จะชวยใหนกัเรียนมีโอกาสปรับ
แนวความคิดหลักของตนเองในกรณีที่ไมสอดคลองกับความคิดของตนเอง 
      5.  การประเมินผล  เปนการเปดโอกาสใหนักเรยีนตรวจสอบแนวคดิหลักที่ตนเองไดเรียนรู
มาแลว โดยการประเมินผลดวยตนเอง ทั้งนี ้จะรวมถึงการประเมินผลของครูตอการเรียนรูของนักเรียน
ดวย 
 2.  การเรียนการสอนแบบเรียนรูจากกลุม  เปนกระบวนการเรียนการสอนทีเ่กิดจากการผสมผสาน
ระหวางทกัษะของการอยูรวมกันในสังกัด และทักษะในดานเนื้อหาวิชาการตางๆ เปนการเรียนการสอน
ที่ยึดนกัเรียนเปนสําคัญ โดยจัดใหนักเรียนที่มีความสามารถตางกันเรียนและทํางานดวยกันเปนกลุมๆ 
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ละ 2 – 4  คน โดยมีจุดหมายเดียวกัน ชวยเหลือซ่ึงกันและกันภายในกลุม  ผูเรียนเกงจะชวยผูเรียนออน
กวา และตองยอมรับซึ่งกันและกันเสมอ ความสําเร็จของกลุมขึ้นอยูกับสมาชิกภายในกลุมโดยบทบาท
ของครูผูสอน 

ทฤษฏีสรางความรูใหมโดยผูเรียนเอง (Constructivism) [ออนไลน] (เขาถึงเมื่อวนัที่ 27 
กุมภาพนัธ 2553 http://www.novabizz.com/NovaAce/Learning/Learning_Constructivism.htm    
กลาวถึงรายละเอียดของทฤษฏีไว ดังนี ้
 ทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง (Constructivism) เปนทฤษฎีการเรียนรูที่มีพื้นฐานทางจิตวทิยา  
ปรัชญา และมานุษยวิทยา โดยเฉพาะอยางยิ่งจากจิตวิทยาดานปญญา เปนทฤษฎีที่อธิบายถึง การไดมาซึ่ง
ความรู และนาํความรูนั้นมาเปนของตนไดอยางไร ซ่ึงเพอรกิน ไดอธิบายวา Constructivism  คือ การที่
ผูเรียนไมไดรับเอาขอมูล และเก็บขอมูลความรูนั้นมาเปนของตนทันท ี แตจะแปลความหมายของขอมูล
ความรูเหลานัน้ โดยประสบการณของตน และเสริมขยาย และทดสอบการแปลความหมายของตนดวย 
ซ่ึงสัมพันธกับทฤษฎีพัฒนาการทางปญญาของพีอาเจย การเรียนรูเกิดจากการคนพบและประสบการณ 
ทฤษฎีนี้เกิดจากความคิดทีว่า การเรียนรูเกดิขึ้นไดจากการที่แตละบุคคลไดสรางความรูขึ้น และทาํให
สําเร็จโดยผานกระบวนการของความสมดุลซ่ึงกลไกของความสมดุลเปนการปรับตัวของตนเองใหเขา
กับสิ่งแวดลอมเพื่อใหอยูในสภาพสมดุล ประกอบดวยกระบวนการ 2 อยาง คือ 

1. การซึมซาบหรือดูดซืม (Assimilation)  เปนกระบวนการทีม่นุษยมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม 
และซึมซาบหรือดดูซึมเอาประสบการณใหมเขาสูประสบการณเดิม ทีเ่หมือนหรือคลายคลึงกันโดยสมองจะ
ปรับเอาประสบการณใหมเขากับความคิด ความรูในโครงสรางที่เกิดจากการเรียนรูเดมิที่มีอยู 

2. การปรับโครงสรางทางปญญา (Accommodation) เปนกระบวนการทีต่อเนื่องมาจาก 
กระบวนการซมึซาบหรือดดูซมึ คือ เมื่อไดซึมซาบ หรือดูดซึมเอาประสบการณใหมเขาไปในโครงสรางเดิม
แลว ก็จะทําการปรับประสบการณใหม ใหเขากับโครงสรางของความรูเดิมที่มอียูในสมองกอนแลว แต
ถาไมเขากันไดก็จะทําการสรางโครงสรางใหมขึน้มาเพื่อรับประสบการณใหมนั้น 
 ทฤษฎีการสรางความรูใหมโดยผูเรียนเอง ผูเรียนจะปะทะสัมพันธกบัสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม 
การเรียนรูของแตละบุคคล จะมีระดับแตกตางกันไปเรียกไดวาส่ิงแวดลอมมีอิทธิพลมากขึ้นเปนลําดับ 
และผูเรียนจะควบคุมการเรยีนดวยตนเอง ทฤษฎีสรางความรูใหมโดยผูเรียนเองมีหลักการวา การเรียนรู 
คือ การแกปญหา ซ่ึงขึน้อยูกับการคนพบของแตละบุคคล และผูเรียนจะมแีรงจูงใจจากภายใน ผูเรียนจะ
เปนผูกระตือรือรน มีการควบคุมตนเองและเปนผูที่มีการตอบสนองดวยจุดมุงหมายของการสอนจะมีการยืดหยุน
โดยยึดหลักวา ไมมีวิธีการสอนใดที่ดีที่สุด ดังนั้นเปาหมายของการออกแบบการสอนก็ควรจะตองพิจารณา
เกี่ยวกับการสรางความคิดหรือปญญาใหเปนเครื่องมือสําหรับนําเอาสิง่แวดลอมของการเรียนที่มี
ประโยชนมาชวยใหเกิดการสรางความรูใหแกผูเรียน การนําเอาทฤษฎีการเรียนรู การสรางความรูใหม
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โดยผูเรียนเองมาใช จะตองคํานึงถึงเครื่องมือ อุปกรณการสอนดวย เพราะทฤษฎีนี้เหมาะสําหรับเครื่องมือ
อุปกรณที่ผูเรียนสามารถนํามาใชเปนเครื่องมือหาความรูดวยตนเอง เชน คอมพิวเตอร ดังนัน้เครื่องมือ
ทั้ง Hardware และ Software จะตองเหมาะสมเพื่อสนับสนุนทฤษฎีนี้ แนวคิดของทฤษฎี ไดแก 

1. ผูเรียนจะมีการปะทะสัมพันธกับสิ่งแวดลอม  บุคคล  เหตุการณ และสิ่งอ่ืนๆ และผูเรียนจะ 
ปรับตนเองโดยการดูดซึม สรางโครงสรางทางปญญาใหม และกระบวนการของความสมดุล เพื่อใหรับ
ส่ิงแวดลอมหรือความจริงใหมเขาสูความคิดของตนเองได 

2. ในการนําเสนอหรืออธิบายความจริงที่ผูเรียนสรางขึ้นนัน้ ผูเรียนจะสรางรูปแบบหรอื 
ตัวแทนของสิ่งของ ปรากฏการณ และเหตุการณขึ้นในสมองของผูเรียนเอง ซ่ึงอาจแตกตางกันไป 
ในแตละบุคคล 

       1)   ผูเรียนอาจมีผูใหคําปรึกษา (Mentor) เชน ครูผูสอนหรือบุคคลที่เกี่ยวของ เพือ่ชวย 
ใหไดสรางความหมายตอความจริงหรือความรูที่ผูเรียนไดรับเอาไว แตอยางไรก็ตามความหมาย
เหลานั้นจะเกดิขึ้นไดก็ตอเมือ่ผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู 

        2)   ผูเรียนจะควบคุมการเรียนรูดวยตนเอง (Self-regulated Learning) 
 

การออกแบบการสอนตามทฤษฏีการสรางความรูใหมโดยผูเรียนเอง 
1. ผูสอนตองใหบริบทการเรียนรูที่มีความหมาย เพื่อสนับสนุนแรงจูงใจภายในของผูเรียน 

และการควบคมุการเรียนรูดวยตนเองของผูเรียน 
2. สรางรูปแบบการเรียนรูใหผูเรียนไดเรยีนรู จากสิ่งที่รูแลวไปสูส่ิงที่ไมรู รูปแบบนี้จะคลาย 

กับทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความหมายของออสซูเบล คือใหเรียนรูจากส่ิงที่มีประสบการณมากอนไปสู
ส่ิงที่เปนเรื่องใหม 

3. ใหเกิดความสมดุลระหวางการเรียนรูแบบอนุมาน (Deductive) และอุปมาน (Inductive) คือ  
เรียนจากเรื่องทั่วไปไปสูเรื่องเฉพาะเจาะจง และเรียนจากเรื่องเฉพาะหรือตัวอยางตางๆ ไปสูหลักการให
มีอยางสมดุลไมมากนอยกวากัน เพื่อใหรูวธีิการเรียนในการแกปญหาทั้ง 2 แนวทาง 

4. เนนประโยชนของความผิดพลาดแตทั้งนี้การผิดพลาดนั้นจะเกิดประโยชนก็ตอเมื่อ 
เปาประสงคของกิจกรรมนัน้ชัดเจน เพื่อผูเรียนจะไดหาวิธีแกไขขอผิดพลาดไปสูเปาประสงคนั้นได
ถูกตอง 

5. ใหผูเรียนคาดการณลวงหนา และรักษาไวซ่ึงการเรียนรูที่เกิดขึ้นตามโอกาสอํานวย 
เนื่องจากทฤษฎีการเรียนรูนีไ้มไดมีการกําหนดแนวทางความคิดอยางแนนอนตายตวั ดังนั้นผูเรยีนอาจ
แสวงประสบการณการเรียนรูไดตามสภาพแวดลอม หรือเหตุการณที่อํานวยใหหลักการนี้เหมาะสมสําหรับ
การออกแบบการสอนที่ใหผูเรียนเรียนรูผานคอมพิวเตอร 
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สรุปไดวา ทฤษฏีการเรียนรูแบบสรางความรูใหมโดยผูเรียนเองนีจ้ะไมเนนการใหเนื้อหาที ่
ผูเรียนจะตองเรยีนแตเนนที่ตวัผูเรียน และประสบการณของผูเรียน เพอรกนิไดอธิบายวา Constructivism  
ก็คือการที่ผูเรียนไมรับเอา หรือเก็บเอาไวแตเฉพาะขอมูลที่ไดรับแตตองแปลความของขอมูลเหลานั้น
โดยประสบการณ และเสริมขยาย ตลอดจนทดสอบการแปลความนั้น    
 

จากเอกสาร แนวคิดทฤษฎี หลักการ ของนักการศึกษาและนักจิตวิทยา จึงสรุปไดวา การเรียนรู 
แบบคนพบ (Discovery  Learning) ไดแนวคดิมาจากทฤษฎี Constructivism  ซ่ึงเนนการเรยีนรูของ
นักเรียนเกดิขึน้ดวยตวัของนักเรียนเอง ไมเนนการใหเนื้อหาที่ผูเรียนจะตองเรียนแตเนนที่ตวัผูเรียน และ
ประสบการณของผูเรียน 
  

การนํากระบวนการเรียนรูดวยการคนพบ  DLP (Discovery  Learning  Process)  มาใช 
 

บริษัทรักลูก  ดิสคัฟเวอรร่ี  เลิรนนิ่ง จํากัด เปนผูคิดคนกระบวนการเรยีนรูดวยการคนพบ  
DLP หรือ  Discovery  Learning  Process  เปนการเรียนรูที่เนนใหพอแม  ผูปกครอง  คุณครู  หรือ
ผูนํากระบวนการเรียนรู  มบีทบาทในฐานะกองหนุน  ที่ทําหนาที่เปนผูชวยสงเสรมิและเปดโอกาส
ใหเดก็ๆ แตละคน  ไดฝกฝนทักษะทีม่ีอยูในตวัเอง  ในการเรยีนรูเรื่องราวตางๆ อยางสม่ําเสมอ  
เพื่อใหเด็กเกิดทักษะในการเรียนรูตามแบบของตน 
 DLP  ชวยใหผูเรียนไดเรยีนรูดวยตนเอง  มีสวนรวมในกระบวนการทีก่อใหเกิดการเรียนรู  
ผานความคิด  แลวลงมือปฏิบัติ  ลองผิดลองถูก  และสามารถสรุปความคิดรวบยอดได  ผูเรียนจะ
เกิดการพฒันาทางความคิด  สามารถคิดแบบมีเหตุผล (คิดวิเคราะหเปน)  แกปญหาได  ควบคูกับ
ความสนุกสนาน  ผูเรียนจะเกิดความภาคภมูิใจในการเรียนรู  และทายทีสุ่ดผูเรียนจะเปนผูใฝรู  และ
เรียนรูวิธีที่จะคนหาคําตอบ  นําไปสูการจดจําส่ิงที่เรียนรูไปไดนาน 
 การเรียนรูดวยการคนพบ  DLP  โดยใชทกัษะ  7  ส  จะเกิดประโยชนตอการเรียนรูของ
เด็กๆ เนื่องจากทักษะทั้ง  7  จะบมเพาะใหเด็กๆ มีกระบวนการเรยีนรูอยางเปนระบบและมีหลักการ  
ดังนี ้
 ส – สงสัย ฝกฝนการเปนคนชางคิด  ชางสงสัย  รูจักตัง้คาํถาม  นําไปสูการเปนคน 
ใฝรู  ตื่นตัว  คดิเปน 
 ส – สังเกต ฝกฝนใหเด็กๆ รูจักเก็บรายละเอียด  ไมรีบรอน  ไมมองขาม  นําไปสู 
การเปนคนละเอียดรอบคอบ 
 ส – สัมผัส ฝกฝนใหเด็กรูจักการใช  หู  ตา  จมูก  กาย  และใจในการเรียนรูเกดิ 
การพัฒนาสมองและการใชทักษะของรางกายทั้ง  5  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 91
 
 ส – สํารวจ ฝกฝนใหเด็กรูจักมองหาความเชื่อมโยง  ความสัมพันธ  ความเกีย่วของ 
ของสิ่งแวดลอมกับสิ่งที่เด็กเรียนรู  เปนการพัฒนาไปสูการมองแบบองครวม 
 ส – สืบคน ฝกฝนใหเด็กรูจักการคนควาหาขอมูล  ความรูจากแหลงตางๆ นําไปสู 
การเปนคนใฝรู  รักการอาน  การคนควา 
 ส – ส่ังสม ฝกฝนใหเด็กมหีลักคิดทางวทิยาศาสตร  ทบทวนความถูกตองแมนยาํ   
รูจักฝกหาทางออกเพื่อแกปญหา  พัฒนาตนเองสูความชาํนาญ 
 ส – สรุปผล ฝกใหเด็กๆ รูจกัคิดวิเคราะห  สังเคราะห  ประมวลความคดิ  ลําดับ 
ขั้นตอน  รูจักกลานําเสนอความคิดหรือคําตอบในมุมมองที่เหมือนหรือแตกตาง ดวยตัวเอง 
 หากเดก็ๆ นําทักษะทั้ง  7  มาใชตอเนื่องเปนประจําจนกลายเปนอุปนสัิย  เมื่อไปเรยีนรูใน
เรื่องใดก็สามารถใชทกัษะทัง้  7  ไดดวยตนเองเด็กๆ ก็จะสามารถหาความรูหรือสรางองคความรู
ดวยตนเอง  คดิเปน  ทําเปน  แกปญหาเปน 
 

บทบาทของผูสนับสนุนการเรียนรู 
ตารางที่  7  แสดงบทบาทของผูสนับสนุนการเรียนรู 
 

ทักษะทีใ่หเด็กฝกฝน บทบาทจากครู / ผูปกครอง / ผูสงเสริมกระบวนการเรียนรู 
ส – สงสัย ชักชวนใหสงสัย  อะไร , ทําไม , อยางไร  ตั้งคําถามปลายเปด ,  

ไมรีบใหคําตอบ, ไมมองขามเรื่องเล็กนอย 
ส – สังเกต ใหเวลากบัการสังเกตของเดก็ไมเรงรัด , ใหเวลาในการพนิิจพิเคราะห , 

ใชบันทึกชวยจํา 
ส – สัมผัส ไมปดกั้นการเรียนรูดวยการสัมผัส  ไมรีบใช  หาม...อยา...หยดุ...,  

กระตุนใหใชประสาทสัมผัสทั้ง  5   ในการเรียนรู 
ส – สํารวจ สนับสนุนใหเด็กๆ สํารวจสิ่งตางๆ ชวยหาเครื่องมือที่เหมาะสม,  

เปนผูชวยในการสํารวจ , แนะนําใหเก็บผลลัพธจากการสํารวจ 
ส – สืบคน สงเสริมใหเดก็สืบคนดวยตนเอง  แนะนําแหลงขอมูลเพิม่เติม ,  ชวย

เชื่อมโยงขอมูลความรู 
ส – ส่ังสม ใหโอกาสเดก็ทําซํ้าเพื่อใหเกดิการสั่งสม  เชื่อวาการทําซํ้าชวยใหเกิด

ความชํานาญและเกิดการเรียนรูใหม  ไมเบือ่หนายรําคาญการทําซํ้า 
ส – สรุปผล ฝกใหเด็กสรุปผลดวยตนเอง  ไมยดึติดคําตอบเดียว , ใหอิสระกับ

คําตอบและฟงคําอธิบาย , ชื่นชมและใหกําลังใจทุกครั้งของการเรียนรู 
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ขอพึงปฏิบตัิสาํหรับผูสนับสนุน (บทบาท) การเรียนรูดวยการคนพบ DLP    
              

              ผูสนับสนุนตองมีความเชื่อวา  เดก็มีศักยภาพในตนเอง  เดก็มีความกระหายใครรู   เด็กมี
ความฝนและจนิตนาการ  เดก็มีความปรารถนาเปนคนดี  ดังนั้นจึงตองปฏิบัติตามบทบาทดังนี ้ 
 

ตารางที่  8   แสดงขอพึงปฏิบัติสําหรับผูสนับสนุน (บทบาท) การเรียนรูดวยการคนพบ DLP 
 

ทํา  (DO) ไมทํา  (DON’T) 
1.  ตองกําหนดเปาหมายการเรียนรูที่ชัดเจน 1.  อยาลืมและหลงเปาหมาย   
2.  เนนกระบวนการเรียนรูมากกวาองคความรู  
สรางความคุนเคยวิธีการใหม 

2.  ตองฝกฝนวิธีการบอกคําตอบ โดยไมบอกให
หมด เลิกยึดตดิวิธีการเดิม   

3.  ตองเนนตั้งคําถามปลายเปดใหเด็กใครรู 3.  อยาดวนสรุปคําตอบ  อยาปดกั้นโอกาส 
4.  รูจักสรางเงื่อนไข  กระตุนใหคิด  สงสยั  
อยากรู  อยากเห็น 

4.  ลดการบอกเนื้อหา 

5.  ตองหัดสังเกตแววตา  สีหนา  ทาที ผูเรียน 5.  อยามองขามเรื่องเล็กที่เดก็แสดง 
6.  รูจักใชกระบวนการกลุมจัดการผูเรียน 6.  อยากังวลเรือ่งจํานวนเดก็และเวลาจนคดิวา

ใช  DLP ไมได 
7.  กระตุนเด็กดวย  7  ส. เหมาะกับเหตุการณ 7.  อยากังวลวาตองใหผูเรียนทําครบทั้ง  7  ส.  

พรอมกันขอใหมี ส. ใด ส.หนึ่ง 
8.  สรางบรรยากาศการเรียนรูที่ทาทาย 8.  อยากังวลวาทําสันทนาการไมเปน              

ใชความหลากหลายเรียนรูได 
9.  รูจักสรางสรรคเครื่องมือชวยแบบงายๆ อยู
รอบตัวเด็ก 

9.  อยายึดตดิเครื่องมือตองแพงหรือไฮเทค 

10.  หาทางสงผูเรียนสูจุดหมายปลายทาง 10.  อยาสรุปเองใหเดก็สรุปประมวลดวยตนเอง 
11.  ตองหมั่นบันทึกเพื่อเปนบทเรียน 11.  อยาเก็บสิง่ดีๆ ไวคนเดียวหรือปลอยให

บทเรียนผานไป 
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กระบวนการเรียนรูดวยการคนพบ  (DLP)  Discovery  Learning  ตอการปฏิรูปการศึกษา 
            กระบวนการเรยีนรูดวยการคนพบ (DLP) Discovery  Learning  เปนกระบวนการเรียนรูที่
จะมีบทบาทสาํคัญตอการพัฒนาการเรียนรู  และการปฏิรูปการเรียนการสอนของไทยเนื่องจากเปน
กระบวนการทีมุ่งเนนการพัฒนาศักยภาพของเด็กเปนสําคัญ  เพื่อเปนบุคคลที่มีจิตใจรักการเรียนรู  
อีกทั้งยังสนับสนุนสงเสริมใหผูที่มีบทบาทสําคัญตอกระบวนการเรยีนรูของเด็ก  ไดมีความเขาใจ
และพัฒนาการควบคูกันไปดวยจึงเปนกระบวนการที่สอดรับกับทิศทางการพัฒนาของโลกปจจุบนั
ที่เปนสังคมแหงการเรียนรู 
 

ประโยชนของกระบวนการเรียนรูดวยการคนพบ  (DLP)  Discovery  Learning  ตอครู / อาจารย 
           ครูอาจารยผูเกี่ยวของดานการเรียนรูตางๆ สามารถนํากระบวนการดังกลาวไปใชเปนเครื่องมือ
การเรียนรูของเด็กๆ ในรายวชิาหรือกลุมสาระการเรียนรูตางๆ โดยทําหนาที่ในการสรางบรรยากาศ 
เปดโอกาสใหเด็กๆ ไดใชทกัษะ  “7  ส.”  ทั้งในการเรยีนภายในหองเรียน  ในโรงเรียน  ในชุมชน
หรือแหลงเรียนรูตางๆ 
 

ประโยชนของกระบวนการเรียนรูดวยการคนพบ  (DLP)  Discovery  Learning ตอผูปกครอง 
           ผูปกครองผูสนับสนุนคนสําคัญใหกระบวนการสรางทักษะ  “7  ส.”  ไดเกิดการบมเพาะใน
ตัวเดก็โดยนําแนวทางไปสรางบรรยากาศการเรียนรูภายในครอบครวัทั้งเปนผูชวยเหลือ  ดแูล  สนับสนนุ  
อํานวยความสะดวกใหลูกๆ มีโอกาสฝกใชทักษะอยางเตม็ที่  ไมปดกัน้  เรงรัดเวลาหรือวางกรอบ
การเรียนรูใหกบัเด็กมากเกินไป  ( เอกสารเผยแพรความรู บรษิัทรักลูก  ดิสคัฟเวอรร่ี    เลิรนนิ่ง  จํากดั  ) 

 

การจัดกระบวนการเรียนรูดวยการคนพบ  DLP (DISCOVERY LEARNING PROCESS) 
 เปนกระบวนการที่สงเสริมใหผูเรียนคนพบความรูดวยตวัเอง ซ่ึงนักวิชาการไดเสนอ
รูปแบบการจดัการเรียนรูและข้ันตอนการจัดการเรียนรู ดังนี ้
 พจนา   ทรัพยสมาน (2549 : 16 – 18)  กลาวถึงรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใหผูเรียน
แสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง มีลักษณะสําคัญ ดังนี้ 

1. ยึดหลักการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง (Constructivism)   
ทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเองโดยการสรางสรรคชิ้นงาน (Constructionism) และทฤษฎพีหุปญญา 
(Theory  of  Multiple  Intelligences)  

2. กําหนดขั้นตอนการจัดการเรยีนรู 5  ขั้น   
 รูปแบบการจดัการเรียนรูโดยใหผูเรียนแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง มีขั้นตอน 
ใหผูเรียนเรียนรูจากการคิดและปฏิบัติจริงตามลําดับขั้น 5  ขั้น คือ  
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 ขั้นที่  1  จุดประกายความสนใจ  
 เปนกิจกรรมสรางความรูสึกอยากรูอยากเรยีน ทําใหผูเรียนเห็นคณุคาความสําคัญ และ
ประโยชนของสิ่งที่จะเรียน 
 ขั้นที่  2  วางแผนการเรียนรู 
 เปนขั้นตอนทีผู่เรียนไดวางแผนการเรียนรูของตนเองโดยรวมกนักําหนดขอบเขตแนวทาง 
วิธีการเรยีนรู ประเดน็เนื้อหายอย  แนวทางการบนัทกึ และสรุปผลการเรยีนรูพรอมทัง้จดัทําเครื่องมอื
ที่ใชในการเรียนรู 
 ขั้นที่  3  ลงมือเรียนรูตามแผน 
 เปนขั้นตอนทีผู่เรียนไดลงมอืศึกษาคนควา ศึกษารวบรวมขอมูล ศึกษาปญหา ศึกษาทดลอง 
ตามแผนที่วางไว ฯลฯ  เพื่อแสวงหาและคนพบความรู ขอคิดแนวทางการปฏิบัติ ฯลฯ ดวยตนเอง 

ขั้นที่  4  นําเสนอขอมูลการเรียนรู 
คือ กิจกรรมทีผู่เรียนไดนําขอมูลขอคนพบที่ไดจากการเรยีนรู มารวมกนัวิเคราะหอภปิราย  

เปรียบเทียบเชือ่มโยงความสมัพันธ ประเมนิคา สรุปความคิดรวบยอด คุณคาความสําคัญ แนวคิด
แนวทางปฏิบัติในชีวติประจาํวัน และสรุปขั้นตอนกระบวนการเรยีนรูดวยตนเอง 
 ขั้นที่  5  จัดทําชิ้นงานเพื่อรายงานผลการเรยีนรู 
 การที่ผูเรียนนาํความรู ขอคนพบขอสรุปที่ไดจากการเรียนรูมานําเสนอในรูปแบบตางๆ 
ตามความสนใจ พรอมทั้งบอกเลาเรื่องราวเกี่ยวกับ ขั้นตอนวิธีการเรียนรู แสดงความรูสึกตอผลงาน 
แลวนําผลงานมาแสดงเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและประเมนิซึ่งกันและกนั รวมทั้งวางแผนการตอยอด
การเรียนรูตามความสนใจ 
 รูปแบบการจดัการเรียนรูโดยใหผูเรียนแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเองมีจดุเนนสําคัญ
อยูที่ทําใหผูเรียนเรียนดวยความรูสึกอยากรูอยากเรียน เปนเจาของการเรียนรูที่แทจริง มีโอกาสได
วางแผนการเรียนรู กําหนดขอบเขตแนวทางการเรียนรูของตนเอง ลงมือเรียนรูตามแผนและควบคุม
กํากับการเรยีนรูของตนเอง นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาเรียนรูมาวเิคราะหอภิปราย วิพากษวจิารณ 
เชื่อมโยงความสัมพันธสรุปความรูของตน แลวจัดทําชิ้นงานเพื่อรายงานผลการเรียนรูและกระบวนการเรียนรู
ในรูปแบบตางๆ ตามความสนใจ ทําใหความรูและประสบการณที่ไดรับเปนรูปธรรมชัดเจน รวมทัง้
ไดแลกเปลีย่นเรียนรูซ่ึงกันและกนัประเมนิปรับปรุงผลการเรียนรู วิธีการเรียนรูของตนใหมีประสิทธภิาพ
ยิ่งขึ้น 

3. กําหนดแนวทางการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู และจัดสภาพบรรยากาศที่เอื้อตอ 
ประสิทธิภาพการเรียนรูดังนี้ 

1. กําหนดจุดประสงคการเรียนรูของแตละแผนที่มุงการพฒันาผูเรียนรอบ 
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ดานทั้งดานความรู ความคิด เจตคติ และทกัษะกระบวนการ 

2. การกําหนดเนือ้หาสาระการเรียนรูเปนหัวเรื่องใหญ ใหผูเรียนมีสวนเปนผู 
กําหนดรายการเนื้อหาสาระยอยตามความถนัดความสนใจดวยตนเอง 

3. การกําหนดเวลาการเรียนรู ใหเพียงพอที่ผูเรียนจะมกีระบวนการคิด  การ 
ปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางเพื่อแสวงหาและคนพบความรูของตนเอง 

4. ใหโอกาสผูเรียนเลือกนํากระบวนการเรียนรู และวิธีเรยีนรูที่หลากหลายมา 
ใชตามความเหมาะสม 

5. การสงเสริมใหผูเรียนใชความสามารถรอบดานตามทฤษฎีพหุปญญาเปน 
เครื่องมือในการเรียนรูและนําเสนอผลการเรียนรูของตน 
              การจัดการเรียนรูโดยใหผูเรียนแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง ผูเรียนตองเรียนรูดวย
ตนเองจากการคิดและปฏิบัติจริงตามลําดับขั้น ตั้งแตการแสวงหาขอมูลความรู บันทึก นําเสนอ วิเคราะห 
อภิปราย สรุปและจัดทําชิน้งานเพื่อนําความรูที่ไดคนพบมาทําใหเปนรูปธรรม เพื่อความภาคภูมใิจ
ในความสําเร็จของการเรียนรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน กิจกรรมการเรียนรูดังกลาวจําเปนตอง
ใชความสามารถในดานตางๆ เปนเครื่องมือในการเรยีนรูและนําเสนอผลการเรียนรู รูปแบบการ
จัดการเรียนรูโดยใหผูเรยีนแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง ไดสงเสริมใหผูเรียนใชความสามารถรอบดาน
ของตนเองเปนปจจยัในการเรียนรูสําคัญที่จะทําใหการเรยีนรูประสบความสําเร็จ ทฤษฎีพหุปญญา
เปนทฤษฎีที่เสนอแนวคิดเรื่องความสามารถรอบดานของบุคคล และการใชความสามารถรอบดานเปน
เครื่องมือในการเรียนรูและแกปญหาชีวิตประจําวนั ซ่ึงจะเปนประโยชนสําหรับผูสอนที่จะนํามาใช
เปนแนวทางในการตั้งคําถามและจัดกิจกรรมกระตุนใหผูเรียนคิด และปฏิบัติตามลําดับขั้น เพื่อให
สามารถเรียนรูดวยตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ ความสัมพันธระหวางความสามารถรอบดานซึ่ง
เปนปจจยัในการเรียนรูในตวัผูเรียนกับขั้นตอนกระบวนการเรียนรูและผลการเรียนรูที่เกิดกับผูเรียน
แสดงใหเห็นไดดังแผนภูมิที่ 9 
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แผนภูมิที่  9  รูปแบบการจดัการเรียนรูโดยใหผูเรียนแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง 
ที่มา   :   พจนา   ทรัพยสมาน , การจัดการเรียนรูโดยใหผูเรียนแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ,  2549) ,  21.    

ปจจัยในตัวผูเรียน กระบวนการเรียนรู ผลการเรียนรู 

1.  จุดประกายความสนใจ 
-  สังเกต  รับรู 
-  วิเคราะห  วิจารณ 
-  สรุป 

การพัฒนาดานเจตคติ 
-  ตระหนักในคุณคาความสําคัญ 
เห็นประโยชนของสิ่งที่จะเรียน 
-  อยากรู  อยากเรียน 

2.  วางแผนการเรียนรู 
-  กําหนดจุดประสงค /ขอบเขต  
วิธีการเรียนรู  แหลงเรียนรู 
-  วิเคราะห  วิจารณ 

3.  ลงมือเรียนรูตามแผน 
-  ศึกษาคนควา / รวบรวมขอมูล 
/ ทดลอง ฯลฯ 
-  บันทึกขอคนพบ / ขอมูล 
-  ประเมินระหวางปฏิบัติ 

4.  นําเสนอขอมูลการเรียนรู 
-  เตรียมการนําเสนอ 
-  นําเสนอ / วิเคราะหอภิปราย 
-  สรุปความรูและวิธีเรียนรู 

5.  จัดทําช้ินงาน 
-  รายงานผลการเรียนรู และ
วิธีการเรียนรู 
-  นําเสนอและประเมิน 

การพัฒนาทักษะการวางแผนการ
เรียนรู 
-  ขอบเขตสาระการเรียนรู 
-  วิธีการเรียนรู 
-  แหลงการเรียนรู 
-  วิธีการบันทึกขอมูลความรู 
-  วิธีการสรุปรายงาน / ประเมินผล 

การพัฒนาคุณภาพรอบดาน 
-  ความรูความคิด 
-  ทักษะกระบวนการ 
-  คานิยม  คุณลักษณะที่ดี 
-  มีความสุข  สนุกกับกิจกรรม 

พัฒนาคุณภาพรอบดาน 
-  ความรูความคิด 
-  ทักษะกระบวนการ 
-  คานิยม  คุณลักษณะที่ดี 
-  มีความสุข  ภาคภูมิใจ 

พัฒนาคุณภาพรอบดาน 
-  ความรูความคิด 
-  ทักษะกระบวนการ 
-  คานิยม  คุณลักษณะที่ดี 
-  มีความสุข  ภาคภูมิใจ 
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วรรณา  รัตนจันทร   ศกึษานิเทศก  ชํานาญการพิเศษ  สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
อุทัยธาน ี (อางถึงในการเรยีนรูดวยการคนพบ [ออนไลน] เขาถึงเมื่อ 27 เมษายน 2551 
http://school.obec.go.th/niteduthai/file/DLP.doc) ไดกลาวถึงการจดักระบวนการเรียนรูดวยการ
คนพบ  DLP  ไวดังนี ้
 การเรียนรูดวยการคนพบ DLP (DISCOVERY LEARNING PROCESS) เปนกระบวนการ
เรียนรูรูปแบบหนึ่งที่ชวยสงเสริมใหผูเรียนไดรับการพัฒนาอยางมีคุณภาพซึ่งเปนรูปแบบที่เนนให
ผูเรียนไดคนพบศักยภาพดวยการคนหาคําตอบดวยตนเอง แลวนํามาพฒันาใหเปนกระบวนการเรียนรู
จนเกดิเปนทกัษะและผลที่ไดคือวิถีการเรียนรูเฉพาะตน ซ่ึงจะเปนองคความรูที่ตกผลึกในตวัผูเรียน 
  

ลักษณะสําคัญของการเรียนรูดวยการคนพบ   DLP  (DISCOVERY LEARNING PROCESS) 
1. บูรณาการความรู   บูรณาการทักษะ 
2. ความรูไดมาจากการผานกระบวนการเรียนรู 
3. มีการประเมินผลตามสภาพจริง 
4. เชื่อมโยงประสบการณเดิมนํามาสูประสบการณใหม 
การเรียนรูดวยการคนพบ DLP เปนการเรียนรูแบบสนกุคิด สนุกคน ดวยการใชทักษะ 7 ส.  

คือ สงสัย สังเกต สัมผัส สํารวจ สืบคน ส่ังสม และสรุปผล รายละเอียดดังนี ้
 1. สงสัย มนษุยมีความอยากที่จะคนหาความหมายแตกาํเนิด (The search for meaning is 
innate) ควรสรางความทาทายการเรียนรูดวยคําถาม 
 การสรางองคความรูดวยคําถาม 5 ชนิด 

     คําถามเชิงนัย , เชิงอุปมา (Inference Question)  
     คําถามเชิงใหอธิบาย (Interpretation Question) 
     คําถามเชื่อมโยง (Transfer Question) 
     คําถามเชิงสมมติฐาน (Question about Hypotheses) 
     คําถามสะทอนกลับ ชวนไตรตรอง (Reflective Question) 
2. สังเกต  การเรยีนรูตองอาศัยการทํางานของระบบสรีระทั้งหมด (Learning engages the  

entire physiology) การสรางความสนุกสนานการเลนอยางผอนคลาย มีสวนสําคัญตอการเรียนรูทั้ง
ภายในและภายนอกหองเรียน โรงเรียน ชมุชน และแหลงการเรียนรู  
  3.    สัมผัส  ตวัรับความรูสึกทั้ง 5 ไดแก ตา หู จมูก ล้ิน และกาย ทําใหคนแตละคนมคีวาม
ถนัดในการเรียนรูจากการรับตัวกระตุนจากภายนอกแตกตางกัน เชน บางคนถนัดเรยีนรูดวยการ
ไดรับกลิ่นหรือรสหรือการสัมผัส 
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 4.    สํารวจ  เด็กจะเขาใจไดงาย และจดจําไดอยางแมนยาํ เมื่อส่ิงนั้นหรือทักษะนัน้มอียูใน
ระบบการจดจาํแบบธรรมชาติที่มีความสัมพันธกับตัวเดก็ การเรียนรูที่สอดคลองกับกิจกรรมใน
ชีวิตประจําวัน หรือส่ิงที่มีอยูจริงในสภาวะแวดลอมเปนตวัผลักดันใหเกดิความรู 
 5.    สืบคน นําความรูที่มีอยูในตัวผูเรียน มาแลกเปลี่ยนกับความรูในตํารา (Explicit 
knowledge) ซ่ึงจะเปนกระบวนการจัดการความรูที่บังเกดิผล 
 6.    สั่งสม  การรวบรวมหรือผนวกความรู (Combination) โดยนําความรูที่ชัดแจงอัน
มากมายหลากหลาย มารวบรวมบันทึกจัดกลุม แบงหมวดหมูไดเปนความรูที่ชัดแจง และยกระดับ
ความรูเพิ่มมากขึ้น  
.     7.  สรุปผล นําความรูที่ชัดแจงจากการสั่งสมไปปฏิบัติ ประยุกตเปนผลิตภัณฑ 
กระบวนการ วิธีการใหม หรือปรับปรุงของเกาใหเกิดคณุคา และมูลคา และในกระบวนการนั้นเองก็
จะเกดิการเรยีนรูเปนความรูฝงลึกที่ยกระดบัขึ้นไปอีกในตัวบุคคล 
 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู 
1. ขั้นกระตุนความอยากรู  ส-สงสัย 

     คําถาม 
     ส่ือกระตุน 
     เรื่องใกลตวั 
     เรื่องที่ตองการคนพบ  

2. ขั้นจัดการความอยากรู  ส. สังเกต   ส.สัมผัส   ส.สํารวจ 
     รับโจทย/ตัง้โจทย 
     วางแผนกบัสิ่งอยากรู 
     ทําเดี่ยว/เปนกลุม  

3. ขั้นตรวจสอบความอยากรู   ส.สืบคน    ส.ส่ังสม 
     ถูก/ผิด 
     อภิปราย/สังเคราะห 
     ทําผิดทําใหมได 
     แหลงขอมูล 
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   4.    ขั้นสรุปผลความอยากรู    ส.สรุปผล 
       สรุปผลความรู เดี่ยว/กลุม 
       สรุปผลการทํางาน/วิธีหาความรู 
       ส่ิงที่อยากรูเพิ่มเติม 
 
แผนภูมิขั้นตอนการจัดการเรียนรู 
 
 
 

กระตุนความอยากรู 
 
 
 
                                                                                                     
 
      สรางองคความรูใหม                                                                               วางแผนจดัการ 
                                                                                                                          ความอยากรู 
   
 
 
 
                                                        ผสานความรูกับสิ่งทีค่นพบ                           
 
 

 
 

แผนภูมิที่  10  ขั้นตอนการจดัการเรียนรูดวยการคนพบ DLP 
ที่มา :  วรรณา  รัตนจันทร , ศึกษานิเทศก  ชํานาญการพิเศษ ,  สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
อุทัยธานี , การเรียนรูดวยการคนพบ [ออนไลน] เขาถึงเมื่อ  27  เมษายน 2551                                    
( http://school.obec.go.th/niteduthai/file/DLP.doc) 

 สงสัย 

  สังเกต 

  สัมผัส 

   สํารวจ 

ธรรมชาติ 
  มนุษย 

   สืบคน   ส่ังสม 

 สรุปผล 
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เมื่อจัดกจิกรรมการเรียนรูดวยการคนพบ  DLP จะมีผลให  

1. เด็กเรยีนรูในรปูแบบที่ตนเองถนัดเกิดความเขาใจและจดจําส่ิงที่เรียนรูไปไดนาน 
2. เด็กสนุกพอใจในการเรยีนรูที่มาจากความสงสัยหรือสนใจของตนสอดคลองกับ 

ธรรมชาติการเรียนรูของมนษุย จึงมีความสุขและมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนรู 
 3.     เด็กมีทักษะที่ดใีนการเดินทางไปสูความรู  ฝกใหเด็กคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน 
เชื่อมั่นวาตวัเองไปหาความรูไดตลอดเวลา 
 4.     เด็ก ๆ มีโอกาสใชพลังความคิดการสรางสรรคของตน ทําใหผูเรียนมีวงจรการเรยีนรู
เกิดการเรยีนรูอยางไมมีที่ส้ินสุด 
 จากผลดังกลาวขางตน จะทําใหผูเรียน/เดก็ เกิดการพฒันาไปสูการเปนผูรักการเรียนรูตอไป 
 

การนําการเรียนรูดวยการคนพบ DLP (DISCOVERY LEARNING PROCESS) ไปใชในโรงเรียน 
1. พิจารณาหลักสูตร/สาระการเรียนรู 
2. กําหนดแหลงขอมูล 
3. กําหนดขอบขายความอยากรูในตัวผูเรยีน 
4. กําหนดกิจกรรมการเรียนรู/กระบวนการเรียนรู 
5. กําหนดวิธีการประเมินผล 

 

ดังนัน้จึงสรปุไดวา  กระบวนการเรียนรูดวยการคนพบ ยึดหลักการจัดการเรียนรูตามทฤษฎ ี
การสรางความรูดวยตนเอง(Constructivism) ทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเองโดยการสรางสรรคชิ้นงาน 
(Constructionism) และทฤษฎีพหุปญญา (Theory  of  Multiple  Intelligences) การจดัการเรียนรูโดย
ใหผูเรียนแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง ผูเรียนตองเรียนรูดวยตนเองจากการคิด และปฏิบัติ
จริงตามลําดับขั้น ตั้งแตการแสวงหาขอมูลความรู บันทึก นําเสนอ วิเคราะห อภิปราย สรุปและจัดทํา
ชิ้นงานเพื่อนําความรูที่ไดคนพบมาทําใหเปนรูปธรรม เพื่อความภาคภูมิใจในความสําเร็จของการเรียนรู
และแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน  
 DLP (Discovery Learning Process) คือ ทักษะการเรียนรูที่เรียกวา “7 ส.” (สงสัย สังเกต 
สัมผัส สํารวจ สืบคน ส่ังสม และสรุปผล) ซ่ึงเปนอีกคําตอบหนึ่งที่จะกระตุนธรรมชาติความอยากรู
ของเด็กใหเขมแข็ง โดยที่พอแม ผูปกครอง และครูเปนสวนสําคัญที่ชวยใหเด็กกลาทีจ่ะคิดออกนอก
กรอบและมีจนิตนาการ สามารถเรียนรูกบัสิ่งรอบขางที่อยูในชวีิตประจําวนัได 
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  การวัดและประเมินผล  
 

                 การวัดและประเมนิผลการเรียนรูเปนขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
สําคัญ เพราะเปนขั้นตอนที่เปนกระบวนการในการคนหาขอมูลสารสนเทศของผูเรียนในการแสดง
พัฒนาการ  ความกาวหนา  และความสําเรจ็ในการเรียนรูซ่ึงจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการสงเสริม
ใหผูเรียนเกิดการพัฒนาและการเรียนรูไดเต็มตามศักยภาพ  ( กองวิชาการ  สํานักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร  
2548 :  2 )   
                 วิธีการวัดและประเมินผลที่เปนที่ยอมรับกันวาสอดคลองกับแนวทางการจัดการเรียน 
การสอนที่เนนนักเรยีนเปนสําคัญ  คือ  การประเมินตามสภาพจริง  ( Authentic  Assessment ) ซ่ึง
เปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  หมวด  4  มาตรา  26  ที่ใหสถานศึกษา
จัดการประเมินนักเรียนโดยพจิารณาจากพัฒนาการของนักเรียน  ความประพฤติ  การสังเกตพฤติกรรม
การเรียน การรวมกิจกรรมและการทดสอบควบคูไปในกระบวนการเรียน (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ  2542  :  14 ) 
                 การวัดและประเมินผลการเรียนรู  (กระทรวงศึกษาธิการ  2544  :  24 – 25)  แบงออกเปน  
3  ลักษณะ  ดังนี้ คือ 

1. การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน  จุดหมายสําคัญคือมุงหาคําตอบวานักเรียนม ี
ความกาวหนาทั้งดานความรู  ทักษะกระบวนการ  คณุธรรมและคานิยมอันพึงประสงคอันเปนผล
เนื่องจากการจดักิจกรรมการเรียนรูหรือไม / เพียงใด  ดังนั้น การวัดและการประเมนิจึงตองใชวิธีที่
หลากหลายเนนการปฏิบัติใหสอดคลองและเหมาะสมกบัสาระการเรียนรู  กระบวนการเรียนรูของ
นักเรียนและสามารถดําเนินการอยางตอเนือ่งควบคูไปในกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียน  โดย
ประเมินความประพฤติ  พฤติกรรม  การเรียน  การรวมกจิกรรม  และผลงานจากโครงงานหรือแฟม
สะสมผลงาน  ผูใชผลประเมินในระดับชั้นเรียนที่สําคัญคือนักเรียน  ครู  และพอแม  ผูปกครอง  
จําเปนตองมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย  วิธีการ  และคนหาขอมูลเกณฑตางๆ ทีจ่ะทําให
สะทอนใหเหน็ภาพสัมฤทธิ์ของการจัดกจิกรรมการเรียนรู  นักเรียนจะทราบระดับความกาวหนา  
ความสําเร็จของตน  ครูผูสอนจะเขาใจความตองการของนักเรียนแตละคน  แตละกลุมใหระดับ
คะแนนหรือจดักลุมนักเรยีน  รวมทั้งประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนของตนเองได  
ขณะที่พอแม  ผูปกครอง  จะไดทราบระดับความสําเร็จของนักเรียน 

2.   การประเมินผลระดับสถานศึกษา  เปนการประเมินเพือ่ตรวจสอบความกาวหนา 
ดานการเรยีนรูเปนรายชั้นปและชวงชัน้สถานศึกษานําขอมูลที่ไดนี้ไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอน และคุณภาพของนักเรียนใหเปนไปตามมาตรฐานการเรียนรู  รวมทั้งนําผล
การประเมินรายชวงชั้นไปพิจารณาตัดสินการเลื่อนชวงชั้น  กรณีนักเรียนไมผานมาตรฐานการเรียนรู
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ของกลุมสาระตางๆ สถานศึกษาตองจดัใหมีการเรียนการสอนซอมเสริม  และจัดใหมีการประเมินผล
การเรียนรูดวย 

3. การประเมินคณุภาพระดับชาติ  สถานศึกษาตองจัดใหนักเรียนทุกคนที่เรียนในป 
สุดทายของแตละชวงชั้น  ไดแก  ชั้นประถมศึกษาปที่  3  ชั้นประถมศึกษาปที่  6  ชั้นมัธยมศึกษาป
ที่  3  และชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  เขารับการประเมินคุณภาพระดับชาต ิ ในกลุมสาระการเรียนรูที่
สําคัญ  ไดแก  ภาษาไทย  คณติศาสตร  วิทยาศาสตร  และสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
ภาษาอังกฤษ  และกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดตอไป  ขอมูลที่ได
จากการประเมนิจะนําไปใชในการพัฒนาคณุภาพของนักเรียน  และคณุภาพการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษาแตละแหง  
                  ดังนั้นสรุปไดวา  การวดัและประเมินผลการเรยีนรูมีความสําคญัตอนกัเรยีน  ครู  ผูปกครอง 
รวมทัง้สถานศกึษาที่มหีนาทีจ่ัดการศกึษา สวนวิธีการวัดและประเมนิผลที่เปนทีย่อมรับกันวาสอดคลอง
กับแนวทางการจดัการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนสาํคัญ  คือ  การประเมินตามสภาพจริง         
( Authentic  Assessment ) ซ่ึงเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542   
 
ความหมายของการประเมินผลตามสภาพจริง 
                   การประเมินตามสภาพจริง  คือ  กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลสารสนเทศ  ตรวจสอบ 
และตีความ (Interpret)  ความสามารถรวมของผูเรียน  ในดานความรูความสามารถ  ทักษะ  เจตคติ  
และจริยธรรม  จากผลงานการแสดงออกหรือการปฏิบัติที่เปนสภาพจริง  ทั้งในหองเรียนและนอก
หองเรียน ดวยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อสะทอนความสามารถที่แทจริงของผูเรียน   
                  ผูสอนจะกําหนดเปนคะแนนที่เปนตัวเลข หรือกําหนดเปนเกรดซึ่งเปนตวัอักษร  หรือ
การจัดอันดับดวยการบรรยาย  (Descriptive  Ranking)  เกี่ยวกบัการทํางานของผูเรียน  เชน  
โครงงานหรืองานประดษิฐ  เปนตน  (จีรวรรณ   ไตรโสรัส.  เอกสารประกอบการสอน ใบความรูที่  
2  : 5 )   
                  การประเมินผลตามสภาพจริง  (Authentic  Assessment)  หมายถึง  กระบวนการสังเกต  
การบันทึก  และรวบรวมขอมูลจากงานและวิธีการที่นกัเรียนทํา  เพื่อเปนพื้นฐานของการตัดสินใจ
ในการศึกษาถงึผลกระทบตอเด็กเหลานั้น  การประเมนิจากสภาพจรงิจะไมเนนการประเมินเฉพาะ
ทักษะพื้นฐานแตจะเนนการประเมนิทักษะการคดิที่ซับซอนในการทํางานของนกัเรยีน  ความสามารถ
ในการแกปญหา และการแสดงออกทีเ่กดิจากการปฏิบัติในสภาพจริงในการเรียนการสอนทีเ่นนนกัเรยีน
เปนศูนยกลาง  เปนผูคนพบและผูผลิตความรู  นักเรียนไดฝกปฏิบัติจริงรวมทั้งเนนพฒันาการเรียนรู
ของนักเรียนเพื่อสนองจุดประสงคของหลักสูตรและความตองการของสังคม   
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การประเมินผลจากสภาพทีแ่ทจริงจะแตกตางจากการประเมินการเรยีนหรือการประเมินเพื่อรับรอง
ผลงานเพราะเนนการใหความสําคัญกับพัฒนาการและความตองการชวยเหลือและการประสบ
ความสําเร็จของนักเรียนแตละคนมากกวาการประเมินผลการเรียนที่มุงการใหคะแนนผลิตผลและ
จัดลําดับที่  แลวเปรียบเทยีบกับกลุม  (ไสว  ฟกขาว  2542 : 167 , อางถึงใน สมพร  พงษเสถียรศกัดิ์  
2546  :  63 ) 
                  สรุปไดวา  การประเมินตามสภาพจริง  ( Authentic  Assessment )  หมายถึง  กระบวนการ
รวบรวมขอมลูจากการปฏิบัติจริง ทั้งในและนอกโรงเรยีนของผูเรยีน  โดยมีการตรวจสอบ  ตีความ  
ความสามารถรวมของผูเรียนในดานความรู  ทักษะ/กระบวนการ  เจตคติ  โดยสะทอนความสามารถ
ที่แทจริง  ทั้งนี้ตองมีการประเมินผลแบบองครวม 
 
ลักษณะสําคัญของการประเมินผลตามสภาพจริง 
       การประเมนิตามสภาพจรงิ  เปนการประเมนิผลที่กาํหนดใหนกัเรยีนไดแสดงกระบวนการ  
(Process)  หรือผลงาน  (Product)  หรือความสามารถที่จําเปนซึ่งสอดคลองกับชีวิตจริงมากที่สุด  
ซ่ึงวัฒนาพร  ระงับทุกข  (2542  :  53)  ไดกลาวถึงลักษณะที่สําคัญของการประเมินตามสภาพจริง
ไวดังนี ้

1. เปนการประเมินที่กระทําไปพรอมๆ กับการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนและ 
การเรียนรูของนักเรียนซึ่งสามารถทําไดตลอดเวลากบัทุกสถานการณทั้งที่โรงเรยีน  บาน  และชุมชน 

2. เปนการประเมินที่เนนพฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียนที่แสดงออกมาจริงๆ 
3. เนนการพัฒนานักเรียนอยางเดนชัด  และใหความสําคัญกับการพัฒนาจุดเดนของ 

นักเรียน 
4. เนนการประเมินตนเองของนักเรียน 
5. ตั้งอยูบนพืน้ฐานของสถานการณจริง 
6. ใชขอมูลที่หลากหลายมกีารเก็บขอมูลระหวางการปฏิบัตใินทุกดานทั้งที่โรงเรียน 

และชุมชนอยางตอเนื่อง 
7. เนนคุณภาพของผลงานที่นักเรียนสรางขึน้  ซ่ึงเปนผลงานจากบูรณาการความรู 

ความสามารถหลายๆ ดานของนักเรียน 
8. เนนการวัดความสามารถในการคิดระดับสงู  (ทักษะการคิดที่ซับซอน)  เชน  

 การวิเคราะห  การสังเคราะห 
9. สงเสริมการปฏิสัมพันธเชิงบวก  มีการชืน่ชม  สงเสริม  และอํานวยความสะดวก 

ในการเรยีนรูของนักเรียน  และนักเรียนไดเรียนอยางมคีวามสุข  
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10. เนนการมีสวนรวมระหวางนกัเรียน  ครู  ผูปกครอง 
 

หลักพื้นฐานของการประเมินตามสภาพจริง 
                    หลักพื้นฐานและความรูเกี่ยวกบัการประเมินตามสภาพจริงสรุปไดดังตอไปนี้   
(จีรวรรณ   ไตรโสรัส  เอกสารประกอบการสอน ใบความรูที่  2  : 5-6)  

1. การประเมินไมเนนวัดเฉพาะดานความรูเทานั้น  แตใหความสําคัญทั้ง  3  ดาน  คือ   
ความรู  ทักษะ  กระบวนการ  (การปฏิบัติ)  รวมทั้งเจตคตคิานิยมและจรยิธรรม 

2. เนนการประเมินความกาวหนา  รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนาการเรียนของผูเรียน 
มากกวาการตดัสินเลื่อนชั้น 

3. มุงคนหาจุดเดนของผูเรียนเพื่อสงเสริมความรูความสามารถใหเต็มศักยภาพของ 
ผูเรียน  สวนจดุดอยผูสอนตองหาทางปรับปรุงพัฒนาใหดีขึ้น 

4. เนนการประเมินผลอยางมีความหมายและสอดคลองกับโลกแหงความเปนจริงใน 
ชีวิตประจําวัน 

5. การประเมินจะตองสื่อสารใหเขาใจกันระหวางครูวา จะทําใหการเรยีนการสอนม ี
ประสิทธิภาพขึ้นไดอยางไร 

6. การประเมินจะตองวดัผลพิสัยของความสามารถดานตางๆ ของผูเรียนอยาง 
กวางขวาง 

7. เนนความรวมมือในการประเมินจากทกุฝาย  ไดแก  ผูสอน  ผูเรียน  เพือ่น   
ผูปกครองและผูที่เกี่ยวของกบัการจัดการเรยีนรู 
 

ยุทธศาสตรการประเมินตามสภาพจริง 
 ยุทธศาสตรการประเมินตามสภาพจริง  มี  2  ลักษณะ  คอื 

1. การประเมินอยางเปนทางการ  เปนการประเมินจากเครื่องมือวัดผล  ไดแก 
     ขอสอบที่ผูสอนสรางขึ้น  มีหลากหลายวิธีใชวดัความรูทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติใช 

วัดผลในระหวางเรียน  หรือหลังเรียน หรือปลายภาคเรียน 
             ขอสอบมาตรฐาน ใชวัดดูคณุภาพการศึกษา 

คะแนนวดัความรูปลายภาคเรียนจะตองใหสัดสวนนอยลง  เนื่องจากการประเมินตาม 
สภาพจริงจะตองประเมินดานอื่นๆ อีกหลายดาน  มใิชเนนเพยีงดานความรูเทานั้น 

2. การประเมินอยางไมเปนทางการ  จะเนนการแสดงออกหรือการปฏิบัติ (Performance)   
กระบวนการ  (Process)  ผลผลิต (Product)  และแฟมสะสมงาน (Portfolio)   
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ลักษณะสําคัญของการประเมินอยางไมเปนทางการ  จะอยูบนพื้นฐานของการปฏิบัติและ 
สถานการณที่เปนจริง  และสงเสริมพัฒนาการของผูเรียนทุกดาน  ใหความสําคญักับจุดเดนของ
ผูเรียน  ใชประเมินไดตลอดเวลา  ทุกสถานที่  ทุกสถานการณ  เชน  ที่บาน  โรงเรียน  และชุมชน  
เปนการประเมินที่จะตองกําหนดเกณฑการประเมิน  (Rubric)  และระดับคุณภาพ  (Quality)  ของ
แตละเกณฑ  เพื่อสรางความมั่นใจในความยุติธรรมและสามารถแปลผลได  โดยตองมีมาตรฐานคือ 
มีความเที่ยงตรง  ความเชื่อมั่น  และความเปนปรนัย 
  การประเมินแบบนี้ใชวิธีการที่หลากหลาย  เชน 
       การสังเกต 
       การสัมภาษณ 
       การรายงานตนเอง 

     การแสดงบทบาทสมมุติ 
     การตรวจผลงาน  
     แฟมสะสมผลงาน 
     ระเบียนพฤติการณ 
     ฯลฯ 
  

หลักความจําเปนของการประเมินผลตามสภาพจริง 
                สําหรับหลักการจําเปนของการประเมินผลตามสภาพจริง  กรมวิชาการ (2542  :  27)  ได
กลาวไวดังนี ้

1. เปนการประเมินความกาวหนา  และการแสดงออกของนักเรียนแตละคนโดยไมจํา 
เปนตองเปรียบเทียบกับกลุม  บนรากฐานของทฤษฎีทางพฤติกรรมการเรียนรูและดวยเครื่องมือ
ประเมินที่หลากหลาย 

2. การประเมินผลตามสภาพจริงจะตองมีรากฐานบนพัฒนาการและการเรยีนรูทาง 
สติปญญาที่หลากหลาย 

3. การประเมินผลตามสภาพจริงและการพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสม จะจดัทําให 
สงเสริมซึ่งกันและกัน คือ  จะตองพัฒนามาจากบริบท (สภาวะแวดลอม) ที่มีรากฐานทางวัฒนธรรม
ที่นักเรียนอาศยัอยู และตองเรียนรูใหทนักบักระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 

4. ความรูในสาระการเรียนรูทั้งในทางกวาง  และทางลึกจะนาํไปสูการพัฒนาใหนกัเรยีน 
เรียนรูมากขึ้น  เพื่อใหนักเรียนไดบรรลุเปาหมาย  สนองความตองการ  และเสริมสรางศักยภาพของ
นักเรียนอยางเต็มที่ 

5. การเรียน  การสอน  การประเมิน  จะตองหลอมรวมกัน  และการประเมินตอง 
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ประเมินตอเนือ่งตลอดเวลาที่ทําการเรียนการสอน  โดยนักเรียนมีสวนรวม 

6. การเรียน  การสอน  การประเมิน  เนนการปฏิบัติจริงในสภาพที่สอดคลองหรือ 
ใกลเคียงกับธรรมชาติความเปนจริงของการดําเนินชวีิต  งาน  หรือกิจกรรมการเรียนการสอน  เปด
โอกาสใหนักเรียนไดคดิดวยตนเอง 

7. การเรียนการสอนจะตองเปนไปเพื่อพัฒนาศักยภาพใหเตม็ที่สูงสุดตามสภาพที่เปน 
จริงของแตละบุคคล 
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แผนภูมิที่  11  แผนงานการประเมินผลตามสภาพจริง 
ที่มา  :  กรมวชิาการ ,  การประเมินผลจากสภาพจริง (Authentic  Assessment) พิมพคร้ังที่  2   
 (กรุงเทพมหานคร  :  โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว ,  2542) , 30.  

1 )  จุดประสงคและ
เปาหมายการประเมินคือ
อะไรประเมินพัฒนาการ
และผลการเรียนรู 
-  สอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรู 
-  สะทอนพัฒนาการใน
ขอบเขตและหัวขอการ
เรียนรูทั้งหมด 
-  ฯลฯ 

2) จะประเมินอะไร
พัฒนาในดานใด 
-  ศิลปะและดนตรี 
-  พัฒนาการทาง
รางกาย 
-  คณิตศาสตร 
-  ภาษา 
-  วิทยาศาสตร 
-  สังคมและวัฒนธรรม 
-  พัฒนาการทาง
บุคลิกภาพ 
หัวขอการเรียนรู 
-  ความรู 
-  ทักษะ 
-  ความรูสึก  เจตคติ 
-  คุณลักษณะ 
    ฯลฯ 

8)  ใชเกณฑอะไร
ประเมินผลผลิต 
-  จุดประสงคการ
เรียนรู 
-  พัฒนาเกณฑ
มาตรฐานวิชา 
-  จุดประสงคของ
หลักสูตร 

7)  ขอมูลประเมินจะบันทึก
ประมวลจัดการอยางไร 
-  รายการกระบวนการ 
-  เอกสารสําคัญของแฟม
สะสมงาน 
-  การบันทึกขอมูล 
-  เก็บขอมูลดวย
คอมพิวเตอร 

5)  ใครเกี่ยวของบาง 
-  นักเรียน 
-  ผูปกครอง 
-  ครูประจําช้ัน 
-  นักวิชาการอื่นๆ 
-  อื่นๆ 

6)  จะลงมือประเมินเมื่อใด
และที่ไหน 
-  ระหวางนักเรียนทํากิจกรรม 
-  ระหวางการทํางานกลุม /
โครงการ 
-  นอกเวลาเรียน / โรงอาหาร 
-  เหตุการณ / งานพิเศษ 
-  การประชุมสัมมนา 
-  เชา / บาย 
-  วันใดของสัปดาห 
-  เวลาวาง / พักกลางวัน   
ฯลฯ 

3)  ทําอยางไรจึงจะได
พัฒนาการและ
ความสามารถของเด็ก
ปรากฎใหเห็น 
-  รูปแบบการทํานาย
พัฒนาการและการเรียนรู 
-  สิ่งที่นักเรียนเลือกทํา 
-  ความสัมพันธระหวาง
นักเรียนกับสื่อ เพื่อนรวม
หอง  และผูปกครอง 
-  ผลของการแสดงออก
และผลผลิตของนักเรียน 

4)  จะใชยุทธศาสตร
เทคนิควิธีใดบาง 
-  การสังเกต 
-  การบันทึก 
-  พฤติกรรม 
-  แบบสํารวจรายการ 
-  มาตราสวนประมาณคา 
-  เครื่องมือวินิจฉัย
ขอบกพรอง 
-  อื่นๆ  
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               สรุปไดวา  การประเมินผลตามสภาพจริงเปนการประเมินผลการกระทําการแสดงออกของ
นักเรียนหลายๆ ดานตามสภาพความเปนจริงทั้งในและนอกหองเรยีน  มีลักษณะเปนการประเมนิ
แบบไมเปนทางการ  สามารถกระทําไดตลอดเวลากับทุกสถานการณ  มีการใชขอมูลและวิธีการที่หลากหลาย
ในการประเมนิ  เชน  การสังเกต  การสัมภาษณ  การตรวจงาน  การรายงานตนเองของนักเรียน  
บันทึกจากผูที่เกี่ยวของ  และการประเมินโดยใชแฟมสะสมงาน  เปนตน  ลักษณะของการประเมินผลตาม
สภาพจริงดังกลาวเอื้อตอการไดมาซึ่งขอมูลที่เปนประโยชนตอการพัฒนานักเรียนในดานพฤติกรรม
การแสดงออกของนักเรียนอนัเปนผลมาจากการเรียนรูในกระบวนการเรียนการสอน 
               สําหรับการทําวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดวิเคราะหหลักสูตรรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม          
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  เนื้อหา  รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักไตรสิกขาโดยเนนมรรคแปด
และบูรณาการกับทักษะ 7 ส.  เพื่อกําหนดแนวทางการวดัและประเมินผลนักเรียน  ตลอดระยะเวลา
การจัดการเรยีนรูตามหลักไตรสิกขาทั้งวัดผลกอนเรียน ระหวางเรียน และหลังเรียน โดยวัดและ
ประเมินผลทั้ง  3  ดาน  คือ  ดานความรูโดยใชแบบทดสอบปรนัย  4  ตัวเลือก  จํานวน  30  ขอ  ดาน
ทักษะใชแบบประเมินผลงานนักเรยีน  และดานจิตพิสัยใชแบบสอบถามความคิดเหน็นักเรียน 
 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
          งานวิจยัที่เกี่ยวของกับการจัดการเรยีนรูตามหลักไตรสิกขาโดยใชกระบวนการเรียนรูดวยการ
คนพบ  DLP  ทั้งในประเทศ และตางประเทศที่ผูวิจัยรวบรวมนําเสนอ  ดังนี ้
 
งานวิจัยเก่ียวกับการจัดการเรียนรูตามหลกัไตรสิกขา 
          งานวิจัยท่ีเก่ียวของในประเทศ 
          สุรพงษ    ชูเดช  (2542 : 88-113 )  ผลของการฝกอบรมตามแนวทางไตรสิกขาที่มีตอการพัฒนา
วินัยในตนเอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  การวิจัยนี้มีวตัถุประสงคที่สําคัญคือ  1. เพื่อสราง
ชุดฝกอบรมสําหรับนําไปใชในการพัฒนาวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  และ 2.  เพื่อ
ศึกษาผลของการฝกอบรมวินัยในตนเองตามแนวทางไตรสิกขาที่มีตอการพัฒนาวินยั ในตนเองของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแตกตางกัน  กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองครั้งนี้
ประกอบดวย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปที่ 5  โรงเรียนวัดตะกล่ํา  แขวงหนองบอน  เขต
ประเวศ  กรุงเทพมหานคร  จาํนวน  48  คน  ซ่ึงแบงออกเปน 4  กลุมตามคะแนนการอบรมเลี้ยงดู ไดแก 
กลุมรักมาก – ควบคุมมาก 16  คน  กลุมรักมาก – ควบคุมนอย 8  คน  กลุมรักนอย – ควบคุมมาก    
8 คน  กลุมรักนอย – ควบคุมนอย 16 คน นักเรียนในแตละกลุมถูกสุมเขากลุมทดลองและกลุม
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ควบคุม กลุมละ  24  คน กลุมทดลองไดรับการฝกอบรมตามแนวทางไตรสิกขาเปนเวลา  11  สัปดาห  
สวนกลุมควบคุมไดรับการฝกอบรมตามวธีิปกติเปนเวลา  11   สัปดาห มีการวดัวนิยัในตนเองของ
นักเรียนในกลุมทดลองและกลุมควบคุมกอนการฝกอบรม เมื่อส้ินสุดการฝกอบรมและเมื่อส้ินสุด
การฝกอบรมแลว 1 เดือน ผูวิจัยไดทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนวนิัยในตนเองของกลุม
ทดลองและกลุมควบคุมโดยการวเิคราะหความแปรปรวนสามทางแบบวัดซํ้า (Three-way  ANOVA 
,Repeated  measures , two  between-subject  factors  and  one  within  subject  factor)  ผลการวิจัย
พบวา  1.  นกัเรียนที่ไดรับการฝกอบรมวินยัในตนเองตามแนวทางไตรสิกขา มีวินยัในตนเองสูงกวา
นักเรียนทีไ่ดรับการฝกอบรมวินยัตามวิธีปกติ ทั้งเมื่อส้ินสุดการฝกอบรมและเมือ่ส้ินสุดการฝกอบรมแลว  
1  เดือน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  2.  นักเรียนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักมาก – 
ควบคุมนอย เมื่อไดรับการฝกอบรมวินยัในตนเองตามแนวทางไตรสิกขา มีวินยัในตนเองไมแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติจากนักเรียนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักมาก – ควบคุมมาก  แบบรักนอย – 
ควบคุมมาก และแบบรักนอย - ควบคุมนอย 
           ดุษฎี     สีตลวรางค   (2524 : 67 - 68)  ไดศึกษาเปรียบเทยีบวิธีสอนแบบไตรสิกขา และ 
ธรรมสากัจฉาในการสอนเบญจศีลและฆราวาสธรรมในชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  โรงเรียนสิงหบรีุ  
จังหวดัสิงหบรีุ  ภาคเรยีนที ่  1  ปการศึกษา  2524  กลุมตัวอยาง  60  คน  แบงเปนกลุมทดลอง  1  
จํานวน  30  คน  ไดรับการสอนแบบไตรสิกขา   ซ่ึงการสอนแบบไตรสิกขา เปนการสอนที่ครูเปด
โอกาสใหนักเรียนไดปฏิบัตตินอยางระมดัระวังทั้งทางกาย  วาจา  ใจ  แลวพิจารณาผลของการปฏิบัติ
ของตน  จนกาํหนดขอควบคุมความประพฤติทางกาย  วาจา (ศีล) ของตนได  รูปแบบการสอนที่
นักเรียนตองปฏิบัติ  3  ขั้น  ดังนี ้  1) ศีลสิกขา  คือ  การสํารวมกาย  วาจา  ใหถูกตองตอมารยาท
สังคม  กรอบของศีลธรรม  ทั้งนี้โดยการควบคุมตนเอง  เมื่อกาย  วาจา  อยูในศีลแลวจิตจะประณีต
มั่นคงขึ้น  2) จิตสิกขา  คือ  การฝกจิตใจใหมั่นคง  ไมคลอยตามความตองการที่จะทาํช่ัว  จิตที่ฝกดี
แลวจะสามารถพิจารณาธรรมไดตรงกับสภาพที่เปนจริง มีความมั่นคง  ผองใสมีสมาธิและศีลมั่นคง
ขึ้น  3) ปญญาสิกขา  คือ  การเฝาสังเกตรางกาย  ความรูสึก  ความคิด  (โดยสรุปคือขันธ 5)  ของ
ตนเอง  ในขณะที่จิตเปนสมาธิวาตางก็ไมเทีย่ง  ทนทานอยูไมได  ไมมีตวัตนสําหรับการยึดมั่น แลว
นํามาเปนหลักในการปฏิบัตตินเองอยางเหมาะสมตอสถานการณ โดยไมกอทุกข  หรือ  เบียดเบียน
ตนเองหรือผูอ่ืน  ถามีปญญาแลวสมาธิและศีลก็จะมัน่คงขึ้นตามลําดับแหงปญญานั้น  และกลุม
ทดลอง  2  จํานวน  30  คน  ไดรับการสอนแบบธรรมสากัจฉา  โดยไดรับการสอนกลุมละ  8  คาบๆ 
ละ  50  นาที  และมีการฝกพฤติกรรมโดยใหกลุมทดลอง  1  เจริญอานาปานสติ  กลุมทดลอง  2  
อภิปรายสถานการณ  กลุมละ  17  คาบๆ ละ  10  นาที  ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนทีเ่รียนจากวิธีสอนแบบธรรมสากัจฉาสูงกวากลุมที่เรียนจากวิธีสอนแบบไตรสิกขา  
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สวนการใชหลักธรรมในการแกปญหาเชิงจริยธรรมนั้น  นักเรียนที่เรยีนจากวิธีสอนแบบไตรสิกขา
มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวานกัเรียนที่เรียนจากวิธีสอนแบบธรรมสากัจฉาอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่
ระดับ .01  
          นัดดา   ธรรมวงศผล  (2542 : 45 - 50)  ผลของการสอนแบบไตรสิกขาที่มีตอการคิดแบบ
โยนิโสมนสิการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หลักธรรม ในรายวิชา ส 0412  พระพุทธศาสนา 
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันทอุปถัมภ) กรุงเทพมหานคร การวิจยั
คร้ังนี้มีจุดประสงคเพื่อ (1) เปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องหลักธรรมในรายวิชา ส0412  
พระพุทธศาสนาของนักเรียนที่เรียนโดยการสอนแบบไตรสิกขากับการสอนแบบบรรยาย  (2) เปรียบเทียบ
การคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธในโยนิโสมนสิการของนักเรียนที่เรียนโดยการสอนแบบไตรสิกขา
กับการสอนแบบบรรยาย  โดยกลาวถึงการสอนแบบไตรสิกขาวา การสอนแบบไตรสิกขา  หมายถึง  
การสอนโดยผานขั้นตอนในการศึกษา  3  ขั้นตอน  คือ  ศีล  สมาธิ  ปญญา  ขั้นศีล  คือขั้นที่นักเรียน
ควบคุมตนเองใหอยูในสภาพเรียบรอย  ขั้นสมาธิ  คือข้ันที่นักเรยีนรวบรวมความคิดใหจิตสงบแนว
แนมั่นคง  ขัน้ปญญา  คือขั้นที่นักเรยีนใชปญญาพิจารณาในการแกปญหา  ทําความเขาใจปญหา
หรือเนื้อหาจนเกิดปญญา   กลุมตัวอยาง  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  ของโรงเรียนสีกัน  
(วฒันานนัทอุปถัมภ)  กรุงเทพมหานคร  จํานวน  78  คน  เครื่องมอืการวิจยัประกอบดวย  (1)  แผนการสอน
แบบไตรสิกขาและการคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ จํานวน 7  แผนการสอน  แผนการสอนละ  2  คาบ รวม  14  
คาบ  (2)  แผนการสอนแบบบรรยายและการคิดแบบอรรถสัมพันธ จํานวน  7  แผนการสอน   
แผนการสอนละ 2 คาบ รวม 14 คาบ (3) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (4)  แบบทดสอบ
วัดการคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ  ผลการวิจัยปรากฏวา  (1)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ที่เรียนโดยการสอนแบบไตรสิกขาสูงกวาการสอนแบบบรรยายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
(2) ผลการคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธในโยนิโสมนสิการของนักเรียนที่เรียนโดยการสอนแบบ
ไตรสิกขาสูงกวาการสอนแบบบรรยายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
          วิลาพัณย     อุรบุญนวลชาติ  (2549 : 96 - 99)  ไดพัฒนาโปรแกรมการฝกอบรมตามแนวทาง
ไตรสิกขาเพื่อเสริมสรางความมีวินยัในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที5่ ซ่ึงมีขั้นตอนใน
การฝกอบรมตามแนวทางไตรสิกขา ดังนี ้ 1) ขั้นปูพื้นฐานดวยการฝกเจริญสติแบบอําไพ-เทคนิค 
เพื่อใหนักเรยีนสามารถควบคุมกิริยาหรือสํารวมกาย  วาจา  ใจ เมื่อนักเรียนไดรับการฝกใหมีสติใน
การควบคุมกาย วาจา ใจ แลวยอมจะชวยสงเสริมพัฒนาการทางดานกาย และจติใจ ในอนัทีจ่ะ
นาํไปสูการฝกวินยัในตนเองตอไป 2) ขั้นฝกการคดิตามหลักโยนิโสมนสกิารวิธีตามหลักโยนิโสมนสกิาร
เปนวิธีคิดที่ผูวจิัยตองการใหนักเรียนมีพื้นฐานที่จะนําไปสูการฝกวินยัในตนเองโดยฝกการคิด
พิจารณาสิ่งตางๆ ตามหลักโยนิโสมนสิการ 3) ขั้นฝกอบรมตามแนวทางไตรสิกขาเพื่อเสริมสราง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 111
 
ความมีวนิัยในตนเอง โดยเนนหลัก  3 ประการเปนแนวทางในการจดักิจกรรม ดังนี ้ 3.1 การสราง
ขอตกลงในการที่จะอยูรวมกนัเปนขอตกลงที่จะตองปฏิบตัิตามโดยการควบคุมตนเองใหปฏิบัติตาม
ขอตกลงนัน้(ศลี)   3.2 การฝกสติคุมสมาธิ ดวยการนัง่สมาธเิปนประจําทกุวันเปนเวลา 10 นาที กอนเร่ิมทาํ
กิจกรรมเพื่อใหนักเรยีนมีความสนใจและตัง้ใจในการทํากิจกรรมการฝกอบรม (สมาธิ) 3.3 การให
นักเรียนอภิปรายถึงกจิกรรมทีท่ํา เพื่อใหเกดิความรู ความเขาใจในเหตแุละผลของการกระทํา มองเหน็
คุณคา เห็นประโยชน มองเห็นผลดีและผลเสียของการกระทํา (ปญญา) กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  5  ปการศึกษา  2549  โรงเรียนจารุศรบํารุง  อําเภอคลองหลวง  จงัหวัดปทมุธานี  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาปทุมธานี  เขต  1  จํานวน  20  คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ  
แบบวัดความรูความเขาใจเกีย่วกับความมวีนิัยในตนเองของนักเรียนและแบบประเมินพฤติกรรม
ความมีวนิัยในตนเองของนักเรียนตามการรบัรูของครูวิเคราะหขอมูลดวยการหาคาเฉลีย่ คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบคาที ระยะเวลาทดลอง  7  สัปดาห  ผลการวิจัยพบวา  1.  หลัง
เขารวมโปรแกรม นักเรยีนมีคาเฉลี่ยของคะแนนความรูความเขาใจเกี่ยวกับความมวีินัยในตนเองที่
ไดจากการตอบแบบวัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับความมีวินัยในตนเองสูงกวากอนเขารวมโปรแกรม
อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  2. หลังเขารวมโปรแกรมนักเรียนมีคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรม
ความมีวนิัยในตนเองที่ไดจากแบบประเมนิพฤติกรรมความมีวนิัยในตนเองตามการเรียนรูของครู  
สูงกวากอนเขารวมโปรแกรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

