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 การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือ 1) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรือง กฎหมายอาญาน่ารู้ ของนักเรียน    
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 The purposes of this research were to: 1) compare the learning outcomes on the aspects of criminal law of  the 

Mathayomsuksa 3 students before and after the participation in the learning  management  taught with trisikkha            

2) compare the critical thinking skills of the Mathayomsuksa 3 students before and after the participation in the learning 

management taught with trisikkha 3) study the critical thinking skills of the Mathayomsuksa 3 students participation in 

the learning management taught with trisikkha and 4) study the opinion of Mathayomsuksa 3 students about the 

participation in the learning management taught with trisikkha. The sample of this research consisted of 31 

Mathayomsuksa 3/1 students studying in the first semester during the academic year 2012 in Kamphaengsaen wittaya 

School, Kamphaengsaen District, Nakhonpathom Province of the Office of Secondary School District 9.  

The instruments employed to collect data were: 1) lesson plans 2) a learning outcome test 3) a critical 

thinking test and 4) a questionnaire on the opinion of students about participation in the learning management  taught 

with trisikkha. The collected data was analized by mean ( x̄  )  standard deviation (S.D.)  t-test dependent and content 

analysis. 

 The finding were as follows: 

 1. The learning outcomes of students on the aspects of criminal law gained after the participation in the 

learning management taught with trisikkha was higher than the learning outcomes gained before the participation 

learning  at the level of .05 significance. 

 2. The critical thinking skills of students gained after the participation in the learning management taught  

with trisikkha  was higher than the learning outcomes gained before the participation  learning at the level of .05 

significance. 

 3. The critical thinking skills of students gained after the participation in the learning management taught  

with trisikkha had  high  mean score. 

 4. The positive opinions of students  towards participation in the learning management taught with trisikkha 

had high level.  
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 วทิยานิพนธ์เรือง การพฒันาผลการเรียนรู้เรือง กฎหมายอาญาน่ารู้ และทกัษะการคิดอยา่งมี
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ลุล่วงเป็นอย่างดีดว้ยความกรุณาในการให้คาํปรึกษา คาํแนะนาํ ความช่วยเหลือและกาํลงัใจจาก
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อรพิณ  ศิริสัมพนัธ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปรณัฐ  กิจรุ่งเรือง และอาจารย ์
ดร. มนสันนัท ์ นาํสมบูรณ์  ผูเ้ป็นอาจารยที์ปรึกษาตงัแต่เริมตน้จนวิทยานิพนธ์เล่มนีสําเร็จลุล่วงไป
ดว้ยดี 
 ขอขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม ประธานกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์ และรองศาสตราจารยส์มประสงค์  น่วมบุญลือ ผูท้รงคุณวุฒิ ทีกรุณาให้
คาํปรึกษา แนะนาํ แกไ้ขขอ้บกพร่องเพือใหว้ทิยานิพนธ์มีความถูกตอ้งและสมบูรณ์ยงิขึน 
 ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารยอ์นงคพ์ร  สมานชาติ  อาจารย ์ดร. วรกาญจน์  สุขสดเขียว 
และอาจารยส์าธิต  จนัทรวินิจ  ทีให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบเครืองมือในการวิจยั ทาํให้
ผูว้ิจยัสามารถดาํเนินการวิจยัและเก็บขอ้มูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทงัขอ้เสนอแนะทีเป็น
ประโยชน์อยา่งยงิต่อการทาํวทิยานิพนธ์ใหมี้ความถูกตอ้งและสมบูรณ์ยงิขึน 
 ขอขอบพระคุณผูอ้าํนวยการ  รองผูอ้าํนวยการ  คณะครูและนกัเรียนโรงเรียนกาํแพงแสน
วิทยา  อาํเภอกาํแพงแสน  จงัหวดันครปฐม ทีให้ความร่วมมือและอาํนวยความสะดวกในการเก็บ
ขอ้มูลเป็นอยา่งดี 
 ขอขอบพระคุณบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร ทีให้ทุนอุดหนุนการวิจยัเพือเป็น
ประโยชน์ต่อการทาํวทิยานิพนธ์ 
 ขอขอบคุณเพือน  พีและน้องระดับปริญญาโท  สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา                
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากรและบุคคลอนัเป็นทีรักทุกท่านสําหรับความช่วยเหลือ 
คาํแนะนาํและกาํลงัใจทีมีใหเ้สมอมาจนทาํใหว้ทิยานิพนธ์เล่มนีสาํเร็จลุล่วงเป็นอยา่งดี 
 ท้ายสุดนี  ขอขอบพระคุณบิดา  มารดา  ผู้ซึงให้ ชีวิต  การอบรมเลียงดู  ให้ความรู้
ความสามารถ  เป็นผูว้างรากฐานทางการศึกษา รวมถึงสนบัสนุนปัจจยัทางการศึกษามาโดยตลอด 
และขอขอบคุณสมาชิกทุกๆ ท่านในครอบครัวทีเป็นแรงบนัดาลใจ และให้กาํลงัใจในการศึกษาเป็น
อยา่งดี ทาํใหผู้ว้จิยัสาํเร็จการศึกษาปริญญาโทดงัทีมุ่งหมายไว ้
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บทท ี1 

 
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระราชทานพระบรมราโชวาท
เกียวกบัความสาํคญัของการศึกษาไวด้งันี 

“...การศึกษาเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ 
ความคิด ความประพฤติ และคุณธรรมของบุคคล  สังคมและบา้นเมือง
ใดให้การศึกษาทีดีแก่เยาวชนไดอ้ยา่งครบถว้น ลว้นพอเหมาะกนัทุกๆ 
ดา้น สังคมและบา้นเมืองนนัก็จะมีพลเมืองมนัคงของประเทศชาติไว้
และพฒันาให้กา้วหนา้ต่อไปไดโ้ดยตลอด...”  (พระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทีพระราชทานแก่ครูและนกัเรียนทีไดรั้บ
พระราชทานรางวลัเมือวนัจนัทร์ที 27 กรกฎาคม 2524) 

 จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัทีอญัเชิญมาขา้งตน้แสดงให้เห็น
ถึงความสําคญัของการศึกษาในฐานะทีเป็นเครืองมือทีสําคญัทีสุดในการพฒันาบุคคล สังคมและ
บา้นเมือง เนืองจากการศึกษาถือเป็นหวัใจสาํคญัของการพฒันาประเทศทีจะช่วยพฒันาคนไทยให้มี
คุณภาพ  มีความรู้ ความคิด คุณธรรมและความประพฤติทีดี ซึงจะส่งผลให้เยาวชนมีคุณภาพชีวิตที
ดีและเป็นกาํลงัสําคญัในการพฒันาสังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญกา้วหนา้ต่อไป เนืองจาก
ในปัจจุบนัประเทศไทยไดมี้การเปลียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วทงัทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม 
การเมืองการปกครอง สิงแวดล้อมและการศึกษา ทงันีเป็นเพราะความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีส่งผลให้การดําเนินชีวิตของคนไทยเปลียนแปลงไปอย่างมาก           
จึงจาํเป็นตอ้งพฒันาคนไทยให้ทนัต่อการเปลียนแปลงทีเกิดขึน อนัจะเป็นภูมิคุม้กนัในตวัทีดีให้
พร้อมเผชิญต่อสถานการณ์ต่างๆ ทีเกิดขึนทงัในระดบัครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
เพือใหส้ามารถปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มและดาํรงชีวติอยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุข     

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ.2545 มาตรา 6 
กล่าวว่า การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพือพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยที์สมบูรณ์ทงัร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผูอื้น
ไดอ้ยา่งมีความสุข  ซึงในกระบวนการเรียนรู้จะตอ้งมุ่งปลูกฝังจิตสํานึกทีถูกตอ้งเกียวกบัการเมือง              
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การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข รู้จกัรักษาและส่งเสริม
สิทธิ หน้าที เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศกัดิศรีความเป็นมนุษย ์มีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทงัส่งเสริม
ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา  ภูมิปัญญาท้องถิน  ภูมิปัญญาไทยและความรู้                
อนัเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม มีความสามารถในการประกอบ
อาชีพ  รู้จักพึงตนเอง  มีความคิดริเริมสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนือง   
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545: 5-6)  สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ทีมุ่งพฒันานกัเรียนทุกคน ซึงเป็นกาํลงัของชาติให้เป็น
มนุษยที์มีความสมดุลทงัดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรม  มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและ  
พลโลก ยึดมนัในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข       
มีความรู้และทกัษะพืนฐานรวมทงัเจตคติทีจาํเป็นต่อการศึกษา ต่อการประกอบอาชีพและการศึกษา
ตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นนกัเรียนเป็นสําคญับนพืนฐานความเชือว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันา
ตนเองไดเ้ต็มตามศกัยภาพ (สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน, 2551: 4)  นอกจากนี   
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสอง (2552-2561) ไดก้าํหนดวิสัยทศัน์ให้คนไทยไดเ้รียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างมีคุณภาพ ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มุ่งเนน้การพฒันาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา การเพมิโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายภายในปี 
พ.ศ. 2561 ทีตอ้งการเนน้การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคน  การเพิม
โอกาสการศึกษาและเรียนรู้อย่างทวัถึง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมใน
การบริหารและจดัการศึกษา เพือให้คนไทยยุคใหม่สามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง รักการอ่านและมี
นิสัยใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวติ  มีความสามารถในการสือสาร สามารถคิดวิเคราะห์ คิดแกปั้ญหา คิดริเริม
สร้างสรรค์  มีจิตสาธารณะ  มีระเบียบวินยั  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  สามารถทาํงานเป็นกลุ่ม    
มีศีลธรรม  คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  จิตสํานึกและความภูมิใจในความเป็นไทย ยึดมัน             
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข รังเกียจ การทุจริตและ
ต่อตา้นการซือสิทธิขายเสียงและสามารถ กา้วทนัโลก มีสุขภาพกาย สุขภาพใจทีสมบูรณ์ แข็งแรง 
เป็นกาํลงัคนทีมีคุณภาพ มีทกัษะความรู้พืนฐานทีจาํเป็น มีสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ ทาํงาน
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพรวมทงัมีโอกาสเรียนรู้อย่างเท่าเทียมเสมอภาค  (สํานกังานเลขาธิการสภา
การศึกษา,  2552: 11 - 13)   
 การพฒันาใหน้กัเรียนมีคุณลกัษณะดงักล่าวจึงเป็นสิงทีมีความสําคญัและจาํเป็นอยา่งยิงต่อ
การศึกษาในยคุปัจจุบนั  ซึงกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมเป็นอีกหนึงกลุ่ม
สาระทีช่วยพฒันานกัเรียนใหมี้คุณลกัษณะของตนทีจะอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข สามารถสร้าง
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ความสัมพนัธ์กบัผูอื้นและสืบทอดความเป็นมา เอกลกัษณ์ของความเป็นชาติไทยได ้ทงันีเนืองจาก
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ทีศึกษาถึง
ความสัมพนัธ์กบัสถาบนัสังคม มนุษยก์บัมนุษยแ์ละมนุษยก์บัสิงแวดลอ้ม สิงเหล่านีเป็นปัจจยัที
เกียวข้องกับการดํารงชีวิต  การแก้ปัญหาและการปฏิบัติตนในสังคมมนุษย์ (สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2543: 6) ซึงสอดคลอ้งกบัสํานกัวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา (2551: 1)  กล่าวว่า  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมช่วยให้มี
ความรู้ความเขา้ใจการดาํรงชีวิตของมนุษย  ์ทงัในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกนัในสังคม             
การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรทีมีอยู่อย่างจํากัด เข้าใจถึงการพัฒนา
เปลียนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลาตามเหตุปัจจัยต่างๆ  เกิดความเข้าใจในตนเองและผู ้อืน                 
มีความอดทนอดกลัน ยอมรับในความแตกต่างและมีคุณธรรม สามารถนาํความรู้ไปปรับใช้ใน    
การดําเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก นอกจากนียงัสอดคล้องกับ          
สันต์ ธรรมบาํรุง  (2522: บทนํา)  กล่าวว่า วิชาสังคมศึกษาเป็นวิชาหนึงทีมีความสําคัญต่อ            
การพัฒนาประเทศ  ซึงประเทศจะเจริญก้าวหน้าหรือล้าหลังเพียงใด ย่อมขึนอยู่กับความรู้
ความสามารถ อุปนิสัยใจคอของคนในชาติ  และคุณสมบติัของพลเมืองในชาติจะเป็นเช่นไรนัน
ขึนอยูก่บัการให้การศึกษาเป็นสําคญั และวิชาสังคมศึกษามีส่วนช่วยพฒันาคุณสมบติัของพลเมือง
ให้มีศกัยภาพสูงขึน ซึงสอดคล้องกบัวารี ถิระจิตร (2534: 2-3) กล่าวว่า วิชาสังคมศึกษามุ่งเน้น    
การปลูกฝังคุณสมบติัอนัดีงามใหเ้กิดขึนแก่เด็กจนปรากฏเป็นนิสัย นนัคือความเป็นคนดี มีความรู้ที
จะนําไปใช้ประโยชน์ในการดาํรงชีวิตตลอดจนเป็นคนทีมีความสามารถ มีความคิดและเป็น
พลเมืองดีของประเทศชาติต่อไปไดอ้ยา่งดี นอกจากนนัวิชาสังคมศึกษายงัมีความสําคญัอีกประการ
หนึงคือ การให้นกัเรียนไดรู้้ถึงปัญหาของสังคมทีเกิดขึนในสภาพปัจจุบนั เพือให้นกัเรียนไดเ้ขา้ใจ
สภาพความเป็นไปทีแทจ้ริงของสังคมนนั ทงัมีส่วนช่วยให้นกัเรียนไดรู้้จกัปรับตนเองให้สอดคลอ้ง
กบัสภาพของสังคมทีตนมีส่วนเกียวขอ้งและไดเ้ขา้ใจสภาพของสังคมนนัเป็นอยา่งดี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมแบ่งออกเป็น 5 สาระการเรียนรู้   
ซึงสาระที 2  หนา้ทีพลเมือง วฒันธรรมและการดาํเนินชีวิตในสังคม  นบัวา่เป็นสาระสําคญัสาระ
หนึงทีช่วยสร้างความเป็นพลเมืองดีให้กับเยาวชนของชาติ โดยมีกฎหมายเป็นตัวควบคุม          
ความประพฤติของเยาวชนใหอ้ยูใ่นระเบียบหรือกฎเกณฑข์องบา้นเมือง ทงันีเพราะกฎหมายถือเป็น
หวัขอ้ทีมีความสาํคญัอยา่งยงิและเยาวชนของชาติควรเรียนรู้ เนืองจากกฎหมายเป็นเครืองมือสําคญั
ในการสร้างความสงบสุข ความเป็นระเบียบเรียบร้อยรวมถึงเป็นแนวทางในการดาํเนินชีวิต เพือให้
ดาํรงไวซึ้งความเป็นธรรมของบุคคลทีอยู่ในสังคม เพราะ การทีบุคคลจาํนวนมากจะอยูร่่วมกนัใน
สังคมได้อย่างมีระเบียบและสงบสุขไดน้ัน จาํเป็นตอ้งมีการสร้างกฎเกณฑ์และขอ้ตกลงร่วมกนั
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ขึนมาเพือใหส้มาชิกของสังคมยดึถือปฏิบติัตลอดจนควบคุมความประพฤติของสมาชิกในสังคมให้
เป็นในลักษณะเดียวกัน ทังนีการบังคับใช้กฎหมายจึงเป็นสิงจําเป็นเพราะกฎหมายถือเป็น
ขอ้กาํหนด คาํสังหรือขอ้บงัคบัเพือให้ประชาชนปฏิบติัตาม หากผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามย่อม
ไดรั้บโทษตามกฎหมาย ซึงสอดคลอ้งกบัมานิตย ์จุมปา (2548: 6-7) ทีกล่าววา่ ในการทีมนุษยม์าอยู่
รวมกนัจาํเป็นตอ้งมีกฎเกณฑ์ทีสร้างขึนมาเพือกาํหนดความประพฤติของคนเพือให้เกิดความสงบ
เรียบร้อยในสังคม กฎเกณฑนี์เรียกวา่ “กฎหมาย” ซึงเป็นกฎเกณฑค์วามประพฤติทีกาํหนดไวใ้ห้คน
ในสังคมปฏิบัติตาม ส่วนใหญ่มีในสังคมทีระบบความสัมพนัธ์มีความสลับซับซ้อนมากขึน         
โดยมีองค์กรหรือสถาบันทีคอยควบคุมมิให้คนในสังคมฝ่าฝืนและมีการกําหนดโทษผูฝ่้าฝืน 