สุนีย     ผจญศลิป  (2546 : 61 - 63)  วิจัยเร่ือง  ผลการสอนแบบไตรสิกขาที่มีตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวชิาสังคมศึกษาและการคิดอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรยีนชั้นประถมศกึษาปที่ 6   ซ่ึง
มีขั้นตอนการสอน 5 ขั้น ดังนี้ 1.ขั้นนําเขาสูบทเรียน 2.ขั้นศีลสิกขา   ครูกําหนดสถานการณใหและ
เปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความรูสึกตอสถานการณในการเลือกกระทําผิดหลักศีลธรรม  หรือถูก
หลักศีลธรรม  3. ขั้นจิตสิกขาหรือกระทําสมาธิ  การนําจติที่ฝกฝนจนสงบแลวในขั้นตนมาควบคุมสติ
ใหระลึกรูอยูกบัลมหายใจเพือ่ระลึก แนวแนที่จุดเดียวจนจิตสงบ  ผองใสปราศจากสิ่งรบกวนหรือ
ทําใหเศราหมองและจิตใจอยูในสภาพพรอมเหมาะสมกบัการใชงานมากที่สุดโดยผูสอนใหหลักใน
การฝกสมาธิ 2  ขั้น ตามลําดับดังนี ้(1)  ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย  แลวนั่งขัดสมาธขิาขวาทับขาซาย  
หงายมือขวา ทับมือซายตั้งกายตรงแตไมเกร็งตัว  (2)  หลับตาหรือเพงมองรูปภาพที่เกี่ยวกับเนื้อหา
ที่เรียน  จิตใจจดจอ เกีย่วกับเรื่องนั้นเพยีงเรื่องเดียวกําหนดลมหายใจเขา-ออก แลวกลาวภาวนาสั้นๆ 
เกี่ยวกับภาพที่เพงมองหรือสถานการณนั้น 5  นาที เมื่อทดสอบไดแลววานักเรียนมีสมาธิใหนักเรียน
ออกจากสมาธิได  4.  ขั้นปญญาสิกขา   การกําหนดพจิารณาผลที่เกดิขึ้นในใจของตนในการเลือก
ปฏิบัติหรือไมปฏิบัติไดอยางสมเหตุสมผล  5. ขั้นสรุปและประเมนิผล   ครูและนกัเรยีนรวมกันสรปุขอคิด
และสาระสําคัญของบทเรียนโดยครูเพิ่มเติมสวนที่บกพรองใหสมบูรณมากขึ้น  ครูวัดและประเมิน 
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โดยพิจารณาจากการตอบคําถาม  ความสนใจ  การมีสวนรวม ในการปฏิบัติกิจกรรม ผลการวิจัย
พบวา  1.  นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่  6  ที่ไดรับการสอนแบบไตรสกิขามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชา
สังคมศึกษาสูงกวานกัเรยีนที่ไดรับการสอนแบบปกติ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05  2. นักเรยีน
ชั้นประถมศึกษาปที่  6  ที่ไดรับการสอนแบบไตรสิกขามีการคิดอยางมีวิจารณญาณสูงกวานักเรยีน
ที่ไดรับการสอนแบบปกต ิอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05   3.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  
ที่ไดรับการสอนแบบไตรสกิขามีการคิดอยางมีวิจารณญาณหลังเรยีนสูงกวากอนเรยีน อยางมีนยัสําคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05    
          สมพร  พงษเสถียรศักดิ์  (2546 : 100 )  วิจัยเร่ือง  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการ
ประพฤติตนตามคุณธรรมในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ
ชั้นปที่ 1 ที่เรียนหลักธรรมในพุทธศาสนาดวยการสอนแบบโยนิโสมนสิการกับการสอนแบบไตรสิกขา  
ซ่ึงขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขา มี  3  ขั้น  ดังตอไปนี้  1) ขั้นนํา  2) ขั้นสอน  นําหลัก
ไตรสิกขามาเปนกระบวนการสอน ดังนี ้ (2.1) อธิสีลสิกขา  คือ  ครูกําหนดสถานการณ  เหตกุารณ  
หรือพฤติกรรม  เพื่อใหนกัเรยีนสามารถประพฤติปฏิบัติ โดยพิจารณาตามหลักอริยมรรคขอสัมมาวาจา 
สัมมาอาชีวะ และสัมมากัมมันตะ วา ถูก- ผิด ตามหลักการเหลานั้นหรือไม  โดยบนัทึกลงในบัตร
บันทึกรายการรายบุคคล  ตอนที่  1  (2.2) อธิจิตตสิกขา  คือ  การที่ครูใหนักเรียนฝกอบรมจิตของ
ตนเองจนจิตสงบ ไมฟุงซาน สามารถนําความสงบที่เกิดจากสมาธิไปใชประโยชนตอไปได  
2.3) อธิปญญาสิกขา 3) ขั้นกระบวนการวดัและประเมินผล  ผลการวิจัยพบวา  1.  นักเรียนที่เรียน
หลักธรรมในพทุธศาสนาดวยการสอนแบบโยนิโสมนสิการกับการสอนแบบไตรสิกขามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคญัทางสถิติ  2.  นักเรยีนที่เรียนหลักธรรมในพุทธศาสนา
ดวยการสอนแบบโยนิโสมนสิการกับการสอนแบบไตรสกิขามีการประพฤติตนตามคณุธรรมใน
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงตางกนัอยางไมมีนยัสําคัญทางสถิต ิ 3. นักเรยีนทีเ่รียนหลักธรรมในพุทธศาสนา
ดวยการสอนแบบโยนิโสมนสิการ มกีารประพฤติตนตามคณุธรรมในปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงหลัง
การทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   4.  นักเรียนที่เรียนหลักธรรม
ในพุทธศาสนาดวยการสอนแบบไตรสิกขามีการประพฤติตนตามคุณธรรมในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง
หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
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งานวิจัยเก่ียวกับการจัดการเรียนรูดวยการคนพบ DLP (Discovery  Learning  Process) 
          งานวิจัยท่ีเก่ียวของในประเทศ 
           จากการคนควาหาขอมูลยังไมพบผลงานวิจัยเกี่ยวกบัการจัดการเรียนรูดวยการคนพบในระดับ
ปริญญานิพนธ พบเพียงขอมลูการนํารูปแบบการจัดการเรยีนรูโดยใหผูเรียนแสวงหาและคนพบความรู
ดวยตนเองไปทดลองใชในโรงเรียน ขอมูลจากการศึกษาและดําเนินงานของศึกษานเิทศก  ดังนี ้
            พจนา   ทรัพยสมาน (2549 : 11 – 12)  จากการพฒันารูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใหผูเรียน
แสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง และนิเทศเพื่อนํารูปแบบการจดัการเรียนรูสูการปฏิบัติจริง ที่
โรงเรียนในวงกวาง ไดทําการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใหผูเรียนแสวงหา
และคนพบความรูดวยตนเองเชิงปฏิบัติ ในปการศึกษา  2544  โดยจดัใหมกีารทดลองศึกษาเฉพาะ
กรณีกับครูผูสอนจํานวน  3  ทาน เพื่อทดลองจัดการเรียนรูเต็มหลักสูตร ในวิชา ชั้นตางๆ ดังนี้ 
           การทดลองจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร  ว 203  โดยใหผูเรียนแสวงหาและคนพบความรู
ดวยตนเอง ชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2544  ที่โรงเรียนบานเขาดิน  สํานักงาน
การประถมศึกษาอําเภอไพศาลี  โดยนางทพิวรรณ  กมลขุนทด 
           การทดลองจัดการเรียนรูกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต โดยใหผูเรียนแสวงหาและคนพบ
ความรูดวยตนเอง ชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ภาคเรยีนที่ 1  ปการศกึษา  2544  ที่โรงเรียนอนบุาลชุมแสง  
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอชุมแสง  โดยนางจนัทนา  สอนกองแดง 
           การทดลองจัดการเรียนรูวิชาอาชีพ  ช0160  ชางทําดอกไมประดิษฐ โดยใหผูเรียนแสวงหา
และคนพบความรูดวยตนเอง  ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 2  ภาคเรียนที่ 2  ปการศกึษา  2544  โรงเรยีนบานเนนิ  
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอชุมแสง  โดยนางวัลรัตน   ทานะวงค 
          ผลการทดลองปรากฏวา การเรยีนรูที่ผูเรียนเปนผูแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง ทําให
ผูเรียนมีการพฒันาดานความรู ความคิด ตามวัตถุประสงค เนื้อหาของหลักสูตรมีคุณลักษณะและทกัษะ
อันพึงประสงค และมีผลการเรียนตามเปาหมาย รวมทั้งทาํใหครูผูสอนเกิดทักษะสามารถจัดการเรียนรู
ใหผูเรียนเปนสําคัญตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
มีเจตคติที่ดีตอผูเรียน ตองานสอน และโรงเรียนมากขึ้น                  
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของตางประเทศ 
 

          การวิจยัในตางประเทศเกี่ยวกับหลักธรรม  เกี่ยวกบัการสอนและการเรียนรู และการสอนของ
พระพุทธเจา เปนการวจิัยโดยนกัศึกษาไทยในประเทศสหรัฐอเมริกาเปนสวนใหญ  กลาวคือ ใน
พุทธศักราช  2510  อํานวย   ทะพิงคแก  ไดทําการวจิัยในระดับดษุฎีบณัฑิตที่มหาวทิยาลัยวอชิงตนั  
เรื่องการศึกษาเปรียบเทียบปรัชญาการศึกษาแบบจิตนยิมของอเมริกากบัพุทธศาสนาเถรวาท  (A  
Comparative  Study  of  Educational  Philosphies  of  American  Idealish  and  Theravada  
Buddhism)  โดยมีขอเสนอถงึวิธีสอนของพระพุทธเจาวาตลอดระยะเวลา  45  ป  ของการเผยแพร
พระพุทธศาสนา  พระพทุธเจาไดทรงใชการสอนแบบตางๆ  เพื่อพฒันาและปลูกฝงแนวความคดิ
ใหมและหักลางแนวความเชือ่ถือเดิม  อาทิเชน  การใชคาํพูดส่ังสอนใหเหมาะสมกบัระดับของผูฟง  
การอภิปราย  การบรรยาย  การพรรณนา  การถกเถียง  การโตแยง  เปนตน  การสอนนั้นจะตองตรง
กับความสนใจของผูเรียน  สอดคลองกับความสามารถในการรับฟงของผูเรียน และเกี่ยวพันกับชีวติ
จริง ของผูเรยีน  รูปแบบวิธีสอนของพระพุทธเจาที่ผูวิจยัเนนเปนพเิศษอีกประการหนึ่ง  ก็คือ  หลังจากที่
บรรยายเสร็จส้ินแลว  ผูเรียนจะตองแบงออกเปนกลุมยอย เพื่ออภิปรายถกเถียงถึงปญหาตางๆ ที่ตน
ยังไมเขาใจ  หรือสนใจเปนพิเศษอกีดวย  ดวยเหตุนี้ จงึอาจจะกลาวไดวาการศกึษาตามพุทธวิธีเปน
การศึกษาตามเอกัตภาพนั่นเอง  (Amunuay  Tapingkae  1973  :  14 – 18)  
           ตอมาเมื่อ  พ.ศ.  2521  ศกัดา  ปรางคประทานพร  เสนอวิทยานิพนธระดบัดุษฎีบัณฑิตที่
มหาวิทยาลัยบอสตัน  เร่ืองพุทธปรัชญาการศึกษา  และความเกี่ยวพันกับการศึกษาของไทย  (A  
Buddhish  Philosophy  of  Education  :  With  Imfilications  for  Education  in  Thailand)  โดย
กลาวถึง การสอนของพระพทุธเจาวาในพระไตรปฎก โดยเฉพาะอยางยิ่งพระสุตตันตปฎก ทีฤนิกาย      
มีเร่ืองเกี่ยวกับเทคนิคการสอนของพระพุทธเจา  และพฤติกรรมตอบสนองของผูเรียนมากมาย  ซ่ึง
แมวาจะนํามาเปรียบเทียบกบัหลักวิชาศกึษาศาสตรในปจจุบันนีก้็สามารถพูดไดอยางเต็มภาคภมูวิา  
การสอนของพระพุทธเจายงัคงทันสมัย และใชไดอยางเหมาะสมในหลายสถานการณดวยกัน  
(Sakda  Prangpatanpon  1978  :  91 – 97  ,  อางถึงใน  ไพรัตน   ญาติฉิมพลี  2540  :  52) 
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สรุป 
 จากการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูตามหลักไตรสิกขาทั้งงานวจิัยใน
ประเทศและตางประเทศ พบวา ไตรสิกขาเปนการสอนที่ครูเปดโอกาสใหนักเรียนไดปฏิบัติอยาง
ระมัดระวังทั้งทางกาย  วาจา  ใจ แลวพิจารณาผลของการปฏิบัติของตนจนกําหนดขอควบคุมความประพฤติ
ทางกาย  วาจา (ศีล) ของตนได ประกอบดวย  3  ขั้นตอน  ดังนี้  1) ขั้นศีล คือ ขั้นที่นักเรียนควบคมุ
ตนเองใหอยูในสภาพเรียบรอย  สํารวมกาย  วาจา ใหถูกตองตอมารยาทสังคม การควบคุมตนเองให
ปฏิบัติตามขอตกลงรวมกัน  2)  สมาธิ  คือ ขั้นที่นักเรียนรวบรวมความคิดใหจิตสงบแนวแนมัน่คง  
การฝกจิตใหมัน่คง ไมคลอยตามความตองการที่จะทําช่ัว  การฝกสติคุมสมาธิ ดวยการนั่งสมาธิเปน
ประจําทุกวัน กอนเริ่มทํากิจกรรมเพื่อใหนกัเรียนมีความสนใจ และตั้งใจในการเรียน 3)  ปญญา  คือ 
ขั้นที่นักเรยีนใชปญญาพิจารณาในการแกปญหา ทําความเขาใจปญหาหรือเนื้อหาจนเกิดปญญา โดย
การใหนกัเรยีนอภิปรายถึงกจิกรรมที่ทํา เพื่อใหเกิดความรู  ความเขาใจในเหตแุละผลของการกระทํา  
มองเห็นคุณคา  เห็นประโยชน มองเห็นผลดีและผลเสียของการกระทาํ  
 การจัดการเรยีนรูตามหลักไตรสิกขาสามารถพัฒนาผูเรียนในดานตางๆ ไดแก การพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พัฒนาวินัยของผูเรียน  พัฒนาการคิดอยางมีวิจารณญาณ และพัฒนาพฤติกรรม
ตามคุณธรรมในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหสูงขึ้นได 
 ผลการทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่ผูเรียนเปนผูแสวงหาและคนพบความรูดวย
ตนเองในโรเรยีน พบวา ทําใหผูเรียนมีการพัฒนาดานความรู ความคิด ตามวัตถุประสงคเนื้อหาของ
หลักสูตร     มีคุณลักษณะ และทักษะอันพงึประสงค  และมีผลการเรียนตามเปาหมาย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 บทที่  3  
 

 วิธีดําเนินการวิจัย   
 

 การวิจยั เรื่องการพัฒนาผลการเรียนรูและกระบวนการเรียนรูดวยการคนพบ เรื่องความรู
พื้นฐานทางเศรษฐศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ดวยการจัดการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา
เปนการวจิัยเชงิทดลอง ( Experimental  Research ) โดยมีแบบแผนการวิจัยแบบ  Pre  Experimental  
Design แบบกลุมเดียวสอบกอนและหลัง One  Group  Pretest  Posttest  Design ( มาเรียม  นิลพันธุ  
2549  :  144 )   มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 โรงเรียนวดักําแพง   สํานักงานเขตบางขุนเทียน  
กรุงเทพมหานคร จํานวน 162 คน เปนหนวยวิเคราะห (Unit of Analysis) ซ่ึงมีรายละเอียดและ
ขั้นตอนในการดําเนินการวจิัยดังนี ้

ขั้นตอนที่  1  ศึกษาขอมูลพืน้ฐาน 
ขั้นตอนที่  2  ดําเนินตามโครงการวิจยั 
ขั้นตอนที่  3  รายงานผลการวิจัย 
 

ขั้นตอนที่  1  ศึกษาขอมูลพืน้ฐาน    ศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรูตาม
หลักไตรสิกขา โดยการศึกษาเอกสาร  ตํารา  วรรณกรรมและงานวิจยัทีเ่กี่ยวของ  การสรางเครื่องมือ  
ไดแก  แผนการจัดการเรียนรู  แบบทดสอบ  แบบสอบถาม และปรับปรุงคุณภาพของเครื่องมือ 

 

ขั้นตอนที่  2   ดําเนินตามโครงการวิจยั   เปนขั้นตอนทีผู่วิจัยทดลองใชเครื่องมือที่
พัฒนาขึ้นในขัน้ตอนที่  1  นําไปทดลองใช  เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลมาตรวจสอบความถูกตอง  
วิเคราะหขอมูลทางสถิติและแปลผลการวิเคราะหขอมูล 

 

ขั้นตอนที่  3  การรายงานผลการวิจัย    เปนขั้นตอนการเสนอผลตอคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตอง  ปรับปรุงแกไขขอบกพรองตามที่คณะกรรมการวิทยานพินธ
เสนอแนะ  จัดพิมพรายงานผลการวิจัยฉบับราง  เพื่อเสนอขออนุมัติโครงการวิจยั  ปรับปรุงแกไข
ตามที่คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธเสนอแนะ  จัดพมิพและรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ
ตอบัณฑิตมหาวิทยาลัยศิลปากร  เพื่อขอจบการศึกษา 
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วิธีการและขั้นตอนการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย  คอื นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดกําแพง  สํานักงาน
เขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่เรียนวิชากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา  และ
วัฒนธรรม  ในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2552   มีจํานวนหองเรียน  5  หอง ไดแก ม.1/1 – ม. 1/5  
จํานวนนักเรียน  162  คน  โดยคุณลักษณะของประชากรในแตละหองเรียนมีทั้งเกง  ปานกลาง  
และออนคละกัน 
 กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจยัครั้งนี้  คือ  นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่  1  โรงเรียนวัดกําแพง   
สํานักงานเขตบางขุนเทียน  สังกัดกรุงเทพมหานคร  จํานวน  1  หองเรียน  ไดแกนักเรียนชั้นมัธยมศกึษา
ปที่ 1/1  จํานวนนักเรยีน  33  คน  ที่เรียนวชิากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  
ในภาคเรยีนที ่ 2  ปการศึกษา  2552  ไดมาโดยวิธีการสุมหองเรียนดวยวิธีการสุมอยางงาย  (Simple  
Random  Sampling)  ดวยวิธีการจับสลาก 
 ระยะเวลาในการทดลองใชแผนการจัดการเรียนรูตามหลกัไตรสิกขาเรือ่งความรูพื้นฐาน
ทางเศรษฐศาสตร  ผูวิจัยกําหนดในภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2552  ระหวางวันที่  30  พฤศจิกายน  
2552 – วันที ่ 22  ธันวาคม  2552  จํานวน  4  สัปดาห สัปดาหที่ 1 - 3  สัปดาหละ  3  ชั่วโมง  รวม  9  
ชั่วโมง  และสปัดาหที่  4  อีก  1  ชั่วโมง  รวมเวลาในการทดลองสอนทั้งหมด  10  ชั่วโมง 
 เนื้อหาที่ใชในการทดลอง  คือ  เศรษฐศาสตร  ซ่ึงเปนเนื้อหาในสาระที่ 3  เศรษฐศาสตร
ของกลุมสาระการเรียนรูวิชาสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  จัดทําแผนการจัดการเรยีนรู
ทั้งหมด  6  แผน  ดังนี้ 
  

ตัวแปรที่ใชศึกษา  มีดังนี ้
 1.  ตัวแปรตน   การจัดการเรยีนรูตามหลักไตรสิกขา 
 2.  ตัวแปรตาม   
      2.1  ผลการเรียนรู เร่ือง ความรูพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร 
                   2.2  กระบวนการเรียนรูดวยการคนพบ 
                   2.3  ความคิดเหน็ของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูตามหลกัไตรสิกขา  
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แบบแผนการวิจัย 
 ในการวิจัยครัง้นี้เปนการวิจยัเชิงทดลอง  (Experimental  Research)  ผูวิจัยไดดาํเนินการ
ทดลองตามแบบแผนการทดลองแบบ  Pre  Experimental  Research  Designs  แบบหนึ่งกลุม  สอบ
กอนสอบหลัง  The  One – Group  Pretest–Posttest  Design  ( มาเรียม  นิลพันธุ  2549  :  144 )  ซ่ึง
มีรูปแบบดังตารางที่  9 
 

ตารางที่  9  รูปแบบการทดลองแบบ  The  One – Group  Pretest-Posttest  Design 
 

สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 
T1 X T2 

 

ที่มา  :  มาเรียม   นิลพนัธุ ,  วิธีวิจยัทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร  ,  (นครปฐม  :  คณะ
ศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศลิปากร , 2549) , 144. 
 
เมื่อ T1       คือ    การทดสอบกอนการจัดการเรยีนรูตามหลักไตรสิกขา 
 X        คือ    ใชแผนการจัดการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา 
 T2       คือ    การทดสอบหลังการจัดการเรยีนรูตามหลักไตรสิกขา 
  
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 การวิจยัครั้งนีผู้วิจัยกําหนดเครื่องมือที่ใชในการวจิัย  ดังนี้ 
 1.  แผนการจัดการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา เร่ือง  ความรูพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร  
ประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรู  6   แผน  รายละเอียดดังนี้     

     แผนที่  1  เรื่อง  ความหมายและความเปนมาของวิชาเศรษฐศาสตร 1  คาบ   
     แผนที่  2   เรื่อง  ปจจัยสําคัญในการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ 2  คาบ   
     แผนที่  3  เรื่อง  หนวยเศรษฐกิจ   1  คาบ    
     แผนที่  4  เรื่อง   ปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ  2  คาบ     
     แผนที่  5  เรื่อง  ระบบเศรษฐกิจ   2  คาบ    
     แผนที่  6  เรื่อง  กลไกราคา  2  คาบ   
รวมทั้งหมด  6  แผน  10  คาบ 

 2.  แบบทดสอบกอนเรียน (Pretest) หลังเรียน  (Posttest)  เพื่อวัดผลการเรียนรู               
เรื่อง  ความรูพืน้ฐานทางเศรษฐศาสตร  เปนแบบทดสอบแบบปรนัย  4  ตัวเลือก จํานวน  30  ขอ 
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 3.  แบบประเมินพฤติกรรมกระบวนการเรียนรูดวยการคนพบของนักเรียน โดยใช “รูบริค”  
(Scoring  Rubric  Assessment) 

4.  แบบสอบถามความคิดเหน็ของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา  
แบบมาตราสวนประมาณคา  3  ระดับ ไดแก  มาก  ปานกลาง  นอย  จํานวน  10  ขอ 
 

การสรางเครื่องมือในการวิจัย 
 ผูวิจัยไดดําเนนิการสรางเครื่องมือโดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

การสรางแผนการจัดการเรยีนรูตามหลักไตรสิกขา เร่ือง  ความรูพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร  
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ผูวิจยัดําเนนิการดงันี้ 
         ขั้นที่  1  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช  2544  และหลักสูตร
สถานศึกษา  โรงเรียนวดักําแพง  สํานกังานเขตบางขุนเทียน   สังกัดกรุงเทพมหานคร  เพื่อวิเคราะห  
ในสวนของหลักการ  จุดหมาย  การจัดการเรียนรู  การวัดผลและประเมินผล  โดยดูบริบทของ
โรงเรียนซึ่งไดเขารวมโครงการวิถีพุทธ  วถีิธรรม  โดยรวมมือกันในหลายฝายทั้งโรงเรียน  บาน  
วัด  ชุมชน  กาวเขามามีบทบาทในการดงึนักเรียนใหเห็นความสําคญัของหลักธรรม  และการนํา
หลักธรรมไปใชในชวีิตประจําวัน  นําหลักธรรมพระพทุธศาสนามาใชหรือประยุกตใชในหลักการ
บริหารและพฒันาผูเรยีนโดยรวมของสถานศกึษา  เนนกรอบการพัฒนาตามหลกัไตรสิกขาอยางบูรณาการ  
ผูเรียนไดเรยีนรู  ไดพัฒนา  กิน  อยู  ดู  ฟง  ใหเปน  โดยผานกระบวนการวัฒนธรรมแสวงปญญา  
และมีวัฒนธรรมเมตตา  เปนฐานดําเนินชวีิต  ลักษณะของโรงเรียนวิถีพุทธจะเนนการจัดสภาพทุกๆ 
ดานเพื่อเกื้อหนุนใหผูเรียนพฒันาตามหลักพุทธธรรมอยางบูรณาการใหเกิดความงอกงามตามหลักธรรม
อันเปนหลักใหญ  คือ  ไตรสิกขา  ไดแก  ศีล  สมาธิ   ปญญา  ซ่ึงมีสวนสงเสริมใหนกัเรียนไดเรียนรู
ดวยตนเองเกิดกระบวนการเรียนรูดวยการคนพบ  DLP  (Discovery  Leaning  Process) เกิดทักษะ  
7  ส.  ไดแก  สงสัย  สังเกต  สํารวจ  สัมผัส  สืบคน  ส่ังสม  และสรุปผล   ผูวิจัยไดวิเคราะหเนื้อหา
สาระที่  3  เศรษฐศาสตร  ในกลุมสาระวิชาสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ศึกษาผลการเรียนรู
ที่คาดหวังเพื่อใหสอดคลองกบัเนื้อหาในหนวยการเรียนรูที ่ 1 ความรูพืน้ฐานทางเศรษฐศาสตร  เวลา 
10  ชั่วโมง  โดยแบงเปน  6  แผน  ดังตารางที่ 10  ดังนี ้
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ตารางที่  10  การแบงเนื้อหา  และผลการเรียนรูที่คาดหวงั  รายวิชาสังคมศกึษา  ศาสนา และวฒันธรรม      
                          สาระเศรษฐศาสตร 

 

แผนที ่ เร่ือง ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง เวลา (ชั่วโมง) 
1 ความหมายและ          

ความเปนมาของ           
วิชาเศรษฐศาสตร 

-  รูและเขาใจความเปนมา  ความหมาย
และความสําคญัของวิชาเศรษฐศาสตร 
-  รูและเขาใจขอบขาย และเปาหมาย
ของการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร 

1 

2 ปจจัยสําคัญในการ
ตัดสินใจซื้อสินคาและ
บริการ 

-  รูและเขาใจ และสามารถเลือกบริโภค
ไดอยางถูกตอง 
 

2 

3 หนวยเศรษฐกจิ -  อธิบายความหมายและบทบาทของ
หนวยเศรษฐกจิที่สําคัญ  ซ่ึงไดแก  
หนวยครัวเรือน  หนวยธุรกจิ และ 
หนวยรัฐบาล 

1 

4 ปญหาพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ 

-  วิเคราะหปจจัยประกอบการตัดสินใจ
ในการผลิต การเลือกใช
ทรัพยากรธรรมชาติ และการใช
ประโยชนอยางมีประสิทธิภาพและ 
คุมคา  โดยตองตัดสินใจวาควรผลิต
สินคาหรือบริการอะไร  ผลิตอยางไร  
และผลิตเพื่อใคร 
-  รูและเขาใจแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาตฉิบับแรกถึงฉบับปจจุบัน 

2 

5 ระบบเศรษฐกจิ -  รูและเขาใจความหมายและประเภท
ของระบบเศรษฐกิจแบบตางๆ 
-  วิเคราะหถึงลักษณะสําคัญของระบบ
เศรษฐกิจในประเทศไทยและภูมภิาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใตได 

    2   

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  121
 

ตารางที่  10   (ตอ) 
 

แผนที ่ เร่ือง ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง เวลา (ชั่วโมง) 
6 กลไกราคา -  รูและเขาใจกลไกราคาในระบบ

เศรษฐกิจการตลาด 
2 

รวม 10 
 
 
 

           ขั้นที่  2  ศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเ่กี่ยวของกับการจัดการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา  
ดังนี้ 1. ปรัชญาพื้นฐานตามแนวพทุธ  2. ความรูพื้นฐานเกีย่วกบัเศรษฐศาสตร  3.  เศรษฐศาสตรแนวพุทธ    
4.  การจัดการเรียนรูตามหลกัไตรสิกขา  5.  กระบวนการเรียนรูดวยการคนพบ DLP (Discovery  
Leaning  Process)  6.  พุทธธรรม   7.  การวัดและประเมนิผล  8. งานวจิัยที่เกี่ยวของที่ไดรับ        
การยกยองจากสถาบันการศึกษาตางๆ  แลวนํามาปรับเปนรูปแบบการจัดการเรียนรูที่ตองการ   

           ขั้นที่  3  สรางแผนการจัดการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา เร่ือง  ความรูพื้นฐานทาง
เศรษฐศาสตร  ผูวิจัยนําผลจากการศึกษามาจัดทําแผนการจัดการเรียนรู โดยอิงตามขั้นตอนการ
จัดการเรียนรูตามหลักไตรสิกขาที่เนนมรรคมีองคแปด ซ่ึงมีขั้นตอนในการศึกษา  3  ขั้น  คือ           

1. ขั้นนํา  เปนการเตรียมความพรอม ทบทวนความรูเดิม  สรางความสนใจใหแก 
นักเรียนใชทักษะ 7 ส. ไดแก  ส.สังเกต  ส.สงสัย  

2. ขั้นสอน ประกอบดวย  3  ขั้นตอน  ดังนี้  2.1  ขั้นจิตตภาวนา เปนการเตรียม 
ความพรอมของจิต ไดแกการรวมเอาองคมรรคขอสัมมาวายามะ  สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ   เขามา
ฝกใหมีจิตใจเขมแข็ง  มั่นคง  แนวแน  ควบคุมตนเองไดดี  มีสมาธิ  เหมาะแกการใชงานมากที่สุด  
ใชทักษะ 7 ส. ไดแก ส.สัมผัส  2.2  ขั้นการศึกษา  (ศีล :  สัมมาวาจา  สัมมากัมมันตะ  สัมมาอาชีวะ , 
สมาธิ :  สัมมาวายามะ  สัมมาสติ  สัมมาสมาธิ , ปญญา : สัมมาทิฎฐิ  สัมมาสังกัปปะ) ใชทักษะ 7 ส. 
ไดแก  ส.สํารวจ  ส.สืบคน 2.3  ขั้นผลของการศึกษา  การนําเสนอผลงาน  ผลงานกลุม  การตอบ
คําถาม  การทําแบบฝกหัด  ซ่ึงนํามรรคมีองค  8  มาใชในการทํากิจกรรม  ใชทักษะ  7 ส. ไดแก     
ส.ส่ังสม  ส.สรุปผล 

3. ขั้นสรุปและประเมินผล  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียน โดยวัดการประเมิน 
ตามสภาพจริง  ใชทักษะ 7 ส. ไดแก  ส.ส่ังสม   ส.สรุปผล 
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          ขั้นที่  4  นําแผนการจดัการเรียนรูเสนอใหอาจารยทีป่รึกษาวิทยานพินธ   3  คน  ให
ขอเสนอแนะ   
                       ขั้นที่  5  ปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรูตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษา 
วิทยานิพนธ  ซ่ึงแนะนําการเขียนแผนการจัดการเรียนรู โดยเขียนจุดประสงคการเรียนรูให
สอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง  ขัน้นําเขาสูบทเรียนครูตองกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจ
ในเรื่องที่กําลังจะเรียน และเชื่อมโยงความสัมพันธจากประเด็นการตั้งคําถามกับเนื้อหาที่จะเรียน    
การนํามรรคมีองคแปดมาใชในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนสามารถนํามาใชไดทัง้ขั้นการจัด
กิจกรรม และขั้นสรุป  กิจกรรมที่จัดใหผูเรียนควรมีความหลากหลายเพื่อไมใหผูเรียนเกิดความเบือ่
หนายในการเรียน  เชน  กิจกรรมกลุม  การแขงขันตอบปญหา  การทําแผนที่ความคดิ เปนตน 
                       ขั้นที่  6  นําแผนการจัดการเรยีนรูที่ปรับปรุงแลวใหผูเชี่ยวชาญดานตางๆ จํานวน    
3  คน  ประกอบดวย 
  ผูเชี่ยวชาญดานการสอนสังคมศึกษา   1 คน 
  ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา                                     1  คน 
  ผูเชี่ยวชาญดานการวดัและประเมินผล   1  คน 

ตรวจสอบความถูกตองและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  ( Content  Validity )  ภาษาทีใ่ช และ
การประเมินผล  แลวนําขอมลูความคิดเห็นมาหาคาดัชนีความสอดคลอง  (Index  of  Item  
Objective  Congruence ,  IOC)  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี ้ ( มาเรียม   นิลพันธุ  2549  :  
177 ) 
 

  ใหคะแนนเทากับ    + 1  แนใจวาสอดคลอง 
  ใหคะแนนเทากับ       0   ไมแนใจวาสอดคลอง 
  ใหคะแนนเทากับ    – 1   แนใจวาไมสอดคลอง 
        

                           จากสูตร 

                                           IOC  =  
N

R∑  

 
   IOC แทน ดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้น 
  ∑R  แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
  N แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
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 คาดัชนีความสอดคลองที่คํานวณไดมีคาเทากับ  1.00  ซ่ึงคามากกวา  0.50  ขึ้นไปแสดงวา
เนื้อหาของแผนการจัดการเรยีนรูมีความสอดคลองกับวตัถุประสงค ( ดังภาคผนวก ข  หนา  167 ) 
          ขั้นที่  7  นําแผนการจดัการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไข ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
มาแกไขเรื่องความเหมาะสมของภาษาและความถูกตองของเนื้อหา โดยผูเชี่ยวชาญแนะนําใหปรับ
ขั้นตอนการจดัการเรียนรูจากเดิม การจัดการเรียนรูประกอบดวย ขัน้นํา  ขัน้สอน (ศีล  สมาธิ  ปญญา) 
ขั้นสรุปและประเมินผล ปรับเปน ขั้นนํา  ขั้นสอน (จิตตภาวนา  การศกึษาดวยหลักไตรสิกขา  ผล
ของการศึกษาดวยหลักไตรสิกขา) ขั้นสรุปและประเมนิผล  ใหนักเรยีนฝกจิตตภาวนากอนเรยีนทกุ
ครั้ง ประมาณ 5  นาที เพื่อเปนการฝกจิตเบื้องตน ใหจิตมีความพรอมเหมาะแกการเรียน และการทํางาน  
และแกไขขอความในใบงานที่ 1.2  จากขอความที่วาปลูกผักสวนครัวไวทานเอง ปรับเปนปลูกผัก
สวนครัวไวรับประทานเอง 
          ขั้นที่  8  นําแผนการจดัการเรียนรูไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1/2   
โรงเรียนวัดกําแพง  สํานักงานเขตบางขุนเทียน  จํานวน  1  หองเรียน ซ่ึงเปนประชากรที่ไมใชกลุม
ตัวอยาง ไดมาโดยวิธีการสุมหองเรียนดวยวิธีการสุมอยางงาย ( Simple  Random  Sampling )  ดวย
วิธีการจับสลาก เพื่อปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูในเรือ่งเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู และ
การจัดกจิกรรมการเรียนรูในหองเรียน 
                       ขั้นที่  9  นําแผนการจัดการเรยีนรูไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย ทดลองกับกลุม 
ตัวอยาง  ดังรายละเอียดแสดง  แผนภูมิที่  12 
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แผนภูมิที่ 12  สรุปขั้นตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา 
 
 
ขั้นที่  1          ศึกษารายละเอยีดของหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐานพุทธศักราช  2544  และ 
                      หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดกําแพง   ศึกษาผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
                      จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
         
                                                                                                        

ขั้นที่  2     ศึกษาเอกสาร หนังสือ งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา 
 
 

ขั้นที่  3                               สรางแผนการจดัการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา 
                     
 

 

ขั้นที่  4     นําแผนการจัดการเรียนรู เสนออาจารยทีป่รึกษาวิทยานพินธใหขอเสนอแนะ 
 
 
 

ขั้นที่  5           ปรับปรุงแผนการจัดการเรยีนรูตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
 

 
 

ขั้นที่  6      นําแผนการจัดการเรียนรูใหผูเชีย่วชาญ  3  คน  ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหา   
                   (Content  Validity)  แลวนาํไปวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง   
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นที่  7                 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูตามคําแนะนําของผูเชีย่วชาญ  3  คน 
 
 

 

ขั้นที่  8     นําแผนการจัดการเรียนรูไปทดลองใชกับนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  โรงเรียนวัดกําแพง        
                 สํานักงานเขตบางขุนเทียน จํานวน 1 หองเรยีน ไดมาจากการสุมอยางงายโดยวิธีการ      
                 จับสลาก  ซ่ึงเปนกลุมประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง เพื่อปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 

 
 
 

 

ขั้นที่  9      นําแผนการจัดการเรียนรูไปใชเปนเครื่องมือในการวจิัย  ทดลองกับกลุมตัวอยาง 
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2. สรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู กอนเรียน -  หลังเรียน  (Pretest    Posttest) 
ผูวิจัยไดสรางแบบทดสอบวดัผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน  สําหรับนักเรยีน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  เพื่อวดัผลการเรียนรู  จํานวน  60  ขอ  ฉบับเดียว  จําแนกเปนแบบปรนัย  4  
ตัวเลือก  ซ่ึงผูวิจัยสรางเกิน  2  เทา เพื่อนํามาคัดเลือกและใชเปนแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู 
จํานวน  30  ขอ  โดยมีขั้นตอนในการสรางแบบทดสอบ  ดังนี ้
  ขั้นที่  1  ศึกษาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม
เกี่ยวกับมาตรฐานการจดัการเรียนรู  สาระการเรียนรู  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  เนื้อหา  การวัดและ
ประเมินผล 
  ขั้นที่  2   ศึกษาแนวคดิ  ทฤษฎ ี หลักการ และวิธีการสรางเครือ่งมือวดัและประเมินผล
การเรียนรู 
  ขั้นที่  3  วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู  วิเคราะหเนื้อหา  สาระการเรียนรูสังคมศึกษา  
ศาสนา และวฒันธรรม  และผลการเรียนรูที่คาดหวังจากแตละแผนเพื่อเขียนผลการเรยีนรูที่คาดหวัง
ดานความรู  ความเขาใจในรายวิชาสังคมศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ดังตารางที่  11 
 

 ตารางที่  11  วิเคราะหขอสอบปรนัย  เร่ือง  ความรูพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร 
  

พฤติกรรมการเรียนรู  (ขอ)  
 

มาตร ฐาน       
การเรียนรู 

 

 

แผนการจัดการ
เรียนรูที่ 

 

 
ผลการเรียนรู          
ที่คาดหวัง 

 คว
าม
จํา 

คว
าม
เขา

ใจ 
กา
รน

ําไป
ใช
 

กา
รว
ิเคร

าะห
 

กา
รส

ังเค
ราะ

ห 

กา
รป

ระ
เมิน

คา
 

รว
ม 

ส 3.1  เขาใจและ
สามารถบริหาร
จัดการทรัพยากร
ในการผลิตและ
การบริโภคการใช
ทรัพยากรที่มีจํากดั
อยางมี
ประสิทธิภาพและ
คุมคารวมทั้ง
เศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการดํารงชีวิต
อยางมีดุลยภาพ 

1.  ความหมายและ
ความเปนมาของ        
วิชาเศรษฐศาสตร 

-  รูและเขาใจ ความ
เปนมา  ความหมาย
และความสําคัญของ
วิชาเศรษฐศาสตร 
-  รูและเขาใจขอบขาย 
และเปาหมายของ
การศึกษาวิชา
เศรษฐศาสตร 

2 2 - - - - 4 
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ตารางที่  11   (ตอ) 
 

พฤติกรรมการเรียนรู  (ขอ)  
 

มาตร ฐาน       
การเรียนรู 

 

 

แผนการจัด        
การเรียนรูที่ 

 

 
ผลการเรียนรู          
ที่คาดหวัง 

 คว
าม
จํา 

คว
าม
เขา

ใจ 
กา
รน

ําไป
ใช
 

กา
รว
ิเคร

าะห
 

กา
รส

ังเค
ราะ

ห 

กา
รป

ระ
เมิน

คา
 

รว
ม 

ส 3.1  เขาใจและ
สามารถบริหาร
จัดการทรัพยากร
ในการผลิตและ
การบริโภคการใช
ทรัพยากรที่มีจํากดั
อยางมี
ประสิทธิภาพและ
คุมคารวมทั้ง
เศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการดํารงชีวิต
อยางมีดุลยภาพ 

2. ปจจัยสําคัญใน
การตัดสินใจซื้อ
สินคาและบริการ 

-  รูและเขาใจ และ
สามารถเลือกบริโภค
ไดอยางถูกตอง 
 

1 2 1 1 - 1 6 

ส 3.1  เขาใจและ
สามารถบริหาร
จัดการทรัพยากร
ในการผลิตและ
การบริโภคการใช
ทรัพยากรที่มีจํากดั
อยางมี
ประสิทธิภาพและ
คุมคารวมทั้ง
เศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการดํารงชีวิต
อยางมีดุลยภาพ 

3.  หนวยเศรษฐกิจ -  อธิบายความหมาย
และบทบาทของหนวย
เศรษฐกิจที่สําคัญ  ซึ่ง
ไดแก  หนวยครัวเรือน  
หนวยธุรกิจ และ 
หนวยรัฐบาล 

1 2 - 1 1 - 5 
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ตารางที่   11   (ตอ) 
 

พฤติกรรมการเรียนรู  (ขอ)  
 

มาตร ฐาน       
การเรียนรู 

 

 

แผนการจัด        
การเรียนรูที่ 

 

 
ผลการเรียนรู          
ที่คาดหวัง 

 คว
าม
จํา 

คว
าม
เขา

ใจ 
กา
รน

ําไป
ใช
 

กา
รว
ิเคร

าะห
 

กา
รส

ังเค
ราะ

ห 

กา
รป

ระ
เมิน

คา
 

รว
ม 

ส 3.2  เขาใจระบบ 
และสถาบันทาง
เศรษฐกิจตางๆ 
ความสัมพันธของ
ระบบเศรษฐกิจ
และความจําเปน
ของการรวมมือ
กันทางเศรษฐกิจ
ในสังคมโลก 

4.  ปญหาพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจ 

-  วิเคราะหปจจัย
ประกอบการตัดสินใจ
ในการผลิต การเลือกใช
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และการใชประโยชน
อยางมีประสิทธิภาพ
และคุมคา  โดยตอง
ตัดสินใจวาควรผลิต
สินคาหรือบริการอะไร  
ผลิตอยางไร  และผลิต
เพื่อใคร 
-  รูและเขาใจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
ฉบับแรกถึงฉบับ
ปจจุบัน 

1 2 1 2 - - 6 

ส 3.2  เขาใจระบบ
และสถาบันทาง
เศรษฐกิจตางๆ 
ความสัมพันธของ
ระบบเศรษฐกิจ
และความจําเปน
ของการรวมมือ
กันทางเศรษฐกิจ
ในสังคมโลก 

5.  ระบบเศรษฐกิจ -  รูและเขาใจ
ความหมายและ
ประเภทของระบบ
เศรษฐกิจแบบตางๆ 
-  วิเคราะหถึงลักษณะ
สําคัญของระบบ
เศรษฐกิจในประเทศไทย
และภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตได 

1 2 - 2 - - 5 
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ตารางที่   11   (ตอ) 
 

พฤติกรรมการเรียนรู  (ขอ)  
 

มาตร ฐาน       
การเรียนรู 

 

 

แผนการจัด        
การเรียนรูที่ 

 

 
ผลการเรียนรู          
ที่คาดหวัง 

 คว
าม
จํา 

คว
าม
เขา

ใจ 
กา
รน

ําไป
ใช
 

กา
รว
ิเคร

าะห
 

กา
รส

ังเค
ราะ

ห 

กา
รป

ระ
เมิน

คา
 

รว
ม 

ส 3.2  เขาใจระบบ
และสถาบันทาง
เศรษฐกิจตางๆ 
ความสัมพันธของ
ระบบเศรษฐกิจ
และความจําเปน
ของการรวมมือ
กันทางเศรษฐกิจ
ในสังคมโลก 

6.  กลไกราคา -  รูและเขาใจกลไก
ราคาในระบบ
เศรษฐกิจการตลาด 

1 1 1 1 - - 4 

รวม 7 11 3 7 1 1 30 
 
 
 

  ขั้นที่  4    สรางแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู  เร่ือง  ความรูพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร
ตามตารางการวิเคราะหในขัน้ที่  3  ตารางที่  11 
  ขั้นที่  5    เสนอแบบทดสอบใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบ       
ใหขอเสนอแนะปรับปรุงแกไข  

ขั้นที่  6  ปรับปรุงแบบทดสอบตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ   
โดยไดแนะนําใหสรางแบบทดสอบที่สอดคลองกับจุดประสงคและวิเคราะหประเภทของขอสอบ
ใหหลากหลาย ใชภาษาใหเหมาะสม มีความชัดเจนไมกํากวม ไมใชคําปฏิเสธซอนปฏิเสธในการ
สรางคาํถาม 

ขั้นที่  7   นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแลวใหผูเชี่ยวชาญ  จํานวน  3  คน  ไดแก   
ผูเชี่ยวชาญดานการสอนสังคมศึกษา  1  คน  ผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมนิผล  1  คน  และ
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา  1  คน  ตรวจสอบความถูกตอง และความเทีย่งตรงของเนื้อหา  (Content  
Validity)   ซ่ึงผูเชี่ยวชาญไดใหขอเสนอแนะในการปรบัปรุงความยากงายของแบบทดสอบให
เหมาะสมกับจดุประสงคการเรียนรู ความสามารถ และศักยภาพของนักเรียน ตลอดจนใหสอดคลอง 
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และคลอบคลุมกับจุดประสงคการเรียนรู  จากนั้นนําขอมูลความคิดเห็นมาหาคาดัชนีความสอดคลอง 
(Index  of  Item  Objective  Congruence  : IOC)  ระหวางแบบวดัผลการเรียนรูกับผลการเรียนรู    
ที่คาดหวังดานความรู  นําตารางวิเคราะหคา  IOC  ของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง
แลวเลือกขอสอบที่มีคาความสอดคลองตั้งแต  0.5  ขึ้นไป   ซ่ึงพบวาคาดัชนีความสอดคลองที่
คํานวณไดมีคาเทากับ 1.00   ( ดังภาคผนวก ข  หนา 169 )                                        

ขั้นที่  8  นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูไปทดลองใชกบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่  2/1  จํานวน  42  คนที่ศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2552 โรงเรียนวัดกําแพง    
สํานักงานเขตบางขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร  ซ่ึงไมใชกลุมตัวอยางและผานการเรียนวิชาสังคมศึกษา
ในระดบัมัธยมศึกษาปที่  1  แลว เพื่อหาคาความยากงาย  คัดเลือกขอสอบที่มีระดับความยากงาย  
0.20   และคาอํานาจจําแนก  ตั้งแต  0.20  ขึ้นไป  ปรับปรุงขอที่ไมถึงเกณฑจนไดขอสอบที่สมบูรณ  
จํานวน  30  ขอ  และหาคาความเชื่อมั่น  (Reliability)   

ผูวิจัยคํานวณโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ซ่ึงแบบทดสอบที่ไดมีคาความยากงาย  (P) 
ระหวาง  0.26 – 0.71  คาอํานาจจําแนก ( r )  ระหวาง  0.24 – 0.52  และไดคาความเชื่อมั่นเทากับ  
0.85 รายละเอยีดดัง  (ภาคผนวก ข  หนา  184) 
 การตรวจสอบคาความเชื่อมัน่  (Reliability)  คือ การตรวจสอบผลการวัดที่สม่ําเสมอ และ
คาคงที่โดยผูวจิัยเลือกขอสอบที่ผานเกณฑการตรวจสอบคาความยากงาย (P)  และคาอํานาจจําแนก 
(r)  นํามาหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบใชวิธีของคูเดอร  ริชารดสัน  จากสูตร  KR  - 20  โดย
เลือกใชขอสอบที่ผานเกณฑคาความเชื่อมัน่ 0.70  ขึ้นไป ซ่ึงแบบทดสอบไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 
0.85  รายละเอยีดดัง  (ภาคผนวก  ข  หนา 187) 

ขั้นที่  9   นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เร่ือง ความรูพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร  
ไปใชเปนเครื่องมือในการวจิัย 
 

 สรุปขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เร่ือง ความรูพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร
เพื่อใชในการวิจัยมีขั้นตอนการพัฒนา  ดังแสดงในแผนภูมิที่  13 
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  แผนภูมิที่  13   สรุปการสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู  เร่ือง ความรูพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร 
  
 

ขั้นที่  1      
 
ขั้นที่  2 
 
 

ขั้นที่  3 
 
 

ขั้นที่  4 
 
 

ขั้นที่  5 
 
 
ขั้นที่  6 
 
 

ขั้นที่  7 
 
 
 
 
 

ขั้นที่  8 
 
 
 
 

 
ขั้นที่  9   
  
  

ศึกษาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

ศึกษาแนวคดิ  ทฤษฎี  หลักการและวิธีการสรางเครื่องมือวัดผลการเรียนรู 

วิเคราะหมาตรฐาน เนื้อหา สาระเศรษฐศาสตร วิชาสังคมศึกษา ระดับชัน้ ม.1 

สรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูความรูพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร 

เสนอแบบทดสอบใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  ตรวจสอบใหขอเสนอแนะ 

ทดลองใชแบบทดสอบกับนักเรียนที่ผานการเรียนวิชาสังคมศึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  เพื่อวิเคราะหระดับความยากงาย  คาอํานาจจําแนก   
หาคาความเชือ่มั่น ปรับปรุงขอสอบที่ไมสมบูรณ และคดัเลือกขอสอบ 
จํานวน 30 ขอ  

ทดลองใชแบบทดสอบกับนักเรียนกลุมตวัอยาง  หลังการจัดการเรียนรูตาม
หลักไตรสิกขา 

นําแบบทดสอบใหผูเชี่ยวชาญ 3 คน ประกอบดวย ดานวดัและประเมินผล 
ดานการสอน และดานเนื้อหา ตรวจสอบ หาคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  
(Content  Validity) หาคาดัชนีความสอดคลอง 

          ปรับปรุงแบบทดสอบตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
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3. สรางแบบประเมินพฤติกรรมกระบวนการเรียนรูดวยการคนพบของนักเรียน  
        แบบประเมินพฤติกรรมการเกิดกระบวนการเรยีนรูดวยการคนพบเปนแบบประเมิน
รูบริค ( Scoring  Rubric )  มี  3  ระดับ  คือ  ดี   พอใช  และปรับปรุง  โดยระบุพฤติกรรมที่วัดดาน
ทักษะแบงเปน  7  ส.  คือ ส.สงสัย  ส.สังเกต   ส.สัมผัส   ส.สํารวจ   ส.สืบคน   ส.ส่ังสม   ส.สรุปผล     
การประเมินพฤติกรรมของนักเรียนแบงเปน  3  ระดับ  ดังนี ้
         1     หมายถึง   นักเรียนปฏิบัตินอยตองปรับปรุง 
                      2     หมายถึง   นักเรียนปฏิบัติในระดับพอใช 
                      3     หมายถึง   นักเรียนปฏิบัติในระดับด ี
 การประเมินพฤติกรรมกระบวนการเรยีนรูดวยการคนพบจากการเกิดทักษะ  7  ส.         
หลังการจัดการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา  โดยมีระดับการใหคะแนนเปน  4  ระดับ  ดงันี้ 
 เกณฑการใหคะแนนรวม จากคะแนนเต็ม 21 คะแนน 
 18 – 21  คะแนน  หมายถึง  ดีมาก 
 14 – 17   คะแนน  หมายถึง  ดี 
 10 – 13   คะแนน  หมายถึง  พอใช 
    0 – 9  คะแนน  หมายถึง  ควรปรับปรุง 
 ผูวิจัยประเมินผลหลังการจัดการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา โดยมีขั้นตอนในการสรางแบบ
ประเมิน ดังนี ้
         ขั้นที่  1  ศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเ่กี่ยวของกับการสรางแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนของนักเรียน 
         ขั้นที่  2  วิเคราะหความสามารถในการเกิดกระบวนการเรียนรูดวยการคนพบของ
นักเรียน นกัเรียนเกดิทักษะ 7 ส. หลังการจัดการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา 
          ขั้นที่  3  นําขอมูลที่ไดจากขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 มาสรางแบบประเมนิพฤติกรรมการ
เกิดกระบวนการเรียนรูดวยการคนพบ 
         ขั้นที่  4  นําแบบประเมนิพฤติกรรมกระบวนการเรยีนรูดวยการคนพบเสนออาจารย  
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตรวจสอบใหขอเสนอแนะ 
                      ขั้นที่  5  ปรับปรุงแบบประเมินพฤติกรรมกระบวนการเรียนรูดวยการคนพบตาม
คําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  โดยไดแนะนําใหปรับขอความในรายการที่ใชประเมนิ
พฤติกรรมใหชัดเจน และเหมาะสม 
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       ขั้นที่  6  เสนอแบบประเมินพฤติกรรมกระบวนการเรียนรูดวยการคนพบให
ผูเชี่ยวชาญ  จาํนวน  3  คน  ในดานวัดและประเมินผล  ดานการสอน และดานเนื้อหา ตรวจสอบหา
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  (Content  Validity) หาคาดัชนีความสอดคลอง  (Index  of  Item  
Objective  Congruence (IOC) และนํามาปรับปรุง โดยผูเชี่ยวชาญแนะนําใหปรับเกณฑการประเมนิ
พฤติกรรมใหชัดเจน และสอดคลองกับทักษะ  7  ส. ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00  
รายละเอียดดัง  ( ภาคผนวก ข   หนา  179 )   

       ขั้นที่  7   นําแบบประเมนิพฤติกรรมกระบวนการเรยีนรูดวยการคนพบไปใชเปน
เครื่องมือในการวิจัย 
 

 สรุปขั้นตอนการสรางแบบประเมินพฤติกรรมกระบวนการเรียนรูดวยการคนพบ 
 

แผนภูมิที่  14  สรุปขั้นตอนการสรางแบบประเมินพฤติกรรมกระบวนการเรียนรูดวยการคนพบ 
 
 

ขั้นที่  1      
  
 
 

ขั้นที่  2 
 
 
 

ขั้นที่  3 
 
 

ขั้นที่  4 
 
 

ขั้นที่  5 
 
 
 

ขั้นที่  6 
 
 
 
 

ขั้นที่  7 
  

วิเคราะหความสามารถในการเกิดกระบวนการเรียนรูดวยการคนพบของนักเรียน  
นักเรียนเกดิทกัษะ  7  ส. 

              สรางแบบประเมินพฤติกรรมกระบวนการเรียนรูดวยการคนพบ 

 นําแบบประเมินเสนออาจารยที่ปรึกษาวทิยานิพนธ  ตรวจสอบใหขอเสนอแนะ 

นําเครื่องมือไปใชกับนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ซ่ึงเปนกลุมตัวอยาง ที่เรียนวิชา
สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม โดยการจัดการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา 

ศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเ่กี่ยวของกับการสรางแบบประเมินพฤติกรรม 

นําแบบประเมนิใหผูเชีย่วชาญ 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content  
Validity) แลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลองและนํามาปรับปรุงแกไข 

         ปรับปรุงแบบประเมินตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานพินธ 
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4. สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรยีน 
               การสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรยีนที่มีตอการจัดการเรียนรูตาม  
หลักไตรสิกขา เร่ือง  ความรูพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร  เปนแบบประมาณคา  (Rating  Scale) 
จํานวน  10  ขอ  ผูวิจัยดําเนนิการดังนี ้

       ขั้นที่  1  ศึกษาเกณฑในการสรางแบบสอบถามจากเอกสารวัดและประเมินผล 
                 ขั้นที่  2  สรางแบบสอบถามความคิดเหน็ของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูตามหลัก
ไตรสิกขา ซ่ึงประกอบดวยดานบรรยากาศในการจดัการเรียนรู  ดานการจัดกจิกรรมการเรียนรู และ
ดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดการเรยีนรู  และกําหนดเกณฑระดบัความคิดเหน็ดวยซ่ึงมี
รายละเอียดดังนี้ 
 เห็นดวยมาก  ใหระดับคะแนน   3  คะแนน 
 เห็นดวยปานกลาง ใหระดับคะแนน   2  คะแนน 
 เห็นดวยนอย  ใหระดับคะแนน   1  คะแนน 
 

 สําหรับการใหคาความหมายของคาที่วัดได ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑทีใ่ชในการให
ความหมายดังนี้ 
 

  ชวงคะแนนเฉลี่ย   เกณฑการแปลความหมายของความคิดเหน็ 
 ระหวาง  1.00 – 1.49     เห็นดวยนอย 
              ระหวาง  1.50 – 2.49     เห็นดวยปานกลาง 
              ระหวาง  2.50 – 3.00     เห็นดวยมาก 
  

 แบบสอบถามความคิดเหน็ของนักเรียนที่มตีอการจัดการเรียนรูตามหลกัไตรสิกขา เร่ือง  
ความรูพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร  เปนแบบปลายปด  (Closed  Form)  แบบประเมินคา  (Rating  
Scale)  โดยกําหนดระดับ  3  ระดับ  จากมาก  ปานกลาง  นอย  มีจํานวน 10   ขอ  มีหวัขอในการสอบถาม  
ดังนี้    1)  บรรยากาศในการเรียนรู   จํานวน    3   ขอ      2)    กิจกรรมการเรียนรู   จํานวน    4   ขอ   3)  ประโยชนที่
ไดรับ  จํานวน  3  ขอ  รวม  10  ขอ 
       ขั้นที่  3  นําแบบสอบถามความคิดเหน็ของนักเรียนทีส่รางขึ้นไปเสนอใหอาจารย 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  ตรวจสอบใหขอเสนอแนะ 
        ขั้นที่  4  ปรับปรุงแบบสอบถามความคิดเห็นตามคาํแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ  โดยใหคําแนะนําวาใหเขยีนขอคําถามที่ส้ันและงายตอการทําความเขาใจของนักเรียน 
พรอมทั้งปรับขอความ และตัดขอความใหกระชับ 

       ขั้นที่  5  นําแบบสอบถามความคิดเหน็ที่ทําการปรับปรุงแกไขใหผูเชี่ยวชาญ  3  คน   
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ประกอบดวยดานวดัและประเมินผล  ดานการสอน และดานเนื้อหา ตรวจความถกูตองดานเนื้อหา 
และภาษา ซ่ึงผูเชี่ยวชาญใหคําแนะนําวาใหใชคําถามทีส่อดคลองกับกิจกรรมการเรยีนรู เพื่อใหงาย
ตอการตอบของนักเรียน  และผูเชี่ยวชาญตรวจสอบหาคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  (Content  
Validity)  แลวนําตารางวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)  ของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณคาดัชนี
ความสอดคลองกําหนดคาตัง้แต  0.50  ขึ้นไปถือวา มีความสอดคลองกันในเกณฑที่ยอมรับได ซ่ึง
พบวาไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 แลวนํามาเปนเครื่องมือการวิจัย    รายละเอียดดัง          
( ภาคผนวก ข  หนา 183 ) 
           ขั้นที่  6      นําแบบสอบถามความคิดเห็นไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย         
ดังแผนภูมิที่  15 
 
 แผนภูมิที่  15  สรุปขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 
 
 

ขั้นที่  1 
 
 

ขั้นที่  2 
 
 
ขั้นที่  3 
 
 
 
 

ขั้นที่  4 
 
 
 
 

ขั้นที่  5 
 
 
 
 
 

ขั้นที่  6 
 
  

ศึกษาเกณฑในการสรางแบบสอบถามจากเอกสารการวดัและประเมินผล 

สรางแบบสอบถามแบบพรรณนาความใหสอดคลองกับวัตถุประสงค 

      นําแบบสอบถามเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตรวจสอบให  
      ขอเสนอแนะ 

นําแบบสอบถามไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย 

   นําแบบสอบถามเสนอผูเชี่ยวชาญ 3 คน ดานวดัและประเมินผล           
   ดานการสอน และดานเนือ้หาตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุง 

        ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษา  
        วิทยานพินธ 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยดําเนนิการดังนี ้

1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากรถึงผูบริหารโรงเรียนวดักําแพง   
สํานักงานเขตบางขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร  เพื่อขอความอนุเคราะหในการทดลองใชเครื่องมือใน
การวิจยั 

2. ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง  โดยดําเนินการตามขัน้ตอน  ดังนี ้
2.1 ชี้แจงการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ 

               2.2  ทดสอบกอนเรียน 
               2.3  ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู จํานวน  6  แผน 

3.  การจัดการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา  ที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบดวย  3  ขั้นตอน  
คือ   

     1.  ขั้นนํา  เปนการเตรียมความพรอมของผูเรียนโดยครูสรางบรรยากาศที่ดีในชั้นเรียน
ดวยการยิ้มแยม และทักทายสนทนากับนกัเรียนดวยไมตรีจิต  เพื่อกระตุนใหนักเรยีนเกิดแรงจูงใจ
ตอบสนองตอการเรียนการสอน   ครูแจงจดุประสงคการเรียนรูที่เปนเปาหมายในการสอนแตละครั้ง  
ทบทวนความรูเดิม  สรางความสนใจใหแกนักเรียนซึ่งมีวธีิการหลายอยาง  เชน  ใหดูรูปภาพ   
 เลาความประทับใจ  ตั้งคําถาม  ถาม- ตอบ  ชมวีดิทัศน  ฟงเพลง  วิเคราะหขาวประจาํวัน  วิเคราะห
กรณีตวัอยาง   

     2.   ขั้นสอน  นําหลักไตรสิกขามาเปนแนวทางจัดการเรียนรู ดังนี้   
           2.1  ขั้นจิตตภาวนา เปนการเตรียมความพรอมของจิต ไดแกการรวมเอาองคมรรค

ขอสัมมาวายามะ  สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ   เขามาฝกใหมีจิตใจเขมแข็ง  มั่นคง  แนวแน  ควบคุม
ตนเองไดดี  มสีมาธิ  เหมาะแกการใชงานมากที่สุดโดยครูใหนักเรียนฝกอบรมจิตของตนเอง ดวย
การนั่งสมาธิใชสติติดตามลมหายใจเขา- ออก โดยใชเวลานั่งสมาธิ  5  นาที  ใชทักษะ 7 ส. ไดแก   
ส.สัมผัส   

           2.2   ขั้นการศึกษา  การศึกษาคนควางานตามหวัขอที่ไดรับมอบหมาย โดยใช (ศีล :  
สัมมาวาจา  สัมมากัมมันตะ  สัมมาอาชีวะ , สมาธิ :  สัมมาวายามะ  สัมมาสติ  สัมมาสมาธิ , ปญญา 
: สัมมาทิฎฐิ  สัมมาสังกัปปะ) และใชทักษะ 7 ส. ไดแก  ส.สํารวจ   ส.สืบคน  

           2.3   ขั้นผลของการศึกษา    การนําเสนอผลงาน  ผลงานกลุม  การตอบคําถาม     
การทําแบบฝกหัด  ซ่ึงนํามรรคมีองค  8  มาใชในการทํากจิกรรม  ใชทักษะ 7 ส. ไดแก ส.ส่ังสม    
ส.สรุปผล    
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     3.    ขั้นสรุปและประเมนิผล  ประกอบดวย   
              3.1  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียนโดยครูจะเพิ่มเติมสวนที่ยังบกพรองให

สมบูรณยิ่งขึ้น  
              3.2  วัดและประเมินผลจากสภาพจริง โดยพิจารณาจากการตอบคําถาม  สังเกต

พฤติกรรมการเรียน  ความสนใจ  การมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรม  การสงงาน  การทดสอบ 
สรุปขั้นตอนการจัดการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา  ดังแผนภูมิที่  16  ดังนี้ 
 

แผนภูมิที่  16   สรุปขั้นตอนการจัดการเรยีนรูตามหลักไตรสิกขา  
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

การดําเนนิการจัดการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา  ประกอบดวย  3  ขั้นตอน  ดังนี ้
  1.   ขั้นนําเขาสูบทเรียน เปนการเตรียมความพรอม ทบทวนความรูเดิม                 
สรางความสนใจใหแกนักเรียน 

 

2.   ขั้นสอน (ไตรสิกขา) มีดงันี้ 
         2.1  ขั้นจิตตภาวนา เปนการเตรียมความพรอมของจิต ไดแกการรวมเอาองค
มรรคขอสัมมาวายามะ  สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ   เขามาฝกใหมีจติใจเขมแข็ง 
ดวยการนั่งสมาธิใชสติติดตามลมหายใจเขา- ออก โดยใชเวลานั่งสมาธิ  5  นาที  
ใชทักษะ 7 ส. ไดแก ส.สัมผัส  
         2.2  ขั้นการศึกษา  (ศลี :  สัมมาวาจา  สัมมากัมมันตะ  สัมมาอาชีวะ , สมาธิ 
:  สัมมาวายามะ  สัมมาสติ  สัมมาสมาธิ , ปญญา : สัมมาทิฎฐิ  สัมมาสังกัปปะ)  ใช
ทักษะ 7 ส. ไดแก ส.สํารวจ  ส.สืบคน 
           2.3 ขั้นผลของการศึกษา    การนําเสนอผลงาน  ผลงานกลุม  การตอบ
คําถาม  การทําแบบฝกหัด  ซ่ึงนํามรรคมีองค  8  มาใชในการทํากิจกรรม  ใช
ทักษะ 7 ส. ไดแก ส.ส่ังสม  ส.สรุปผล   
 

  

   3.  ขั้นสรุปและประเมินผล       ครูและนกัเรียนรวมกันสรุปบทเรียนและ
ดําเนินการวัดและประเมนิผลจากสภาพจรงิ         
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สถิติท่ีใชวิจัยในครั้งนี ้  
  

 ในการดําเนินการวิจยัผูวิจยัใชสถิติการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี ้
1. การแปลคาผลทดสอบจากแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เร่ือง ความรูพื้นฐานทาง 

เศรษฐศาสตร โดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  รายละเอียดดัง (ภาคผนวก ค  
หนา  192) 

2. การเปรียบเทยีบคะแนนทดสอบกอนเรียนและคะแนนทดสอบหลังการเรียน เรื่อง  
ความรูพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร ดวยการจัดการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา โดยการทดสอบคา       
(t-test) แบบ Dependent  โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป  รายละเอียดดัง (ตารางที่ 13 หนา  
142) 

3. การแปลคาจากแบบประเมนิพฤติกรรมกระบวนการเรยีนรูดวยการคนพบ จากการ 
จัดการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา ใชสถิติดงันี้ 
 การแปลคาของแบบประเมินพฤติกรรมกระบวนการเรยีนรูดวยการคนพบวัดพฤติกรรม 3  ระดับ 
แบบรูบริค (Scoring  Rubric)  คือ ดี  พอใช  ปรับปรุง แปลผลโดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  รายละเอยีดดัง (ภาคผนวก ค  หนา  191-195) 

4. การแปลคาจากแบบสอบถามความคิดเหน็เกี่ยวกับการจดัการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา 
ใชสถิติดังนี ้
        4.1  การแปลคาของแบบสอบถามวัดความคิดเหน็  3  ระดับ แบบมาตรวัด(Rating  
Scale) คือ มาก  ปานกลาง  นอย แปลผลโดยใชคาเฉลีย่ ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
รายละเอียดดัง (ภาคผนวก ค  หนา  196) 
 

สรุป 
 การวิจยั เร่ือง การพัฒนาผลการเรียนรูและกระบวนการเรียนรูดวยการคนพบ เร่ือง ความรู
พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ดวยการจัดการเรียนรูตามหลกัไตรสิกขา 
เปนการวจิัยเชงิทดลอง (Experimental  Research) ดําเนนิการทดลองตามแบบแผนการทดลองแบบ 
(Pre  Experimental  Design) แบบหนึ่งกลุมทดสอบกอนเรียน – ทดสอบหลังเรียน (One  group  
pretest – posttest  design)  โดยใชนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1  จํานวน  33  คน  ที่ศึกษาอยูใน
ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2552  โรงเรียนวัดกําแพง  สํานักงานเขตบางขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร  
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง จากนัน้นํามาวเิคราะหขอมูลโดยเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ( X ) และ
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และเปรยีบเทียบคะแนนทดสอบกอนเรียน และหลังเรียนดวยการ
จัดการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา  ใชการทดสอบคาที (t – test) แบบ Dependent  ขอมูลที่ไดจากการ
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ประเมินพฤตกิรรมการเรียนรูดวยการคนพบ (ทักษะ 7 ส.)วิเคราะหขอมลูโดยใช คาเฉลี่ย ( X ) และ
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรยีนที่มีตอการ
จัดการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา คือ 1. ดานบรรยากาศการจัดการเรียนรู  2. ดานการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู  และ 3. ดานประโยชนที่ไดรับ  วเิคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  สรุปวิธีการดําเนินการวจิัยไดดังตารางที่  12 
 

ตารางที่  12  สรุปวิธีการดําเนินการวิจัย   
 

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เครื่องมือ /            
การวิเคราะหขอมูล 

1.  เพื่อเปรียบเทียบผล
การเรียนรู เร่ือง  
ความรูพื้นฐานทาง
เศรษฐศาสตร  

-  ทดสอบโดยใช
แบบทดสอบวดัผล 
การเรียนรูกอนเรียน 
-  ทดสอบโดยใช
แบบทดสอบวดัผล 
การเรียนรูหลังเรียน 

-  นักเรยีนชั้น
มัธยมศึกษาปที  1/1  
โรงเรียนวัดกําแพง  
สํานักงานเขต 
บางขุนเทียน               
กรุงเทพมหานคร    
จํานวน  33  คน 

-  แบบทดสอบความรู
วิเคราะหขอมูลโดยใช
คารอยละ (%)   
คาเฉลี่ย( X )  สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  
(S.D.)  คา  t – test  
dependent 

2.  เพื่อศึกษา
กระบวนการเรียนรู
ดวยการคนพบของ
นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่  1  
ดวยการจัดการเรียนรู
ตามหลักไตรสิกขา 

-  ประเมินจากแบบ
ประเมินกระบวนการ
เรียนรูดวยการคนพบ
ของนักเรียน การเกิด
ทักษะ  7 ส.  

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที  1/1  
โรงเรียนวัดกําแพง  
สํานักงานเขต 
บางขุนเทียน               
กรุงเทพมหานคร    
จํานวน  33  คน 

-  แบบประเมนิ
กระบวนการเรียนรู
ดวยการคนพบ  
วิเคราะหขอมูลโดยใช
คาเฉลี่ย( X ) และ สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  
(S.D.) 