นอกจากนียงัสอดคลอ้งกบัพงศ์ธร บุญอารีย  ์(2543: 13) ทีกล่าวว่า กฎหมายกบัสังคมเป็นสิงทีมี
ความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกนัจนเกินคาํว่า  “ทีใดมีสังคมทีนนัมีกฎหมาย”  ซึงหมายความว่าสังคมจะ
ดาํรงอยู่ไดจ้ะตอ้งมีกฎหมายบงัคบัใช ้ทงันีเพราะมนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคมไม่สามารถดาํรงชีวิตอยู่ได้
ลาํพงั จึงตอ้งเกียวขอ้งกบักฎหมายอยา่งหลีกเลียงไม่ไดเ้พราะกฎหมายเป็นบรรทดัฐานของสังคมที
จะตอ้งมีไวเ้พือให้สังคมอยูร่่วมกนัดว้ยความสงบสุข กฎหมายจึงเขา้มามีบทบาทหรือเกียวขอ้งกบั
ชีวติของมนุษยม์ากยงิขึน 

การทีนกัเรียนเป็นพลเมืองดี มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและค่านิยมทีเหมาะสมจะ
ช่วยให้สังคมเกิดความเจริญงอกงาม จึงจาํเป็นตอ้งฝึกฝนและปลูกฝังให้นกัเรียนเกิดความรู้ ทกัษะ
กระบวนการและเจตคติทีดี  ทงันีจากผลการทดสอบระดบัชาติขนัพืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 
2553 และ 2554  ของนกัเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 3 สาระที 2  หนา้ทีพลเมือง วฒันธรรมและ           
การดาํเนินชีวิตในสังคมพบว่า นกัเรียนมีคะแนนเฉลียเท่ากบั 35.11 และ 38.39 จากคะแนนเต็ม   
100 คะแนน  (รายงานผลการทดสอบระดบัชาติขนัพืนฐาน, 2554: 8)  และจากการศึกษาผล         
การเรียนรู้ในรายวิชา ส 30203  กฎหมายน่ารู้  ประจาํปีการศึกษา 2553  จาํนวนนกัเรียนทงัสิน       
94 คน พบว่านกัเรียนมีผลการเรียนทีอยู่ในระดบัอ่อน (เกรด 1.5) และอ่อนมาก (เกรด 1) จาํนวน    
29 คน คิดเป็นร้อยละ 30.85  และนกัเรียนทีมีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ (เกรด 0) จาํนวน 16 คน    
คิดเป็นร้อยละ 17.02  นอกจากผลการเรียนรู้ทีอยูใ่นเกณฑ์ทีตาํและยงัพบอีกวา่ ทกัษะการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณของนกัเรียนยงัจาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาให้สูงขึนอีกดว้ยเนืองจากผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบสองจากสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) ทีเขา้มาประเมินโรงเรียนระหว่างวนัที 2-4 ธันวาคม พ.ศ. 2551 พบว่า มาตรฐานด้าน
นกัเรียน  มาตรฐานที 4 นกัเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ คิดวิจารณญาณ               
คิดสร้างสรรค ์  คิดไตร่ตรองและ มีวิสัยทศัน์ ไดค้ะแนนเฉลีย 3.19  จากคะแนนเฉลียเต็ม 4.00 และ
ไดเ้สนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขโดยกาํหนดให้สถานศึกษาส่งเสริมให้นักเรียนไดรั้บ 
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การพฒันาด้านศักยภาพการคิดวิเคราะห์   เปิดเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกทางความคิดอย่าง
เหมาะสม เช่น  การโตว้าที การรับผิดชอบงานโครงการ มีส่วนร่วมในการดูแลงานหรือกิจกรรม
ต่างๆ เพือให้รู้ขนัตอนกระบวนการในการทาํงาน เพือให้นกัเรียนไดฝึ้กคิดเป็นและแกปั้ญหาเป็น 
นักเรียนควรได้รับการพฒันาด้านทกัษะ  ความรู้  การสอนเสริม  การแก้ปัญหาผลการเรียนทาง     
การเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทีตาํด้วย (รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา , 2553:        

39 - 41) นอกจากนีปัญหาเชิงประจกัษ์ทีผูว้ิจยัในฐานะครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม ซึงได้สังเกตและวิเคราะห์การเรียนการสอนคือ นักเรียนส่วนใหญ่มี      
ความสนใจเรียนเพียงระยะเวลาสันๆ  ขาดความสนใจในเนือหาวิชาและจะอธิบายคาํตอบโดยใช้
ความรู้สึกนึกคิดของตนเองในการตอบคาํถาม ใช้การคาดเดาคาํตอบ  ขาดการตรึกตรองอย่าง
รอบคอบ ไม่มีการอา้งอิงเนือหาสาระทีเรียนทาํให้คาํตอบขาดความน่าเชือถือ  ผูว้ิจยัจึงตอ้งการ
พฒันาทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนให้สูงขึนเพือให้สอดคลอ้งกบัการจดัการศึกษา
ของไทยในศตวรรษที 21 ทีให้ความสําคัญต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการตดัสินใจ                 
(Thinking Critically and Making Judgment) (สถาบนัยซีูแอลเอ, อา้งถึงใน Partnership for 21st 

Century, 2012:3) และเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
รอบสามต่อไป 
 จากความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหาดงักล่าว ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์พบวา่ วิธีการจดัการ
เรียนรู้ของครูเป็นประเด็นทีควรไดรั้บการพฒันาเป็นอนัดบัแรก เนืองจากเป็นสาเหตุสําคญัทีส่งผล
ต่อการเรียนและผลการเรียนรู้ของนักเรียน หากไม่ได้รับการแก้ไขอาจส่งผลเสียต่อนักเรียนได ้
นอกจากนีผูว้จิยัไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของสภาพการจดัการเรียนรู้ในปัจจุบนัทีนอกจากจะตอ้ง
พฒันาความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนแล้ว ยงัจาํเป็นต้องพฒันานักเรียนให้เป็นคนดี           
มีคุณธรรม มีปัญญาและมีความสุขในการเรียนดว้ย จึงควรนาํวิธีการจดัการเรียนรู้โดยใชห้ลกัธรรม
ในพระพุทธศาสนามาจดัการเรียนรู้ เนืองจากเป็นวิธีการในการสอนของพระพุทธเจา้ทีทรงใช้กบั
เหล่าสาวกทงัหลายตงัแต่สมยัพุทธกาลจนเกิดปัญญาทีแตกฉานและรู้แจง้ในหลกัธรรมคาํสอน  ซึง
จากการศึกษาคน้ควา้ความคิดเห็นของนกัการศึกษา นกัวชิาการและการวิจยัพบวา่ การจดัการเรียนรู้
แบบไตรสิกขาเป็นวิธีการจดัการเรียนรู้ตามแนวพุทธอีกรูปแบบหนึงทีนาํหลกัธรรมคาํสอนของ
พระพุทธเจา้มาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ ซึงถือเป็นกระบวนการฝึกหดัอบรมทางกาย วาจา  จิตใจและ
ปัญญาของนกัเรียนให้บรรลุจุดหมายสูงสุด  ซึงการฝึกหัดอบรมทางกายและวาจา คือ การควบคุม
ความประพฤติของตนเองทงัทางกายและวาจา ให้อยูใ่นสภาพเรียบร้อยปกติ ประพฤติดี ประพฤติ
ถูก ไม่ทาํใหผู้อื้นเดือดร้อน  การฝึกหดัอบรมทางจิตใจคือ การรวบรวมจิตใจ บงัคบัจิตใจของตนให้
แน่วแน่ อยูใ่นสภาพทีจะใชท้าํประโยชน์ใหม้ากทีสุดตามทีตนเองตอ้งการ และการฝึกหดัอบรมทาง
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ปัญญา คือ การใช้สมาธิในการทาํให้เกิดความรู้อนัถูกตอ้ง รู้แจง้และสมบูรณ์ เขา้ใจในสิงทีเรียน  
เกิดปัญญาขึนในตนเองซึงสอดคลอ้งกบัพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)  (2538: 914 - 915)  กล่าววา่ 
สิกขา 3 ไดแ้ก่  อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขา ซึงมกัเรียกกนัวา่ ศีล  สมาธิ  ปัญญา   
1) อธิศีลสิกขา  คือ การฝึกความประพฤติสุจริตทางกาย วาจาและอาชีวะ ไดแ้ก่ รวมเอาองคม์รรคขอ้
สัมมาวาจา สัมมากมัมนัตะและสัมมาอาชีวะเขา้มาว่าโดยสาระก็คือ การดาํรงตนด้วยดีในสังคม 
รักษาระเบียบวนิยั ปฏิบติัหนา้ทีและความรับผดิชอบทางสังคมใหถู้กตอ้ง มีความสัมพนัธ์ทางสังคม
ทีดีงามเกือกลูเป็นประโยชน์ ช่วยรักษาและส่งเสริมสภาพแวดลอ้ม โดยเฉพาะในทางสังคมให้อยูใ่น
ภาวะเอืออาํนวยแก่การทีทุกคนจะสามารถดาํเนินชีวิตทีดีงามหรือปฏิบติัตามมรรคกนัได้ด้วยดี      
2) อธิจิตตสิกขา คือ การฝึกปรือในดา้นคุณภาพและสมรรถภาพของจิต ได้แก่ รวมเอาองคม์รรคขอ้
สัมมาวายามะ สัมมาสติและสัมมาสมาธิ เข้ามาว่าโดยสาระก็คือ การฝึกให้มีจิตเข้มแข็ง มนัคง     
แน่วแน่ ควบคุมตนไดดี้  มีสมาธิ มีกาํลงัใจสูง ให้เป็นจิตทีสงบ ผอ่งใส เป็นสุข บริสุทธิ ปราศจาก
สิงรบกวนหรือทาํใหเ้ศร้าหมอง อยูใ่นสภาพเหมาะแก่การใชง้านมากทีสุด โดยเฉพาะการใชปั้ญญา
อย่างลึกซึงและตรงตามความเป็นจริง  3) อธิปัญญาสิกขา คือ การฝึกปรือปัญญาให้เกิดความรู้   
ความเขา้ใจสิงทงัหลายตามความเป็นจริง จนถึงความหลุดพน้ มีจิตใจเป็นอิสระ ผ่องใส เบิกบาน
โดยสมบูรณ์ ไดแ้ก่ รวมเอาองคม์รรคขอ้สัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกปัปะ สองอยา่งแรกเขา้มา วา่โดย
สาระก็คือ การฝึกอบรมให้เกิดปัญญาบริสุทธิทีรู้แจง้ชดัตรงตามสภาพความเป็นจริง ไม่เป็นความรู้ 
ความคิด ความเขา้ใจทีบิดเบือนเคลือบคลุมเพราะอิทธิพลของกิเลส มีอวิชชาและตณัหาเป็นผูน้าํที
ครอบงาํจิตใจอยู ่การฝึกปัญญาเช่นนีตอ้งอาศยัการฝึกจิตให้บริสุทธิเป็นพืนฐาน แต่ในเวลาเดียวกนั
เมือปัญญาทีบริสุทธิรู้เห็นตามเป็นจริงนีเกิดขึนแลว้ ก็กลบัช่วยใหจิ้ตนนัสงบ มนัคง บริสุทธิ ผอ่งใส
อย่างแน่นอนยิงขึน และส่งผลออกไปในการดาํเนินชีวิตคือ ทาํใจให้ว่าง วางท่าที มีความสัมพนัธ์
กบัสิงทงัหลายอย่างถูกตอ้ง ใช้ปัญญาทีบริสุทธิ ไม่เอนเอียง ไม่มีกิเลสแอบแฝงนัน คิดพิจารณา
แกไ้ขปัญหาต่างๆ  ทาํกิจทงัหลายในทางทีเป็นไปเพือประโยชน์สุขอยา่งแทจ้ริง  ซึงสอดคลอ้งกบั
พระธรรมโกศาจารย ์(พุทธทาสภิกขุ)  (ม.ป.ป.: 27-28)  กล่าวว่า ไตรสิกขา ประกอบดว้ย สิกขา   
ขนัแรกทีสุด คือ “ศีล”  ซึงหมายถึง การประพฤติดี ประพฤติถูกตามหลกัทวัๆ ไป ไม่ทาํให้ผูอื้นตอ้ง
เดือดร้อนและไม่ทาํตนเองให้เดือดร้อน เป็นการปฏิบติัเพือความสงบเรียบร้อย ปราศจากโทษ
ชนัตน้ๆ ทางกายและทางวาจาของตนและทีเกียวกบัสังคมและส่วนรวม หรือเกียวกบัสิงของต่างๆ  
ทีจาํเป็นแก่การอยู ่ สิกขาขนัที 2 เรียกวา่ “สมาธิ” ขอ้นีไดแ้ก่ การบงัคบัจิตใจของตวัเองไวใ้ห้อยูใ่น
สภาพทีจะใช้ทาํประโยชน์ให้มากทีสุดตามทีตนต้องการและสิกขาขนัที 3 เรียกว่า “ปัญญา” 
หมายถึง การฝึกฝนอบรมทาํให้เกิดความรู้ความเขา้ใจอนัถูกตอ้งและสมบูรณ์ถึงทีสุดในบรรดาสิง
ทงัปวงตามทีเป็นจริง  นอกจากนีสุมน อมรวิวฒัน์ (2513: 47-48 ) ไดป้ระยุกตห์ลกัไตรสิกขามาใช้
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ในการเรียนการสอนโดยการจดัให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้โดยผ่านขนัตอน 3 ขนัตอน   คือ 1) ขนัศีล 
หมายถึง ขนัทีนกัเรียนตอ้งควบคุมตนเองใหอ้ยูใ่นระเบียบทงักายและวาจา ให้อยูใ่นสภาพเรียบร้อย
เป็นปกติ ร่างกายพร้อมทีจะเรียนเสมอ  2) ขนัสมาธิ  หมายถึง ขนัทีนกัเรียนรวบรวมจิตใจ ความคิด
ให้แน่วแน่ในจุดเดียวหรือเรืองเดียว ไม่ซดัส่ายไปสู่เรืองอืน สิงอืน นอกห้องเรียน นอกเรืองทีเรียน 
ไม่คิดตรึกตรอง วิตกกงัวลถึงเรืองอืนๆ ทีจะทาํให้สมองไม่ปลอดโปร่ง นกัเรียนตอ้งตดัสิงรบกวน
อืนๆ (ปลิโพธิ) ออกจากความคิด จิตใจ  3) ขนัปัญญา หมายถึง ขนัทีนกัเรียนใชส้มาธิ  พลงัความมี
จิตใจแน่วแน่ ทาํความเขา้ใจปัญหา แกไ้ขปัญหาจนเกิดความรู้แจง้ เขา้ใจแกปั้ญหาได ้เกิดการเรียนรู้ 
เกิดปัญญาขึนในตนเอง มีมโนทศัน์ในเรืองนนัไดถู้กตอ้งตามทีเป็นจริง  
                   จากแนวคิดการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขาทีกล่าวมาขา้งต้นจะพบว่ากระบวนการ
เรียนรู้ทงัศีล  สมาธิและปัญญาต่างก็มีจุดมุ่งหมายทีจะช่วยฝึกหัดอบรมทงัทางกาย วาจา จิตใจและ
ปัญญาของนกัเรียนใหบ้รรลุวตัถุประสงคที์กาํหนดไวเ้ช่นเดียวกนั ซึงพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)    
(2538: 609) กล่าวว่า ไม่ว่าเรากาํลงัฝึกอบรมอยู่ในช่วงตอนใดของไตรสิกขาก็ตาม ไม่ว่าจะเป็น    
ขนัศีล ขนัสมาธิหรือขนัปัญญา  การปฏิบติัแต่ละขนัของไตรสิกขายอ่มดาํเนินอยูเ่รือยไปตลอดเวลา
ทุกช่วงตอน การกล่าวออกมาวา่เป็นขนัศีล ขนัสมาธิหรือขนัปัญญา เป็นการบอกแจง้วา่ในตอนนนั
กาํลงัเร่งรัดให้ระดมการฝึกอบรมองค์ประกอบประเภทนันให้มากเป็นพิเศษ หรือว่าในตอนนัน
องค์ประกอบประเภทนันกาํลังถูกเรียกออกมาใช้งานมีบทบาทโดดเด่นออกหน้าองค์ประกอบ
ประเภทอืน มองดูในแง่หนึงเป็นเหมือนวา่มีระบบการฝึกจากขา้งนอกและระบบการฝึกจากขา้งใน
ซึงทํางานประสานขานรับกันด้วยดี   ดังนันเมือพิจารณาจากคํากล่าวของพระธรรมปิฎก          
(ป.อ.ปยุตฺโต) จะพบว่าในการจดักระบวนการเรียนรู้สามารถเริมตน้จากขนัตอนใดก่อนก็ได ้ทงันี
ขึนอยูก่บัเนือหาวิชาและความเหมาะสมในบทเรียนนนัๆ  ซึงจากการศึกษากระบวนการเรียนรู้ของ
ไตรสิกขาจะพบวา่ศีล สมาธิและปัญญาจะช่วยให้นกัเรียนไดฝึ้กปฏิบติั  ฝึกควบคุมกาย วาจา จิตใจ 
ฝึกคิดพิจารณา โดยเฉพาะขนัปัญญาซึงถือเป็นขนัทีนกัเรียนจะตอ้งอาศยักระบวนการคิดอย่างมี
เหตุผล ใช้ปัญญาในการคิดพิจารณาตรึกตรองอย่างรอบคอบ โดยใช้หลักการ เหตุผล ความรู้
ความคิดและประสบการณ์ของตนทีมีอยูม่าพิจารณาเพือนาํไปสู่การตดัสินใจและเลือกปฏิบติัอยา่ง
เหมาะสม ซึงสอดคล้องกบัทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณทีเป็นการตรึกตรองอย่างถีถ้วนเพือ
หาทางเลือกและนาํไปสู่การตดัสินใจว่าควรเชือหรือควรปฏิบติัตามหรือไม่  ทงันีการคิดอย่างมี
วจิารณญาณถือเป็นการคิดทีช่วยใหน้กัเรียนไดฝึ้กคิดตดัสินใจ ดว้ยการใชปั้ญญาพิจารณาตรึกตรอง
อย่างรอบคอบ จึงจาํเป็นต้องพฒันาให้เกิดขึนกบันักเรียนในยุคทีมีการเปลียนแปลงของข้อมูล
ข่าวสารอย่างรวดเร็วและต่อเนือง เพือให้นักเรียนสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ         
ดงัทีลกัขณา สริวฒัน์ (2549: 89) กล่าววา่ การคิดอยา่งมีวิจารณญาณเป็นการใชค้วามคิดในลกัษณะ
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วิเคราะห์ สังเคราะห์ ตดัสินใจและแกปั้ญหาโดยยึดหลกัการคิดด้วยเหตุผล จากขอ้มูลทีเป็นจริง
มากกว่าอารมณ์และการคาดเดา  คิดดว้ยความรอบคอบระมดัระวงั ใช้สติปัญญาและการคิดอย่าง
ไตร่ตรอง ซึงสอดคล้องกับวชัรา เล่าเรียนดี (2554:8) ทีกล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ           
เป็นความสามารถในการคิดทีจะเชือ ไม่เชือ ปฏิบติัหรือไม่ปฏิบติัตามด้วยหลักการและเหตุผล            
ซึงรวมถึงการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์และประเมินค่าดว้ยการสังเกตเหตุการณ์ต่างๆ ประสบการณ์
ต่างๆ จากประสบการณ์ตรง การคิดตรึกตรอง  การใหเ้หตุผลและการพูดจาสือความหมายเพือจะให้
ได้แนวทางในการตัดสินใจว่าควรเชือ ควรปฏิบัติตามหรือไม่ นอกจากนีย ังสอดคล้องกับ          
จีรวรรณ  ไตรโสรัส (2550: 14-15) กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง การคิดพิจารณา
ไตร่ตรอง ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล สารสนเทศ ประเด็น ปัญหาและหลักฐานต่างๆ       
รอบดา้น โดยกระทาํอยา่งสุขุมรอบคอบและใชเ้หตุผล เพือประเมินผลดีผลเสียและทบทวนเพือหา
ขอ้สรุปก่อนนาํไปสู่การตดัสินใจครังสุดทา้ยวา่จะเชือหรือไม่ ทาํหรือไม่ทาํ นอกจากนี ประพนัธ์ศิริ 
สุเสารัจ (2553: 101) ไดก้ล่าวอีกวา่ การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ เป็นกระบวนการคิดไตร่ตรองอยา่ง
รอบคอบเกียวกบัสถานการณ์ทีเป็นปัญหา คลุมเครือ มีความขดัแยง้เพือตดัสินใจว่าสิงใดควรเชือ
หรือไม่ควรเชือ สิงใดควรทาํสิงใดไม่ควรทาํ โดยใช้ความรู้ความคิดจากประสบการณ์ของตนจาก
ขอ้มูลทีรอบดา้น ทงัขอ้มูลเชิงวชิาการ ขอ้มูลทางดา้นสิงแวดลอ้มและขอ้มูลส่วนตวัของผูคิ้ด 
 จากทีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัมีความสนใจทีจะพฒันาผลการเรียนรู้เรือง กฎหมายอาญาน่ารู้ 
และทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบ
ไตรสิกขา  เพือพัฒนาผลการเรียนรู้และทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิงขึน ทาํให้นกัเรียนเป็นผูที้มีความรู้และมีความสามารถในการคิดพิจารณาตรึก
ตรองอย่างรอบคอบเพือนาํไปสู่การตดัสินใจหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ  ไดเ้ป็นอย่างดี ซึงสิงเหล่านี   
ถือเป็นการวางรากฐานใหก้บันกัเรียนเพือใชป้ระโยชน์ในการศึกษาต่อไปในอนาคต 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 
 การจัด กิจกรรมการเ รียน รู้ เพือให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาตาม
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 แก้ไขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ.2545 และ
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐานพุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม เพือพฒันานกัเรียนให้เป็นคนเก่ง คนดีและมีความสุข ผูว้ิจยัจึงไดน้าํการจดัการ
เรียนรู้แบบไตรสิกขามามาประยุกต์ใช้กบัการจดัการเรียนรู้ในชันเรียน เนืองจากเป็นการพฒันา
นกัเรียนทงัทางกาย วาจา จิตใจและสติปัญญา  เนน้การปฏิบติัฝึกหดัอบรมตนเองดว้ยหลกัของศีล 
สมาธิ  ปัญญา เพือช่วยส่งเสริมใหน้กัเรียนสามารถพฒันาตนเองไดเ้ต็มศกัยภาพและมีประสิทธิภาพ
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สูงสุด ทงันีมีนกัการศึกษา นกัวิชาการและผลงานวิจยัไดน้าํเสนอกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบ
ไตรสิกขาไวด้งันี 

กรมการศาสนา (2548: 242)  กรมวิชาการ (2546: 175) และสุมน อมรวิวฒัน์ (2513: 47-48) 

กล่าวในทาํนองเดียวกนัวา่  การสอนแบบไตรสิกขา มี 3 ขนัตอนดงันี  ขนัที 1) ขนัศีล (ศีลสิกขา) คือ 
การควบคุมใหน้กัเรียนอยูใ่นระเบียบวนิยัทงักายและวาจา ใหอ้ยูใ่นสภาพเรียบร้อยเป็นปกติ ร่างกาย
พร้อมทีจะเรียน  ขนัที 2) ขนัสมาธิ (จิตตสิกขา) คือ การฝึกสมาธิขนัตน้ในการควบคุมสติ ให้
นกัเรียนรวมจิตใจ ความคิดให้แน่วแน่เป็นจุดเดียว เรืองเดียว  ตดัสิงรบกวนอืนๆ ออกจากความคิด
และจิตใจ  ขนัที 3) ขนัปัญญา (ปัญญาสิกขา) คือ ขนัทีนกัเรียนใช้สมาธิในการทาํความเขา้ใจสิง
ต่างๆ ทีเรียนจนเกิดการเรียนรู้ในเรืองนนั พิจารณาผลทีเกิดขึน เกิดปัญญาขึนในตนเอง  มีมโนทศัน์
ในเรืองนนัไดถู้กตอ้งตรงตามความเป็นจริง สําหรับสุนีย ์ผจญศิลป์ (2547: 19) ไดก้าํหนดขนัตอน
การสอนแบบไตรสิกขาไว ้ 5 ขนัดงันี ขนัที 1) ขนันาํเขา้สู่บทเรียน ครูให้นกัเรียนดูรูปภาพ ข่าวหรือ
หัวขอ้ข่าวจากหนังสือพิมพ์หรือสร้างสถานการณ์ให้อยู่ในขอบข่ายเนือหาทีสามารถกระตุน้ให้
นกัเรียนเลือกกระทาํผิดศีลธรรมหรือถูกศีลธรรมในการตอบสนองต่อสถานการณ์ทีจะให้ต่อไป  
ขนัที 2) ขนัศีลสิกขา ครูกาํหนดสถานการณ์ให้และเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความรู้สึกต่อ
สถานการณ์ในการเลือกกระทาํผิดหลกัศีลธรรมหรือถูกหลกัศีลธรรม  ขนัที 3) ขนัจิตตสิกขา หรือ
การทาํสมาธิ การนาํจิตทีฝึกฝนจนสงบแลว้ในขนัตน้มาควบคุมสติให้ระลึกอยู่กบัลมหายใจเพือ
ระลึกแน่วแน่ทีจุดเดียวจนจิตสงบผอ่งใสปราศจากสิงรบกวนหรือทาํให้เศร้าหมอง และจิตใจอยูใ่น
สภาพพร้อมเหมาะสมกบัการใชง้านมากทีสุด โดยครูให้หลกัในการฝึกสมาธิ 2 ขนัตามลาํดบัดงันี 
(1) ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย แลว้นงัขดัสมาธิ ขาขวาทบัขาซ้าย หงายมือขวาทบัมือซ้ายตงักายตรง
แต่ไม่เกร็งตวั  (2) หลบัตาหรือเพ่งมองรูปภาพทีเกียวกบัเนือหาทีเรียน จิตใจจดจ่อเกียวกบัเรืองนนั
เพียงเรืองเดียว กาํหนดลมหายใจเข้า-ออก  แล้วกล่าวภาวนาสันๆ เกียวกับภาพทีเพ่งมองหรือ
สถานการณ์นนั 5 นาที เมือทดสอบไดแ้ลว้วา่นกัเรียนมีสมาธิ ให้นกัเรียนออกจากสมาธิได ้ ขนัที 4) 