3.  เพื่อศึกษาความ
คิดเห็นของนกัเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1  ที่มี
ตอการจัดการเรียนรู
ตามหลักไตรสกิขา 
เรื่อง ความรูพืน้ฐาน
ทาง เศรษฐศาสตร 

สอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนทีม่ีตอการ
จัดการเรียนรูตามหลัก
ไตรสิกขา เร่ือง  
ความรูพื้นฐานทาง
เศรษฐศาสตร 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่  1/1  
โรงเรียนวัดกําแพง  
สํานักงานเขต 
บางขุนเทียน               
กรุงเทพมหานคร      
จํานวน  33  คน 

-  แบบสอบถามความ
คิดเห็นปลายปดแบบ
ประมาณคา  วเิคราะห
ขอมูลโดยคา  รอยละ  
(%)  คาเฉลี่ย ( X )  
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  (S.D.)    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 บทที่  4  
 

การวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิจยัเร่ือง การพัฒนาผลการเรียนรู และกระบวนการเรียนรูดวยการคนพบ เรื่อง ความรู
พื้นฐานทางเศรษฐศาสตรของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา ผูวิจัย
เก็บรวบรวมขอมูลของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 โรงเรียนวดักําแพง  สํานักงานเขตบางขุนเทียน  
สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน  33  คน  และนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี ้
 ตอนที่ 1  การเปรียบเทียบผลการเรียนรู เรื่อง ความรูพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูตามหลักไตรสิกขากอนเรียน และหลังเรียน ประกอบดวย 
ความรูเรื่อง ความหมายและความเปนมาของวิชาเศรษฐศาสตร ปจจยัสําคัญในการตัดสินใจซื้อ
สินคาและบริการ  หนวยเศรษฐกิจ  ปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ  ระบบเศรษฐกิจ  และกลไกราคา 
 ตอนที่ 2  กระบวนการเรียนรูดวยการคนพบ  โดยการประเมินพฤตกิรรมดานทักษะ 7 ส. 
ไดแก  ส.สงสัย  ส.สังเกต  ส.สํารวจ  ส.สัมผัส  ส.สืบคน  ส.ส่ังสม  และ ส.สรุปผล  ใชแบบ
ประเมินคา (Rating  scale) มี  3  ระดับ  คือ  ดี  พอใช  และปรับปรุง  ตามเกณฑที่ผูวิจยัสรางขึ้น 
 ตอนที่  3  ความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรยีนรูตามหลักไตรสิกขา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ที่มีตอการจดัการเรยีนรูตามหลักไตรสิกขา ดานบรรยากาศในการจัดการเรยีนรู  ดานการจัด
กิจกรรมการเรยีนรู และดานประโยชนทีไ่ดรับจากการจดัการเรียนรู โดยใชแบบสอบถามความคิดเหน็ 
 

ตอนที ่1  การเปรียบเทยีบผลการเรียนรู เรื่อง ความรูพืน้ฐานทางเศรษฐศาสตร ของนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา กอนเรยีน และหลังเรียน 
 การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคาํถามการวิจยัขอที่ 1  ผลการเรียนรู เร่ือง ความรูพื้นฐานทาง
เศรษฐศาสตร ของนกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที่  1  หลังเรยีนดวยการจดัการเรียนรูตามหลักไตรสกิขามี
ผลการเรียนรูสูงกวากอนเรียนหรือไม  รายละเอยีดดงัตารางที่  13 
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ตารางที่  13   ผลการวิเคราะหเปรียบเทยีบคะแนนรวมผลการเรียนรู เรื่องความรูพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร  
                     ของนกัเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่  1  ที่จัดการเรียนรูตามหลักไตรสกิขา กอนเรยีน และ 
                     หลังเรียน 
 

การทดสอบ จํานวน (n) คะแนนเต็ม X  S.D. t - test Sig.  
กอนเรยีน 33 30 12.15 4.57 
หลังเรยีน 33 30 20.91 3.38 

-24.04 .000 
 

 จากตารางที ่  13  พบวา  คะแนนผลการเรียนรู เร่ือง ความรูพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร ของ
นักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปที ่ 1  ที่จัดการเรยีนรูตามหลักไตรสิกขา กอนเรียน  ( X  =  12.15 , S.D. = 4.57 )  
และคะแนนผลการเรียนรูหลังเรยีน  ( X  =  20.91 , S.D. = 3.38 )  คะแนนหลังเรยีนสูงกวากอนเรียน 
อยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวจิัยขอที ่1  ผลการจัดการเรยีนรู
หลังเรยีน เรื่อง ความรูพืน้ฐานทางเศรษฐศาสตร ของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ดวยการจัดการเรยีนรู
ตามหลักไตรสิกขาสูงกวาผลการเรยีนรูกอนเรยีน   
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ตารางที่  14    คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน เร่ือง ความรูพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร   
                      โดยแยกตามผลการเรียนรูที่คาดหวังในแตละแผนการจดัการเรียนรู 6  แผน  ดังนี ้
 

รอยละ S.D. ลําดับท่ี รอยละ S.D. ลําดับท่ี
1.  รูและเขาใจความเปนมา ความหมาย
และความสําคัญของวิชาเศรษฐศาสตร
2.  รูและเขาใจขอบขาย และเปาหมาย
ของการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร
3.  รูและเขาใจ และสามารถเลือกบริโภค
ไดอยางถูกตอง
4.  อธิบายความหมาย และบทบาทของ
หนวยเศรษฐกิจท่ีสําคัญ ซ่ึงไดแก 
หนวยครัวเรือน หนวยธุรกิจ และหนวยรัฐบาล
5.  วิเคราะหปจจัยประกอบการตัดสินใจ
ในการผลิต การเลือกใชทรัพยากรธรรมชาติ 
และการใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ
และคุมคา โดยตองตัดสินใจวา ควรผลิตสินคา
และบริการอะไร ผลิตอยางไร ผลิตเพ่ือใคร
6.  รูและเขาใจแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับแรกถึงฉบับปจจุบัน
7.  รูและเขาใจความหมาย และประเภท
ของระบบเศรษฐกิจแบบตางๆ
8.  วิเคราะหถึงลักษณะสําคัญของระบบ
เศรษฐกิจในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตได
9.  รูและเขาใจกลไกราคาในระบบ
เศรษฐศาสตรการตลาด

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ทดสอบกอนเรียน ทดสอบหลังเรียน

42.50 0.85 0.71 4 80.50 1.61 0.50 2

66.50 1.33 0.65 1 86.50 1.73 0.45 1

44.80 2.24 1.12 2 70.40 3.52 0.91 4

43.50 2.61 1.22 3 70.17 4.21 0.82 5

34.75 1.39 1.20 7 69.75 2.79 0.86 6

39.99 1.18 0.77 5 59.67 1.79 0.70 9

39.5 0.79 0.71 6 77.5 1.55 0.51 3

22.50 0.45 0.51 9 63.5 1.27 0.52 7

32.50 1.30 0.98 8 61.25 2.45 0.67 8

X X
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            จากตารางที่  14  พบวา คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบกอนเรียน และหลังเรยีน เรื่อง ความรู
พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร โดยแยกตามผลการเรียนรูที่คาดหวังในแตละแผนการจดัการเรียนรู จํานวน  
6  แผน  ปรากฏผลดังนี้ ทดสอบกอนเรียนเรียงตามลําดบัจากมากไปหานอย ลําดับที่ 1  รูและเขาใจ
ขอบขาย และเปาหมายของการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร ( X  =  1.33 , S.D. = 0.65 )  รองลงมา คือ รูและ
เขาใจ และสามารถเลือกบริโภคไดอยางถูกตอง ( X  =  2.24 , S.D. = 1.12 )  อธิบายความหมาย และ
บทบาทของหนวยเศรษฐกิจที่สําคัญ ซ่ึงไดแก หนวยครัวเรือน หนวยธุรกิจ และหนวยรัฐบาล ( X  =  
2.61 , S.D. = 1.22 )  รูและเขาใจความเปนมา ความหมาย และความสําคัญของวิชาเศรษฐศาสตร ( X  =  
0.85 , S.D. = 0.71 )  รูและเขาใจแผนพฒันาเศรษฐกจิเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับแรกถึงฉบับ
ปจจุบัน ( X  =  1.18 , S.D. = 0.77 )  รูและเขาใจความหมาย และประเภทของระบบเศรษฐกิจแบบ
ตางๆ ( X  =  0.79 , S.D. = 0.71 )  วิเคราะหปจจยัประกอบการตัดสินใจในการผลิต การเลือกใช
ทรัพยากรธรรมชาติ และการใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ และคุมคา โดยตองตัดสินใจวา ควร
ผลิตสินคาและบริการอะไร ผลิตอยางไร ผลิตเพื่อใคร ( X  =  1.39 , S.D. = 1.20 )  รูและเขาใจกลไก
ราคาในระบบเศรษฐศาสตรการตลาด ( X  =  1.30 , S.D. = 0.98 )  และวิเคราะหถึงลักษณะสําคัญของ
ระบบเศรษฐกจิในประเทศไทย และภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตได ( X  =  0.45 , S.D. = 0.51 )  
เปนลําดับสุดทาย  ทดสอบหลังเรียนเรยีงลําดับจากมากไปหานอย ลําดับที่  1  รูและเขาใจขอบขาย 
และเปาหมายของการศกึษาวชิาเศรษฐศาสตร ( X  =  1.73 , S.D. = 0.45 )  รองลงมา คือ รูและเขาใจความ
เปนมา ความหมาย และความสําคัญของวิชาเศรษฐศาสตร ( X  =  1.61 , S.D. = 0.50 ) รูและเขาใจ
ความหมาย และประเภทของระบบเศรษฐกิจแบบตางๆ ( X  =  1.55 , S.D. = 0.51 ) รูและเขาใจ และ
สามารถเลือกบริโภคไดอยางถูกตอง ( X  =  3.52 , S.D. = 0.91 ) อธิบายความหมาย และบทบาทของ
หนวยเศรษฐกจิที่สําคัญ ซ่ึงไดแก หนวยครวัเรือน หนวยธุรกิจ และหนวยรัฐบาล ( X  =  4.21 , S.D. = 
0.82 ) วิเคราะหปจจยัประกอบการตัดสินใจในการผลิต การเลือกใชทรัพยากรธรรมชาติ และการใช
ประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ และคุมคา โดยตองตดัสินใจวา ควรผลิตสินคาและบริการอะไร 
ผลิตอยางไร ผลิตเพื่อใคร ( X  =  2.79 , S.D. = 0.86 )  วิเคราะหถึงลักษณะสาํคัญของระบบเศรษฐกิจ
ในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตได ( X  =  1.27 , S.D. = 0.52 )  รูและเขาใจกลไก
ราคาในระบบเศรษฐศาสตรการตลาด ( X  =  2.45 , S.D. = 0.67 ) และลําดับสุดทาย รูและเขาใจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับแรกถึงฉบับปจจุบัน ( X  =  1.79 , S.D. = 0.70 )   
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ตอนที่ 2  กระบวนการเรียนรูดวยการคนพบ  โดยการประเมินพฤตกิรรมดานทักษะ 7 ส. ไดแก     
ส.สงสัย  ส.สังเกต  ส.สํารวจ  ส.สัมผัส  ส.สืบคน  ส.ส่ังสม  และ ส.สรุปผล  ใชแบบประเมินคา 
(Rating  scale) มี  3  ระดับ  คือ  ดี  พอใช  และปรับปรุง  ตามเกณฑที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
 การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามการวิจัย ขอที่  2  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  เกิดกระบวนการ
เรียนรูดวยการคนพบ  DLP  (Discovery  Learning  Process)  ดวยการจดัการเรยีนรูตามหลกัไตรสิกขา
อยูในระดับใด และเปนอยางไร    รายละเอยีดดังตารางที่  15 
 

ตารางที่  15   สรุปผลการประเมนิพฤตกิรรมกระบวนการเรียนรูดวยการคนพบ   
                       แผนการจดัการเรียนรูที่ 1 - 6 
 

แผนการจดัการเรียนรูที่ 1 - 6 
พฤติกรรมทกัษะ 7 ส. X  S.D. ระดบัคณุภาพ ลําดับที ่
     ส.สงสยั 2.10 0.20 พอใช 6 
     ส.สังเกต 2.00 0.00 พอใช 7 
     ส.สํารวจ 2.90 0.20 ดี 1 
     ส.สัมผัส 2.80 0.10 ดี 2 
     ส.สืบคน 2.70 0.20 ดี 4 
     ส.ส่ังสม 2.80 0.10 ดี 2 
     ส.สรุปผล 2.70 0.20 ดี 4 

รวม 2.59 0.10 ดี - 
 
 จากตารางที่  15  พบวา ผลการวิเคราะหคะแนนพฤติกรรมกระบวนการเรียนรูดวยการคนพบ 
(ทักษะ 7 ส.) ของนกัเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1/1 ที่จดัการเรยีนรูตามหลกัไตรสิกขา จากการปฏิบัติ
กิจกรรมในแผนการจดัการเรียนรูทั้ง 6  แผน โดยภาพรวมพบวา นกัเรยีนมีระดับพฤตกิรรมการปฏิบตัิ
ตามกระบวนการเรยีนรูดวยการคนพบ (ทกัษะ 7 ส.) อยูในระดับดี  ( X  =  2.59 , S.D. = 0.10 )  เมื่อ
แยกเปนดานทกัษะทีน่ักเรยีนปฏิบัติเรียงลําดับจากมากไปนอยปรากฏผล ดังนี้ อันดบั 1 คือ  ส.สํารวจ  
นักเรียนออกสํารวจสอบถามขอมูลจริงตามใบงาน หรือกิจกรรมที่ครูมอบหมาย ทํางานถกูตอง ครบถวน 
ไมลอกผลงานเพื่อน ( X  =  2.90 , S.D. = 0.20 )  รองลงมา คอื ส.สัมผัส นกัเรยีนฝกสมาธิอยางตัง้ใจ  
ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย ผลงานถูกตอง ไมลอกผลงานเพื่อน ( X  =  2.80 , S.D. = 0.10 )          
ส.ส่ังสม นักเรียนทบทวนความรู ทําใบงาน  ทําแบบฝกหดั สงตรงเวลา  ( X  =  2.80 , S.D. = 0.10 )    
ส.สืบคน นักเรียนคนควาหาความรูจากแหลงเรียนรูนอกเหนือจากหนงัสือเรียน อางองิที่มาไดถูกตอง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 144
 

นําเสนอวิธีคนควา และแนะนําเพือ่นได ( X  =  2.70 , S.D. = 0.20 )  ส.สรุปผล นักเรยีนเขยีนสรุป
ความรูดวยตนเอง ชวยกนัสรปุเปนกลุม คิดวิเคราะหในเรือ่งที่เรียน  ( X  =  2.70 , S.D. = 0.20 )          
ส.สงสัย นกัเรียนตั้งใจในการเรียน ซักถามปญหาในเรื่องที่เรียนกบัเพือ่นและครู ในกจิกรรมการเรียน
การสอน ( X  =  2.10 , S.D. = 0.20 )  และดานทีน่ักเรยีนปฏิบัติเปนลําดับสุดทาย คอื ส.สังเกต  
นักเรียนสังเกตสิ่งตางๆ ที่อยูรอบตวั และสิง่แวดลอม เปรียบเทยีบขอมูลตามสถานการณที่ครูกําหนด 
( X  =  2.00 , S.D. = 0.00)   
 เมื่อพจิารณากระบวนการเรียนรูดวยการคนพบ (ทกัษะ 7 ส.) ในแตละแผนการจดัการเรียนรู
ทั้งหมดจํานวน  6  แผน โดยเรียงตามลําดับการเกดิพฤตกิรรมจากมากไปหานอย สรุปผลไดดังนี ้ส.สงสัย  
ลําดับที่ 1  แผนการจดัการเรียนรูที่ 6 เรื่อง กลไกราคา ( X  =  2.50 , S.D. = 0.50 ) ซ่ึงยอมรับสมมตฐิาน
การวิจยัขอที ่ 2 นักเรยีนชั้นมธัยมศกึษาปที ่ 1 เกดิกระบวนการเรียนรูดวยการคนพบ DLP (Discovery 
Learning Process)  จากการจดัการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา รองลงมาไดแก แผนการจัดการเรียนรูที ่ 3  
เร่ือง หนวยเศรษฐกิจ ( X  =  2.20 , S.D. = 0.40 )  แผนการจดัการเรยีนรูที่ 2 เร่ือง ปจจยัสําคัญในการ
เลือกซื้อสินคาและบรกิาร ( X  =  2.10 , S.D. = 0.30 )  และลําดบัสุดทายแผนการจดัการเรียนรูที่  1 
เร่ือง ความหมาย และความเปนมาของวชิาเศรษฐศาสตร , แผนการจดัการเรยีนรูที ่ 4 เรื่อง ปญหา
พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร และแผนการจดัการเรียนรูที ่ 5  เร่ือง ระบบเศรษฐกจิ  มีคาระดบัพฤตกิรรม
เทากนั ( X  =  2.00 , S.D. = 0.00 )  ส.สังเกต  มกีารประเมนิพฤติกรรม 3  แผน ซ่ึงมีระดับการประเมนิ
พฤติกรรมเทากัน ไดแก  แผนการจดัการเรียนรูที่ 1  , แผนการจดัการเรียนรูที่ 2  และแผนการจดัการ
เรียนรูที่ 3  ( X  =  2.00 , S.D. = 0.00 )  ส.สํารวจ  มีการประเมนิพฤตกิรรม 2  แผน ลําดับที ่1 แผนการ
จัดการเรียนรูที ่1 ( X  =  3.00 , S.D. = 0.20 )  และลําดบัที่ 2 แผนการจดัการเรียนรูที่ 3  ( X  =  2.90 , 
S.D. = 0.30 )  ส.สัมผัส ลําดบัที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูที ่5 ( X  =  2.90 , S.D. = 0.00 )  รองลงมา
ไดแก แผนการจัดการเรยีนรูที่ 1  , แผนการจัดการเรยีนรูที่ 2 , แผนการจัดการเรียนรูที ่4 และแผนการ
จัดการเรียนรูที ่6 มีคาระดับพฤติกรรมเทากนั ( X  =  2.80 , S.D. = 0.40 )  และลําดบัสุดทาย แผนการ
จัดการเรียนรูที ่ 3 ( X  =  2.70 , S.D. = 0.50 )  ส.สืบคน ลําดับที่ 1 แผนการจดัการเรยีนรูที่ 4  และ
แผนการจดัการเรียนรูที่ 5  มีคาระดับพฤตกิรรมเทากัน ( X  =  2.90 , S.D. = 0.30 )  รองลงมาไดแก 
แผนการจดัการเรียนรูที่ 6  ( X  =  2.80 , S.D. = 0.40 )  แผนการจัดการเรยีนรูที่ 2  ( X  =  2.70 , S.D. = 
0.50 )  แผนการจัดการเรยีนรูที่ 3  ( X  =  2.60 , S.D. = 0.50 )  และลําดับสุดทายแผนการจดัการเรยีนรู
ที่ 1  ( X  =  2.20 , S.D. = 0.40 )  ส.ส่ังสม ลําดบัที่ 1  แผนการจดัการเรยีนรูที่ 2 ,  แผนการจดัการเรยีนรู
ที่ 5  และแผนการจัดการเรยีนรูที่ 6  มีคาระดับพฤตกิรรมเทากัน ( X  =  2.90 , S.D. = 0.30 )  และลําดบั
สุดทาย แผนการจดัการเรยีนรูที่ 1 ,  แผนการจดัการเรยีนรูที่ 3  และแผนการจดัการเรียนรูที่  4  มีคา
ระดบัพฤตกิรรมเทากัน ( X  =  2.80 , S.D. = 0.40 )  ส.สรุปผล  ลําดับที่ 1  แผนการจดัการเรียนรูที่ 4  
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และแผนการจดัการเรยีนรู  ที่ 6  มีคาระดบัพฤตกิรรมเทากัน ( X  =  2.80 , S.D. = 0.40 )  รองลงมา
ไดแก  แผนการจัดการเรยีนรูที่ 5 ( X  =  2.70 , S.D. = 0.30 )  ลําดับสดุทายแผนการจดัการเรียนรูที่ 1 ,  
แผนการจดัการเรียนรูที่ 2  และแผนการจดัการเรียนรูที ่  3  มีคาระดับพฤติกรรมเทากนั ( X  =  2.60 , 
S.D. = 0.50 )  (ดังตารางที ่25  ภาคผนวก  ค  หนา  197 ) 
 
ตอนที ่3  การวเิคราะหความคดิเหน็ที่มีตอการจัดการเรียนรูตามหลกัไตรสิกขา ของนกัเรยีนชั้นมัธยมศกึษา
ปที่ 1 
 การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคาํถามการวิจยัขอที่ 3   ความคิดเหน็ของนกัเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
ที่มีตอการจดัการเรยีนรูตามหลักไตรสิกขา อยูในระดบัใด  โดยใชแบบสอบถามความคดิเหน็ รายละเอียด
ดัง ตารางที่  16 
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ตารางที่  16  วเิคราะหแบบสอบถามความคิดเห็นตอการจดัการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา ใน 
                     ดานบรรยากาศการเรียนรู  การจัดกิจกรรมการเรียนรู  และประโยชนทีไ่ดรับ  
 

ความคดิเห็น X  S.D. ระดับ 
ความคดิเห็น ลําดับท่ี 

ดานบรรยากาศในการจัดการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา 
1. การจัดหองเรียนเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 2.30 0.47 ปานกลาง (3) 

2.  ครูสรางบรรยากาศที่ดีในชั้นเรียนดวยการยิ้มแยมแจมใส 
ทักทายกันดวยไมตรีจิต  และใหความเปนกันเองกับนักเรียน 

2.58 0.50 มาก (2) 

3. ครูมีสือ่การสอนที่เอื้อตอการดาํเนินกิจกรรม มคีวามหลากหลาย
ทําใหมีความรูสึกสนุก 2.61 0.50 มาก (1) 

รวมดานบรรยากาศ 2.50 0.49 มาก 3 
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา 
4. ครูเปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน 2.79 0.42 มาก (1) 

5. มีสวนรวมในการเรียนและเรียนรูรวมกับเพื่อนๆ 2.67 0.48 มาก (2) 
6. มีสวนรวมในการสรุปบทเรียน 2.45 0.51 ปานกลาง (4) 
7.  นักเรียนพอใจที่ครูคอยชวยเหลือใหความสะดวกในการทํา
กิจกรรม 2.61 0.47 มาก (3) 

รวมดานการจัดกจิกรรมการเรียนรู 2.63 0.47 มาก 1 
ดานประโยชนท่ีไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลัก
ไตรสิกขา 
8. สามารถแลกเปลี่ยนความรูและแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนๆ 
จากการคนควา 

2.48 0.51 ปานกลาง (2) 

9. รูจักการคนควาขอมูลจากแหลงตางๆ และสรุปความรูไดดวย
ตนเอง 2.36 0.49 ปานกลาง (3) 

10. สามารถนําความรูที่เรียนไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 2.73 0.45 มาก (1) 
รวมดานประโยชน 2.52 0.48 มาก 2 

รวมทุกดาน 2.56 0.48 มาก - 
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 จากตารางที่  16   การวิเคราะหความคดิเหน็ของนกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรู
ตามหลักไตรสิกขา  พบวาโดยรวมมคีวามคดิเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก ( X  = 2.56 , S.D. = 0.48 )   
ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจยัขอที่ 3  นักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 มีความคดิเห็นตอการจดัการเรียนรูตาม
หลักไตรสกิขาในดานบรรยากาศ ดานการจดักิจกรรมการเรยีนรู และดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดการ
เรียนรูอยูในระดับมาก  เมื่อพจิารณารายดานพบวา  สามารถเรียงตามลําดบัไดดังนี ้  ลําดบั 1   ดานการจัด
กิจกรรมการเรยีนรูตามหลกัไตรสิกขามีความคิดเหน็ในระดบัเห็นดวยมาก  ( X  = 2.63 , S.D. = 0.47 ) 
ลําดับ 2  ดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรยีนรูตามหลักไตรสิกขา  ( X  = 2.52 , S.D. = 0.48 )   
ลําดับ  3  ดานบรรยากาศในการจัดการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา  ( X  = 2.50 , S.D. = 0.49 )    

ดานการจดักจิกรรมการเรยีนรูตามหลักไตรสิกขาเมื่อพจิารณารายประเดน็สามารถเรยีงลําดบัจาก
มากไปนอยได ดังนี ้ ลําดบัแรก ครเูปดโอกาสใหนักเรยีนแสดงความคดิเห็นเกีย่วกบัเรือ่งที่เรียน ( X  =  
2.79 , S.D. = .42)  รองลงมา คือ มีสวนรวมในการเรยีนและเรยีนรูกับเพื่อนๆ  ( X  =  2.67 , S.D. = .48)  
นักเรียนพอใจที่ครูคอยชวยเหลือใหความสะดวกในการทาํกิจกรรม ( X  =  2.61 , S.D. = .50)  และ
ลําดับสุดทายมสีวนรวมในการสรุปบทเรียน ( X  =  2.45 , S.D. = .51 )   

ดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรยีนรูตามหลักไตรสิกขาเมื่อพิจารณาราย
ประเดน็สามารถเรียงลําดับจากมากไปนอยได ดังนี้  ลําดับแรก สามารถนาํความรูทีเ่รียนไปประยกุตใช
ในชวีิตประจาํวัน ( X  =  2.73 , S.D. = .45 )  รองลงมาคือ สามารถแลกเปลีย่นความรู และแสดงความ
คิดเห็นกับเพื่อนๆ จากการคนควา ( X  =  2.48 , S.D. = .51) และลําดับสดุทายรูจกัการคนควาขอมูล
จากแหลงตางๆ และสรุปความรูไดดวยตนเอง ( X  =  2.36 , S.D. = .49)  

ดานบรรยากาศในการจดัการเรียนรูตามหลักไตรสิกขาเมือ่พิจารณารายประเดน็สามารถ
เรียงลําดับจากมากไปนอยได ดังนี้ ลําดับแรกครูมีส่ือการสอนทีเ่อื้อตอการดําเนนิกจิกรรม มคีวาม
หลากหลายทําใหมีความรูสึกสนุก ( X  =  2.61 , S.D. = .50) รองลงมาคือ ครสูรางบรรยากาศที่ดใีนชัน้
เรียนดวยการยิม้แยมแจมใสทกัทายกันดวยไมตรีจิต และใหความเปนกนัเองกับนกัเรียน ( X  =  2.58 , 
S.D. = .50)  และลําดับสดุทายการจดัหองเรียนเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน ( X  =  
2.30 , S.D. = .47) 
 
  
 
 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่  5 
 

สรุปผล  อภปิรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจยัเร่ือง การพัฒนาผลการเรียนรูและกระบวนการเรียนรูดวยการคนพบ เรื่อง ความรู
พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร ของนกัเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 ดวยการจัดการเรียนรูตามหลักไตรสกิขา 
มีวัตถุประสงคการวิจยัเพื่อ 1)  เปรียบเทียบผลการเรียนรู เรื่อง ความรูพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนเรียนและหลังเรียน ดวยการจัดการเรยีนรูตามหลักไตรสิกขา   
2)  ศึกษากระบวนการเรยีนรูดวยการคนพบ DLP (Discovery  Learning  Process) ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 1 ดวยการจัดการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา 3) ศึกษาความคิดเหน็ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัดการเรียนรูตามหลักไตรสกิขาในดานบรรยากาศ ดานกจิกรรมการเรียนรู 
และดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดการเรยีนรู ประชากรที่ใชในการวจิัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ของโรงเรียนวดักําแพง  สํานักงานเขตบางขุนเทยีน  สังกัดกรุงเทพมหานคร  
จํานวน  162  คน  จาก  5  หองเรียน ซ่ึงแตละหองเรียนมทีั้งเกง  ปานกลาง  ออน คละกัน และกําลัง
ศึกษาอยูในภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2552  กลุมตัวอยางที่ใชไดมาจากการสุมอยางงายดวยวิธีการ
จับสลาก คือนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1/1 จํานวน  33  คน 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนเครื่องมือที่ผูวจิัยสรางขึ้นประกอบดวย  แผนการจัดการ
เรียนรู เรื่อง ความรูพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร ที่จัดการเรียนรูดวยหลักไตรสิกขา  แผนการจดัการ
เรียนรูที่ผูวิจยัสรางขึ้นมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1.00  แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู
เรื่อง ความรูพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร กอนเรียนและหลังเรียน ซ่ึงเปนขอสอบชุดเดียวกนั เปน
แบบทดสอบปรนัยชนิด 4  ตัวเลือกจํานวน  30  ขอ มีคาความยากงาย (p) ตั้งแต 0.26 – 0.71 มีคา
อํานาจจําแนก (r) ตั้งแต  0.23 – 0.52 และมีคาความเชื่อมั่น (Reliability) เทากับ 0.85  แบบประเมนิ
พฤติกรรมกระบวนการเรียนรูดวยการคนพบ (ทกัษะ 7 ส.) มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 
1.00  การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใช คือ 1)  หาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ของคะแนนผลการเรียนรู เรือ่ง ความรูพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร 2)  เปรียบเทียบผลการเรียนรูกอน
เรียนและหลังเรียน เรื่องความรูพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร โดยใชสูตร t – test  แบบ Dependent      
3)  หาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ของแบบประเมินพฤติกรรมกระบวนการ
เรียนรูดวยการคนพบ (ทักษะ 7 ส.) ที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา เรื่อง ความรูพื้นฐาน
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ทางเศรษฐศาสตร 4)  วิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจดัการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา 
โดยใชคาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   
  

สรุปผลการวิจัย 
 

 จากการศึกษาวิจัยการพัฒนาผลการเรียนรู และกระบวนการเรียนรูดวยการคนพบ เรื่อง 
ความรูพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ดวยการจัดการเรียนรูตามหลัก
ไตรสิกขา มีขอคนพบสรุปได ดังนี ้

1. ผลการเรียนรู เร่ือง ความรูพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร ดวยการจัดการเรยีนรูตามหลัก 
ไตรสิกขาหลังเรียนมีผลการเรียนรูสูงกวากอนเรียนอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึงสอดคลอง
กับสมมติฐานการวิจยัขอที่ 1 ผลการเรียนรู เร่ือง ความรูพืน้ฐานทางเศรษฐศาสตร ของนักเรียน     
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ดวยการจัดการเรียนรูตามหลักไตรสิกขาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

2. กระบวนการเรยีนรูดวยการคนพบ (ทักษะ 7 ส.) ผลการประเมินพฤตกิรรมโดยภาพรวมอยูใน 
ระดับดี  เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดาน ส.สงสัย และ ส.สังเกต อยูในระดับพอใช สวนดาน         
ส.สํารวจ  ส.สัมผัส  ส.สืบคน  ส.ส่ังสม  และ ส.สรุปผล อยูในระดับด ีและดาน ส.สํารวจ อยูในระดับ
ดีเปนลําดับแรก สวนดาน ส.สังเกต อยูในระดับพอใชเปนลําดับต่าํสุด 

3. ความคิดเหน็ทีม่ีตอการจดัการเรียนรูตามหลกัไตรสิกขา ของนกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษา       
ปที่ 1 โดยภาพรวมพบวา มีความคิดเหน็อยูในระดบัเหน็ดวยมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา ทุกดาน
สามารถเรียงลําดับจากมากไปนอยไดดงันี้  ลําดับ 1 ดานการจดักจิกรรมการเรียนรู  ครูเปดโอกาสให
นักเรียนแสดงความคิดเหน็เกีย่วกบัเรื่องที่เรียนอยูในระดบัสูงสุด และมีสวนรวมในการสรุปบทเรยีน
อยูในระดับต่ําสุด รองลงมา คือ ดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดการเรียนรู  พบวา สามารถนําความรูที่
เรียนไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันอยูในระดับสูงสุด และรูจักคนควาขอมูลจากแหลงตางๆ และ
สรุปความรูไดดวยตนเองอยูในระดบัต่ําสุด และลําดับสุดทายดานบรรยากาศการเรียนรู พบวา ครูมีส่ือ
การสอนที่เอื้อตอการดําเนนิกิจกรรม  มีความหลากหลาย ทําใหรูสึกสนกุอยูในระดับสูงสุด และการ
จัดหองเรยีนเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยูในระดบัต่ําสุด 
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อภิปรายผล 
 

 จากการศึกษาวิจัยเกีย่วกับการพัฒนาผลการเรียนรูและกระบวนการเรยีนรูดวยการคนพบ 
เรื่อง ความรูพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที ่ 1 ดวยการจดัการเรียนรูตาม
หลักไตรสิกขา นําผลมาอภิปรายไดดังนี ้

1. ผลการเรียนรู เร่ือง ความรูพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่ 1  
ดวยการจัดการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา  ผลการวิจัยพบวา ผลการเรียนรู เร่ืองความรูพื้นฐานทาง
เศรษฐศาสตรหลังเรยีนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึงสอดคลองกับ
สมมติฐานการวิจัยทีต่ั้งไว ทัง้นี้อาจเปนเพราะวา ไตรสิกขา เปนระบบการศึกษาที่ทําใหบุคคล
พัฒนาอยางมบีูรณาการ และใหมนุษยเปนองครวมที่พฒันาอยางมีดุลยภาพ  (พระธรรมปฏก (ป.อ. 
ปยุตฺโต) 2542 : 64-68 ) ซ่ึงสอดคลองกับ สุมน  อมรวิวัฒน (2528 : 37 – 39) ที่กลาววา ไตรสิกขา
เปนกระบวนการศึกษาที่พัฒนามนุษยทั้งทางกาย  วาจา  ความคิด จิตใจ อารมณ และสติปญญา ให
สามารถดํารงชีวิตในสังคมอยางสันติมีอิสรภาพ เนนการปฏิบัติ ฝกหัดอบรมตนดวยหลักของศีล  
สมาธิ  ปญญา  และสอดคลองกับสุคนธ  สินธพานนท (2550 : 189 – 190)  ที่กลาววาวธีิสอนแบบ
ไตรสิกขาเปนวิธีสอนที่ฝกการควบคุมทางกาย  จิต ชวยใหเกิดปญญา ลักษณะของวิธีสอนเปน    
การฝกใหผูเรียนรูจกัควบคุมตนเองใหมีความสํารวมกาย วาจา ใจ ใหตั้งใจฟง บันทกึ หรือคิดตาม
ในเรื่องที่กําลังเรียน หรือกําลังศึกษา เปนไปตามหลักที่วา คนจะเกิดปญญาไดนั้นจะตองเปนผูมี
สมาธิแนวแนโดยผูนั้นจะตองมีรางกายอยูในสภาพปกตคิวบคุมสติได วิธีสอนแบบไตรสิกขาทําให
จิตสงบสงผลใหเกิดพลังความคิด เกิดปญญารูแจง ผูสอนมักจะนําไปใชรวมกับวธีิสอนอื่นๆ เชน 
ขณะที่สอนแบบบรรยายเมือ่นํากระบวนการไตรสิกขาเขาไปฝกก็จะทาํใหผูเรียนมีความสํารวม 
ตั้งใจ และคิดตามจนกระทั่งเกิดปญญาไดความรูที่ถูกตอง นอกจากนี้ยงัสอดคลองกับงานวิจยัของ
นัดดา  ธรรมวงศผล (2542 : บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาผลของการสอนแบบไตรสิกขาที่มีตอการคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หลักธรรม ในรายวชิา ส 0412 พระพุทธศาสนา 
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันทอุปถัมภ) กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย
พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยการสอนแบบไตรสิกขาสูงกวาการสอนแบบ
บรรยายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 พรอมทั้งสอดคลองกับงานวิจยัของดุษฎี  สีตลวรางค 
(2524 : 67 – 68) ไดศึกษาเปรียบเทียบวิธีสอนแบบไตรสกิขาและธรรมสากัจฉาในการสอนเบญจศีล
และฆราวาสธรรมในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสิงหบุรี ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนที่เรียนจากวิธีสอนแบบธรรมสากัจฉาสูงกวากลุมที่เรียนจากวิธีสอนแบบ
ไตรสิกขา สวนการใชหลักธรรมในการแกปญหาเชิงจริยธรรมนั้น นักเรียนที่เรียนจากวิธีสอนแบบ
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ไตรสิกขามีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวานกัเรียนที่เรียนจากวิธีสอนแบบธรรมสากัจฉาอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคลองกับงานวิจัยของสุนยี  ผจญศิลป (2546 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่อง 
ผลการสอนแบบไตรสิกขาที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศกึษาและการคดิอยางมี
วิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวา  1) นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 6 
ที่ไดรับการสอนแบบไตรสกิขามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศกึษาสูงกวานกัเรียนทีไ่ดรับการ
สอนแบบปกต ิอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05  2)  นกัเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการ
สอนแบบไตรสิกขามีการคิดอยางมีวิจารณญาณสูงกวานกัเรียนทีไ่ดรับการสอนแบบปกติอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .05  3)  นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 6  ที่ไดรับการสอนแบบไตรสกิขามีการคิด
อยางมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ผลของการ
ใชหลักไตรสิกขาโดยเนนมรรคมีองคแปด ในการจัดการเรยีนรูยังสอดคลองกับหลักการ แนวคดิ และ
ทฤษฎีดังกลาวขางตน ดังนีค้ือ 1) การฝกจติเบื้องตน (จติตภาวนา) นกัเรียนสวนใหญมีความตั้งใจใน
การปฏิบัติโดยนั่งอยางสํารวม ไมทํางานอื่นในขณะนั่งสมาธิ  มีความเพียรพยายามนั่งตามเวลาที่กําหนด 
(สัมมาวายามะ) ใชสติติดตามลมหายใจเขา – ออก  (สัมมาสติ)  ทําใหเกิดสมาธิชั่วขณะ สงผลใหนักเรียน
เขาใจเนื้อหาที่เรียนไดงายขึ้นโดยสังเกตจากเมื่อนักเรียนอานใบความรู นักเรียนอานอยางตั้งใจ  มีความ
เพียรพยายามในการอานใหจบตามเวลาที่ครูกําหนด มีสติ และสมาธิ      ในการอาน สามารถตอบคําถาม
ของครูไดอยางถูกตอง ซ่ึงสอดคลองกับพุทธธรรม เร่ือง ระดับสมาธิ กลาวถึงสมาธิขั้นตน คือ ขณิกสมาธิ 
เปนสมาธิชั่วขณะ (momentary  concentration) ซ่ึงคนทั่วไปอาจใชประโยชนในการปฏิบัติหนาที่การงาน
ในชีวิตประจําวันใหไดผลดี  (พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) 2538  :  826)  2)  การรวมกิจกรรมการเรียน
การสอน  เชน  การทํางานกลุม โดยนักเรียนแบงกลุมกันเองอยางอิสระ ทํางานรวมกัน สนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นใชวาจาสุภาพ  ไมพูดคําหยาบ หรือพูดเพอเจอไรสาระ (สัมมาวาจา) ชวยเหลือ
เกื้อกูลกันภายในกลุม ไมขโมยผลงาน หรืออุปกรณการเรียนของคนอื่น หรือกลุมอื่น (สัมมากัมมันตะ) มี
ความขยันหมั่นเพียรทํางานไมคั่งคาง  สงงานตรงเวลา  มีความรับผิดชอบ (สัมมาอาชีวะ)  จากการสังเกต 
พบวา มีนักเรียนบางคนไมมีกลุมเนื่องจากไมมีความรับผิดชอบ  ไมชวยเหลืองานเพื่อน ครูแกปญหาโดย
ใหนักเรียนที่ไมมีกลุมปรับปรุงตนเองโดยใหชวยเหลืองานเพื่อนตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย  พรอมทั้ง
แนะนําใหเพื่อนๆใหโอกาสในการเขารวมเปนสมาชิกกลุม  การสงงานนักเรียนสวนใหญสงงานตรงเวลา 
มีนักเรียนบางคนสงงานชา ครูตองคอยติดตาม และกระตุนใหสงงาน  การพูดนักเรียนสวนใหญใชคาํพูด
ที่สุภาพ  มีนักเรียนบางคนเผลอพูดไมสุภาพบาง และไดรับการตักเตือนจากครู 3)  การนําเสนอผลงาน
หลังจากที่นักเรียนไดศึกษาคนควาแลว นักเรียนกลาแสดงออกในการนาํเสนอผลงาน มแีนวความคดิที่
ถูกตองตามหลกัแหงความดีเปนไปตามคลองธรรม หรือสอดคลองกับศีลธรรม (สัมมาทิฎฐิ) และนักเรียน
มีความดําริชอบ หรือความนึกคิดที่ถูกตอง สังเกตจากการยอมรับฟงความคิดเห็นของเพื่อน (สัมมา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 152
 

สังกัปปะ) ซ่ึงเปนการแสดงออกดานปญญา โดยสามารถวัดไดหลายอยาง  เชน  การนําเสนอผลงาน  การ
ทําแบบฝกหัด  การแสดงความคิดเห็น  การทําใบงาน  การสรุปความรู  การทําแผนที่ความคิด  เปนตน 
นักเรียนสวนใหญสามารถทํางานตามที่ครูมอบหมายไดดีโดยเฉพาะการทําแผนที่ความคิดที่มีความ
หลากหลาย  และมีสีสันสวยงาม  การนําเสนอผลงานนักเรียนสวนใหญกลาแสดงออก ผลัดกันนําเสนอ
ผลงานในแตละหนวยการเรียนรู  
 

2. การศกึษากระบวนการเรยีนรูดวยการคนพบ (Discovery  Learning  Process) (ทักษะ 7 ส.)   
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูตามหลกัไตรสิกขา ผลการประเมิน
พฤติกรรมโดยภาพรวมอยูในระดับดี  เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดาน ส.สงสัย และ ส.สังเกต อยูใน
ระดับพอใช สวนดาน ส.สํารวจ  ส.สัมผัส  ส.สืบคน  ส.ส่ังสม  และ ส.สรุปผล อยูในระดับดี ทั้งนี้
อาจเปนเพราะวา  การจดัการเรียนรูตามหลักไตรสิกขาเอื้อตอการเกิดกระบวนการเรยีนรูดวยการคนพบ 
กลาวคือ 1) ผูที่ศึกษาตามกระบวนการศึกษาของหลักไตรสิกขา ตองปฏิบัติฝกอบรมตนดวยตนเอง 
ศีล สมาธิ และปญญา จะไมเกิดขึ้นอยางแทจริงจากการฟง การอาน หรือการบอกเลา ตองเรียนรูดวย
การกระทํา เรียนรูดวยการคิด การควบคุม เรียนดวยความอดกลั้น อดทน ขมใจ และเรียนดวยวิริยะ
อุตสาหะ ความสําเร็จของการศกึษาแตละระดบันั้น ผูศึกษายอมวดั และรูไดดวยตนเอง ไมมีผูใดประเมนิ
ใหได  (สุมน  อมรวิวัฒน 2530 : 44 – 45) หลักไตรสิกขาเนนใหผูเรียนปฏิบัติดวยตนเองซึ่งมีสวน
สงเสริมการเรียนรูดวยการคนพบตามทฤษฎีของบรุนเนอร (Brunner) ที่กลาววาวิธีสอนแบบคนพบ
เปนวิธีสอนโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (Child – Centered) โดยยึดหลักที่ John  Dewey  กลาววา 
การเรียนรูเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อผูเรียนลงมือกระทํา (Learning by  Doing)  (อางถึง 
http://home.dsd.go.th/techno/edutech10/images/stories/dowload)   2) เนื่องจาก ศีล  สมาธิ  ปญญา 
เปนระบบการฝกหัดอบรมทีต่องสามารถละสิ่งที่ควรละ และเจริญสิ่งทีค่วรเจริญ ดังนัน้ผูที่ศึกษา
ตามหลักไตรสิกขาจึงไดรับการแนะนําสั่งสอนจากผูเปนกัลยาณมิตรกอน แตจะหยุดอยูเพียงนั้นไมได 
ตองรูจักคิดและใชปญญา ฝกฝนไปทีละขั้น จนสามารถวนิิจฉัย แยกแยะสิ่งดี ส่ิงชั่ว (อยางที่เรียกวา 
รูผิดชอบชัว่ด)ี แลวละเวนสิ่งชัว่ เพิ่มพูนสิ่งทีช่อบธรรม และมีจิตใจผองใสบริสุทธิ์ได (สุมน  อมรววิัฒน 
2530 : 44 – 45)  การเรียนรูตามหลักไตรสิกขาตองไดรับการแนะนําจากกัลยาณมิตรซึ่งหมายถึง ครู 
ซ่ึงสอดคลองกับบทบาทของผูสนับสนุนการเรียนรูในกระบวนการเรียนรูดวยการคนพบ กลาวคือ 
ครู ผูปกครอง ตองฝกเด็กใหเกิดทักษะในแตละดานดังนี้ ส.สงสัย ตองชักชวนใหสงสยั  อะไร  
ทําไม  อยางไร  ตั้งคําถามปลายเปด ไมรีบใหคําตอบ ไมมองขามเรื่องเล็กนอย  ส.สังเกต ตองให
เวลากับการสังเกตของเดก็  ไมเรงรัด ใหเวลาในการพินจิพิเคราะห ใชบนัทึกชวยจํา  ส.สัมผัส ตอง
ไมปดกั้นการเรียนรูดวย   การสัมผัส  ไมรีบใช  “ หาม..อยา..หยุด..” กระตุนใหใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 
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ในการเรยีนรู  ส.สํารวจ  ตองสนับสนุนใหเด็กๆ สํารวจสิง่ตางๆ ชวยหาเครื่องมือที่เหมาะสมเปน
ผูชวยในการสาํรวจ แนะนาํใหเก็บผลลัพธจากการสํารวจ  ส.สืบคน  ตองสงเสริมใหเดก็สืบคนดวย
ตนเอง แนะนาํแหลงขอมูลเพิม่เติม ชวยเชื่อมโยงขอมูลความรู ส.ส่ังสม ตองใหโอกาสเด็กทาํซ้ําเพื่อใหเกิด
การสั่งสม เชื่อวาการทําซํ้าชวยใหเกิดความชํานาญ และเกิดการเรยีนรูใหม ไมเบื่อหนายรําคาญ   
การทําซ้ํา และส.สรุปผล ตองฝกใหเด็กสรุปผลดวยตนเอง ไมยึดติดคําตอบเดียว ใหอิสระกับคําตอบ  
และฟงคําอธิบาย ชื่นชมและใหกําลังใจทุกครั้งของการเรียนรู (เอกสารเผยแพรความรู บริษัทรักลูก 
ดิสคัฟเวอรร่ี เลิรนนิ่ง  จํากัด)  จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูดวยการคนพบ (ทกัษะ 7 ส.)ใน
การทดลองครัง้นี้ พบวา ส.สงสัย ผลการประเมนิพฤตกิรรมอยูในระดับพอใช เนื่องจากนักเรยีนคอย
ใหครูกระตุน ยังไมใชพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเองกับนักเรยีน ดังนั้นครูตองคอยตั้งปญหา หรือประเด็น
ใหนกัเรียนเกดิความอยากรู และหาคําตอบจากความสงสยั อยางตอเนื่อง ส.สังเกต ผลการประเมิน
อยูในระดับพอใชเนื่องจากยงัขาดทักษะการเก็บรายละเอยีดจากการสังเกต เชน รายละเอียดของฉลาก
สินคาที่สําคัญประกอบดวยอะไรบาง  (บริษทัที่ผลิต  สถานที่ที่ผลิต ขนาดบรรจุ  วัน  เดือน  ป ที่ผลิต   
วันหมดอายุ  เครื่องหมาย อย.  ราคา  ยี่หอ  คําแนะนําในการใช เปนตน) ซ่ึงนักเรียนจะบอกไดไมครบ 
หรือส่ิงแวดลอมที่อยูรอบตวั นักเรียนไมสามารถบอกรายละเอียดไดครบดังนั้นครจูะตองคอยจดักิจกรรม 
ที่เกีย่วกบัการสังเกตใหนักเรยีนไดปฏิบัตใิหมากขึน้ ดาน ส.สัมผัส ผลการประเมินอยูในระดับดี เนือ่งจาก
นักเรียนเรียนรูโดยการลงมือปฏิบัติโดยใชอวัยวะของรางกายในการเรยีนรู เชน การนั่งสมาธิ   
การอานหนังสือ การคนควา  ทําใบงาน  สรุปความรู เปนตน ผลงานมีความถูกตอง   สงงานตามเวลาที่
กําหนด กลาวโดยรวมเปนการพัฒนาทางดานวินัยของนักเรยีนนั่นเอง ซ่ึงนักเรียนปฏิบัติไดตามเกณฑ         
การประเมินซึ่งสอดคลองกับวิลาพัณย  อุรบุญนวลชาติ  (2549 : 96 -99) ที่ไดพฒันาโปรแกรมการฝกอบรมตาม
แนวทางไตรสิกขาเพื่อเสริมสรางความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  เพื่อใหนักเรียน
สามารถควบคุมกิริยาหรือสํารวมกาย วาจา ใจ เมื่อนักเรียนไดรับการฝกใหมีสติในการควบคุมกาย วาจา ใจ 
แลวยอมจะชวยสงเสริมพัฒนาการทางดานกาย วาจา และจิตใจ ในอันที่จะนําไปสูการฝกวินัยในตนเอง หลัง
การศึกษาพบวา หลังเขารวมโปรแกรมนักเรียนมีคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองที่ไดจาก
แบบประเมินพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองตามการเรียนรูของครูสูงกวากอนเขารวมโปรแกรมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับสุรพงษ  ชูเดช  (2542 : 88 – 113) ที่ ศึกษาผลของการฝกอบรม
ตามแนวทางไตรสิกขาที่มีตอการพัฒนาวินัยในตนเอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ผลการวิจัยพบวา 
นักเรียนที่ไดรับการฝกอบรมวินัยในตนเองตามแนวทางไตรสิกขามีวินัยในตนเองสูงกวานักเรียนที่ไดรับการ
ฝกอบรมวินัยตามวิธีปกติ ทั้งเมื่อส้ินสุดการฝกอบรมและเมื่อส้ินสุดการฝกอบรมแลว 1 เดือน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดาน ส.สํารวจ ผลการประเมินอยูในระดับดี เนื่องจากนักเรียนออกสํารวจ
ขอมูลตามใบงานที่ครูมอบหมาย  สงงานตรงเวลา  ทํางานไดถูกตอง  ไมลอกผลงานของเพื่อน  ส.สืบคน 
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ผลการประเมนิอยูในระดบัด ี เนื่องจากนกัเรียนสืบคนขอมูลตามกิจกรรมที่ครูมอบหมาย  และสืบคน
จากแหลงเรียนรูตาง  ๆ เชน  หองสมุด  อินเทอรเน็ต  เปนตน นําเสนอวิธีคนควา และแนะนําเพื่อนได ส.
ส่ังสม  ผลการประเมินอยูในระดับดี สังเกตจากการสงงานตรงเวลา  การตอบคําถามถูกตอง การสรุป
ความรูหลังเรียน  การทําแผนที่ความคิด  ทําใบงาน ทําแบบฝกหัด ซ่ึงถือวาเปนการสั่งสมความรู  และ ส.
สรุปผล  ผลการประเมินอยูในระดับดี เนื่องจากการสังเกตพฤติกรรม พบวา นักเรียนรวมกันสรุปความรู
รวมกับครูในแตละหนวยการเรียนรู  แสดงความคิดเห็น และยอมรับฟงความคิดเห็นจากเพื่อน  ๆ นักเรียน
แตละคนสรุปความรูไดดวยตนเอง 

3.  ความคิดเหน็ตอการจัดการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา โดยภาพรวมพบวา มคีวามคดิเห็น 
อยูในระดับเหน็ดวยมากทกุดาน  เมื่อพิจารณารายดานพบวาสามารถเรียงลําดับจากมากไปนอยได
ดังนี้  ลําดับ 1 ดานการจดักจิกรรมการเรยีนรู รองลงมาคือ ดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดการเรียนรู 
และลําดับสุดทายดานบรรยากาศการเรียนรู ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา 1)  ดานการจดักิจกรรมการเรียนรู  
การจัดการเรยีนรูตามหลักไตรสิกขาเนนการใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูดวย
ตนเอง ผูสอนไดจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เอือ้ตอการเรียนรูและมีความหลากหลาย เชน การศึกษาใบ
ความรู  การทาํแผนที่ความคดิ  การทํากิจกรรมกลุม  การสรุปความรู  การนําเสนอผลงาน  เปนตน 
ทําใหนกัเรยีนไมรูสึกเบื่อ 2) ดานประโยชนทีไ่ดรับจากการจดัการเรยีนรู การเรียนรูตามหลักไตรสิกขา
สามารถนํามาใชในชวีิตประจําวันไดจริง เชน 1.  การฝกสมาธิตามหลักอานาปานสติ (การกําหนด
ลมหายใจเขา – ออก) และปฏิบัติตามมรรคมีองคแปด ขอสัมมาวายามะ  สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ  
เพื่อใหจิตมีความตั้งมั่น  สงบ  ไมฟุงซาน มรีะเบียบ ซ่ึงจะชวยกอใหเกิดความตั้งใจเรียน เหมาะแก
การใชงาน  2. การควบคุมพฤติกรรมทางกาย วาจา ใหเรียบรอย โดยยดึศีล 5 ซ่ึงเปนศีลพื้นฐาน
สําหรับประชาชนมาปฏิบัตใินชีวติประจาํวนั โดยใชคูกับมรรคมีองคแปด ขอสัมมาวาจา  สัมมากมัมันตะ 
และสัมมาอาชีวะ  การปฏิบัติตามกฎระเบยีบของสถานศึกษา  การปฏิบตัิตามขอตกลงรวมกันของ
หองเรียน  เปนตน  3.  ปญญา  การฝกอบรมเพื่อใหเกิดความรู โดยปฏิบัติตามมรรคมีองคแปดขอ
สัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกัปปะ  เชน การรวมทํากิจกรรมตางๆในชั้นเรยีน  การสรุปความรู         
การนําเสนอผลงาน เปนตน  3)  ดานบรรยากาศ   การเรียนรู  การจัดการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา 
ครูเปนกัลยาณมิตร และมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการถายทอดทั้งองคความรูและแบบอยางพฤติกรรม
ที่ดีงามใหแกนักเรียน มีไมตรีจิตที่ดีแกผูเรียน ยิ้มแยมแจมใส สรางบรรยากาศที่ดีในชั้นเรียนจัด
สภาพแวดลอมในชั้นเรียนใหเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู ซ่ึงสอดคลองกับ    สุวิทย  มูลคํา และ
อรทัย  มูลคํา (2546 : 130) ที่กลาววา การจดัการเรียนรูแบบไตรสิกขาเปนกระบวนการเรียนรูที่เปด
โอกาสใหผูเรียนไดปฏิบัติกบัสิ่งที่เรียนจรงิๆ แลวพิจารณาใหเหน็ประโยชน คุณ โทษ ตามความ
เปนจริงดวยตนเองแลวนําความรูนั้นมาเปนหลักในการปฏิบัติตามอยางจริงจัง วัตถุประสงคเพื่อ    
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1) ใหผูเรียนเกดิการเรียนรูดวยการฝกปฏิบตัิจริง 2) ใหผูเรียนนําความรูมาใชเปนหลักปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวัน  การจัดการเรยีนรูแบบไตรสิกขาจะเนนการฝกปฏิบัติจริง โดยเนนใหผูเรียนตอง
ปฏิบัติโดยสํารวม กาย  วาจา และฝกจิตใหตั้งมั่นจนมีระเบียบทางความคิด ความสามารถคิดเปนเหตุ
เปนผลไดโดยตลอด และยังสอดคลองกับ สมพร  พงษเสถียรศักดิ์  (2546 : 8 – 10)  ที่กลาววา การ
จัดการเรียนรูแบบไตรสิกขาเปนการจัดการเรียนการสอนที่นํากระบวนการฝกอบรม และพัฒนา
มนุษยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจามาประยุกตเปนการสอนที่ครูเปนผูสรางสถานการณที่เปด
โอกาสใหนักเรียนไดปฏิบัตทิางกาย  วาจา  ใจ แลวพิจารณาผลของการปฏิบัติตนตอสถานการณนัน้
จนกําหนดควบคุมความประพฤติทางกาย วาจา ใจ และเกดิปญญาในตนได โดยมีครูเปนกัลยาณมิตร
คอยใหคําแนะนําในทางที่ถูกที่ควรทําใหนกัเรียนสามารถประพฤติปฏิบัติตนไดดวยตนเองอยาง
ถูกตอง 
 

ขอเสนอแนะ 
 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 

จากผลการวิจยัที่ไดนําเสนอไปแลวนัน้  ผูวิจัยมีขอคนพบและแนวความคิดมาใชเปน 
ขอเสนอแนะดังรายละเอยีด ดังนี ้  

1. จากผลการวิจยัพบวา คะแนนเฉลี่ยหลังการจัดการเรียนรูตามหลักไตรสิกขาสามารถ 
พัฒนาผลการเรียนรู เร่ือง ความรูพื้นฐานทางเศรษฐศาสตรใหสูงขึน้ได และนกัเรียนมีเจตคติ ที่ดีตอ
การสอน ดังนัน้สถานศึกษาควรสงเสริมใหครูนําการจัดการเรียนรูตามหลักไตรสิกขาไปใชในสาระ
อ่ืนของวิชาสังคมศึกษา เชน  หนาที่พลเมือง  ภูมิศาสตร  ประวัติศาสตร  ศาสนา  ศีลธรรม 
จริยธรรม  หรือสาระการเรียนรูอ่ืน เชน สาระการเรียนรูภาษาไทย   

2. จากผลการวิจยัพบวา ผลการประเมินพฤตกิรรมกระบวนการเรียนรูดวยการคนพบ  
(Discovery  Learning  Process) (ทักษะ 7 ส.)  โดยภาพรวมอยูในระดบัดี  ดังนั้นการจดัการเรียนรูตาม
หลักไตรสิกขาสามารถพัฒนากระบวนการเรียนรูดวยการคนพบได ครูผูสอนสามารถนําไปพัฒนา
กับสาระอื่นของวิชาสังคมศึกษา และกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนได  ทั้งนีก้ารนําทักษะ 7 ส. มาใชควร
บูรณาการเขาดวยกันในแตละขั้นของการสอน เนื่องจากทักษะ 7 ส. ไดแก ส.สงสัย  ส.สังเกต        
ส.สํารวจ  ส.สัมผัส  ส.สืบคน ส.ส่ังสม และ ส.สรุปผล จะมีความสอดคลองสัมพันธกันเหมือนกับ
มรรคมีองคแปดแตละขอตองใชรวมกนัไมสามารถแยกไดในกระบวนการการนํามาใช  และการ
จัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมใหผูเรียนเกดิทักษะ 7 ส. ครูผูสอนควรเนนกิจกรรมมากกวาการศึกษา
คนควาจากใบความรู เพราะเปนการเนนวิชาการมากเกนิไปจะทําใหนกัเรียนเกดิความรูสึกเบื่อ ไม
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สนุกกับการเรยีนรู ครูควรเปดโอกาสใหนกัเรียนไดศึกษานอกชั้นเรยีนแลวนําเสนอผลงานในชั้น
เรียนเพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูความรูจากการคนควากบัเพื่อน ซ่ึงสอดคลองตามทฤษฎีการสราง
ความรูดวยตนเอง (Constructivism)  ซ่ึงเนนการเรียนรูของนักเรียนเกดิขึ้นดวยตวัของนักเรียนเอง 
ไมเนนการใหเนื้อหาที่ผูเรียนจะตองเรียนแตเนนที่ตวัผูเรียน และประสบการณของผูเรียน 

3. ผลจากการเรียนรู เร่ือง ความรูพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร  ผูเรียนสามารถนําไปปรับใช 
ในชีวิตประจําวัน เพื่อเปนการชวยเหลือผูปกครองในสภาวการณปจจุบนั เนื่องจากคาครองชีพสูง 
โดยการใชจายอยางประหยัด  ซ้ือสินคามาบริโภคตามหลักของเหตุผล และความจําเปน ใชส่ิงของ
ใหเกิดประโยชนอยางคุมคา พรอมทั้งรูจักออมเงิน เพื่อเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิตเมื่อเติบโตเปน
ผูใหญ ซ่ึงสอดคลองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงที่มุงเนนการดาํเนินชวีิตตามทางสายกลาง 
  
ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 

1. ควรมีการศึกษาวิจยัเพื่อพัฒนาตัวแปรอื่นจากการจัดการเรยีนรูตามหลักไตรสิกขา  เชน   
ความสามารถในการคิดวิเคราะห  ความสามารถในการคิดสังเคราะห  ความสามารถในการคิดอยาง
มีวิจารณญาณ  เปนตน  

2. ควรมีการศึกษาวิจยัเพื่อเปรียบเทียบกระบวนการเรียนรูดวยการคนพบ DLP  
(Discovery  Learning  Process) ของนักเรยีนจากการจัดการเรียนรูดวยหลักไตรสิกขากับวิธีการ
สอนอ่ืน 

3. ควรมีการศึกษารูปแบบการสอนตามแนวพทุธวิธีอ่ืน เชน การสอนแบบอริยสัจ 4     
การสอนแบบโยนิโสมนสิการ เพื่อศึกษาวจิัยพัฒนากระบวนการเรยีนรูดวยการคนพบ DLP  
(Discovery  Learning  Process) ของนักเรยีน 
 4.  ควรมีการวจิัยเชิงคณุภาพ หรือการวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR) ในการเรียน
การสอนดวยการจัดการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา 
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ภาคผนวก  ก 
 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ 
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ภาคผนวก  ข 
 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 

1. การคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง 
2. การคํานวณหาคาความยากงาย 
3. การคํานวณหาคาอํานาจจําแนก 
4. การคํานวณหาคาความเชื่อมัน่ 
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ตารางที่ 17  คาดัชนีความสอดคลอง  (IOC) ท่ีไดจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอง    
                    ขององคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู จากผูเชี่ยวชาญ  3  ทาน 
 

ผูเชี่ยวชาญ 
รายการประเมนิ 

1 2 3 

 
∑R

 
IOC ความคิดเหน็ 

1.  สาระสําคัญ 
     1.1  ความเหมาะสมและความสอดคลอง
ของสาระสําคัญกับจุดประสงคการเรียนรู
และเนื้อหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
1 

 
เหมาะสม 

2.  จุดประสงคการเรียนรู 
     2.1  ความเหมาะสมและความสอดคลอง
ของจุดประสงคการเรียนรูกบัเนื้อหา 
     2.2  ความเหมาะสมและความสอดคลอง
ของการเรียนรูกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู
และการประเมินผล 

 
+1 

 
+1 

 

 
+1 

 
+1 

 

 
+1 

 
+1 

 

 
+3 

 
+3 

 

 
1 
 

1 
 

 
เหมาะสม 

 
เหมาะสม 

3.  เนื้อหา 
     3.1  ความเหมาะสมและความสอดคลอง
ของเนื้อหากับจุดประสงคการเรียนรู 
     3.2  ความเหมาะสมและความสอดคลอง
ของเนื้อหากับสาระและมาตรฐานการเรียนรู 

 
+1 

 
+1 

 

 
+1 

 
+1 

 

 
+1 

 
+1 

 

 
+3 

 
+3 

 

 
1 

 
1 

 

 
เหมาะสม 

 
เหมาะสม 

4.  การจัดกจิกรรมการเรียนรู 
      4.1  ความเหมาะสมและความสอดคลอง
ของการจัดกจิกรรมการเรียนรูกับ
จุดประสงคการเรียนรู 
      4.2  ความเหมาะสมและความสอดคลอง
ของการจัดกจิกรรมการเรียนรูกับเนื้อหา 
      4.3  ความเหมาะสมและความสอดคลอง
ของการจัดกจิกรรมการเรียนรูกับ         
การประเมินผล 

 
+1 

 
 
+1 

 
+1 

 

 
+1 

 
 
+1 

 
+1 

 

 
+1 

 
 
+1 

 
+1 

 

 
+3 

 
 
+3 

 
+3 

 

 
1 

 
 

1 
 

1 
 

 
เหมาะสม 

 
 
เหมาะสม 

 
เหมาะสม 
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ตารางที่   17   (ตอ)     
 

ผูเชี่ยวชาญ 
รายการประเมนิ 

1 2 3 

 
∑R

 
IOC ความคิดเหน็ 

5.  การประเมนิผล 
     5.1  ความเหมาะสมและความสอดคลอง
ของการประเมินผลกับจุดประสงค          
การเรียนรู 
      5.2  ความเหมาะสมและความสอดคลอง
ของการประเมินผลกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู 

 
+1 

 
 
+1 

 

 
+1 

 
 
+1 

 

 
+1 

 
 
+1 

 

 
+3 

 
 
+3 

 

 
1 

 
 

1 
 

 
เหมาะสม 

 
 
เหมาะสม 

6.  ส่ือการจัดกจิกรรมการเรียนรู 
      6.1  ความเหมาะสมและความสอดคลอง
ของสื่อการจัดกิจกรรมการเรยีนรูกับการจัด
กิจกรรมการเรยีนรู 

 
+1 

 

 
+1 

 

 
+1 

 

 
+3 

 

 
1 

 

 
เหมาะสม 
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ตาราง 18  คาดัชนคีวามสอดคลอง  (IOC) ท่ีไดจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอง    
                 ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู จากผูเชี่ยวชาญ  3  ทาน 
 

ผูเชี่ยวชาญ จุดประสงค 
การเรียนรู 

แบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน
เร่ือง ความรูพื้นฐานทาง
เศรษฐศาสตร 

ประเภท 1 2 3 ∑R  IOC 

-   บอก
ความหมายของ
วิชา
เศรษฐศาสตร
ได 

1.  ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกบั 
ความหมายของเศรษฐศาสตร   
2. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกบั 
ความหมายของเศรษฐศาสตร   

ความรู –  
ความจํา 
ความรู –  
ความจํา 

+1 
 
+1 

 

+1 
 
+1 

 

+1 
 
+1 

 

+3 
 

+3 
 

1 
 

1 
 

-   บอกความ
เปนมาโดย 
สังเขปของวิชา
เศรษฐศาสตร
ได 

3. ใครไดรับการยกยองวาเปน 
บิดาแหงวิชาเศรษฐศาสตร        

ความรู –  
ความจํา 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+3 
 

1 
 

-   บอก
ขอบขายและ
เปาหมายของ
การศึกษาวิชา
เศรษฐศาสตร
ได 

4.  สาขาหลักของวิชา
เศรษฐศาสตร คือขอใด  
5.  ขอใดตอไปนี้เกีย่วของกบั
เศรษฐศาสตรจุลภาค                 

ความรู –  
ความจํา 
ความรู – 
ความ
เขาใจ 

+1 
 
+1 

 

+1 
 
+1 

 

+1 
 
+1 

 

+3 
 

+3 
 

1 
 

1 
 

-   สามารถระบุ
ประโยชนและ
ความสําคัญ
ของวิชา
เศรษฐศาสตร
ได 

 6.  การศึกษาเศรษฐศาสตร
สามารถนําไปใชประโยชนใน
ดานใด   
7.  ขอใดแสดงใหเห็นวา
นักเรียนเปนผูมีความรูความ
เขาใจในวิชาเศรษฐศาสตรและ
นําไปใชใหเกดิประโยชนตอ
ชีวิตประจําวันของตนเองได 

ความรู – 
ความ
เขาใจ 
ความรู – 
ความ
เขาใจ 

+1 
 
 
+1 

 

+1 
 
 
+1 

 

+1 
 
 
+1 

 

+3 
 
 

+3 
 

1 
 
 

1 
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ตารางที่  18    (ตอ)     
 

ผูเชี่ยวชาญ จุดประสงค 
การเรียนรู 

แบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน
เร่ือง ความรูพื้นฐานทาง
เศรษฐศาสตร 

ประเภท 1 2 3 ∑R  IOC 

-   สามารถระบุ
ประโยชนและ
ความสําคัญของ
วิชาเศรษฐศาสตร
ได 

8.  นักเรียนคิดวาบุคคลใด
สามารถจัดสรรทรัพยากร
ในทางเศรษฐศาสตรใหเกดิ
ประโยชนสูงสุด   

ความรู – 
ความ
เขาใจ 
 

+1 
 
 

 
 

+1 
 
 
 
 

+1 
 
 
 
 

+3 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

-   บอก
ความหมายของ
ผูบริโภค และ
การบริโภค 
พรอมทั้ง
ยกตวัอยางได 

 9.  ขอใดใหความหมายของ 
“ผูบริโภค” ไดอยางชัดเจน
ที่สุด   
10.  การบริโภคทาง
เศรษฐศาสตรมีความหมายตาม
ขอใด               
11.  ขอใดคือความหมายของ
การบริโภคทางเศรษฐศาสตร  
         
12.  เพราะเหตใุดผูบริโภคจึง
เปนปจจยัสําคัญของระบบ
เศรษฐกิจและเปนกําลังสําคัญ
ในการพัฒนาระบบเศรษฐกจิ
ของประเทศชาติ          
13.  ตัวเลือกในขอใดตอไปนีไ้ม
จัดเปนการบริโภค    
 
14.  ขอใดไมใชการบริโภค       

ความรู- 
ความจํา 
 
ความรู- 
ความจํา 
 
ความรู – 
ความ
เขาใจ 
ความรู – 
ความ
เขาใจ 
 
 
 ความรู - 
ความ
เขาใจ 
ความรู – 
ความ
เขาใจ 

+1 
 
 
+1 

 
 
+1 

 
 
+1 

 
 
 
 
+1 

 
 
+1 

 

+1 
 
 
+1 

 
 
+1 

 
 
+1 

 
 
 
 
+1 

 
 
+1 

 

+1 
 
 
+1 

 
 
+1 

 
 
+1 

 
 
 
 
+1 

 
 
+1 

 
 

+3 
 
 

+3 
 
 

+3 
 
 

+3 
 
 
 
 

+3 
 
 

+3 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 

1 
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ตารางที่  18    (ตอ)     
 

ผูเชี่ยวชาญ จุดประสงค
การเรียนรู 

แบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน
เร่ือง ความรูพื้นฐานทาง
เศรษฐศาสตร 

ประเภท 1 2 3 ∑R  IOC 

-  บอกวิธี
เลือกบริโภค
สินคาและ
บริการได
ถูกตอง 

15.  การเลือกซื้อสินคาของคน
ใดตอไปนีจ้ัดเปนลักษณะของ
ผูบริโภคที่ดี 

การนํา 
ไปใช 

+1 
 
 

 

+1 
 
 

 

+1 
 
 

 

+3 
 
 

 

1 
 
 

 

-  บอกวิธี
เลือกบริโภค
สินคาและ
บริการได
ถูกตอง 

16.  ถานักเรียนจะซื้อสินคาเพื่อ
บริโภคสิ่งแรกที่นักเรียนตอง
พิจารณาในการซื้อคือส่ิงใด  

การนํา 
ไปใช 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+3 
 

1 
 

-  สามารถ
วิเคราะห
ปจจัยเกี่ยวกับ
การบริโภคได 

17.  ขอใดสัมพันธกับคาเสีย
โอกาส   
18.  การบริโภคจะอยูใน
ระดับสูงหรือต่ํา ขึ้นอยูกับ
ปจจัยขอใดสําคัญที่สุด  

วิเคราะห 
 
วิเคราะห 

+1 
 
+1 

 

+1 
 
+1 

 

+1 
 
+1 

 

+3 
 

+3 
 

1 
 

1 
 

-  สามารถ
ยกตวัอยาง
พฤติกรรม
การบริโภคที่
เหมาะสมได 

19.  สมศรีมีพฤติกรรมชอบซื้อ
สินคาที่มีของแถม โดยที่เธอจะ
ไมพิจารณาถึงองคประกอบ
อยางอื่นเลย นกัเรียนคดิวา
พฤติกรรมในการบริโภคสินคา
ของสมศรีถูกตองหรือไม 
เพราะเหตุใด  
 

การ
ประเมิน
คา 

+1 
 
 

 
 
 

 
 

+1 
 
 

 
 
 

 
 

+1 
 
 

 
 
 

 
 

+3 
 
 

 
 
 

 
 

1 
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ตารางที่  18    (ตอ)     
 

ผูเชี่ยวชาญ จุดประสงค 
การเรียนรู 

แบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน
เร่ือง ความรูพื้นฐานทาง
เศรษฐศาสตร 

ประเภท 1 2 3 ∑R  IOC 

-  สามารถ
ยกตวัอยาง
พฤติกรรมการ
บริโภคที่
เหมาะสมได 

20.  รุงทิพย ชอบซ้ือสินคาที่มี
ยี่หอ และมีราคาแพงหรือที่
เรียกวาสินคาแบรนดเนมไว
อวดเพื่อนๆ เปนประจํา 
นักเรียนเหน็ดวยกับการกระทํา
ของรุงทิพยหรือไม เพราะเหตุ
ใด  

การ
ประเมิน
คา 
 
 
 
 

+1 
 
 
 
 
 
 

+1 
 
 
 
 
 
 

+1 
 
 
 
 
 
 

+3 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

-  บอก
ความหมาย 
และบทบาท
หนาที่ของ
หนวยครัวเรือน
หนวยธุรกิจ 
และหนวย
รัฐบาลได 

21.  หนวยเศรษฐกิจ
ประกอบดวยอะไรบาง  
22.  หนวยเศรษฐกิจประเภท
ใดที่ทําหนาทีผ่ลิตสินคาและ
บริการสูสังคม   

ความรู – 
ความจํา 
ความรู – 
ความจํา 

+1 
 
+1 

 

+1 
 
+1 

 

+1 
 
+1 

 

+3 
 

+3 
 

1 
 

1 
 

-  บอก
ความหมาย 
และบทบาท
หนาที่ของ
หนวยครัวเรือน
หนวยธุรกิจ 
และหนวย
รัฐบาลได 

23.  ศูนยการคาทุกแหงจัดเปน
หนวยเศรษฐกจิประเภทใด   
               
24.  กอยและครอบครัวขาย
ขาวแกงและกวยเตีย๋วมีผูมา
อุดหนุนมากมายถือวาเปน
หนวยเศรษฐกจิขอใด 
25.  วัตถุประสงคที่สําคัญของ
หนวยธุรกิจคอืขอใด  
 

ความรู – 
ความ
เขาใจ 
ความรู – 
ความ
เขาใจ 
 
ความรู – 
ความ
เขาใจ 

+1 
 
 
+1 

 
 
 
+1 

 

+1 
 
 
+1 

 
 
 
+1 

 

+1 
 
 
+1 

 
 
 
+1 

 

+3 
 
 

+3 
 
 
 

+3 
 

1 
 
 

1 
 
 
 

1 
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ตารางที่  18   (ตอ)     
 

ผูเชี่ยวชาญ จุดประสงค 
การเรียนรู 

แบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน
เรื่อง ความรูพื้นฐานทาง
เศรษฐศาสตร 

ประเภท 1 2 3 ∑R  IOC 

 26.  เพราะเหตใุดรัฐบาลจึง
ตองเปนผูใหการบริการ
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน  

ความรู – 
ความ
เขาใจ 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+3 
 

1 
 

-  วิเคราะห
บทบาทหนาที่
ของหนวย
ครัวเรือน 
หนวยธุรกิจ 
และหนวย
รัฐบาลได 

27.  หนวยเศรษฐกิจใดทํา
หนาที่ทั้งผูใหปจจัยการผลิต 
ผูประกอบการ และผูบริโภค
สินคา และบริการ  
28.  ขอใดไมสอดคลอง
โดยตรงระหวางหนวยงาน
ของรัฐบาลกับครัวเรือน  

วิเคราะห 
 
 
 
วิเคราะห 

+1 
 
 
 
+1 

 

+1 
 
 
 
+1 

 

+1 
 
 
 
+1 

 

+3 
 
 
 

+3 
 

1 
 
 
 

1 
 

-  สังเคราะห
บทบาทหนาที่
ของหนวย
ครัวเรือนได 

29.  ขอใดกลาวไมตรงกับ
ความเปนจริงตามขอความที่
กําหนดให (สังเคราะห) 
30.  นักเรียนจะมีวิธีการ
ประดิษฐดอกกุหลาบจากวัสดุ
ตางๆ ที่ราคาไมแพงอยางไร 

สังเคราะห 
 
 
สังเคราะห 

+1 
 
 

+1 
 

+1 
 
 
+1 

 

+1 
 
 
+1 

 

+3 
 
 

+3 
 

1 
 
 

1 
 

-  บอก
องคประกอบ
ของปญหา
พื้นฐานทาง
เศรษฐกิจได 
-  บอกสาเหตุ
ของการเกดิ
ปญหาพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจได 

31.  ปญหามูลฐานในการผลิต
ที่สําคัญประกอบดวยอะไร       
32.  ปญหาพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจเกิดจากภาวะใด
ตอไปนี้                  
33.  นายแดงซื้อสินคาจาก
โรงงานและนาํมาขายที่ตลาด
แสดงวาเขาประกอบกจิกรรม
เศรษฐกิจในขอใด   

ความรู – 
ความจํา 
ความรู – 
ความจํา 
 
ความรู – 
ความ
เขาใจ 

+1 
 
+1 

 
 
+1 

 

+1 
 
+1 

 
 
+1 

 

+1 
 
+1 

 
 
+1 

 

+3 
 

+3 
 
 

+3 
 

1 
 

1 
 
 

1 
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ตารางที่  18    (ตอ)     
 

ผูเชี่ยวชาญ จุดประสงค 
การเรียนรู 

แบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน
เรื่อง ความรูพื้นฐานทาง
เศรษฐศาสตร 

ประเภท 1 2 3 ∑R  IOC 

-  บอก
ความหมาย
และขั้นตอน
ของการผลิต
ในทาง
เศรษฐศาสตร
ได 

34.  ขอใด คือ การผลิตใน
ความหมายทางเศรษฐศาสตร 
                      
35.  การผลิตในขอใดเปนการ
ผลิตขั้นปฐมภมูิ  
 
36.  การผลิตน้ําตาลทรายเปน
การผลิตในขั้นใด  

ความรู – 
ความ
เขาใจ 
ความรู – 
ความ
เขาใจ 
ความรู – 
ความ
เขาใจ 

+1 
 
 
+1 

 
 
+1 

 

+1 
 
 
+1 

 
 
+1 

 

+1 
 
 
+1 

 
 
+1 

 

+3 
 
 

+3 
 
 

+3 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 

-  บอก
ประโยชนของ
การผลิตในทาง
เศรษฐศาสตร
ได 

37.  นายมานพชางปนดินเผา 
แหงอําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา มีความสามารถ
ผลิตภาชนะดนิเผาลวดลาย
ประณีตไดอยางนาทึ่ง ถือวา
เปนการผลิตที่ใหประโยชน
ในดานใด   

การ
นํามาใช 

+1 
 
 
 

 

+1 
 
 
 

 

+1 
 
 
 

 

+3 
 
 
 

 

1 
 
 
 

 

-  บอก
ประโยชนของ
การผลิตในทาง
เศรษฐศาสตร
ได 

38.  นางสาวน้าํทิพย ผลิต
การด ส.ค.ส. ออกวางจําหนาย
ในทองตลาดกอนชวงเทศกาล
ปใหม ถือวาเปนการผลิตที่ให
ประโยชนในดานใด       

การ
นํามาใช 

+1 
 
 
 

+1 
 
 

 

+1 
 
 

 

+3 
 
 

 

1 
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ตารางที่  18    (ตอ)     
 

ผูเชี่ยวชาญ จุดประสงค 
การเรียนรู 

แบบทดสอบกอนเรียน-หลัง
เรียนเรื่อง ความรูพื้นฐานทาง
เศรษฐศาสตร 

ประเภท 1 2 3 ∑R  IOC 

สามารถ
วิเคราะห
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ
ฉบับแรกถึง
ฉบับปจจุบัน
ได 

39.  ผลการเรงรัดพัฒนา
เศรษฐกิจในรอบ 30 ป ที่ผาน
มาทําใหประเทศไทยตอง
ประสบปญหาสําคัญใดใน
ปจจุบัน  
40.  ขอใดไมถูกตองเมื่อ
กลาวถึงแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ  
41.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาตมิีความสําคัญ
อยางไร   
42.  เปาหมายสําคัญของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาต ิฉบับที่ 8 (พ.ศ. 
2540 – 2545) เนนการพัฒนา
ในดานใด  

วิเคราะห 
 
 
 
 
วิเคราะห 
 
 
วิเคราะห 
 
 
วิเคราะห 

+1 
 
 
 
 
+1 

 
 
+1 

 
 
+1 

 

+1 
 
 
 
 
+1 

 
 
+1 

 
 
+1 

 

+1 
 
 
 
 
+1 

 
 
+1 

 
 
+1 

 

+3 
 
 
 
 

+3 
 
 

+3 
 
 

+3 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 

-  บอก
ความหมาย
และประเภท
ของระบบ
เศรษฐกิจแบบ
ตางๆ ได 

43.  ประเทศไทยมีระบบ
เศรษฐกิจแบบใด  
44.  ประเทศใดในเอเชยี
ตะวนัออกเฉียงใตที่ใชระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยม  
 

ความรู – 
ความจํา 
ความรู – 
ความจํา 
 

+1 
 
+1 

 

+1 
 
+1 

 

+1 
 
+1 

 

+3 
 

+3 
 

1 
 

1 
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ตารางที่  18    (ตอ)     
 

ผูเชี่ยวชาญ จุดประสงค 
การเรียนรู 

แบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน
เรื่อง ความรูพื้นฐานทาง
เศรษฐศาสตร 

ประเภท 1 2 3 ∑R  IOC 

-  บอก
ความหมาย
และประเภท
ของระบบ
เศรษฐกิจแบบ
ตางๆ ได 

45.  ทําไมเราจงึสามารถกลาว
ไดวาระบบเศรษฐกิจของไทย
เปนแบบผสม  
46.  ระบบเศรษฐกิจแบบผสม
มีลักษณะอยางไร        
                 
47.  เพราะเหตใุดระบบ
เศรษฐกิจแบบสังคมนิยมแบบ
บังคับจึงไมมกีลไกราคา   
48.  เพราะเหตใุดสินคาใน
ระบบเศรษฐกจิแบบทุนนิยม
จึงมีคุณภาพ   

ความรู – 
ความ
เขาใจ 
ความรู – 
ความ
เขาใจ 
ความรู – 
ความ
เขาใจ 
ความรู – 
ความ
เขาใจ 

+1 
 
 
+1 

 
 
+1 

 
 
+1 

 

+1 
 
 
+1 

 
 
+1 

 
 
+1 

 

+1 
 
 
+1 

 
 
+1 

 
 
+1 

 

+3 
 
 

+3 
 
 

+3 
 
 

+3 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 

-  สามารถ
วิเคราะห
ลักษณะสําคัญ
ของระบบ
เศรษฐกิจใน
ประเทศไทย
และภูมภิาค
เอเชีย
ตะวนัออกเฉียง
ใตได 

49.  ขอใดไมใชลักษณะของ
ระบบเศรษฐกจิไทย  
50.  ลักษณะใดของระบบ
เศรษฐกิจแบบผสมที่ถือวา
นํามาจากระบบเศรษฐกิจแบบ
สังคมนิยม  
51.  ระบบเศรษฐกิจมี
ความสําคัญอยางไรตอ
ประเทศ  
52.  ส่ิงใดมีลักษณะสําคัญ
ที่สุดของระบบเศรษฐกิจแบบ
ทุนนิยม   

วิเคราะห 
 
วิเคราะห 
 
 
 
วิเคราะห 
 
 
วิเคราะห 

+1 
 
+1 

 
 
 

+1 
 
 

+1 
 

+1 
 
+1 

 
 
 
+1 

 
 
+1 

 

+1 
 
+1 

 
 
 
+1 

 
 
+1 

 

+3 
 

+3 
 
 
 

+3 
 
 

+3 
 

1 
 

1 
 
 
 

1 
 
 

1 
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ตารางที่  18    (ตอ)     
 

ผูเชี่ยวชาญ จุดประสงค 
การเรียนรู 

แบบทดสอบกอนเรียน-หลัง
เรียนเรื่อง ความรูพื้นฐานทาง
เศรษฐศาสตร 

ประเภท 1 2 3 ∑R  IOC 

-  บอก
ความหมายของ
คําวากลไก
ราคาได 

53.  ขอใดคือความหมายของ
กลไกราคา หรือกลไกตลาดที่
สมบูรณที่สุด 

ความรู – 
ความจํา 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+3 
 

1 
 

-  อธิบาย
เกี่ยวกับ
อุปสงค 
อุปทานได 

54.  ราคาดุลยภาพของสินคา
ชนิดใดชนิดหนึ่งจะเกิดขึ้น
เมื่อใด         
55.  หมูบานแหงหนึ่งใน
ภาคเหนือประสบกับภัยหนาว 
จึงมีความตองการสั่งซ้ือผาหม 
และเสื้อกันหนาวเพิ่มขึน้จาก
เดิม 3,000  ตัว กลายเปน  
5,000  ตัว แตพอคาไม
สามารถนําผาหมและเสื้อกนั
หนาวมาจําหนายใหเพียงพอ
ตอความตองการได ตามกฎ
ของอุปสงคจะเปนอยางไร 
56.  จากตาราง  ณ  ระดับ
ราคาเทาไรเปนราคาดุลยภาพ    
              
57.  บุคคลใดซื้อสินคาตามกฎ
อุปสงค  
58.  การกระทาํของใครไม
เปนไปตามกฎของอุปสงค  

ความรู – 
ความจํา 
 
ความรู – 
ความ
เขาใจ 
 
 
 
 
 
 
 
ความรู – 
ความ
เขาใจ 
การ
นําไปใช 
การ
นําไปใช 

+1 
 
 
+1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
+1 
 
 
+1 
 
+1 

+1 
 
 
+1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
+1 
 
 
+1 
 
+1 

+1 
 
 
+1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
+1 
 
 
+1 
 
+1 

+3 
 
 

+3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+3 
 
 

+3 
 

+3 
 

1 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 

1 
 

1 
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ตารางที่  18    (ตอ)     
 

ผูเชี่ยวชาญ จุดประสงค 
การเรียนรู 

แบบทดสอบกอนเรียน-หลัง
เรียนเรื่อง ความรูพื้นฐานทาง
เศรษฐศาสตร 

ประเภท 1 2 3 ∑R  IOC 

-  สามารถ
วิเคราะห
ความสัมพันธ
และหลักการ
เกี่ยวกับกลไก
ราคาได 

59.  กลไกราคามี
ความสัมพันธกับขอใดมาก
ที่สุด  
60.  โรงงานที่ผลิตสินคา จะ
ตั้งราคาสินคาโดยใชหลักการ
ใด  

วิเคราะห 
 
 
วิเคราะห 

+1 
 
 
+1 

 
 
 

+1 
 
 
+1 

 

+1 
 
 
+1 

 

+3 
 
 

+3 
 

1 
 
 

1 
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ตารางที่  19   คาดัชนีความสอดคลอง  (IOC) ของแบบประเมินพฤตกิรรมกระบวนการเรียนรูดวย  
                      การคนพบจากผูเชี่ยวชาญ  3  ทาน 

ผูเชี่ยวชาญ ทักษะ  7  ส. เกณฑการประเมินพฤติกรรม
กระบวนการเรียนรูดวยการคนพบ 1 2 3 ∑R  IOC 

1.  ส.สงสัย 
-  ซักถามปญหา
ในเรื่องที่เรียนกับ
เพื่อนและ
ครูผูสอนทั้งใน
และนอกชัน้เรยีน 

3  หมายถึง  ตัง้ใจเรียน ซักถามปญหา
ในเรื่องที่เรียนกับเพื่อนและครูผูสอน
บอยคร้ัง มีมารยาทในการถาม ใช
คําพูดสุภาพ  ตั้งคําถามตรงประเด็น ไม
คุยในเวลาเรียน 
2  หมายถึง  ตัง้ใจเรียน ซักถามปญหา
ในเรื่องที่เรียนกับเพื่อนและครูผูสอน
บางครั้ง มีมารยาทในการถาม ใชคาํพูด
สุภาพ  ตั้งคําถามตรงประเดน็ ไมคุยใน
เวลาเรียน 
1  หมายถึง  ไมตั้งใจเรียน  ไมซักถาม
ปญหาในเรื่องที่เรียนไมวากบัเพื่อน
หรือครูผูสอน  ไมมีมารยาทในการถาม  
ใชวาจาไมสุภาพ  ถามไมตรงประเด็น  
คุยกับเพื่อนในเวลาเรียน 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+3 
 

1 
 

2. ส.สังเกต 
- การรูจักสังเกต
อยางรอบคอบ 
บอกรายละเอยีด
ในสิ่งตางๆที่อยู
รอบตัวและ
ส่ิงแวดลอม 
- เปรียบเทยีบ
ส่ิงของ  ขอมูล ตาม
สถานการณที่ครู
กําหนด 

3  หมายถึง  บอกรายละเอยีดของสิ่ง
ตางๆ ที่ใชในการเรียนรู และ
เปรียบเทียบความแตกตางไดอยาง
ถูกตองและครบถวน 
2  หมายถึง  บอกรายละเอยีดของสิ่ง
ตางๆ ที่ใชในการเรียนรู และ
เปรียบเทียบความแตกตางไดอยาง
ถูกตองแตไมครบถวน 
1  หมายถึง  บอกรายละเอยีดของสิ่ง
ตางๆ ที่ใชในการเรียนรูไมได และ
เปรียบเทียบความแตกตางไมได 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+3 
 

1 
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ตารางที่   19   (ตอ)  
 

ผูเชี่ยวชาญ ทักษะ  7  ส. เกณฑการประเมินพฤติกรรม
กระบวนการเรียนรูดวยการคนพบ 1 2 3 ∑R  IOC 

3.  ส.สํารวจ 
-  เรียนรูดวย    
การสํารวจขอมูล  
สอบถาม  
สัมภาษณจาก
แหลงเรียนรูตางๆ 
ทั้งในโรงเรียน
และในชมุชน 

3  หมายถึง  ออกสํารวจสอบถามขอมูล
จริงตามที่ครูมอบหมาย ทาํงานไดถูกตอง  
ครบถวนไมลอกผลงานเพื่อน 
2  หมายถึง  ออกสํารวจสอบถาม
ขอมูลจริงที่ครูมอบหมาย ทํางานได
ถูกตอง  แตไมครบถวนไมลอกผลงาน
เพื่อน 
1  หมายถึง  ไมออกสํารวจสอบถาม
ขอมูลจริงตามที่ครูมอบหมาย ทํางาน
ไมถูกตอง ไมครบถวน และลอก
ผลงานเพื่อน 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+3 
 

1 
 

4. ส.สัมผัส 
- การใชประสาท
สัมผัสทั้ง  5  ใน
การเรียนรู  ไดแก  
ตา  หู  จมูก  ล้ิน  
และกาย 
 

3  หมายถึง  ฝกปฏิบัติสมาธิอยางตั้งใจ  
ทํางานดวยตนเองตามที่ไดรับ
มอบหมาย ผลงานถูกตอง ครบถวน 
สงงานตรงเวลา  ไมลอกผลงานเพื่อน
แตถามเพื่อนและครูบาง 
2  หมายถึง  ฝกปฏิบัติสมาธิอยางตั้งใจ  
ทํางานดวยตนเองตามที่ไดรับ
มอบหมาย ผลงานถูกตอง แตไม
ครบถวน สงงานตรงเวลา  ไมลอก
ผลงานเพื่อนแตถามเพื่อนและครูบาง 
1  หมายถึง  ไมตั้งใจฝกปฏบิัติสมาธิ  
ไมคอยลงมือทํางานตามที่ไดรับ
มอบหมาย ผลงานถูกตองแตไมครบ 
สงงานชา  ถามเพื่อนและลอกเพื่อน
เปนสวนใหญ 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+3 
 

1 
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ตารางที่   19    (ตอ) 
 

ผูเชี่ยวชาญ ทักษะ  7  ส. เกณฑการประเมินพฤติกรรม
กระบวนการเรียนรูดวยการคนพบ 1 2 3 ∑R  IOC 

5.  ส.สืบคน 
- คนควาหาความรู
จากแหลงเรียนรู
ตางๆ เชน  
หองสมุด  แหลง
เรียนรูในชุมชน  
อินเทอรเน็ต 

3  หมายถึง  คนควาหาความรูจาก
แหลงเรียนรูตางๆ ไดหลากหลาย  
เขียนอางอิงทีม่าไดถูกตอง  นําเสนอวิธี
คนควาหาขอมูลและแนะนาํเพื่อนได  
คนควาขอมูลดวยตนเอง 
2  หมายถึง  คนควาหาความรูจาก
แหลงเรียนรูตางๆ ไดแตไมหลากหลาย  
เขียนอางอิงทีม่าไดถูกตอง  นําเสนอวิธี
คนควาหาขอมูลและแนะนาํเพื่อนได  
คนควาขอมูลดวยตนเอง 
1  หมายถึง  คนควาหาความรูจาก
หนังสือเรียนเพียงอยางเดียว  เขียน
อางอิงที่มาไมถูกตอง  นําเสนอวิธี
คนควาขอมูลและแนะนําเพือ่นไมได 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+3 
 

1 
 

6.  ส.ส่ังสม 
- ทบทวนความรู
หลังเรียน  ทํา
แบบฝกหัด  ทาํใบ
งาน  อานหนงัสือ
เพิ่มเติมทั้งในตํารา
เรียนและนอก
ตําราเรียน 

3  หมายถึง  ทบทวนความรูหลังเรียน
โดยสรุปยอเนือ้หาลงในสมดุทุกครั้ง  
ทําแบบฝกหัด ใบงาน ไดถูกตอง 
ครบถวน  สงงานตรงเวลา 
2  หมายถึง  ทบทวนความรูหลังเรียน
โดยสรุปยอเนือ้หาลงในสมดุทุกครั้ง  
ทําแบบฝกหัด ใบงาน ไดถูกตอง            
แตไมครบถวน  สงงานตรงเวลา 
1  หมายถึง  ทบทวนความรูหลังเรียน
โดยสรุปยอเนือ้หาลงในสมดุบางครั้ง  
ทําแบบฝกหัด ใบงาน ไมถูกตอง            
ไมครบถวน  สงงานไมตรงเวลา 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+3 
 

1 
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ตารางที่    19   (ตอ) 
 

ผูเชี่ยวชาญ ทักษะ  7  ส. เกณฑการประเมินพฤติกรรม
กระบวนการเรียนรูดวยการคนพบ 1 2 3 ∑R  IOC 

7.  ส.สรุปผล 
- การเขียนสรุป
ความรูดวยตนเอง  
ชวยกันสรุป
ความรูเปนกลุม 
-  คิดวิเคราะห  คิด
สังเคราะห  คดิ
แกปญหาในเรือ่ง
ที่เรียนดวยตนเอง  
หรือชวยกันคดิ
เปนกลุม 

3  หมายถึง  สรุปความรูโดยเขียนสรุป
ยอเนื้อหาลงในสมุด หรือทําแผนที่
ความคิดไดถูกตองทั้งงานกลุมและงาน
เดี่ยว ปฏิบัติทกุครั้ง มีการวางแผนใน
การทํางาน แกไข และตรวจสอบ
ผลงานกอนสง ทํางานเรียบรอยถูกตอง  
ยอมรับฟงความคิดเห็นสวนใหญของ
สมาชิกกลุม  สมาชิกกลุมทุกคนมีสวน
รวมใน การทํางาน 
2  หมายถึง  สรุปความรูโดยเขียนสรุป
ยอเนื้อหาลงในสมุด หรือทําแผนที่
ความคิดไดถูกตองทั้งงานกลุมและงาน
เดี่ยว ปฏิบัติบอยคร้ัง มีการวางแผนใน
การทํางาน แกไข และตรวจสอบ
ผลงานกอนสง ทํางานเรียบรอยถูกตอง  
ยอมรับฟงความคิดเห็นสวนใหญของ
สมาชิกกลุม  สมาชิกกลุมเกอืบทุกคน
มีสวนรวมในการทํางาน 
1  หมายถึง  สรุปความรูโดยเขียนสรุปยอ
เนื้อหาลงในสมุด หรือทําแผนที่ความคิด
ไดไมคอยถูกตองทั้งงานกลุมหรืองาน
เดี่ยว ไมวางแผนในการทํางาน หรือ
แกไขตรวจสอบผลงานกอนสง ทํางาน
ไมเรียบรอย ยอมรับฟงความคิดเห็นสวน
ใหญของสมาชิกกลุม  สมาชิกกลุมทุก
คนมีสวนรวมใน     การทํางาน 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+3 
 

1 
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ตาราง  20  คาดัชนคีวามสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการเรียนรู 
                   ตามหลักไตรสิกขาจากผูเชี่ยวชาญ  3  ทาน 

 

ผูเชี่ยวชาญ 
รายการประเมนิ 1 2 3 

 
∑R

 
IOC ความ

คิดเห็น 

ดานบรรยากาศในการจดัการเรยีนรูตาม หลักไตรสิกขา 
1.  การจัดหองเรียนเหมาะสมกับการจัดกิจกรรม   
การเรียนการสอน 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+3 
 

1 
 

เหมาะสม 

2.  ครูสรางบรรยากาศที่ดใีนชั้นเรียนดวยการยิ้มแยม
แจมใส ทักทายกันดวยไมตรจีิต และใหความเปน
กันเองกับนักเรียน 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+3 
 

1 
 

เหมาะสม 

3.  ครูมีส่ือการสอนหลายอยาง และการดาํเนิน
กิจกรรมมีความหลากหลายทําใหมีความรูสึกสนุก
และทําใหอยากเรียนวิชาสังคมศึกษา 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+3 
 

1 
 

เหมาะสม 

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา 
4.  นักเรียนชอบที่ครูใหโอกาสแสดงความคดิเห็น
เกี่ยวกับเรื่องทีเ่รียน 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+3 
 

1 
 

เหมาะสม 

5.  นักเรียนพอใจที่ไดมีสวนรวมในการเรียนและ
เรียนรูรวมกับเพื่อนๆ 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+3 
 

1 
 

เหมาะสม 

6.  นักเรียนชอบที่ไดมีสวนรวมในการสรุปบทเรียน +1 +1 +1 +3 1 เหมาะสม 
7.  นักเรียนพอใจที่ครูคอยชวยเหลือใหความสะดวก
ในการทํากจิกรรม 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+3 
 

1 
 

เหมาะสม 

ดานประโยชนท่ีไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา 
8.  นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนความรูและแสดง
ความคิดเหน็กบัเพื่อนๆ จากการคนควา 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+3 
 

1 
 

เหมาะสม 

9.  นักเรียนรูจกัการคนควาขอมูลจากแหลงตางๆ 
และสรุปความรูไดดวยตนเอง 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+3 
 

1 
 

เหมาะสม 

10.  นักเรียนนาํความรูที่เรียนไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+3 
 

1 
 

เหมาะสม 
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ตารางที่  21   แสดงคาความยากงาย  อํานาจจําแนก  และคาความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ   
                      จํานวน  60  ขอ 
 

ขอที่ คาความยากงาย 
( p ) 

คาอํานาจจําแนก 
( r ) 

คาความเชื่อมัน่ 
Reliability หมายเหต ุ

1 .60 .31 .74 คัดเลือกไว 
2 .67 .30 .74 คัดเลือกไว 
3 .83* .21 .75 ขอสอบงาย , ตัดทิ้ง  
4 .29 .32 .74 คัดเลือกไว 
5 .26 .04* .75  จําแนกไมได , ตัดทิ้ง 
6 .67 .34 .74 คัดเลือกไว 
7 .43 -.18* .76 จําแนกไมได , ตัดทิ้ง 
8 .93* -.10* .76 งาย , จําแนกไมได , ตัดทิ้ง 
9 .67 .36 .74 คัดเลือกไว 
10 .40 .15* .75 จําแนกไมได , ตัดทิ้ง 
11 .36 .33 .74 คัดเลือกไว 
12 .69 .06* .75 จําแนกไมได , ตัดทิ้ง 
13 .29 .49 .73 คัดเลือกไว 
14 .71 .38 .74 คัดเลือกไว 
15 .93* .38 .75 ขอสอบงาย , ตัดทิ้ง 
16 .86* -.13* .76 งาย , จําแนกไมได , ตัดทิ้ง 
17 .36 .09* .75 จําแนกไมได , ตัดทิ้ง 
18 .50 .50 .74 คัดเลือกไว 
19 .93* .31 .75 ขอสอบงาย , ตัดทิ้ง 
20 .71 .10 .75 จําแนกไมได , ตัดทิ้ง 
21 .26 .28 .75 คัดเลือกไว 
22 .29 .29 .75 คัดเลือกไว 
23 .64 .31 .74 คัดเลือกไว 
24 .69 .40 .74 คัดเลือกไว 
25 .40 .28 .75 คัดเลือกไว 
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ตารางที่  21    (ตอ) 
  

ขอที่ คาความยากงาย 
( p ) 

คาอํานาจจําแนก 
( r ) 

คาความเชื่อมัน่ 
Reliability 

หมายเหต ุ

26 .43 .41 .74 คัดเลือกไว 
27 .38 .19* .75 จําแนกไมได , ตัดทิ้ง 
28 .21 -.12* .76 จําแนกไมได , ตัดทิ้ง 
29 .67 .33 .74 คัดเลือกไว 
30 .52 .18* .75 จําแนกไมได , ตัดทิ้ง 
31 .57 .34 .74 คัดเลือกไว 
32 .86* .19* .75 งาย ,จําแนกไมได , ตัดทิ้ง 
33 .12* -.11* .76 ยาก ,จําแนกไมได , ตัดทิ้ง 
34 .71 .38 .74 คัดเลือกไว 
35 .69 .43 .74 คัดเลือกไว 
36 .60 .30 .74 คัดเลือกไว 
37 .62 .46 .74 คัดเลือกไว 
38 .64 .37 .74 คัดเลือกไว 
39 .29 -.10* .76 จําแนกไมได , ตัดทิ้ง 
40 .12* .52 .74 ขอสอบยาก , ตัดทิ้ง 
41 .52 -.26* .77 จําแนกไมได , ตัดทิ้ง 
42 .10* -.050* .75 ยาก ,จําแนกไมได , ตัดทิ้ง 
43 .60 .26 .75 คัดเลือกไว 
44 .29 .15* .75 จําแนกไมได , ตัดทิ้ง 
45 .12* -.36* .76 ยาก ,จําแนกไมได , ตัดทิ้ง 
46 .43 .36 .74 คัดเลือกไว 
47 .36 -.24* .76 จําแนกไมได , ตัดทิ้ง 
48 .38 -.06* .76 จําแนกไมได , ตัดทิ้ง 
49 .07* -.09* .76 ยาก ,จําแนกไมได , ตัดทิ้ง 
50 .31 .28 .75 คัดเลือกไว 
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ตารางที่  21    (ตอ) 
 

ขอที่ คาความยากงาย 
( p ) 

คาอํานาจจําแนก 
( r ) 

คาความเชื่อมัน่ 
Reliability 

หมายเหต ุ

51 .19* -.25* .76 ยาก ,จําแนกไมได , ตัดทิ้ง 
52 .12* .18* .75 ยาก ,จําแนกไมได , ตัดทิ้ง 
53 .43 .26 .75 คัดเลือกไว 
54 .29 .21 .75 คัดเลือกไว 
55 .43 .06* .75 จําแนกไมได , ตัดทิ้ง 
56 .31 .24 .75 คัดเลือกไว 
57 .40 .05* .75 จําแนกไมได , ตัดทิ้ง 
58 .64 .31 .74 คัดเลือกไว 
59 .36 .29 .75 คัดเลือกไว 
60 .50 .23 .75 คัดเลือกไว 

  

 ทดลองใชแบบทดสอบกับนักเรียนที่ผานการเรียนวิชาสังคมศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2/1 จํานวน  42  คน  ไดคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของแบบทดสอบทั้งฉบับมีคา
เทากับ  .752  และคัดเลือกขอสอบจํานวน  30  ขอจากแบบทดสอบทั้งหมด  60  ขอ แลวนํามา
ประมวลผลเพื่อหาคาสัมประสิทธิ์ความเทีย่งใหมโดยไมรวมขอที่ตัดทิง้ ไดผลดังนี ้
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ตารางที่  22   แสดงคาความยากงาย  อํานาจจําแนก  และคาความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ   
                      จํานวน  30  ขอ 
 

ขอที่ คาความยากงาย 
( p ) 

คาอํานาจจําแนก 
( r ) 

คาความเชื่อมัน่ 
Reliability หมายเหต ุ

1 .60 .43 .84  
2 .67 .33 .84  
3 .29 .23 .84  
4 .67 .28 .84  
5 .67 .32 .84  
6 .36 .28 .84  
7 .29 .30 .84  
8 .71 .40 .84  
9 .50 .50 .84  
10 .26 .29 .84  
11 .29 .46 .84  
12 .64 .45 .84  
13 .69 .49 .84  
14 .40 .41 .84  
15 .43 .52 .85  
16 .38 .13 .85  
17 .57 .48 .84  
18 .71 .46 .84  
19 .69 .46 .84  
20 .60 .38 .84  
21 .62 .45 .84  
22 .64 .43 .84  
23 .60 .24 .84  
24 .43 .44 .84  
25 .31 .42 .84  
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ตารางที่  22   (ตอ) 
 

ขอที่ คาความยากงาย 
( p ) 

คาอํานาจจําแนก 
( r ) 

คาความเชื่อมัน่ 
Reliability 

หมายเหต ุ

26 .43 .26 .84  
27 .31 .25 .84  
28 .64 .25 .84  
29 .36 .27 .84  
30 .50 .23 .85  

 
 คาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของแบบทดสอบทั้งฉบับหลังจากตัดขอที่ไมตองการทิ้ง
แลว มีคาเทากบั  .845 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 189

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก   ค 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
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ตารางที่   23    คะแนนจากการทดสอบกอนเรียนและหลงัเรียน  เรื่องความรูพื้นฐานทาง  
                        เศรษฐศาสตร  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  โดยการจัดการเรียนรูตามหลัก  
                       ไตรสิกขา  ( แบบปรนัย  จํานวน  30  ขอ ) 
 

คะแนน คาความตาง คะแนน คาความตาง 
เลขที่ กอน

เรียน 
หลัง
เรียน D D 2  

เลขที่ กอน
เรียน 

หลัง
เรียน D D 2  

1 9 19 10 100 18 20 27 7 49 
2 14 21 7 49 19 6 17 11 121 
3 8 18 10 100 20 12 18 6 36 
4 12 22 10 100 21 9 16 7 49 
5 11 18 7 49 22 10 20 10 100 
6 8 20 12 144 23 10 21 11 121 
7 14 23 9 81 24 19 26 7 49 
8 12 19 7 49 25 11 18 7 49 
9 11 20 9 81 26 18 26 8 64 
10 8 18 10 100 27 18 24 6 36 
11 10 19 9 81 28 19 25 6 36 
12 8 17 9 81 29 13 22 9 81 
13 12 23 11 121 30 18 27 9 81 
14 23 28 5 25 31 16 24 8 64 
15 4 18 14 196 32 5 18 13 169 
16 12 21 9 81 33 12 20 8 64 
17 9 17 8 64      

รวม 401 690 ∑D  ∑ 2D  

X  12.15 20.91 289 2671 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ส.ส
งส

ัย
ส.ส

ังเก
ต

ส.ส
ํารว

จ
ส.ส

ัมผ
ัส

ส.ส
ืบค

น
ส.ส

ั่งส
ม

ส.ส
รุป

ผล รวม เฉลี่ย

ส.ส
งส

ัย
ส.ส

ังเก
ต

ส.ส
ํารว

จ
ส.ส

ัมผ
ัส

ส.ส
ืบค

น
ส.ส

ั่งส
ม

ส.ส
รุป

ผล รวม เฉลี่ย

3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 - 3 3 3 3 18 3
1 2 2 3 3 3 3 3 19 2.71 2 2 3 3 3 3 16 2.67
2 2 2 3 3 2 2 3 17 2.43 2 2 2 2 2 2 12 2.00
3 2 2 3 2 2 3 2 16 2.29 2 2 3 3 3 3 16 2.67
4 2 2 3 3 2 3 2 17 2.43 2 2 3 2 3 3 15 2.50
5 2 2 3 3 3 2 2 17 2.43 2 2 3 3 3 2 15 2.50
6 2 2 3 3 2 3 3 18 2.57 2 2 3 2 3 2 14 2.33
7 2 2 2 3 2 3 2 16 2.29 2 2 2 3 3 3 15 2.50
8 2 2 3 3 2 3 2 17 2.43 2 2 2 2 3 2 13 2.17
9 2 2 3 3 2 2 2 16 2.29 2 2 3 3 3 3 16 2.67

10 2 2 3 3 2 2 3 17 2.43 2 2 3 3 3 2 15 2.50
11 2 2 3 3 2 2 3 17 2.43 2 2 3 3 3 3 16 2.67
12 2 2 3 3 2 3 2 17 2.43 2 2 3 3 3 2 15 2.50
13 2 2 3 3 3 3 3 19 2.71 2 2 3 3 3 3 16 2.67
14 2 2 3 3 2 3 3 18 2.57 2 2 3 3 3 2 15 2.50
15 2 2 3 2 2 2 3 16 2.29 2 2 3 2 3 3 15 2.50
16 2 2 3 3 2 3 2 17 2.43 2 2 3 2 3 2 14 2.33
17 2 2 3 3 2 3 3 18 2.57 2 2 3 2 3 3 15 2.50
18 2 2 3 2 3 3 3 18 2.57 3 2 3 3 3 3 17 2.83
19 2 2 3 3 2 3 3 18 2.57 2 2 3 3 2 3 15 2.50
20 2 2 3 3 2 3 2 17 2.43 3 2 3 2 3 2 15 2.50
21 2 2 3 3 2 3 3 18 2.57 2 2 3 3 2 3 15 2.50
22 2 2 3 3 3 2 3 18 2.57 2 2 3 3 3 3 16 2.67
23 2 2 3 3 2 3 3 18 2.57 2 2 3 3 3 3 16 2.67
24 2 2 3 3 3 3 3 19 2.71 2 2 3 3 3 3 16 2.67
25 2 2 3 3 3 3 3 19 2.71 2 2 3 3 3 2 15 2.50
26 2 2 3 2 3 3 3 18 2.57 2 2 3 3 3 3 16 2.67
27 2 2 3 3 2 3 3 18 2.57 2 2 2 2 3 3 14 2.33
28 2 2 3 3 2 3 3 18 2.57 2 2 3 3 3 2 15 2.50
29 2 2 3 3 2 3 3 18 2.57 2 2 3 3 2 3 15 2.50
30 2 2 3 3 2 3 2 17 2.43 3 2 3 3 3 3 17 2.83
31 2 2 3 3 2 3 3 18 2.57 3 2 3 3 3 3 17 2.83
32 2 2 3 2 2 3 2 16 2.29 2 2 2 3 3 2 14 2.33
33 2 2 3 3 2 3 2 17 2.43 2 2 3 3 3 2 15 2.50
รวม 66 66 98 94 74 92 87 577 82 70 66 94 90 95 86 501 84

 2 2 3 2.8 2.2 2.8 2.6 17.5 2.50 2.1 2 2.8 2.7 2.9 2.6 15 2.53
S.D. 0 0 0.2 0.4 0.4 0.4 0.5 0.91 0.13 0.3 0 0.4 0.5 0.3 0.5 1.1 0.18

พฤติกรรมการเรียนรูดวยทักษะ  7  ส.
แผนการจัดการเรียนรูที่  1

ตารางที่  24  ผลการประเมินพฤติกรรมกระบวนการเรียนรูดวยการคนพบ
แผนการจัดการเรียนรูที่  2

พฤติกรรมการเรียนรูดวยทักษะ  7  ส.

เลขที่

X

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ส.ส
งส

ัย
ส.ส

ังเก
ต

ส.ส
ํารว

จ
ส.ส

ัมผ
ัส

ส.ส
ืบค

น
ส.ส

ั่งส
ม

ส.ส
รุป

ผล

รวม เฉลี่ย

ส.ส
งส

ัย
ส.ส

ังเก
ต

ส.ส
ํารว

จ
ส.ส

ัมผ
ัส

ส.ส
ืบค

น
ส.ส

ั่งส
ม

ส.ส
รุป

ผล

รวม เฉลี่ย

3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 - - 3 3 3 3 15 3
1 2 2 3 3 3 3 3 19 2.71 2 3 3 3 3 14 2.8
2 2 2 2 2 2 2 2 14 2.00 2 3 3 3 3 14 2.8
3 2 2 3 3 2 3 2 17 2.43 2 3 3 3 3 14 2.8
4 2 2 3 2 2 3 2 16 2.29 2 3 3 2 3 13 2.6
5 2 2 3 3 3 3 2 18 2.57 2 3 3 3 3 14 2.8
6 2 2 2 3 2 3 2 16 2.29 2 2 3 2 2 11 2.2
7 2 2 3 3 2 2 3 17 2.43 2 3 3 3 2 13 2.6
8 2 2 2 2 3 3 2 16 2.29 2 3 3 3 3 14 2.8
9 2 2 3 3 3 3 3 19 2.71 2 3 2 3 3 13 2.6

10 2 2 3 2 3 3 2 17 2.43 2 3 3 2 3 13 2.6
11 2 2 3 3 3 3 3 19 2.71 2 3 3 3 3 14 2.8
12 2 2 3 3 2 3 2 17 2.43 2 2 3 3 2 12 2.4
13 3 2 3 3 3 3 3 20 2.86 2 3 2 3 2 12 2.4
14 3 2 3 3 3 2 3 19 2.71 2 3 3 3 3 14 2.8
15 2 2 3 3 3 2 3 18 2.57 2 3 3 2 3 13 2.6
16 2 2 3 2 3 3 3 18 2.57 2 3 3 2 3 13 2.6
17 2 2 3 3 2 3 2 17 2.43 2 3 3 3 3 14 2.8
18 2 2 3 3 3 3 3 19 2.71 2 3 3 3 2 13 2.6
19 2 2 3 3 2 3 3 18 2.57 2 3 3 3 3 14 2.8
20 2 2 3 3 3 2 3 18 2.57 2 3 2 3 3 13 2.6
21 2 2 3 3 2 3 3 18 2.57 2 2 3 3 3 13 2.6
22 2 2 3 3 3 3 3 19 2.71 2 3 3 2 3 13 2.6
23 2 2 3 3 3 3 3 19 2.71 2 3 3 2 2 12 2.4
24 3 2 3 3 3 3 3 20 2.86 2 3 3 3 2 13 2.6
25 2 2 3 2 3 2 3 17 2.43 2 3 3 3 3 14 2.8
26 3 2 3 3 3 3 3 20 2.86 2 3 3 3 3 14 2.8
27 2 2 3 2 3 2 2 16 2.29 2 3 2 3 3 13 2.6
28 2 2 3 3 2 3 3 18 2.57 2 3 3 3 3 14 2.8
29 2 2 3 2 2 3 2 16 2.29 2 3 3 3 2 13 2.6
30 3 2 3 3 3 3 3 20 2.86 2 3 3 3 3 14 2.8
31 3 2 3 3 3 3 3 20 2.86 2 2 3 3 3 13 2.6
32 2 2 3 3 2 3 2 17 2.43 2 2 3 3 3 13 2.6
33 2 2 3 2 3 2 3 17 2.43 2 3 3 3 3 14 2.8
รวม 72 66 96 90 87 91 87 589 84.14 66 94 95 92 91 438 87.6

 2.2 2 2.9 2.7 2.6 2.8 2.6 17.8 2.55 2 2.8 2.9 2.8 2.8 13 2.65
S.D. 0.4 0 0.3 0.5 0.5 0.4 0.5 1.48 0.21 0 0.4 0.3 0.4 0.4 0.8 0.15

แผนการจัดการเรียนรูที่  3 แผนการจัดการเรียนรูที่  4

เลขที่

พฤติกรรมการเรียนรูดวยทักษะ  7  ส. พฤติกรรมการเรียนรูดวยทักษะ  7  ส.

ตารางที่  24  ผลการประเมินพฤติกรรมกระบวนการเรียนรูดวยการคนพบ  (ตอ)

X

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ส.ส
งส

ัย
ส.ส

ังเก
ต

ส.ส
ํารว

จ
ส.ส

ัมผ
ัส

ส.ส
ืบค

น
ส.ส

ั่งส
ม

ส.ส
รุป

ผล

รวม เฉลี่ย

ส.ส
งส

ัย
ส.ส

ังเก
ต

ส.ส
ํารว

จ
ส.ส

ัมผ
ัส

ส.ส
ืบค

น
ส.ส

ั่งส
ม

ส.ส
รุป

ผล

รวม เฉลี่ย

3 - - 3 3 3 3 15 3 3 - - 3 3 3 3 15 3
1 2 3 3 3 3 14 2.8 3 3 3 3 3 15 3
2 2 3 3 3 2 13 2.6 2 3 3 3 2 13 2.6
3 2 3 3 3 2 13 2.6 2 3 3 3 2 13 2.6
4 2 3 3 3 3 14 2.8 2 3 3 3 3 14 2.8
5 2 3 3 2 3 13 2.6 2 3 3 3 3 14 2.8
6 2 3 2 3 3 13 2.6 2 3 3 3 3 14 2.8
7 2 2 3 3 3 13 2.6 2 3 2 2 3 12 2.4
8 2 3 3 3 2 13 2.6 2 3 2 3 3 13 2.6
9 2 3 3 3 3 14 2.8 3 2 3 3 3 14 2.8

10 2 3 3 3 3 14 2.8 3 3 3 3 3 15 3
11 2 3 2 3 3 13 2.6 3 3 3 3 3 15 3
12 2 3 3 3 2 13 2.6 2 3 3 3 3 14 2.8
13 2 3 3 3 3 14 2.8 3 3 3 2 2 13 2.6
14 2 2 3 3 3 13 2.6 3 3 2 3 3 14 2.8
15 2 3 3 3 3 14 2.8 2 2 3 3 3 13 2.6
16 2 3 2 3 3 13 2.6 3 3 2 3 3 14 2.8
17 2 3 3 2 3 13 2.6 2 3 3 3 3 14 2.8
18 2 3 3 3 3 14 2.8 3 3 3 3 2 14 2.8
19 2 3 3 3 2 13 2.6 3 3 3 3 3 15 3
20 2 3 3 3 3 14 2.8 3 3 3 3 3 15 3
21 2 3 3 3 3 14 2.8 2 3 3 2 3 13 2.6
22 2 3 3 3 3 14 2.8 3 2 3 3 3 14 2.8
23 2 3 3 3 3 14 2.8 3 3 2 3 2 13 2.6
24 2 3 3 3 2 13 2.6 3 3 3 3 3 15 3
25 2 2 3 3 2 12 2.4 2 3 3 3 3 14 2.8
26 2 3 3 3 3 14 2.8 3 3 3 3 3 15 3
27 2 3 3 2 3 13 2.6 2 3 3 3 3 14 2.8
28 2 3 2 3 3 13 2.6 2 2 3 3 3 13 2.6
29 2 3 3 3 3 14 2.8 2 2 3 2 3 12 2.4
30 2 3 3 3 3 14 2.8 3 3 3 3 3 15 3
31 2 3 3 3 3 14 2.8 3 3 3 3 3 15 3
32 2 3 3 2 2 12 2.4 2 3 3 3 3 14 2.8
33 2 3 3 3 2 13 2.6 2 3 3 3 3 14 2.8
รวม 66 96 95 95 90 442 88.4 82 94 94 95 94 459 91.8

 2 2.9 2.9 2.9 2.7 13.4 2.68 2.5 2.8 2.8 2.9 2.8 14 2.78
S.D. 0 0 0.3 0.3 0.3 0.33 0.3 0.5 0.4 0.4 0.3 0.4 0.9 0.18

ตารางที่  24  ผลการประเมินพฤติกรรมกระบวนการเรียนรูดวยการคนพบ  (ตอ)
แผนการจัดการเรียนรูที่  5 แผนการจัดการเรียนรูที่  6

เลขที่

พฤติกรรมการเรียนรูดวยทักษะ  7  ส. พฤติกรรมการเรียนรูดวยทักษะ  7  ส.
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ส.ส
งส

ัย

ส.ส
ังเก

ต

ส.ส
ํารว

จ

ส.ส
ัมผ

ัส

ส.ส
ืบค

น

ส.ส
ั่งส

ม

ส.ส
รุป

ผล รวม เฉลี่ย

3 3 3 3 3 3 3 21 3
1 2.2 2 3 3.0 3.0 3.0 3.0 19.17 2.74
2 2.0 2 2.5 2.7 2.5 2.5 2.3 16.50 2.36
3 2.0 2 3 2.8 2.7 3.0 2.3 17.83 2.55
4 2.0 2 3 2.8 2.5 2.8 2.7 17.83 2.55
5 2.0 2 3 3.0 3.0 2.7 2.5 18.17 2.60
6 2.0 2 2.5 2.8 2.3 2.8 2.5 17.00 2.43
7 2.0 2 2.5 2.7 2.5 2.7 2.7 17.00 2.43
8 2.0 2 2.5 2.7 2.5 3.0 2.3 17.00 2.43
9 2.2 2 3 2.8 2.7 2.8 2.8 18.33 2.62
10 2.2 2 3 2.8 2.8 2.7 2.7 18.17 2.60
11 2.2 2 3 3.0 2.7 2.8 3.0 18.67 2.67
12 2.0 2 3 2.8 2.7 3.0 2.2 17.67 2.52
13 2.3 2 3 3.0 2.8 2.8 2.7 18.67 2.67
14 2.3 2 3 2.8 2.7 2.8 2.8 18.50 2.64
15 2.0 2 3 2.7 2.7 2.5 3.0 17.83 2.55
16 2.2 2 3 2.8 2.3 2.8 2.7 17.83 2.55
17 2.0 2 3 3.0 2.5 2.8 2.8 18.17 2.60
18 2.3 2 3 2.8 3.0 3.0 2.7 18.83 2.69
19 2.2 2 3 3.0 2.7 2.8 2.8 18.50 2.64
20 2.3 2 3 3.0 2.5 2.8 2.7 18.33 2.62
21 2.0 2 3 2.8 2.7 2.7 3.0 18.17 2.60
22 2.2 2 3 2.8 3.0 2.7 3.0 18.67 2.67
23 2.2 2 3 3.0 2.7 2.8 2.7 18.33 2.62
24 2.3 2 3 3.0 3.0 3.0 2.7 19.00 2.71
25 2.0 2 3 2.7 3.0 2.8 2.7 18.17 2.60
26 2.3 2 3 2.8 3.0 3.0 3.0 19.17 2.74
27 2.0 2 3 2.7 2.5 2.7 2.8 17.67 2.52
28 2.0 2 3 2.8 2.5 3.0 2.8 18.17 2.60
29 2.0 2 3 2.7 2.7 2.7 2.7 17.67 2.52
30 2.5 2 3 3.0 2.8 3.0 2.8 19.17 2.74
31 2.5 2 3 2.8 2.8 3.0 3.0 19.17 2.74
32 2.0 2 3 2.5 2.7 2.8 2.3 17.33 2.48
33 2.0 2 3 2.8 2.8 2.8 2.5 18.00 2.57
รวม 70.3 66 97.0 93.7 89.2 93.3 89.2 598.7 85.52

 2.1 2 2.9 2.8 2.7 2.8 2.7 18.1 2.59
S.D. 0.2 0 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.7 0.10

                   แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 - 6 (ตอ)
พฤติกรรมการเรียนรูดวยทักษะ  7  ส.

เลขที่

ตารางที่ 24 สรุปผลการประเมินพฤติกรรมกระบวนการเรียนรูดวยการคนพบ
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ารเ
รีย
นรู

ที่  
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เรื่อ
ง  ค

วาม
หม

ายแ
ละ

คว
าม
เปน
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ขอ

งวิช
าเศ

รษ
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าส
ตร



แผ
นก

ารจ
ัดก

ารเ
รีย
นรู

ที่  
2

เรื่อ
ง  ป

จจ
ัยส

ําค
ัญใ

นก
ารเ

ลือ
กซ

ื้อส
ินค

าแล
ะบ

ริก
าร

แผ
นก

ารจ
ัดก

ารเ
รีย
นรู

ที่  
3

เรื่อ
ง  ห

นว
ยเศ

รษ
ฐก

ิจ

แผ
นก

ารจ
ัดก

ารเ
รีย
นรู

ที่  
4

เรื่อ
ง  ป

ญห
าพ

ื้นฐ
าน
ทา
งเศ

รษ
ฐก

ิจ

แผ
นก

ารจ
ัดก

ารเ
รีย
นรู

ที่  
5

เรื่อ
ง  ร

ะบ
บเศ

รษ
ฐก

ิจ

แผ
นก

ารจ
ัดก

ารเ
รีย
นรู

ที่  
6

เรื่อ
ง  ก

ลไ
กร
าค
า

S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. S.D.
ส.สงสัย 2.00 0.00 2.10 0.30 2.20 0.40 2.00 0.00 2.00 0.00 2.50 0.50
ส.สังเกต 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00  - -  - -  - - 
ส.สํารวจ 3.00 0.20  -  - 2.90 0.30  - -  - -  -  -
ส.สัมผัส 2.80 0.40 2.80 0.40 2.70 0.50 2.80 0.40 2.90 0.00 2.80 0.40
ส.สืบคน 2.20 0.40 2.70 0.50 2.60 0.50 2.90 0.30 2.90 0.30 2.80 0.40
ส.สั่งสม 2.80 0.40 2.90 0.30 2.80 0.40 2.80 0.40 2.90 0.30 2.90 0.30
ส.สรุปผล 2.60 0.50 2.60 0.50 2.60 0.50 2.80 0.40 2.70 0.30 2.80 0.40

รวม 2.50 0.13 2.53 0.18 2.55 0.21 2.65 0.15 2.68 0.30 2.78 0.18

พฤ
ติก

รร
มท

ักษ
ะ 7

 ส.
ตารางที่   25      ผลการประเมินพฤติกรรมกระบวนการเรียนรูดวยการคนพบ (ทักษะ 7 ส.)

X X X X X X
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ตารางที่   26    วิเคราะหแบบสอบถามความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา             
                        ในดานบรรยากาศการเรียนรู  การจัดกจิกรรมการเรียนรู  และประโยชนที่ไดรับ  
 

1.  ดานบรรยากาศ 
ขอ N Mean Std.Deviation 
1 33 2.30 .47 
2 33 2.58 .50 
3 33 2.61 .50 

รวม 2.50  .49 
2.  ดานการจดักิจกรรมการเรยีนรู 

4 33 2.79 .42 
5 33 2.67 .48 
6 33 2.45 .51 
7 33 2.61 .50 

รวม 2.63 .47 
3.  ดานประโยชน 

8 33 2.48 .51 
9 33 2.36 .49 
10 33 2.73 .45 

รวม 2.52 .48 
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  ภาคผนวก   ง  

 
เคร่ืองมือการวิจัย 

 
1. แบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน  เร่ืองความรูพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร 
2. แผนการจัดการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา 
3. แบบประเมินกระบวนการเรียนรูดวยการคนพบ 
4. แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอการจัดการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา 
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แบบทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน 
วิชาเศรษฐศาสตร                                         สาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม      
ชวงชั้นที่  3  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  1     เรื่อง  ความรูพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร 
โรงเรียนวัดกําแพง          สํานักงานเขตบางขุนเทียน         กรุงเทพมหานคร     ปการศึกษา  2552 
**************************************************************************** 
คําชี้แจง 

ใหนกัเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพยีงขอเดียวแลวทําเครื่องหมายกากบาท  ( X )   
ลงในกระดาษคําตอบ 
 

1. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับความหมายของเศรษฐศาสตร  (ความรู –  ความจํา) 
ก. ศึกษาพฤติกรรมมนุษยและสังคมในการเลือกใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดเพื่อ

ตอบสนองความตองการของมนุษยที่มีอยูอยางไมจํากัด 
ข. ศึกษาพฤติกรรมมนุษยและสังคมในการเลือกใชทรัพยากรที่มีอยูอยางมากมายเพื่อ

ตอบสนองความตองการของมนุษยที่มีอยูอยางไมจํากัด 
ค. ศึกษาพฤติกรรมมนุษยและสังคมในการเลือกใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดเพื่อ

ตอบสนองความตองการของมนุษยที่มีอยูอยางจํากดั 
ง. ศึกษาพฤติกรรมมนุษยและสังคมในการเลือกใชทรัพยากรที่มีอยูอยางไมจํากัดเพื่อ

ตอบสนองความตองการของมนุษยที่มีอยูอยางจํากดั 
2. ขอใดคือความหมายของเศรษฐศาสตร  (ความรู – ความจํา) 

ก. ศึกษาพฤติกรรมมนุษยในการดํารงชีวิต 
ข. ศึกษาการเลือกใชทรัพยากรที่มีอยูอยางไมจํากัด 
ค. ศึกษาวามนุษยจะจดัการเกีย่วกับครอบครัวอยางไร 
ง. ศึกษาถึงการจดัสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจาํกัดเพื่อบําบดัความตองการ                  

ที่มีไมจํากัด 
3. สาขาหลักของวิชาเศรษฐศาสตร  คือขอใด  (ความรู – ความจํา) 

      ก.  เศรษฐศาสตรทฤษฎี  เศรษฐมิต ิ
             ข.  เศรษฐศาสตรจุลภาค  เศรษฐศาสตรมหภาค 
             ค.  เศรษฐศาสตรมหภาค  เศรษฐศาสตรพัฒนาการ 
             ง.  เศรษฐศาสตรจุลภาค  เศรษฐศาสครการคาระหวางประเทศ 
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4. การศึกษาเศรษฐศาสตรสามารถนําไปใชประโยชนในดานใด  (ความรู – ความเขาใจ) 
ก. แกปญหาการเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ข. แกไขปญหาการไมมีงานทําของประชาชน 
ค. แกปญหาการติดตอซ้ือขายไดอยางมีประสทิธิภาพ 
ง. แกปญหาการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนองความตองการของมนุษยไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
5. ขอใดใหความหมายของ “ผูบริโภค” ไดอยางชัดเจนที่สุด  (ความรู- ความจํา) 

ก. ผูอุดหนุนสินคาหรือบริการ 
ข. ผูที่เปนกลุมเปาหมายของผูผลิต 
ค. ผูที่มีฐานะทางการเงินที่ดีพอที่จะซื้อสินคาหรือบริการ 
ง. ผูใชประโยชนจากสินคาและบริการเพื่อแสวงหาความพอใจใหตนเองมากที่สุด 

6. ขอใดคือความหมายของการบริโภคทางเศรษฐศาสตร  (ความรู- ความเขาใจ) 
                    ก.  การตั้งโรงงานอุตสาหกรรม 
                    ข.  การรักษาคนไขของนายแพทย 
                    ค.  การดูภาพยนตรและฟงขาวสาร 
                   ง.  การขายสินคาราคาถูกของหางสรรพสินคา 
      7.  ตัวเลือกในขอใดตอไปนี้ไมจัดเปนการบริโภค  (ความรู- ความเขาใจ) 

     ก.  การโดยสารรถประจําทาง 
     ข.  การใหบริการซอมรถยนต 
     ค.  การชมโทรทัศนภายในบาน 
     ง.  การรับประทานอาหารที่ปรุงขึ้นเอง 

       8.  ขอใดไมใชการบริโภค  (ความรู -  ความเขาใจ) 
                    ก.  นายวฒุิซ้ือรถยนตคันใหม 
                    ข.  นายสุเทพมอีาชีพรองเพลง 
                    ค.  นายสุขุมอานขาวจากหนังสือพิมพทกุวนั 
                    ง.  นายอํานาจเชาบานหลังใหญสําหรับครอบครัว 
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        9.  การบริโภคจะอยูในระดับสูงหรือต่ํา ขึ้นอยูกับปจจัยขอใดสําคัญที่สุด  (วิเคราะห) 
                ก.  มีเงินออมมากขึ้น 
                ข.  ราคาสินคาถูกลง 
                ค.  รายไดของผูบริโภคสูงขึ้น 
                ง.  อัตราดอกเบี้ยเงินฝากลดต่ําลง  

         10.  หนวยเศรษฐกจิประกอบดวยอะไรบาง  (ความรู -  ความจํา) 
                      ก.  ปจจยัการผลิต   ทุน   ผลผลิต 
                      ข.  การผลิต   การจําหนาย   การบริโภค 
                      ค.  ระบบเศรษฐกิจ   กลไกราคา   ผลผลิต 
                      ง.  หนายครวัเรือน   หนวยธุรกิจ   หนวยรัฐบาล 
           11.  หนวยเศรษฐกิจประเภทใดที่ทาํหนาที่ผลิตสินคาและบริการสูสังคม  (ความรู- ความจํา)     

                 ก.  หนวยธุรกิจ 
                 ข.  หนวยบริการ 
                 ค.  หนวยรัฐบาล 
                 ง.  หนวยครัวเรือน  
         ใชตัวเลือกตอไปนี้ตอบคําถามขอ 12 – 13 
                  ก.  หนวยธุรกิจ 
                  ข.  หนวยรัฐบาล 
                  ค.  หนวยพลเรือน 
                  ง.  หนวยครัวเรือน 

        12.  ศูนยการคาทุกแหงจัดเปนหนวยเศรษฐกิจประเภทใด  ( ความรู- ความเขาใจ)   
 13.  กอยและครอบครัวขายขาวแกงและกวยเตีย๋วมีผูมาอุดหนุนมากมาย ถือวาเปน 

                หนวยเศรษฐกจิขอใด  ( ความรู- ความเขาใจ)   
        14.  วัตถุประสงคที่สําคัญของหนวยธุรกิจคือขอใด  (ความรู -  ความเขาใจ) 

                    ก.  การเขาถึงผูบริโภคและทําใหผูบริโภครูจกัตัวสินคาหรือบริการ 
                    ข.  การเพิ่มกําลังการผลิตใหผลิตสินคาใหไดมากที่สุดในเวลาสั้นที่สุด 
                    ค.  การแสวงหาผลตอบแทนสูงสุดจากการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพที่สุด 
                    ง.  การขยายสาขาของโรงงานหรือบริษัทไปสูภูมิภาคเพือ่ใหไดฐานลูกคาที่กวางขึ้น 
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        15.  เพราะเหตใุดรัฐบาลจึงตองเปนผูใหการบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน  
               (ความรู -  ความเขาใจ) 

                     ก.  เพราะรัฐบาลตองการผูกขาดอํานาจการผลิตไวฝายเดยีว 
                     ข.  เพราะรัฐบาลไมตองการใหเอกชนไดผลประโยชนฝายเดยีว 
                     ค.  เพราะสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานใหผลตอบแทนสูงจงึชวยเพิ่มรายไดใหรัฐบาล 
                           และชวยฟนฟูเศรษฐกจิ 
                     ง.  เพราะผลตอบแทนต่ําแตเปนสินคาและบริการที่สังคมจะไดรับประโยชนและ 
                          เปนที่ตองการของสังคม 

 
 
 
 
 
 
16.  ขอใดกลาวไมตรงกับความเปนจริงตามขอความที่กําหนดใหในการประดิษฐกระทง   
        (สังเคราะห) 
               ก.  นาํกะลามะพราว / เปลือกมะพราวมาทําเปนฐานของกระทง ตกแตงดวยใบ 
                     มะพราวสาน ดอกไมสด ธูป และเทียน 
               ข.  นําตนกลวยตัดเปนทรงกลมมาทําเปนฐานของกระทง ตกแตงดวยใบตองพับ 
                     เปนกลีบรูปแบบตางๆ ดอกไมสด ธูป และเทียน 
               ค.  นําแผนโฟมมาตัดเปนทรงกลมทําเปนฐานของกระทง ตกแตงดวยกระดาษสีสัน 
                     ตางๆ ทําเปนกลีบดอกไม ดอกไมพลาสติก ธูป และเทียน 
               ง.  นําตนกลวยตัดเปนทรงกลมมาทําเปนฐานของกระทงตกแตงโดยนําลําตนของ 
                     พลับพลึงมาพับเปนกลีบรูปแบบตางๆ ดอกไมสด  ธูป และเทียน 
17.  ปญหามูลฐานในการผลิตที่สําคัญประกอบดวยอะไร  (ความรู- ความจํา) 
               ก.  ผลิตอะไร   ผลิตที่ไหน   ผลิตเมื่อไร 
               ข.  ผลิตอะไร   ผลิตที่ไหน   ผลิตเพื่อใคร 
               ค.  ผลิตเทาไร   ผลิตเพื่อใคร   ผลิตที่ไหน 
               ง.  ผลิตอะไร   ผลิตอยางไร   ผลิตเพื่อใคร 
 

          ในวันลอยกระทงทีจ่ะมาถึงรุงทิพย และครอบครัวจะทํากระทงขาย  รุงทิพยวางแผนจะ
ชวยครอบครัวทํากระทง  โดยจะนําวัสดุธรรมชาติที่มีในทองถ่ินมาใชในการประดษิฐกระทง
เพื่อจะทําใหตนทุนไมแพง และขายไดในปริมาณมาก  ดังนั้นกระทงของรุงทิพยจึงมีความ
หลากหลาย และสวยงาม 
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18.  ขอใด คือ การผลิต ในความหมายทางเศรษฐศาสตร  (ความรู-ความเขาใจ) 
          ก.  สุดาดื่มน้ํา  1  แกว 
          ข.  ดํารงตักน้ําคลองใสตุมเตรียมไวอาบ 
          ค.  สมหมายซื้อปลาสดจากตลาด  3  ตัว 
          ง.  สมศรีนั่งดูโทรทัศนรายการธรรมะพระพะยอม 

19.  การผลิตในขอใดเปนการผลิตขั้นปฐมภูม ิ (ความรู-ความเขาใจ) 
          ก.  การเลี้ยงสัตว 
          ข.  การผลิตเสื้อผา 
          ค.  การขนสงสินคา 
          ง.  การทําน้ําผลไมกระปอง 

20.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติมีความสําคัญอยางไร  (วเิคราะห)    
          ก.  เปนแนวทางในการผลิตสินคา 
          ข.  เปนแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
          ค.  เปนแนวทางในการพัฒนาทรัพยากร 
          ง.  เปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

21.  ขอใดไมถูกตองเมื่อกลาวถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (วิเคราะห) 
              ก.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 1 เนนการลงทุนเศรษฐกจิขั้นพื้นฐานอุตสาหกรรม  
              ข.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 2 เริ่มเนนทางดานสังคมดวย 
              ค.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 3 เริ่มเนนนโยบายประชากร 
              ง.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 4 เริ่มเนนการพัฒนาพื้นทีช่ายฝงทะเลภาคใต 
22.  ผลของการเรงรัดพัฒนาเศรษฐกิจในรอบ 30 ป ที่ผานมาทําใหประเทศไทยตองประสบปญหา  
        สําคัญใดในปจจุบนั (วิเคราะห)   
              ก.  ดลุการคาขาดดุลเพิ่มขึ้น 
              ข.  คาครองชีพของประชาชนสูงขึ้นมาก 
              ค.  ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมมากขึ้น 
              ง.  ความมั่นคงปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสินลดลง  
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23.  ประเทศไทยมีระบบเศรษฐกิจแบบใด  (ความรู -  ความจํา) 
           ก.  เศรษฐกิจแบบผสม 
           ข.  เศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
           ค.  เศรษฐกิจแบบชาตินิยม 
           ง.  เศรษฐกิจแบบสังคมนิยมบังคับ  

24.  ระบบเศรษฐกิจแบบผสมมีลักษณะอยางไร  (ความรู -  ความเขาใจ) 
           ก.  มีการรวมศูนยการตัดสินใจทางเศรษฐกิจโดยรฐั 
           ข.  มีหนวยเศรษฐกิจเอกชนทําหนาที่ในการตัดสินใจทางเศรษฐกิจแทนรัฐ 
           ค.  มีการกระจายการตัดสินใจทางเศรษฐกิจใหแกหนวยเศรษฐกิจทุกหนวย 
           ง.  มีหนวยเศรษฐกิจตางๆ ที่มีความสัมพันธกันโดยอาศัยศาสนา ประเพณี  เปนเกณฑใน 
                การตัดสินใจ 

25.  ลักษณะใดของระบบเศรษฐกิจแบบผสมที่ถือวานํามาจากระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม    
 (วิเคราะห) 

             ก.  มีการแขงขัน 
             ข.  เอกชนมีเสรีภาพ 
             ค.  มีกําไรเปนแรงจงูใจ 
             ง.  มีการวางแผนจากสวนกลาง 

26.  ประเทศใดในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตที่ใชระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม (ความรู- ความจํา) 
                 ก.  ไทย 
                 ข.  ลาว 
                 ค.  มาเลเซีย 
                 ง.  สิงคโปร  
27.  ขอใดคือความหมายของกลไกราคา หรือกลไกตลาดที่สมบูรณที่สุด  (ความรู- ความจํา) 

             ก.  การกําหนดราคาสินคาในตลาดตามนโยบายรฐับาล 
             ข.  การกําหนดราคาสินคาในตลาดตามตลาดตางประเทศ 
             ค.  การเปลี่ยนแปลงราคาสินคาในตลาดตามการแทรกแซงจากรัฐบาล 
             ง.  การเปลี่ยนแปลงของราคาสินคาในตลาดตามความตองการในการซื้อและ 
                  ความตองการในการขาย 
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ปริมาณซื้อสม (กก.) ราคาสม (บาท/กก.) ปริมาณขายสม (กก.) 
138 48 0 
125   35 80 
120 20 120 
0 10 200 

 
28.  จากตาราง  ณ  ระดับราคาเทาไรเปนราคาดุลยภาพ    (ความรู-ความเขาใจ) 

          ก.  กิโลกรัมละ  10  บาท 
          ข.  กิโลกรัมละ  20  บาท 
          ค.  กิโลกรัมละ  35  บาท 
          ง.  กิโลกรัมละ  48  บาท 

29.  การกระทาํของใครไมเปนไปตามกฎของอุปสงค  (การนํามาใช) 
           ก.  เด็กหญิงจันทรเพญ็ซื้อครีมทาผิวในฤดหูนาว 
           ข.  เด็กหญิงดวงใจอยากไดรถจักรยานยนตสีน้ําเงนิ 
           ค.  เด็กหญิงกนก ตั้งใจเรียนเพราะอยากไดรางวัลเรียนดีเปนอุปกรณการเรยีน  
           ง.  เด็กหญิงพลอย ซ้ือกางเกงยีนตลดราคาในชวงเทศกาลปใหมเพื่อใสไปเทีย่วกับพอแม 

30.  กลไกราคามีความสัมพนัธกับขอใดมากที่สุด  (วเิคราะห) 
           ก.  การแทรกแซงตลาดของรัฐบาล 
           ข.  การโฆษณาเพื่อชวนเชื่อผูบริโภค 
           ค.  การลดตนทุนการผลิตสินคาและบริการ 
           ง.  การกําหนดปริมาณและราคาสนิคาในตลาด 

 
เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน - หลังเรียน 
 

1.  ก 2.  ง 3.  ข 4.  ง 5.  ง 6.  ค 
7.  ข 8.  ข 9.  ค 10.  ง 11.  ก 12.  ก 
13.  ง 14.  ค 15.  ง 16.  ค 17.  ง 18.  ข 
19.  ก 20.  ข 21.  ง 22.  ค 23.  ก 24.  ค 
25.  ง 26.  ง 27.  ง 28.  ข 29.  ข 30.  ง 
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แผนการจัดการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา 
กลุมสาระการเรียนรู  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม                           ชวงชั้นที่  3 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  เร่ือง  ความรูพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร                        ปการศึกษา  2552 
แผนการเรียนรูที่  1  ความหมายและความเปนมาของวิชาเศรษฐศาสตร        จํานวน  1  ชั่วโมง 
ผูสอน นางจาตุพร   อยูศิริ   โรงเรียนวัดกําแพง    สํานักงานเขตบางขุนเทียน   กรุงเทพมหานคร 
วัน/เดือน/ป  ทีท่ําการสอน  วนัที่  30  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2552     เวลา 12.30 – 13.30  น. 
*************************************************************************** 
มาตรฐานการเรียนรู 
 ส  3.1  เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรพัยากรในการผลิตและการบริโภค  การใช
ทรัพยากรที่มอียูจํากดัไดอยางมีประสิทธิภาพ  และคุมคา  รวมทั้งเขาใจหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง  เพื่อการดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ 
 

มาตรฐานชวงชั้นที่  3  (ม. 1- ม. 3 ) 
เขาใจความหมายของเศรษฐศาสตรปจจัยการตัดสินใจเลือกใชทรัพยากรเพื่อการผลิต 

โดยคํานึงถึงตนทุนและผลประโยชนที่จะไดรับอยางคุมคาและมีคุณธรรม 
 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
1. รูและเขาใจ  ความหมาย  ความเปนมา  และความสําคัญของวิชาเศรษฐศาสตร 
2. รูและเขาใจขอบขายและเปาหมายของการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร 

 

สาระสําคัญ 
เศรษฐศาสตรเปนวิชาที่ศึกษาพฤติกรรมของมนุษยในการใชทรัพยากรทีม่ีอยูจํากดัให 

เกิดประโยชนสูงสุด เพื่อสนองความตองการของมนุษยที่มีไมจํากัด โดยมีจดุมุงหมายเพื่อยกระดับ
การดํารงชีพใหดีขึ้น นอกจากนี้วิชาเศรษฐศาสตรยังชวยใหมนษุยรูจกัใชจายส่ิงตางๆ ไดอยาง
เหมาะสมและชวยใหมนษุยเขาใจปญหาพืน้ฐานทางเศรษฐกิจและสามารถนําความรูไปเปน
แนวทางในการแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

จุดประสงคการเรียนรู 
1. นักเรียนบอกความหมายของวิชาเศรษฐศาสตรได 
2. นักเรียนบอกความเปนมาโดยสังเขปของวชิาเศรษฐศาสตรได 
3. นักเรียนสามารถระบุประโยชนและความสําคัญของวิชาเศรษฐศาสตรได 
4. นักเรียนบอกขอบขายและเปาหมายของการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตรได 
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สาระการเรียนรู 
1. ความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร 
2. ความเปนมาของวิชาเศรษฐศาสตร 
3. ขอบขายและเปาหมายวิชาเศรษฐศาสตร 
4. ประโยชนของวิชาเศรษฐศาสตร 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู 
ขั้นนํา 
 1.  ครูแสดงภาพอดัม  สมิธ  (Adam  Smith )  บิดาแหงวิชาเศรษฐศาสตร แลวซักถาม
นักเรียนวาคนในภาพคือใคร  นาจะเปนคนชาติใด  มีบทบาทสําคัญในเรื่องใด  
(ทักษะการจํา  , การตั้งคําถามเพื่อฝกฝนการเปนคนชางคดิ ชางสงสัย  :  ส.สงสัย) 
 2.  ครูชูธนบัตรใหนักเรียนด ูแลวซักถามนกัเรียนวา ดานหลังธนบัตรทุกใบจะมีลายเซ็น
ของใคร (รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลงั  , ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย) นกัเรียนทราบ
หรือไมวา เงนิมีความสําคัญอยางไร (เปนส่ือกลางในการแลกเปลี่ยนสนิคาและบริการที่มีความ
จําเปนตอการดํารงชีวิต) นักเรียนทราบหรอืไมวาสาระใดในวิชาสังคมศึกษาที่เกี่ยวของกับเรื่องเงิน 
(เศรษฐศาสตร) : ( การดูธนบตัรเปนการฝกใหนกัเรียนรูจกัเก็บรายละเอยีด ไมรีบรอน ไมมองขาม 
นําไปสูการเปนคนละเอียดรอบคอบ : ส.สังเกต  , ฝกฝนใหนกัเรียนรูจกัการใช  หู  ตา  จมูก  กาย 
และใจในการเรียนรูเกิดการพัฒนาสมองและการใชทักษะของรางกายทั้ง  5  :  ส.สัมผัส  และการตั้ง
คําถามเพื่อฝกฝนการเปนคนชางคิด ชางสงสัย  :  ส.สงสัย ) 
 3.  ครูเชื่อมโยงความสัมพันธจากกิจกรรม โดยบอกนกัเรยีนวา เงิน และทรัพยากรมีอยูอยาง
จํากัด แตความตองการของมนุษยในการบริโภคสินคาและบริการมีไมจาํกัด จึงตองมกีารเลือก และ
ตัดสินใจซื้อสินคา และบริการเทากับจํานวนเงินที่มีอยู เราจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเรยีนรูเรื่อง
เศรษฐศาสตร เพื่อนํามาใชในชีวิตประจําวนั ดังนั้นวันนี้เราจะเรียนเรื่อง ความหมาย  ความเปนมา  
ขอบขาย  เปาหมาย  และประโยชนของวิชาเศรษฐศาสตร 
 

ขั้นสอน 
 ขั้นที่  1  การฝกจิตเบื้องตน (จิตตภาวนา )  
 เปนการเตรียมความพรอมในการเรียนและฝกจิตใหมีสมาธิ  มีขั้นตอน ดังนี ้

4.  นักเรียนปฏิบัติสมาธิ ตามหลักอานาปานสติ (การกําหนดลมหายใจเขา – ออก ให 
สติอยูกับลมหายใจเขาออกเปนหลัก)  ใชเวลา  5  นาที  โดยการปฏิบัตดิังนี้   

4.1  นักเรียนทกุคนรําลึกถึงคุณพระรัตนตรัย  (พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ )  
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โดยใหนั่งตวัตรง  แตไมเกร็งตัว  หงายมือ มือขวาทับมือซาย   
 หลับตากําหนดลมหายใจเขา - ออก ใหสติอยูกับลมหายใจเขา - ออก ไมเผลอสติ  ไมคิดเรื่องอื่น
ขณะปฏิบัติสมาธิใหนักเรียนมีความเพยีรพยายาม (สัมมาวายามะ) มีความรูตัวทัว่พรอม (สัมมาสติ) 
และมีจิตใจจดจออยูกับลมหายใจเขา -  ออก (สัมมาสมาธิ)  (ฝกฝนใหนักเรียนรูจักการใช  หู  ตา  
จมูก  กาย และใจ ในการเรียนรูเกิดการพัฒนาสมองและการใชทักษะของรางกายทั้ง  5 : ส.สัมผัส) 
 

 ขั้นที่  2  ขั้นการศึกษา 
5. ครูใหนักเรียนอานประวัติโดยยอของอดัม  สมิธ  และบทบาทสําคัญของเขาที่มี 

ตอวิชาเศรษฐศาสตร  จากใบความรูที่ 1.1 ใชเวลา  2 นาที  (นักเรยีนฟงครูและปฏิบัติตามคําส่ัง : 
สัมมาทิฎฐิ , สัมมาสังกัปปะ , สัมมาวายามะ , สัมมาสติ , สัมมาสมาธิ , สัมมาวาจา , สัมมากัมมันตะ  
และสัมมาอาชีวะ) ครูตั้งคําถามใหนกัเรียนตอบตามความสมัครใจโดยการยกมือเมื่อไดรับอนุญาต
จากครูแลวจึงตอบ  (ทักษะการอาน , ทักษะการคิดวิเคราะห )  ตัวอยางคําถาม 

- อดัม  สมิธ เปนคนชาติใด (เชื้อชาติอังกฤษ  ชาวสกอตแลนด) 
- อดัม  สมิธ มีบทบาทสําคัญในดานใด (เศรษฐศาสตร , ไดรับการยกยอง 

วาเปนบดิาแหงวิชาเศรษฐศาสตร) 
- หนังสือเศรษฐศาสตรเลมแรกของโลกมีชื่อวาอะไร (An  Inquiry  into   

the  Nature  and  Causes  of  the  Wealth  of  Nations  หรือเรียกยอๆ วา The  Wealth  of  Nations)   
- ผลงานที่สําคัญของอดัม  สมิธ  มีอะไรบาง  (เปนผูมีสวนสําคัญในการ 

กําหนดแนวคดิเศรษฐศาสตรแนวตลาดเสรี เปนบุคคลสําคัญในขบวนการที่เปนที่รูจกัในชื่อวา "ยุค
สวางของสกอตแลนด" (Scotland Enlightenment) โดยเปนผูแตงศาสตรนิพนธสองเรื่องคือ ทฤษฎี
วาดวยศีลธรรมเราอารมณ และการสอบสวนธรรมชาติและสาเหตุแหงความมั่งคั่งของประชาชาติ ) 

นักเรียนชวยกนัตอบคําถามใหตรงตามเนื้อหาที่อาน  ไมตอบนอกประเดน็ ( ทักษะการ
ส่ือสาร )ใชคําพูดที่สุภาพ  ไพเราะ  (สัมมาวาจา)  นักเรยีนตั้งใจฟง และแสดงออกอยางเหมาะสม มี
มารยาทในการเรียนไมหยอกลอ หรือแกลงเพื่อนในขณะเรียน (สัมมากัมมันตะ) 

6.  ครูยกบัตรคําคําวา  “วิชาเศรษฐศาสตร”  แลวซักถามนักเรียนวามีความหมายวา 
อยางไร  นักเรียนยกมือ เมื่อไดรับอนุญาตจากครูแลวตอบคําถามดวยวาจาที่สุภาพไมตอบคําถาม
แบบกวนๆ (สัมมาวาจา ) 

7. ครูใหนักเรียนศึกษาใบความรูที่  1.2  ( สาระการเรียนรูในใบความรูที่ 1.2  
ประกอบดวยหัวขอดังนี้   1) ความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร  2) ความเปนมาของวิชา
เศรษฐศาสตร 3) ขอบขายและเปาหมายวิชาเศรษฐศาสตร  4) ประโยชนของวิชาเศรษฐศาสตร ) 
และหนังสือเรียนเศรษฐศาสตร  ม. 1  หานยิามความหมายของวิชาเศรษฐศาสตรในทศันะของ            
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นักเศรษฐศาสตรทานตางๆ เรียบเรียงเปนคาํพูดของตนเอง แลวเขียนลงในใบงานที่  1.1 ใชเวลา  5  
นาที   (มีความตั้งใจ  ความเพยีรพยายาม (สัมมาวายามะ) มีสติในการทํางาน (สัมมาสติ) มีสมาธิ 
(สัมมาสมาธิ) การงานไมคั่งคาง  ทํางานเสร็จภายในระยะเวลาที่กาํหนด :  สัมมาอาชีวะ  , ทกัษะ 
การอาน , ทักษะการสรุปความ ,  ทักษะ การสังเคราะหขอมูล , การเขียนสรุปความ , ฝกฝนให
นักเรียนคนควาหาขอมูล นําไปสูการเปนคนใฝรู รักการอาน การคนควา : ส.สืบคน)  
 

 ขั้นที่  3  ขั้นผลของการศึกษา 
8.  ครูสุมนักเรียนจํานวน  5  คน  ออกมานําเสนอผลงานของตนหนาช้ันเรียน 

(สัมมาทิฐิ  ,  ส.สรุปผล  :  ฝกใหนกัเรียนรูจักการประมวลความคิด  ลําดับขั้นตอน  รูจักกลาแสดง
ความคิดหรือคําตอบในมุมมองที่เหมือนหรือแตกตาง ดวยตนเอง) 

9.  ครูซักถามใหนักเรยีนชวยกันอภิปรายเพือ่หาคําตอบเกีย่วกับขอบขาย  เปาหมาย   
ความสําคัญ  และประโยชนของวิชาเศรษฐศาสตร 
                   -  ขอบขายของวชิาเศรษฐศาสตรมีอะไรบาง 
                   -  วิชาเศรษฐศาสตรมีเปาหมายอยางไร 
                   -  เศรษฐศาสตรสามารถนํามาใชในชวีิตประจําวันไดอยางไร 
 นักเรียนรวมแสดงความคิดเห็นอยางมีมารยาท และใชวาจาที่สุภาพ  (สัมมาวาจา , สัมมาสติ 
, สัมมาสมาธิ) 

10.  ครูเขียนแตละแนวความคิดของนักเรียนลงบนกระดานดําแลวอธิบายเพิ่มเติม  
(สัมมาสังกัปปะ)  
 

ขั้นสรุปผล 
              11.  ครูและนักเรยีนรวมกนัสรุปเนื้อหา โดยนักเรียนสรุปความรูจากใบความรูที่  1.2    ลง
ในสมุดบันทกึวิชาสังคมศึกษา นักเรยีนทํางานดวยตนเอง ไมลอกหรือขโมยงานเพื่อนไมนําอุปกรณ
การเรียนของเพื่อนมาใชโดยไมไดรับอนุญาต ไมบังคับใหเพื่อนทํางานใหตนเอง (สัมมากัมมันตะ  ,  
ส.สรุปผล  :  ฝกใหนกัเรียนรูจักการประมวลความคิด  ลําดับขั้นตอน  รูจักกลาแสดงความคิดหรือ
คําตอบในมุมมองที่เหมือนหรือแตกตางดวยตนเอง)  
              12.   นักเรียนทําใบงานที่ 1.1 ใหเสร็จเรียบรอย และสงครูตามเวลาที่กําหนด ( สัมมาอาชีวะ  
,  ส. ส่ังสม  :  ใหโอกาสนักเรียนทําซํ้าเพื่อใหเกิดการสั่งสม เชื่อวาการทําซํ้าชวยใหเกิดความชํานาญ
และผลการเรียนรูใหม ไมเบือ่หนายรําคาญการทําซํ้า ) 
              13.  ใหนักเรยีนสํารวจสมาชิกภายในบานวาบุคคลใดไดใชความรูทางเศรษฐศาสตรไป 
ประยุกตใชไดตามคุณลักษณะในแบบประเมิน ใบงานที่  1.2  สงครูตามเวลาที่กําหนด 
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(สัมมาอาชีวะ  ,  ส.สํารวจ :  สนับสนุนใหนักเรียนสํารวจสิ่งตางๆ ชวยหาเครื่องมือที่เหมาะสมเปน
ผูชวยในการสาํรวจ  แนะนาํใหเก็บผลลัพธจากการสํารวจ)  
 

สื่อการเรียนรู 
              1.  ภาพอดัม  สมิธ  (Adam   Smith)  บิดาแหงวิชาเศรษฐศาสตร 
              2.  ใบความรูที่  1.1 และใบความรูที่ 1.2 
              3.  หนังสือประกอบการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร   ( เอนก   เธยีรถาวร  และคณะ  หนังสือ
เรียนวิชาเศรษฐศาสตร  ชวงชั้นที่  3     ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  กรุงเทพมหานคร :  วัฒนาพานิช  ;  
2550. ) 
             4.  บัตรคํา 
             5.  ใบงานที่  1.1 และใบงานที่  1.2 
 

แหลงเรียนรูเพิ่มเติม 
             1.  หองสมุดโรงเรียน 
             2.  อินเทอรเน็ต 

http://school.obec.go.th/bankokwit/Untitled-1.htm 
http://knowledge.eduzones.com/knowledge-2-10-3764.html 
http://kroo.ipst.ac.th/teacher/result/file_link/12333653771.doc 
http://www.uinthai.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=5373798&Ntype=81 

              http://edltv.thai.net/index.php?mod=Courses&file=showcontent&cid=230&sid=210 
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การวัดและประเมินผล 
 

ขอบเขตการวดั วิธีการ เครื่องมือ ผูประเมิน 
1.  ดานความรู 
   -  ความหมายของ
วิชาเศรษฐศาสตร 
   -  ความเปนมาของ
วิชาเศรษฐศาสตร 
   -  ขอบขายและ
เปาหมายของวิชา
เศรษฐศาสตร 
   -  ประโยชนของ
วิชาเศรษฐศาสตร 

 
-  ศึกษาใบความรู
และหนังสือเรียน 
- ทําใบงาน 
-  การตอบปากเปลา 

 
-  ใบความรูที่  1 
-  หนังสือเรียนเศรษฐศาสตร 
-  ใบงานที่  1.1  ,  1.2 
-  คําถาม 

 
ครูผูสอน 

2.  ดานทักษะ 
การจํา , ส.สงสัย ,   
ส.สังเกต , ส.สัมผัส ,  
ส.สืบคน , ส.สํารวจ , 
ส.สรุปผล , ส.ส่ังสม 
การอาน , การคิด
วิเคราะห , การเขียน ,
การสรุปความ ,    
การอภิปราย 
การสังเคราะหขอมูล 
การนําเสนอผลงาน   

 
 
 
 

การสังเกต 

 
- แบบประเมนิพฤติกรรม    
7 ส. 
-  แบบสังเกตพฤติกรรม 

 
ครูผูสอน 
นักเรียน 
 

3.  ดานคุณลักษณะ
อันพึงประสงค  
จริยธรรม  คานิยม 
-   ความตั้งใจ 
-  มารยาทในชั้นเรียน 
-  ความรับผิดชอบ 

 
 

การสังเกต 
 

 
- แบบประเมนิคุณธรรม
จริยธรรม / คุณลักษณะอนั
พึงประสงค 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 

 
ครูผูสอน 
นักเรียน 
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ขอเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
 
                                                  ลงชื่อ ............................................ รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
                                                             (นายปยะพงษ   ภิรมยไชย) 
                                                              …….. /………/……… 
 

บันทึกผลการจัดการเรียนรู 
               นักเรียนใหความรวมมือดีในการฝกนั่งสมาธิ  มีนักเรียน 4  คน คิดเปนรอยละ 12.12  ที่นั่ง
สมาธิไดชากวาเพื่อน มีพฤติกรรมนั่งไมนิ่ง  ยิ้ม หัวเราะ ไมหลับตา ครูตองคอยกําชับใหปฏิบัติ
เหมือนเพื่อน  สวนการศกึษาใบความรู โดยใชมรรคมีองคแปด จากการสังเกตพบวา นักเรยีนตั้งใจ
อานใบความรูอยางมีสมาธิ  ไมคุยกนักับเพื่อน อานเสร็จตามเวลาทีค่รูกําหนด และสามารถตอบ
คําถามไดถูกตอง  ในดานพฤติกรรมทักษะ 7 ส. นักเรียนไดเริ่มฝกฝนและปฏิบัติโดยใหความรวมมอื
ดวยดี  งานที่มอบหมายในใบงานที่ 1.2  นกัเรียนสงครบทุกคน คิดเปน 100 เปอรเซ็นต 
 

               ปญหาและอุปสรรค 
               การตอบคําถามของนักเรียน มีนกัเรียนจํานวน  2  คน คิดเปนรอยละ   6.06     ตอบคําถาม
ไมตรงประเดน็ ใชคําพูดไมสุภาพในการสนทนากับเพื่อน  และนกัเรียนสงงานชา จํานวน  4  คน  
คิดเปนรอยละ  12.12  (ใบงานที่ 1.1 ) 
 

               ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
               ครูคอยตักเตือนเพือ่ปรับพฤติกรรมนักเรียน ทีต่อบคําถามไมตรงประเด็น และใชคําพูดที่
ไมสุภาพ  คอยติดตาม และกระตุนนกัเรียนที่สงงานชาใหรีบสงงาน โดยแจงผลการสงงาน และ
คะแนนใหนักเรียนทราบ  
 
                                                 ลงชื่อ    .............................................. ผูสอน 

               ( นางจาตุพร      อยูศิริ) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 212

แบบสังเกตพฤติกรรม 
นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี  1 /….  ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2552   

 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
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แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรม  /  คุณลักษณะอันพึงประสงค 
........................................................................... 