ขนัปัญญาสิกขา การกาํหนดพิจารณาผลทีเกิดขึนในใจของตนในการเลือกปฏิบติัหรือไม่ปฏิบติัได้
อยา่งสมเหตุสมผลโดยการปฏิบติัตามกระบวนการพฒันาปัญญา 3 ดา้น คือ (1) การฟังและการอ่าน 
(สุตมยปัญญา)  (2) การคิดทบทวนพิจารณาหาเหตุผลความเป็นไปไดแ้ละไม่ได ้แลว้ทดสอบกบั
ขอ้มูลเดิมทีไดฟั้งไดอ่้านมา (จิตตามยปัญญา) (3) การลงมือปฏิบติัเพือทดสอบสิงทีไดม้าจากการฟัง 
การอ่านและการคิด (ภาวนามยปัญญา)  ขนัที 5) ขนัสรุปผลและประเมินผล ครูและนกัเรียนร่วมกนั
สรุปข้อคิดและสาระสําคญัของบทเรียนโดยครูเพิมเติมส่วนทีบกพร่องให้สมบูรณ์มากขึน ครู        
วดัและประเมินโดยพิจารณาจากการตอบคาํถาม ความสนใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรม  
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นอกจากนีบรรเทา กิตติศกัดิ (2528: 289-290) กล่าวว่า การจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา 
เป็นวิธีสอนทียึดศีล สมาธิ ปัญญาเป็นแนวทางในการปฏิบติัโดยนกัเรียนมีศีลสิกขา คือสํารวมกาย 
วาจาใหถู้กตอ้งอยูใ่นองคแ์ห่งศีล  มีจิตสิกขา คือฝึกจิตให้สงบ มนัคง ผอ่งใส ระงบัจากกิเลส เมือจิต
สงบ มันคงเป็นจิตทีฝึกดีแล้วก็เป็นจิตอันควรแก่การงานทีจะพิจารณาธรรมได้ ตรงกับสภาพ     
ความเป็นจริง  ปัญญาสิกขา คือการพิจารณาร่างกาย ความรู้สึกนึกคิดของตนในขณะทีมีสมาธิวา่ ทุก
สิงทุกอยา่งต่างก็เกิดขึน ตงัอยู ่ดบัไป เป็นของไม่เทียงไม่ทนทาน ไม่สามารถตงัอยูไ่ด ้เป็นของทีไม่
ควรยึดถือ เป็นการอบรมคนให้เขา้ใจหลกัสภาพความเป็นจริง เพือละกิเลส ละทุกข์ หากอบรม
ปัญญาแลว้ สมาธิและศีลก็จะมนัคงขึนตามลาํดบั ปัญญาสิกขาจึงเป็นการใช้ปัญญาพิจารณาทุกข์
หรือปัญหาต่างๆ ทีเกิดขึน ฉะนนัการสอนแบบไตรสิกขาจึงเป็นการสอนทีนกัเรียนไดป้ฏิบติัจริง 

สําหรับวนิดา กันตะกนิษฐ์ (2551: 4)  กล่าวว่า การสอนแบบไตรสิกขามีขนัตอนการสอน               
3 ขนัตอนดงันี 1) ขนัศีล คือ ขนัทีนกัเรียนตอ้งควบคุมตนเองให้อยูใ่นระเบียบวินยัทงัทางกาย วาจา
และใจ ให้อยูใ่นสภาพเรียบร้อยเป็นปกติ เป็นขนัการเรียนรู้ทียงัตอ้งพึงพิงครูหรือแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ ทีนักเรียนจะต้องศึกษาเรียนรู้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ทฤษฎี หลักการและลงมือปฏิบัติตา ม
ธรรมชาติวิชา   2) ขนัสมาธิ คือขนัทีนกัเรียนตอ้งรวบรวมจิตใจ ความคิดให้แน่วแน่เป็นจุดเดียว    
ตดัสิงรบกวนอืนๆ ออกจากความคิดและจิตใจ เป็นขนัทีนกัเรียนเริมสร้างรูปแบบการคิดของตนเอง
โดยอาศยัหลกัการทฤษฎีทีไดเ้รียนรู้มาเพือนาํไปสู่การคิดวิเคราะห์ ทบทวนลงมือฝึกปฏิบติั ฝึกฝน
อย่างคล่องแคล่วโดยอตัโนมติั วางแผนทาํกิจกรรมหรือโครงงานเพือค้นหาคาํตอบด้วยตนเอง        
3) ขนัปัญญา คือ ขนัทีนกัเรียนใชค้วามคิดในการสร้างรูปแบบใหม่ๆ สร้างสรรคผ์ลงานหรือชินงาน 
หรือพิจารณาผลของการกระทาํของตัวเอง ในการเลือกกระทาํผิดหรือถูกตามหลักศีลธรรม          
เป็นการเรียนรู้ทีบูรณาการเข้าด้วยกันระหว่างความรู้รอบ รู้ลึก จากการรับข้อมูลแหล่งความรู้
ภายนอก ความรู้รอบ รู้ลึกจากการคิด กระบวนการทาํงานของจิตภายในตวันกัเรียนและความรู้รอบ 
รู้ลึกจากการลงมือเมือปฏิบติั 

 จากการศึกษากระบวนการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขาของนกัการศึกษา นกัวิชาการและ
ผลงานวิจยัทีกล่าวมา ผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์กระบวนการจดัการเรียนรู้เพือนาํมาใช้เป็นแนวทางใน   
การกาํหนดกรอบแนวคิดการพฒันาผลการเรียนรู้เรือง กฎหมายอาญาน่ารู้ และทกัษะการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา ซึง ไตรสิกขา
ถือเป็นกระบวนการทีมีความต่อเนืองและสัมพนัธ์กนัทงัศีล สมาธิและปัญญา โดยสามารถเริมตน้
จากขนัตอนใดก่อนก็ได ้ดงัทีพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2538: 609) กล่าวว่า ไม่ว่าเรากาํลงั
ฝึกอบรมอยู่ในช่วงตอนใดของไตรสิกขาก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นขันศีล ขนัสมาธิหรือขันปัญญา          
การปฏิบติัแต่ละขนัของไตรสิกขายอ่มดาํเนินอยูเ่รือยไปตลอดเวลาทุกช่วงตอน การกล่าวออกมาวา่

   ส
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เป็นขนัศีล ขนัสมาธิหรือขนัปัญญา เป็นการบอกแจง้วา่ในตอนนนักาํลงัเร่งรัดให้ระดมการฝึกอบรม
องค์ประกอบประเภทนนัให้มากเป็นพิเศษ หรือว่าในตอนนันองค์ประกอบประเภทนนักาํลงัถูก
เรียกออกมาใช้งานมีบทบาทโดดเด่นออกหน้าองค์ประกอบประเภทอืน มองดูในแง่หนึงเป็น
เหมือนว่ามีระบบการฝึกจากขา้งนอกและระบบการฝึกจากขา้งในซึงทาํงานประสานขานรับกนั
ดว้ยดี โดยกระบวนการเรียนรู้แต่ละขนัตอนจาํเป็นตอ้งใชส้ติในการควบคุมเพือให้นกัเรียนบรรลุ
วตัถุประสงค์ตามทีกาํหนดไว ้ซึงสอดคลอ้งกบัพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) (2538: 804 - 809) 

กล่าวว่า สติเป็นตัวควบคุม การปฏิบัติตามหน้าทีของตน ควบคุมการรับรู้  ความนึกคิดและ
พฤติกรรมทุกอยา่งให้อยูใ่นแนวทางทีตอ้งการ  ทงันีผูว้ิจยัจึงไดน้าํเสนอกระบวนการจดัการเรียนรู้
แบบไตรสิกขาเป็นกรอบแนวคิดการวจิยัดงัแผนภูมิที 1 

 
 

                        ตัวแปรต้น                                                                    ตัวแปรตาม 
 
    การจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา                                  ผลการเรียนรู้เรือง กฎหมาย 
                           ศีล                                        อาญาน่ารู้ 
                                                                          
                   
              ทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
                                                                       
                              
              ความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อ 
              ปัญญา                                         สมาธิ                               การจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา 
                                    
แผนภูมิที 1  กรอบแนวคิดการวจิยั 
 
คําถามการวจัิย 
 1. ผลการเรียนรู้เรือง กฎหมายอาญาน่ารู้ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3  ทีเรียนดว้ย   
การจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขาหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนหรือไม่  

2. ทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ทีเรียนดว้ยการจดั  
การเรียนรู้แบบไตรสิกขาหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนหรือไม่  
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3. ทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ทีเรียนดว้ยการจดั  
การเรียนรู้แบบไตรสิกขาอยูใ่นระดบัใด  
 4. ความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขาอยู่
ในระดบัใด เป็นอยา่งไร 

 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรือง กฎหมายอาญาน่ารู้ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3       
ก่อนและหลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา 
 2. เพือเปรียบเทียบทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 3    
ก่อนและหลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา 

3. เพือศึกษาทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3  ทีเรียนดว้ย
การจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา 
 4. เพือศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ
ไตรสิกขา 
 

สมมติฐานการวจัิย 
 1. ผลการเรียนรู้เรือง กฎหมายอาญาน่ารู้ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3  ทีเรียนดว้ย   
การจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขาหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

 2. ทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ทีเรียนดว้ยการจดั   
การเรียนรู้แบบไตรสิกขาหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
 

ขอบเขตการวจัิย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทใีช้ในการวจัิย 

      ประชากรทีใช้ในการวิจยัครังนีคือ นักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 3  ภาคเรียนที 1              
ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนกาํแพงแสนวิทยา  อาํเภอกาํแพงแสน  จงัหวดันครปฐม  สํานกังานเขต
พืนทีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 9  ทีเรียนรายวิชา ส 20221  กฎหมายเบืองตน้ เรือง กฎหมายอาญา 
น่ารู้  จาํนวน 102 คน จาก 3 ห้องเรียน  ทงันีทางโรงเรียนไดจ้ดัห้องเรียนแบบคละความสามารถใน
การเรียน 
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      กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจยัครังนีคือ นักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 3/1 ภาคเรียนที 1              
ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนกาํแพงแสนวิทยา  อาํเภอกาํแพงแสน  จงัหวดันครปฐม  สํานกังานเขต
พืนทีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 9  ทีเรียนรายวิชา ส 20221  กฎหมายเบืองตน้ เรือง กฎหมายอาญา  
น่ารู้  จาํนวน  31  คน  ซึงไดม้าโดยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) ดว้ยวิธีการจบั
สลากโดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
 2. ตัวแปรทใีช้ในการวจัิย 
       2.1 ตัวแปรต้น (Independent Variable) 
         การจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา 
  2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
         2.2.1  ผลการเรียนรู้เรือง กฎหมายอาญาน่ารู้ 
         2.2.2  ทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 

         2.2.3  ความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา 
 3. ระยะเวลาทใีช้ในการวจัิย 
      ระยะเวลาทีใชใ้นการทดลอง ดาํเนินการในภาคเรียนที 1  ปีการศึกษา 2555  โดยจดัการ
เรียนรู้จาํนวน 5  สัปดาห์  สัปดาห์ละ 2  คาบเรียน คาบเรียนละ  50 นาที  รวมทงัสิน 10  คาบเรียน   
 4. เนือหาทใีช้ในการวจัิย 
      เนือหาทีใชท้ดลองในการวิจยัครังนี เป็นเนือหาในรายวิชา ส 20221  กฎหมายเบืองตน้ 
ซึง เ ป็นรายวิชา เพิม เ ติมของก ลุ่มสาระการ เ รียน รู้สั งคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม                  
หน่วยการเรียนรู้ที 6 เรือง กฎหมายอาญาน่ารู้  ประกอบดว้ยหวัขอ้ดงันี 1) ความรู้ทวัไปเกียวกบั
กฎหมายอาญา  2) การกระทาํผิดรูปแบบต่างๆ  3) ความผิดเกียวกบัชีวิตและร่างกาย  4) ความผิด
เกียวกบัเสรีภาพและชือเสียง  5) ความผิดผิดเกียวกบัทรัพย  ์   6) ความผิดต่อการอยู่ร่วมกนั              
7) ความผิดเกียวกบัความมนัคงของรัฐ  8) ความผิดเกียวกบัการปกครอง  9) ความผิดเกียวกบั       
การปลอมและการแปลง และ10) โทษทางอาญาและเหตุยกเวน้โทษ 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เพือใหเ้กิดความเขา้ใจทีตรงกนั ผูว้จิยัจึงกาํหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะสาํหรับการวจิยัไวด้งันี 

 1. ไตรสิกขา หมายถึง กระบวนการพฒันาตนทงัทางกาย จิตใจและปัญญาเพือให้บุคคล
ดาํเนินชีวติไปในวถีิทีถูกตอ้งดีงาม จิตใจสงบมนัคงเป็นสมาธิและเกิดปัญญาทีรู้แจง้ 
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2. การจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา หมายถึง กระบวนการจดัการเรียนรู้โดยการฝึกหัด
อบรมตนเอง 3 ขนัตอนประกอบดว้ย ศีลสิกขาเป็นขนัทีนกัเรียนควบคุมกายและวาจาพร้อมทีจะ
ปฏิบติักิจกรรม  จิตตสิกขาเป็นขนัทีนักเรียนมีจิตมุ่งมนัและจดจ่ออย่างต่อเนืองอยู่กบัสิงทีได้รับ
มอบหมาย และปัญญาสิกขา เป็นขนัทีกระตุ้นให้นักเรียนได้ฝึกคิดอย่างมีเหตุผล เกิดความรู้      
ความเขา้ใจสิงต่างๆ โดยใชส้ติในการควบคุม จดัเป็นกระบวนการทีมีความต่อเนืองและสัมพนัธ์กนั
ส่งผลให้เกิดทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทุกขนัตอนสามารถเป็นจุดเริมตน้ของกระบวนการ
จดัการเรียนรู้ไดท้งันีขึนอยูก่บัเนือหาของบทเรียน   

3. กฎหมายอาญาน่ารู้ หมายถึง เนือหาสาระของรายวิชาเพิมเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ชนัมธัยมศึกษาปีที 3  หน่วยการเรียนรู้ที 6  ประกอบดว้ย ความรู้ทวัไป
เกียวกบักฎหมายอาญา  การกระทาํผิดรูปแบบต่างๆ  ความผิดเกียวกบัชีวิตและร่างกาย ความผิด
เกียวกบัเสรีภาพและชือเสียง  ความผิดผิดเกียวกบัทรัพย  ์  ความผิดต่อการอยู่ร่วมกนั ความผิด
เกียวกับความมันคงของรัฐ  ความผิดเกียวกับการปกครอง  ความผิดเกียวกับการปลอมและ          
การแปลง และโทษทางอาญาและเหตุยกเวน้โทษ 

4. ผลการเรียนรู้ หมายถึง คะแนนของนกัเรียนทีไดจ้ากการทาํแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้
ก่อนเรียนและหลงัเรียนเรือง กฎหมายอาญาน่ารู้ ซึงวดัไดจ้ากแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ทีผูว้ิจยั
สร้างขึน 
 5. ทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ หมายถึง ความสามารถทางสติปัญญาของนกัเรียนใน
การคิดพิจารณาตรึกตรองอยา่งรอบคอบ โดยใชห้ลกัการ เหตุผล ความรู้ ความคิดและประสบการณ์
ของตนทีมีอยู่มาพิจารณาเพือนาํไปสู่การตดัสินใจและเลือกปฏิบติัอย่างเหมาะสม ประกอบด้วย
ความสามารถ 5 ดา้น ไดแ้ก่  การอา้งอิงหรือสรุปความ  การยอมรับขอ้ตกลงเบืองตน้  การนิรนยั    
การตีความ และการประเมินขอ้โตแ้ยง้ วดัไดจ้ากแบบวดัทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณทีผูว้ิจยั
สร้างขึนตามแนวคิดของวตัสันและเกลเซอร์ 
 6. ความคิดเห็นของนักเรียน หมายถึง  ระดบัการแสดงความรู้สึกนึกคิดของนกัเรียน        
ชันมัธยมศึกษาปีที 3 ทีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขาในด้านกิจกรรมการเรียนรู้                
ดา้นบรรยากาศการเรียนรู้ และดา้นประโยชน์ทีไดรั้บ วดัไดจ้ากแบบสอบถามความคิดเห็นทีผูว้ิจยั
สร้างขึน 
 7. นกัเรียน หมายถึง ผูที้กาํลงัศึกษารายวิชา ส 20221 กฎหมายเบืองตน้ ชนัมธัยมศึกษา       
ปีที 3 ในภาคเรียนที 1  ปีการศึกษา 2555  โรงเรียนกาํแพงแสนวิทยา  อาํเภอกาํแพงแสน        
จงัหวดันครปฐม   
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บทท ี 2 