ชื่อผูประเมิน ...................................................................................... ชั้น............ เลขที่ .............. 
คําชี้แจง  ใหทําเครื่องหมาย  √  ลงในชองท่ีตรงกับความเปนจริง 
 

ระดับการปฏบิัติ รายการประเมนิ พฤติกรรมที่แสดงออก 
3 2 1 

หมายเหต ุ

1.  มีความกระตือรือรนสนใจแสวงหาความรู     
2.  หาความรูเพิ่มเติมโดยการสนทนา   ถาม   ฟง  และอาน     

1.  มีความสนใจ
ใฝรู 

3.  มีความสุขในการเรยีนรู      
4.  มีการวางแผน และจัดระบบในการทํางาน     
5.  ทํางานตามขั้นตอนตางๆที่ไดวางไว     

2.  ความมี
ระเบียบวินยั 

6.  ตรวจสอบความถูกตอง ความเรยีบรอยของงาน     
7.  ยอมรับผลการทํางานของตนเองทั้งดีและไมดี     
8.  ทํางานที่ไดรับมอบหมายใหเสร็จทันกําหนด     

3.  ความ
รับผิดชอบ 

9.  ไมกระทําสิ่งที่เปนผลเสียตอสวนรวม     
10.  ไมทอถอยในการทํางานเมื่อมีอุปสรรค     
11.  มีความอดทนในการแกปญหา     

4.  ความมุงมัน่
และอดทน 

12.  ตั้งใจทํางานจนสําเร็จ ไมทิ้งงานกลางคัน     
13.  บันทึกขอมูลตามความเปนจริงและไมใช
ความคิดเหน็ของตนเองไปเกีย่วของ 

    

14.  ไมลอกผลงานของคนอื่น     

5.  ความซื่อสัตย
สุจริต 

15.  เคารพหรือปฏิบัติตามขอตกลง กฎ  กติกา 
หรือระเบียบของกลุมที่กําหนดไว 

    

16.  เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตัว     6.  ความเสียสละ 
17.  มีน้ําใจเอือ้เฟอเผื่อแผตอผูอ่ืน     
18.  อธิบายหรือแสดงความคดิอยางมีเหตุผล     
19.  ยอมรับฟงขอคิดเห็นทีม่ีเหตุผลของผูอ่ืน     

7.  ความมี
เหตุผล 

20.  ไมยึดมัน่ความคิดเหน็ของตนเองยอมรับ
การเปลี่ยนแปลง 

    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 214

เกณฑการใหคะแนน 
 พฤติกรรมหรือผลงานที่ชัดเจนถือวา ดี ให  3    คะแนน 
 พฤติกรรมหรือผลงานเทียบเทาคนทั่วไป ถือวา ปานกลาง ให  2   คะแนน 
 พฤติกรรมหรือผลงานต่ํากวาคนทั่วไป ถือวา พอใช  ให  1  คะแนน 
 

เกณฑการตัดสินระดับคุณภาพ 
 ชวงคะแนน  ระดับคุณภาพ 
   41 – 60                        ดี 
   21 – 40         พอใช 
     0 -  20        ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 215

ใบความรูท่ี  1.1 
 
 

      
 

อดัม  สมิท  (Adam  Smith ) นักเศรษฐศาสตรเชื้อชาติอังกฤษ ชาวสกอตแลนด ไดรับ    
การยกยองวาเปนบิดาแหงวชิาเศรษฐศาสตร ไดศึกษาคนควาและเขียนหนังสือช่ือ  An  Inquiry  into  
the  Nature  and  Causes  of  the  Wealth  of  Nations  หรือเรียกยอๆ วา The  Wealth  of  Nations  
เมื่อ พ.ศ.  2319  นับเปนหนงัสือเศรษฐศาสตรเลมแรกของโลก 
 

ประวัติโดยยอ 
 อาดัม  สมิธ (5 มิถุนายน พ.ศ. 2266 - 17 กรกฎาคม, พ.ศ. 2333)  นักปรัชญาศีลธรรม และ 
นักเศรษฐศาสตรการเมืองผูบุกเบิกชาวสกอตแลนด อาดัม สมิธ เปนผูมีสวนสําคัญในการกําหนด
แนวคดิเศรษฐศาสตรแนวตลาดเสรี เปนบุคคลสําคัญในขบวนการที่เปนที่รูจักในชือ่วา "ยุคสวาง
ของสกอตแลนด" (Scotland Enlightenment) โดยเปนที่รูจักในฐานะผูแตงศาสตรนิพนธสองเรื่อง
คือ ทฤษฎีวาดวยศีลธรรมเราอารมณ (พ.ศ.2302) และการสอบสวนธรรมชาติและสาเหตแุหง   
ความมั่งคั่งของประชาชาติ (พ.ศ. 2319) ซ่ึงศาสตรนิพนธเรื่องหลังนับเปนความพยายามในยุคแรกๆ 
ของการศึกษาอยางเปนระบบเกี่ยวกับประวัติศาสตรของการพัฒนาอุตสาหกรรมและพานิชกรรมใน
ยุโรป อีกทั้งยังเปนการโจมตีลัทธิพาณิชยนิยมอยางไมปลอย งานของ อาดัม สมิธ ไดกลายเปน
รากฐานวิชาการเศรษฐศาสตรตลาดเสรีและชวยเปนเหตุผลเชิงปญญาที่เปนที่รูจักมากที่สุดที่มา
รองรับการคาเสรี  ระบอบทุนนิยมและอิสรเสรีนิยม 
 

อางอิง 
http://learners.in.th/file/suteenice/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD.doc 
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ใบความรูท่ี  1.2 
 

 

ความหมายและขอบขายของเศรษฐศาสตร 
 

ความหมายของเศรษฐศาสตร 
มนุษยมีความตองการในการอปุโภคบริโภคที่ไมจํากัด แตทรัพยากรที่มอียูนั้นมีอยูอยางจํากัด  

สินคา และบริการที่จะผลิตออกมาตอบสนองความตองการของมนุษยจงึมีไมเพียงพอ เพราะฉะนัน้
เราตองใชของทุกอยางใหเกดิประโยชนมากที่สุด และนานที่สุด เพื่อยดืระยะเวลาในการนําทรพัยากร
มาใชในการผลิตและการบรโิภค 

คําจํากัดความนิยามของเศรษฐศาสตร ไดมีผูใหคําจํากดัความ ดังนี้ 
อัลเฟรด มารแชลล (Alfred Marshall) กลาวถึงเศรษฐศาสตรวา “เปนศาสตรที่วาดวย     

การดํารงชีวิตตามปกติของมนุษย โดยศกึษาถึงการกระทําของสังคม และปจเจกชน เฉพาะสวนที่มี
ความสัมพันธอยางแนนแฟนที่สุดกับการบรรลุความอยูดีกินดแีละการชี้วัดปจจัยเพื่อการอยูดีกนิด”ี 

พอล เอ. แซมมวลสัน (Paul A. Samuelson) นักเศรษฐศาสตรชาวอเมริกัน ใหคํานิยามของ 
เศรษฐศาสตรวา “เศรษฐศาสตร คือการศกึษาวิธีการที่มนุษยและสังคมตัดสินใจเลอืกใชทรัพยากร 
การผลิตอันมีอยูอยางจํากัด เพื่อใชในการผลิตสินคาและการบริการตางๆ และแจกแจงสินคาและ
บริการเหลานี้เพื่อการบริโภค ทั้งในยุคปจจบุันและในอนาคต ระหวางประชาชนและกลุมตางๆ ใน
สังคมไมวาจะตองใชเงินหรือไมก็ตาม” 

ไลออนเนล ซี. รอบบินส (Lionel C. Robbins) กลาวถึงเศรษฐศาสตรวา “เปนศาสตรที่
ศึกษาถึงการเลอืกหาหนทางที่จะใชปจจยัการผลิตอันมีอยูอยางจํากดั เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตาม
จุดประสงคอันมีอยูมากมายนับไมถวน” 

เมื่อพิจารณาจากแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร อาจกลาวโดยสรุปไดวา “เศรษฐศาสตรเปน
วิชาที่ศึกษาเกีย่วกับการเลือกใชทรัพยากร (resources) ที่มีอยูอยางจํากดั ไปใชในการผลิตสินคาและ
บริการ(Goods and Services) ใหเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อสนองความตองการของมนุษยซ่ึงมอียู
อยางไมจํากัด” 

ดังนั้นคําที่มีความสําคัญมีอยู 3 คํา คือ ทรัพยากร    สินคาและบริการ   ความตองการ 
๐ ทรัพยากร ตามความหมายทางเศรษฐศาสตรจะหมายถึง ปจจัยการผลิต อันไดแก ที่ดิน 

แรงงาน   ทุน และการประกอบการ  
๐ สินคาและบริการ ตามความหมายทางเศรษฐศาสตร สินคาจะหมายถงึ ของที่มีรูปราง 

บริการ หมายถึง ส่ิงที่จับตองไมได 
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๐ สินคาและบริการ จึงหมายถึง ส่ิงตางๆ ที่มีอํานาจสนองความตองการที่ทําใหผูบริโภค
เกิดความพอใจ 

๐ ความตองการ ตามความหมายทางเศรษฐศาสตรจะหมายถึง ความตองการทางวัตถุและ 
ความตองการทางดานจิตใจ 
 

ความเปนมาของเศรษฐศาสตร 
  เศรษฐศาสตรมีมาตั้งแตสมัยโบราณกาลแลว  โดยมนีักปราชญชาวกรีกที่มีชื่อเสียง  เชน  
เพลโต  อริสโตเติล  เปนตน  ไดเนนเรื่องการแบงงานกนัทํา  ความมัง่คั่งและการกนิดีอยูดี  ลงใน
หนังสือหรือบทความตางๆ จนกระทั่งครสิตศตวรรษที ่  13 – 16  เปนชวงที่ธุรกจิการคาของทวีป
ยุโรปมีความเจริญกาวหนาเปนอยางมาก  เพราะประชาชนตระหนักวาการคาจะนําความมั่งคั่งมาสู
ประเทศของตน  จงึหาวธีิการสงสินคาออกไปขายใหไดมากกวาการนําเขาสินคาจากตางประเทศ 
หรือที่เรียกวา  “การไดเปรยีบทางการคา”  นั่นเอง  ซ่ึงแนวคิดดังกลาวนี้ไดกลายมาเปนลัทธิทาง
เศรษฐกิจทีเ่รียกวา  “ลัทธิพาณิชยนยิม”  แพรหลายจนถึงคริสตศตวรรษที่  15  จึงคอยๆ เสื่อมความ
นิยมลง  ตอมาในคริสตศตวรรษที่  18  ศาสตราจารยชาวอังกฤษชื่อ  อดัม  สมิธ  (Adam  Smith)  ซ่ึง
เปนผูริเริ่มเศรษฐศาสตร  สํานักคลาสสิก  และไดรับสมญานามวาเปน บิดาแหงวิชาเศรษฐศาสตร  
ไดเขียนหนังสือช่ือ “ความมัง่คั่งของชาติ (The  Wealth  of  Nations)”  ถือเปนหนังสือเศรษฐศาสตร
เลมแรกทีเ่สนอแนวคิดเกีย่วกับการแบงงานกนัทําตามความถนดั และใหเอกชนมีเสรีภาพในการผลิต 
ที่เรียกวา “ระบบเศรษฐกจิแบบเสรีนยิม” ชวยใหเศรษฐกิจของประเทศเจริญรุงเรือง  เนื่องจากรัฐบาล
ไมเขามาแทรกแซงการดําเนินงานของภาคเอกชน จึงเปนแรงกระตุนใหเอกชนทําการผลิตและการ
บริโภคภายใตกลไกตลาดหรอืกลไกราคา ซ่ึงเปรียบเสมือนมือที่มองไมเห็น  (Invisible  Hand) 
 เศรษฐศาสตรไดรับการยอมรับและมีการศกึษากนัมากขึน้  จนถึงตนคริสตศตวรรษที่  19  
ไดมีการปฏิวัตอุิตสาหกรรม และอุตสาหกรรมเปนจํานวนมากทําใหเกดิปญหาตางๆขึ้น เชน  คาจาง
แรงงาน  การวางงาน  ภาวะสินคาลนตลาด  เปนตน  ประชาชนเรียกรองใหรัฐบาลเขามาแกปญหา
ทางเศรษฐกิจมากขึ้นในชวงของคารล มารก (Karl  Mark)  เขาไดเสนอทฤษฎีคาจางแรงงานเปน
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรที่มุงแกปญหาทางการเมืองและสังคมใหเปนระเบียบและเปนธรรมแกสังคม
ในตอนปลายคริสตศตวรรษที่  19  นักเศรษฐศาสตรสํานักนีโอคลาสสิกชื่อ  อัลเฟรด  มารแชล  
(Alfred  Marshall)  ไดเสนอทฤษฎีวาดวยการผลิต  โดยเนนการใชทรัพยากรทีม่ีอยูอยางจํากดัให
เกิดประโยชนอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพมากที่สุด  เพื่อใหผูบริโภคไดรับความพอใจสูงสุดและ
ผูผลิตไดรับกําไรสูงสุดหรือเสียตนทุนต่ําสุด 
 ในป  ค.ศ.  1930  (พ.ศ. 2473)  นายจอหน  เมยนารด  เคนส  (John  Maynard  Keynes)   
นักเศรษฐศาสตรชาวอังกฤษ ไดเขามาชวยแกปญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ําอยางรุงแรงทั่วโลก  โดย
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เนนการเพิ่มรายจายของรฐับาลเพื่อชวยกระตุนและฟนฟูเศรษฐกจิ ไดเขยีนหนังสือช่ือ “ทฤษฎีทัว่ไปของ
การจางงาน  อัตราดอกเบี้ยและเงินตรา  (The  General  Theory  of  Employment , Interest  and  
Money )”  ซ่ึงกลาวถึงเรื่อง  “พฤติกรรมเศรษฐกิจโดยรวม  ผลิตผลมวลรวมประชาชาติ  การจางงาน  
การออม  การลงทุน  การเงิน  การธนาคาร  การพัฒนาประเทศ และการคาระหวางประเทศ”  
รัฐบาลจะเขามามีสวนรวมในการดําเนินกจิกรรมเพื่อใหเศรษฐกิจมีเสถียรภาพและมีการกระจาย
รายไดอยางเทาเทียมกนั นับวาเคนสเปนนักเศรษฐศาสตรคนแรกทีท่ําใหการศกึษาเศรษฐศาสตร
แยกออกเปน  2  สวนใหญๆ คือ  เศรษฐศาสตรจุลภาค เปนการศึกษาเกีย่วกับเศรษฐกจิสวนยอย  กบั
เศรษฐศาสตรมหภาค  ซ่ึงเปนการศึกษาเกีย่วกับเศรษฐกจิสวนรวม 
 

ประวัติความเปนมาของเศรษฐศาสตรในประเทศไทย 
 การศึกษาเศรษฐศาสตรในประเทศไทยมมีาตั้งแตสมัยโบราณ  ดังปรากฏในศิลาจารึกของ
พอขุนรามคําแหงมหาราช  สมัยกรุงสุโขทัยมีการคาอยางเสรีไมมีการเก็บภาษีแตอยางใด  ในสมัย
กรุงศรีอยุธยา  กรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสนิทรตอนตนมหีลักฐานวา  ประเทศไทยไดทําการคากับ
ตางประเทศโดยเรือสําเภา มีการใหสัมปทานและมีการจัดเก็บภาษีอากร ดังนั้นความรูทางเศรษฐศาสตร
ในสมัยนั้นไดมาจากการฝกอบรมในทางปฏิบัติเทานั้น  ไมมีการรวบรวมเปนทฤษฎีหลักวิชาระเบียบ
แบบแผนเชนปจจุบนั  และเริ่มมีการนําวิทยาการจากตางประเทศมาใช  เชน  ระบบเงนิตรา  การผลิตเหรียญ
กษาปณ  การคลัง  การธนาคาร  คาจาง  แรงงาน  การกระจายรายได  การจัดทํางบประมาณ  การคา
ระหวางประเทศ  เปนตน 
 ตอมาในป  พ.ศ.  2454  พระยาสุริยานุวัตร  ไดเรียบเรียงหนังสือเศรษฐศาสตรเลมแรกของ
ไทย ชี่อ  “ทรัพยศาสตร”  แตรัฐบาลขอรองไมใหนําออกเผยแพร  จนกระทั่งป  พ.ศ.  2475  มีการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองจึงไดนํามาจดัพิมพโดยใชชื่อใหมวา  “เศรษฐศาสตรวิทยาภาคตน  เลม  1”  
ศึกษาเรื่องการสรางทรัพย  การแบงปนทรพัยหรือการกระจายรายได  คาเชาที่ดิน  คาแรงงาน  กําไร  
การรวมทนุรวมแรง  ผลประโยชน  หลังป  พ.ศ.  2495  กรมหมืน่พิทยาลงกรณ (น.ม.ส.)  ไดเรยีบเรยีง
หนังสือช่ือ  “ตลาดเงินตรา”  ขึ้น ไดนํามาใชในการเรียนการสอนอยางจริงจังเมื่อป  พ.ศ. 2477  เมื่อ
จัดตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมอืงขึ้นเปนการศึกษาแนวความคิดทางเศรษฐศาสตรของ
ประเทศฝรั่งเศสเปนสวนใหญ  ตอมาในป  พ.ศ.  2480  - 2481  พระสารสารนพลขันธ ไดเรียบเรียง
หนังสือเศรษฐศาสตรวาดวยเศรษฐกิจการคาและเศรษฐศาสตรวาดวยการเงินขึ้น  มีวัตถุประสงคเพื่อชวย
กระตุนใหคนไทยตืน่ตวัในการทําการคาขาย  แตการศึกษาก็ไดหยดุชะงกัไป  เนื่องจากเกิดสงครามโลก
คร้ังที่  2  จนกระทั่งตอมาในป พ.ศ.  2492  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดเปดการเรียนการสอนโดย
แยกออกเปน  4  คณะ  ไดแก  คณะนิติศาสตร  คณะรัฐศาสตร  คณะพาณิชยศาสตรและการบญัชี  
และคณะเศรษฐศาสตร  สําหรับการศึกษาวชิาเศรษฐศาสตรนั้นมีเปาหมาย  เพื่อใหนกัเรียนนักศึกษา
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เขาใจสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ  ศกึษาการกนิดีอยูดีและการใชทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอยาง
จํากัดใหมีประสิทธิภาพสูงสุด  รวมทั้งการใชปจจยัการผลิตที่มีอยูใหประหยดัคุมคามากที่สุด 
 

ขอบขายและเปาหมายวชิาเศรษฐศาสตร 
ขอบขายของวชิาเศรษฐศาสตร 

การศึกษาวิชาเศรษฐศาสตรแบงเปน เศรษฐศาสตรจุลภาค (Micro-Economics) และ
เศรษฐศาสตรมหภาค (Macro-Economics) 

เศรษฐศาสตรจุลภาค เปนการศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของหนวยยอยๆ ในสังคม เชน 
พฤติกรรมของผูผลิตวาจะผลิตสินคาอะไร จํานวนเทาใด และควรกําหนดราคาเทาใด การจําหนาย
จายแจก พฤติกรรมการบริโภค เปนตน รวมทั้งสินคาและบริการของหนวยเศรษฐกิจหนวยยอย เชน 
การบริโภคของบุคคล ของครัวเรือน และการผลิตของหนวยธุรกจิ 

เศรษฐศาสตรมหภาค เปนการศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของทั้งระบบเศรษฐกิจหรือ
ของประเทศโดยรวม เชน เร่ืองรายไดประชาชาติ ภาวะเงินเฟอ ระดับราคาทั่วไป การจางงาน การคา
ระหวางประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ เปนตน 

วิชาเศรษฐศาสตรศึกษาครอบคลุมถึงประเด็นตางๆ มากมาย  โดยพยายามอธิบายถึง
ปรากฎการณตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรรทรัพยากรและการแกไขปญหาที่สังคมไมพึงปรารถนา
ดวยเหตนุี้  วิชาเศรษฐศาสตรจึงมีการศึกษาใน  2  ลักษณะ  ดังนี ้

1. เศรษฐศาสตรบริสุทธิ์  เปนการศึกษาทางเศรษฐศาสตรที่มุงอธิบายถึงปรากฏการณทาง 
เศรษฐกิจและแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางเหตแุละผล หรือระหวางปจจยัหรือสาเหตุกับ
ผลลัพธ  เชน  ถาสินคาชนิดหนึ่งมีราคาสูง  ผูซ้ือจะตัดสินใจอยางไร  โดยไมคํานึงถึงวาการตัดสินใจนัน้
เปนที่นาพึงพอใจของสังคมหรือไม  เปนตน 

2. เศรษฐศาสตรนโยบาย  เปนการศึกษาทางเศรษฐศาสตรที่ใหความสําคัญกับความพึงพอใจ 
ของสังคมวา  การดําเนนิกิจกรรมหรือการตัดสินใจหนึ่งๆ เปนสิ่งที่ควรกระทําหรือไม  เชน  ถา
สินคาชนิดหนึง่มีราคาสูง ผูซ้ือควรจะตดัสินใจอยางไร หรือรัฐบาลควรจะดําเนินการอยางไร เปนตน  
ดังนั้น  การศกึษาในเชิงเศรษฐศาสตรนโยบายจึงมักมีคําวาควรหรือไมควรอยูดวย 
 

เปาหมายของการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร 
 สําหรับเปาหมายของการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตรนั้น  มีดังตอไปนี ้

1. มุงทําความเขาใจในพฤติกรรมทางดานเศรษฐกิจของมนษุย เพื่อใชความรูนั้นใหเกิด 
ประโยชนตอการดํารงชีวิตและการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจของตน 

2. มุงทําความเขาใจเกีย่วกับสังคมถึงสภาพตางๆ ที่เกิดขึ้น และผลกระทบตอชีวิต      
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ความเปนอยูของประชาชน 
3. มุงศึกษาเพื่อชวยใหรัฐบาลสามารถกําหนดนโยบายที่เหมาะสมกับปญหาเศรษฐกิจ 

ตางๆ รวมทั้งการดําเนนินโยบายที่เกี่ยวของกับการบริหารเศรษฐกิจของประเทศและของรัฐบาลเอง 
 

ประโยชนและความสําคัญของวิชาเศรษฐศาสตร 
 ความรูเรื่องเศรษฐศาสตรเปนความรูที่เกีย่วกับการดํารงชีวิตประจําวันของมนุษย  เชน  
 การทํางานเพือ่หาเลี้ยงตนเองและครอบครัว  การซื้อหาสนิคาและบริการ  การผลิต  ซ่ึงชวยทําให
เขาใจการดาํเนินงานของระบบเศรษฐกิจ  การพัฒนาประเทศ  การคาระหวางประเทศ  เปนตน            
ประโยชนและความสําคัญของวิชาเศรษฐศาสตร  มีดังนี้  คือ 

1. ชวยใหการดํารงชีวิตประจําวันเปนไปอยางมีหลักเกณฑและมีเหตุมีผล  เพื่อหลีกเลี่ยง 
ความขาดแคลน  ความเดือดรอน  และเพื่อตอบสนองความตองการใหไดมากที่สุด  เชน  ในการใชจาย
ของครัวเรือน  ทําใหสามารถตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการดวยจาํนวนเงินที่มีอยูอยางจํากัด   
วาควรซื้ออะไร  เปนจํานวนเทาใด  หรือควรซื้อที่ไหนจึงจะเกิดประโยชนสูงสุด  ในกรณทีี่มีเงินออม 
ความรูเรื่องเศรษฐศาสตรชวยใหสามารถตดัสินใจไดวาควรฝากเงินไวกบัสถาบันการเงิน  หรือควร
นําไปลงทุน จงึจะทําใหเกดิผลตอบแทนตามเปาหมาย 

2. เศรษฐศาสตรเปนความรูพื้นฐานที่จําเปน ซ่ึงเปนประโยชนตอผูประกอบอาชีพตางๆ  
ซ่ึงสามารถใชความรูเกี่ยวกบัเศรษฐศาสตรไปชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน  ไมวาจะ
ประกอบอาชพีสวนตวั หรือรับจางก็ตาม  เชน  ในการผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป  การใชความรูเรื่อง
เศรษฐศาสตรชวยใหผูประกอบการสามารถประมาณการตนทุนจึงสามารถตัดสินใจไดวาควรจะใช
แรงงานคนหรอืใชเครื่องจักรมากกวาจึงจะทําใหไดผลผลิตมากที่สุดและทําใหตนทุนต่ําที่สุด  
ดังนั้นวิชาเศรษฐศาสตร จึงชวยใหการจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

3. ทําใหหนวยธุรกิจเขาใจผูบริโภควาทําไมจงึเลือกซื้อสินคาและบริการชนิดนั้นๆ เชน   
ผูบริโภคที่มีรายไดสูงยอมทีจ่ะจายซื้อสินคา และบริการราคาสูงจําพวกผาไหมแพรวา  กระเปายาน
ลิเพา เนื่องจากเปนสินคาทีผ่ลิตยาก  มีลักษณะพิเศษไมเหมือนกับผาไหมโดยทัว่ไปหรือกระเปา
อ่ืนๆ ความรูเรื่องภาวะเศรษฐกิจชวยใหหนวยธุรกจินํามาใชในการกําหนดราคาสามารถวางแผน
ธุรกิจและวางแผนการลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ  เชน  ในชวงที่เศรษฐกิจเจริญเติบโตมาก  
ประชากรมีรายไดเพิ่มสูงขึ้นก็คาดการณไดวาความตองการสินคาราคาสูงยอมเพิ่มขึ้นดวย ซ่ึงหนวย
ธุรกิจสามารถจะวางแผนการผลิต การลงทุนใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค 

4. ชวยใหเขาใจบทบาทของรัฐบาลในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ      เชน 
เรื่องการเก็บภาษีอากร  การลงทุนของภาครัฐในโครงการตางๆ การใชจายและการใหบริการตางๆ 
ของรัฐบาล  เปนตน 
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5. เขาใจหนาที่และความรับผิดชอบของสถาบันทางเศรษฐกิจตางๆ เชน  ธนาคาร  ตลาด   
ตลาดหลักทรพัย  เปนตน 
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ใบงานที่  1.1 
 

 

หนวยการเรียนรูท่ี  1   ความหมายและความเปนมาของวิชาเศรษฐศาสตร 
จุดประสงค 

1. เพื่อใหนักเรยีนบอกความหมายของวิชาเศรษฐศาสตรได 
2. เพื่อใหนักเรยีนบอกขอบขายและเปาหมายของการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตรได 
3. เพื่อใหนักเรยีนบอกประโยชนและความสําคัญของวิชาเศรษฐศาสตรได 

คําชี้แจง 
 ใหนกัเรียนศึกษาใบความรูที ่ 1  แลวตอบคาํถามตอไปนี้ 
ตอนที่  1   

1. หานิยามของวิชาเศรษฐศาสตรในทัศนะของนักเศรษฐศาสตรทานตางๆ แลวเรียบเรียง 
ตามความเขาใจของตนเอง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
ตอนที่  2 
 หนวยเศรษฐกจิตอไปนี้จดัอยูในเศรษฐศาสตรจุลภาคหรือเศรษฐศาสตรมหภาค ใหนักเรียน
เติมคําตอบที่ถูกตองลงในตาราง 
 
1.  การบริโภครายบุคคล 6.  การจางงาน 
2.  ภาวะเงินเฟอ 7.  การคาระหวางประเทศ 
3.  รายไดประชาชาติ 8.  การบริโภคของครัวเรือน 
4.  การผลิตของหนวยธุรกิจ 9.  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
5.  ระดับราคาทั่วไป 10.  การบริโภค 
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เศรษฐศาสตรจุลภาค เศรษฐศาสตรมหภาค 
  
  
  
  
  

 
ตอนที่  3 
        1.  ใหนกัเรียนบอกประโยชน และความสําคัญของวิชาเศรษฐศาสตร มาอยางนอย 3  ขอ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
         2.  ใหนกัเรียนยกตวัอยางการนําเศรษฐศาสตรมาใชในชีวิตประจาํวัน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 

ชื่อ – สกุล ............................................................................................. ชั้น ................  เลขที่ .......... 
วันที่ ............. เดือน ......................................................... พ.ศ. ................... 
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ใบงานที่ 1.2 
 

คําชี้แจง    ใหนักเรียนสํารวจสมาชิกภายในบานวาบุคคลใดไดนําความรูทางเศรษฐศาสตรไป 
  ประยุกตใชไดตามคุณลักษณะในแบบประเมิน  โดยทําเครื่องหมาย   √   ในชองท่ีตองการ 
  

คุณลักษณะทีป่ระเมิน มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย 
1. ปลูกผักสวนครัวไวรับประทานเอง     
2. มีการวางแผนการซื้อสินคา     
3. ชอบติดตามขาวเศรษฐกิจเกี่ยวกับราคาสินคา     
4. จัดลําดับความจําเปนของสิ่งของที่จะซื้อ     
5. ทํากิจกรรมภายในครัวเรือนเพื่อเสริมรายได
จากงานประจาํ 

    

6. ปรุงอาหารรับประทานเองในบาน     
7. เปรียบเทียบราคากอนซื้อ     
8. มีการออมเงิน     
9. นําส่ิงของที่ไมใชไปบริจาค     
10. จัดทํางบประมาณรายรับ - รายจาย     

 
  เกณฑการใหคะแนน 

4 หมายถึง  มากที่สุด 
 3 หมายถึง  มาก 
 2 หมายถึง  ปานกลาง 
 1 หมายถึง  นอย 
    ระดับคุณภาพ 
              คะแนน  33 – 40   ดีมาก/ดเียีย่ม 
  คะแนน  25 – 32   ดี 

คะแนน  17 – 24   คอนขางดี 
คะแนน  9 – 16                 พอใช 
คะแนน  0 – 8                 ควรปรับปรุงพฤติกรรม 
 
 

 
….............................................................. 

ผูสํารวจ 
  

.................................................................. 
บุคคลที่ถูกสํารวจ 
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เฉลยใบงานที่  1.1 
 
ตอนที่  1   

1. หานิยามของวชิาเศรษฐศาสตรในทัศนะของนักเศรษฐศาสตรทานตางๆ แลวเรียบเรียง 
ตามความเขาใจของตนเอง 

 ตามที่นักเรียนเสนอแนะ และอยูในดุลพนิิจของครูผูสอน 
ตอนที่  2 
 หนวยเศรษฐกจิตอไปนี้จดัอยูในเศรษฐศาสตรจุลภาคหรือเศรษฐศาสตรมหภาค ใหนักเรียน
เติมคําตอบที่ถูกตองลงในตาราง 
 

1.  การบริโภครายบุคคล 6.  การจางงาน 
2.  ภาวะเงินเฟอ 7.  การคาระหวางประเทศ 
3.  รายไดประชาชาติ 8.  การบริโภคของครัวเรือน 
4.  การผลิตของหนวยธุรกิจ 9.  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
5.  ระดับราคาทั่วไป 10.  การบริโภค 
 

เศรษฐศาสตรจุลภาค เศรษฐศาสตรมหภาค 
การบริโภคของบุคคล ภาวะเงินเฟอ 
การผลิตของหนวยธุรกจิ รายไดประชาชาติ 
การบริโภคของครัวเรือน ระดับราคาทั่วไป 
 การจางงาน  ,  การบริโภค 
 การคาระหวางประเทศ , การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 
ตอนที่  3 
        1.  ใหนกัเรียนบอกประโยชน และความสําคัญของวิชาเศรษฐศาสตร มาอยางนอย 3  ขอ 

ตามที่นักเรียนเสนอแนะ และอยูในดุลพินจิของครูผูสอน 
         2.  ใหนกัเรียนยกตวัอยางการนําเศรษฐศาสตรมาปรับใชในชวีิตประจําวนั 

ตามที่นักเรียนเสนอแนะ และอยูในดุลพินจิของครูผูสอน 
 

แผนการจัดการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา 
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กลุมสาระการเรียนรู  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม                           ชวงชั้นที่  3 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  เร่ือง  ความรูพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร                        ปการศึกษา  2552 
แผนการเรียนรูที่  2  ปจจัยสําคัญในการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ           จํานวน  2  ชั่วโมง 
ผูสอน นางจาตุพร   อยูศิริ   โรงเรียนวัดกําแพง    สํานักงานเขตบางขุนเทียน   กรุงเทพมหานคร 
วัน/เดือน/ป  ทีท่ําการสอน  วนัที่  1  เดอืน  ธันวาคม  พ.ศ. 2552            เวลา  12.30 – 14.30  น. 
*************************************************************************** 
มาตรฐานการเรียนรู 

ส  3.1  เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรพัยากรในการผลิตและการบริโภค  การใช
ทรัพยากรที่มอียูจํากดัไดอยางมีประสิทธิภาพ  และคุมคา  รวมทั้งเขาใจหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง  เพื่อการดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ 

 

มาตรฐานชวงชั้นที่  3  (ม. 1- ม. 3 ) 
สามารถตัดสินใจเลือกในฐานะผูบริโภค  โดยพิจารณาจากประโยชนทีไ่ดรับอยางคุมคา 
 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 รู เขาใจ และสามารถเลือกบริโภคสินคาและบริการไดอยางถูกตอง 
 

สาระสําคัญ 
 การบริโภคเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีบทบาทและความสําคัญตอระบบ
เศรษฐกิจเปนอยางมาก มนษุยทุกคนจําเปนตองบริโภคสินคาและบริการเพื่อตอบสนองความตองการ
ของตนเอง และการบริโภคยังมีความสําคญัตอการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม  
เพราะกอใหเกดิการขยายตัวทางดานการผลิต  การลงทุน  การจางงาน ทําใหประชาชนมีรายไดและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนได 
 

จุดประสงคการเรียนรู 
1. นักเรียนบอกความหมายของผูบริโภค และการบริโภค พรอมทั้งยกตัวอยางได 
2. นักเรียนสามารถบอกวิธีเลือกบริโภคสินคาและบริการไดอยางถูกตอง 
3. นักเรียนสามารถวิเคราะหปจจัยเกี่ยวกับการบริโภคได 
4. นักเรียนสามารถยกตัวอยางพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมไดอยางนอย  2  ขอ 
 

 
สาระการเรียนรู 
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1. ปจจัยสําคัญในการตัดสินใจ 
2. การบริโภค 
3. หลักการและวธีิเลือกบริโภค 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู 
ชั่วโมงที่  1 
ขั้นนํา 

1. ครูทบทวนเนือ้หาเกีย่วกับความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร  แลวแสดงแผนภูม ิ
แสดงความสมัพันธระหวางทรัพยากร  ความตองการ  ความขาดแคลน  การเลือก และคาเสียโอกาส 
ซ่ึงเปนปจจยัสําคัญในการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ (ทักษะการจํา , ทักษะการฟง : ฟงอยาง
ตั้งใจ (สัมมาสติ)  มีสมาธิในการฟง ไมคุยกันในขณะฟง  หรือทํางานอืน่ในขณะฟง  (สัมมาสมาธิ) , 
ทักษะการเชื่อมโยงความสัมพันธ) 
 2.  ครูตั้งคําถามใหนกัเรียนอภิปรายเกี่ยวกบัความสัมพันธของปจจัยตางๆ ในแผนภูมวิามี
ความสัมพันธกันอยางไร (ส.สงสัย : ฝกฝนใหนักเรยีนเปนคนชางคิด  ชางสงสัย รูจักตั้งคําถาม 
นําไปสูการเปนคนใฝรู  ตื่นตัว  คิดเปน) 
                    -  ถานักเรียนมเีงิน  50  บาท นักเรียนจะใชเงินอยางไร (เพือ่นชวนเขารานอินเทอรเน็ต , 
ซ้ือขนม , ซ้ืออุปกรณการเรยีน ฯลฯ) 
       -  เงิน 50  บาท สามารถเขารานอินเทอรเน็ต  ซ้ือขนม  ซ้ืออุปกรณการเรียนไดครบ
ตามที่นักเรียนตองการหรือไม 
                    การที่นักเรียนมเีงินที่จํากดั  การตัดสินใจซื้อสินคาและบริการจะตองมกีารเลือก เมื่อ
นักเรียนเลือกซื้ออุปกรณการเรียน นักเรียนก็จะเสียโอกาสในการซื้อขนม และเขารานอินเทอรเน็ต 
หรือ ถานักเรียนเลือกเขารานอินเทอรเน็ต นักเรียนก็เสียโอกาสในการซื้อขนมและอปุกรณการเรยีน  
เพื่อใหนักเรยีนเขาใจความสัมพันธของแผนภูมิดังกลาว วันนีเ้ราจะเรยีนเรื่อง  ปจจยัสําคัญในการ
ตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ         
 

ขั้นสอน 
ขั้นที่  1  การฝกจิตเบื้องตน (จิตตภาวนา )  
เปนการเตรียมความพรอมในการเรียนและฝกจิตใหมีสมาธิ  มีขั้นตอน ดังนี ้
3.  นักเรียนปฏิบัติสมาธิ ตามหลักอานาปานสติ (การกําหนดลมหายใจเขา – ออก ให 

สติอยูกับลมหายใจเขาออกเปนหลัก)  ใชเวลา  5  นาที  โดยการปฏิบัตดิังนี้   
3.1  นักเรียนทกุคนรําลึกถึงคุณพระรัตนตรัย  (พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ )  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 228

โดยใหนั่งตวัตรง  แตไมเกร็งตัว  หงายมือ มือขวาทับมือซาย   
3.2  หลับตากําหนดลมหายใจเขา - ออก ใหสติอยูกับลมหายใจเขา - ออก ไมเผลอ 

สติ  ไมคิดเรื่องอื่นขณะปฏิบตัิสมาธิใหนักเรียนมีความเพยีรพยายาม (สัมมาวายามะ) มีความรูตัว  
ทั่วพรอม (สัมมาสติ) และมีจติใจจดจออยูกบัลมหายใจเขา - ออก (สัมมาสมาธิ)  (ฝกฝนใหนักเรยีน
รูจักการใช  หู  ตา  จมูก  กาย และใจในการเรียนรูเกดิการพัฒนาสมองและการใชทักษะของรางกาย
ทั้ง  5 : ส.สัมผัส) 
 

ขั้นที่  2  ขั้นการศึกษา 
4. ใหนกัเรียนแบงกลุมเปน  5  กลุม ตามความสมัครใจ ศึกษาใบความรูที ่ 2  และ 

หนังสือเรียนเศรษฐศาสตร  พรอมทั้งเกณฑการประเมินแผนที่ความคดิ แลวใหนกัเรยีนสรุป
สาระสําคัญในรูปแบบแผนทีค่วามคิดอยางอิสระ พรอมทั้งระบายสี โดยเขียนแผนที่ความคิด
เกี่ยวกับหัวขอที่แตละกลุมศกึษา   ใชเวลาประมาณไมเกนิ  15  นาที   กลุมละ  1  หัวขอ  ดงันี ้            
                      กลุมที่  1  ทรัพยากรมีจํากัด  (Limited  Resources) 
                      กลุมที่  2  ความตองการมีไมจํากัด  (Unlimited  Wants) 
                      กลุมที่  3  ความขาดแคลน  (Scarcity) 
                      กลุมที่  4  การเลือก  (Choice) 
                      กลุมที่  5  คาเสียโอกาส (Opportunity  Cost) 
              นักเรยีนควรปฏิบัตดิังนี ้

-  นักเรยีนแบงกลุมกันดวยความเรียบรอย ตามความสมัครใจ  เลือกหัวขอที่จะศึกษา แบง
หนาที่และมอบหมายงานกนัโดยใชวาจาที่สุภาพ ไพเราะนาฟง  และรูจักพูดถนอมน้าํใจผูอ่ืน 
(สัมมาวาจา) 

-  ไมบังคับเพือ่นใหเขากลุมกับตนเองโดยที่เพื่อนไมเต็มใจ  ไมปฏิเสธหากเพื่อนจะขอเขา
เปนสมาชิกกลุม  และทําหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย  (สัมมากัมมันตะ) 

-  ชวยกันทํางานที่ไดรับมอบหมายใหเสรจ็ทันเวลาที่กําหนด การงานไมคั่งคาง
(สัมมาอาชีวะ) ในขณะทํางานนักเรยีนสังเกตพฤติกรรมของเพื่อนรวมชั้นเรียนดวย  

(ทักษะการอาน :  มีความเพยีรพยายามที่จะอานเนื้อหาทีไ่ดรับมอบหมายใหเสร็จตามเวลา
ที่กําหนด (สัมมาวายามะ)  มคีวามตั้งใจในการอาน มีสติในการอาน (สัมมาสติ) และมีสมาธิในการ
อานไมคุยกับเพื่อนในขณะทีอ่าน (สัมมาสมาธิ) อานในใจไมอานเสียงดังรบกวนเพื่อน (สัมมาวาจา) 
, ทักษะการสรุปความ  , ทักษะการทําแผนที่ความคิด  , ทกัษะการทํากิจกรรมกลุม  , ส.สืบคน :  
ฝกฝนใหนกัเรยีนรูจักการคนควาหาขอมูล ความรูจากแหลงตางๆ นําไปสูการเปนคนใฝรู              
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รักการอาน การคนควา , ส.สัมผัส : ฝกฝนใหนักเรยีนรูจกัการใช หู ตา จมูก กาย และใจ                 
ในการเรยีนรู เกิดการพัฒนาสมองและการใชทักษะของรางกายทั้ง 5  (ส. สัมผัส) 

 

 ขั้นที่  3  ขั้นผลของการศึกษา 
 5.  ใหนกัเรียนแตละกลุมออกมานําเสนอผลงานของกลุมตน พรอมทั้งอธิบายสาระสําคัญ
ตางๆ ใหเพื่อนรวมชั้นฟงหนาช้ันเรียน  (ส.สรุปผล : ฝกฝนใหนักเรยีนรูจักคิดวิเคราะห  สังเคราะห  
ประมวลความคิด  ลําดับขั้นตอน รูจักกลานําเสนอความคิดหรือคําตอบในมุมมองที่เหมือนหรือ
แตกตาง ดวยตนเอง , สัมมาทิฐิ)  เพื่อนรวมชั้นเรียนรวมกันซักถามปญหา กลุมที่นําเสนอชวยกนั
ตอบคําถาม (ส.สงสัย :  ฝกฝนใหนกัเรียนเปนคนชางคิด ชางสงสัย รูจักตั้งคําถาม  นําไปสูการเปน
คนใฝรู  ตื่นตวั  คิดเปน , สัมมาสังกัปปะ)  
 6.  ครูอธิบายเพิ่มเติม แลวใหนักเรยีนชวยกันนําผลงานของแตละกลุมไปจัดปายนิเทศ 
 

ขั้นสรุปผล 
7.   ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเนื้อหา  โดยครูนําแผนภมูิความสัมพันธระหวาง 

ทรัพยากร  ความตองการ  ความขาดแคลน  การเลือก  และคาเสียโอกาส ใหนักเรียนดู พรอมทั้งตั้ง
คําถามใหนักเรียนชวยกนัตอบ  ดังนี ้
 

 
 
 
 
 
 
 

- ทรัพยากรการผลิต มีอะไรบาง  ( ที่ดิน  แรงงาน  ทุน  การประกอบการ ) 
- ความตองการทางเศรษฐศาสตร(economic  wants)  และความจําเปนทาง 

เศรษฐศาสตร (economic  needs)  ตางกันอยางไร (ความจาํเปนทางเศรษฐศาสตร (economic  
needs) หมายถึงความจําเปนพื้นฐานที่มนุษยตองมีไวเพื่อสนองความตองการใหสามารถดํารงชีวิต
อยูไดตามอัตภาพ  เชน  ปจจยัส่ี  คือ อาหาร ที่อยูอาศัย  เครื่องนุงหม  และยารักษาโรค เปนสิ่งที่
มนุษยจะขาดไมได สวนความตองการทางเศรษฐศาสตร(economic  wants)  เปนความตองการบาง
ส่ิงบางอยางที่มีอยูแลวแตไมเพียงพอหรือไมมีอยูเลย และตองมีเงินพอทีจ่ะซื้อหามาได เชน 

ทรัพยากรมีจํากัด 
(limited  resources) 

ความตองการมีไมจํากัด 
(unlimited  rants) 

ความขาดแคลน 
(scarcity) 

การเลือก 
(choice) 

คาเสียโอกาส 
(opportunity  cost) 
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เครื่องสําอาง  เสื้อผาแฟชั่นราคาแพง  เครื่องประดับมีคา เหลานี้เปนตนซ่ึงถาไมมีมนุษยกย็ังสามารถ
ดํารงชีวิตอยูได) 

- ปญหาความขาดแคลนทรัพยากรของประเทศตางๆมาจากอะไร 
(ทรัพยากรมจีาํกัด  แตความตองการของมนุษยมไีมจํากดั) 

- การเลือกใชทรัพยากรมีหลักการอยางไร 
(เลือกใชทรัพยากรใหเกดิประโยชนสูงสุด และเปนที่พงึพอใจของคนสวนใหญ และตองพิจารณา
องคประกอบตางๆ อยางละเอียดถ่ีถวน) 

- คาเสียโอกาส หมายถึงอะไร  
( หมายถึง มูลคาของทางเลือกที่ดีที่สุดในการใชทรัพยากร ที่ตองเสียสละไปเมื่อไดตดัสินใจเลือก
ทางเลือกอื่น) 

- ใหนกัเรียนอธิบายความสัมพันธของแผนภูมิที่ครูนํามาแสดงพอสังเขป 
(ทรัพยากรมจีาํกัด แตความตองการของมนุษยมไีมจํากดั ทําใหเกิดปญหาการขาดแคลนทรัพยากร 
ดังนั้นในการผลิตสินคาและบริการตองเลือกใชทรัพยากรใหเกดิประโยชนสูงสุดและเปนที่พึงพอใจ
ของคนสวนใหญ และตองพิจารณาองคประกอบตางๆ อยางละเอียดถ่ีถวนกอนตดัสินใจ การนํา
ทรัพยากรมาใชมีทางเลือกหลายทางหากเลอืกทางใดทางหนึ่งกจ็ะทําใหเสียโอกาสในการใช
ทรัพยากรในทางเลือกอื่นเรียกวา คาเสียโอกาส) 

(ทักษะการแสดงความรูออกมาดวยตนเอง (สัมมาทิฐิ) , ทกัษะการจํา , ทกัษะการสรุป 
ความรู , ทักษะการวเิคราะห , ทักษะการเชือ่มโยงความสมัพันธ , ส.สรุปผล : ฝกฝนใหนักเรยีนรูจกั
คิดวิเคราะห  สังเคราะห  ประมวลความคดิ  ลําดับขั้นตอน รูจักกลานาํเสนอความคดิหรือคําตอบใน
มุมมองที่เหมอืนหรือแตกตาง ดวยตนเอง , ส.ส่ังสม :  ฝกฝนใหนักเรยีนมีหลักคิดทางวิทยาศาสตร 
ทบทวนความถูกตองแมนยํา รูจักฝกหาทางออกเพื่อแกปญหา  พัฒนาตนเองสูความชาํนาญ  , มี
มารยาทในการตอบคําถาม ไมแยงเพื่อนตอบ เมื่อเพื่อนตอบผดิไมโหเสียงดัง หวัเราะ หรือลอเลียน
เพื่อน (สัมมาวาจา)) 
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ชั่วโมงที่  2 
ขั้นนํา 

1. ครูนําภาพเกี่ยวกับการบริโภคสินคาของประชาชนใหนกัเรียนดู แลวตัง้คําถาม 
ดังนี้  (ทกัษะการจํา  ,  การแสดงความคิดเห็น) 

- ภาพที่นกัเรียนเห็นเปนภาพอะไร 
- บุคคลตางๆ ในภาพกําลังทําอะไร 
- การเลือกซื้อสินคามาบริโภคมีหลักการอยางไร 

ครูอธิบายเพิ่มเติมวา การบริโภคเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมทางเศรษฐกจิที่มีบทบาท 
และความสําคญัตอระบบเศรษฐกิจเปนอยางมาก  มนุษยทุกคนจําเปนตองบริโภคสินคาและบริการ
เพื่อตอบสนองความตองการของตนเอง 

2. ครูกลาวกับนกัเรียนวา  “วันนี้เราจะเรยีนเรือ่ง การบริโภค”   
 

ขั้นสอน 
 ขั้นที่  1  การฝกจิตเบื้องตน (จิตตภาวนา )  
 เปนการเตรียมความพรอมในการเรียนและฝกจิตใหมีสมาธิ  มีขั้นตอน ดังนี ้

3.  นักเรียนปฏิบัติสมาธิ ตามหลักอานาปานสติ (การกําหนดลมหายใจเขา – ออก ให 
สติอยูกับลมหายใจเขาออกเปนหลัก)  ใชเวลา  5  นาที  โดยการปฏิบัตดิังนี้   

3.1  นักเรียนทกุคนรําลึกถึงคุณพระรัตนตรัย  (พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ )  
โดยใหนั่งตวัตรง  แตไมเกร็งตัว  หงายมือ มือขวาทับมือซาย   

3.2   หลับตากาํหนดลมหายใจเขา - ออก ใหสติอยูกับลมหายใจเขา - ออก ไมเผลอ 
สติ  ไมคิดเรื่องอื่นขณะปฏิบตัิสมาธิใหนักเรียนมีความเพยีรพยายาม (สัมมาวายามะ) มีความรูตัว  
ทั่วพรอม (สัมมาสติ) และมีจติใจจดจออยูกบัลมหายใจเขา - ออก (สัมมาสมาธิ)  (ฝกฝนใหนักเรยีน
รูจักการใช  หู  ตา  จมูก  กาย และใจในการเรียนรูเกดิการพัฒนาสมองและการใชทักษะของรางกาย
ทั้ง  5 : ส.สัมผัส) 
 

ขั้นที่  2  ขั้นการศึกษา 
4. ใหนกัเรียนศึกษาใบความรูที่  2  ตามหัวขอที่ครูกําหนดให ดังนี ้(ส.สืบคน) 

- ความหมายของการบริโภค 
- ประเภทการบริโภค 
- ปจจัยทีก่ําหนดการบริโภค 
- บทบาทหนาทีข่องผูบริโภค 
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- หลักการและวธีิการเลือกบริโภค 
แลวเขียนสรุปสาระสําคัญลงในสมุด  ใชเวลา  20  นาที  (ทักษะการอาน , 

การสรุปความรู , การเขียน :  สัมมาวายามะ (ความเพยีรพยายาม) , สัมมาสติ (มีสติ รูตัววากําลังทํา
อะไร)  สัมมาสมาธิ (จดจอในงานที่ทํา  ไมคุย ไมเลน))  นักเรียนควรปฏิบัติดังนี ้

- ตั้งใจทํางาน หากมีขอสงสัยใหซักถามคุณครู หรือเพื่อน โดยใชวาจาที ่
สุภาพ  ไมอานเสียงดังรบกวนเพื่อน (สัมมาวาจา)   

- ไมลอกงานเพือ่น หรือไมขโมยงานของเพือ่นมาเปนของตนเอง  ไมนํา 
อุปกรณการเรยีนของเพื่อนมาใชโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของ  (สัมมากัมมันตะ) 

- มีความเพยีรพยายามในการทํางาน (สัมมาวายามะ) ทํางานใหเสร็จตาม 
เวลาที่กําหนด การงานไมคั่งคาง (สัมมาอาชีวะ) 
 

 ขั้นที่  3  ขั้นผลของการศึกษา 
 5.  ครูสุมนักเรียน  5  คน  ออกมาสรุปสาระสําคัญตามหัวขอที่ครูมอบหมายใหเพื่อน     
รวมชั้นฟงหนาช้ันเรียน  แลวครูอธิบายเพิม่เติม  (ทักษะการนําเสนอ  ,  ส.สรุปผล  , สัมมาทิฐิ , 
สัมมาสังกัปปะ) 
 

ขั้นสรุปผล 
              6.  ครูและนักเรยีนรวมกันสรุปเนือ้หา   
              7.  ครูใหนักเรียนอานกรณีตวัอยางที่ 2  จากใบงานที่ 2.1  แลวรวมกันตอบคาํถามของครู 
ดังนี ้(ทักษะการอาน , การคิดวิเคราะห , การประเมินคา) 
                   -  กอนที่ครอบครัวของจักรจะไปซื้อสินคาที่ตลาดแมของจกัรมีการเตรียมตัวอยางไร     
( สํารวจของใชภายในบาน และจดรายการสินคาที่จะซื้อ เพื่อปองกันการลืมซึ่งจะทาํให   เสียเวลา
และคาใชจายเพิ่มขึ้น ) 
                   - พรมีพฤติกรรมในการซื้อสินคาอยางไร นกัเรียนเห็นดวยหรือไม เพราะเหตใุด  
( ชอบสินคาที่มีของแถม , ไมเห็นดวย , เพราะสินคาอาจมีคุณภาพไมด ี) 
                   -  แมมีวิธีเลือกซือ้ผักอยางไร ใหปลอดภยัในการบริโภค (สังเกตใบของผกัที่มีแมลงกิน
เปนรู ) 
                   -  การซื้อนมสดบรรจุกลอง มีหลักการเลือกบริโภคอยางไร 
( ดูเครื่องหมายการคา  ดวูันผลิตและวันหมดอายุ ) 
                    -  ถาตองการซื้อผัก ผลไมที่สด และราคาถูก มีหลักปฏิบัติอยางไร 
( ซ้ือผักผลไมตามฤดูกาล )   
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              8.  นักเรียนทําใบงานที่ 2.1  และใบงานที่  2.2  เปนการบาน สงตามเวลาที่ครูกําหนด      
(ส.ส่ังสม , สัมมาอาชีวะ  , สัมมาวายามะ  , สัมมาสติ , สัมมาสมาธิ) 
สื่อการเรียนรู 

1. รูปภาพเกีย่วกบัการบริโภคสินคา 
2. หนังสือเรียนวชิาเศรษฐศาสตร 
3. ใบความรูที่  2 
4. แผนภูมแิสดงความสัมพันธระหวางทรพัยากร  ความตองการ  ความขาดแคลน        

การเลือก และคาเสียโอกาส 
5. ใบงานที่  2.1 , 2.2 

 

แหลงเรียนรูเพิ่มเติม 
             1.  หองสมุดโรงเรียน 
             2.  อินเทอรเน็ต 

http://www.piyapongedu.com/index.php/bank/25-lesson-1 
http://learners.in.th/file/genius/data_consumer-behavior.doc 
http://www.ba.cmu.ac.th/~ek/mobile721/mat/consumer.ppt#256,1,ภาพนิ่ง 1 

 

การวัดและประเมินผล 
 

ขอบเขตการวดั วิธีการ เครื่องมือ ผูประเมิน 
1.  ดานความรู 
  -  ปจจยัสําคัญใน
การตัดสินใจ 
  -  การบริโภค 
  -  หลักการและ
วิธีการเลือกบริโภค 

-  การตอบปากเปลา 
- ศึกษาใบความรูและ
หนังสือเรียน 
- ทําใบงาน 
- ทําแผนที่ความคิด 

-  คําถาม 
-  ใบความรูที่  2 
-  หนังสือเศรษฐศาสตร 
-  ใบงานที่  2.1 , 2.2 
-  แบบประเมนิผลงาน 

ครูผูสอน 

2.  ดานทักษะ 
  -  ทักษะการจํา 
  -  ทักษะการฟง 
  -  ทักษะการเชื่อมโยง
ความสัมพันธ 

 
-  การศึกษางานตามที่
ไดรับมอบหมาย 
-  การสังเกต
พฤติกรรม 

- รูปภาพ 
- แผนภูม ิ
- คําถาม 
- แบบประเมนิ           
การทํางานกลุม 

 
ครูผูสอน 
นักเรียน 
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ขอบเขตการวดั วิธีการ เครื่องมือ ผูประเมิน 
  -  ทักษะการสรุป

ความรู 
 - แบบประเมนิทักษะ     

7 ส. 
 

  -  ทักษะการทําแผน
ที่ความคิด 
  -  ทักษะการทํา
กิจกรรมกลุม 
  -  ทักษะการคิด
วิเคราะห 
  -  ทักษะการเขียน 
  -  ทักษะการ
ประเมินคา 
  -  ทักษะการแสดง
ความรูออกมาดวย
ตนเอง 
  -  ทักษะการนําเสนอ 
  -  ส.สงสัย 
  -  ส.สังเกต 
  -  ส.สัมผัส 
  -  ส.สืบคน 
  -  ส.สรุปผล 
  -  ส.ส่ังสม 

 
-  การศึกษางานตามที่
ไดรับมอบหมาย 
-  การสังเกต
พฤตกิรรม 

 
- รูปภาพ 
- แผนภูม ิ
- คําถาม 
- แบบประเมนิ           
การทํางานกลุม 
- แบบประเมนิทักษะ        
7 ส. 

 
ครูผูสอน 
นักเรียน 

3.  ดานคุณลักษณะ
อันพึงประสงค  
จริยธรรม  คานิยม 
- ความตั้งใจ 
- มารยาทในชัน้เรียน 
- ความรับผิดชอบ 

 
 
สังเกตพฤติกรรม  
 

 
- แบบประเมนิคุณธรรม
จริยธรรม / คุณลักษณะ
อันพึงประสงค 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 

 
ครูผูสอน 
นักเรียน 
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ขอเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
                                                  ลงชื่อ ............................................ รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
                                                             (นายปยะพงษ   ภิรมยไชย) 
                                                              …….. /………/……… 
  

บันทึกผลการจัดการเรียนรู 
               นักเรียนเริ่มฝกสมาธิไดดีขึ้น นั่งสมาธิอยางพรอมเพรียง การใชมรรคแปดในการทํา
กิจกรรมกลุม พบวา นักเรยีนชวยกันทํากจิกรรมกลุม และทําแผนที่ความคิด ผลการประเมินการทํา
กิจกรรมกลุม จํานวน  6  กลุม อยูในระดบัดี จํานวน  4  กลุม คิดเปนรอยละ  66.66  ระดับพอใช 
จํานวน  2  กลุม คิดเปนรอยละ  33.33  ผลการประเมินแผนที่ความคดิอยูในระดับดีมาก จํานวน  2  
กลุม คิดเปนรอยละ 33.33  ระดับดี  จํานวน  3  กลุม  คิดเปนรอยละ  50.00  และระดับพอใช 
จํานวน 1 กลุม คิดเปนรอยละ 16.66  สวนทักษะ 7 ส.  การใช ส.สงสัย นักเรียนตั้งคําถามซึ่งเกิดจาก
ความสงสัยของนักเรียนยังมนีอย นกัเรียนบางคนอาจสงสัยแตไมกลาถามครู  ส.สังเกต นกัเรียน
บอกรายละเอยีดของสิ่งของที่ครูนํามายกตวัอยาง ไดไมครบ นักเรียนควรฝกเก็บรายละเอียดของสิ่ง
ตางๆ จากการสังเกตใหมากขึ้น 
 

               ปญหาและอุปสรรค 
               ในการแบงกลุมนักเรียนเพื่อรวมกิจกรรมตามความสมัครใจ มีนักเรียนจํานวน 3  คน ไมมี
กลุม เนื่องจากเพื่อนปฏิเสธใหเขากลุม เพราะไมมีความรบัผิดชอบ คิดเปนรอยละ  9.09  และมี
นักเรียนสงงานชาจํานวน  5  คน  คิดเปนรอยละ  15.15  (ใบงานที่ 2.1 ,2.2) 
 

               ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
               ใหนกัเรียนทั้ง 3  คน ปรับปรุงพฤติกรรมใหมีความรับผิดชอบ ชวยเหลืองานเพื่อน พรอม
ทั้งใหเพื่อนรวมชั้นเรียนใหโอกาสนักเรียนทั้ง 3  คน เขารวมเปนสมาชิกกลุม เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาพฤติกรรมตนเองใหดขีึ้น 
 

                                                 ลงชื่อ    .............................................. ผูสอน 
               ( นางจาตุพร      อยูศิริ) 
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แบบประเมินแผนที่ความคดิ 
 

กลุมที่ ............. 
สมาชิกภายในกลุม   1.  ………………………………….      2.  ……………………………… 
        3.  ………………………………….      4.  ……………………………… 
                                 5.  …………………………………..     6.  ……………………………… 
                                 7.  …………………………………..     8.  ……………………………… 
 

คุณภาพผลงาน ลําดับ
ท่ี รายการ 

4 3 2 1 
1 ผลงานเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนด     

2 ผลงานมีความเปนระเบยีบเรยีบรอย     

3 ผลงานแสดงความคิดริเริ่มสรางสรรค     

4 ผลงานแสดงถึงการนําความรูที่ไดมาประยกุตใช     

5 ผลงานเสร็จทันตามกําหนดเวลา     

รวม  

                                                                      
                                                                        ลงชื่อ ......................................... ผูประเมิน 
                                                                                       ........../........./.......... 
 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 

17-20 
13-16 
9-12 
5-8 

 4 หมายถึง ดีมาก 
 3   หมายถึง    ด ี
 2   หมายถึง   พอใช 
 1    หมายถึง   ปรับปรุง 

 
(เกณฑประเมินผลอยูหนาถดัไป) 
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เกณฑการประเมินผลงานกลุม (ผงัมโนทัศน) 
 

ระดับคุณภาพ / คะแนน รายการที่
ประเมิน ดีมาก (4) ดี (3) พอใช (2) ปรับปรงุ (1) 

1.  ผลงานเปนไป 
ตามวัตถุประสงค   
ที่กําหนด 

ผลงานสอดคลอง
กับจุดประสงค   
ทุกขอ / ทุก
ประเด็นสมบูรณ 

ผลงานสอดคลอง
กับจุดประสงค
เปนสวนใหญ /     
เกือบทุกประเด็น 

ผลงาน
สอดคลอง กับ
จุดประสงค   
บางขอ /           
บางประเด็น 

ผลงานไม
สอดคลองกับ
จุดประสงค 

2. ผลงานเสร็จ
ทันตาม
กําหนดเวลา 

ผลงานเสร็จทัน
ตามเวลาที่
กําหนด 

ผลงานเสร็จชา
กวาวันที่กําหนด 
1 วัน 

ผลงานเสร็จชา
กวาวันที่กําหนด 
2 วัน 

ผลงานเสร็จชา
กวาวันที่กําหนด
เกิน 2 วัน 

3. ผลงานมี
ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค 

ผลงานถูกตอง
ตามหลักวิชาการ 
และมีแนวคิด
แปลกใหมและ
เปนระบบ 

ผลงานถูกตอง
ตามหลักวิชาการ 
และมีแนวคิด
แปลกใหมแตยัง
ไมเปนระบบ 

ผลงานถูกตอง
ตามหลักวิชาการ 
แตยังไมมแีนวคิด
แปลกใหม 

ผลงานมี
ขอบกพรองและ 
ไมมีแนวคิด  
แปลกใหม 

4. ผลงานแสดง
ถึงการนํา
ความรูที่ไดมา
ประยุกตใช 

นําความรูมา
จัดทําผลงานได
ถูกตองครบถวน    
ทุกประเดน็ 

นําความรูมา
จัดทําผลงานได
ถูกตองเปนสวน
ใหญ 

นําความรูมา
จัดทําผลงานได
ถูกตองเปนบาง
ประเด็น 

นําความรูมา
จัดทําผลงานไม
ถูกตองเปนสวน
ใหญ 

5. ผลงานมีความ
เปนระเบยีบ
เรียบรอย 

ผลงานเปน
ระเบียบเรยีบรอย 
สะอาด ชัดเจน 
สวยงาม สะดวก
ตอการใช / ศึกษา 

ผลงานสวนใหญ
เปนระเบยีบ
เรียบรอย สะอาด 
ชัดเจน สวยงาม 
สะดวกตอการใช 
/ ศึกษา 

ผลงานบางสวน
เปนระเบยีบ
เรียบรอย สะอาด 
ชัดเจน สวยงาม 
สะดวกตอการใช 
/ ศึกษา 

ผลงานไมเปน
ระเบียบเรยีบรอย 
ไมสะอาด ไม
ชัดเจน ไม
สวยงาม ไม
สะดวกตอการใช 
/ ศึกษา 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมกลุม 
 

กลุมที่ ............. 
สมาชิกภายในกลุม   1.  ………………………………….      2.  ……………………………… 
        3.  ………………………………….      4.  ……………………………… 
                                 5.  …………………………………..     6.  ……………………………… 
                                 7.  …………………………………..     8.  ……………………………… 
คําชี้แจง  ใหทาํเครื่องหมาย  √   ในชองที่ตรงกับความเปนจริง 

คุณภาพการปฏิบัติ 

ที่ รายการพฤติกรรม 
ดี ปาน

กลาง พอใช 

ไม
ปฏิบัติ
ควร

ปรับปรุง 
1 มีการปรึกษาและวางแผนรวมกันกอนทาํงาน 3 2 1 0 
2 มีการแบงหนาที่อยางเหมาะสมและสมาชิก

ทําตามหนาทีทุ่กคน 
    

3 มีการปฏิบัติงานตามขั้นตอน     
4 มีการใหความชวยเหลือกัน     
5 ผลงานเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนด     
6 ผลงานเสร็จทันตามกําหนดเวลา     
7 ผลงานมีความคิดริเริ่มสรางสรรค     
8 ผลงานแสดงถึงการนําความรูทีไ่ดมาประยุกตใช     
9 สามารถใหคําแนะนํากลุมอ่ืนได     

รวม  
 

เกณฑการใหคะแนน                                                     ลงชื่อ ......................................ผูประเมิน 
           พฤติกรรมหรือผลงานที่ชัดเจน ถือวาดี                         ............/............/.......... 
ให  3  คะแนน                                                              เกณฑการตัดสินคณุภาพ 
           พฤติกรรมหรือผลงานเทียบเทาคนทัว่ไป                 ชวงคะแนน                 ระดบัคุณภาพ  
ถือวาปานกลางให  2  คะแนน                                                21 – 30                              ดี 
           พฤติกรรมหรือผลงานต่ํากวาคนทัว่ไป                        11 – 20                           พอใช 
ถือวาพอใช ให  1  คะแนน                                                       0 - 10                           ปรับปรุง 
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แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรม  /  คุณลักษณะอันพึงประสงค 
........................................................................... 

ชื่อผูประเมิน ...................................................................................... ชั้น............ เลขที่ .............. 
คําชี้แจง  ใหทําเครื่องหมาย  √  ลงในชองท่ีตรงกับความเปนจริง 
 

ระดับการปฏบิัติ รายการประเมนิ พฤติกรรมที่แสดงออก 
3 2 1 

หมายเหต ุ

1.  มีความกระตือรือรนสนใจแสวงหาความรู     
2.  หาความรูเพิ่มเติมโดยการสนทนา   ถาม   ฟง  และอาน     

1.  มีความสนใจ
ใฝรู 

3.  มีความสุขในการเรยีนรู      
4.  มีการวางแผน และจัดระบบในการทํางาน     
5.  ทํางานตามขั้นตอนตางๆที่ไดวางไว     

2.  ความมี
ระเบียบวินยั 

6.  ตรวจสอบความถูกตอง ความเรยีบรอยของงาน     
7.  ยอมรับผลการทํางานของตนเองทั้งดีและไมดี     
8.  ทํางานที่ไดรับมอบหมายใหเสร็จทันกําหนด     

3.  ความ
รับผิดชอบ 

9.  ไมกระทําสิ่งที่เปนผลเสียตอสวนรวม     
10.  ไมทอถอยในการทํางานเมื่อมีอุปสรรค     
11.  มีความอดทนในการแกปญหา     

4.  ความมุงมัน่
และอดทน 

12.  ตั้งใจทํางานจนสําเร็จ ไมทิ้งงานกลางคัน     
13.  บันทึกขอมูลตามความเปนจริงและไมใช
ความคิดเหน็ของตนเองไปเกีย่วของ 

    

14.  ไมลอกผลงานของคนอื่น     

5.  ความซื่อสัตย
สุจริต 

15.  เคารพหรือปฏิบัติตามขอตกลง กฎ  กติกา 
หรือระเบียบของกลุมที่กําหนดไว 

    

16.  เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตัว     6.  ความเสียสละ 
17.  มีน้ําใจเอือ้เฟอเผื่อแผตอผูอ่ืน     
18.  อธิบายหรือแสดงความคดิอยางมีเหตุผล     
19.  ยอมรับฟงขอคิดเห็นทีม่ีเหตุผลของผูอ่ืน     

7.  ความมี
เหตุผล 

20.  ไมยึดมัน่ความคิดเหน็ของตนเองยอมรับ
การเปลี่ยนแปลง 
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เกณฑการใหคะแนน 
 พฤติกรรมหรือผลงานที่ชัดเจนถือวา ดี ให  3    คะแนน 
 พฤติกรรมหรือผลงานเทียบเทาคนทั่วไป ถือวา ปานกลาง ให  2   คะแนน 
 พฤติกรรมหรือผลงานต่ํากวาคนทั่วไป ถือวา พอใช  ให  1  คะแนน 
 

เกณฑการตัดสินระดับคุณภาพ 
 ชวงคะแนน  ระดับคุณภาพ 
   41 – 60                        ดี 
   21 – 40         พอใช 
     0 -  20        ปรับปรุง 
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แบบสังเกตพฤติกรรม 
นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี  1 /….  ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2552   

 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

คว
าม
รับ

ผิด
ชอ

บ 

คว
าม
ตั้ง
ใจ 

การ
ตอ

บค
ําถา

ม 

การ
แส

ดง
คว

าม
คิด

เห็น
 

การ
ทํา
กิจ

กร
รม

 

เลขท่ี ชื่อ – สกุล 

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

รวม
   5

   ค
ะแน

น 

ผาน
 

ไม
ผาน
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ใบความรูท่ี  2 
  
 

ปจจัยสําคัญในการตัดสนิใจ 
 

ความสัมพันธระหวางทรพัยากร  ความตองการ  ความขาดแคลน  การเลือก  และคาเสียโอกาส 
 
 
 
 
 
 

1. ทรัพยากรมีจํากัด 
ทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร  เรียกอีกอยางหนึ่งวา  ทรัพยากรการผลิต  (productive   

resources) หรือ  ปจจัยการผลิต (factors  of  production)  หมายถึง  ส่ิงที่นํามาใชในการผลิตสินคา
และบริการเพือ่สนองความตองการของมนุษย  ไดแก 

ที่ดิน  (land)  คือ  พื้นดิน  รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติที่อยูบนผิวดิน  ปะปนในดิน  และใน 
อากาศเหนือพืน้ดินนัน้ 

แรงงาน  (labor)  คือ  กําลังของมนุษย ทั้งกาํลังกายและกําลังความคิดที่ใชในการผลิต 
ทุน  (capital)  ในความหมายทางเศรษฐศาสตร  หมายถึง  ส่ิงที่สามารถใชไดคงทน และ 

ผลิตสินคาและบริการไดโดยตรง  เชน  โรงงาน  เครื่องจกัร  อุปกรณการผลิตซึ่งแตกตางจาก
ความหมายทางธุรกิจ  หมายถึง  เงินสด  หรือเงินที่ใชในการดําเนนิงาน 

การประกอบการ  (entrepreneurship)  คือ  การรวบรวมปจจัยการผลิตตางๆ มาผลิตสินคา 
และบริการ  ผูที่ทําหนาที่นี้เรียกวา  ผูประกอบการ  (entrepreneur) 

2. ความตองการมีไมจํากัด 
มนุษยโดยท่ัวไปมีความตองการ หรือความอยากไดอยูตลอดเวลาโดยไมมีขอบเขต  เชน   

เมื่อมีปจจัยส่ี  คือ  เครื่องนุงหม  อาหาร  ยารักษาโรค  และที่อยูอาศัยเพียงพอแลวกอ็ยากไดส่ิง
อํานวยความสะดวกสบาย ส่ิงที่ใหความเพลิดเพลินบันเทงิใจ ส่ิงที่จะเชดิหนาชูตาและยกระดับ
ฐานะทางสังคมของตนและอืน่ๆ ตอไปอกีไมมีที่ส้ินสุด  กจิกรรมทางเศรษฐกิจเกีย่วกับการตดัสินใจ
ในการผลิต  การกระจาย และการแลกเปลี่ยนเกดิจากความพยายามทีจ่ะสนองความตองการ          
อันไมจํากดัของมนุษย 

ทรัพยากรมีจํากัด 
(limited  resources) 

ความตองการมีไมจํากัด 
(unlimited  rants) 

ความขาดแคลน 
(scarcity) 

การเลือก 
(choice) 

คาเสียโอกาส 
(opportunity  cost) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 243

             ความตองการทางเศรษฐศาสตร  (economic  wants)  หมายถึง  ความปรารถนาที่จะไดมาซึง่
บางสิ่งบางอยางที่มีอยูแลวแตไมเพียงพอหรือไมมีอยูเลย และเราตองมีเงินพอที่จะซื้อหามาได   
ความตองการของมนุษยเปนพื้นฐานเบื้องตนของกิจกรรมทางเศรษฐกจิ คือ การผลิต  การกระจาย  
การแลกเปลี่ยน และการบรโิภค  สวนความจําเปนทางเศรษฐศาสตร (economic  needs)  หมายถึง  
ความจําเปนขัน้พื้นฐานที่มนษุยตองมีไวเพือ่สนองความตองการใหสามารถดํารงชีพไดตามแต
อัตภาพ  ไดแก  ปจจัยส่ี  คือ  อาหาร  ที่อยูอาศัย  เครื่องนุงหม  และยารักษาโรค  สวนความตองการ
เครื่องสําอาง  เสื้อผาแฟชั่นราคาแพง  เครื่องประดับมีคาเหลานี้เปนความตองการทางเศรษฐศาสตร
มิใชความจําเปนทางเศรษฐศาสตร 
              ปจจบุันความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจสังคม และเทคโนโลยี อาจมส่ิีงจําเปนสําหรับ 
การครองชีพเพิ่มขึ้น  เชน  วิทยุ  โทรทัศน  รถยนต  เครื่องใช  ไฟฟา  เปนตน  ซ่ึงแตเดิมจัดเปนของ
ฟุมเฟอยสําหรับผูมีรายไดสูงเทานั้น  ความตองการทางเศรษฐศาสตร  จําเปนตองสัมผัสไดและสามารถวัด
หรือคํานวณมลูคาเปนตัวเงินได  แตมีความตองการหลายประเภทที่ไมสามารถสัมผัสและคํานวณมูลคา
เปนตวัเงนิได  เชน  ความรกัจากพอแม  การยอมรบัจากเพื่อนรวมชั้น  ความเคารพนับถือจากเพื่อนบาน  
ดังนั้นสิ่งเหลานี้จึงไมจดัเปนความตองการทางเศรษฐศาสตร  เราจะเหน็ไดวาเปนเรื่องยากจะจําแนก
ใหเห็นอยางชดัเจนระหวางความตองการและความจําเปนในทางเศรษฐศาสตร  ตวัอยางเชน  การมี
บานหลังใหญ  จํานวนครอบครัวที่มีสมาชิกจํานวนมากก็จะถือไดวาเปนความจําเปนตองมีบานหลัง
ใหญ  แตสําหรับครอบครัวที่มีสมาชิกเพียงไมกี่คนเทานัน้ การมีบานหลังใหญนับเปนความตองการ
สินคาฟุมเฟอยและไมจําเปนตอการดํารงชีวิต  เปนตน 

3. ความขาดแคลน 
หากเรามีทรัพยากรเหลานี้อยูมากมายหรือมีไมจํากัด  เราก็สามารถผลิตสินคาและบริการ 

สนองตอบความตองการของคนในประเทศไดอยางเพียงพอ ปญหาความขาดแคลน (scarcity)  ใน
ประเทศตางๆ ก็ยอมไมเกิดขึน้  แตในความเปนจริงนั้น  ความขาดแคลนและปญหาเศรษฐกิจยังคงมี
อยูทั่วโลก เนือ่งจากทรัพยากรการผลิตของประเทศตางๆ มีอยูอยางจํากัด  แตความตองการของ
คนเรามีมากมายไมจํากัดนัน่เอง 
                เนื่องจากทรัพยากรทุกชนิดนําไปใชประโยชนไดหลายทาง จึงเปนทางเลอืก (choice) 
ประกอบกับการขาดสมดุลระหวางทรพัยากรกับความตองการของมนุษย จึงตองมีการตัดสินใจ
เลือกใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด และเปนทีพ่ึงพอใจของคนสวนใหญ สวนทางดาน      
การบริโภค ผูบริโภคก็จะตองตัดสินใจเลอืกซื้อสินคาและบริการที่มีประโยชน หรือใหความพอใจ
แกตนเพื่อใหคุมคาเงินที่จายไป 
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4. คาเสียโอกาส 
การเลือกทุกกรณีจะมีตนทุนการเลือก  เรียกวา  คาเสียโอกาส (opportunity  cost)  ซ่ึง 

หมายถึงมูลคาของทางเลือกที่ดีที่สุดในการใชทรัพยากร  ที่ตองเสียสละไปเมื่อไดตัดสินใจเลือก
ทางเลือกอื่น  ตวัอยางเชน  มีทีด่ินอยูแปลงหนึ่งถาใหเขาเชาจะไดคาเชาปละ  60,000  บาท  ถาปลูกผัก 
จะมีรายไดปละ  12,000  บาท  และถาปลูกพืชไรจะมีรายไดปละ  10,000  บาท  ดังนั้น 

- ถาใหเขาเชา  มีตนทุนคาเสียโอกาส เปนรายไดจากการปลูกผักปละ  12,000  บาท  
(รายไดจากการปลูกผักสูงกวาการปลูกพืชไร) 

- ถาปลูกผัก  มีตนทุนคาเสียโอกาส เปนคาเชาปละ  60,000  บาท                              
(รายไดจากคาเชาสูงกวารายไดจากการปลูกผักและปลูกพชืไร) 

- ถาปลูกพืชไร  มีตนทุนคาเสียโอกาส เปนคาเชาปละ  60,000  บาท                       
(รายไดจากคาเชาสูงกวารายไดจากการปลูกผัก) 

ในทางเศรษฐศาสตรการเลือกจะเกิดขึน้จากการแลกเปลีย่นการไดใชทรัพยากรหนึ่งๆ โดย 
ยอมเสียโอกาสการใชทรัพยากรอื่นลักษณะเชนนี้ เรียกวา  trade - offs 

5. การเลือก 
              ในการตัดสินใจทางเศรษฐศาสตร เมื่อพิจารณาจากทรัพยากรการผลิตที่มีอยูจํากัดในขณะที่
มนุษยมีความตองการอยูอยางไมจํากัด จึงมีความขาดแคลนดานตางๆ อันเกิดจากการนําปจจัยการ
ผลิตไปใชในกระบวนการผลิตเพื่อใหไดสินคาและบริการ ซ่ึงการผลิตอาจทําไดหลายทาง ดังนัน้ 
ผูผลิตจําเปนตองเลือกใชปจจัยการผลิตที่มอียูใหเกิดประโยชนสูงสุด  โดยการตดัสินใจเลือกนี้
จะตองพจิารณาองคประกอบตางๆ อยางละเอียดถ่ีถวน ตวัอยางเชน  มีทีด่ิน  1  ไร  มีบอสําหรับเก็บ
กักน้ํา  2  บอ  เงินทุน  5,000  บาท   

- หากตองการลงทุนเลี้ยงปลา  จะเสียคาใชจายเพยีง  2  ดาน  คือ  คาปลาและคาอาหาร 
ปลา 

- หากตองการลงทุนเลี้ยงไก  จะเสียคาใชจายหลายดานไมวาจะเปน คาไก คาทําเลาไก   
คาอาหารไก  คาอุปกรณตางๆ ที่จําเปนในการเลี้ยง 

จากตัวอยางจะเหน็ไดวา หากเลือกลงทุนเลี้ยงปลาจะเสยีคาใชจายนอยกวาการลงทุนเลี้ยง 
ไกเพราะที่ดินที่มีอยูมีบอเกบ็กักน้ํา ซ่ึงสามารถนํามาใชเล้ียงปลาไดเลย ไมตองลงทุนขุดบอใหม แต
หากตองการเลี้ยงไก จะตองเสียคาใชจายในการลงทุนสูง การเลือกโดยพิจารณาจากปจจัยที่มีอยู
สามารถชวยใหเกิดการนําทรัพยากรที่มีอยูไปใชใหเกดิประโยชนสูงสุด 
               การผลิต  (production)  หมายถึง  การนําปจจยัการผลิตซึ่งมีอยูจํากัด  ไดแก  ที่ดิน  แรงงาน  
ทุน  และผูประกอบการ  มาผานกระบวนการผลิตอยางใดอยางหนึ่ง  เพื่อผลิตเปนสินคาและบริการ
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ประเภทเศรษฐทรัพย (economic  goods)  สําหรับผลิตสนองความตองการของผูบริโภค (needs  and  
wants)  เชน  โรงงานน้ําตาลนําออยไปผานกระบวนการผลิต  รวมทั้งการใชเครื่องมือ  เครื่องจักร  
อุปกรณ  และแรงงานขนยาย ไดผลผลิตเปนน้ําตาลทราย  เปนตน 

ความสัมพันธระหวางปจจยัการผลิต  กระบวนการผลิต  และผลผลิต 
 
 

 
             ความสามารถของสินคาและบริการในการบําบัดความตองการของมนุษย ในทาง
เศรษฐศาสตรเรียกวา  อรรถประโยชน  หรือ  ประโยชนทางเศรษฐกิจ  (utility)  จึงกลาวไดอีกนัย
หนึ่งวา  การผลิตก็คือการสรางอรรถประโยชน  (creation  of  utilities)  จากปจจยัการผลิตตางๆ 
นั่นเอง 
 

ปจจัยในการตดัสินใจเลือกใชทรัพยากร 
              ทรัพยากรทางธรรมชาติ   หมายถึง   ส่ิงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซ่ึงอํานวยประโยชนแก
มนุษย  ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญมีอยู  4  ประเภท  คอื 

1. ดิน 
2. น้ํา   สัตว   และพืชตามธรรมชาติ 
3. ปาไม  ทั้งของปาและสัตวปา 
4. แรธาตุตางๆ 
ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร   หมายถึง  ส่ิงมีคาตางๆ ทั้งหมดที่อาจจะมีหรือไมมีรูปรางก ็

ได  ซ่ึงสามารถเกิดขึ้นได  2  วิธี  คือ  เกิดขึน้เองตามธรรมชาติและเกดิจากมนษุยสรางหรือประดิษฐ
ขึ้น 

ทรัพยากรของครัวเรือน   หมายถึง  ส่ิงที่มีคาทั้งหลายของครัวเรือนที่ใชสติปญญาความรู 
ความสามารถรวมทั้งกําลังแรงงานของคนในครัวเรือน  ตลอดจนทรัพยสินของครัวเรือนดวย  เชน  
บาน   เงิน   ทีด่ิน   อุปกรณ   เครื่องใชตางๆ   รถยนต  เปนตน 
              ทรัพยากรมีทั้งประเภทใชแลวหมดไป  เชน  แรธาตุ  น้ํามัน   กาซธรรมชาติ  เปนตน  และ
ประเภทใชแลวสรางทดแทนได  เชน  สัตวประเภทตางๆ  ปาไม  เปนตน 
               ดังนัน้ควรใชทรัพยากรอยางคุมคาและใหเกิดประโยชนสูงสุด  รวมทั้งรวมกันอนุรักษ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมใหอยูคูโลกสืบไป 
 
 

ปจจัยการผลิต (ที่ดิน  แรงงาน  
ทุน  ผูประกอบการ) 

 

กระบวนการผลิต           ผลผลิต 
(สินคาและบรกิาร) 
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เศรษฐศาสตรครัวเรือน 
               ทรัพยากรมีจํานวนจํากัดทําใหผูผลิตเผชิญกับปญหาวาจะใชทรัพยากรไปในการผลิตอะไร
จึงจะไดรับประโยชนสูงสุด  ผูผลิตตองใชเทคนิคในการผลิตอยางไร  จึงจะไดผลผลิตมากที่สุด และ
สุดทายสินคาที่ผลิตไดจะนําไปขายใหกับใคร  จึงจะไดรับกําไรสูงสุด  ซ่ึงการตัดสินใจในการเลือกใช
ทรัพยากรเพื่อการผลิตของหนวยครวัเรือนตองคํานึงถึงเงินทุน  ประโยชนที่จะไดรับ  ความคุมคา 
และความมีคณุธรรม  ดังนี ้
                1.  เงินทุน   ครัวเรอืนตองประมาณการวาจะใชเงินทุนจํานวนมากนอยเพียงใดในการผลิต  
หรือมีเงินสะสมเพียงพอทีจ่ะนํามาลงทุนในการผลิตหรือไม  ถามีไมเพียงพอ  ครัวเรือนจําเปนตอง
ระดมเงินกูจากแหลงใด  และตองเสียดอกเบี้ยเงินกูหรือไม  ถาเสียตองเสียจํานวนเทาใด 
                2.  ประโยชนที่จะไดรับ   ครัวเรือนตองประมาณการวาจะไดรับประโยชนทั้งที่เปนตวัเงิน
และไมเปนตัวเงินจากการผลิตหรือไม  ประโยชนทีจ่ะไดรับนั้นเปนประโยชนเพื่อการบริโภคใน
ครัวเรือน  หรือเปนประโยชนจากการจัดจาํหนาย  เปนประโยชนที่ครัวเรือนจะไดรับในปจจุบนั
หรืออนาคต  และครัวเรือนพอใจในประโยชนที่จะไดรับหรือไม 
                3.  ความคุมคา  ครัวเรือนตองเปรียบเทียบเงนิทุนที่ตองจายไปในการผลิตกบัประโยชนที่
จะไดรับจากการผลิต  ซ่ึงครัวเรือนตองแยกพิจารณาวาจะไดรับประโยชนหรือไดรับกําไรสุทธิจาก
การขายมากนอยเพียงใด  ถามีกําไรมากครวัเรือนกจ็ะดําเนินการผลิตตอไป 
                4.  ความมีคุณธรรม   ครัวเรือนควรคํานึงถึงศีลธรรมและผลกระทบที่จะมตีอสังคมโดย
พิจารณาวาสินคาที่ผลิตนั้นเปนอันตรายตอผูบริโภคหรือไม  เชน  การผลิตเฮโรอีน  การผลิตฝน   
การผลิตยาบา   การผลิตอาหารที่ถูกตองตามหลักโภชนาการ  การใชสารเรงเนื้อแดงในสุกรซึ่งยา 
กลุมเบตาอโกนิสติกอใหเกิดมะเร็ง  จึงเปนอันตรายแกผูบริโภคเนื้อสุกร 
                 การผลิตสินคาบางชนิดจะมีผลกระทบตอสังคมทั้งในดานบวกและดานลบ  เชน  การผลิต
กลองโฟม  เพือ่จําหนายใหแกรานคาหรือรานอาหารทั่วๆ ไป  แมวาครวัเรือนจะไดรับรายไดจาก
การจําหนาย  แตในขณะเดยีวกันกระบวนการในการยอยสลายโฟมนัน้ทําไดยาก  ซ่ึงกอใหเกิด
ปญหามลพิษทางสิ่งแวดลอม  เชน  อากาศเปนพิษจากการเผาไหมของโฟม  ยอยสลายยากทําใหเกดิ
ขยะมูลฝอยข้ึนจํานวนมาก  เปนการเพิ่มตนทนุและระยะเวลาในการกาํจัดหรือยอยสลาย  เปนตน 
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การบริโภค  (Consumption) 
                 การบริโภคเปนสวนหนึ่งของกจิกรรมทางเศรษฐกิจที่มีบทบาทและความสาํคัญตอระบบ
เศรษฐกิจเปนอยางมาก  มนษุยทุกคนจําเปนตองบริโภคสินคาและบรกิารเพือ่ตอบสนองความตองการของ
ตนเอง  และการบริโภคยังมีความสําคัญตอการขยายตวัของระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม  
เพราะกอใหเกดิการขยายตัวทางดานการผลิต  การลงทุน  การจางงาน  ทําใหประชาชนมีรายไดและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนได 
                 การบริโภค   หมายถึง  การใชประโยชนจากสินคาและบริการเพื่อบําบัดความตองการ
ของตนเอง  และเพื่อนํามาเปนปจจยัในการผลิตสินคาและบริการประเภทอื่นๆ เพื่อตอบสนอง 
ความตองการของมนุษยโดยตรง  เชน  การรับประทานอาหาร   การดืม่น้ํา   ยาสีฟน   ผงซักฟอก   
การใชบริการรถโดยสารประจําทาง  การรบัการรักษาพยาบาลจากแพทย   การบริการทางการศึกษา   
การซื้อเสื้อผา   รถยนต   นาฬิกา   ตูเย็น   โทรทัศน   เปนตน  สรุปไดวา  การบริโภคมีความสําคัญ
และความจําเปนตอมนษุยและทําใหระบบเศรษฐกจิดาํเนนิการอยางตอเนื่อง  เพราะเมือ่มีการบริโภค  
ก็จะกอใหเกดิการผลิต  การแลกเปลี่ยน   การบริโภค   การขนสงและการสื่อสาร  การมีงานทําและ
สรางรายไดใหแกประชาชนในสังคม   ตลอดจนเกดิการคาและการลงทุนระหวางประเทศ  สงผลดี
ตอความกินดอียูดีของประชาชนทั้งประเทศ 
 

ประเภทของการบริโภค 
                  ในการบริโภคสินคาและบริการตางๆ นั้น  จะพิจารณาตามลักษณะของการผลิตสินคา
หรือประเภทของการบริโภคไดดังนี ้
                   1.  การบริโภคสินคาตามลักษณะของการผลติสินคา  ไดแก  การบริโภคสินคา
เกษตรกรรม  เชน  พืชผัก   ผลไม   เนื้อสัตวตางๆ  เปนตน  การบริโภคสินคาอุตสาหกรรม  เชน  
ตูเย็น   โทรทศัน   โทรศัพท   คอมพิวเตอร   เสื้อผา   รองเทา  เปนตน  และการบริโภคบริการตางๆ  
เชน  การฟงดนตรี  การรักษาพยาบาล  เปนตน 
                   2.  การบริโภคสินคาตามลักษณะความคงทนของสินคา  ไดแก  การบริโภคสินคาถาวร  
มีอายุการใชงานที่ยาวนาน  เชน  จักรเย็บผา   พัดลม   ตูเย็น   โทรทัศน   รถยนต   เสื้อผา  เปนตน  
สินคาดังกลาวนี้ใชบริโภคไดหลายครั้ง  และการบริโภคสินคาส้ินเปลืองหรือเปลี่ยนสภาพไปทันที
จากการบริโภค  เชน  อาหาร   น้ํามันเชื้อเพลิง   กาซหุงตม   เปนตน 
                  3.  การบริโภคสินคาตามลักษณะความจําเปนของการดํารงชีพ  ไดแก  การบริโภคสินคา
ที่มีความจําเปนในชวีิตประจําวัน  เชน  อาหาร  ที่อยูอาศยั   ยารักษาโรค   เครื่องนุงหม  เปนตน  
และการบริโภคสินคาฟุมเฟอย  เชน  เพชร   เครื่องสําอาง   รถยนต   เปนตน 
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ปจจัยท่ีกําหนดการบริโภค 
               ในการบริโภคสินคาและบริการแตละครั้ง  มนษุยจะตองมีการตัดสินใจในการเลือกบริโภค
ตามสภาพเศรษฐกจิและความตองการที่มีอยูเดมิ  แตอยางไรกต็าม  ความตองการในการบริโภคสินคาและ
บริการยังขึ้นอยูกับปจจัยบางอยางที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูบริโภค ดังตอไปนี้ 
               1.  รายไดของผูบริโภค   เปนปจจัยที่มีอิทธิพลมากตอการบรโิภคของผูบริโภคซึ่ง 
การบริโภคจะมีมากหรือนอยข้ึนอยูกับรายได  หากผูบริโภคมีรายไดมากก็จะบริโภคมากในทาง
ตรงกันขาม  ถาผูบริโภคมีรายไดนอยกจ็ะบริโภคนอย  จงึเห็นไดวา  รายไดเปนตัวจํากัดการบริโภค 
               2.  รสนิยมของผูบริโภค   ความพึงพอใจในสนิคาและบริการของประชาชนขึ้นอยูกับ
รสนิยมของผูบริโภค  ซ่ึงรสนิยมอาจจะเปลี่ยนแปลงไดตามสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคม
ในชวงเวลานัน้ดวย  เชน  บางคนชอบแตงกายตามสมัยนยิม  คาใชจายในการแตงกายก็จะสูงกวา
ปกติ  บางคนชอบดภูาพยนตร   บางคนชอบใชเครื่องประดับราคาแพง  เปนตน  ผูบริโภคบางคน
ตองการไดรับการยอมรับหรือการยกยองจากสังคม 
                3.  การเลียนแบบการบริโภค  จากอิทธิพลของสื่อมวลชนทุกประเภท  ทําใหผูบริโภค
เลียนแบบผูอ่ืนเพื่อตองการเปนที่ยอมรับของคนอื่น  เชน  การเลียนแบบดารา  นักรอง  การซื้อ
รถยนตมาใชโดยไมมีความจาํเปน  การแตงกาย  การใชส่ิงของเครื่องใชในชีวิตประจําวัน  เปนตน      
               4.  การศึกษาของผูบริโภค   การมีความรูความเขาใจในเรื่องตางๆ  ยอมมีอิทธิพลอยางมาก
ตอพฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภค  กลาวคือ  มีเหตุผลในการเลือกซื้อสินคาที่มีคุณภาพและ
ประโยชนในการใชสอย 
               5.  ระบบการคาและเครดิต   การซื้อสินคาและบริการในปจจบุันมักใชระบบการผอนสง  
ทําใหผูบริโภคที่มีรายไดนอยนิยมใชระบบสินเชื่อมากขึน้  เพราะไดสินคาและบริการมาใชทันที  
ทําใหเกิดการบริโภคเพิ่มมากขึ้น  เชน  บาน  รถยนต   โทรทัศน   คอมพิวเตอร   เปนตน 
               6.  ราคาของสินคา   ซ่ึงเปนไปตามกฎอุปสงค  กลาวคือ  สินคามีราคาถูก  ผูบริโภคจะซื้อ
มากขึ้น  และจะซื้อลดลงเมื่อราคาสินคาแพงขึ้น  ผูบริโภคที่มีรายไดนอยก็จะเลือกบรโิภคสินคาที่มี
ราคาถูกตามสภาพฐานะของตนเอง 
              7.  ความตองการออมทรัพยของผูบริโภค   ผูบริโภคบางรายตองการเก็บเงนิไวเปนมรดก
ใหลูกหลาน  บางรายเก็บเงนิไวเพื่อใชจายในยามจําเปน  เปนตน  จึงทําใหการบริโภคลดนอยลงใน
ปจจุบัน 
              8.  การคาดคะเนราคาสินคาและบริการในอนาคต   ถาผูบริโภคคาดวาสินคาชนิดใดจะมี
ราคาแพงขึ้นในอนาคต  ผูบริโภคก็จะเพิ่มการซื้อสินคาชนดินั้นในปจจุบัน  จะเหน็ไดวา  การคาดคะเน
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ราคาสินคาและบริการในอนาคต  จะมีความสัมพันธในทศิทางตรงกันขามกับการตัดสินใจเลือก
บริโภคในปจจุบัน 
                  จากปจจยัในการกําหนดการบรโิภคดังกลาว  ผูบริโภคตองคํานึงถึงความเหมาะสมใน
เรื่องตางๆ เพราะถาไมมีหลักการในการบรโิภคแลวกจ็ะทําใหเกิดความเดือดรอนในการดําเนนิชีวติ  
ดังนั้น  ผูบริโภคจึงตองมีหลักการในการบริโภคประจําใจ  
 

บทบาทหนาที่ของผูบริโภค 
                ในปจจุบันมีการแขงขันทางการคากันมากขึน้  ทําใหผูบริโภคมีทางเลือกในการบรโิภค
สินคาและบริการตาง  ๆมากขึน้  ผูประกอบการนําหลักการตลาดและการโฆษณาเขามาชวยในการสงเสรมิ
การขายสินคาและบริการ  จนในบางครั้งมีการโฆษณาชวนเชื่อจนเกนิความเปนจรงิทําใหผูบริโภค
ไมทราบความจริงเกี่ยวกับคณุภาพของสินคาชนิดนั้นหรือเขาใจผิดเกี่ยวกับคณุภาพของสินคาชนิด
นั้น  เมื่อบริโภคเขาไปอาจกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภคได  ในการซื้อสินคาและบริการทุกครั้ง  
ผูบริโภคควรพิจารณาถึงคณุภาพสนิคาและบริการ  คุณประโยชนของสินคาและบริการนั้นแลว ทํา
ใหเกดิอันตรายตอตัวผูบริโภค  ผูบริโภคมีสิทธิที่จะรองเรียนตอหนวยงานทีใ่หการคุมครองผูบริโภค  เชน  
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข  กรมการคาภายใน  กระทรวงพาณิชย เปนตน 
รวมทั้งมีกฏหมายคุมครองผูบริโภคเพื่อใหผูบริโภคไดรับการคุมครองอีกทางหนึ่ง  ซ่ึงการรองเรียน
ของผูบริโภคจะมีประโยชนตอตนเองและผูอ่ืน  ทําใหทุกคนที่ไดรับความเดือดรอนไดรับความคุมครอง
หรือไมตองรับอันตรายจากสินคาและบริการตางๆ นั้น จึงถือวาเปนการพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน
ของผูบริโภคทางหนึ่งดวย 
 

หลักการและวิธีการเลือกบริโภค 
                  1.  หลักการบริโภค   ในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาและบริการมีปจจัยมากมายหลาย
ประการที่ควรพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบ  ดังนั้น  หลักในการพจิารณาเลือกซื้อสินคาและ
บริการมี  3  ประการ  ดังนี ้
                           1.  ความจําเปน   ในอันดบัแรกตองดูทีค่วามจําเปนกอนวามีความจาํเปนในการใช
สินคาและบริการนั้นมากนอยเพียงใด  เพราะมีรายไดจํากัด  จึงตองเลอืกซื้อของที่มีความจําเปน 
                           2.  ประโยชนของสินคาและบริการ  นอกจากความจําเปนในการเลือกซื้อสินคา
และบริการตางๆ แลวยังตองคํานึงถึงประโยชนของสินคาและบริการชนิดนั้นๆ วามปีระโยชนมาก
นอยเพยีงใด 
                           3.  ความประหยดั  ส่ิงทีค่วรคํานึงถึงอีกประการหนึ่ง  คือ  ราคาของสินคาควร
พิจารณาวาสินคาและบริการมีระดับราคาทีเ่หมาะสมมากนอยเพยีงใดกบัคุณภาพของสินคาควร
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เปรียบเทียบราคาและคุณภาพของสินคากอนการตัดสินใจซื้อ  เพื่อจะไดซ้ือสินคาและบริการที่
ประหยดัและคุมคามากที่สุด 
 

วิธีการเลือกบริโภค 
                 ในการเลือกซื้อสินคาและบริการมีวิธีการเลือกอยูหลายประการดังนี ้

1. เปรียบเทียบราคาและคุณภาพของสินคาและบริการ  ปจจุบันธุรกิจดานการคามี   
การแขงขันกนัสูงมาก  ทําใหเกิดการแขงขันดานราคาขึ้น  จึงควรเลือกซื้อสินคาและบริการที่มีราคา
เหมาะสมกับคณุภาพ  การซื้อสินคาและบริการที่มีราคาถูกที่สุดอาจจะไดสินคาที่ไมมีคุณภาพได
เพราะบางครั้งสินคาที่มีราคาถูกก็ไมใชสินคาที่มีคุณภาพเสมอไป  หากเปนสินคาอุปโภคบริโภค  
ควรคํานึงถึงความสดของสินคา  และตรวจสอบวันผลิต  วันหมดอายุของสินคา  สวนสินคาที่เปน
เครื่องใชตางๆ เชน  เครื่องใชไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  เปนตน  ควรคํานึงถึงคุณภาพ  
 การรับประกนั  การบริการหลังการขาย  เปนตน 

2. พิจารณาราคาตอหนวยของสินคาโดยการพิจารณาเปรยีบเทียบราคาและปริมาณของ 
สินคาชนิดเดยีวกันหรือสินคาที่คลายคลึงกันในกรณีที่คณุภาพไมแตกตางกันแตมีขนาดหรือปริมาณ
ไมเทากัน  ในสินคาแตละชนิดจะมีหลายยีห่อ  เชน  ยาสีฟน  ผงซักฟอก  สบู   ยาสระผม   เปนตน  
ในการพจิารณาควรใชวิธีการเปรียบเทียบราคาตอหนวย  โดยการนําราคาสินคาหารดวยปริมาณ
หรือน้ําหนกัสินคา  เชน  ผงซักฟอกบัส  น้าํหนัก  700  กรัม  ราคา  39  บาท  ผงซักฟอกแฟร  
น้ําหนกั  700  กรัม  ราคา  30  บาท  หากเปรียบเทียบราคาตอหนวย จะเห็นไดวา  ผงซักฟอกแฟรมี
ราคาตอหนวยถูกกวาผงซักฟอกบัส 

3. บริการหลังการขาย  เปนสิ่งที่ควรคํานึงถึงในการเลือกซือ้สินคาที่เปนเครื่องใชตางๆ  
เชน  โทรทัศน   เครื่องซักผา   พัดลม  เปนตน  ควรเลือกสนิคาจากผูผลิตที่มีความมั่นคง ไดรับ 
ความเชื่อถือ  และมีความเชีย่วชาญทางดานสินคาชนิดนัน้โดยเฉพาะ เพราะสินคาบางชนิดม ี
ความละเอียดออนสูง  จําเปนตองไดรับการดูแลรักษาอยางสม่ําเสมอ  ผูผลิตรายใดที่มีบริการหลัง
การขายที่ดี  สินคาของผูผลิตรายนั้นก็มกัจะไดรับความนยิมจากผูบริโภคเสมอ 

4. ชวงเวลาในการซื้อสินคาและบริการ  สินคาบางชนิดในชวงเวลาหนึ่งจะมีราคาสูง 
มากและจะมีราคาถูกลงในชวงเวลาหนึ่ง  คือ ผลผลิตทางดานการเกษตร  เชน  ผักชนิดตางๆ จะมี
ราคาแพงมากในชวงเทศกาลถือศีลกินเจ  เพราะผูบริโภคมีความตองการบริโภคผักมากในชวง
เทศกาลกินเจ  หรือมะนาวจะมีราคาแพงมากในชวงฤดูรอน  และมีราคาถูกมากในชวงฤดูหนาว
เพราะมะนาวจะออกผลมากในชวงฤดหูนาว  เปนตน 
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หนังสืออางองิ 
 

กมล   ทองธรรมชาติ  และคณะ.  หนงัสือสาระการเรียนรูพื้นฐาน  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา   
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ใบงานที่   2.1 
 

คําชี้แจง     ใหนักเรียนอานกรณีตัวอยางแลวรวมกนัวเิคราะหและประเมินคาตามหวัขอที่กําหนดให 
กรณีตัวอยางที่  2 

พอแมชวนจักร  และพรไปตลาดในวนัหยดุเพื่อซ้ือเครื่องใช  และของกินมาเก็บไว  
เนื่องจากในวนัธรรมดานั้น  พอแม  ตองไปทํางาน จักรและพรตองไปโรงเรียน 

พอ : แมไดจดรายการที่จะซือ้ของเรียบรอยแลวใชไหมจะ 
แม : เรียบรอยแลวคะมีรายการที่จะตองซื้อประเภทของใชและของกิน  ซ่ึงเปนของพวกลูก ๆ 
ตองการ 
จักร : ผมตองการซื้อแปรงสีฟนอันใหมครับ 
พร : พี่จักรซื้อแปรงสีฟนชนดิมีของแถมดวยนะ หนูชอบของแถม 
พอ : การเลือกซื้อแปรงนั้นควรดูวามีขนแปรงนุม  ไมระคายเหงือก  และทนทาน  ดจูากคุณภาพซึง่
เปนที่รับรองของผูที่เคยใชแลวไดผลมิใชดทูี่ของแถมนะจะ 
แม : พอพูดถูกแลวละจะเพราะการจูงใจผูซ้ือดวยของแถมนั้นเราไมแนใจวาคณุภาพเขาดีหรือไม
และตองดูที่เครื่องหมายการคาดวย  แตถาเปนเทศกาลที่ผูจําหนายเขาตองการคนืกําไรใหแกลูกคาก็
เปนอีกเรื่องหนึ่ง 
พร : รายการอาหารประเภทผักที่เราจะซื้อมีอะไรบางคะแม 
แม : มีผักบุง  ผักกาด  ผักคะนา  เราชวยกันเลือกซิจะ 
พร : หนูเลือกผักประเภทแมลงกินเปนรู ๆ บาง  จะไดปลอดภัย  แสดงวา  พวกแมลงยงักินได ก็คง
ปลอดจากสารเปนพิษ 
พอ : เกงมากจะ  ที่ลูกรูจักคิดที่จะเลอืกซื้อผักสด  จักรไปซื้อขาวสารกับพอดีกวา  ใหแมกับนองดู
ผลไม  แลวนดัพบกันทีห่นาตลาดสดนะจะ 
พร : พอคะ  หนูซ้ือขนมปุยฝายมาฝากพอ  1  ถุง  เอาชนิดไมใสสีมาดวย 
พอ : ดีแลว  พอชอบของกินที่ไมใชสีปรุงแตง  ถาจะใชสีก็เปนสีที่ไดมาจากพืชธรรมชาติ 
จักร : แมครับ  ขาวสารที่แมส่ังใหซ้ือนั้น  คราวนี้ผมกับพอเลือกซื้อขาวกลองมากินแทนที่จะใชขาว
ขาวเหมือนครัง้กอน ๆ  
แม : แมซ้ือนมสดบรรจุกลองมาใหลูก ๆ ดวย  ดูเครื่องหมายการคา  ดูวันผลิตและวันหมดอายุ  
เรียบรอยแลว  สามารถกินไดจนถึงเดือนหนา 
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พร : หนูเหน็ทุเรียนวางอยูที่แผงขายของ  แตมีไมมาก  ราคากิโลกรัมละ  80  บาท  แมอยากทาน
ไหมคะ 
แม : ราคาแพงเกินไปนะจะ  ตอนนี้ไมใชฤดูกาลที่ทุเรียนจะออกผล  เอาไวซ้ือตอนที่มีมาก ๆ ก็แลว
กันราคาจะถูกลงไปมาก  บางครั้งราคากิโลกรัมละ  30 - 35  บาท  เทานั้นเอง  อดใจไวหนอยกนิ
ผลไมอยางอื่นไปกอน  ประเทศไทยเราอุดมสมบูรณไปดวยผลไมทุกฤดูกาลอยูแลว 
 

คาํถาม 
 

1.  บุคคลในครอบครัวนี้เลือกซื้อสินคาดวยหลักการใด  ยกตวัอยางประกอบ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 

2. การเลือกซื้อสินคาของครอบครัวในกรณีตัวอยาง  มีประโยชนตอสุขภาพอนามยัของ
สมาชิกในครอบครัว  และพฤติกรรมการบริโภคของครอบครัวอยางไร  จงอธิบาย 

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

3. การเปนผูบริโภคที่ดีของครอบครัวในกรณีตวัอยางเปนประโยชนตอสังคมและ
ประเทศชาติอยางไร 

 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
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ใบงานที่  2.2 
 

เร่ือง  รูจักบริโภค 
 

คําชี้แจง  ใหนกัเรียนอานกรณีตัวอยาง ที่  1  แลวชวยกนัตอบคําถาม 

 

กรณีตัวอยางที่  1 

 นุชเปนนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  กอนวันเปดภาคเรียนพอและแมพานุชไปซื้อเสื้อผา
และอุปกรณการเรียนในฐานะเปนนกัเรียนใหมของโรงเรียน  พอ  แม  บอกนุชวามเีงินอยูในวงเงนิ
จํากัดเพียงจาํนวนหาพันบาท  ใหนุชตดัสินใจเลือกซื้อเฉพาะของที่จําเปน 
 

คําถาม 
 ถานักเรียนเปนนุชจะวางแผนตัดสินใจเลือกซื้อสินคาอะไรบาง  ราคาประมาณเทาใดมี

หลักการในการตัดสินใจซื้ออยางไรบาง  อธิบายเหตุผล 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
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เฉลยใบงานที่  2.1 
 

คําถาม 1.  บุคคลในครอบครัวนี้เลือกซ้ือสินคาดวยหลักการใด  ยกตัวอยางประกอบ 
1.   สินคาที่มีคุณภาพ  ตวัอยางเชน  การเลือกซื้อแปรงสีฟน  พอแนะนําใหซ้ือ 

แปรงที่มีขนแปรงนุม  มีการรับรองคุณภาพ  มีตราเครื่องหมายการคา 
2. สินคาที่ปลอดภัย  ตวัอยางเชน  การเลือกซื้อผักของพร  โดยการเลือกซือ้ผักที่ 

ปลอดสารพิษและการเลือกซื้อขนมชนิดทีไ่มใสสี  หรือใชสีจากพืชธรรมชาติ 
3. สินคาที่มีประโยชนมากกวาชนิดอื่น  ตวัอยางเชน  การซื้อขาวสารประเภท 

ขาวกลองเพราะอุดมไปดวยวติามินบี  ซ่ึงเปนประโยชนตอรางกาย 
4. สินคาที่ไดมาตรฐาน  ตัวอยางเชน  การซื้อนมสดแมจะดวูันผลิต  วันหมดอายุ  

ตลอดจนมีเครือ่งหมายการคาที่ไดรับอนุญาตแลวที่ขางกลองดวย 
5. สินคาที่ราคาถูก  ตัวอยางเชน  แมสอนใหลูกรูวาควรซื้อผลไมคือทุเรียน   

ตามฤดูกาล  เพราะราคาจะถูก 
2. การเลือกซ้ือสินคาของครอบครัวในกรณีตัวอยาง  มปีระโยชนตอสุขภาพอนามยัของ 

สมาชิกในครอบครัว  และพฤติกรรมการบริโภคของครอบครัวอยางไร  จงอธิบาย 
 ไดของดีมีคุณภาพ  ปลอดภยั  และราคาถกู  ทําใหมีความปลอดภัยในการบริโภค 

ไมเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัย  และสงผลใหสมาชิกในครอบครัวเลือกบริโภคในสิ่งที่จําเปน 
3.  การเปนผูบริโภคท่ีดีของครอบครัวในกรณีตัวอยางที่เปนประโยชนตอสังคมและ 

ประเทศชาติอยางไร 
1.   ปลอดภัยตอสุขภาพอนามัย 
2. ไดของดีราคาถูก 
3. ประหยดัคาใชจาย 

 
เฉลยใบงานที่  2.2 

 

เร่ือง  การผลิต  การบริโภค 
 

ตอนที่  1  คําชีแ้จง  ใหนักเรยีนชวยกนัทําแผนผังความคดิเกีย่วกับเรื่องการผลิต 

กรณีตัวอยางที่  1   

 ตามขอเสนอแนะของนักเรียน  และอยูในดลุยพินิจของครูผูสอน 
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แผนการจัดการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา 
กลุมสาระการเรียนรู  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม                           ชวงชั้นที่  3 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  เร่ือง  ความรูพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร                        ปการศึกษา  2552 
แผนการเรียนรูที่  3  หนวยเศรษฐกิจ                                                               จํานวน  1  ชั่วโมง 
ผูสอน นางจาตุพร   อยูศิริ   โรงเรียนวัดกําแพง    สํานักงานเขตบางขุนเทียน   กรุงเทพมหานคร 
วัน/เดือน/ป  ทีท่ําการสอน  วนัที่  8  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2552             เวลา 12.30 – 13.30  น. 
*************************************************************************** 
มาตรฐานการเรียนรู 

ส  3.1  เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรพัยากรในการผลิตและการบริโภค  การใช
ทรัพยากรที่มอียูจํากดัไดอยางมีประสิทธิภาพ  และคุมคา  รวมทั้งเขาใจหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง  เพื่อการดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ 

 

มาตรฐานชวงชั้นที่  3  (ม. 1- ม. 3 ) 
เขาใจความหมายของเศรษฐศาสตรปจจัยการตัดสินใจเลือกใชทรัพยากรเพื่อการผลิตโดย 

คํานึงถึงตนทุนและผลประโยชนที่จะไดรับอยางคุมคาและมีคุณธรรม 
 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 บอกความหมายและบทบาทของหนวยเศรษฐกิจที่สําคญัซึ่งไดแก  หนวยครวัเรือน   
หนวยธุรกิจ  และหนวยรัฐบาล 
 

สาระสําคัญ 
 การผลิต  การจําหนายจายแจก  และการบริโภคสินคา  เปนกระบวนการทางเศรษฐกจิ  
สวนหนวยที่ดาํเนินกจิกรรมทางเศรษฐกิจเรียกวา  หนวยเศรษฐกิจ 
 หนวยเศรษฐกจิ ที่สําคัญ  ไดแก  หนวยครัวเรือน (Household)  หนวยธุรกิจ (Firm  or  
Enterprise)  และหนวยรัฐบาล  (Government  Agency)  แตละหนวยเศรษฐกิจมหีนาทีแ่ละ
วัตถุประสงคแตกตางกัน 
 

จุดประสงคการเรียนรู 
1. นักเรียนบอกความหมาย  และบทบาทหนาที่ ของหนวยครัวเรือน  หนวยธุรกิจ   

และหนวยรัฐบาลได 
2. จากตัวอยางของจริงที่ครูนํามานักเรียนสามารถแยกประเภทของหนวยครัวเรือน   

หนวยธุรกิจ  และหนวยรัฐบาล ตามบทบาท และหนาที่ไดถูกตอง 
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เนื้อหาสาระ 
1. หนวยครัวเรือน 
2. หนวยธุรกิจ 
3. หนวยรัฐบาล 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู 
ขั้นนํา 

1. ครูนํา “ขาวเหนียวหมูปง / นมเปรี้ยวดัชมิลล / น้ําประปาดื่มได” ใหนกัเรียน 
วิเคราะหถึงแหลงที่มาของการผลิตวามาจากที่ใด (ขาวเหนียวหมูปง – จากแมคา / นมเปรี้ยว         
ดัชมิลล – บริษัทดัชมิลล  จํากัด / น้ําประปาดื่มได – รัฐบาลเปนผูกําหนดการผลิต) (ทักษะการจํา  
ทักษะการวิเคราะห) 

2. เมื่อนักเรียนทราบถึงแหลงที่มาของตัวอยางขางตนแลว  ครูสรุปวาที่มาดังกลาว 
เรียกวา หนวยเศรษฐกิจ และเชื่อมโยงความรูวา “วันนี้เราจะมาศึกษากนัวาหนวยเศรษฐกิจแตละ
หนวยมีหนาทีอ่ะไร  และมีความสัมพันธกนัอยางไร  ครูเขียนหวัขอที่จะเรียนบนกระดาน 
 

ขั้นสอน 
 ขั้นที่  1  การฝกจิตเบื้องตน (จิตตภาวนา )  
 เปนการเตรียมความพรอมในการเรียนและฝกจิตใหมีสมาธิ  มีขั้นตอน ดังนี ้

3.  นักเรียนปฏิบัติสมาธิ ตามหลักอานาปานสติ (การกําหนดลมหายใจเขา – ออก ให 
สติอยูกับลมหายใจเขาออกเปนหลัก)  ใชเวลา  5  นาที  โดยการปฏิบัตดิังนี้   

3.1  นักเรียนทกุคนรําลึกถึงคุณพระรัตนตรัย  (พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ )  
โดยใหนั่งตวัตรง  แตไมเกร็งตัว  หงายมือ มือขวาทับมือซาย   

3.2   หลับตากาํหนดลมหายใจเขา - ออก ใหสติอยูกับลมหายใจเขา - ออก ไมเผลอ 
สติ  ไมคิดเรื่องอื่นขณะปฏิบตัิสมาธิใหนักเรียนมีความเพยีรพยายาม (สัมมาวายามะ) มีความรูตัว  
ทั่วพรอม (สัมมาสติ) และมีจติใจจดจออยูกบัลมหายใจเขา - ออก (สัมมาสมาธิ)  (ฝกฝนใหนักเรยีน
รูจักการใช  หู  ตา  จมูก  กาย และใจในการเรียนรูเกดิการพัฒนาสมองและการใชทักษะของรางกาย
ทั้ง  5 : ส.สัมผัส) 
 

ขั้นที่  2  ขั้นการศึกษา 
4. ใหนกัเรียนแบงกลุมออกเปน  3  กลุม ตามความสมัครใจ  เพื่อจับสลากศึกษา 

เกี่ยวกับความหมาย  บทบาทหนาที่ของหนวยเศรษฐกิจตางๆ กลุมละ  1  หนวย  ดังนี้            
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กลุมที่  1    หนวยครวัเรือน 
กลุมที่  2    หนวยผลิตหรือหนวยธุรกิจ 
กลุมที่  3   หนวยรัฐบาล  

              นักเรยีนแตละกลุมตองปฏิบัติ ดังนี้ 
-  นักเรยีนแบงกลุมกันดวยความเรียบรอย  จับสลากหวัขอที่จะศึกษา แบงหนาทีแ่ละ

มอบหมายงานกันโดยใชวาจาที่สุภาพ  ไพเราะ พูดในสิ่งที่เปนประโยชนและพดูถนอมน้ําใจผูอ่ืน 
ในขณะศึกษาใบความรู และหนังสือ ควรอานในใจไมอานเสียงดังรบกวนเพื่อน ไมชวนเพื่อนคุย 
หรือพูดจาเหลวไหล ไรสาระ  หรือพูดจาเพอเจอ (สัมมาวาจา) 

-  ไมบังคับเพือ่นใหเขากลุมกับตนเองโดยที่เพื่อนไมเต็มใจ และไมปฏิเสธหากเพื่อนจะขอ
เขากลุมดวย ตองปฏิบัติ หรือกระทําในสิ่งที่ถูกตองเหมาะสมในการอยูรวมกันในสังคม 
(สัมมากัมมันตะ) 

-  ชวยกันทํางานที่ไดรับมอบหมายใหเสรจ็ทันเวลาที่กําหนด มีความรบัผิดชอบตอหนาที่
ของตนเอง  (สัมมาอาชีวะ) 

โดยใหนกัเรียนแตละกลุมเขยีนสรุปสาระสําคัญในหวัขอทีก่ลุมตนศกึษาจากใบความรูที่  3  และ
หนังสือเรียนวชิาเศรษฐศาสตร  ใชเวลา 10  นาที  ( สัมมาวายามะ  สัมมาสติ  สัมมาสมาธิ  สัมมาทิฐิ  
สัมมาสังกัปปะ  ทักษะการอาน  การทํากิจกรรมกลุม  การสรุปความรู  การเขียน  ส.สืบคน ) 
 

 ขั้นที่  3  ขั้นผลของการศึกษา 
 5.  ใหนกัเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมานําเสนอในหวัขอที่กลุมตนศึกษาใหเพื่อน    
รวมชั้นฟงหนาช้ันเรียน  พรอมทั้งเปดโอกาสใหเพื่อนรวมชั้นซักถามปญหาที่สงสัย และสมาชิก
กลุมชวยกันตอบคําถามของเพื่อน  นักเรียนที่ฟงการนําเสนอของแตละกลุม สรุปความรูที่ไดรับลง
ในสมุดวิชาสังคมศึกษา   (ทกัษะการนําเสนอ , ทักษะการฟง , การเขียนสรุปความ ,ส.สรุปผล ,     
ส.สงสัย , สัมมาวาจา , สัมมาทิฐิ ,สัมมาสังกัปปะ) 
 6.  ครูอธิบายเพิ่มเติม 
 

ขั้นสรุปผล 
7.  ครูและนักเรียนรวมกนัสรุปเนื้อหา  ( ส.สรุปผล , สัมมาสังกัปปะ) 

นักเรียนรวมกนัตอบคําถาม  ดังนี ้
- หนวยเศรษฐกจิ  มี  3  ชนิด  มีความสัมพันธกันอยางไร (เอื้อใหกิจกรรม 

ทางเศรษฐกิจดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ) 
8. ครูใหนักเรียนชวยกันคิด และวางแผนขั้นตอนการผลิตสินคาและบริการในระดับ 
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ครัวเรือน 1 ตัวอยาง  (ส.สงสัย , ส.ส่ังสม) 
- จะผลิตอะไร 
- มีปจจัยการผลิตอะไรบาง 
- มีขั้นตอนการผลิตอยางไร 

                        โดยครูเขียนขอเสนอของแตละคนลงบนกระดาน  นกัเรยีนชวยกนัตัดสินใจโดย    
ยกมือนับจํานวนคนที่เห็นดวย ตดัสินตามเสียงขางมาก  เมื่อเลือกสินคาที่จะผลิตไดแลวชวยกันคิด
และวางแผนการใชปจจัยการผลิต (ที่ดิน  ทุน  แรงงาน  การประกอบการ ) พรอมทั้งบอกขั้นตอน
ของการผลิตมาพอเขาใจ  ( ทกัษะการสังเคราะหความรู , การแสดงความคิดเห็น , สัมมาวาจา ,  
การใชหลักประชาธิปไตย ) 

9. นักเรียนทําใบงานที่  3.1 , 3.2  สงตามเวลาที่ครูกําหนด (สัมมาวายามะ , สัมมาสติ  
,สัมมาสมาธิ , สัมมากัมมันตะ , สัมมาอาชีวะ , ส.ส่ังสม) 
               10.  ครูใหนักเรียนนําสินคาที่ใชในการอุปโภค หรือบริโภค  เชน  ขนม  ปากกา  แปง  
ผลไม   เปนตน  มาคนละ 1  อยาง  ในชัว่โมงถัดไป 
 

สื่อการเรียนรู 
1. บัตรคํา 
2. ใบความรูที่  3 
3. ใบงานที่  3.1 , 3.2 
4. หนังสือเรียนวชิาเศรษฐศาสตร 

 

แหลงเรียนรูเพิ่มเติม 
             1.  หองสมุดโรงเรียน 
             2.  อินเทอรเน็ต 
                  http://school.obec.go.th/bankokwit/Untitled-1.htm 
                  http://school.obec.go.th/mrPattra/k4.htm 
                  http://reg.ksu.ac.th/teacher/sakkasam/lession2.html 
                  http://eduarea.bkk2ict.net/economic/e-learning/unit03/lesson2.html                
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การวัดและประเมินผล 
 

ขอบเขตการวดั วิธีการ เครื่องมือ ผูประเมิน 
1.  ดานความรู 
  -  ความหมาย 
บทบาทหนาทีข่อง
หนวยครัวเรือน 
  -  ความหมาย  
บทบาทหนาทีข่อง
หนวยธุรกิจ 
  -  ความหมาย  
บทบาทหนาทีข่อง
หนวยรัฐบาล 

 
-  การตอบปากเปลา 
- ศึกษาใบความรู 
และหนังสือเรียน 
-  การทําใบงาน 

 
-  คําถาม 
-  ใบความรูที่  3 
-  หนังสือเศรษฐศาสตร 
-  ใบงานที่  3.1 , 3.2 

 
ครูผูสอน 

2.  ดานทักษะ 
- การทํางานกลุม 
- การจํา 
-  การอาน 
- การวิเคราะห 
- การสังเคราะห 
- การตั้งคําถาม 
-  การนําเสนอผลงาน 
-  ทักษะ  7  ส. 

 
 

การสังเกต 

 
-  คําถาม 
-  แบบสังเกต
พฤติกรรมการทํางาน
กลุม 
-  แบบประเมนิ
พฤติกรรม  7  ส. 

 
ครูผูสอน 
นักเรียน 

3.  ดานคุณลักษณะ
อันพึงประสงค  
จริยธรรม  คานิยม 
- ความตั้งใจ 
- ความมารยาท      
ในชั้นเรยีน 
- ความรับผิดชอบ 

 
 
 

การสังเกต 

 
- แบบประเมนิ
คุณธรรมจริยธรรม / 
คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค 
- แบบบันทกึการสง
งาน 

 
ครูผูสอน 
นักเรียน 
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ขอเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
                                                  ลงชื่อ ............................................ รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
                                                             (นายปยะพงษ   ภิรมยไชย) 
                                                              …….. /………/……… 
 

บันทึกผลการจัดการเรียนรู 
               นักเรียนฝกสมาธิไดดีขึ้น และพรอมเพรียง ใชมรรคมีองคแปด ในการทํากจิกรรมกลุม 
โดยแบงกลุมกนัทํางานตามความสมัครใจดวยความเรียบรอย ชวยเหลือกนัทํางานใหเสร็จตามเวลา
ที่กําหนด ใชวาจาที่สุภาพ ยอมรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนรวมกลุม การประเมินพฤติกรรมการมี
สวนรวมในการทํากิจกรรมกลุม จํานวน 3 กลุม ปรากฏผล ดังนี้  อยูในระดับดี จํานวน 2  กลุม คิด
เปนรอยละ  66.66  และอยูในระดับปานกลาง จํานวน 1 กลุม คิดเปนรอยละ 33.33   ดานการสงงาน
พบวา มีนกัเรยีนสงงานตรงเวลา  จํานวน 29  คน  คิดเปนรอยละ  87.87  และนักเรียนที่สงงานชา 
จํานวน 4  คน คิดเปนรอยละ  12.12  ใชทักษะ 7 ส. ในการทํากจิกรรมกลุม ไดแก ส.สงสัย  ส.สัมผัส  
ส.สืบคน  ส.ส่ังสม และ ส.สรุปผล  โดย ส.สืบคน ชวยกนัศึกษาใบความรู  หนังสือเรียน ในหวัขอที่
ไดรับมอบหมาย ส.ส่ังสม การทบทวนความรู การทําใบงาน ทําแบบฝกหัด และ ส.สรุปผล ชวยกัน
สรุปความรูรวมกับเพื่อนและครู จากการประเมินพฤติกรรมโดยภาพรวมแลวพบวา อยูในระดับด ี
 

               ปญหาและอุปสรรค 
                ตัวแทนกลุมที่ออกไปนําเสนอผลงานไมคอยมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน โดยมากมักจะ
เปนคนเดิมทีเ่คยออกไปนําเสนอแลว 
 

               ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
               ครูใหนักเรยีนเปลีย่นตวัแทนกลุมในการนําเสนอขอมูล โดยคนที่เคยนําเสนอแลวเปด
โอกาสใหเพื่อนคนอื่นออกไปนําเสนอผลงาน และชวยแนะนําขัน้ตอน วิธีการนําเสนอใหถูกตอง
  
                                                 ลงชื่อ    .............................................. ผูสอน 

                ( นางจาตุพร      อยูศิริ) 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมกลุม 
 

กลุมที่ ............. 
สมาชิกภายในกลุม   1.  ………………………………….      2.  ……………………………… 
        3.  ………………………………….      4.  ……………………………… 
                                 5.  …………………………………..     6.  ……………………………… 
                                 7.  …………………………………..     8.  ……………………………… 
คําชี้แจง  ใหทาํเครื่องหมาย  √   ในชองที่ตรงกับความเปนจริง 

คุณภาพการปฏิบัติ 

ที่ รายการพฤติกรรม 
ดี ปาน

กลาง พอใช 

ไม
ปฏิบัติ
ควร

ปรับปรุง 
1 มีการปรึกษาและวางแผนรวมกันกอนทาํงาน 3 2 1 0 
2 มีการแบงหนาที่อยางเหมาะสมและสมาชิก

ทําตามหนาทีทุ่กคน 
    

3 มีการปฏิบัติงานตามขั้นตอน     
4 มีการใหความชวยเหลือกัน     
5 ผลงานเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนด     
6 ผลงานเสร็จทันตามกําหนดเวลา     
7 ผลงานมีความคิดริเริ่มสรางสรรค     
8 ผลงานแสดงถึงการนําความรูทีไ่ดมาประยุกตใช     
9 สามารถใหคําแนะนํากลุมอ่ืนได     

รวม  
 

เกณฑการใหคะแนน                                                     ลงชื่อ ......................................ผูประเมิน 
           พฤติกรรมหรือผลงานที่ชัดเจน ถือวาดี                         ............/............/.......... 
ให  3  คะแนน                                                              เกณฑการตัดสินคณุภาพ 
           พฤติกรรมหรือผลงานเทียบเทาคนทัว่ไป                 ชวงคะแนน                 ระดบัคุณภาพ  
ถือวาปานกลางให  2  คะแนน                                                21 – 30                              ดี 
           พฤติกรรมหรือผลงานต่ํากวาคนทัว่ไป                        11 – 20                           พอใช 
ถือวาพอใช ให  1  คะแนน                                                       0 - 10                           ปรับปรุง 
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แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรม  /  คุณลักษณะอันพึงประสงค 
........................................................................... 

ชื่อผูประเมิน ...................................................................................... ชั้น............ เลขที่ .............. 
คําชี้แจง  ใหทําเครื่องหมาย  √  ลงในชองท่ีตรงกับความเปนจริง 
 

ระดับการปฏบิัติ รายการประเมนิ พฤติกรรมที่แสดงออก 
3 2 1 

หมายเหต ุ

1.  มีความกระตือรือรนสนใจแสวงหาความรู     
2.  หาความรูเพิ่มเติมโดยการสนทนา   ถาม   ฟง  และอาน     

1.  มีความสนใจ
ใฝรู 

3.  มีความสุขในการเรยีนรู      
4.  มีการวางแผน และจัดระบบในการทํางาน     
5.  ทํางานตามขั้นตอนตางๆที่ไดวางไว     

2.  ความมี
ระเบียบวินยั 

6.  ตรวจสอบความถูกตอง ความเรยีบรอยของงาน     
7.  ยอมรับผลการทํางานของตนเองทั้งดีและไมดี     
8.  ทํางานที่ไดรับมอบหมายใหเสร็จทันกําหนด     

3.  ความ
รับผิดชอบ 

9.  ไมกระทําสิ่งที่เปนผลเสียตอสวนรวม     
10.  ไมทอถอยในการทํางานเมื่อมีอุปสรรค     
11.  มีความอดทนในการแกปญหา     

4.  ความมุงมัน่
และอดทน 

12.  ตั้งใจทํางานจนสําเร็จ ไมทิ้งงานกลางคัน     
13.  บันทึกขอมูลตามความเปนจริงและไมใช
ความคิดเหน็ของตนเองไปเกีย่วของ 

    

14.  ไมลอกผลงานของคนอื่น     

5.  ความซื่อสัตย
สุจริต 

15.  เคารพหรือปฏิบัติตามขอตกลง กฎ  กติกา 
หรือระเบียบของกลุมที่กําหนดไว 

    

16.  เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตัว     6.  ความเสียสละ 
17.  มีน้ําใจเอือ้เฟอเผื่อแผตอผูอ่ืน     
18.  อธิบายหรือแสดงความคดิอยางมีเหตุผล     
19.  ยอมรับฟงขอคิดเห็นทีม่ีเหตุผลของผูอ่ืน     

7.  ความมี
เหตุผล 

20.  ไมยึดมัน่ความคิดเหน็ของตนเองยอมรับ
การเปลี่ยนแปลง 
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เกณฑการใหคะแนน 
 พฤติกรรมหรือผลงานที่ชัดเจนถือวา ดี ให  3    คะแนน 
 พฤติกรรมหรือผลงานเทียบเทาคนทั่วไป ถือวา ปานกลาง ให  2   คะแนน 
 พฤติกรรมหรือผลงานต่ํากวาคนทั่วไป ถือวา พอใช  ให  1  คะแนน 
 

เกณฑการตัดสินระดับคุณภาพ 
 ชวงคะแนน  ระดับคุณภาพ 
   41 – 60                        ดี 
   21 – 40         พอใช 
     0 -  20        ปรับปรุง 
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ใบความรูท่ี 3 
 

หนวยธุรกิจ 
 

หนวยธุรกิจ 
 การผลิต  การจําหนายจายแจก  และการบริโภคสินคา เปนกระบวนการทางเศรษฐกจิ  สวน
หนวยที่ดําเนนิกิจกรรมทางเศรษฐกิจเรียกวา  หนวยเศรษฐกิจ 
 หนวยเศรษฐกจิ ที่สําคัญ  ไดแก  หนวยครัวเรือน  (Household)  หนวยธุรกิจ  (Firm  or  
Enterprise)  และหนวยรัฐบาล  (Government  Agency)  แตละหนวยเศรษฐกิจมหีนาทีแ่ละ
วัตถุประสงคแตกตางกันไปดังนี ้

1. หนวยครัวเรือน  หมายถึง  หนวยเศรษฐกิจที่ประกอบดวยบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไปที่ 
อาศัยอยูดวยกนั  มีการตัดสนิใจรวมกันในการใชทรัพยากรเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด  โดยสมาชิก
ของครัวเรือน อาจเปนทั้งผูผลิต  ผูบริโภค  และเปนเจาของปจจัยการผลิตไปพรอมกันก็ได  หรือทํา
หนาที่อยางใดอยางหนึ่ง 

- ผูบริโภค  คือ  ผูใชประโยชนจากสินคาและบริการเพื่อแสวงหาความพอใจใหตนเอง 
มากที่สุด 

- เจาของปจจยัการผลิต  ปจจัยการผลิต  ไดแก  ที่ดิน  แรงงาน  ทุน  และผูประกอบการ   
ซ่ึงผลตอบแทนของเจาของที่ดิน  คือ  คาเชา  ผลตอบแทนของเจาของแรงงาน  คือ  เงินเดือน  
ผลตอบแทนของเจาของทุน  คือ  ดอกเบี้ย  และผลตอบแทนของผูประกอบการ  คือ  กําไร 

2. หนวยธุรกิจ   หมายถึง  บุคคลหรือกลุมบุคคลที่ทําหนาที่เปนผูดําเนินการผลิตสินคา 
และบริการจากทรพัยากรทีม่ีอยู  เพื่อสนองความตองการของผูบริโภค  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให
ไดรับกําไรสูงสุด  หนวยธุรกิจจึงหมายถึงผูผลิตหรือผูขายก็ไดซ่ึงหนวยธุรกิจบางหนวยก็ทําหนาที่
เปนทั้งผูผลิตและผูขายหรือเปนเพียงผูผลิตหรือผูขายอยางหนึ่งอยางใด วัตถุประสงคที่สําคัญของ
หนวยธุรกิจคอืการแสวงหากําไรหรือผลตอบแทนสูงสุดจากการประกอบการดวยการใชทรัพยากร
ใหเกิดประโยชนสูงสุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุด  ซ่ึงขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของธุรกิจนั้นๆ จะ
เห็นไดวาบางธุรกิจมีวัตถุประสงคใหธุรกิจมีความเจริญเตบิโตเพิ่มขึ้นเรือ่ยๆ โดยไมไดมุงเนนที่
กําไรสูงสุดในระยะเวลาสั้นๆ ในขณะที่บางธุรกิจมีวัตถุประสงคใหผลิตภัณฑของตนเองเปนที่รูจัก
ของผูบริโภคมากที่สุด  เพื่อจะขยายยอดขายในอนาคต  เชน  สถานีน้ํามันบางจาก  รณรงคเรื่อง
ผลิตภัณฑน้ํามนัที่มีสารตะกัว่ต่ํา  ซ่ึงจะไมทําลายสิ่งแวดลอมมาก  โดยผูประกอบการยอมมีตนทุน
การผลิตที่สูงขึ้น  เพื่อสรางภาพลักษณทีด่ีใหกับธุรกิจของตน  ซ่ึงในระยะยาวแลวกจ็ะไดกําไร
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สูงขึ้นเนื่องจากมีกลุมผูบริโภคน้ํามันบางจากเพิ่มขึ้น  หนวยธุรกจิเปนผูใชปจจัยการผลิตของเจาของ
ปจจัยการผลิตตางๆ ดังนั้น ผูผลิตและผูขายจึงจายผลตอบแทนในการใชปจจัยการผลิต ในรูปของ 
คาเชา  เงินเดือน  หรือคาจาง  ดอกเบี้ย  และกําไร 

เมื่อเจาของปจจัยการผลิตมีความตองการบริโภคก็จะนํารายไดไปจับจายใชสอยเพื่อซ้ือ 
หาสินคาและบริการจากผูผลิตหรือผูขาย  ดังนั้นเจาของปจจัยการผลิตตางก็เปนผูบริโภคดวย 
 ตัวอยางหนวยธุรกิจ 

- กิจการที่มีเจาของคนเดียว  ตัดสินใจคนเดยีว ผลกําไรเปนของเจาของ หากเจาของ 
เสียชีวิตไมสามารถดําเนินกจิการตอได ขยายกิจการไดยาก 

- หางหุนสวน เปนธุรกิจที่ประกอบดวย  หุนสวน  2  คนขึ้นไป แบงเปน  2  ประเภทคือ 
1. หางหุนสวนจาํกัด (จํากัดความรับผิดชอบตามหุนที่ถือเมื่อกิจการขาดทุน) 
2. หางหุนสวนสามัญ (หุนสวนทุกคนรับผิดชอบไมจํากัดจํานวนเมื่อกิจการ 

ขาดทุน) 
- บริษัทจํากัด (มหาชน) จดทะเบียนเปนนิตบิุคคล ตั้งแต 7  คนขึ้นไป ถือหุนเปนเจาของ 

รวมกัน จํากัดความรับผิดชอบตามจํานวนหุนที่ถือ 
- สหกรณ  จดทะเบียนเปนนิตบิุคคลตั้งแต  10  คนขึ้นไปดาํเนินการดานธุรกิจตาม 

วัตถุประสงคของสมาชิก โดยไมแสวงหาผลกําไร 
- รัฐวิสาหกจิ รัฐเปนเจาของ / มีหุนสวนมากกวา 50 % ของหุนสวนทั้งหมด ไมหวังผล 

กําไร 
3. หนวยรัฐบาล  หมายถึง  หนวยงานของรัฐหรือสวนราชการตางๆ ที่ทําหนาที่ 

ประสานงานกนัโดยมวีัตถุประสงคในการบริหารประเทศใหเศรษฐกิจเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง  มี
การจางงานเพิม่ขึ้น  มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  มีความเปนธรรมและเสมอภาคทางเศรษฐกิจเพื่อให
ประชาชนอยูดีกินดี  แตวัตถุประสงคในการบริหารงานของแตละประเทศอาจแตกตางกันไปตาม
ระบบเศรษฐกจิแตละแบบ  เชน  ระบบสังคมนิยม  ประชาชนจะไมมสิีทธิในการเปนเจาของปจจยั
การผลิต  ไมมีอิสระในการเลือกผลิตหรือเลือกบริโภค รัฐบาลจะเปนผูกําหนดทั้งหมด ในขณะที่
ระบบทุนนยิมใหความเปนอสิระกับประชาชนสูงสุด  โดยประชาชนมสิีทธิเปนเจาของทรัพยสิน
มากเทาที่ตนจะหามาได  เปนตน 

รัฐบาลซึ่งเปนหนวยเศรษฐกจิหนึ่งในสังคมทําหนาที่ดังนี้ 
- รัฐบาลเปนผูผลิตสินคาและบริการที่สาธารณชนตองใชรวมกันโดยการจัดใหม ี

สาธารณูปโภคพื้นฐานจําพวก  ไฟฟา  น้ําประปา  โทรศัพท  ถนน  สนามบิน  เนื่องจากหนวยธุรกจิ
จะผลิตเฉพาะสินคาและบริการที่ใหผลตอบแทนสูงเทานั้น  รัฐบาลจึงตองเขามามีบทบาท 
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ในการผลิตสินคาและบริการที่ไมสามารถใหผลตอบแทนสูงหรือบางครั้งอาจตองขาดทุน  แตเปน
สินคาและบริการที่สังคมจะไดรับประโยชนหรือเปนที่ตองการของสังคม  เชน  โรงเรียน  
โรงพยาบาล  การปราบปรามสารเสพติด 

- รัฐบาลเปนผูกระจายรายไดและความมั่งคั่ง  โดยการจดัเกบ็ภาษีใหผูมีรายไดมากตอง 
เสียภาษใีนอัตราที่สูงขึ้น  และผูที่มีความมั่งคั่งมากกวา  เชน  มีบาน  ที่ดนิก็จะตองเสียภาษีมากกวา 
ผูที่มีฐานะปานกลาง  หรือผูยากจน  เมื่อรัฐบาลมีรายไดจากการจดัเก็บภาษี กจ็ะนําไปใชจายในการ
บริหารประเทศใหเจริญรุงเรอืง  รวมทั้งจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก  สวัสดิการสังคมใหกับ
ประชาชน  เพือ่ใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น 
 
 

หนังสืออางองิ 
กวี   วรกวนิ  และคณะ.  เศรษฐศาสตร.  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา  ศาสนาและวัฒนธรรม    
                     ชั้นม. 1    กรุงเทพ  :  บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)จํากัด ,  2548. 
กวี   วรกวนิ  และคณะ.  เศรษฐศาสตร.  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา  ศาสนาและวัฒนธรรม    
                      ชั้นม. 1   กรุงเทพ  :  บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)จํากัด ,  2550. 
http://eduarea.bkk2ict.net/economic/e-learning/unit03/lesson2.html 
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     ใบงานที่  3.1 
 
 

จุดประสงค     
 เพื่อใหนักเรยีนเขาใจบทบาทและหนาที่ของหนวยเศรษฐกิจ 

คําสั่ง     
ใหนกัเรียนจัดประเภทของหนวยเศรษฐกิจตอไปนี้ใหสัมพันธกับหนาทีแ่ละวัตถุประสงคที่

โจทยใหมา  ( คะแนน  10  คะแนน  ขอละ  1  คะแนน ) 
 

  หนวยครัวเรือน       หนวยธุรกิจ       หนวยรัฐบาล 
 

........................................ 1.  เปนผูดําเนนิการผลิตสินคาและบริการจากทรัพยากรที่มอียู 
 

........................................ 2.  ตัดสินใจรวมกันเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 

........................................ 3.  แสวงหาผลกําไรหรือผลตอบแทนสูงสุดจากการประกอบการ 
 

........................................ 4.  ผลิตสินคาและบริการที่สาธารณชนตองใชรวมกัน 
 

........................................ 5.  กระจายรายไดและความมั่งคัง่ 
 

........................................ 6.  เปนผูใชปจจยัการผลิตของเจาของปจจัยการผลิตตางๆ 
 

........................................ 7.  บริหารประเทศใหเศรษฐกิจเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง 
 

........................................ 8.  จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อใหประชาชนมีความเปนอยูที่ดีขึ้น 
 

........................................ 9.  อาจตองการใหผลิตภัณฑเปนที่รูจักของผูบริโภคใหมากที่สุดเพื่อจะ 
                                              ขยายยอดขายในอนาคต 
 

........................................ 10.  อาจเปนทั้งผูผลิต  ผูบริโภค  และเปนเจาของปจจัยการผลิตไปพรอม 
                                               กันก็ได หรืออยางใดอยางหนึ่ง 
 
ชื่อ – สกุล ........................................................................................ ชั้น ................  เลขที่ .......... 
วันที่ ............. เดือน ......................................................... พ.ศ. ................... 
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     ใบงานที่  3.2 
 
 

จุดประสงค     
 เพื่อใหนักเรยีนเขาใจบทบาทและหนาที่ของหนวยเศรษฐกิจ 

คําสั่ง     
ใหนกัเรียนจัดประเภทของหนวยเศรษฐกิจตอไปนี้ใหสัมพันธกับหนาทีแ่ละวัตถุประสงคที่

โจทยใหมา  ( คะแนน  10  คะแนน  ขอละ  1  คะแนน ) 
ครัวเรือน     สหกรณ     หางหุนสวนจํากดั     รัฐวิสาหกจิ     บริษัทมหาชน     บริษัท     

รัฐบาล 
 

1. ปาแดงขายสมตําหนาโรงเรียน ……………………. 
2. เกิดการรวมกลุมของบุคคลที่มีอาชีพเหมอืนกันเพื่อแกปญหารวมกัน ………………. 
3. เกิดจากการรวมมือกันดําเนนิกิจการตั้งแต  2  คนขึ้นไปตามสัญญาที่ตกลงกัน  

…………………………………. 
4. เกิดจากการรวมทุนจากสมาชิกมากกวาการรวมคน  ……………………….. 
5. เปนองคกรที่รัฐมีหุนเกินกวารอยละ  50  ……………………………. 
6. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  ………………………………… 
7. ขนมหมอแกงแมกิมไล   ……………………………… 
8. บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ  ………………………….. 
9. สํานกัพิมพพฒันาคุณภาพวชิาการจํากัด  ………………………… 
10. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  ……………………………… 

 

 
 
ชื่อ – สกุล ......................................................................................... ชั้น ................  เลขที่ .......... 
วันที่ ............. เดือน ......................................................... พ.ศ. ................... 
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     ใบงานที่  3.3 
 
 

จุดประสงค     
 เพื่อใหนักเรยีนเขาใจบทบาทและหนาที่ของหนวยเศรษฐกิจ 

คําสั่ง     
ใหนกัเรียนสํารวจ กิจกรรม  บทบาท  หนาที่ ของหนวยเศรษฐกิจ  ที่มอียูในบริเวณ

โรงเรียน และชุมชนที่นักเรยีนอาศัยอยู   
 

หนวยครัวเรือน หนวยธุรกิจ หนวยรัฐบาล 
- รานขายอาหารตามสั่งหนา
โรงเรียน 

- นมเปรี้ยวดัชมิลล /บริษัท   
ดัชมิลล จํากัด 

- กําหนดผลิตน้ําประปา 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
ชื่อ – สกุล ......................................................................................... ชั้น ................  เลขที่ .......... 
วันที่ ............. เดือน ......................................................... พ.ศ. ................... 
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เฉลยใบงานที่  3.1 
 
 

จุดประสงค     
 เพื่อใหนักเรยีนเขาใจบทบาทและหนาที่ของหนวยเศรษฐกิจ 

คําสั่ง     
ใหนกัเรียนจัดประเภทของหนวยเศรษฐกิจตอไปนี้ใหสัมพันธกับหนาทีแ่ละวัตถุประสงคที่

โจทยใหมา  ( คะแนน  10  คะแนน  ขอละ  1  คะแนน ) 
 

  หนวยครัวเรือน       หนวยธุรกิจ       หนวยรัฐบาล 
 

หนวยธุรกิจ  1.  เปนผูดําเนนิการผลิตสินคาและบริการจากทรัพยากรที่มีอยู 
 

หนวยครัวเรือน  2.  ตัดสินใจรวมกันเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 

หนวยธุรกิจ  3.  แสวงหาผลกําไรหรือผลตอบแทนสูงสุดจากการประกอบการ 
 

หนวยรัฐบาล  4.  ผลิตสินคาและบริการที่สาธารณชนตองใชรวมกนั 
 

หนวยรัฐบาล  5.  กระจายรายไดและความมั่งคั่ง 
 

หนวยธุรกิจ  6.  เปนผูใชปจจัยการผลิตของเจาของปจจยัการผลิตตางๆ 
 

หนวยรัฐบาล  7.  บริหารประเทศใหเศรษฐกิจเจริญเติบโตอยางตอเนือ่ง 
 

หนวยรัฐบาล  8.  จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อใหประชาชนมีความเปนอยูที่ดีขึน้ 
 

หนวยธุรกิจ  9.  อาจตองการใหผลิตภัณฑเปนที่รูจักของผูบริโภคใหมากที่สุดเพื่อจะ 
                                 ขยายยอดขายในอนาคต 
 

หนวยครัวเรือน  10.  อาจเปนทั้งผูผลิต  ผูบริโภค  และเปนเจาของปจจยัการผลิตไปพรอม 
                                   กันก็ได หรืออยางใดอยางหนึ่ง 
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    เฉลย ใบงานที่  3.2 
 
 

จุดประสงค     
 เพื่อใหนักเรยีนเขาใจบทบาทและหนาที่ของหนวยเศรษฐกิจ 

คําสั่ง     
ใหนกัเรียนจัดประเภทของหนวยเศรษฐกิจตอไปนี้ใหสัมพันธกับหนาทีแ่ละวัตถุประสงคที่

โจทยใหมา  ( คะแนน  10  คะแนน  ขอละ  1  คะแนน ) 
ครัวเรือน     สหกรณ     หางหุนสวนจํากดั     รัฐวิสาหกจิ     บริษัทมหาชน     บริษัท     

รัฐบาล 
 

1. ปาแดงขายสมตําหนาโรงเรียน  ครัวเรือน 
2. เกิดการรวมกลุมของบุคคลที่มีอาชีพเหมอืนกันเพื่อแกปญหารวมกัน  สหกรณ 
3. เกิดจากการรวมมือกันดําเนนิกิจการตั้งแต  2  คนขึ้นไปตามสัญญาที่ตกลงกัน  

หางหุนสวนจาํกัด 
4. เกิดจากการรวมทุนจากสมาชิกมากกวาการรวมคน  สหกรณ 
5. เปนองคกรที่รัฐมีหุนเกินกวารอยละ  50  รัฐวิสาหกจิ 
6. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  รัฐวิสาหกิจ 
7. ขนมหมอแกงแมกิมไล   ครัวเรือน 
8. บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ   บริษัทมหาชน 
9. สํานักพิมพพฒันาคุณภาพวชิาการจํากัด  บริษัท 
10. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  รัฐบาล 
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แผนการจัดการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา 
กลุมสาระการเรียนรู  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม                           ชวงชั้นที่  3 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  เร่ือง  ความรูพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร                        ปการศึกษา  2552 
แผนการเรียนรูที่  4  ปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ                                           จํานวน  2  ชั่วโมง 
ผูสอน นางจาตุพร   อยูศิริ   โรงเรียนวัดกําแพง    สํานักงานเขตบางขุนเทียน   กรุงเทพมหานคร 
วัน/เดือน/ป  ทีท่ําการสอน  วนัที่  14  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.  2552  เวลา  08.30 – 10.30  น. 
*************************************************************************** 
มาตรฐานการเรียนรู  

ส  3.1  เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรพัยากรในการผลิตและการบริโภค  การใช
ทรัพยากรที่มอียูจํากดัไดอยางมีประสิทธิภาพ  และคุมคา  รวมทั้งเขาใจหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง  เพื่อการดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ 

 

มาตรฐานชวงชั้นที่  3  (ม. 1- ม. 3 ) 
รูความหมาย  ความแตกตาง และวิธีการนําทรัพยากรทางเศรษฐศาสตรมาใชในการผลิต

สินคาและบริการอยางมีประสิทธิภาพ 
 

สาระสําคัญ 
 ปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ  เกิดขึ้นจากการที่ทรัพยากรเศรษฐกิจมจีํากดัเมื่อเทียบกับ 
ความตองการของมนุษยที่มอียูอยางไมจํากัด  ทําใหทุกสังคมประสบปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ  
ซ่ึงจําแนกออกไดเปน  3  ปญหา  คือ 
  จะเลือกผลิตอะไร  (What  to  produce) 
  ผลิตอยางไร  (How  to  produce) 
  ผลิตเพื่อใคร  (For  Whom  to  produce) 
 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
-  รูและเขาใจปจจัยประกอบการตัดสินใจในการผลิต  การเลือกใชทรัพยากรธรรมชาติและ

การใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา  
-  สามารถวิเคราะหแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติฉบับแรกถึงฉบับปจจุบัน 
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จุดประสงคการเรียนรู 
1. นักเรียนสามารถวิเคราะหปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจของสินคาและบริการได 

ถูกตอง 
2. นักเรียนสามารถวิเคราะหความสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

ฉบับแรกถึงฉบับปจจุบันได 
 

เนื้อหาสาระ 
1. ปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
2. ปจจัยการผลิตและผลตอบแทน 
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

 

กระบวนการจัดการเรียนรู 
ชั่วโมงที่  1 
ขั้นนํา 

1. ครูใหนักเรียนนําสินคาอุปโภค หรือบริโภค ตามที่ครูมอบหมายในชั่วโมงที่ 
แลว มานําเสนอหนาช้ันเรยีนทีละคน ( ประมาณ  5 – 10 คน ) พรอมทั้งบอกเหตุผล 
 (ทักษะการใหเหตุผล)  เชน   ขนม  เหตุผลนักเรียนสวนใหญชอบบริโภค  ปากกา  เหตุผลเปน
อุปกรณที่ใชในการเรียน  ผาเช็ดหนา  เหตผุลเปนสิ่งที่ทุกคนตองใช 
 2.  จากสิ่งที่นกัเรียนนํามานัน้ ครูกลาววา “วันนี้เราจะมาวิเคราะหกันวา ส่ิงที่นักเรียนนํามา
นั้นสามารถแกปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกจิไดอยางไร” แลวครูนําเสนอหัวขอที่เรียนบนกระดาน 
 

ขั้นสอน  
ขั้นที่  1  การฝกจิตเบื้องตน (จิตตภาวนา )  

 เปนการเตรียมความพรอมในการเรียนและฝกจิตใหมีสมาธิ  มีขั้นตอน ดังนี ้
3.  นักเรียนปฏิบัติสมาธิ ตามหลักอานาปานสติ (การกําหนดลมหายใจเขา – ออก ให 

สติอยูกับลมหายใจเขาออกเปนหลัก)  ใชเวลา  5  นาที  โดยการปฏิบัตดิังนี้   
3.1  นักเรียนทกุคนรําลึกถึงคุณพระรัตนตรัย  (พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ )  

โดยใหนั่งตวัตรง  แตไมเกร็งตัว  หงายมือ มือขวาทับมือซาย   
3.2   หลับตากาํหนดลมหายใจเขา - ออก ใหสติอยูกับลมหายใจเขา - ออก ไมเผลอ 

สติ  ไมคิดเรื่องอื่นขณะปฏิบตัิสมาธิใหนักเรียนมีความเพยีรพยายาม (สัมมาวายามะ) มีความรูตัว  
ทั่วพรอม (สัมมาสติ) และมีจติใจจดจออยูกบัลมหายใจเขา - ออก (สัมมาสมาธิ)  (ฝกฝนใหนักเรยีน
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รูจักการใช  หู  ตา  จมูก  กาย และใจในการเรียนรูเกดิการพัฒนาสมองและการใชทักษะของรางกาย
ทั้ง  5 : ส.สัมผัส) 
 

 ขั้นที่  2  ขั้นการศึกษา 
4. ครูอธิบายปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ แลวใหนักเรยีนซกัถามขอสงสัยจากครูใน 

เรื่องที่เรียน (ทกัษะการฟง , การตั้งคําถาม : ส.สงสัย) 
5. ครูใหนักเรียนรวมทํากิจกรรม “แขงกันขาย” โดยใหนกัเรียนแตละคนนําเสนอขาย 

ส่ิงที่ตนนํามา และกําหนดใหนักเรยีนแตละคนมีเงินอยูคนละ  50  บาท หามซื้อสินคาเกินจํานวน
เงินที่กําหนดให ใหเวลา  5  นาที  ในการรวมกิจกรรมนกัเรียนตองปฏบิัติดังนี ้

- นําเสนอขายสนิคาดวยวาจาที่สุภาพ  (สัมมาวาจา) 
- ไมบังคับใหเพือ่นซื้อสินคาของตนเอง (สัมมากัมมันตะ) 
- ทํากิจกรรมใหเสร็จภายในเวลาที่กําหนด (สัมมาอาชีวะ) 

(ทักษะการแกปญหา  การนําเสนอ) 
6. ครูใหนักเรียนรวมกันตอบคาํถามตอไปนี้ 

- ทําไมสินคาบางอยางสามารถขายได (เปนทีต่องการของผูบริโภค เพราะมี 
ความจําเปนในการดํารงชีวติ  ราคาไมแพงผูซ้ือมีกําลังซ้ือได  ฯลฯ) 

- ทําไมสินคาบางอยางไมสามารถขายได (ผูบริโภคไมตองการ หรือจํานวน 
เงินมีไมเพยีงพอเนื่องจากซือ้สินคาชนิดอืน่แลว ฯลฯ)   (ทักษะการวิเคราะห  การใหเหตุผล) 

7. ครูรวบรวมแตละแนวความคดิของนักเรียนลงบนกระดาน แลวชวยกันสรุปเปน 
ปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ (ทักษะการสังเคราะห , ส.สรุปผล) 

8. ใหนกัเรียนแบงกลุม  กลุมละ  3  คน  แลวใหแตละคนในกลุมแบงหวัขอกันศึกษา 
เกี่ยวกับปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ  จากหนังสือเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐาน เศรษฐศาสตร  ม. 1  
และใบความรูที่  4    โดยศึกษาหวัขอดังนี ้

คนที่  1  จะเลอืกผลิตอะไร  (What  to  produce) 
คนที่  2  ผลิตอยางไร  (How  to  produce) 
คนที่  3  ผลิตเพื่อใคร  (For  Whom  to  produce) 

 (ทักษะการอาน ,  การสรุปความรู , ส.สืบคน) 
9. ใหนกัเรียนแตละกลุมอธิบายสาระสําคัญในหัวขอที่ตนศกึษาใหเพื่อนในกลุมฟง 

จนเขาใจ  แลวใหนกัเรียนแตละกลุมเขียนคาํถามเกี่ยวกับปญหาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร กลุมละ  2  
ขอ  เพื่อเลนเกมแขงขันตอบปญหา  (กิจกรรมขอ 7 – 8  ใชเวลาประมาณ  10  นาที) 
(ทักษะการสื่อสาร , ทักษะการฟง , มารยาทในการฟง) 
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 ขั้นที่  3  ขั้นผลของการศึกษา 
10. ครูใหนักเรียนแตละกลุมออกมาถามคําถามเพื่อนกลุมอืน่  โดยใหแขงขันกันยกมือ 

ตอบคําถาม  กลุมที่ไดคะแนนสูงสุดชนะ  (สัมมาทิฐิ) 
11. ครูใหรางวัลหรือกลาวคําชมเชยแกกลุมที่ชนะ 

 

ขั้นสรุปผล 
              12.  ครูและนักเรยีนรวมกนัสรุปเนื้อหา  (สัมมาสังกัปปะ) 
 
ชั่วโมงที่  2 
ขั้นนํา 

1. ครูแสดงหนังสือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ แลวซักถามนักเรียนดวย 
คําถามดังตอไปนี้  (ส.สงสัย) 

- หนังสือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจัดทํามาเพื่อวัตถุประสงคใด   
(เปนแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ) 

- เริ่มมีใชคร้ังแรกเมื่อปพ.ศ.ใด    (พ.ศ.  2504) 
- ปจจุบันเปนฉบับที่เทาไร (ฉบับที่  10) 
- แตละฉบับเนนในเรื่องใด  

2. ครูเชื่อมโยงความสัมพันธจากกิจกรรม โดยบอกกับนักเรียนวา วันนี้เราจะมา 
รวมกันวิเคราะหความสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติแตละฉบบั  ครูนําเสนอ
หัวขอที่เรียนบนกระดาน 
 

ขั้นสอน 
ขั้นที่  1  การฝกจิตเบื้องตน (จิตตภาวนา )  

 เปนการเตรียมความพรอมในการเรียนและฝกจิตใหมีสมาธิ  มีขั้นตอน ดังนี ้
3.  นักเรียนปฏิบัติสมาธิ ตามหลักอานาปานสติ (การกําหนดลมหายใจเขา – ออก ให 

สติอยูกับลมหายใจเขาออกเปนหลัก)  ใชเวลา  5  นาที  โดยการปฏิบัตดิังนี้   
3.1  นักเรียนทกุคนรําลึกถึงคุณพระรัตนตรัย  (พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ )  

โดยใหนั่งตวัตรง  แตไมเกร็งตัว  หงายมือ มือขวาทับมือซาย   
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3.2  หลับตากําหนดลมหายใจเขา - ออก ใหสติอยูกับลมหายใจเขา - ออก ไมเผลอ 
สติ  ไมคิดเรื่องอื่นขณะปฏิบตัิสมาธิใหนักเรียนมีความเพยีรพยายาม (สัมมาวายามะ) มีความรูตัว  
ทั่วพรอม (สัมมาสติ) และมีจติใจจดจออยูกบัลมหายใจเขา - ออก (สัมมาสมาธิ)  (ฝกฝนใหนักเรยีน
รูจักการใช  หู  ตา  จมูก  กาย และใจในการเรียนรูเกดิการพัฒนาสมองและการใชทกัษะของรางกาย
ทั้ง  5 : ส.สัมผัส) 
 

 ขั้นที่  2  ขั้นการศึกษา 
4.  ใหนกัเรียนแบงกลุมออกเปน  10  กลุม ตามความสมัครใจ เพื่อจับสลากศึกษา 

เกีย่วกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ กลุมละ 1 ฉบับ แลวเขยีนสรุปลงในใบงานที ่ 4  ใช
เวลาประมาณ  15  นาที  โดยใหแตละกลุมศึกษาประเด็นสําคัญตอไปนี้   

- แผนพัฒนาฯ ฉบับที่กลุมตนศึกษาอยูเปนฉบับที่เทาไร 
- แผนพัฒนาฯ ฉบับที่กลุมตนศกึษาอยูตรงกับสมัยของนายกรฐัมนตรีทานใด 
- แผนพัฒนาฯ ฉบับที่กลุมตนศึกษาอยูเนนพัฒนาในเรื่องใดบาง 

(ทักษะการอาน , ทกัษะการวเิคราะห , ส.สืบคน , การสรุปความรู (สัมมาทฐิิ  สัมมาสังกัปปะ) , การเขยีน ) 
 การทํากิจกรรมนักเรียนตองปฏิบัติดังนี ้

- การแบงกลุมนกัเรียนตองใชวาจาที่สุภาพ  รูจักพูดถนอมน้ําใจผูอ่ืน   
(สัมมาวาจา) 

- ไมบงัคับเพื่อนเขารวมกลุมหากเพื่อนไมเต็มใจ ไมปฏิเสธเพื่อนในการขอ 
เขาเปนสมาชิกกลุม (สัมมากัมมันตะ) 

- ชวยกันทํางานตามที่ไดรับมอบหมายและทําใหเสร็จตามเวลาที่กําหนด  
(สัมมาอาชีวะ) ในการทํางานจะตองใชทั้ง (สัมมาวายามะ  สัมมาสติ  และสัมมาสมาธิ) 
 

 ขั้นที่  3  ขั้นผลของการศึกษา 
 5.  ใหนกัเรียนแตละกลุมออกมาอภิปรายหวัขอที่กลุมตนศึกษาใหเพื่อนรวมชั้นฟงหนาช้ัน
เรียน  นกัเรียนที่รวมฟงสามารถซักถามขอสงสัยจากกลุมที่นําเสนอ  สมาชิกกลุมที่นาํเสนอรวมกัน
ตอบคําถาม  แลวครูอธิบายเพิ่มเติม  (สัมมาทิฐิ  สัมมาสังกัปปะ  สัมมาวายามะ  สัมมาสติ  สัมมาสมาธิ) 
(ทักษะการนําเสนอ , ทักษะการฟง , มารยาทในการฟง , การตั้งคําถาม , การตอบคําถาม ,              
ส.สรุปผล , ส.สงสัย) 
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ขั้นสรุปผล 
              6.  ครูและนักเรยีนรวมกันสรุปเนือ้หา  (สัมมาสังกัปปะ) 
 

สื่อการเรียนรู 
1. ใบความรูที่  4 
2. หนังสือเรียนสาระเศรษฐศาสตร 
3. หนังสือแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1 - 10 

 
 

แหลงเรียนรูเพิ่มเติม 
             1.  หองสมุดโรงเรียน 
             2.  อินเทอรเน็ต 

http://www.bus.ubu.ac.th/call1.doc 
http://school.obec.go.th/palianpadungsit/word/s1.doc 
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การวัดและประเมินผล 
 

ขอบเขตการวดั วิธีการ เครื่องมือ ผูประเมิน 
1.  ดานความรู 
     1.1  การตอบ
คําถามตางๆ  
     1.2  การคนควา 

-  การตอบปากเปลา 
- ศึกษาใบความรู 
และหนังสือเรียน 
 

-  คําถาม 
-  ใบความรูที่  4 
-  หนังสือเศรษฐศาสตร 
 

ครูผูสอน 

2.  ดานทักษะ 
- การทํางานกลุม 
- การจํา 
- การวิเคราะห 
- การสังเคราะห 
- การตั้งคําถาม 
-  การนําเสนอผลงาน 
-  ทักษะ  7  ส. 