 
วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 

 
 การพฒันาผลการเรียนรู้ เรือง กฎหมายอาญาน่ารู้ และทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ            
ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3  ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา ในการวิจยัครังนีผูว้ิจยัได้
ศึกษาเอกสาร ตาํรา แนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจยัต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งดงันี 
 1. หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนกาํแพงแสนวิทยา : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม 
 2. หลกัไตรสิกขาและการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา 

 3. ทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
 4. งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 
 

หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนกาํแพงแสนวทิยา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนกาํแพงแสนวิทยา พุทธศกัราช 2553 (หลกัสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนกาํแพงแสนวิทยา, 2553: 3-172) ได้ยึดตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน 
พุทธศกัราช 2551  เป็นแนวทางหรือขอ้กาํหนดของการจดัการศึกษาของโรงเรียนกาํแพงแสนวิทยา 
ทีจะใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพือพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานทีกําหนด           
มุ่งพฒันานกัเรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศกัยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
โดยมุ่งหวงัใหมี้ความสมบูรณ์ทงัดา้นร่างกาย จิตใจและสติปัญญา อีกทงัมีความรู้และทกัษะทีจาํเป็น
สําหรับ  การดํารงชีวิตและมี คุณภาพได้มาตรฐานสากลเพือการแข่งขันในยุคปัจ จุบัน                      
ซึงมีรายละเอียดดงันี 

1. วสัิยทัศน์ 
โรงเรียนกาํแพงแสนวิทยาเป็นโรงเรียนชันนาํในการจดัการศึกษา ให้นักเรียนมีคุณธรรม        

นาํความรู้ และมีคุณภาพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและตามมาตรฐานสากล 
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2. พนัธกจิ 
1. พฒันาระบบการบริหารจดัการใหมี้คุณภาพ 

2. จดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มทีเอือต่อการเรียนรู้ 

3. พฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สือนวตักรรมและ
เทคโนโลยทีีทนัสมยั 

4. ปลูกฝังใหน้กัเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่าน แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักสุขภาพ เป็นคน
ดีมีคุณธรรม รู้จกัคิดวเิคราะห์ และใชเ้ทคโนโลยเีพือการศึกษา 
 
3. เป้าหมาย 
 นกัเรียนมีคุณภาพ มีคุณธรรมตามมาตรฐานการศึกษาและอยู่ในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
4. หลกัการ 
 หลกัการของโรงเรียนกาํแพงแสนวทิยา ไดย้ึดตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน 
พุทธศกัราช 2551  ดงันี 
 1. เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพือความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการ
เรียนรู้เป็นเป้าหมายสําหรับพฒันาเด็กและเยาวชน ให้มีความรู้ ทกัษะ เจตคติและคุณธรรมบน
พืนฐานความเป็นเป็นไทยควบคู่กบัการเป็นสากล 

 2. เป็นหลักสูตรการศึกษาทีสนองการกระจายอาํนาจให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถิน 

 3. เป็นหลกัสูตรสถานศึกษาเพือปวงชน ทีประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษาอยา่ง
เสมอภาคและมีคุณภาพ 

 4. เป็นหลกัสูตรการศึกษาทีมีโครงสร้างยืดหยุ่นทงัดา้นสาระการเรียนรู้ เวลาและการจดั 
การเรียนรู้ 

 5. เป็นหลกัสูตรสถานศึกษาทีเนน้นกัเรียนเป็นสาํคญั 

 6. เป็นหลักสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ 
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5. จุดหมาย 
 จุดหมายของโรงเรียนกาํแพงแสนวทิยา ไดย้ึดตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน 
พุทธศกัราช 2551  ดงันี 

 1. มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพึงประสงค ์เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินยัและปฏิบติั
ตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาทีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 2. มีความรู้ ความสามารถในการสือสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและมี
ทกัษะชีวติ 

 3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีดี มีสุขนิสัยและรักการออกกาํลงักาย 

 4. มีความรักชาติ มีจิตสาํนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยดึมนัในวิถีชีวิตและการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

 5. มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพฒันา
สิงแวดลอ้ม มีจิตสาธารณะทีมุ่งทาํประโยชน์และสร้างสิงทีดีงามในสังคมและอยูร่่วมกนัในสังคม
อยา่งมีความสุข 

 

6. สมรรถนะสําคัญและคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนักเรียน 
 สมรรถนะสําคญัและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องโรงเรียนกาํแพงแสนวิทยา ไดย้ึดตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551  ดงันี 
 สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน มุ่งพฒันานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน       
การเรียนรู้ ซึงการพฒันานกัเรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ทีกาํหนดนนัจะช่วยให้นกัเรียนเกิด
สมรรถนะสาํคญั 5 ประการ ดงันี 

 1. ความสามารถในการสือสาร  เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร ทีใช้ถ่ายทอด
ความคิด ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึกและทศันะของตนเองเพือแลกเปลียนขอ้มูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม รวมทงัการเจรจาต่อรองเพือขจดั
และลดปัญหาความขดัแยง้ต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารดว้ยหลกัเหตุผลและความ
ถูกตอ้ง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสือสารทีมีประสิทธิภาพโดยคาํนึงถึงผลกระทบทีมีต่อตนเอง
และสังคม 
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 2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด
อย่างสร้างสรรค ์การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดเป็นระบบเพือนาํไปสู่การสร้างองค์ความรู้
หรือสารสนเทศเพือการตดัสินใจเกียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรคต่างๆ ที
เผชิญไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมบนพืนฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์และการเปลียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกตค์วามรู้มา
ใช้ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาและมีการตดัสินใจทีมีประสิทธิภาพโดยคาํนึงถึงผลกระทบที
เกิดขึนต่อตนเอง สังคมและสิงแวดลอ้ม 

 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนาํกระบวนการต่างๆ ไปใช้
ในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนือง การทาํงานและการอยู่
ร่วมกนัในสังคมดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างบุคคล การจดัการปัญหาและความ
ขดัแยง้ต่างๆ อยา่งเหมาะสม การปรับตวัให้ทนักบัการเปลียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้ม
และการรู้จกัหลีกเลียงพฤติกรรมไม่พึงประสงคที์ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอื้น 

 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใชเ้ทคโนโลยีดา้น
ต่างๆ และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพือการพฒันาตนเองและสังคมในดา้นการเรียนรู้ 
การสือสาร การทาํงาน การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้ง เหมาะสมและมีคุณธรรม 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 มุ่งพฒันาให้นักเรียนให้มี
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคเ์พือให้อยูร่่วมกบัผูอื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก ดงันี 

1. รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์   

2. ซือสัตยสุ์จริต 

  3. มีวนิยั      

4. ใฝ่เรียนรู้ 

  5. อยูอ่ยา่งพอเพียง    

6. มุ่งมนัในการทาํงาน 

 7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
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7. โครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนกาํแพงแสนวิทยา ระดับชันมัธยมศึกษาปีท ี3  
 
ตารางที 1   โครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนกาํแพงแสนวทิยา ระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 3  

     แผนการเรียน ภาษาไทย-สังคมศึกษา-ภาษาองักฤษ 
ชันมธัยมศึกษาปีท ี3  ( ภาคเรียนท ี1 ) ชันมธัยมศึกษาปีท ี3  ( ภาคเรียนท ี2 ) 

รายวชิา หน่วยกติ
(ชัวโมง) รายวชิา หน่วยกติ

(ชัวโมง) 

รายวชิาพนืฐาน 11.0 
(440) รายวชิาพนืฐาน 11.0 

(440) 
ท23101 ภาษาไทย 5 1.5(60) ท23102 ภาษาไทย 6 1.5(60) 
ค23101 คณิตศาสตร์พืนฐาน 5 1.5(60) ค23102 คณิตศาสตร์พืนฐาน 6 1.5(60) 
ว23101 วทิยาศาสตร์พืนฐาน 5 1.5(60) ว23102 วทิยาศาสตร์พืนฐาน 6 1.5(60) 
ส23101 สงัคมศึกษา 5 1.5(60) ส23103 สงัคมศึกษา 6 1.5(60) 
ส23102 ประวติัศาสตร์ 5 0.5(20) ส23104 ประวติัศาสตร์ 6 0.5(20) 
พ23101 สุขศึกษา 5 0.5(20) พ23103 สุขศึกษา 6 0.5(20) 
พ23102 พลศึกษา 5  0.5(20) พ23104 พลศึกษา 6  0.5(20) 
ศ23101 ศิลปะพืนฐาน 5 1.0(40) ศ23102 ศิลปะพืนฐาน 6 1.0(40) 
ง23101 งานอาชีพเพือการดาํรงชีวติ 3 1.0(40) ง23102 เทคโนโลยสีารสนเทศฯ 3 1.0(40) 
อ23101 ภาษาองักฤษ 5 1.5(60) อ23102 ภาษาองักฤษ 6 1.5(60) 
รายวชิาเพมิเตมิ 2.5 (100) รายวชิาเพมิเตมิ 2.5 (100) 
ท20205 นิทานพืนบา้น 1 1.0(40) ท20206 นิทานพืนบา้น 2 1.0(40) 
ส20221 กฎหมายเบืองต้น 1.0(40) ส20222 กฎหมายทีใชใ้น

ชีวติประจาํวนั 

1.0(40) 

อ20205 เสริมทกัษะภาษาองักฤษ 5 0.5(20) อ20206 เสริมทกัษะภาษาองักฤษ 6 0.5(20) 
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน (60) กจิกรรมพฒันาผู้เรียน (60) 
กิจกรรม แนะแนว (20) กิจกรรม แนะแนว (20) 
กิจกรรม ลูกเสือ/ยวุกาชาด (17) กิจกรรม ลูกเสือ/ยวุกาชาด (18) 
กิจกรรม ชุมนุม (15) กิจกรรม ชุมนุม (15) 
กิจกรรม เพือสงัคมและ

สาธารณประโยชน์ 

(8) กิจกรรม เพือสงัคมและ
สาธารณประโยชน์ 

(7) 

 รวมเวลาทงัสิน  600  รวมเวลาทงัสิน  600 
ทมีา : โรงเรียนกาํแพงแสนวิทยา. (2553). หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนกาํแพงแสนวิทยา 
พุทธศักราช 2553. (นครปฐม : สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 9) , 30. 
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8. คําอธิบายรายวชิา ส 20221 กฎหมายเบืองต้น       
คําอธิบายรายวชิาเพมิเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม             ส 20221 กฎหมายเบืองต้น 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี3  ภาคเรียนที 1                           เวลา  40 ชัวโมง   จํานวน  1.0 หน่วยกติ 
 

 

ศึกษาเกียวกับความรู้พืนฐานของกฎหมาย กฎหมายชือบุคคล กฎหมายบตัรประจาํตวั
ประชาชน กฎหมายความสามารถผูเ้ยาว์  กฎหมายครอบครัว  กฎหมายการซือขาย กฎหมาย        
การขายฝาก  กฎหมายการกูย้ืมเงิน  กฎหมายการเช่าซือ กฎหมายการเช่าทรัพย ์ กฎหมายการจาํนาํ 
กฎหมายการจาํนอง กฎหมายการคาํประกนัและกฎหมายอาญา 

โดยใชก้ระบวนการสืบคน้ขอ้มูล การอธิบาย  การอภิปราย  การคิดวิเคราะห์ การคิดอยา่งมี
วจิารณญาณ  การยกตวัอยา่งและกระบวนการกลุ่ม 

เพือให้มีความรู้ความเข้าใจเกียวกับกฎหมายและเห็นคุณค่าของการนําความรู้ไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัและการดาํรงชีวติอยูร่่วมกนักบัผูอื้นในสังคมไดอ้ยา่งสันติสุข 

 

ผลการเรียนรู้ 
 1. มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัทีมา ประเภท ลกัษณะและความสาํคญัของกฎหมาย  

2. มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบักฎหมายชือบุคคล กฎหมายบตัรประจาํตวัประชาชนและ
กฎหมายความสามารถของผูเ้ยาว ์ สามารถนาํความรู้ไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัและดาํรงชีวิต
อยูร่่วมกบัผูอื้นในสังคมไดอ้ยา่งสันติสุข 

3. มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบักฎหมายครอบครัว สามารถนาํความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติประจาํวนัและดาํรงชีวติอยูร่่วมกบัผูอื้นในสังคมไดอ้ยา่งสันติสุข 

4. มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบักฎหมายการซือขาย กฎหมายการขายฝาก กฎหมายการเช่า
ซือ  กฎหมายการเช่าทรัพย์และกฎหมายการกู้ยืมเงิน  สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติประจาํวนัและดาํรงชีวติอยูร่่วมกบัผูอื้นในสังคมไดอ้ยา่งสันติสุข 

5. มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบักฎหมายการจาํนาํ การจาํนองและการคาํประกนั สามารถนาํ
ความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัและดาํรงชีวติอยูร่่วมกบัผูอื้นในสังคมไดอ้ยา่งสันติสุข 

6. มีความรู้ความเข้าใจเกียวกับกฎหมายอาญา สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติประจาํวนัและดาํรงชีวติอยูร่่วมกบัผูอื้นในสังคมไดอ้ยา่งสันติสุข 

รวมทงัสิน  6   ผลการเรียนรู้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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9. โครงสร้างรายวชิา ส 20221  กฎหมายเบืองต้น 
 
ตารางที 2    โครงสร้างรายวิชา ส 20221 กฎหมายเบืองตน้    
หน่วยที ชือหน่วย สาระการเรียนรู้ เวลาเรียน 

1 รอบรู้กฎหมาย 

     -  ทีมาของกฎหมาย 

     -  ประเภทของกฎหมาย 

     -  ลกัษณะของกฎหมาย 

     -  ความสาํคญัของกฎหมาย 

 

2 

 

 

2 กฎหมายใกลต้วั 
     -  กฎหมายชือบุคคล  
     -  กฎหมายบตัรประจาํตวัประชาชน  
     -  กฎหมายความสามารถของผูเ้ยาว ์

 