-  การศึกษางานตามที่
ไดรับมอบหมาย 
-  การสังเกต
พฤติกรรม 

-  คําถาม 
-  แบบสังเกต
พฤติกรรมการทํางาน
กลุม 
-  แบบประเมนิ
พฤติกรรม  7  ส. 

ครูผูสอน 
นักเรียน 

3.  ดานคุณลักษณะ
อันพึงประสงค  
จริยธรรม  คานิยม 
- ความรับผิดชอบ 
- ความซื่อสัตย 
- ความมวีินัย 

สังเกตพฤติกรรม - แบบประเมนิ
คุณธรรมจริยธรรม / 
คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค 
- แบบบันทกึการสง
งาน 

ครูผูสอน 
นักเรียน 
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ขอเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

                                                  ลงชื่อ ............................................ รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
                                                             (นายปยะพงษ   ภิรมยไชย) 
                                                              …….. /………/……… 
บันทึกผลการจัดการเรียนรู 
               นักเรียนฝกจิตเบื้องตนโดยการนัง่สมาธิ ดวยความตั้งใจ  และรวมกจิกรรมแขงขันการขาย
สินคา ซ่ึงนักเรียนสนุกกับกจิกรรมแขงขันขายสินคาที่ตนนํามา โดยตองปฏิบัติตามกติกา และเวลา
ที่กําหนด พบวา นกัเรียนบางคนขายสนิคาไมไดเลย เนื่องจากสินคาที่นํามาเสนอขายไมเปนที่
ตองการของเพื่อน และนกัเรียนบางคนไมยอมซื้อสินคาที่เพื่อนนํามาเสนอขายเพราะตองการออม
เงิน  นักเรียนใชมรรคมีองคแปดในการรวมกิจกรรม  ชวยเหลือเพื่อนรวมกลุม มีสวนรวมทํางาน
ตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย  รวมกันคิด อภิปราย และนําเสนอผลงาน  ผลการประเมินการรวม
กิจกรรมกลุม จํานวน 10  กลุม ปรากฏผล ดังนี้ การทํางานอยูในระดับดี จํานวน 6  กลุม คิดเปนรอย
ละ 60.00  และอยูในระดับพอใช จํานวน 4  กลุม คิดเปนรอยละ 40.00  ใชทักษะ 7 ส. ในการรวม
กิจกรรม ไดแก  ส.สงสัย  ส.สัมผัส  ส.สืบคน  ส.ส่ังสม และส.สรุปผล ผลการประเมินพฤติกรรมใน
ภาพรวม พบวา อยูในระดับดี 
 

               ปญหาและอุปสรรค 
               มีนักเรียนจํานวน  5  คน ไมมีสวนรวมในการตอบคําถาม คิดเปนรอยละ 15.15  ดานการ
นําเสนอผลงานยังไมครอบคลุม เพราะเนือ้หาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาตแิตละ
ฉบับมีมาก 
 

               ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
                ครูกระตุนนกัเรียนจํานวน 5  คน ที่ไมมีสวนรวมในการตอบปญหา โดยครตูั้งคําถามแลว
ใหนกัเรียนทั้ง 5 คน ตอบทีละคน สวนในดานการทํางานที่ยังไมครอบคลุมเนื้อหา ครูใหนักเรียน 
แตละกลุมศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน และเพิ่มเตมิสวนที่บกพรองใหสมบูรณในใบงาน
  

                                                 ลงชื่อ    .............................................. ผูสอน 
             ( นางจาตุพร      อยูศิริ) 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมกลุม 
 

กลุมที่ ............. 
สมาชิกภายในกลุม   1.  ………………………………….      2.  ……………………………… 
        3.  ………………………………….      4.  ……………………………… 
                                 5.  …………………………………..     6.  ……………………………… 
                                 7.  …………………………………..     8.  ……………………………… 
คําชี้แจง  ใหทาํเครื่องหมาย  √   ในชองที่ตรงกับความเปนจริง 

คุณภาพการปฏิบัติ 

ที่ รายการพฤติกรรม 
ดี ปาน

กลาง พอใช 

ไม
ปฏิบัติ
ควร

ปรับปรุง 
1 มีการปรึกษาและวางแผนรวมกันกอนทาํงาน 3 2 1 0 
2 มีการแบงหนาที่อยางเหมาะสมและสมาชิก

ทําตามหนาทีทุ่กคน 
    

3 มีการปฏิบัติงานตามขั้นตอน     
4 มีการใหความชวยเหลือกัน     
5 ผลงานเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนด     
6 ผลงานเสร็จทันตามกําหนดเวลา     
7 ผลงานมีความคิดริเริ่มสรางสรรค     
8 ผลงานแสดงถึงการนําความรูทีไ่ดมาประยุกตใช     
9 สามารถใหคําแนะนํากลุมอ่ืนได     

รวม  
 

เกณฑการใหคะแนน                                                     ลงชื่อ ......................................ผูประเมิน 
           พฤติกรรมหรือผลงานที่ชัดเจน ถือวาดี                         ............/............/.......... 
ให  3  คะแนน                                                              เกณฑการตัดสินคณุภาพ 
           พฤติกรรมหรือผลงานเทียบเทาคนทัว่ไป                 ชวงคะแนน                 ระดบัคุณภาพ  
ถือวาปานกลางให  2  คะแนน                                                21 – 30                              ดี 
           พฤติกรรมหรือผลงานต่ํากวาคนทัว่ไป                        11 – 20                           พอใช 
ถือวาพอใช ให  1  คะแนน                                                       0 - 10                           ปรับปรุง 
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แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรม  /  คุณลักษณะอันพึงประสงค 
........................................................................... 

ชื่อผูประเมิน ...................................................................................... ชั้น............ เลขที่ .............. 
คําชี้แจง  ใหทําเครื่องหมาย  √  ลงในชองท่ีตรงกับความเปนจริง 
 

ระดับการปฏบิัติ รายการประเมนิ พฤติกรรมที่แสดงออก 
3 2 1 

หมายเหต ุ

1.  มีความกระตือรือรนสนใจแสวงหาความรู     
2.  หาความรูเพิ่มเติมโดยการสนทนา   ถาม   ฟง  และอาน     

1.  มีความสนใจ
ใฝรู 

3.  มีความสุขในการเรยีนรู      
4.  มีการวางแผน และจัดระบบในการทํางาน     
5.  ทํางานตามขั้นตอนตางๆที่ไดวางไว     

2.  ความมี
ระเบียบวินยั 

6.  ตรวจสอบความถูกตอง ความเรยีบรอยของงาน     
7.  ยอมรับผลการทํางานของตนเองทั้งดีและไมดี     
8.  ทํางานที่ไดรับมอบหมายใหเสร็จทันกําหนด     

3.  ความ
รับผิดชอบ 

9.  ไมกระทําสิ่งที่เปนผลเสียตอสวนรวม     
10.  ไมทอถอยในการทํางานเมื่อมีอุปสรรค     
11.  มีความอดทนในการแกปญหา     

4.  ความมุงมัน่
และอดทน 

12.  ตั้งใจทํางานจนสําเร็จ ไมทิ้งงานกลางคัน     
13.  บันทึกขอมูลตามความเปนจริงและไมใช
ความคิดเหน็ของตนเองไปเกีย่วของ 

    

14.  ไมลอกผลงานของคนอื่น     

5.  ความซื่อสัตย
สุจริต 

15.  เคารพหรือปฏิบัติตามขอตกลง กฎ  กติกา 
หรือระเบียบของกลุมที่กําหนดไว 

    

16.  เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตัว     6.  ความเสียสละ 
17.  มีน้ําใจเอือ้เฟอเผื่อแผตอผูอ่ืน     
18.  อธิบายหรือแสดงความคดิอยางมีเหตุผล     
19.  ยอมรับฟงขอคิดเห็นทีม่ีเหตุผลของผูอ่ืน     

7.  ความมี
เหตุผล 

20.  ไมยึดมัน่ความคิดเหน็ของตนเองยอมรับ
การเปลี่ยนแปลง 
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เกณฑการใหคะแนน 
 พฤติกรรมหรือผลงานที่ชัดเจนถือวา ดี ให  3    คะแนน 
 พฤติกรรมหรือผลงานเทียบเทาคนทั่วไป ถือวาปานกลาง ให  2   คะแนน 
 พฤติกรรมหรือผลงานต่ํากวาคนทั่วไป ถือวา พอใช  ให  1  คะแนน 
 

เกณฑการตัดสินระดับคุณภาพ 
 ชวงคะแนน  ระดับคุณภาพ 
   41 – 60                        ดี 
   21 – 40         พอใช 
     0 -  20        ปรับปรุง 
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ใบความรูท่ี  4 
 

ปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
 

ปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
 ปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ  เกิดขึ้นจากการที่ทรัพยากรเศรษฐกิจมจีํากดัเมื่อเทียบกับความ
ตองการของมนุษยที่มีอยูอยางไมจํากัด  ทาํใหทุกสังคมประสบปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ  ซ่ึง
จําแนกออกไดเปน  3  ปญหา  คือ 
  จะเลือกผลิตอะไร  (What  to  produce) 
  ผลิตอยางไร  (How  to  produce) 
  ผลิตเพื่อใคร  (For  Whom  to  produce) 

1. ปญหาวาจะผลิตอะไร  (What)  เนื่องจากมทีรัพยากรจํากดัเมื่อเทียบกับความตองการ   
ดังนั้นจึงตองมกีารตัดสินใจวาควรจะเลือกทรัพยากรที่มอียู นําไปผลิตสินคาและบริการอะไรไดบาง
ที่จําเปน และเปนจํานวนเทาใด  จึงจะสามารถสนองความตองการและเปนประโยชนสูงสุดตอ
สังคม  ตัวอยางเชน  ประเทศชาติมีทรัพยากรจํากัดก็ตองตดัสินใจวาจะเลือกใชทรัพยากรที่มีอยู
จํากัดนัน้ไปในการผลิตอาหารเพื่อปากทองของพลเมืองอยางทั่วถึง  หรือควรจะผลิตอาวุธ
ยุทโธปกรณทางทหารใหเปนประเทศมหาอํานาจ  เปนตน 

2. ปญหาวาควรผลิตอยางไร  (How)  หลังจากตัดสินใจไดวาจะผลิตอะไรเปนจํานวนสกั 
เทาใดแลวปญหาที่เราจะตองตัดสินใจขัน้ตอไปก็คือ เราจะใชเทคนิคและกรรมวิธีการผลิตสินคา
และบริการที่ผูบริโภคตองการดวยวิธีการใด และจะใชปจจัยการผลิตมากนอยในสัดสวนเทาใดจึง
จะมีประสิทธิภาพมากที่สุด หรือเสียตนทนุต่ําที่สุด เนื่องจากผูผลิตมีเทคนิคและกรรมวิธีการผลิต
สินคาไดหลายวิธีที่สามารถใหผลผลิตเทาเทียมกัน จึงตองเลือกวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด 
ตัวอยางเชน  เกษตรกรตองการปลูกขาวใหไดขาวเปลือก 1,000  เกวยีน  อาจเลือกใชทีน่าจํานวน
มากโดยใชเทคโนโลยีและอปุกรณการเกษตรจํานวนนอย หรืออาจเลือกใชที่นาจํานวนนอยโดยใช
เทคโนโลยีการเกษตรจํานวนมาก ไมวาเราใชการผลิตวธีิใดก็สามารถไดขาวเปลือก 1,000  เกวยีน
เทากัน  เปนตน 

3. ปญหาวาจะผลิตเพื่อใคร  (For  Whom)  ปญหาวาจะผลติสินคาและบริการเพื่อใคร  
คําตอบก็คือผลิตเพื่อประชาชนซึ่งเปนผูบริโภค  หลังจากผลิตสินคาและบริการไดแลวก็จะมีการ
จําหนายจายแจกไปยังผูบริโภค เงินที่ผูบริโภคใชจายเพือ่เปนเจาของสนิคาและบริการจะตกไปอยู
กับใคร  จํานวนเทาใด  เปนการศึกษาถึงการผลิต  การบริโภค  และการแบงสรรทรัพยากรการผลติ
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โดยการซื้อขายแลกเปลีย่นกนั การที่ผูบริโภคแตละคนจะไดสินคาและบริการมาใชบริโภค เขา
จะตองมีอํานาจซื้อคือรายได ดังนั้นรายไดจึงเปนตวักําหนดวาใครจะเปนผูไดรับสินคาและบริการ
มากินมาใชมากนอยแคไหน หรือรัฐบาลของบางประเทศอาจเปนผูกําหนดตามนโยบายของรัฐบาล
วาจะจัดสรรใหแกกลุมบุคคลใด ดวยวิธีการอยางไร 
 การตัดสินใจวา  เราควรจะผลิตอะไร  ผลิตอยางไร  และผลิตเพื่อใครดังกลาวนี้  เปนเรื่อง
ของการจดัสรรทรัพยากรการผลิตที่มีอยูจํากัด  เพื่อสนองความตองการของมนุษยที่มไีมจํากัด ใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุดและอํานวยประโยชนสูงสุดตอสังคม  เศรษฐกิจ  สวนการแกปญหาจะแตกตาง
กันไป แลวแตระบบเศรษฐกจิของสังคมนั้นๆ 
 

ปจจัยประกอบการตัดสนิใจในการผลติ 
 เมื่อพื้นฐานของปญหาคือการมีทรัพยากรอยูอยางจํากัด  เชน  มีปาไมอยูอยางจํากัด  มีแร
ดีบุกอยูอยางจาํกัด  มีน้ํามนัอยูอยางจํากัด  มีแรงงานอยูอยางจํากดั  ดังนั้นจึงตองพยายามใช
ประโยชนจากทรัพยากรที่มอียูใหมีประสิทธิภาพสูงสุดใหคุมคามากทีสุ่ด  ซ่ึงจะทําใหมีตนทุน
ต่ําสุดและใหผลตอบแทนซึ่งอาจอยูในรูปของกําไรหรือความพึงพอใจมากที่สุด 

เพื่อใหการจัดสรรทรัพยากรมีประสิทธิภาพสูงสุด  จะตองพิจารณาตัดสินใจถึงส่ิงตอไปนี ้
 

ปญหา วัตถุประสงคที่ตองการ ปจจัยการประกอบการตัดสินใจ 
1.  จะผลิตอะไร -  เพื่อใหไดกําไรสูงสุด -  ควรผลิตสินคาหรือบริการชนิดใด

หรือประเภทใด 
-  ควรผลิตในปริมาณมากนอยเทาใด 

2.  จะผลิตอยางไร -  เพื่อใหมีตนทุนต่ําที่สุด 
-  เพื่อใหไดรับผลตอบแทนสูงสุด 

-  ควรใชเทคโนโลยีแบบใดจะใช
เครื่องมือ เครื่องจักรมากกวา หรือจะใช
แรงงานมากกวา 
-  ควรใชวิธีการผลิตแบบดั้งเดิมหรือ
แบบผสมผสานหรือแบบสมยัใหม 
-  ควรใชปจจยัการผลิตอะไร  ชนิด
ใดบาง 

3.  จะผลิตเพื่อใคร -  เพื่อผลิตสินคาหรือบริการชนิด
ที่เหมาะสมอยางมีประสิทธิภาพ
ตามความตองการของผูบริโภค 

-  ควรจัดแบงสินคาและบริการอยางไร
จึงจะเหมาะสมกับกลุมผูบริโภค 
-  ใครคือกลุมผูบริโภคสินคาและ
บริการ 
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ปญหา วัตถุประสงคที่ตองการ ปจจัยการประกอบการตัดสินใจ 
4.  จะจําหนายจายแจก
อยางไร 

-  เพื่อจัดสรรผลผลิตใหตรงตาม
ความตองการของผูบริโภค 

-  ควรใชวิธีการขนสงแบบไหน 
-  ควรใชวิธีการทางตลาดแบบใด
ที่จะทําใหสินคาไปถึงกลุม
ผูบริโภคเปาหมายได 

 

 จะผลิตอะไร 
 ผูประกอบการจะตองพจิารณาเลือกใชทรัพยากรทางธรรมชาติหรือวัตถุดิบที่มีอยู  รวมทั้ง
ปจจัยการผลิตอื่นๆ เพื่อที่จะสามารถนํามาใชในการผลิตใหมีประสิทธภิาพสูงสุด  เชน  ประเทศ
ไทยมีรัตนชาติที่สวยงามเปนจํานวนมาก  ในจังหวดัจันทบุรีมีทับทิม  ในจังหวดักาญจนบุรีมีนิลเปน
จํานวนมาก  เปนตน  ประกอบกับมีชางเจยีระไนพลอยที่ชํานาญ  สามารถเจียระไนพลอยตางๆ ได
สวยงาม มีชางฝมือในการประกอบพลอยใหเปนเครื่องประดับประเภทแหวน  สายสรอย  ดังนัน้
ผูประกอบการในจังหวดักาญจนบุรีก็ควรเลือกผลิตอัญมณี  เครื่องประดับที่ทําจากนลิ  เพราะ
สามารถผลิตไดโดยมีตนทุนต่ํากวาซ่ึงจะใหผลกําไรมากกวา 
 สวนการจะผลิตในปริมาณมากนอยเทาใด  ก็ตองพิจารณาถึงจํานวนผูบริโภค  หาก
เปาหมายของผูผลิตคือตองการขายใหนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวในจังหวดั  ผูผลิตก็ตองพิจารณาถึง
จํานวนนักทองเที่ยวในแตละเดือนหรือแตละฤดูกาล  เพือ่จะไดเตรียมสินคาไวอยางเพียงพอ  
รวมทั้งรูปแบบที่เปนที่ตองการของลูกคากลุมตางๆ เปนตน 
 นักเรียนจะสังเกตเหน็ไดวา  ชุมชน  อําเภอ  หรือจังหวัดตางๆ มีการนําทรัพยากรทาง
เศรษฐศาสตรมาใชในการผลิตสินคาหรือบริการแตกตางกันไปตามทรัพยากรที่มีมากในทองถ่ิน
นั้นๆซ่ึงจะทําใหมีตนทนุต่ํา  และมีผลกําไรสูง  เชน  โครงการหนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑ  ซ่ึงเปน
ตัวอยางทีด่ีของการใชทรัพยากรที่มีมากในทองถ่ินนั้นๆ ประกอบกับการใชภูมิปญญาในทองถ่ิน  
ซ่ึงชวยสรางกจิกรรมและมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับทองถ่ินนั้นๆ ตัวอยางของสินคาที่มีการผลิตมาก
ในทองถ่ินตางๆ เชน   
 
 

จังหวดั สินคาและบริการที่มีการผลิตมาก 
กาญจนบุรี อัญมณีเครื่องประดับนิล 
จันทบุรี อัญมณีเครื่องประดับทับทิม 
ลําปาง เครื่องปนดินเผา 
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จังหวดั สินคาและบริการที่มีการผลิตมาก 
เชียงใหม  การทองเที่ยว 
นครราชสีมา ผาไหม 
สงขลา ยางพารา 

 

 จะผลิตอยางไร 
 ปจจุบันมีเครื่องมือ  เครื่องจักร  เทคโนโลยีใหเลือกใชมากมาย  ผูผลิตจะเลือกใช
เทคโนโลยีแบบใดขึ้นอยูกับความเหมาะสม  เชน  การเจยีระไนพลอย  อาจใชวิธีการดั้งเดิมโดยใช
แรงงานคนทั้งหมดหรืออาจใชเครื่องเจียระไนซึ่งจะทําใหสามารถเจียระไนไดรวดเรว็ข้ึน  แตผูผลิต
จะตองลงทุนมากขึ้นในการซื้อเครื่องมือ  เครื่องจักร 
 ผูผลิตผาไหมที่จังหวดันครราชสีมา  ตองพิจารณาวาจะใชวิธีการยอมสีแบบดั้งเดิมโดยใชสี
ธรรมชาติจากพืชหรือยางไม  หรือจะเลือกใชสารเคมีในการยอมสี  ทั้งนี้ผูผลิตจะตองทําการ
เปรียบเทียบตนทุนในการผลิตทั้งสองวิธี  ประกอบกับความตองการของผูบริโภค  ซ่ึงอาจเปนไปได
วาการยอมสีธรรมชาติมีตนทุนสูงกวา  แตหากผูบริโภคมีความตองการมากกวา  ผูผลิตก็จะหันไป
ผลิตแบบนั้นๆ เพราะจะทําใหสินคาขายไดมากกวาและไดราคาดีกวา  ซ่ึงในที่สุดจะทําใหผูผลิต
ไดรับผลตอบแทนสูง 
 

จะผลิตเพื่อใคร 
 ผูผลิตสินคาและบริการจะวางเปาหมายวาจะผลิตสินคาและบริการเพือ่จําหนายใหกบัใคร
เพราะเมื่อมีกลุมเปาหมายแลวก็จะสามารถวางแผนเพื่อใหบรรลุเปาหมายได  เชน  เปาหมายของ
ผูผลิต  ผูขายเสื้อผาแฟชั่นคือกลุมวัยรุน  ดงันั้นจึงมกีารวางขายเสื้อผาแฟชั่นตามสถานที่ที่กลุมวยัรุน
นิยมไป  เชน  สยามสแควร  ตลาดนัดสวนจตุจักร  เปนตน  แตถาเปาหมายของผูผลิตเสื้อผาแฟชั่น
อีกรายหนึง่คือผูคาสง เนื่องจากผูผลิตตองการขายในปริมาณมากๆ ในแตละครั้ง  ในกรณีนี้ผูผลิตก็
จะนําเสื้อผาไปขายที่ตลาดขายสง  เชน  ตลาดโบเบ  เปนตน 

 

ปจจัยการผลิตและผลตอบแทน 
 ปจจัยการผลิต สามารถแบงโดยทัว่ๆ ไปดังนี้ 

1. ที่ดิน  และทรพัยากรธรรมชาติ  เชน  หินออน  กาซธรรมชาติ  แมน้ํา  ปริมาณน้ําฝน   
เปนตน  ส่ิงเหลานี้มนุษยสรางขึ้นไมได  แตสามารถปรับปรุงคุณภาพของทรัพยากรไดดีขึ้น 

2. แรงงาน  ไดแก  แรงกาย  หรือสติปญญา 
3. ทุน  ไดแก  เงนิทุน  เครื่องจกัร  โรงงาน  เปนตน 
4. ผูประกอบการ  คือ  ผูดําเนินการเปลี่ยนทรพัยากรตางๆ ใหเปนสินคาและบริการ 
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ผลตอบแทนของปจจัยการผลิตตางๆ  
ในการใชปจจยัการผลิตแตละอยางยอมตองมีตนทุนโดยตนทุนของการใชปจจัยการผลิตก็ 

คือ ผลตอบแทนของการใชปจจัยการผลิตนั้นๆ เชน 

ปจจัยการผลิต ตนทุนของผูประกอบการหรอื  
ผลตอบแทนของปจจัยการผลิต 

ที่ดิน คาเชา 
แรงงาน เงินเดือน  คาจาง 
ทุน ดอกเบี้ย 

ผูประกอบการ กําไร 
 

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
 จากการที่สภาพบานเมืองของประเทศไทยไดเริ่มมีความเจริญเติบโตมากขึ้น  ขณะที่
ภาคอุตสาหกรรมไดเขามามบีทบาทมากยิง่ขึ้นในระบบเศรษฐกิจ  จนสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของ
ประชาชน  เชน  ปญหาความยากจน  ปญหาการกระจายรายได  ปญหาทรัพยากรเสือ่มโทรม  
ปญหาการวางงาน  เปนตน  ทําใหรัฐตองหาวิธีชวยเหลือโดยการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
ซ่ึงตั้งแตอดีตประเทศไทยใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาตมิาแลว  9  ฉบับ  และใน
ปจจุบันเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่  10  โดยตางมีจุดมุงหมายเพื่อให
ประชาชนมีชวีิตความเปนอยูที่ดีขึ้น 
 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
 ประเทศไทยไดเล็งเห็นความจําเปนที่ตองมแีผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมานานแลว
โดยเริ่มมีการใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่  1  ใน พ.ศ.  2504  จนมาถึงปจจุบันกําลังอยู
ในชวงระยะเวลาของการใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่  10  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจแตละฉบับมักจะระบุวัตถุประสงค  นโยบาย  และเปาหมายในการพัฒนาไว  เพื่อให
สอดคลองกับภาวการณดานเศรษฐกิจและสังคมในชวงนั้นและภาวการณที่จะเกิดขึน้ในอนาคตอนั
ใกล 
 ระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ มดีังนี ้
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ  ฉบับที่  1  พ.ศ.  2504 – 2509 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  2  พ.ศ.  2510 – 2514 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  3  พ.ศ.  2515 – 2519 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  4  พ.ศ.  2520 – 2524 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  5  พ.ศ.  2525 – 2529 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  6  พ.ศ.  2530 – 2534 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  7  พ.ศ.  2535 – 2539 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  8  พ.ศ.  2540 – 2544 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  9  พ.ศ.  2545 – 2549 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  10  พ.ศ.  2550 – 2554 
 

 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติแตละฉบับมีสาระสําคัญ  ดังนี้ 
1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ  ฉบับที่  1  ( พ.ศ.  2504 – 2509 )  สาระสําคัญของแผน 

คือ  การพัฒนาประเทศโดยเนนเฉพาะดานเศรษฐกิจการลงทุนในสิ่งกอสรางขั้นพื้นฐานเพื่อการปู
พื้นฐานใหมกีารลงทุนของเอกชนในอนาคต 

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  2  ( พ.ศ.  2510 – 2514 )  สาระสําคัญ 
ของแผน  คือ  ยังยึดแนวเดิมของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  1  และไดมกีารขยายขอบเขตของแผนให
ครอบคลุมถึงการพัฒนาของรัฐโดยสมบูรณ  โดยไดรวมการพัฒนาในดานรัฐวิสาหกจิและองคการ
บริหารสวนทองถ่ินเขาไวดวยกัน 

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  3  ( พ.ศ.  2515 – 2519 )  สาระสําคัญ   
คือ  การใชกลยุทธเพื่อจัดชองวางระหวางรายได  เรงปรับปรุงโครงสรางทางเศรษฐกจิขยายขีด
ความสามารถทางการผลิตและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  4  ( พ.ศ.  2520 – 2524 )  สาระสําคัญ   
คือ  เนนการฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ  เรงบูรณะและปรับปรุงการบริหารทรัพยากรหลักของชาติ 

5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  5  ( พ.ศ.  2525 – 2529 )  สาระสําคัญ   
คือ  ใชแนวนโยบายในการพฒันาประเทศ  “แนวใหม”  โดยยดึพื้นทีเ่ปนหลักในการวางแผนและ
โครงการ เนนเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  ความสมดุลในการแกปญหาเศรษฐกิจและสังคม  การ
แกปญหาความยากจน  และบทบาทความรวมมือจากภาคเอกชน 

6. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  6 ( พ.ศ.  2530 – 2534 )  สาระสําคัญ   
คือ  ดําเนินการปรับโครงสรางทางเศรษฐกจิและสังคมในสาขาสําคัญๆ ตอจากแผนพฒันาฯ ฉบับที่  
5  เพิ่มประสิทธิภาพและปรบัปรุงคุณภาพการผลิตใหแขงขันกับตางประเทศได สงเสริมการพัฒนา
คุณภาพคนและปรับบทบาทและองคกรบรหิารงานของรัฐ 

7. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  7  ( พ.ศ.  2535 – 2539 )  สาระสําคัญ   
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คือ  รักษาอัตราการขยายตวัทางเศรษฐกิจใหอยูในระดับที่เหมาะสม  กระจายรายไดและพัฒนาไปสู
ภูมิภาคและชนบทไดกวางขวางยิ่งขึ้น  และเรงรัดการพฒันาทรัพยากรมนุษย  คณุภาพชีวิต  
ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

8. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  8  ( พ.ศ.  2540 – 2544 )  สาระสําคัญ   
คือ  เนนการพฒันาและสงเสริมศักยภาพของคนทุกคน  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและ
ชุมชน  การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและดูแลทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณ 

9. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  9  ( พ.ศ.  2545 – 2549 )  สาระสําคัญ   
คือ  การอัญเชิญ  “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
มาเปนปรัชญาในการพัฒนาประเทศ  โดยเนนการเรงฟนฟูเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ  การ
สรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก  การบรรเทาปญหาสังคมและการแกปญหาความยากจน 

10. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  10  ( พ.ศ.  2550 – 2554 )   
สาระสําคัญ  คือ  เปนแผนที่เกิดจากการระดมพลังความคิดและการมีสวนรวมของประชาชนชาว
ไทยจากทุกภาคสวนทุกหมูเหลา ทุกภูมภิาคทั่วประเทศ มารวมกันดําเนนิการในทกุขั้นตอนอยาง
กวางขวาง  และเหน็พองรวมกันอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนแนวทางปฏิบัติ ควบคู
ไปกับการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมที่มีคนเปนศูนยกลางการพัฒนาอยางจริงจัง เพื่อใชเปน
แนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใหเกิดความสมดุล เปนธรรมและยั่งยนื มุงสู “สังคมอยู
เย็นเปนสุขรวมกัน” 

 
หนังสืออางองิ 

กมล   ทองธรรมชาติ  และคณะ.  หนงัสือสาระการเรียนรูพื้นฐาน  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา   
              ศาสนา  และวัฒนธรรม  :  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ม.  1  ชวงชัน้ที่  3 .   
              กรุงเทพฯ  :  อักษรเจริญทัศน, 2546. 
ทวี   ทววีาร  และคณะ.  สงัคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ชวงชัน้ท่ี  3 ( เลม 1 ) ม. 1  กรุงเทพฯ :   
               ประสานมิตร,2547 
เพ็ญสุรัตน (ศรีสวัสดิ์) หอมแยม  และคณะ. สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 1-2-3.   
               กรุงเทพมหานคร  :  เทพเนรมิตการพิมพ, มปป. 
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ใบงานที่  4 
 

กลุมที่ ............... 
สมาชิกภายในกลุม  1.  …………………………………..  2.  …………………………………….. 
                                3.  …………………………………..  4.  …………………………………….. 
                                5.  …………………………………..  6.  ……………………………………. 
1.  กลุมของนักเรียนศกึษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่  ....... 
 (พ.ศ. .....................-  ............................) 
2.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับที่กลุมของนักเรียนศึกษา (คําตอบจากขอ 1) ตรง
กับสมัยของใครเปนนายกรัฐมนตรี 
............................................................................................................................................................. 
3.  สรุปสาระสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่กลุมของนักเรียนศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา 
กลุมสาระการเรียนรู  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม                           ชวงชั้นที่  3 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  เร่ือง  ความรูพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร                        ปการศึกษา  2552 
แผนการเรียนรูที่  5  ระบบเศรษฐกิจ                                                               จํานวน  2  ชั่วโมง 
ผูสอน นางจาตุพร   อยูศิริ   โรงเรียนวัดกําแพง    สํานักงานเขตบางขุนเทียน   กรุงเทพมหานคร 
วัน/เดือน/ป  ทีท่ําการสอน  วนัที่  15 , 17 เดอืน  ธันวาคม  พ.ศ. 2552 
*************************************************************************** 
มาตรฐานการเรียนรู 

ส  3.2  เขาใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจตางๆ ความสัมพันธของระบบเศรษฐกิจและ
ความจําเปนของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก  

มาตรฐานชวงชั้นที่  3  (ม. 1- ม. 3 ) 
 รูและเขาใจระบบเศรษฐกิจทีม่ีผลตอการตัดสินใจดําเนินการผลิตและบริการ 
 

สาระสําคัญ 
 ระบบเศรษฐกจิ  คือ  กลุมของหนวยเศรษฐกิจตางๆ ที่ประกอบกจิกรรมทางเศรษฐกจิตางๆ 
อยูภายใตกรอบขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรม  กฎหมาย  โดยลักษณะการดําเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจจะเปนไปในแบบแผนอันเดยีวกัน  ระบบเศรษฐกิจจึงมีผลตอการตัดสินใจดาํเนินการ
ผลิตสินคาและบริการ  ระบบเศรษฐกิจสามารถแบงออกเปน  3  ระบบใหญๆ ไดแก  ระบบ
เศรษฐกิจแบบเสรีนิยม  หรือระบบเศรษฐกจิแบบทุนนิยม   ระบบเศรษฐกิจสังคมนิยม   และระบบ
เศรษฐกิจแบบผสม 
 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 -  รูและเขาใจความหมายและประเภทของระบบเศรษฐกจิแบบตางๆ 
 -  วิเคราะหถึงลักษณะสําคัญของระบบเศรษฐกิจในประเทศไทยและภมูิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตได 
  

จุดประสงคการเรียนรู 
1. นักเรียนบอกความหมายและประเภทของระบบเศรษฐกิจแบบตางๆ ได 
2. นักเรียนสามารถวิเคราะหลักษณะสําคัญของระบบเศรษฐกิจในประเทศไทยและ 

ภูมิภาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตได 
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เนื้อหาสาระ 
1. ความหมายของระบบเศรษฐกิจ 
2. ประเภทของระบบเศรษฐกิจ 
3. ลักษณะสําคัญของระบบเศรษฐกิจรูปแบบตางๆ 
4. ระบบเศรษฐกจิของประเทศไทยและภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู 
ชั่วโมงที่  1 
ขั้นนํา 

1. ครูนํารูปภาพใหนักเรยีนดู  เชน  ภาพชาวนา  ชาวสวน  พอคา  คนซื้อขายสินคา   
ภาพคนแบกของในตลาด ใหนักเรยีนรวมกันวเิคราะหถึงการประกอบอาชีพของประชากรไทย  
(ทักษะการจํา , ฝกใหนกัเรียนรูจักเก็บรายละเอียด ไมรีบรอน ไมมองขาม นําไปสูการเปนคน
ละเอียดรอบคอบ :  ส.สังเกต , ทักษะการคิดวิเคราะห) 

2. จากกจิกรรมครูเชื่อมโยงความสัมพันธใหนกัเรียนเขาใจวาโครงสรางทางเศรษฐกิจ 
พื้นฐานของไทยมาจากอาชพีเกษตรกรรม และในขณะเดียวกันเราก็มกีารประกอบอาชีพอยาง
หลากหลาย ซ่ึงบางอาชีพมาจากอาชีพเกษตรกรรม และชี้ใหเห็นวาเรามีการประกอบอาชีพอยางเสรี 
แตตองเปนอาชีพที่สุจริต  ในประเทศตางๆ มีโครงสรางทางเศรษฐกิจพื้นฐานที่ไมเหมือนกนั ขึ้นอยู
กับระบบเศรษฐกิจของแตละประเทศ เพื่อใหนักเรยีนมีความเขาใจเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ  ดังนั้น
วันนีเ้ราจะเรยีนเรื่อง ระบบเศรษฐกิจ ครูเขยีนหวัขอที่จะสอนบนกระดาน  (ทักษะการฟง , มารยาท
ในการฟง) 
  

ขั้นสอน 
ขั้นที่  1  การฝกจิตเบื้องตน (จิตตภาวนา )  

 เปนการเตรียมความพรอมในการเรียนและฝกจิตใหมีสมาธิ  มีขั้นตอน ดังนี ้
3.  นักเรียนปฏิบัติสมาธิ ตามหลักอานาปานสติ (การกําหนดลมหายใจเขา – ออก ให 

สติอยูกับลมหายใจเขาออกเปนหลัก)  ใชเวลา  5  นาที  โดยการปฏิบัตดิังนี้   
3.1  นักเรียนทกุคนรําลึกถึงคุณพระรัตนตรัย  (พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ )  

โดยใหนั่งตวัตรง  แตไมเกร็งตัว  หงายมือ มือขวาทับมือซาย   
 หลับตากําหนดลมหายใจเขา - ออก ใหสติอยูกับลมหายใจเขา - ออก ไมเผลอ 
สติ  ไมคิดเรื่องอื่นขณะปฏิบตัิสมาธิใหนักเรียนมีความเพยีรพยายาม (สัมมาวายามะ) มีความรูตัว  
ทั่วพรอม (สัมมาสติ) และมีจติใจจดจออยูกบัลมหายใจเขา - ออก (สัมมาสมาธิ)  (ฝกฝนใหนักเรยีน
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รูจักการใช  หู  ตา  จมูก  กาย และใจในการเรียนรูเกดิการพัฒนาสมองและการใชทักษะของรางกาย
ทั้ง  5 : ส.สัมผัส) 

 

 ขั้นที่  2  ขั้นการศึกษา 
4.  ครูซักถามนักเรียน เกีย่วกับความหมายของระบบเศรษฐกิจ และประเภทของระบบ 

เศรษฐกิจ ในปจจุบันมีอะไรบาง 
(ระบบเศรษฐกิจ  หมายถึง  การจัดองคการทางเศรษฐกจิอยางมีแบบแผน มีวัตถุประสงค และมี
แนวทางปฏิบัติใหกับสถาบนัทางเศรษฐกจิในการดําเนนิกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และแกไขปญหา
พื้นฐานทางเศรษฐกิจไปในแนวทางเดยีวกัน  ระบบเศรษฐกิจในปจจบุันแบงเปน  3  ระบบ  คือ  1) 
ระบบเศรษฐกจิแบบทุนนยิมหรือเสรีนิยม  2)  ระบบเศรษฐกิจแบบบังคับ ซ่ึงแยกเปน แบบสังคม
นิยมเสรี และแบบคอมมิวนสิต  3)  ระบบเศรษฐกิจแบบผสม) 

5.   ครูเขียนแตละแนวคิดของนักเรียนลงบนกระดาน แลวรวมกันสรปุ 
 (การแสดงความคิดโดยใชวาจาที่สุภาพ เหมาะสม : สัมมาวาจา , การสังเคราะหขอความ) 
 6.  ใหนกัเรียนจับคูกับเพื่อนที่นั่งติดกนั เพือ่ศึกษาคนควาเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ จากใบ
ความรูที่  5  และหนังสือเรียนเศรษฐศาสตร  แลวสรุปลงในสมดุ ใชเวลาประมาณ  10  นาทีตาม
หัวขอที่กําหนดให ดังนี ้  
                    -  ความหมายของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนยิมหรือเสรีนิยม 
                    -  สรุปลักษณะของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมหรือเสรีนยิม 
                    -  สรุปขอดีและขอเสียของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมหรือเสรีนิยม 
 ในการรวมกิจกรรมนักเรียนควรปฏิบัติดังนี้ 

     -  สนทนา ปรึกษา กันโดยใชวาจาที่สุภาพ  (สัมมาวาจา) 
     -  ชวยกันทาํงานที่ไดรับมอบหมาย ไมผลักภาระหรือบังคับใหเพื่อนทํา (สัมมากมัมันตะ  

สัมมาวายามะ  สัมมาสติ  สัมมาสมาธิ) 
     -  ชวยกันทาํงานที่ไดรับมอบหมายใหเสร็จทันตามเวลาที่กําหนด (สัมมาอาชีวะ) 

 

 ขั้นที่  3  ขั้นผลของการศึกษา 
               7.  ครูสุมนักเรียน  3  คู  ออกมาอภิปรายเกี่ยวกบัระบบเศรษฐกิจแบบทนุนยิมหรือเสรีนิยม
ทั้ง  3  ขอ  ใหเพื่อนรวมชั้นฟงหนาช้ันเรยีน  เมื่อเพื่อนนําเสนอเสร็จนักเรียนรวมตั้งคําถามในสวนที่
ไมเขาใจ โดยนักเรียนที่นําเสนอชวยกนัตอบคําถาม  แลวครูอธิบายเพิม่เติม 
 ( การนําเสนอ , ส.สรุปผล , ทักษะการฟง , มารยาทในการฟง , การตั้งคําถาม , การตอบคําถาม , 
สัมมาวาจา , สัมมาทิฐิ , สัมมาสังกัปปะ) 
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ขั้นสรุปผล 
              8.  ครูและนักเรยีนรวมกันสรุปเนือ้หา  (สัมมาสังกัปปะ) 
              9.  นักเรียนเขยีนแผนที่ความคิดลงในกระดาษ A4 พรอม ระบายสีใหสวยงาม ในหวัขอ 
ลักษณะของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนยิม , ขอดี  และขอเสียของระบบเศรษฐกิจแบบ ทุนนิยม  ทํา
เปนกลุมๆ ละ 3 คน  สงในชัว่โมงถัดไป (การทําแผนที่ความคิด , ส.ส่ังสม) 
 

ชั่วโมงที่  2 
ขั้นนํา 

1. ครูทบทวนเนือ้หาเกีย่วกับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนยิมหรือเสรีนิยม 
(ทักษะการจํา , ทักษะการฟง , มารยาทในการฟง) 
 2.   ครูเชื่อมโยงความสัมพันธโดยกลาววา นอกจากระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมแลวยังมี
ระบบเศรษฐกจิแบบสังคมนยิม  แบบคอมมิวนิสต และแบบผสม  ดังนั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู
เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจทั้ง 3  แบบ 
 

ขั้นสอน 
  ขั้นที่  1  การฝกจิตเบื้องตน (จิตตภาวนา )  
 เปนการเตรียมความพรอมในการเรียนและฝกจิตใหมีสมาธิ  มีขั้นตอน ดังนี ้

3.  นักเรียนปฏิบัติสมาธิ ตามหลักอานาปานสติ (การกําหนดลมหายใจเขา – ออก ให 
สติอยูกับลมหายใจเขาออกเปนหลัก)  ใชเวลา  5  นาที  โดยการปฏิบัตดิังนี้   

3.1  นักเรียนทกุคนรําลึกถึงคุณพระรัตนตรัย  (พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ )  
โดยใหนั่งตวัตรง  แตไมเกร็งตัว  หงายมือ มือขวาทับมือซาย   

3.2  หลับตากําหนดลมหายใจเขา - ออก ใหสติอยูกับลมหายใจเขา - ออก ไมเผลอ 
สติ  ไมคิดเรื่องอื่นขณะปฏิบตัิสมาธิใหนักเรียนมีความเพยีรพยายาม (สัมมาวายามะ) มีความรูตัวทัว่
พรอม (สัมมาสติ) และมีจิตใจจดจออยูกับลมหายใจเขา - ออก (สัมมาสมาธิ)  (ฝกฝนใหนักเรยีนรูจกั
การใช  หู  ตา  จมูก  กาย และใจในการเรียนรูเกิดการพัฒนาสมองและการใชทักษะของรางกายทั้ง  
5 : ส.สัมผัส) 
 

 ขั้นที่  2  ขั้นการศึกษา 
4.   ใหนกัเรียนแบงกลุมตามความสมัครใจ  กลุมละ 7 – 8  คน  เพื่อศึกษาคนควา 

รายละเอียดเกีย่วกับระบบเศรษฐกิจ จากใบความรูที่  5 และจากหนังสือเรียนเศรษฐศาสตร ใชเวลา
ประมาณ  10  นาที  ตามหวัขอที่กําหนดให ดังนี ้  
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- ระบบเศรษฐกจิแบบสังคมนยิม 
- ระบบเศรษฐกจิแบบคอมมิวนิสต 
- ระบบเศรษฐกจิแบบผสม 

 การทํากิจกรรมนักเรียนควรปฏิบัติดังนี ้
- การแบงกลุมนกัเรียนตองใชวาจาที่สุภาพ  รูจักพูดถนอมน้ําใจผูอ่ืน   

(สัมมาวาจา) 
- ไมบังคับเพื่อนเขารวมกลุมหากเพื่อนไมเต็มใจ ไมมอบภารงานใหเพือ่น 

คนใดคนหนึ่ง ทุกคนตองชวยกันทํา (สัมมากัมมันตะ) 
- ชวยกันทํางานตามที่ไดรับมอบหมายและทําใหเสร็จตามเวลาที่กําหนด  

(สัมมาวายามะ   สัมมาสติ   สัมมาสมาธิ   สัมมาทิฐิ  สัมมาสังกัปปะ  สัมมาอาชีวะ) 
 

 ขั้นที่  3  ขั้นผลของการศึกษา 
5.  ใหนกัเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมารายงานใหเพือ่นรวมชั้นฟงหนาช้ันเรยีน   

เมื่อตัวแทนกลุมรายงานเสร็จ หากเกดิขอสงสัยนักเรยีนทีฟ่งสามารถตั้งคําถามถามไดโดยสมาชิก
กลุมที่รายงานจะชวยกนัตอบคําถาม และครูอธิบายเพิ่มเติม  (ทักษะการนําเสนอ ,      ส.สรุปผล , 
ทักษะการฟง , มารยาทในการฟง , การตั้งคําถาม , การตอบคําถาม , สัมมาทิฐิ ,สัมมาสังกัปปะ) 
 

ขั้นสรุปผล 
6.   ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเนื้อหา  (สัมมาสังกัปปะ) 
      -  ครูใหนกัเรียนอานใบความรูที่  5  ในหัวขอระบบเศรษฐกิจของไทยและภูมภิาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ใชเวลา  3  นาที แลวรวมกันตอบคําถามตอไปนี ้
          1.  ประเทศไทยใชระบบเศรษฐกิจแบบใด  (แบบผสมคอนไปทางทุนนิยม) 
          2.  ประเทศใดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใชระบบเศรษฐกิจแบบผสม   

( มาเลเซีย  สาธารณรัฐสิงคโปร  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และเนการาบรูไนดารุสซาลาม) 
                        3.  ประเทศใดในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตใชระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม 
(สหภาพพมา  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  และ
ราชอาณาจักรกัมพูชา) 
                        4.  ระบบเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนระบบเศรษฐกิจแบบผสม
แตจะคอนไปทางทุนนิยมหรือสังคมนิยมนั้นขึ้นอยูกับปจจัยใด  (ระบอบการปกครองของประเทศ
นั้นๆ ) 

(ทักษะการอาน อานในใจไมรบกวนคนอืน่ : สัมมาวาจา  , การสรุปความรู)  
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7.  ครูใหนักเรยีนเขยีนแผนที่ความคิดรูปแบบอิสระ เพือ่เปนการสรุปลักษณะสําคัญ 
ของระบบเศรษฐกิจแบบตางๆ  ตามหัวขอรายงานของแตละกลุม (งานกลุม ) ลงในกระดาษ A4  
พรอมทั้งระบายสีใหสวยงาม แลวนําไปจัดเปนปายนเิทศ   (ส.ส่ังสม)   สงในชั่วโมงถัดไป 

8.  ใหนกัเรียนทําใบงานที่  5  เรื่องระบบเศรษฐกิจ  (ส.ส่ังสม) 
 

สื่อการเรียนรู 
1. ใบความรูที่  5 
2. ใบงานที่  5 
3. บัตรคํา   

              4.  หนังสือเรียนสาระเศรษฐศาสตร 
 

แหลงเรียนรูเพิ่มเติม 
             1.  หองสมุดโรงเรียน 
             2.  อินเทอรเน็ต 

http://school.obec.go.th/bankokwit/d3.htm 
http://www.mu.ac.th/e-QuizMarie/html/1096/social%201.htm 

                            http://www.geocities.com/motaldragon02/rabob.html 
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การวัดและประเมินผล 
 

ขอบเขตการวดั วิธีการ เครื่องมือ ผูประเมิน 
1.  ดานความรู 
     1.1  การตอบ
คําถามตางๆ  
     1.2  การคนควา 
 

-  การตอบปากเปลา 
- ศึกษาใบความรู 
และหนังสือเรียน 
-  การทําใบงาน 
-  การทําแผนที่ความคิด 

-  คําถาม 
-  ใบความรูที่  5 
-  หนังสือเศรษฐศาสตร 
-  ใบงานที่  5 
-  แผนที่ความคิด 

ครูผูสอน 

2.  ดานทักษะ 
- การทํางานกลุม 
- การจํา 
- การวิเคราะห 
- การสังเคราะห 
- การตั้งคําถาม 
-  การนําเสนอผลงาน 
-  การทําแผนที่
ความคิด 
-  ทักษะ  7  ส. 
 

-  การศึกษางานตามที่
ไดรับมอบหมาย 
-  การสังเกต
พฤติกรรม 

-  คําถาม 
-  แบบสังเกต
พฤติกรรมการทํางาน
กลุม 
-  แผนที่ความคิด 
-  แบบประเมนิทักษะ  
7  ส. 

ครูผูสอน 
นักเรียน 

3.  ดานคุณลักษณะ
อันพึงประสงค  
จริยธรรม  คานิยม 
- ความรับผิดชอบ 
- ความซื่อสัตย 
- ความมวีินัย 

สังเกตพฤติกรรม - แบบประเมนิ
คุณธรรมจริยธรรม / 
คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค 
- แบบบันทกึการสง
งาน 

ครูผูสอน 
นักเรียน 
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ขอเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

                                                  ลงชื่อ ............................................ รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
                                                             (นายปยะพงษ   ภิรมยไชย) 
                                                              …….. /………/……… 
บันทึกผลการจัดการเรียนรู 
               นักเรียนฝกสมาธิไดดีขึ้น และมีความตั้งใจ ไมพดูคุย หรือเลนกับเพื่อนในขณะนั่งสมาธิ 
การนํามรรคมีองคแปด มาใชในการรวมกจิกรรมการเรียนการสอนก็มคีวามตั้งใจมากขึ้น  สงผลให
การนําเสนอผลงานโดยใชแผนที่ความคิด เรื่อง ระบบเศรษฐกิจ มีความหลากหลาย และสวยงาม 
จากการประเมนิผลงานกลุมในการรวมมือกนัทํา และนําเสนอแผนที่ความคิด จํานวน  6  กลุม 
ปรากฏผล ดังนี้  อยูในระดบัดีมาก  จํานวน  2  กลุม คิดเปนรอยละ 33.33  ระดับดี จํานวน 3  กลุม 
คดิเปนรอยละ  50.00  และระดับพอใช จํานวน 1  กลุม คิดเปนรอยละ 16.16  การใชทักษะ 7 ส.ใน
การเรียนการสอน ไดแก ส.สงสัย  ส.สัมผัส  ส.สืบคน  ส.ส่ังสม และ ส.สรุปผล ผลการประเมิน
พฤติกรรมโดยภาพรวมอยูในระดับด ี
 

                ปญหาและอุปสรรค 
                 ดานการสงงาน มีนักเรียนสงงานชา จํานวน  6  คน  คิดเปนรอยละ  18.18  การฝกฝน
ทักษะการสังเกต และการสํารวจ มีนอยทําใหนกัเรียนขาดทักษะ ส.สังเกต และ สํารวจ 
 

                ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 ครูคอยกระตุนนักเรียนที่สงงานชา ใหปรับปรุงความรับผิดชอบ และการทํางานใหดีขึน้ 
ครูควรจัดกิจกรรมเพื่อใหนกัเรียนฝกทักษะการสังเกต และการสํารวจใหนักเรยีนไดฝกปฏิบัติ เพื่อ
สงเสริมทักษะ ส.สังเกต และ ส.สํารวจ 
 
                                                 ลงชื่อ    .............................................. ผูสอน 
                ( นางจาตุพร      อยูศิริ)  
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    แบบประเมินแผนที่ความคดิ  
 

กลุมที่ ............. 
สมาชิกภายในกลุม   1.  ………………………………….      2.  ……………………………… 
        3.  ………………………………….      4.  ……………………………… 
                                 5.  …………………………………..     6.  ……………………………… 
                                 7.  …………………………………..     8.  ……………………………… 
 

คุณภาพผลงาน ลําดับ
ท่ี รายการ 

4 3 2 1 
1 ผลงานเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนด     

2 ผลงานมีความเปนระเบยีบเรยีบรอย     

3 ผลงานแสดงความคิดริเริ่มสรางสรรค     

4 ผลงานแสดงถึงการนําความรูที่ไดมาประยกุตใช     

5 ผลงานเสร็จทันตามกําหนดเวลา     

รวม  

                                                                      
                                                                        ลงชื่อ ......................................... ผูประเมิน 
                                                                                       ........../........./.......... 
 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 

17-20 
13-16 
9-12 
5-8 

 4 หมายถึง ดีมาก 
 3   หมายถึง    ด ี
 2   หมายถึง   พอใช 
 1    หมายถึง   ปรับปรุง 

 
(เกณฑประเมินผลอยูหนาถดัไป) 
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เกณฑการประเมินผลงานกลุม (ผงัมโนทัศน) 
 

ระดับคุณภาพ / คะแนน รายการที่ประเมิน 
ดีมาก (4) ดี (3) พอใช (2) ปรับปรงุ (1) 

1. ผลงานเปนไป 
ตาม
วัตถุประสงค ที่
กําหนด 

ผลงานสอดคลอง
กับจุดประสงค   
ทุกขอ / ทุก
ประเด็นสมบูรณ 

ผลงานสอดคลอง
กับจุดประสงค
เปนสวนใหญ /     
เกือบทุกประเด็น 

ผลงาน
สอดคลอง กับ
จุดประสงค   
บางขอ /           
บางประเด็น 

ผลงานไม
สอดคลองกับ
จุดประสงค 

2. ผลงานเสร็จ
ทันตาม
กําหนดเวลา 

ผลงานเสร็จทัน
ตามเวลาที่
กําหนด 

ผลงานเสร็จชา
กวาวันที่กําหนด 
1 วัน 

ผลงานเสร็จชา
กวาวันที่กําหนด 
2 วัน 

ผลงานเสร็จชา
กวาวันที่กําหนด
เกิน 2 วัน 

3. ผลงานมี
ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค 

ผลงานถูกตอง
ตามหลักวิชาการ 
และมีแนวคิด
แปลกใหมและ
เปนระบบ 

ผลงานถูกตอง
ตามหลักวิชาการ 
และมีแนวคิด
แปลกใหมแตยัง
ไมเปนระบบ 

ผลงานถูกตอง
ตามหลักวิชาการ 
แตยังไมมแีนวคิด
แปลกใหม 

ผลงานมี
ขอบกพรองและ 
ไมมีแนวคิด  
แปลกใหม 

4. ผลงานแสดง
ถึงการนํา
ความรูที่ไดมา
ประยุกตใช 

นําความรูมา
จัดทําผลงานได
ถูกตองครบถวน    
ทุกประเดน็ 

นําความรูมา
จัดทําผลงานได
ถูกตองเปนสวน
ใหญ 

นําความรูมา
จัดทําผลงานได
ถูกตองเปนบาง
ประเด็น 

นําความรูมา
จัดทําผลงานไม
ถูกตองเปนสวน
ใหญ 

5. ผลงานมีความ
เปนระเบยีบ
เรียบรอย 

ผลงานเปน
ระเบียบเรยีบรอย 
สะอาด ชัดเจน 
สวยงาม สะดวก
ตอการใช / ศึกษา 

ผลงานสวนใหญ
เปนระเบยีบ
เรียบรอย สะอาด 
ชัดเจน สวยงาม 
สะดวกตอการใช 
/ ศึกษา 

ผลงานบางสวน
เปนระเบยีบ
เรียบรอย สะอาด 
ชัดเจน สวยงาม 
สะดวกตอการใช 
/ ศึกษา 

ผลงานไมเปน
ระเบียบเรยีบรอย 
ไมสะอาด ไม
ชัดเจน ไม
สวยงาม ไม
สะดวกตอการใช 
/ ศึกษา 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมกลุม 
 

กลุมที่ ............. 
สมาชิกภายในกลุม   1.  ………………………………….      2.  ……………………………… 
        3.  ………………………………….      4.  ……………………………… 
                                 5.  …………………………………..     6.  ……………………………… 
                                 7.  …………………………………..     8.  ……………………………… 
คําชี้แจง  ใหทาํเครื่องหมาย  √   ในชองที่ตรงกับความเปนจริง 

คุณภาพการปฏิบัติ 

ที่ รายการพฤติกรรม 
ดี ปาน

กลาง พอใช 

ไม
ปฏิบัติ
ควร

ปรับปรุง 
1 มีการปรึกษาและวางแผนรวมกันกอนทาํงาน 3 2 1 0 
2 มีการแบงหนาที่อยางเหมาะสมและสมาชิก

ทําตามหนาทีทุ่กคน 
    

3 มีการปฏิบัติงานตามขั้นตอน     
4 มีการใหความชวยเหลือกัน     
5 ผลงานเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนด     
6 ผลงานเสร็จทันตามกําหนดเวลา     
7 ผลงานมีความคิดริเริ่มสรางสรรค     
8 ผลงานแสดงถึงการนําความรูทีไ่ดมาประยุกตใช     
9 สามารถใหคําแนะนํากลุมอ่ืนได     

รวม  
 

เกณฑการใหคะแนน                                                     ลงชื่อ ......................................ผูประเมิน 
           พฤติกรรมหรือผลงานที่ชัดเจน ถือวาดี                         ............/............/.......... 
ให  3  คะแนน                                                              เกณฑการตัดสินคณุภาพ 
           พฤติกรรมหรือผลงานเทียบเทาคนทัว่ไป                 ชวงคะแนน                 ระดบัคุณภาพ  
ถือวาปานกลางให  2  คะแนน                                                21 – 30                              ดี 
           พฤติกรรมหรือผลงานต่ํากวาคนทัว่ไป                        11 – 20                           พอใช 
ถือวาพอใช ให  1  คะแนน                                                       0 - 10                           ปรับปรุง 
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แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรม  /  คุณลักษณะอันพึงประสงค 
........................................................................... 