3 

3 กฎหมายครอบครัว 

     -  กฎหมายการหมนั 

     -  กฎหมายการสมรส 

     -  กฎหมายการหยา่ 
     -  กฎหมายการรับบุตรบุญธรรม 

     -  กฎหมายมรดก 

 

 

10 

4 กฎหมายเกียวกบัทรัพย ์

     -  กฎหมายการซือขาย 

     -  กฎหมายการขายฝาก  
     -  กฎหมายการเช่าซือ 

     -  กฎหมายการเช่าทรัพย ์

     -  กฎหมายการกูย้มืเงิน 

 

 

10 

5 
กฎหมายจาํนาํ จาํนอง

และคาํประกนั 

     -  กฎหมายการจาํนาํ  
     -  การจาํนอง 

     -  การคาํประกนั 

 

5 

6 กฎหมายอาญาน่ารู้ 

     -  ความรู้ทวัไปเกยีวกบักฎหมายอาญา 
     -  การกระทาํผดิรูปแบบต่างๆ 
     -  ความผดิเกยีวกบัชีวติและร่างกาย 
     -  ความผดิเกยีวกบัเสรีภาพและชือเสียง 
     -  ความผดิผดิเกยีวกบัทรัพย์ 
     -  ความผดิต่อการอยู่ร่วมกนั 

 

 

 

10 
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ตารางที 2    โครงสร้างรายวิชา ส 20221 กฎหมายเบืองตน้  (ต่อ) 
 
หน่วยที ชือหน่วย สาระการเรียนรู้ เวลาเรียน 

       -  ความผดิเกยีวกบัความมันคงของรัฐ 
     -  ความผดิเกยีวกบัการปกครอง 
     -  ความผดิเกยีวกบัการปลอมและการแปลง 
     - โทษทางอาญาและเหตุยกเว้นโทษ 

 

รวม 40 
 

จากทีกล่าวมาข้างตน้สรุปได้ว่า หลักสูตรของโรงเรียนกาํแพงแสนวิทยาในกลุ่มสาระ     
การเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  ได้กําหนดให้นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที  3     
แผนการเรียนภาษาไทย-สังคมศึกษา-ภาษาองักฤษ  เรียนวิชากฎหมายเบืองตน้ซึงเป็นรายวิชา
เพิมเติม  ทงันีผูว้ิจยัใชห้น่วยการเรียนรู้ที 6  เรือง กฎหมายอาญาน่ารู้ ซึงประกอบดว้ยหวัขอ้ดงันี     
1) ความรู้ทวัไปเกียวกบักฎหมายอาญา  2) การกระทาํผดิรูปแบบต่างๆ  3) ความผดิเกียวกบัชีวิตและ
ร่างกาย  4) ความผดิเกียวกบัเสรีภาพและชือเสียง  5) ความผิดเกียวกบัทรัพย ์ 6)  ความผิดต่อการอยู่
ร่วมกนั  7) ความผิดเกียวกบัความมนัคงของรัฐ  8) ความผิดเกียวกบัการปกครอง  9) ความผิด
เกียวกบัการปลอมและการแปลง และ10) โทษทางอาญาและเหตุยกเวน้โทษ  กาํหนดระยะเวลาใน
การสอนหวัขอ้ละ 1 คาบเรียน รวมทงัสิน 10 คาบเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

23 

หลกัไตรสิกขาและการจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขา 
 

 ไตรสิกขาถือเป็นหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาทีมุ่งพฒันาตนเองทงักาย จิตใจและปัญญา
เพือให้บุคคลดาํเนินชีวิตไปในทางทีถูกตอ้งดีงาม ดงันันการนาํหลกัไตรสิกขามาประยุกต์ใช้กบั   
การจดัการเรียนรู้ก็จะช่วยให้นกัเรียนไดฝึ้กตนเองเพือให้เกิดการเรียนรู้ทีดีและสามารถปฏิบติัตน 
ในการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง ผูว้ิจ ัยจึงขอนําเสนอหัวข้อสําคัญเกียวกับไตรสิกขาและการจัด         
การเรียนรู้แบบไตรสิกขา ดงันี 

 
1. หลกัไตรสิกขา 
 ไตรสิกขาถือเป็นหลกัธรรมสาํหรับการฝึกฝนเพือพฒันาตนเองทงั 3 ดา้น อนัไดแ้ก่ ทางกาย 
เพือให้มีความประพฤติถูกตอ้งดีงาม ทางจิตใจเพือให้ มีจิตใจทีสงบมนัคงและทางปัญญาเพือให้มี
ปัญญาทีรู้แจง้ ทงันีเพือใหเ้กิดความเขา้ใจมากยิงขึน ผูว้ิจยัขอนาํเสนอรายละเอียดเกียวกบัไตรสิกขา 
ดงันี 

1.1  ความหมายของไตรสิกขา 
 นกัการศึกษาและผูส้นใจหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของไตรสิกขาไวด้งันี  
กนก จนัทร์ขจร  (2527: 121) กล่าววา่ ไตรสิกขา หมายถึง ธรรมอนัเป็นเครืองประพฤติ 3 

ประการ ได้แก่  1) ศีล  คือการรักษากาย วาจาให้เรียบร้อย มีความประพฤติดีทางกายและวาจา         
2) สมาธิ  คือความมีใจตงัมนั การทาํใจให้สงบแน่วแน่ ไม่ฟุ้งซ่าน การตงัจิตมนัอยูใ่นสิงใดสิงหนึง
โดยเฉพาะ 3) ปัญญา คือความรอบรู้ การรู้แจง้ในสภาวธรรมทงัหลายตามความเป็นจริง ปรีชาหยงัรู้
เหตุผล 

 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) (2543: 127) กล่าววา่ ไตรสิกขา หมายถึง ขอ้ทีจะตอ้งศึกษา   
ขอ้ปฏิบติัทีเป็นหลกัสําหรับศึกษา คือ ฝึกหดัอบรมกาย วาจา จิตใจและปัญญาให้ยิงขึนไปจนบรรลุ
จุดหมายสูงสุดคือ พระนิพพาน ซึงประกอบด้วย 1) อธิศีลสิกขา คือ ศีลอนัยิงใหญ่, ขอ้ปฏิบติั
สําหรับฝึกอบรมในทางความประพฤติอย่างสูง  2) อธิจิตตสิกขา คือ จิตอนัยิงใหญ่, ขอ้ปฏิบติั
สําหรับฝึกอบรมจิตเพือให้เกิดคุณธรรม  3) อธิปัญญาสิกขา คือ ปัญญาอนัยิงใหญ่, ขอ้ปฏิบติั
สาํหรับฝึกอบรมปัญญาเพือใหเ้กิดความรู้แจง้อยา่งสูง 

 พุทธทาสภิกขุ (2549: 134) กล่าวว่า ไตรสิกขา หรือ สิกขา 3 หมายถึง การปฏิบติัหรือ    
การประพฤติกระทาํ ทีเป็นหนา้ทีของบุคคลโดยตรง โดยแบ่งสิกขาไว ้3 ประการคือ 1) สิลสิกขา 
แปลวา่ การปฏิบติัในส่วนศีล  2) จิตตสิกขา แปลวา่ การปฏิบติัในส่วนจิต (สมาธิ) และ 3) ปัญญา
สิกขา แปลวา่ การปฏิบติัในส่วนปัญญา 
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สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (2554) กล่าวว่า      
สิกขา 3 หมายถึง ขอ้สําหรับศึกษา, การศึกษาขอ้ปฏิบติัทีพึงศึกษา, การฝึกฝนอบรมตนในเรืองที  
พึงศึกษา 3 อยา่งคือ 1) อธิสีลสิกขา คือศึกษาเรืองศีล อบรมปฏิบติัให้ถูกตอ้งดีงาม ให้ถูกตอ้งตาม
หลกัจุลศีล มชัฌิมศีล และมหาศีล ตลอดถึงปฏิบติัอยูใ่นหลกั มชัฌิมศีล และมหาศีล ตลอดถึงปฏิบติั
อยูใ่นหลกัอินทรียสังวร สติสัมปชญัญะและสันโดษ  2) อธิจิตตสิกขา คือศึกษาเรืองจิต อบรมจิตให้
สงบมนัคงเป็นสมาธิ ได้แก่การบาํเพ็ญสมถกรรมฐานของผูส้มบูรณ์ดว้ยอริยศีลขนัธ์จนไดบ้รรลุ
ฌาน 4  3) อธิปัญญาสิกขา คือศึกษาเรืองปัญญาอบรมตนให้เกิดปัญญาแจ่มแจง้ ไดแ้ก่ การบาํเพญ็
วปัิสสนากรรมฐานของผูไ้ดฌ้านแลว้จนไดบ้รรลุวชิชา 8 คือ เป็นพระอรหนัต ์

จากความหมายทีกล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า   ไตรสิกขาหรือสิกขา  3  หมายถึง 
กระบวนการพฒันาตนทงัทางกาย จิตใจและปัญญาเพือให้บุคคลดาํเนินชีวิตไปในวิถีทีถูกตอ้งดีงาม 
จิตใจสงบมนัคงเป็นสมาธิและเกิดปัญญาทีรู้แจง้ 

1.2  ไตรสิกขากบัมรรค 
 ไตรสิกขาเป็นกระบวนการศึกษาทีพฒันามนุษย์ทงัทางกาย วาจา จิตใจและปัญญาให้
สามารถดาํเนินชีวิตในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข เนน้การปฏิบติัฝึกหดัอบรมตนดว้ยหลกัศีล สมาธิ 
ปัญญา โดยทีผูศึ้กษาจะตอ้งปฏิบติัตามแนวทางของมรรคมีองค ์8  ซึงพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) 
(2538: 601-604)  กล่าวว่า ไตรสิกขานันถือว่าเป็นระบบการปฏิรูปธรรมทีครบถ้วนสมบูรณ์มี
ขอบเขตครอบคลุมมรรคทงัหมดและเป็นการนาํเอาเนือหาของมรรคไปใชอ้ยา่งหมดสินบริบูรณ์ จึง
เป็นหมวดธรรมมาตรฐานสาํหรับแสดงหลกัการปฏิบติัธรรมและมกัใชเ้ป็นแม่บทในการบรรยายวิธี
ปฏิบัติธรรม กล่าวโดยสรุปคือ มรรคเป็นระบบการปฏิบัติธรรมทังหมดในแง่เนือหาฉันใด
ไตรสิกขาก็เป็นระบบการปฏิบติัธรรมทงัหมดฉนันนั  มรรค มีชือเต็มว่า อริยอฏัฐงัคิกมคัค ์แปลว่า 
ทางมีองคแ์ปดประการอนัประเสริฐ ทางมีองค์ 8 ของพระอริยะ ทางมีองค์ 8 ทีทาํคนให้เป็นพระ
อริย องคห์รือองคป์ระกอบ 8 อยา่งของมรรคนนัมีดงันี 

 1. สัมมาทิฏฐิ  เห็นชอบ (Right view หรือ Right Understanding) 
 2. สัมมาสังกปัปะ ดาํริชอบ (Right Thought) 
 3. สัมมาวาจา  วาจาชอบ (Right Speech) 
 4. สัมมากมัมนัตะ กระทาํชอบ (Right Action) 
 5. สัมมาอาชีวะ  เลียงชีพชอบ (Right Livelihood) 
 6. สัมมาวายามะ  พยายามชอบ (Right Effort) 
 7. สัมมาสติ  ระลึกชอบ (Right Mindfulness) 
 8. สัมมาสมาธิ  จิตมนัชอบ (Right Concentration) 
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 มรรคมีองค ์8 หมายถึง ทางสายเดียวมีส่วนประกอบ 8 อยา่ง ผูป้ฏิบติัธรรมตอ้งใชอ้งคท์งั 8 

ของมรรคเนืองไปดว้ยกนัโดยตลอด เพือให้มองเห็นเป็นหมวดหมู่ อนัจะช่วยเสริมสร้างความเขา้ใจ
ให้ชดัเจนยิงขึน จึงจดัองคป์ระกอบทงั 8 ของมรรคเขา้เป็นประเภทๆ เรียกวา่ ขนัธ์ หรือ ธรรมขนัธ์ 
แปลว่าหมวดหมู่ มี 3 ขนัธ์ กล่าวคือ ศีลขนัธ์ สมาธิขนัธ์และปัญญาขนัธ์ เรียกง่ายๆ ว่า ศีล สมาธิ 
ปัญญา ดงันี 

 

 1. สัมมาทิฏฐิ   3. ปัญญา  

 2. สัมมาสังกปัปะ              
 3. สัมมาวาจา   

 4. สัมมากมัมนัตะ  1. ศีล 
 5. สัมมาอาชีวะ  

 6. สัมมาวายามะ   

 7. สัมมาสติ   2. สมาธิ   

 8. สัมมาสมาธิ 

 

 การจดัหมวดหมู่นีเป็นการจดัตามสภาวะทีเป็นธรรมประเภทเดียวกนั ส่วนในทางปฏิบติั 
คือการใช้งานก็จดัตามแนวนี แต่เรียกชือว่า สิกขา 3 หรือไตรสิกขา มีชือเพียนไปเล็กน้อยเป็น       
อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา อธิปัญญาสิกขา และโดยทวัไปเรียกกนัวา่ ศีล สมาธิและปัญญา ซึงเขียน
ใหดู้ง่ายขึนดงันี 

 

 1. อธิศีลสิกขา   2. อธิจิตตสิกขา   3. อธิปัญญาสิกขา 
 

     - สัมมาวาจา       - สัมมาวายามะ      - สัมมาทิฏฐิ 

     - สัมมากมัมนัตะ      - สัมมาสติ       - สัมมาสังกปัปะ 

     - สัมมาอาชีวะ       - สัมมาสมาธิ 

 

 การจดัแบบธรรมขนัธ์ 3 นนั มุ่งเพียงให้เห็นเป็นหมวดหมู่ตามประเภท แต่การจดัเป็น
ไตรสิกขามุ่งให้เห็นลาํดบัในกระบวนการปฏิบติัหรือใชง้านจริง คาํวา่ ไตรสิกขา แปลว่า สิกขา 3  
คาํวา่ สิกขา แปลวา่ การศึกษา การสําเหนียก การฝึก ฝึกปรือ ฝึกอบรม ไดแ้ก่ขอ้ปฏิบติัทีเป็นหลกั
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สําหรับฝึกอบรมกาย วาจา จิตใจและปัญญา ให้เจริญงอกงามยิงขึนไปจนบรรลุจุดหมายสูงสุดคือ 
ความหลุดพน้หรือนิพพาน สิกขา 3 มีความหมายคร่าวๆ ดงันี 