ชื่อผูประเมิน ...................................................................................... ชั้น............ เลขที่ .............. 
คําชี้แจง  ใหทําเครื่องหมาย  √  ลงในชองท่ีตรงกับความเปนจริง 
 

ระดับการปฏบิัติ รายการประเมนิ พฤติกรรมที่แสดงออก 
3 2 1 

หมายเหต ุ

1.  มีความกระตือรือรนสนใจแสวงหาความรู     
2.  หาความรูเพิ่มเติมโดยการสนทนา   ถาม   ฟง  และอาน     

1.  มีความสนใจ
ใฝรู 

3.  มีความสุขในการเรยีนรู      
4.  มีการวางแผน และจัดระบบในการทํางาน     
5.  ทํางานตามขั้นตอนตางๆที่ไดวางไว     

2.  ความมี
ระเบียบวินยั 

6.  ตรวจสอบความถูกตอง ความเรยีบรอยของงาน     
7.  ยอมรับผลการทํางานของตนเองทั้งดีและไมดี     
8.  ทํางานที่ไดรับมอบหมายใหเสร็จทันกําหนด     

3.  ความ
รับผิดชอบ 

9.  ไมกระทําสิ่งที่เปนผลเสียตอสวนรวม     
10.  ไมทอถอยในการทํางานเมื่อมีอุปสรรค     
11.  มีความอดทนในการแกปญหา     

4.  ความมุงมัน่
และอดทน 

12.  ตั้งใจทํางานจนสําเร็จ ไมทิ้งงานกลางคัน     
13.  บันทึกขอมูลตามความเปนจริงและไมใช
ความคิดเหน็ของตนเองไปเกีย่วของ 

    

14.  ไมลอกผลงานของคนอื่น     

5.  ความซื่อสัตย
สุจริต 

15.  เคารพหรือปฏิบัติตามขอตกลง กฎ  กติกา 
หรือระเบียบของกลุมที่กําหนดไว 

    

16.  เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตัว     6.  ความเสียสละ 
17.  มีน้ําใจเอือ้เฟอเผื่อแผตอผูอ่ืน     

7.  ความมี
เหตุผล 

18.  อธิบายหรือแสดงความคดิอยางมีเหตุผล     
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เกณฑการใหคะแนน 
 พฤติกรรมหรือผลงานที่ชัดเจนถือวา ดี ให  3    คะแนน 
 พฤติกรรมหรือผลงานเทียบเทาคนทั่วไป ถือวา ปานกลาง ให  2   คะแนน 
 พฤติกรรมหรือผลงานต่ํากวาคนทั่วไป ถือวา พอใช  ให  1  คะแนน 
 

เกณฑการตัดสินระดับคุณภาพ 
 ชวงคะแนน  ระดับคุณภาพ 
   41 – 60                        ดี 
   21 – 40         พอใช 
     0 -  20        ปรับปรุง 
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ใบความรูที ่ 5  
 

เร่ือง ระบบเศรษฐกิจ 
 ระบบเศรษฐกจิในประเทศหรือสังคมหนึ่งๆ จะมีความสัมพันธของหนวยเศรษฐกิจที่
แตกตางกันไป ซ่ึงตางก็ดําเนนิกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อใหบรรลุถึงจุดมุงหมายสูงสุด รวมทั้งแกไข
ปญหาทางเศรษฐกิจทีเ่กิดขึน้  อยางไรก็ตาม  ระบบเศรษฐกิจในแตละประเทศจะมคีวามแตกตางกัน
ไปตามสภาพแวดลอมของประเทศนั้นๆ อันไดแก  การเมือง  การปกครอง  สังคมและวัฒนธรรม  
นโยบายทางเศรษฐกิจของผูนําประเทศ  เปนตน 

ระบบเศรษฐกจิ  หมายถึง  การจัดองคการทางเศรษฐกิจอยางมีแบบแผน  มีวัตถุประสงค
และมีแนวทางปฏิบัติใหกับสถาบันทางเศรษฐกิจในการดาํเนินกจิกรรมทางเศรษฐกิจ และแกไข
ปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจไปในแนวทางเดียวกัน 
ระบบเศรษฐกจิในปจจุบันแบงได 3  ระบบ  คือ 

1. ระบบเศรษฐกจิแบบทุนนิยม  (Capitalism) 
2. ระบบเศรษฐกจิแบบบังคับ  ซ่ึงแยกเปน แบบสังคมนิยมเสรี (Socialism)  และแบบ

คอมมิวนิสต  (Communism) 
3. ระบบเศรษฐกจิแบบผสม  (Mixed  Economy) 
ระบบทุนนิยมหรือเสรีนิยม  หมายถึง  ระบบเศรษฐกิจทีเ่อกชนสามารถมกีรรมสิทธิ์ใน 

ทรัพยสินตางๆ มีเสรีภาพในการเลือกที่จะประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยางเตม็ที่ไมวาในเรือ่ง
การกําหนดนโยบายในการผลิต วาจะผลิตอะไร  ผลิตอยางไร  และผลิตเพื่อใคร  ระบบนี้จะมกีาร
แขงขันระหวางเอกชนอยางเสรี  หนวยงานของรัฐจะเขาไปเกี่ยวของนอยที่สุด 

ระบบเศรษฐกิจแบบบังคับ  เปนระบบเศรษฐกิจที่รัฐจะเปนผูวางแผนการผลิตจาก 
สวนกลาง  มีการจํากัดกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินสวนบุคคล  และการทํางานของกลไกราคา แตเนน
การกระจายรายไดที่เปนธรรมแกประชาชน  ระบบนี้มี  2  รูปแบบ คือ 

          ระบบสังคมนยิม  คือ  ระบบเศรษฐกิจที่รัฐบาลเขาไปเปนผูดําเนินการผลิตโดยเนน 
ในดานสวัสดกิารของประชาชนในประเทศเปนหลัก  รัฐบาลเปนผูกําหนดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รัฐ
เปนเจาของปจจัยการผลิตและกิจกรรมขนาดใหญที่สําคัญ  เชน  กิจการสาธารณูปโภค  เอกชนไมมี
เสรีภาพในการตัดสินใจเพื่อดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกจิแตยังมีกรรมสิทธิ์ในการถือครอง
ทรัพยสินสวนตัว  และดําเนนิกิจกรรมทางเศรษฐกิจขนาดเล็ก ประชาชนทั่วไปยังมีเสรีภาพอยูบาง 
                         ระบบคอมมิวนิสต  เปนระบบเศรษฐกิจทีรั่ฐบาลเปนเจาของปจจัยการผลิตทุกชนิด 
โดยรัฐบาลเปนผูดําเนินการในการตัดสินใจทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม  โดยรัฐบาลจะกําหนดวา จะ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 306

ใหประชาชนในประเทศผลิตสินคาและบริการอะไร  ผลิตอยางไร  และเพื่อสงใหใครบริโภค  
ประชาชนไมมีเสรีภาพในการถือครองทรัพยสิน  ไมมีเสรีภาพในการเลือกประกอบอาชีพ  หรือการ
เลือกซื้อสินคาและบริการมาบริโภค 
 ระบบเศรษฐกิจแบบผสม  คอื  ระบบเศรษฐกิจที่นําลักษณะสําคัญของระบบทุนนยิมและ
สังคมนิยมมารวมไวดวยกนั  กลาวคือ  มีทัง้สวนที่ปลอยใหเอกชนตัดสินใจดาํเนินการกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจเอง และสวนที่รัฐบาลเขาไปควบคุมและวางแผนทางเศรษฐกิจ 
 

สรุปลักษณะสําคัญของระบบเศรษฐกิจรูปแบบตางๆ 
 

ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม  มีลักษณะสําคัญดังนี้ 
- เอกชนเปนเจาของทรัพยสินและปจจยัการผลิต  บุคคลมีกรรมสิทธิ์ใน 

ทรัพยสินสวนตัว  มีสิทธิ์ที่จะใช  แสวงหา  หรือจําแนกแจกจายอยางใดก็ได  นอกจากนี้ยังอาจให
ผูอ่ืนโดยระบุเงื่อนไขการใชใหชัดเจน  เชน  การใหเชาที่อยูอาศัย  เปนตน 

- เอกชนมีเสรีภาพในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทั้งในดานการผลิต 
สินคา  การจําแนกแจกจายหรือการกระจายสินคา  การบริโภค  ซ่ึงจะทําใหเกิดการผลิตสินคาใหมๆ 
มากขึ้น และสงผลใหสังคมนั้นเจริญกาวหนา 

- มีการแขงขันระหวางเอกชนในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยาง 
กวางขวาง เนือ่งจากทุกคนมีอิสระในการผลิต  การบริโภค  การคา  การแขงขันจึงเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยง
ไมได การแขงขันจึงทําใหมกีารเพิ่มประสทิธิภาพมากขึน้และเปนผลดีตอระบบเศรษฐกิจ 

- การผลิตขึ้นอยูกับกลไกราคา ในระบบนี้ราคาและตลาดจะทําหนาทีต่ัดสิน 
ปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ  กลาวคือ การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกจิในเรื่องการผลิต กรรมวิธีใน
การผลิต  การจัดสรรผลผลิต  จะถูกจดัสรร  โดยผานตลาด  ผูที่มีอํานาจตัดสินใจในเรื่องนี้  ไดแก  
ผูผลิตและผูบริโภค  โดยทั้งสองฝายจะมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกจิผาน
กระบวนการปรับตัวของราคา  ผานกลไกราคา 

- มีกําไรเปนแรงจูงใจในการผลิต จุดมุงหมายสูงสุดของการประกอบกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจ คือ การพยายามแสวงหาผลประโยชนในการดําเนนิกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆ ให
ไดมากที่สุด  โดยผูผลิตมีจุดมุงหมายเพื่อแสวงหากําไรสงูสุด  ในขณะที่ผูบริโภคก็จะพยายามให
ตนเองไดรับความพอใจสูงสุดจากการซื้อสินคาและบริการมาบริโภคในแตละครั้ง 

- มีการใชทุนและเทคโนโลยีทีก่าวหนา จากการที่เอกชนมกีารแขงขันกนัอยาง 
กวางขวางผูผลิตแตละรายตางเนนการผลติสินคาที่ดีมีคุณภาพเหนือคูแขงขัน จึงนําทุนและ
เทคโนโลยีที่กาวหนามาใชในการผลิต สงผลใหประเทศชาติเจริญกาวหนามากขึน้ 
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- รัฐไมเขาแทรกแซงการผลิต รัฐบาลไมเขาควบคุมหรือแทรกแซงใดๆ ปลอย 
ใหกจิกรรมทางเศรษฐกิจดําเนินไปอยางเสรี 
 
 ขอดีของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 

- เกิดประโยชนตอผูบริโภค เพราะมีการแขงขัน ทําใหมีสินคาที่มีคุณภาพ  และ 
ราคาไมสูงมาก 

- เกิดประโยชนตอผูผลิต  เพราะมีเสรีภาพในการผลิตทําใหเอกชนมีความคิด 
ริเริ่มสรางสรรคที่จะผลิตสินคาใหมๆ และมีคุณภาพทีด่ีเพื่อสนองความตองการผูบริโภค 

- ลดภาระของรฐับาลในการเขาไปดําเนินธรุกิจดวยตนเอง 
- การมีเสรีภาพในการประกอบธุรกิจอยางเตม็ที่ กอใหเกิดการแขงขันอยางเสรี   

ทําใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิต 
- ทําใหเกิดการสะสมความมัง่คั่งในรูปทุนตางๆ ซ่ึงเปนแรงจูงใจให 

ผูประกอบการขยายความมั่งคั่งออกไปและพัฒนาความสามารถในการสรางสรรคเทคโนโลยีตางๆ 
ตอไป 
 ขอเสียของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 

- เกิดความไมเทาเทียมกนัของรายไดเกิดชองวางทางสังคม 
- เกิดกลุมผูมีอิทธิพลในวงการเมือง  เศรษฐกจิ  และสังคม  เชน  นายทนุ 

อุตสาหกรรม  นายธนาคาร  ฯลฯ 
- การใชทรัพยากรเปนไปอยางสิ้นเปลืองเพราะมีการใหเสรีภาพในการผลิตมาก 
- ธุรกิจขนาดเลก็จะเสียเปรียบธุรกิจขนาดใหญ และในไมชาตองเลิกกิจการ   

เกิดการผูกขาดของธุรกิจขนาดใหญทําใหสินคามีราคาแพง 
 

ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนยิม  มีลักษณะสําคัญดังนี้ 
- รัฐเปนเจาของปจจัยการผลิต  เพราะรัฐเปนตัวแทนของประชาชน แตยนิยอม 

ใหเอกชนเปนเจาของปจจยัการผลิตไดบางสวน  เชน  การเกษตร  การคายอย  ที่อยูอาศัย  เปนตน 
- รัฐควบคุมการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกจิทุกขั้นตอนตัง้แตการผลิต  การ 

กระจายและการแลกเปลี่ยน โดยรัฐยนิยอมใหเอกชนมีเสรีภาพในการผลิตบางอยางไดแตรัฐ
สามารถเขาควบคุมและแทรกแซงการผลิตและการตลาดได 

- รัฐวางแผนดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจจากสวนกลาง และดําเนนิกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจบางอยางที่มีความสําคัญตอสวนรวม  เชน  การสาธารณูปโภค เปนตน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 308

- ระบบสหกรณมีความสําคัญมาก 
- การจัดสวัสดกิารของรัฐเปนไปอยางกวางขวาง 
- รัฐจัดเก็บภาษใีนอัตราที่กาวหนา 

 

ขอดีของระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนยิม 
- ลดปญหาชองวางทางสังคม  คนรวยตองเสยีภาษีมาก  สรางความเสมอภาค 

ทางสังคมและเศรษฐกิจ 
- มีการจัดรัฐสวสัดิการแกประชาชนอยางทั่วถึงและเทาเทียม 
- รัฐควบคุมการใชทรัพยากรอยางประหยัด 
- รัฐควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สําคัญทําใหประชาชนไดรับผลประโยชน 

อยางเต็มที ่
- ประชาชนยังคงมีเสรีภาพทางการเมืองอยางสมบูรณ 

ขอเสียของระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม 
- เอกชนขาดเสรีภาพในการผลิตจึงไมมีแรงจูงใจในการทาํงาน  นอกจากนี ้

ระบบภาษใีนอัตรากาวหนาทําใหนายทุนขาดแรงจูงใจ เพราะเก็บภาษใีนอัตราสูง เปนผลกระทบตอ
การขยายธุรกจิและการลงทนุใหมๆ 

- กิจการบางอยางที่รัฐดําเนินการเองอาจขาดประสิทธิภาพและขาดทนุได 
- เกิดความลาชาในการตัดสินใจ เพราะการควบคุมโดยรัฐบาลจากสวนกลาง 

และอาจตัดสนิใจผิดพลาดได 
 

ระบบเศรษฐกิจแบบผสม  มีลักษณะสําคัญดังนี ้
- การมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินของเอกชน  มุงควบคุมการมกีรรมสิทธิ์ใน 

ทรัพยสินที่เกดิขึ้นเองตามธรรมชาติ  เชน  ที่ดิน  ปาไม  แรธาตุ  เปนตน  โดยรัฐจะออกกฎหมาย
ควบคุมการใช  การเปนเจาของ  กฎหมายเวนคืน  หรือโอนมาดําเนนิการโดยรัฐไดเพือ่เปนการ
ปองกันและแกไขความเสยีหายที่อาจเกิดขึ้นแกสวนรวม  สวนทรัพยสินถาวรที่มนษุยสรางขึ้น  เชน  
ที่อยูอาศัย  ส่ิงอํานวยความสะดวก  ฯลฯ  เอกชนจะมีกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินเหลานัน้ไดโดยเสียภาษี
ใหรัฐ  เพื่อที่รัฐจะสามารถควบคุมการใชจาย  และเปนการหารายไดเขารัฐ หรือเพื่อขจัดความไมเทา
เทียมกนัในสังคม 

- มีการดําเนนิธุรกิจโดยเอกชนกับรัฐ  เอกชนจะดําเนนิธุรกิจและเปนเจาของ 
ผูประกอบการในธุรกิจสวนใหญของประเทศ สวนรัฐจะเขาไปแทรกแซงหรือดําเนินธุรกิจบางสวน
ที่เกี่ยวของกับประชาชนสวนรวมในรูปแบบของรัฐวิสาหกิจ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 309

- มีการแขงขันเพื่อเปดโอกาสใหผูผลิต  ผูขาย  ผูบริโภค  และเจาของปจจยัการ 
ผลิต มีโอกาสเลือกดําเนินกิจการของตนและเจรจาตกลงหรือแขงขันตอรองกัน กอใหเกิดการเลือก
วิธีการและเครือ่งมือที่ดีที่สุดเพื่อจะไดสามารถอยูแขงขันกบัผูอ่ืนได  จึงไมกอใหเกิดระบบผูกขาด
ในระบบเศรษฐกิจ 

- แรงจูงใจทางดานกําไร  ส่ิงทีก่ระตุนใหเอกชนดําเนนิธุรกจิ  คือ  กําไร  แตใน 
บางกรณีรัฐบาลอาจเขามาแทรกแซงไมใหเอกชนนั้นไดรับกําไรมากเกนิไป และกิจการบางอยางรัฐ
จะเขามาดําเนนิการเองโดยไมไดมุงหวังกําไร  แตเพื่อใหคนสวนใหญไดรับการบริโภคหรือการ
บริการอยางเทาเทียมกนั  การเขามาแทรกแซงของรัฐจะมากหรือนอยแคไหนสามารถพิจารณาจาก
กฎหมายหรือพระราชบัญญัติตางๆ ที่รัฐออกมาควบคุม  เชน  กฎหมายควบคุมอาหารและยา  
กฎหมายคาจางแรงงานขั้นต่าํ  กฎหมายที่เกี่ยวกับบริการทางดานสาธารณูปโภค  เปนตน 

ขอดีของระบบเศรษฐกิจแบบผสม 
- รัฐจะเขาแทรกแซงการผลิตของเอกชน  เฉพาะที่จําเปน  แตเอกชนยังคงมี 

เสรีภาพในการผลิตเปนสวนใหญ 
- ประชาชนยังคงมีเสรีภาพทางการเมือง 

ขอเสียของระบบเศรษฐกิจแบบผสม 
- การแกไขปญหาชองวางทางสังคมและปญหาความเหลี่ยมลํ้าทางรายได  มัก 

ไมมีประสิทธิภาพ 
- นายทุนมีอิทธพิลเขมแข็งทางดานเศรษฐกจิและการเมือง  โดยเปนผูสนบัสนุน 

พรรคการเมือง ตลอดจนไดรับผลประโยชนจากพรรคการเมืองที่ตนสนับสนุน 
กลาวโดยสรุป  ระบบเศรษฐกิจ  หมายถึง  กลุมบุคคลของสังคมที่รวมตัวกันเปน 

กลุมของสถาบันทางเศรษฐกิจซึ่งยึดถือแนวปฏิบัติแนวทางเดียวกนัในการประกอบกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ  เพื่อใหสามารถบําบัดความตองการแกบุคคลตางๆ ที่อยูรวมกนัในสังคมนั้นใหไดรับ
ประโยชนมากที่สุด เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 ระบบเศรษฐกจิของไทยเปนระบบเศรษฐกจิแบบผสมที่คอนไปทางทุนนิยม  เปนระบบ
เศรษฐกิจที่มีลักษณะเปดกวาง โดยมีการติดตอสัมพันธทางเศรษฐกิจกับตางประเทศ  เชน  การคา  
การลงทุน  การเรียนรูถายทอดเทคโนโลย ี ความรวมมือกันทางเศรษฐกิจระหวางประเทศตางๆ  
เปนตน  ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมมาตั้งแตสมัยโบราณกาล  เนื่องจากมลัีกษณะภูมิ
ประเทศที่เหมาะและมีความอุดมสมบูรณ เศรษฐกิจในภาคเกษตรกรรมจึงมีความสําคญัตอระบบ
เศรษฐกิจไทย  ถึงแมวาการผลิตในภาคเกษตรสวนใหญยงัคงเปนการผลิตที่ยังลาสมัยอยูก็ตาม 
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 ระบบเศรษฐกจิประเทศไทยมีลักษณะที่มีการแขงขันและเอกชนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน  
แตรัฐบาลก็มบีทบาทในการวางแผนและการแทรกแซงการทํางานของกลไกราคา  ซ่ึงสินคาบาง
ชนิดรัฐบาลจะเปนผูกําหนดราคาสินคาเอง  ดังนั้นระบบเศรษฐกิจของไทย  เอกชนจะมบีทบาท
มากกวารัฐบาล  แตอยางไรก็ตามรัฐบาลจะมีบทบาทในการแปรรูปรัฐวิสาหกจิ  การใหสัมปทานแก
เอกชนเพื่อใหเอกชนลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคบางประเภท  เชน  รถโดยสารประจําทาง  
โทรศัพท  รถไฟฟากรุงเทพมหานคร  เปนตน 
 ระบบเศรษฐกจิในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนระบบเศรษฐกิจแบบผสมเหมือนกับ
ประเทศไทย  แตจะคอนไปทางทุนนิยมหรือสังคมนิยมนั้นขึ้นอยูกับระบอบการปกครองของ
ประเทศนั้นๆ  เชน  มาเลเซีย  สาธารณรัฐสิงคโปร  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และเนการาบรูไนดารุส-
ซาลาม มีระบบเศรษฐกิจแบบผสม  สวนประเทศสหภาพพมา   สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม   
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  และราชอาณาจกัรกัมพูชา มีระบบเศรษฐกิจแบบสังคม-
นิยม  โดยพ้ืนฐานแลวประเทศในภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนประเทศเกษตรกรรม  มีสินคา
สงออกที่คลายคลึงกัน  เชน  ขาว   ยางพารา   ผลไมตางๆ  เปนตน  ยกเวนประเทศสิงคโปรที่เปน
ประเทศอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม  รวมทั้งเปนทาเรือที่สําคัญแหงหนึ่งของโลก  และประเทศ
บรูไนที่มีรายไดจากกาซธรรมชาติและน้ํามนัเปนรายไดหลักของประเทศในปจจุบันประเทศตางๆ 
ในภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใตในหลายประเทศ  ไดแก  ไทย   มาเลเซีย   ฟลิปปนส  และ
อินโดนีเซีย  มรีายไดจากการสงออกสินคาเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส  อุปกรณ  และสวนประกอบของ
เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องใชไฟฟาตางๆ มากกวารายไดจากสินคาเกษตร  แตอยางไรก็ตาม  สินคา
เกษตรกรรมกเ็ปนสินคาที่มีความสําคัญตอภูมิภาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตมีความพยายามที่จะ
พัฒนาสินคาเกษตรกรรมใหมีคุณภาพมากขึ้นและเก็บรักษาไดนานยิ่งขึ้น 

หนังสืออางองิ 
กมล   ทองธรรมชาติ  และคณะ.  สาระการเรียนรูพื้นฐาน  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา   
              ศาสนา  และวัฒนธรรม  :  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ม.  1  ชวงชัน้ที่  3 .   
              กรุงเทพฯ  :  อักษรเจริญทัศน, 2546. 
ทวี   ทววีาร  และคณะ.  สงัคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ชวงชัน้ท่ี  3 ( เลม 1 ) ม. 1  กรุงเทพฯ :   
               ประสานมิตร,2547 
เพ็ญสุรัตน (ศรีสวัสดิ์) หอมแยม  และคณะ. สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 1-2-3.   
               กรุงเทพมหานคร  :  เทพเนรมิตการพิมพ, มปป.  
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  ใบงานที่  5   
 

ระบบเศรษฐกิจ 
 

จุดประสงค 
            นักเรียนสามารถบอกระบบเศรษฐกิจได 
คําสั่ง 
           ใหนกัเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตอง 

1. ใหนกัเรียนบอกความหมาย และรูปแบบของระบบเศรษฐกิจ 
ระบบเศรษฐกจิ  หมายถึง  ……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
                    ระบบเศรษฐกิจมี ……….. รูปแบบ  ไดแก 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

2. ใหนกัเรียนนําตัวเลขหนาขอความเกีย่วกับระบบเศรษฐกจิรูปแบบตางๆ เติมลงในตาราง 
ดานลางใหมีความสัมพันธสอดคลองกัน 

1. เอกชนสามารถมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินตางๆ 
2. รัฐเกี่ยวของกบักิจกรรมทางเศรษฐกิจนอยที่สุด 
3. รัฐใหสัมปทานกิจกรรมบางอยางแกเอกชนในกรณีที่รัฐไมสามารถดําเนินการเอง 
4. รัฐเปนผูกําหนดราคาสินคาและบริการ 
5. เปนระบบเศรษฐกิจทีน่ําลักษณะสําคัญของระบบทุนนยิมและสังคมนยิม 
6. มีการแขงขันกนัผลิตและขายสินคาอยางเสรี 
7. การตัดสินใจทางเศรษฐกิจเปนไปตามภาวะของตลาด 
8. รัฐวางแผนในการผลิตสนิคาและบริการ 
9. รัฐเขามาดําเนนิกิจกรรมเกี่ยวกับสาธารณปูโภคที่จําเปนตอการดําเนนิชีวิตของ 

ประชาชน 
10. กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินหรือทรัพยากรมักเปนของรัฐ 
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ระบบเศรษฐกจิแบบทุนนิยม ระบบเศรษฐกจิแบบบังคับ ระบบเศรษฐกจิแบบผสม 
   
   
   

 
 

 
ชื่อ – สกุล  ....................................................................................... 
ชั้น            ....................................................................................... 
เลขที่        ........................................................................................ 
วันที่  ............ เดือน ................................................ พ.ศ. ............... 
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เฉลยใบงานที่  5 
 

ระบบเศรษฐกิจ 
 

จุดประสงค 
            นักเรียนสามารถบอกระบบเศรษฐกิจได 
คําสั่ง 
           ใหนกัเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตอง 

1. ใหนกัเรียนบอกความหมาย และรูปแบบของระบบเศรษฐกิจ 
                   ระบบเศรษฐกิจ  หมายถึง  หนวยเศรษฐกิจที่รวมตัวกันทํากจิกรรมทางเศรษฐกิจภายใต
รูปแบบการปกครอง  จารีตประเพณี  สังคม  และวัฒนธรรมของแตละประเทศ  เพื่อจะกําหนดวาจะ
ผลิตอะไร  จํานวนมากนอยเทาใด  ใชวิธีการผลิตอยางไร  และผลิตเพื่อขายใหใคร 
                    ระบบเศรษฐกิจมี     3   รูปแบบ  ไดแก 

1. ระบบเศรษฐกจิแบบทุนนิยมหรือเสรีนิยม 
2. ระบบเศรษฐกจิแบบบังคับ  ซ่ึงแยกเปนแบบสังคมนิยมเสรีและแบบคอมมิวนิสต 
3. ระบบเศรษฐกจิแบบผสม 

2. ใหนกัเรียนนําตัวเลขหนาขอความเกีย่วกับระบบเศรษฐกจิรูปแบบตางๆ เติมลงในตาราง 
ดานลางใหมีความสัมพันธสอดคลองกัน 

1. เอกชนสามารถมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินตางๆ 
2. รัฐเกี่ยวของกบักิจกรรมทางเศรษฐกิจนอยที่สุด 
3. รัฐใหสัมปทานกิจกรรมบางอยางแกเอกชนในกรณีที่รัฐไมสามารถดําเนินการเอง 
4. รัฐเปนผูกําหนดราคาสินคาและบริการ 
5. เปนระบบเศรษฐกิจทีน่ําลักษณะสําคัญของระบบทนุนยิมและสังคมนยิม 
6. มีการแขงขันกนัผลิตและขายสินคาอยางเสรี 
7. การตัดสินใจทางเศรษฐกิจเปนไปตามภาวะของตลาด 
8. รัฐวางแผนในการผลิตสินคาและบริการ 
9. รัฐเขามาดําเนนิกิจกรรมเกี่ยวกับสาธารณปูโภคที่จําเปนตอการดําเนนิชีวิตของ 

ประชาชน 
10. กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินหรือทรัพยากรมักเปนของรัฐ 
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ระบบเศรษฐกจิแบบทุนนิยม ระบบเศรษฐกจิแบบบังคับ ระบบเศรษฐกจิแบบผสม 
ขอที่  1 ขอที่  4 ขอที่  3 
ขอที่  2 ขอที่  8 ขอที่  5 
ขอที่  6 ขอที่  10 ขอที่  9 
ขอที่  7   
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แผนการจัดการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา 
กลุมสาระการเรียนรู  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม                           ชวงชั้นที่  3 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  เร่ือง  ความรูพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร                        ปการศึกษา  2552 
แผนการเรียนรูที่  6  กลไกราคา                                                                       จํานวน  2  ชั่วโมง 
ผูสอน นางจาตุพร   อยูศิริ   โรงเรียนวัดกําแพง    สํานักงานเขตบางขุนเทียน   กรุงเทพมหานคร 
วัน/เดือน/ป  ทีท่ําการสอน  วนัที่  21 – 22  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2552 
*************************************************************************** 
มาตรฐานการเรียนรู 

ส  3.2  เขาใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจตางๆ ความสัมพันธของระบบเศรษฐกิจและ
ความจําเปนของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

 

มาตรฐานชวงชั้นที่  3  (ม. 1- ม. 3 ) 
เขาใจกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจการตลาด 
 

สาระสําคัญ 
 ในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนยิม หรือแบบตลาด การดําเนินงานและการตัดสินใจทาง
เศรษฐกิจลวนเปนไปตามภาวะของตลาดหรือกลไกราคา ซ่ึงอาศัยราคาของสินคาเปนเครื่องมือ
สําคัญในการจดัสรรทรัพยากรใหแกทุกคนในระบบเศรษฐกิจอยางทัว่ถึงกัน  กลาวคอื ราคาจะทํา
หนาที่คลายเปนสัญญาณใหผูผลิตและผูขายทราบวา สินคาและบริการในตลาดเกดิการขาดแคลน
หรือมีมากจนลนตลาด ดังนั้น ราคาจึงเปนตัวแปรสําคัญที่ทําใหภาวะทางตลาดทาํงานไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงการทํางานของราคาสินคานี้ เราเรียกวา กลไกราคา ซ่ึงเปนเครื่องมือที่สะทอนถึง
ภาวการณแขงขันกันเขาครอบครองสินคาและบริการระหวางผูซ้ือและผูขาย  อนึ่ง  ราคาจะมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะตลาด  ซ่ึงขึ้นอยูกับอุปสงคและอุปทานในขณะนั้น 
 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 รูและเขาใจกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจการตลาด 
จุดประสงคการเรียนรู 

1. นักเรียนบอกความหมายของคําวา  กลไกราคาได 
2. นักเรียนอธิบายเกีย่วกับกฎอปุสงค  อุปทานได 
3. นักเรียนสามารถวิเคราะหความสัมพันธและหลักการเกีย่วกับกลไกราคาได 
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เนื้อหาสาระ 
1.  ความหมายของกลไกราคาหรือกลไกตลาด 
2.  ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงอุปสงค 
3.  ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงอุปทาน 

กระบวนการจัดการเรียนรู 
ชั่วโมงที่  1 
ขั้นนํา 

1. ครูตั้งคําถามเพื่อใหนกัเรียนรวมกันวิเคราะหหาคําตอบ  เชน 
- ทําไมในชวงเทศกาลถือศีลกินเจ ผักและผลไมจึงมีราคาแพง 

(ผูบริโภคหันมารับประทานผักและผลไม  งดทานเนื้อสัตวในชวงเทศกาล ความตองการผักและ
ผลไมจึงมีมากราคาจึงแพง) 

- ทําไมผลไม เชน  เงาะ  มังคุด และทุเรียน จงึมีราคาถูกในชวงเดือน  
พฤษภาคม – กรกฎาคม   (เปนฤดูกาลผลไม เงาะ  มังคดุ และทุเรยีน มีผลผลิตออกมาจําหนายใน
ทองตลาดปริมาณมากจนเกนิความตองการของผูบริโภคราคาจึงถูก) 
(กระตุนใหนักเรียนสงสัยเพือ่ฝกฝนการเปนคนชางคิด  ชางสงสัย  รูจักตั้งคําถาม นําไปสูการเปน
คนใฝรู  ตื่นตวั  คิดเปน :  ส.สงสัย) 

2. จากกจิกรรมครูเชื่อมโยงความสัมพันธใหนกัเรียนเขาใจเกีย่วกับราคาสินคาวา 
ขึ้นอยูกับความตองการสินคาของผูบริโภค และปริมาณสินคาในตลาด  ดังนั้นวันนีเ้ราจะเรียนเรื่อง 
กลไกราคา ครูเขียนหวัขอที่จะสอนบนกระดาน  (ทักษะการฟง , การเชื่อมโยงความสมัพันธ) 
 

ขั้นสอน 
ขั้นที่  1  การฝกจิตเบื้องตน (จิตตภาวนา )  

 เปนการเตรียมความพรอมในการเรียนและฝกจิตใหมีสมาธิ  มีขั้นตอน ดังนี ้
3.  นักเรียนปฏิบัติสมาธิ ตามหลักอานาปานสติ (การกําหนดลมหายใจเขา – ออก ให 

สติอยูกับลมหายใจเขาออกเปนหลัก)  ใชเวลา  5  นาที  โดยการปฏิบัตดิังนี้   
3.1  นักเรียนทกุคนรําลึกถึงคุณพระรัตนตรัย(พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ )  

โดยใหนั่งตวัตรง  แตไมเกร็งตัว  หงายมือ มือขวาทับมือซาย   
  หลับตากําหนดลมหายใจเขา- ออก ใหสติอยูกับลมหายใจเขา - ออก ไมเผลอ 
สติ  ไมคิดเรื่องอื่นขณะปฏิบตัิสมาธิใหนักเรียนมีความเพยีรพยายาม (สัมมาวายามะ) มีความรูตัวทัว่
พรอม (สัมมาสติ) และมีจิตใจจดจออยูกับลมหายใจเขา - ออก (สัมมาสมาธิ)  (ฝกฝนใหนักเรยีนรูจกั
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การใช  หู  ตา  จมูก  กาย และใจในการเรียนรูเกิดการพัฒนาสมองและการใชทักษะของรางกายทั้ง  
5 : ส.สัมผัส) 
 

 ขั้นที่  2  ขั้นการศึกษา 
              4.  นักเรียนศกึษาใบความรูที่  6  และหนังสือเรียนเศรษฐศาสตร  เร่ืองกลไกราคา หรือ
กลไกตลาด  เพื่อหาความหมายของกลไกราคา แลวเขียนสรุปความรูลงในสมุดบันทึกวิชาสังคมใช
เวลา  3  นาที  (ทักษะการอาน  การสรุปความรู  การเขียน  ส.สืบคน  สัมมาวายามะ  สัมมาสติ  สัมมาสมาธิ) 
ขอควรปฏิบัติของนักเรียน 
      -  นักเรยีนควรอานใบความรู และหนังสือในใจ ไมอานเสียงดังรบกวนเพื่อน : สัมมาวาจา  มี
ความเพยีรพยายามในการอานใบงานใหเสร็จ (สัมมาวายามะ)  อานอยางมีสติ  (สัมมาสติ)  จิตใจจดจอในเรื่อง
ที่อานไมคุยหรือเลนกับเพื่อน  (สัมมาสมาธิ) 
      -  ทํางานทีไ่ดรับมอบหมายดวยตนเอง ไมลอกงานเพือ่น ไมบังคับใหเพื่อนทําใหตนเอง  ไมนํา
อุปกรณการเรยีนของคนอื่นมาใชโดยไมขออนุญาตจากเจาของ  : สัมมากัมมันตะ 
       -  ตั้งใจทํางานใหเสร็จเรียบรอยตามเวลาที่กําหนด  :  สัมมาอาชีวะ 
              5.  ครูแสดงบัตรคําศัพทที่เกี่ยวของกับกลไกราคา  แลวใหนักเรียนจับคูกับเพือ่นที่นั่งติดกัน
หานิยามของคาํตางๆ ดังนี ้
                    -  อุปสงค 
                    -  อุปทาน 
                    -  ปริมาณดุลยภาพ 
                    -  ราคาดุลยภาพ                     
 โดยศึกษาจากใบความรูที่  6  และหนังสือเรียนสาระเศรษฐศาสตร แลวสรุปความหมาย
ของนิยามคําศพัทที่กําหนดใหลงในสมุดบนัทึกวิชาสังคม ใชเวลาประมาณ  5  นาที (สัมมาทิฐิ  
สัมมาสังกัปปะ) 
 

 ขั้นที่  3  ขั้นผลของการศึกษา 
 6.  ครูสุมนักเรียน  5  คู  ออกมาเฉลยนิยามของคําศัพทแตละคําใหเพื่อนรวมชั้นฟงหนาช้ัน
เรียน  ครูอธิบายเพิ่มเติม ( สรุปผล  สัมมาทิฐิ  สัมมาสังกัปปะ) 

7. ครูแสดงแผนภูมิความสัมพนัธระหวางอุปสงค  อุปทาน และจุดดุลยภาพ พรอมทั้ง 
อธิบายเพิ่มเตมิ 

8. ครูและนักเรยีนรวมกนัสรุปเนื้อหา  (สัมมาสังกัปปะ) โดยครูใหนกัเรียนศึกษา 
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ใบความรูที่  6  ในหวัขอ ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงอุปสงค และปจจัยที่มีผลตอ                  
การเปลี่ยนแปลงอุปทาน ใชเวลา  5  นาที  แลวรวมกันตอบคําถามดังนี้ 
                     -  ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงอุปสงคมีอะไรบาง  พรอมทั้งอธิบายเหตุผล
ประกอบพอเขาใจ  (ราคาสินคา  รายไดของผูบริโภค  จํานวนประชากร  ราคาสินคาชนิดอื่นที่
เกี่ยวของ  รสนิยมของผูบริโภค) 
                      -  ปจจยัที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงอุปทานมีอะไรบาง  พรอมทั้งอธิบายเหตุผล
ประกอบพอเขาใจ(ราคาสินคา  ตนทุนการลติ  ราคาสินคาชนิดอื่น  ปจจยัอ่ืนๆ เชน นโยบายรัฐบาล) 

(ทักษะการอาน  การวิเคราะห  การสรุปความรู  ส.สืบคน  การแสดงความคิดเห็น) 
 

ขั้นสรุปผล 
              ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเนื้อหา โดยใหนักเรียนชวยกนัพูดสรุปนิยามศัพทเกี่ยวกับ 
อุปสงค  อุปทาน  ปริมาณดลุยภาพ  ราคาดุลยภาพ มาพอเขาใจ  พรอมทั้งชวยกันพดูสรุปปจจัยทีม่ี
ผลตอการเปลี่ยนแปลงอุปสงค และอุปทาน มาเปนขอๆ พอเขาใจ  (สัมมาสังกัปปะ ,  ส.สรุปผล) 
                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 319

ชั่วโมงที่  2 
ขั้นนํา 

1. ครูตั้งคําถามเพื่อใหนกัเรียนรวมกันวิเคราะหความสําคัญของวิชาเศรษฐศาสตร 
-  นักเรยีนคิดวาวิชาเศรษฐศาสตรมีความจาํเปนหรือไม เพราะเหตใุด  (จําเปน  

เพราะสามารถนํามาใชในชีวติประจําวนัโดยรูจักใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนและคุมคา) 
(ทักษะการวิเคราะห , การประเมินคา , การพูดแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล) 
 2.   ครูเชื่อมโยงความสัมพันธจากกิจกรรมโดยกลาววา ความรูพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร มี
สวนชวยตัดสนิใจในการดาํรงชีวิตประจําวันของนกัเรียนหลายอยาง  เชน    การใชทรัพยากรอยาง
ประหยดั และคุมคา การเลือกซื้อสินคาและบริการมาอุปโภคและบริโภคไดอยางเหมาะสม  การ
วางแผนผลิตสินคาในหนวยครัวเรือน ฯลฯ ดังนั้นวันนีเ้ราจะมาทบทวนความรูพื้นฐานทาง
เศรษฐศาสตรที่เรียนมาแลวทั้งหมด 6  หนวยการเรียนรู 
(ทักษะการเชือ่มโยงความสมัพันธ   ทักษะการฟง )  
 

ขั้นสอน 
 ขั้นที่  1  การฝกจิตเบื้องตน (จิตตภาวนา )  
 เปนการเตรียมความพรอมในการเรียนและฝกจิตใหมีสมาธิ  มีขั้นตอน ดังนี ้

3.  นักเรียนปฏิบัติสมาธิ ตามหลักอานาปานสติ (การกําหนดลมหายใจเขา – ออก ให 
สติอยูกับลมหายใจเขาออกเปนหลัก)  ใชเวลา  5  นาที  โดยการปฏิบัตดิังนี้   

3.1  นักเรียนทกุคนรําลึกถึงคุณพระรัตนตรัย(พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ )  
โดยใหนั่งตวัตรง  แตไมเกร็งตัว  หงายมือ มือขวาทับมือซาย   

3.2   หลับตากาํหนดลมหายใจเขา- ออก ใหสติอยูกับลมหายใจเขา - ออก ไมเผลอ 
สติ  ไมคิดเรื่องอื่นขณะปฏิบตัิสมาธิใหนักเรียนมีความเพยีรพยายาม (สัมมาวายามะ) มีความรูตัวทัว่
พรอม (สัมมาสติ) และมีจิตใจจดจออยูกับลมหายใจเขา - ออก (สัมมาสมาธิ)  (ฝกฝนใหนักเรยีนรูจกั
การใช  หู  ตา  จมูก  กาย และใจในการเรียนรูเกิดการพัฒนาสมองและการใชทักษะของรางกายทั้ง  
5 : ส.สัมผัส) 
 

 ขั้นที่  2  ขั้นการศึกษา 
4.   ใหนกัเรียนแบงกลุมตามความสมัครใจ  กลุมละ 7 – 8  คน  เพื่อชวยกันทํา 

แบบฝกหัดทบทวนความรูพืน้ฐานทางเศรษฐศาสตร  ใบงานที่  6   ใชเวลา  7  นาที (ฝกฝนให
นักเรียนทบทวนความถกูตองแมนยําของเนื้อหา : ส.ส่ังสม) 
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 การทํากิจกรรมนักเรียนควรปฏิบัติดังนี ้
- การแบงกลุม นักเรียนตองใชวาจาที่สุภาพ  รูจักพูดถนอมน้ําใจผูอ่ืน   

(สัมมาวาจา) 
- ไมบังคับเพื่อนเขารวมกลุมหากเพื่อนไมเต็มใจ  ไมปฏิเสธหากเพื่อน 

ตองการเขาเปนสมาชิกกลุม ไมมอบภารงานใหเพื่อนคนใดคนหนึ่ง ทุกคนตองชวยกนัทํา 
(สัมมากัมมันตะ) 

- ชวยกันทํางานตามที่ไดรับมอบหมายและทําใหเสร็จตามเวลาที่กําหนด 
 การงานไมคั่งคาง  (สัมมาวายามะ   สัมมาสติ  สัมมาสมาธิ  สัมมาทิฐิ  สัมมาสังกัปปะ 
สัมมาอาชีวะ) 
 

 ขั้นที่  3  ขั้นผลของการศึกษา 
5. ใหนกัเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกเฉลยคําตอบในใบงานที่  6  ใหเพือ่นรวมชั้น 

ฟงหนาช้ันเรียน  เพื่อนกลุมอ่ืนที่รับฟงคําตอบรวมกันแสดงความคิดเห็นวาคําตอบถูกตองหรือไม 
หากไมถูกตองก็ชวยกันเฉลยคําตอบใหถูกตอง ครูอธิบายเพิ่มเติม 
(ทักษะการนําเสนอ , ส.สรุปผล , ทักษะการฟง , มารยาทในการฟง , สัมมาทิฐิ ,สัมมาสังกัปปะ) 
 

ขั้นสรุปผล 
6. ครูและนักเรยีนรวมกนัสรุปเนื้อหา  (สัมมาสังกัปปะ) ดวยการตอบคําถาม 

ดังตอไปนี ้
                     -  ความรูพื้นฐานทางเศรษฐศาสตรที่นักเรียนเรียนรูแลวมหีัวขอใดบาง 
(ความหมาย และความเปนมาของวิชาเศรษฐศาสตร , ปจจัยสําคัญในการซื้อสินคาและบริการ  , 
หนวยเศรษฐกจิ , ปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ , ระบบเศรษฐกิจ , กลไกราคา)   
                     -  วิชาเศรษฐศาสตรเกี่ยวของกับอะไรมากทีสุ่ด (การเลือกใชทรัพยากรทีม่ีอยูอยาง
จํากัดไปใชในการผลิตสินคา และบริการใหเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อสนองความตองการของมนุษย
ซ่ึงมีอยูอยางไมจํากัด) 
                     -  หลักการและวิธีเลือกบริโภคมีอะไรบาง 
(หลักความจําเปน  ประโยชนของสินคาและบริการ  ความประหยดั) 
                     -  หนวยเศรษฐกิจประกอบดวยอะไรบาง   
(หนวยครวัเรอืน  หนวยธุรกิจ  หนวยรัฐบาล) 
                     -  ปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกจิเกิดจากอะไร 
(ทรัพยากรมจีาํกัด แตความตองการของมนุษยมไีมจํากดั) 
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                     -  ระบบเศรษฐกิจในปจจุบนัมีกี่ระบบ อะไรบาง 
(ระบบเศรษฐกิจมี  3  ระบบ  ไดแก  1) ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมหรือเสรีนิยม   2) ระบบ
เศรษฐกิจแบบบังคับซึ่งแยกเปน แบบสังคมนิยมเสรี  และแบบคอมมวินิสต   3)ระบบเศรษฐกิจแบบ
ผสม) 
               -  กลไกราคา  มีความหมายวาอยางไร 
(กลไกราคา  หมายถึง  กลไกการทํางานของอุปสงคและอุปทานในตลาดของสินคาใดสินคาหนึ่ง ถา
เปนตลาดที่มีการแขงขันกันอยางแทจริง ราคาสินคาจะถูกกําหนดโดยอปุสงค และอุปทานของ
สินคานั้น การเปลี่ยนแปลงของราคา ปริมาณเสนอซื้อ และปริมาณเสนอขายของสินคานั้น จะตอง
เปนไปโดยปราศจากการแทรกแซงราคาของรัฐ) 
(ทักษะการจํา , การสรุปความรู ,ส.สรุปผล) 
 

สื่อการเรียนรู 
1. บัตรคํา 
2. ใบความรูที่  6   
3. หนังสือเรียนเศรษฐศาสตร 
4. แผนภูมิความสัมพันธระหวางอุปสงค  อุปทาน  และจดุดลุยภาพ 

 

แหลงเรียนรูเพิ่มเติม 
             1.  หองสมุดโรงเรียน 
             2.  อินเทอรเน็ต 

http://www.chanupatham.ac.th/web/images/stories/doc/price.doc 
http://school.obec.go.th/bankokwit/d1.htm 

                           http://learners.in.th/file/wanna_chai/view/48202 
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การวัดและประเมินผล 
 

ขอบเขตการวดั วิธีการ เครื่องมือ ผูประเมิน 
1.  ดานความรู 
   1.1  การตอบคําถาม
ตางๆ  
   1.2  การคนควา 
   1.3 ทําแบบทดสอบ 
 

-  การตอบปากเปลา 
- ศึกษาใบความรู 
และหนังสือเรียน 
-  การทําใบงาน 
-  ทําแบบทดสอบ
หลังเรียน 

-  คําถาม 
-  ใบความรูที่ 1 - 6 
-  หนังสือเศรษฐศาสตร 
-  การทําใบงานที่  6 
-  แบบทดสอบ 
จํานวน 30  ขอ 

ครูผูสอน 

2.  ดานทักษะ 
- การทํางานกลุม 
- การจํา 
- การวิเคราะห 
- การตั้งคําถาม 
-  การนําเสนอผลงาน 
-  ทักษะ 7  ส. 

-  การศึกษางานตามที่
ไดรับมอบหมาย 
-  การสังเกต
พฤติกรรม 

-  คําถาม 
-  แบบสังเกต
พฤติกรรมการทํางาน
กลุม 
-  แบบประเมนิทักษะ  
7  ส. 

ครูผูสอน 
นักเรียน 

3.  ดานคุณลักษณะ
อันพึงประสงค  
จริยธรรม  คานิยม 
- ความรับผิดชอบ 
- ความซื่อสัตย 
- ความมวีินัย 

สังเกตพฤติกรรม - แบบประเมนิ
คุณธรรมจริยธรรม / 
คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค 
- แบบบันทกึการสง
งาน 

ครูผูสอน 
นักเรียน 
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ขอเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
                                                  ลงชื่อ ............................................ รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
                                                             (นายปยะพงษ   ภิรมยไชย) 
                                                              …….. /………/……… 
 

บันทึกผลการจัดการเรียนรู 
               นักเรียนตั้งใจในการฝกสมาธิดี  ใชมรรคมีองคแปด ในการรวมกันศกึษาใบความรูตามที่
ไดรับมอบหมาย และนําความรูจากการศึกษานิยามศพัทมาแลกเปลี่ยนความรูกับเพื่อน จากการ
สังเกตพฤติกรรม พบวา นักเรียนมีสมาธิ มีความตั้งใจในการรวมกิจกรรม  ทํางานเสร็จตามเวลาที่
กําหนด ยอมรบัฟงความคิดเห็นของเพื่อน ดานการประเมินผลการเรียนรูหลังเรียน จากแบบทดสอบ
จํานวน 30  ขอ แบบปรนัย 4  ตัวเลือก ผลการประเมินปรากฏวา คะแนนเฉลี่ย⎯X  =  20.91 ซ่ึงสูง
กวาผลการทดสอบกอนเรียนโดยมีคาเฉลีย่⎯X  =  12.15  การใชทักษะ 7 ส.ในการเรยีนการสอน 
ไดแก ส.สงสัย  ส.สัมผัส  ส.สืบคน  ส.ส่ังสม และ ส.สรุปผล ผลการประเมินพฤติกรรมโดยภาพ
รวมอยูในระดบัดี 
 

               ปญหาและอุปสรรค 
                นักเรียน สงงานชา จํานวน  5  คน  คิดเปนรอยละ  15.15  การฝกฝนทักษะการสังเกต และ
การสํารวจ มนีอยทําใหนักเรียนขาดทักษะ ส.สังเกต และ สํารวจ 
 

               ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
               หาสาเหตุของการไมสงงานตามเวลาที่กําหนด พบวา ทําใบงานไมไดในบางขอ ครูชวย
แกปญหาโดยการอธิบายเพิม่เติม และกระตุนใหนักเรยีนสงงานใหตรงตามเวลาที่กําหนด  ครูควร
เพิ่มกิจกรรมเกี่ยวกับการฝกทักษะการสังเกต และการสํารวจ ในกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
                                                 ลงชื่อ    .............................................. ผูสอน 

               ( นางจาตุพร      อยูศิริ) 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมกลุม 
 

กลุมที่ ............. 
สมาชิกภายในกลุม   1.  ………………………………….      2.  ……………………………… 
        3.  ………………………………….      4.  ……………………………… 
                                 5.  …………………………………..     6.  ……………………………… 
                                 7.  …………………………………..     8.  ……………………………… 
คําชี้แจง  ใหทาํเครื่องหมาย  √   ในชองที่ตรงกับความเปนจริง 

คุณภาพการปฏิบัติ 

ที่ รายการพฤติกรรม 
ดี ปาน

กลาง พอใช 

ไม
ปฏิบัติ
ควร

ปรับปรุง 
1 มีการปรึกษาและวางแผนรวมกันกอนทาํงาน 3 2 1 0 
2 มีการแบงหนาที่อยางเหมาะสมและสมาชิก

ทําตามหนาทีทุ่กคน 
    

3 มีการปฏิบัติงานตามขั้นตอน     
4 มีการใหความชวยเหลือกัน     
5 ผลงานเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนด     
6 ผลงานเสร็จทันตามกําหนดเวลา     
7 ผลงานมีความคิดริเริ่มสรางสรรค     
8 ผลงานแสดงถึงการนําความรูทีไ่ดมาประยุกตใช     
9 สามารถใหคําแนะนํากลุมอ่ืนได     

รวม  
 

เกณฑการใหคะแนน                                                     ลงชื่อ ......................................ผูประเมิน 
           พฤติกรรมหรือผลงานที่ชัดเจน ถือวาดี                         ............/............/.......... 
ให  3  คะแนน                                                              เกณฑการตัดสินคณุภาพ 
           พฤติกรรมหรือผลงานเทียบเทาคนทัว่ไป                 ชวงคะแนน                 ระดบัคุณภาพ  
ถือวาปานกลางให  2  คะแนน                                                21 – 30                              ดี 
           พฤติกรรมหรือผลงานต่ํากวาคนทัว่ไป                        11 – 20                           พอใช 
ถือวาพอใช ให  1  คะแนน                                                       0 - 10                           ปรับปรุง 
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แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรม  /  คุณลักษณะอันพึงประสงค 
........................................................................... 

ชื่อผูประเมิน ...................................................................................... ชั้น............ เลขที่ .............. 
คําชี้แจง  ใหทําเครื่องหมาย  √  ลงในชองท่ีตรงกับความเปนจริง 
 

ระดับการปฏบิัติ รายการประเมนิ พฤติกรรมที่แสดงออก 
3 2 1 

หมายเหต ุ

1.  มีความกระตือรือรนสนใจแสวงหาความรู     
2.  หาความรูเพิ่มเติมโดยการสนทนา   ถาม   ฟง  และอาน     

1.  มีความสนใจ
ใฝรู 

3.  มีความสุขในการเรยีนรู      
4.  มีการวางแผน และจัดระบบในการทํางาน     
5.  ทํางานตามขั้นตอนตางๆที่ไดวางไว     

2.  ความมี
ระเบียบวินยั 

6.  ตรวจสอบความถูกตอง ความเรยีบรอยของงาน     
7.  ยอมรับผลการทํางานของตนเองทั้งดีและไมดี     
8.  ทํางานที่ไดรับมอบหมายใหเสร็จทันกําหนด     

3.  ความ
รับผิดชอบ 

9.  ไมกระทําสิ่งที่เปนผลเสียตอสวนรวม     
10.  ไมทอถอยในการทํางานเมื่อมีอุปสรรค     
11.  มีความอดทนในการแกปญหา     

4.  ความมุงมัน่
และอดทน 

12.  ตั้งใจทํางานจนสําเร็จ ไมทิ้งงานกลางคัน     
13.  บันทึกขอมูลตามความเปนจริงและไมใช
ความคิดเหน็ของตนเองไปเกีย่วของ 

    

14.  ไมลอกผลงานของคนอื่น     

5.  ความซื่อสัตย
สุจริต 

15.  เคารพหรือปฏิบัติตามขอตกลง กฎ  กติกา 
หรือระเบียบของกลุมที่กําหนดไว 

    

16.  เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตัว     6.  ความเสียสละ 
17.  มีน้ําใจเอือ้เฟอเผื่อแผตอผูอ่ืน     

7.  ความมี
เหตุผล 

18.  อธิบายหรือแสดงความคดิอยางมีเหตุผล     
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เกณฑการใหคะแนน 
 พฤติกรรมหรือผลงานที่ชัดเจนถือวา ดี ให  3    คะแนน 
 พฤติกรรมหรือผลงานเทียบเทาคนทั่วไป ถือวาปานกลาง ให  2   คะแนน 
 พฤติกรรมหรือผลงานต่ํากวาคนทั่วไป ถือวา พอใช  ให  1  คะแนน 
 

เกณฑการตัดสินระดับคุณภาพ 
 ชวงคะแนน  ระดับคุณภาพ 
   41 – 60                        ดี 
   21 – 40         พอใช 
     0 -  20        ปรับปรุง 
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ใบความรูท่ี  6  
 

กลไกราคาหรือกลไกตลาด 
กลไกราคาหรือกลไกตลาด 
 ในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนยิม หรือแบบตลาด การดําเนินงานและการตัดสินใจทาง
เศรษฐกิจลวนเปนไปตามภาวะของตลาดหรือกลไกราคา ซ่ึงอาศัยราคาของสินคาเปนเครื่องมือ
สําคัญในการจดัสรรทรัพยากรใหแกทุกคนในระบบเศรษฐกิจอยางทัว่ถึงกัน  กลาวคอื ราคาจะทํา
หนาที่คลายเปนสัญญาณใหผูผลิตและผูขายทราบวา สินคาและบริการในตลาดเกดิการขาดแคลน
หรือมีมากจนลนตลาด ดังนั้น ราคาจึงเปนตัวแปรสําคัญที่ทําใหภาวะทางตลาดทาํงานไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงการทํางานของราคาสินคานี้ เราเรียกวา กลไกราคา ซ่ึงเปนเครื่องมือที่สะทอนถึง
ภาวการณแขงขันกันเขาครอบครองสินคาและบริการระหวางผูซ้ือและผูขาย  อนึ่ง  ราคาจะมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะตลาด  ซ่ึงขึ้นอยูกับอุปสงคและอุปทานในขณะนั้น 
 กลไกราคาหรอืกลไกตลาด   หมายถึง   กลไกการทํางานของอุปสงคและอุปทานในตลาด
ของสินคาใดสินคาหนึ่ง  ถาเปนตลาดที่มีการแขงขันกันอยางแทจริง  ราคาสินคาถูกกําหนดโดย
อุปสงคและอุปทานของสินคานั้น  การเปลี่ยนแปลงของราคา  ปริมาณเสนอซื้อและปริมาณเสนอ
ขายของสินคานั้น  จะตองเปนไปโดยปราศจากการแทรกแซงราคาของรัฐ 

1. อุปสงคตลาด  (Market  Demand)  หมายถึง  ปริมาณตางๆ ของสินคาที่มีผูเสนอซื้อ  ณ   
ราคาตางๆ ในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง  ผูซ้ือมีอํานาจซื้อหรือมีเงินที่จะซือ้ในขณะนั้นซึง่มี
ความสัมพันธกันระหวางปรมิาณความตองการเสนอซื้อสินคากับราคาสินคาชนิดนัน้ในทิศทาง
ตรงกันขาม ถานําไปสรางเปนเสนกราฟ จะไดเสนทีเ่รียกวา  “เสนอุปสงค”  ดังแสดงในรูปตอไปนี้ 
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 จากรูป  แสดงใหเห็นวาราคาสินคากับปริมาณความตองการเสนอซื้อจะเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางตรงกันขาม  คือ  ถาราคาสินคาสูงขึ้น  จะทําใหความตองการซื้อสินคาลดลง  ถาราคาสินคา
ลดลง ความตองการซื้อสินคาจะมีจํานวนมากขึ้น 
 

2. อุปทานตลาด  (Market  Supply)  หมายถึง  ปริมาณตางๆ ของสินคาที่หนวยผลิต 
ตองการเสนอขาย  ณ  ราคาตางๆ ในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง  ซ่ึงมีความสัมพันธกันระหวางราคาสินคา
กับปริมาณเสนอขายสินคาชนิดนั้นในทิศทางเดียวกนั  กลาวคือ  ถาราคาสินคาสูงขึ้นจะจูงใจให
ผูผลิตผลิตสินคาออกมาขายมากขึ้น  และในทางตรงกันขาม ถาราคาสินคาลดลงปริมาณสินคาที่
ผูผลิตจะเสนอขายก็จะลดลงดวย  ถานําเอาราคาสินคากับปริมาณเสนอขายของสนิคาชนิดนั้นไป
สรางเปนกราฟจะได “เสนอุปทาน”  ดังแสดงในรูปตอไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. การกําหนดราคา  (Price  Determination)  ในตลาดที่มีการแขงขันกันอยางสมบูรณ 
ราคาจะถูกกําหนดโดยอุปสงคและอุปทานของตลาด  ถานําเอาเสนอุปสงคและเสนอุปทานมารวม
ไวในรูปกราฟเดียวกัน  จะได  “ดุลยภาพ  (Equilibrium)”  ดังแสดงในรูปที่ เรียกจุด  E  นี้วา  จุด
ดุลยภาพ  (Equilibrium)  ซ่ึงจะบอกใหรูวาราคาดุลยภาพของสินคาเทากับ  15  บาท  และปริมาณ
ดุลยภาพของสินคาเทากับ  30  กิโลกรัม  ดังรูป 
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จากรูป  จะเหน็วาราคาสินคาถูกกําหนด  ณ  จุดทีเ่สนอุปสงคตัดกับเสนอุปทาน
หรืออุปสงคเทากับอุปทานพอดี  ราคาสินคาดังกลาวอาจจะเปลี่ยนแปลงไปไดเมื่ออุปสงค
หรืออุปทานเปลี่ยนแปลงไป  การเปลี่ยนแปลงราคาดุลยภาพและปรมิาณดุลยภาพเกิดจาก      
(1)  การเปลี่ยนแปลงของเสนอุปสงค  (2)  การเปลี่ยนแปลงของเสนอุปทาน                    
(3)  การเปลี่ยนแปลงของทั้งเสนอุปทานและอุปสงค 

 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงอุปสงค 
 การที่ผูบริโภคจะทําการซื้อสินคาชนิดใดชนิดหนึ่งในขณะใดขณะหนึ่งเปนจํานวนเทาใด
นั้นยอมขึ้นอยูกับปจจยัมากมายหลายชนิด  อันไดแก 

1. ราคาสินคา  เปนคาใชจายของผูบริโภคหรือผูซ้ือที่มีตอสินคานั้นๆ ดังนั้น  เมื่อราคา 
สินคาเพิ่มสูงขึ้น ผูบริโภคก็จะรูสึกวาตนเองจะตองเสียคาใชจายเพิ่มสูงขึ้นสําหรับสินคาชนิด
เดียวกันจึงอาจตัดสินใจซื้อสินคาดังกลาวลดนอยลง  หรือในทางตรงขาม  ถาหากราคาสินคาชนิด
ใดลดลงผูบริโภคก็อาจจะซื้อสินคาชนิดนั้นเพิ่มขึ้น 

2. รายไดของผูบริโภค  เปนงบประมาณหรือกําลังซ้ือของผูบริโภค  เชน  เมื่อผูบริโภค 
รายไดเพิ่มสูงขึ้นก็มีกําลังซ้ือมากขึ้น  และสามารถจัดสรรรายไดบางสวนมาบริโภคสินคาชนิดตางๆ 
เพิ่มมากขึ้นกวาเดิม  อุปสงคตอสินคาจึงเพิม่สูงขึ้นตามรายไดที่เพิ่มมากขึ้น  และในทางตรงขามถา
ผูบริโภคมีรายไดนอยลง  อุปสงคตอสินคาจะลดลงตามไปดวย 

3. จํานวนประชากร  ถึงแมวาราคาสินคาและรายไดของผูบริโภคแตละรายอาจไม 
เปลี่ยนแปลง แตในกรณีที่ประชากรหรือจาํนวนผูซ้ือมีจาํนวนที่ขยายตวัเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว 
อุปสงคโดยรวมหรืออุปสงคของตลาดที่มีตอสินคาก็อาจขยายตวัเพิ่มสงูขึ้นอยางรวดเร็วตามไปดวย  
หรือในทางตรงกันขาม  ถาประชากรหรือจาํนวนผูซ้ือมีการขยายตวัอยางชา  อุปสงครวมตอสินคาก็
จะขยายตวัชาตามไปดวย 
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4. ราคาสินคาชนิดอ่ืนที่เกีย่วของ  เชน  ความตองการบริโภคเนื้อไกซ่ึงอาจขึ้นอยูกับราคา 
เนื้อไก  แตในขณะเดียวกนักอ็าจขึ้นอยูกับราคาเนื้อสุกรดวย  ถาราคาเนือ้สุกรเพิ่มสูงขึ้น  ผูบริโภคก็
อาจตัดสินใจลดการบริโภคเนื้อสุกรลง  แลวไปบริโภคเนื้อไกมากขึน้ทําใหอุปสงคตอเนื้อไกเพิ่ม
สูงขึ้น ทั้งๆ ที่ราคาเนื้อไกอาจไมเปลี่ยนแปลง 

5. รสนิยมของผูบริโภค  รสนิยมของผูบริโภคมีความสําคัญมาก  เนื่องจากเปนปจจัยทาง 
จิตวิทยาที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อของผูบริโภค  ผูบริโภคอาจนิยมสินคาบางลักษณะ  
เชน  นิยมยี่หอตางๆ เปนตน 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงอุปทาน 
 การที่ผูผลิตจะผลิตสินคาเพื่อสนองความตองการของผูบริโภคหรือผูซ้ือมากนอยเพียงใด
ขึ้นอยูกับปจจยัหลายประการ  ไดแก 

1. ราคาสินคา  สินคาที่ผูผลิตขายไดเปนรายไดผลตอบแทนที่ผูผลิตจะไดรับ  ดังนั้นถา 
ราคาสินคาชนิดใดเพิ่มสูงขึ้น  จะเปนแรงจูงใจที่จะผลิตหรือขายสินคานัน้ๆ เปนจํานวนมาก ในทาง
ตรงขาม ถาสินคาชนดิใดมีราคาลดลง  ผูผลิตอาจผลิตหรือขายสินคานัน้ในปริมาณที่ลดต่ําลงตามไปดวย 

2. ตนทุนการผลิต  ถาหากปจจยัการผลิตมีราคาสูงขึ้น  ผลกําไรสุทธิของผูผลิตยอม 
นอยลง  กอ็าจจะผลิตหรือขายสินคานั้นนอยลง  ในทางตรงกันขามถาราคาปจจัยการผลิตลดต่ําลง
ความตองการขายของผูผลิตก็อาจจะเพิ่มสงูขึ้น  นอกจากนี้เทคโนโลยีทีใ่ชในการผลิตก็อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได  ซ่ึงจะทําใหเกิดการประหยัดตนทนุการผลิตหรือทําใหผลิตสินคาไดมากขึ้นโดยเสีย
คาใชจายเทาเดิม 

3. ราคาสินคาชนิดอ่ืน  ในกรณทีี่ผูผลิตสามารถเลือกสินคาหรือธุรกิจไดดีพอสมควรเมื่อ 
ราคาสินคาชนิดใดเพิ่มขึ้นเรือ่ยๆ ผูผลิตก็อาจโยกยายทรพัยากรไปผลิตสินคาชนิดนั้นมากขึ้นและลด
อุปทานของสินคาชนิดเดิมของตนลงไป 

4. ปจจัยอ่ืน  เชน  นโยบายรัฐบาลในบางกรณทีี่รัฐบาลอาจแทรกแซงกลไกตลาดหรือม ี
การกําหนดแผนการผลิตสินคาบางชนิด  เชน  สินคาการเกษตรบางชนดิและบริการสาธารณะบาง
ประเภทใหมากหรือนอยตามนโยบายของรัฐบาลมากกวาความตองการของผูบริโภคหรือภาวะราคาในตลาด 

หนังสืออางองิ 
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ใบงานที่  6 
 

กิจกรรมกลุมทบทวนความรู 
คําชี้แจง  นักเรียนชวยกนัตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตองโดยเขยีนคําตอบลงในสมุดบนัทึกวิชาสังคม 
 

1. วิชาเศรษฐศาสตรเปนวิชาทีศ่ึกษาเกี่ยวกับอะไร 
2. การที่ทรัพยากรมีจํากัด แตความตองการมไีมจํากัดจะสงผลใหเกิดอะไร 
3. ทรัพยากรการผลิตคืออะไร 
4. ปจจัยการผลิตไดแกอะไรบาง 
5. ทุนในความหมายทางเศรษฐศาสตรหมายถึงอะไร 
6. ความจําเปนทางเศรษฐศาสตรหมายถึงอะไร 
7. คาเสียโอกาสเกิดจากอะไร 
8. การใชประโยชนจากสินคาและบริการเรียกวาอะไร 
9. ผูประกอบการจะไดผลตอบแทนในรูปใด 
10. หนวยเศรษฐกจิแบงออกเปนกี่หนวย อะไรบาง 
11. ปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจเกิดจากอะไร 
12. ระบบเศรษฐกจิในปจจุบันมกีี่ระบบ อะไรบาง 
13. ประเทศใดบางในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตมีระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม 
14. ประเทศใดบางในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตมีระบบเศรษฐกิจแบบผสม 
15. ประเทศไทยมรีะบบเศรษฐกจิแบบใด 
16. เศรษฐกิจภาครัฐจะใหความสําคัญในเรื่องใด 
17. ประเทศไทยมแีผนพัฒนาเศรษฐกิจมาแลวกี่ฉบับ 
18. กลไกราคา  หมายถึงอะไร 
19. ปริมาณความตองการซื้อสินคาและบริการของผูบริโภคในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ณ ระดับ

ราคาตางๆ กัน เรียกวาอะไร 
20. ราคาดุลยภาพ  หมายความวาอยางไร 
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 เฉลยใบงานที่  6 
 
 

1. เศรษฐศาสตรเปนวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการเลือกใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด ไปใชในการ 
ผลิตสินคาและบริการใหเกดิประโยชนสูงสุด  เพื่อตอบสนองความตองการของมนุษยซ่ึงมีอยูอยาง
ไมจํากัด 

2. ปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
3. ทรัพยากรการผลิต  หมายถึง  ส่ิงที่นํามาใชในการผลิตสินคาและบริการเพื่อสนองความ 

ตองการของมนุษย  
4. ไดแก  ที่ดิน  แรงงาน  ทุน  การประกอบการ 
5. ทุนในความหมายทางเศรษฐศาสตร  หมายถึง  ส่ิงที่มนุษยสรางขึ้นสําหรับใชรวมกับปจจัย 

การผลิตอื่นๆ เพื่อการผลิตสินคาและบริการ ไดแก  ส่ิงกอสราง  เชน  โรงงาน  ถนน  สะพาน  ทาง
รถไฟ , เครื่องจักรเครื่องมือ  เชน  เครื่องจกัรในโรงงาน  เครื่องสูบน้ํา          รถไถนา  อุปกรณตางๆ 

6. ความจําเปนทางเศรษฐศาสตร  หมายถึง ความตองการขั้นพื้นฐานที่มีความจําเปนตอการ 
ดํารงชีวิตของมนุษย ซ่ึงไดแก  ปจจยัส่ี 

7. คาเสียโอกาส เกิดจากการเลือกใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดมาผลิตสินคาและบริการอยาง 
ใดอยางหนึ่ง ทําใหเกิดคาเสยีโอกาสขึ้น 

8. การบริโภค 
9. กําไร 
10. หนวยเศรษฐกจิแบงออกเปน  3  หนวย  ไดแก  หนวยครัวเรือน  หนวยธุรกิจ  และหนวย 

รัฐบาล 
11. การที่ทรัพยากรมีจํากัด แตความตองการมไีมจํากัด 
12. ระบบเศรษฐกจิในปจจุบันมี  3  ระบบไดแก  1) ระบบเศรษฐกิจแบบทนุนิยมหรือเสรีนิยม 

2)  ระบบเศรษฐกิจแบบบังคับ  ไดแก  แบบสังคมนิยม  และแบบคอมมิวนิสต  3)  ระบบเศรษฐกิจ
แบบผสม 

13. ประเทศพมา  ลาว  เวยีดนาม  กัมพูชา 
14. ประเทศไทย  มาเลเซีย  สิงคโปร  อินโดนีเซีย  บรูไน 
15. ระบบเศรษฐกจิแบบผสม 
16. รัฐจะควบคุมหรือดําเนินการในธุรกิจบางอยางที่มีความสําคัญตอความเปนอยูของ

ประชาชน  เชน  สาธารณูปโภค  อุตสาหกรรมหลัก  อุตสาหกรรมขนาดใหญ ที่ตองลงทุน
จํานวนมาก 
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17. ประเทศไทยมแีผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมาแลว  10  ฉบับ 
       18.  กลไกราคา  หมายถึง  กลไกการทํางานของอุปสงคและอุปทานในตลาดของสินคาใดสินคา
หนึ่ง ถาเปนตลาดที่มีการแขงขันกันอยางแทจริง ราคาสินคาจะถูกกําหนดโดยอุปสงค และอุปทาน
ของสินคานั้น การเปลี่ยนแปลงของราคา ปริมาณเสนอซื้อ และปริมาณเสนอขายของสินคานั้น 
จะตองเปนไปโดยปราศจากการแทรกแซงราคาของรัฐ 

19.  อุปสงค 
   20.  ปริมาณสินคาชนิดนั้นที่จะซื้อเทากับปริมาณสินคาชนิดนั้นทีจ่ะขาย 
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แบบการประเมินพฤติกรรมกระบวนการเรียนรูดวยการคนพบ (ทักษะ 7 ส.) 
 

คะแนน 
พฤติกรรมที่แสดงออก ดี 

( 3 ) 
พอใช 
( 2  ) 

ปรับปรุง 
( 1 ) 

1.  ส.สงสัย 
-  ซักถามปญหาใน
เรื่องที่เรียนกับเพื่อน
และครูผูสอนทั้งใน
และนอกชัน้เรยีน 

-  มีความตั้งใจในการ
เรียน  ซักถามปญหา
ในเรื่องที่เรียนกับ
เพื่อนและครูผูสอน
บอยคร้ัง 
- มีมารยาทในการถาม
โดยยกมือขึ้นและเมื่อ
ไดรับอนุญาตแลวจึง
เริ่มถาม 
- ใชคําพูดที่สุภาพ
เหมาะสมในการตั้ง
คําถาม 
- ตั้งคําถามในเรื่องที่
เรียน  ถามตรงประเด็น 
- ไมพูดคุย หรือหยอกลอ
กับเพื่อนในเวลาเรียน 

-  มีความตั้งใจในการ
เรียน  ซักถามปญหา
ในเรื่องที่เรียนกับ
เพื่อนและครูผูสอนใน
บางครั้ง 
- มีมารยาทในการถาม
โดยยกมือขึ้นและเมื่อ
ไดรับอนุญาตแลวจึง
เริ่มถาม 
- ใชคําพูดที่สุภาพ
เหมาะสมในการตั้ง
คําถาม 
- ตั้งคําถามในเรื่องที่
เรียน  ถามตรงประเด็น 
- ไมพูดคุย หรือหยอก
ลอกับเพื่อนในเวลาเรียน 

-  ไมตั้งใจในการเรียน 
ไมซักถามปญหาใน
เรื่องที่เรียนไมวากบั
เพื่อนหรือครูผูสอน 
- ไมมีมารยาทในการ
ถาม สงเสียงดัง  แยง
เพื่อนถามไมยกมือ
และครูยังไมอนุญาต 
-  ใชคําพูดไมสุภาพ
หรือไมเหมาะสมใน
การตั้งคําถาม 
- ตั้งคําถามไมตรง
ประเด็นกับเรือ่งที่
เรียน 
- พูดคุยและหยอกลอ
กับเพื่อนในเวลาเรียน 

2. ส.สังเกต 
- การรูจักสังเกตอยาง
รอบคอบ บอก
รายละเอียดในสิ่งตางๆ
ที่อยูรอบตัวและ
ส่ิงแวดลอม 
- เปรียบเทยีบสิ่งของ  
ขอมูล ตามสถานการณที่
ครูกําหนด 

- บอกรายละเอียดของ
ส่ิงตางๆที่ใชในการ
เรียนรู เชน รูปภาพ  
ส่ือของจริง ไดอยาง
ถูกตองและครบถวน 
- เปรียบเทยีบความ
แตกตางของสิง่ของ 
ขอมูล ตาม
สถานการณทีค่รู 

- บอกรายละเอียดของ
ส่ิงตางๆที่ใชในการ
เรียนรู เชน รูปภาพ  
ส่ือของจริง ไดอยาง
ถูกตองแตไมครบถวน 
- เปรียบเทยีบความ
แตกตางของสิง่ของ 
ขอมูล ตาม
สถานการณทีค่รู 

- บอกรายละเอียดของ
ส่ิงตางๆที่ใชในการ
เรียนรู เชน รูปภาพ  
ส่ือของจริง ไดไม
ถูกตองและไม
ครบถวน 
- เปรียบเทยีบความ
แตกตางของสิง่ของ 
ขอมูล ตาม 
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แบบการประเมินพฤติกรรมกระบวนการเรียนรูดวยการคนพบ (ทักษะ 7 ส.)  ( ตอ ) 
 

คะแนน 
พฤติกรรมที่แสดงออก ดี 

( 3 ) 
พอใช 
( 2  ) 

ปรับปรุง 
( 1 ) 

 กําหนดใหไดอยาง
ถูกตองและครบถวน 

กําหนดใหไดอยาง
ถูกตองแตไมครบถวน 

สถานการณทีค่รู
กําหนดใหไมถูกตอง
และไมครบถวน 

3.  ส.สํารวจ 
-  เรียนรูดวยการ
สํารวจขอมูล  
สอบถาม  สัมภาษณ
จากแหลงเรียนรูตางๆ 
ทั้งในโรงเรียนและใน
ชุมชน 

-  ออกสํารวจสอบถาม
ขอมูลจริง ตามใบงาน
หรือกิจกรรมทีค่รู
มอบหมาย 
-  ทํางานไดถูกตองและ
ครบถวน 
- ไมลอกผลงานเพื่อน 

-  ออกสํารวจสอบถาม
ขอมูลจริง ตามใบงาน
หรือกิจกรรมทีค่รู
มอบหมาย 
-  ทํางานไดถูกตองแตไม
ครบถวน 
- ไมลอกผลงานเพื่อน 

-  ไมออกสํารวจสอบถาม
ขอมูลจริง ตามใบงาน
หรือกิจกรรมทีค่รู
มอบหมาย 
-  ทํางานไมถูกตองและ
ไมครบถวน 
-   ลอกผลงานเพือ่น 

4. ส.สัมผัส 
- การใชประสาท
สัมผัสทั้ง  5  ในการ
เรียนรู  ไดแก  ตา  หู  
จมูก  ล้ิน  และกาย 
 

-  การฝกสมาธิอยางตั้งใจ
ควบคุมรางกายใหพรอม
นั่งอยางสํารวม  หลังตรง  
หลับตา  ใชสติตดิตามลม
หายใจเขา-ออก  ปฏิบัติ
ตามเวลาที่ครูกําหนด 
-  ลงมือปฏิบัติงานดวย
ตนเองตามที่ไดรับ
มอบหมาย 
-  ผลงานมีความถูกตอง
และครบถวน ทนัตามเวลา
ที่กําหนด 
- ไมลอกผลงานแต
สอบถามเพื่อนและครูบาง 

การฝกสมาธิอยางตั้งใจ
ควบคุมรางกายใหพรอม
นั่งอยางสํารวม  หลังตรง  
หลับตา  ใชสติตดิตามลม
หายใจเขา-ออก  ปฏิบัติ
ตามเวลาที่ครูกําหนด 
-  ลงมือปฏิบัติงานดวย
ตนเองตามที่ไดรับ
มอบหมาย 
-  ผลงานมีความถูกตอง
แตไมครบถวน และทัน
ตามเวลาที่กําหนด 
- ไมลอกผลงาน  มีการถาม
เพื่อนและครูบางใน
บางครั้ง 

ไมตั้งใจในการฝกสมาธิ
ควบคุมรางกายไมคอยได  
ลืมตาบอยครั้ง  นั่งไมนิ่ง  
ปฏิบัติไมไดตามเวลาที่
ครูกําหนด 
-  ไมคอยลงมือ
ปฏิบัติงานดวยตนเอง
ตามที่ไดรับมอบหมาย 
-  ผลงานมีความถูกตอง
แตไมครบถวน สงงานชา
กวาเวลาที่กําหนด 
-  สอบถามและลอกเพื่อน
เปนสวนใหญ 
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แบบการประเมินพฤติกรรมกระบวนการเรียนรูดวยการคนพบ (ทักษะ 7 ส.) ( ตอ ) 
 

คะแนน 
พฤติกรรมที่แสดงออก ดี 

( 3 ) 
พอใช 
( 2  ) 

ปรับปรุง 
( 1 ) 

5.  ส.สืบคน 
- คนควาหาความรูจาก
แหลงเรียนรูตางๆ เชน  
หองสมุด  แหลงเรียนรู
ในชุมชน  
อินเทอรเน็ต 

-  คนควาหาความรูจาก
แหลงเรียนรู
นอกเหนือจากหนังสือ
เรียนในรายวิชาสังคม
ศึกษา  เชน  หองสมุด
โรงเรียน   หองสมุด
ชุมชน  หอสมุดแหงชาติ 
อินเทอรเน็ต 
- เขียนอางอิงที่มาได
ถูกตอง 
- นําเสนอวิธีการคนควา
หาขอมูล  การสืบคน และ
แนะนํา เพื่อนได 
-  คนควา  สืบคนขอมูล
ดวยตนเอง 

-  คนควาหาความรูจาก
แหลงเรียนรู
นอกเหนือจากหนังสือ
เรียนในรายวิชาสังคม
ศึกษา  เชน  หองสมุด
โรงเรียน   หองสมุด
ชุมชน   
- เขียนอางอิงที่มาได
ถูกตอง 
- นําเสนอวิธีการคนควา
หาขอมูล  การสืบคน และ
แนะนํา เพื่อนได 
- คนควา  สืบคนขอมูล
ดวยตนเอง 

-  คนควาหาความรูจาก
หนังสือเรียนในรายวิชา
สังคมศึกษา เพียงอยาง
เดียว 
- เขียนอางอิงที่มาไม
ถูกตอง 
- นําเสนอวิธีการคนควา
หาขอมูล  การสืบคน และ
แนะนํา เพื่อนไมได 
- ลอกผลงานเพื่อน
บอยคร้ัง 

6.  ส.ส่ังสม 
- ทบทวนความรูหลัง
เรียน  ทําแบบฝกหัด  
ทําใบงาน  อาน
หนังสือเพิ่มเตมิทั้งใน
ตําราเรียนและนอก
ตําราเรียน 

-  ทบทวนความรูหลัง
เรียนโดยสรุปยอเนื้อหา
ลงในสมุดบันทกึรายวิชา
สังคมศึกษาทุกครั้ง 
- ทําแบบฝกหัดหลังเรียน  
ใบงาน ไดถูกตอง 
ครบถวน  
- สงงานตรงเวลา 

-  ทบทวนความรูหลัง
เรียนโดยสรุปยอเนื้อหา
ลงในสมุดบันทกึรายวิชา
สังคมศึกษาเกือบทุกครั้ง 
- ทําแบบฝกหัดหลังเรียน  
ใบงาน ไดถูกตอง แตไม
ครบถวน  
- สงงานตรงเวลา 

-  ทบทวนความรูหลัง
เรียนโดยสรุปยอเนื้อหา
ลงในสมุดบันทกึรายวิชา
สังคมศึกษาบางครั้ง
หรือไมทําเลย 
- ทําแบบฝกหัดหลังเรียน  
ใบงาน ไมคอยถูกและไม
ครบถวน  
- สงงานชากวาที่กําหนด 
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แบบการประเมินพฤติกรรมกระบวนการเรียนรูดวยการคนพบ (ทักษะ 7 ส.)  ( ตอ ) 
 

คะแนน 
พฤติกรรมที่แสดงออก ดี 

( 3 ) 
พอใช 
( 2  ) 

ปรับปรุง 
( 1 ) 

7.  ส.สรุปผล 
- การเขียนสรุปความรู
ดวยตนเอง  ชวยกัน
สรุปความรูเปนกลุม 
-  คิดวิเคราะห  คิด
สังเคราะห  คดิ
แกปญหาในเรือ่งที่
เรียนดวยตนเอง  หรือ
ชวยกันคิดเปนกลุม 

- สรุปความรูในเรื่องที่
เรียนโดยการเขียนสรุปยอ
หรือทําแผนที่ความคิดได
ถูกตองทั้งงานกลุมหรือ
งานเดี่ยวรายบุคคล 
ปฏิบัติทุกครั้ง 
- มีการวางแผนในการ
ทํางาน แกไข และ
ตรวจสอบผลงานกอนสง 
ทํางานเรียบรอย ถูกตอง 
- ยอมรับฟงความคิดเห็น
สวนใหญของสมาชิก
กลุม 
- สมาชิกกลุมทกุคนมี
สวนรวมในการทํางาน 

- สรุปความรูในเรื่องที่
เรียนโดยการเขียนสรุปยอ
หรือทําแผนที่ความคิดได
ถูกตองทั้งงานกลุมหรือ
งานเดี่ยวรายบุคคล 
ปฏิบัติบอยคร้ัง 
- มีการวางแผนในการ
ทํางาน แกไข และ
ตรวจสอบผลงานกอนสง 
ทํางานเรียบรอย ถูกตอง 
- ยอมรับฟงความคิดเห็น
สวนใหญของสมาชิก
กลุม 
- สมาชิกกลุมเกอืบทุกคน
มีสวนรวมในการทํางาน 

- สรุปความรูในเรื่องที่
เรียนโดยการเขียนสรุปยอ
หรือทําแผนที่ความคิดได
ไมคอยถูกตองทั้งงาน
กลุมหรืองานเดีย่ว
รายบุคคล 
- ไมมีการวางแผนในการ
ทํางาน ไมแกไข และ
ตรวจสอบผลงานกอนสง 
ทํางานไมเรียบรอย และ
ไมคอยถูกตอง 
- ไมยอมรับฟงความ
คิดเห็นสวนใหญของ
สมาชิกกลุม 
- สมาชิกกลุมสวนนอยมี
สวนรวมในการทํางาน 

 
เกณฑการใหคะแนนรวม 
 18 – 21  คะแนน  หมายถึง  ดีมาก 
 14 – 17   คะแนน  หมายถึง  ดี 
 10 – 13   คะแนน  หมายถึง  พอใช 
    0 – 9  คะแนน  หมายถึง  ควรปรับปรุง 
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ตารางที่  27  แบบบันทึกคะแนนการประเมินพฤติกรรมกระบวนการเรียนรูดวยการคนพบ   
 

พฤติกรรม ทักษะ  7  ส. 

ส.ส
งส
ัย 

ส.ส
ังเก

ต 

ส.ส
ํารว

จ 

ส.ส
ัมผ

ัส 

ส.ส
ืบค

น 

ส.ส
ั่งส
ม 

ส.ส
รุป

ผล
 

รวม ท่ี ชื่อ - สกุล 

3 3 3 3 3 3 3 21 
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 339

 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปท่ี  1  
ดวยการจัดการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา 

 
คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 

1. แบบสอบถามความคิดเหน็ฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อ  นําผลการตอบคําถามของนักเรียนไป 
ใชประโยชนในการวจิัยเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู  เร่ือง ความรูพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร  การตอบ
คําถามของนักเรียนจะไมมีคาํตอบที่ถูกหรือผิด และจะไมกอใหเกิดผลเสียหายตอนักเรียน  ขอให
นักเรียนพิจารณาตอบและตดัสินใจดวยตนเอง 

2. แบบสอบถาม 
แบบสอบถามความคิดเหน็ของนักเรียนที่มตีอการจัดการเรียนรูตามหลกัไตรสิกขา  

แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating   scale)  มี  3  ระดับ  ประกอบดวยความคิดเหน็  3  ดาน  คือ 
1. ดานบรรยากาศในการจดัการเรียนรู 
2. ดานการจดักิจกรรมการเรียนรู 
3. ดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดกจิกรรมการเรียนรู 

โดยมีเกณฑการใหคะแนน  ดังนี ้
  เห็นดวยมาก  3 คะแนน 
  เห็นดวยปานกลาง 2 คะแนน 
  เหน็ดวยนอย  1 คะแนน 
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แบบสอบถามความคิดเห็น 
ใหนกัเรียนทําเครื่องหมาย  √  ลงในชองวางทางขวามือชองใดชองหนึ่งเพียงชองเดยีว  ตาม
ความรูสึกและความคิดเหน็ของนักเรียนเกีย่วกับการจัดการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา  ดังนี ้
  เห็นดวยมาก  3 คะแนน 
  เห็นดวยปานกลาง 2 คะแนน 
  เห็นดวยนอย  1 คะแนน 

ระดับความคดิเห็น ขอที่ รายการ 
3 2 1 

ดานบรรยากาศในการจัดการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา    
1 การจัดหองเรียนเหมาะสมกบัการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน    
2 ครูสรางบรรยากาศที่ดีในชั้นเรียนดวยการยิม้แยมแจมใส ทักทาย

กันดวยไมตรีจติ  และใหความเปนกันเองกบันักเรียน   
   

3 ครูมีส่ือการสอนที่เอื้อตอการดําเนินกจิกรรม มีความหลากหลาย
ทําใหมีความรูสึกสนุก  

   

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา    
4 ครูเปดโอกาสใหนักเรยีนแสดงความคิดเหน็เกีย่วกับเรื่องที่เรียน    
5 มีสวนรวมในการเรียนและเรียนรูรวมกับเพื่อนๆ    
6 มีสวนรวมในการสรุปบทเรียน    
7 นักเรียนพอใจที่ครูคอยชวยเหลือใหความสะดวกในการทํา

กิจกรรม 
   

ดานประโยชนท่ีไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา    
8 สามารถแลกเปลี่ยนความรูและแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนๆ จาก

การคนควา 
   

9 รูจักการคนควาขอมูลจากแหลงตางๆ และสรุปความรูไดดวย
ตนเอง 

   

10 สามารถนําความรูที่เรียนไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน    
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