 1. อธิศีลสิกขา การฝึกอบรมในดา้นความประพฤติ ระเบียบวินยั ให้มีสุจริตทางกาย วาจา
และอาชีวะ (Training in Higher Morality) 
 2. อธิจิตตสิกขา การฝึกอบรมทางจิตใจ การปลูกฝังคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพจิตและรู้จกั
ใชค้วามสามารถในกระบวนการสมาธิ (Training in Higher Mentality หรือ Mental Discipline) 
 3. อธิปัญญาสิกขา การฝึกอบรมทางปัญญาอยา่งสูง ทาํให้เกิดความรู้แจง้ทีสามารถชาํระจิต
ใหบ้ริสุทธิหลุดพน้เป็นอิสระโดยสมบูรณ์ (Training in Higher Wisdom) 
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยตฺุโต) (2548: 215) ไดอ้ธิบายถึงมรรคมีองค ์8 ไวด้งันี 

 1. สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ หมายถึง การรู้การเห็นอริยสัจ 4 อยา่งถูกตอ้ง โดยมีลกัษณะ
เด่น ๆ ดงันี 

     1.1 ความเขา้ใจชดัวา่ อะไรคือทุกข ์อะไรคือสาเหตุแห่งทุกข ์อะไรคือความดบัทุกขแ์ละ
อะไรคือขอ้ปฏิบติัทีจะนาํไปสู่ความดบัทุกข ์

     1.2 ความเขา้ใจชดัวา่ อะไรคือกุศลกรรม อะไรคืออกุศลกรรม 

     1.3 ความเขา้ใจหลกัปฏิจจสมุปบาท คือกระบวนการเกิดขึนและการดบัแห่งทุกข ์ โดย
เป็นปัจจยัอาศยักนั 

     สัมมาทิฏฐินับเป็นจุดเริมตน้หรือตวักาํหนดทีสําคญัทีนาํผูป้ฏิบติัให้ดาํเนินไปถูกทาง
และกา้วหนา้ในการปฏิบติั 

2. สัมมาสังกปัปะ ความดาํริชอบหรือความคิดชอบมีลกัษณะเด่นๆ ดงันี 

     2.1 ความคิดทีโปร่ง ไม่หมกมุ่นพวัพนัอยูใ่นสิงทีสนองความอยาก อนัไดแ้ก่ รูปรส กลิน 

เสียง สัมผสั ทีเรียกวา่ กามคุณ รวมความคิดเสียสละปราศจากการครุ่นคิดหาผลประโยชน์ใส่ตวั 

(เนกขมัมวติก) 

     2.2 ความคิดทีไม่พยาบาทมุ่งร้ายใคร เตม็ไปดว้ยเมตตาและกรุณา (อพยาปาทวติก) 

     2.3 ความคิดไม่เบียดเบียนใคร ไม่คิดทาํร้ายหรือทาํลายใคร (อวหิิงสาวติก) 

3. สัมมาวาจา การเจรจาชอบมีลกัษณะเด่น ๆ ดงันี 

     3.1 การเวน้จากการพดูเท็จ (มุสาวาท) 

     3.2 การเวน้จากการพดูส่อเสียดหรือการพดูยยุงใหเ้ขาแตกกนั (ปิสุณวาจา) 
     3.3 การเวน้จากการพดูคาํหยาบคาย (ผรุสวาจา) 
     3.4 การเวน้จากการพดูเพอ้เจอ้หรือพดูสิงไร้สาระ (สัมผปัปลาปะ) 
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4. สัมมากมัมนัตะ การทาํงานชอบ มีลกัษณะเด่น ๆ ดงันี 

     4.1 การเวน้จากการทาํลายชีวติคนอืนและสัตวอื์น (ปาณาติบาต) 

     4.2 การเวน้จากการขโมยของของคนอืน (อทินนาทาน) 

     4.3 การเวน้จากการประพฤติผดิในกาม (กาเมสุ มิจฉาจาร) 

5. สัมมาอาชีวะ การเลียงชีพชอบ หมายถึง การทาํมาหากินดว้ยอาชีพสุจริต เวน้มิจฉาชีพ
ต่าง ๆ เป็นตน้วา่ การโกงหรือหลอกลวง การประจบประแจง การใชเ้ครืองหมายนิมิต การบีบบงัคบั
ขู่เขญ็ และการต่อลาภดว้ยลาภ และเวน้อาชีพอีก 5 ประการดงัต่อไปนี 

     5.1 สัตถวณิชชา คา้ขายอาวธุ 

     5.2 สัตตวณิชชา คา้ขายมนุษย ์

     5.3 มงัสวณิชชา คา้ขายเนือสัตว ์(อรรถกถา แกว้า่ เลียงสัตวไ์วข้าย) 

     5.4 มชัชวณิชชา คา้ขายนาํเมา 
     5.5 วสิวณิชชา คา้ขายยาพิษ 

6. สัมมาวายามะ ความเพียรชอบ หมายถึง เพียรพยายามทางจิตอยา่งยิงใหญ่(สัมมปัปธาน) 

4 ประการ ดงัต่อไปนี 

     6.1 เพียรระวงัมิใหค้วามชวัเกิดขึน (สังวรปธาน) 

     6.2 เพียรละความชวัทีเกิดขึนแลว้ใหห้มดไป (ปหานปธาน) 

     6.3 เพียรสร้างความดีทียงัไม่เกิดขึน (ภาวนาปธาน) 

     6.4 เพียรรักษาความดีทีเกิดขึนแลว้ไม่ใหเ้สือม (อนุรักขนาปธาน) 

7. สัมมาสติ การตงัสติชอบ หมายถึง สติปัฏฐาน 4 การตงัสติพิจารณาสิงทงัหลายตามความ
เป็นจริง 4 ประการ ดงัต่อไปนี 

     7.1 พิจารณาความเป็นไปของร่างกาย มีหลายวิธี เช่น กาํหนดลมหายใจเขา้และลม
หายใจออก เป็นตน้ (กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน) 

     7.2 พิจารณาความเป็นไปของเวทนาว่ามีความเป็นสุข เป็นทุกข์ หรือไม่สุขไม่ทุกข ์

(เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน) 

     7.3 พิจารณาความเป็นไปของจิตวา่ เศร้าหมองเพราะกิเลสชนิดใด หรือผอ่งใสเพราะ
ปราศจากกิเลสเหล่านนั (จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน) 

     7.4 พิจารณาธรรมต่าง ๆ ทงัฝ่ายดี ฝ่ายชวั และฝ่ายกลางวา่ธรรมชนิดใดผา่นเขา้มาในจิต 

(ธมัมานุปัสสนาสติปัฏฐาน) 

8. สัมมาสมาธิ การตงัจิตมนัชอบ หมายถึง การทาํจิตให้เป็นสมาธิผา่นระดบัตาํ ระดบักลาง
ถึงระดบัสูงจนบรรลุฌาน 
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     สมาธิ แบ่งออกเป็น 3 ระดบั จากระดบัตาํไปหาระดบัสูงดงัต่อไปนี 

     8.1 สมาธิชวัขณะซึงเกิดแก่สามญับุคคลทวัไปในเวลาปฏิบติัภารกิจประจาํวนัเรียกว่า 
ขณิกสมาธิ 

     8.2 สมาธิทีจวนจะแน่วแน่ สมาธิทีตงัจิตมนักวา่ระดบัแรก เรียกวา่ อุปจารสมาธิ 

     8.3 สมาธิทีแนบแน่นสนิท เป็นสมาธิระดบัฌานขนัต่าง ๆ อนัเป็นระดบัสูงสุด เรียกวา่ 
อปัปนาสมาธิ 

 จากทีกล่าวมาขา้งตน้สรุปได้ว่า ไตรสิกขากระบวนการพฒันาตนทงัทางกาย จิตใจและ
ปัญญาเพือใหบุ้คคลดาํเนินชีวติไปในวถีิทีถูกตอ้งดีงาม จิตใจสงบมนัคงเป็นสมาธิและเกิดปัญญาทีรู้
แจง้  ซึงเมือแยกประเภทออกเป็นหมวดหมู่ไดแ้ก่ ศีล สมาธิและปัญญาแล้วจะพบว่ามีหลกัการ
ปฏิบติัเช่นเดียวกบัมรรค 8  ดงันนัเมือฝึกสิงใดสิงนันก็จะเจริญงอกงามขึนด้วยเช่นกนั เมือฝึก
ไตรสิกขา มรรคก็เกิดขึนดว้ยเนืองจากเนือหาสาระของมรรคและไตรสิกขาก็คืออนัเดียวกนันนัเอง 

1.3  กระบวนการศึกษาเพอืฝึกอบรมและพฒันามนุษย์ตามหลกัไตรสิกขา 
 การฝึกอบรมและพฒันามนุษยต์ามหลกัไตรสิกขาสามารถฝึกได้ในทุกการกระทาํของ
มนุษยแ์ละฝึกหัดให้รู้จกัการตรวจสอบด้วยตนเอง ซึงจะช่วยให้การปฏิบติัศีล สมาธิและปัญญา
ก้าวหน้ายิงขึน กล่าวคือ มนุษย์ต้องพิจารณาการกระทาํของตนว่าไปเบียดเบียนหรือก่อความ
เดือดร้อนแก่ผูอื้นหรือไม่  การกระทาํดงักล่าวเป็นไปในทางทีดีอย่างไรและในขณะเดียวกนัจิตใจ
ของเรานนัเป็นอยา่งไร มีความโลภ โกรธ คิดร้ายต่อผูอื้นหรือไม่และตอ้งใชปั้ญญาในการพิจารณา
การกระทาํของตนด้วยว่าถูกตอ้งหรือไม่ถูกตอ้ง เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม ควรปรับปรุงแก้ไข
อยา่งไร  ซึงมีนกัการศึกษา นกัวชิาการหลายท่านไดก้ล่าวถึงกระบวนศึกษาเพือฝึกอบรมและพฒันา
มนุษยต์ามหลกัไตรสิกขาไวด้งันี 
 สุมน อมรวิวฒัน์ (2528: 37-39) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการศึกษาเพือฝึกอบรมและพฒันา
มนุษยต์ามหลกัไตรสิกขาดงันี 

 ไตรสิกขา เป็นกระบวนการศึกษาทีพฒันามนุษยท์งัทางกาย วาจา ความคิด จิตใจ อารมณ์
และสติปัญญาให้สามารถดาํรงชีวิตในสังคมอย่างสันติมีอิสรภาพ เน้นการปฏิบติัฝึกหัดอบรมตน
ดว้ยหลกัของศีล สมาธิ ปัญญา ซึงวิธีการปฏิบติัฝึกหดัอบรมตนตามหลกัของศีล  สมาธิ ปัญญานนั    
ผูศึ้กษาตอ้งปฏิบติัตามแนวทางของมรรคมีองค ์8 ไดแ้ก่ 

 1. การฝึกหดัอบรมตนให้มีศีลดว้ยสัมมาวาจา-เจรจาชอบ สัมมากมัมนัตะ-การกระทาํชอบ 
และสัมมาอาชีวะ-การเลียงชีพชอบ 

 2. การฝึกหัดอบรมตนให้มีสมาธิดว้ยสัมมาวายามะ-ความเพียรชอบ สัมมาสติ-การระลึก
ชอบ และสัมมาสมาธิ-การตงัจิตมนัชอบ 
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3. การฝึกหดัอบรมให้มีปัญญาดว้ยสัมมาทิฏฐิ-การเห็นชอบ และสัมมาสังกปัปะ- การดาํริ
ชอบ 

 นอกจากนีสุมน อมรวิวฒัน์ (2530: 44-45) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการศึกษาตามหลกัของ
ไตรสิกขาว่ามีลกัษณะเด่นและใช้เป็นทฤษฎีทางการจดักระบวนการเรียนการสอนได ้ซึงไดส้รุป
วเิคราะห์เป็นขอ้ๆ คือ 

 1. ผูที้ศึกษาตามกระบวนการศึกษาของหลักไตรสิกขา ตอ้งปฏิบติัฝึกหัดอบรมตนด้วย
ตนเอง ศีล สมาธิและปัญญา  จะไม่เกิดขึนอยา่งแทจ้ริงจากการฟัง การอ่าน การดูหรือการบอกเล่า 
ตอ้งเรียนรู้ดว้ยการกระทาํ เรียนรู้ดว้ยการคิด การควบคุม เรียนดว้ยความอดกลนั อดทน ข่มใจและ
เรียนด้วยวิริยะอุตสาหะ ความสําเร็จของการศึกษาแต่ละระดับนัน ผูศึ้กษาย่อมวดัและรู้ได้ด้วย
ตนเอง ไม่มีผูใ้ดมาประเมินใหไ้ด ้

 2. เรืองจากศีล สมาธิ ปัญญา เป็นระบบการฝึกหดัอบรมทีตอ้งสามารถละสิงทีควรละและ
เจริญสิงทีควรเจริญ ดงันนัผูที้ศึกษาตามแนวทางของไตรสิกขานี จึงตอ้งไดรั้บการแนะนาํสังสอน
จากผูเ้ป็นกลัยาณมิตรก่อน แต่จะหยุดอยูเ่พียงนนัไม่ได ้ตอ้งรู้จกัคิดและใชปั้ญญาฝึกฝนไปทีละขนั
จนสามารถวนิิจฉยั แยกแยะสิงดี สิงชวั (อยา่งทีเรียกวา่ รู้ผิดชอบชวัดี) แลว้ละเวน้สิงชวั เพิมพูนสิง
ทีชอบธรรมและมีจิตใจผอ่งใสบริสุทธิได ้
 3. การฝึกหดัอบรมตนตามหลกัไตรสิกขา เป็นการฝึกอบรมตนทีเป็นขนัตอน สืบเนืองเริม
จากรูปธรรมไปหานามธรรม เริมจากสิงทีง่ายไปสู่สิงทียาก เช่น การกาํจดักิเลสอย่างหยาบด้วย     
การควบคุมความประพฤติของทางกายและทางวาจานนั เป็นกระบวนการทีสังเกตเห็นไดช้ดัเหมือน
การกาํจดัเศษสวะทงัหลายทีลอยมาตามสายนํานัน หากสังเกตอย่างตงัใจก็จะมองเห็นได้ ครัน         
ผูศึ้กษาฝึกปฏิบติัต่อไปจนสามารถกาํจดักิเลสอยา่งละเอียดทีฝังลึกแอบซ่อนอยูใ่นกมลสันดานเสีย
ได ้ ก็เหมือนกบัการกลนันาํทีแมจ้ะดูใสแต่มีละอองตกตะกอนนอนกน้อยู่ให้บริสุทธิสะอาด ผูที้
ฝึกหัดอบรมตนตามกระบวนการนีจึงเรียนลดั ไม่ไดห้ลอกตนเองและผูอื้น และผูที้เรียนไดส้ําเร็จ
ตอ้งเป็นผูที้มีปัญญาและใชปั้ญญาจนไดรั้บปริญญา 3 คือ ญาตปริญญา การกาํหนดรู้สภาวะลกัษณะ 
ตีรณปริญญา การกาํหนดรู้สามญัลกัษณะ และปหานปริญญา การกาํหนดรู้ดว้ยการละความยึดติด
ในสิงทงัหลายเหล่านนัเสียไดโ้ดยสินเชิง 

 4. การฝึกหัดอบรมตนตามหลกัไตรสิกขานันเป็นการพฒันามนุษย์ทางร่างกาย วาจา 
ความคิด จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เป็นการพฒันาทีกวา้งและลึกมากกว่าการศึกษาทีเรา
เข้าใจโดยทวัๆ ไป เพราะเป็นการฝึกหัดอบรมเพือรู้ รู้เพือรู้สึก รู้สึกเพืออยากจะต่อสู้ ต่อสู้เพือ
อิสรภาพ อิสรภาพทีหลุดพน้จากความทุกขแ์ละความชวั อิสรภาพของวญิญาณมนุษยคื์อ สันติ ความ
สงบเยน็ 
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 5.  การฝึกหัดอบรมตามหลกัไตรสิกขาเป็นกระบวนการศึกษาทีมีลกัษณะบูรณาการและ
ปัจจยัทีว่ามีลกัษณะบูรณาการนนั เพราะองค์ประกอบทุกองค์ประกอบคือ ศีล สมาธิ ปัญญาและ
มรรคมีองค์แปดซึงเป็นวิธีการประพฤติเพือบรรลุจุดประสงค์สูงสุดนนัมีลกัษณะทีผสมกลมกลืน
อย่างไดส้ัดส่วนสมดุลกนั มีความสอดคลอ้งรองรับกนัทงัในดา้นทีตอ้งละเวน้และในดา้นทีเจริญ 
ยากทีจะแยกออกอยา่งโดดเดียวและไม่สามารถตดัองคป์ระกอบขอ้ใดทิงไปได ้

สุมน อมรววิฒัน์ (2535: 152)  ยงัไดก้ล่าวอีกวา่ ไตรสิกขาเป็นกระบวนการฝึกหดักาย วาจา
และจิตของมนุษยใ์หส้ามารถดาํรงและดาํเนินชีวติทีดีโดยใชปั้ญญาและดว้ยวิธีทางเดินสายกลางอนั
สุจริตชอบธรรม อาํนวยประโยชน์ทงัแก่ตนและส่วนรวม ดงัแผนภูมิที 2      

 

          อธิศีลสิกขา 
 
ศีล  การฝึกหดัอบรม             พดูดี                บรรลุ 

ควบคุมกายและวาจา                      ทาํดี             ประโยชน์              
Training in Morality      ดาํรงชีวิตทีดี               ปัจจุบนั 

 

         อธิจิตตสิกขา 
  
สมาธิ การฝึกหดัอบรม          ความเพียร                บรรลุ   
ใหมี้ความคิดแน่วแน่         การระลึกรู้             ประโยชน์ 

 ปลอดโปร่ง ตงัใจ    จิตตงัมนัแน่วแน่              อนาคต 

Training in Mentality or 

Concentration 

 

         อธิปัญญาสิกขา 
 
ปัญญา การฝึกหดัอบรม   ความเห็นทีตรง                   บรรลุประโยชน์
สูงสุด ใหเ้กิดความรู้สูงสุด  ความจริงดาํริ นึกคิด     ความสงบ อิสรภาพ 

Training in Wisdom            ในทางทีชอบ      หรือความหลุดพน้
   

แผนภูมิที 2   กระบวนการศึกษาเพือพฒันามนุษยต์ามหลกัไตรสิกขา 
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พระธรรมปิฎก ป.อ.ปยตฺุโต  (2542: 64)  ไดก้ล่าวถึงกระบวนการแห่งพฤติกรรมของมนุษย์
วา่แบ่ง ได ้2 แบบ คือ 

 แบบที 1 (ไร้การศึกษา)   : อวชิชา + ตณัหา                 พฤติกรรมสร้างทุกข ์(ก่อปัญหา) 
 แบบที 2 (มีการศึกษา)     : ปัญญา + ฉนัทะ                  พฤติกรรมสลายทุกข ์(แกปั้ญหา) 
 กระบวนการแบบที 2 เป็นแนวทางในการพฒันามนุษย ์คือ การทีมนุษยมี์ความคิดก็นบัได้
ว่าเริมมีการศึกษา และเมือมีการศึกษาปัญญาก็เกิดขึนซึงเป็นตวัแกนสําคญัของการพฒันาตนเอง 
ดังนัน การศึกษาต้องเป็นการฝึกคนให้พฒันาปัญญาเพือนําปัญญามากาํจดัตัณหาและกาํหนด
พฤติกรรมทีถูกตอ้งดีงาม 

 ในการศึกษาตามหลกัพุทธศาสนาหรือการปฏิบติัธรรม สิงทีสําคญัทีจะตอ้งมี คือความเชือ
ในโพธิ เรียกวา่ โพธิศรัทธา ซึงถือวา่เป็นศรัทธาพืนฐานคือ มนุษยเ์ชือในปัญญาทีทาํให้มนุษยเ์ป็น
พุทธะไดแ้ละเมือมนุษยมี์ความเชือดงันนัแลว้จะทาํใหม้นุษยพ์ร้อมทีจะฝึกฝนตนเอง การฝึกฝนและ
พฒันามนุษยใ์นทางพุทธศาสนาจดัวางเป็นหลกัเรียกวา่ ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ซึงถือวา่
เป็นระบบการศึกษาทีทาํใหบุ้คคลพฒันาอยา่งมีบูรณาการและให้มนุษยเ์ป็นองคร์วมทีพฒันาอยา่งมี
ดุลยภาพ  

 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2538: 609) ยงัไดก้ล่าวอีกว่า ไม่ว่าเรากาํลงัฝึกอบรมอยู่
ในช่วงตอนใดของไตรสิกขาก็ตาม ไม่วา่จะเป็นขนัศีล ขนัสมาธิหรือขนัปัญญา การปฏิบติัแต่ละขนั
ของไตรสิกขายอ่มดาํเนินอยูเ่รือยไปตลอดเวลาทุกช่วงตอน การกล่าวออกมาวา่เป็นขนัศีล ขนัสมาธิ
หรือขนัปัญญา เป็นการบอกแจ้งว่าในตอนนันกาํลังเร่งรัดให้ระดมการฝึกอบรมองค์ประกอบ
ประเภทนนัให้มากเป็นพิเศษ หรือวา่ในตอนนนัองค์ประกอบประเภทนนักาํลงัถูกเรียกออกมาใช้
งานมีบทบาทโดดเด่นออกหน้าองค์ประกอบประเภทอืน มองดูในแง่หนึงเป็นเหมือนว่ามีระบบ  
การฝึกจากขา้งนอกและระบบการฝึกจากขา้งในซึงทาํงานประสานขานรับกนัดว้ยดี 

 เพญ็รุ่ง ปานใหม่ (2544: 21-22) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการศึกษาเพือพฒันามนุษยต์ามหลกั
ไตรสิกขาวา่มีความสาํคญัดงันี 

 ศีล เป็นเรืองการฝึกพฤติกรรม เครืองมือทีใช้ในการฝึกศีลคือ วินัย เด็กควรได้รับการ
ปลูกฝังใหอ้ยูใ่นหลกัของศีล 5 เนน้การไม่เบียดเบียนกนัทางสังคมดว้ย การมีพฤติกรรมทีไม่ละเมิด
ต่อกนั ไม่เบียดเบียนกนัโดยไม่ทาํร้ายชีวิต ร่างกาย ไม่ลกัขโมย ไม่แย่งของลกัของหวงของผูใ้ด     
ไม่ใชว้าจาประทุษร้าย สร้างความมีสติสัมปชญัญะ โดยให้เห็นโทษของการดืมสุรา เสพของมึนเมา 
ของเสพติด นอกจากการปลูกฝังการไม่เบียดเบียนกันทางสังคมแล้ว ยงัต้องพฒันาเด็กในเรือง
ความสัมพนัธ์ทางสังคมในลกัษณะเกือกลู สร้างสรรคแ์ละส่งเสริมสันติสุขใหเ้กิดขึน 
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 การพฒันาเด็กในระดบัศีล จะตอ้งตงัเป้าหมายทีจะสร้างพฤติกรรมเคยชินทีดีงามให้สะสม
ขึนในตวัเด็ก เมือเกิดการสะสมและปฏิบติัติดต่อกนัไปก็จะส่งผลไปทีจิตใจ ให้เกิดความชืนชมและ
ยึดถือดว้ย เวลาจะประพฤติอยา่งนนั ความชืนชมยึดถือในจิตใจก็จะส่งแรงเสริมให้มีเจตนาทีจะมุ่ง
ประพฤติอยา่งนนั 

 สมาธิ เป็นเรืองการฝึกในด้านจิตหรือระดับจิตใจ การอบรมเด็กไปในเรืองการพฒันา
คุณลกัษณะต่างๆ ทางจิตใหส้มบูรณ์ดว้ย 

 1. คุณภาพจิต คือ ประกอบไปดว้ยคุณธรรมเป็นความเมตตากรุณา ความเอือเฟือเผือแผ ่
ความเคารพนบนอบ ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความเห็นอกเห็นใจผูอื้น ความมีนาํใจ ความกตญั ู
กตเวที เป็นตน้ 

 2. สมรรถภาพจิต คือ การมีจิตใจเขม้แข็ง มีความขยนัหมนัเพียร มีความอดทน ไม่ย่อทอ้     
มีความรับผิดชอบ มีความแน่วแน่มนัคง มีความกระตือรือร้น มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีสติ มีสมาธิ     
เป็นตน้ 

 3. สุขภาพจิต คือ การมีจิตใจร่าเริงเบิกบาน มีความสดชืนผอ่งใส มีความพอใจอิมเอมใจ
และสงบสุข เป็นตน้ 

 ปัญญา เป็นเรืองของการฝึกหรือพฒันาในด้านการรู้ความจริง โดยนัยนีเด็กควรได้รับ     
การอบรมสังสอนในทางทีถูกทีควรในเรืองความเชือ ความเห็น ความรู้ ความเขา้ใจ การรู้จกัคิด รู้จกั
พิจารณา รู้จกัวนิิจฉยั ไตร่ตรอง รู้จกัแกปั้ญหา รู้จกัดาํเนินการต่างๆ อยา่งมีเหตุผล รู้จกัคิดการต่างๆ 
อย่างสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิงเน้นการรู้ตรงตามความเป็นจริงของสิงทงัหลายทงัปวงนนัคือ 
รู้เท่าทนัธรรมดาของโลกและชีวติ 

 ในการฝึกอบรมเด็กตามหลกัไตรสิกขานีสามารถฝึกไดใ้นทุกการกระทาํของเด็กและหาก
หัดให้เด็กรู้จกัการตรวจสอบตนเองด้วยก็จะช่วยให้การปฎิบติัศีล สมาธิ ปัญญา ก้าวหน้ายิงขึน     
นนัคือเมือทาํอะไรก็ให้พิจารณาดูวา่ การกระทาํของตนในครังนีทาํให้เกิดการเบียดเบียน เกิดความ
เดือดร้อนแก่ผูห้นึงผูใ้ดหรือไม่ หรือวา่การกระทาํนนัเป็นไปเพือความสนบัสนุนเกือกูล ช่วยเหลือ
และสร้างสรรค ์(ศีล) 
 ในการกระทาํเดียวกันนี จิตใจของตนเป็นอย่างไร ทาํสิงนันไปด้วยจิตใจทีเห็นแก่ตัว 
คิดร้ายต่อใคร ทาํด้วยความริษยา อาฆาต ความโลภ ความโกรธ ความหลงหรือเปล่าหรือทาํด้วย
ความรักความเมตตา ความปรารถนาดีต่อกนั ทาํดว้ยความขยนัหมนัเพียร ความรับผิดชอบ ความ
ศรัทธา ความมีสติ ในขณะทีทาํมีสุขภาพจิตใจเป็นอยา่งไร เช่น เร่าร้อน กระวนกระวาย เศร้าหมอง 
ขุ่นมวัหรือวา่มีจิตใจทีร่าเริง ผอ่งใส อิมเอมใจ สุข สงบ (สมาธิ) 
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 การกระทาํครังนี ทาํดว้ยความรู้ความเขา้ใจในเรืองทีทาํ มีความเขา้ใจกฎเกณฑ์และความมุ่ง
หมาย ทาํโดยมีการคิดพิจารณาไตร่ตรองอยา่งรอบคอบ มองเห็นถึงผลดีผลเสียและวิธีการปรับปรุง
แกไ้ขแลว้หรือไม่ (ปัญญา) 
 จากทีกล่าวมาขา้งตน้สรุปได้ว่า กระบวนศึกษาเพือฝึกอบรมและพฒันามนุษยต์ามหลกั
ไตรสิกขา เป็นกระบวนการศึกษาเพือพฒันามนุษย์ด้วยหลกัของศีล สมาธิ ปัญญาให้สามารถ
ดาํรงชีวิตในสังคมอย่างสันติ  เน้นการปฏิบติัฝึกหัดอบรมควบคุมกาย วาจา ให้พูดดี ทาํดี (ศีล) 
ฝึกหดัอบรมใหมี้ความคิดทีแน่วแน่ ปลอดโปร่ง ตงัใจให้มีสติ รู้ตวั มีจิตตงัมนัแน่วแน่อยา่งต่อเนือง 
(สมาธิ) และฝึกหดัอบรมใหเ้กิดความรู้อยา่งสูงสุดเพือใหเ้กิดความเห็นทีตรงความจริง นึกคิดในทาง
ทีถูกตอ้งดีงามจนบรรลุเป้าหมายทีตงัไว ้(ปัญญา) 
 
2. การจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขา 
 การจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา เป็นกระบวนการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึงทีนาํหลกัธรรม
ของพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้กบัการเรียนการสอนเพือให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้และเขา้ใจ
เนือหาสาระของบทเรียนเนืองจากนกัเรียนไดฝึ้กปฏิบติัอบรมทงัทางกาย วาจา จิตใจและสติปัญญา 
ทงันีเพือใหเ้กิดความเขา้ใจมากยงิขึน ผูว้จิยัจึงขอนาํเสนอรายละเอียดเกียวกบัการจดัการเรียนรู้แบบ
ไตรสิกขา ดงันี 

 2.1  ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขา 
 การจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา เป็นเป็นการจดัการเรียนรู้ตามแนวพุทธอีกรูปแบบหนึงที
นาํหลกัธรรมคาํสอนของพระพุทธเจา้มาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ ซึงถือเป็นกระบวนการฝึกหดัอบรม
ทางกาย วาจา  จิตใจและปัญญาของนกัเรียนให้บรรลุจุดหมายสูงสุด ซึงมีนักการศึกษา นกัวิชาการ
และผูว้จิยัหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขาไวด้งันี 

 บรรเทา กิตติศกัดิ (2528: 289-290) กล่าววา่ การจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา เป็นวิธีสอนที
ยดึศีล สมาธิ ปัญญาเป็นแนวทางในการปฏิบติัโดยนกัเรียนมีศีลสิกขา คือสาํรวมกาย วาจาให้ถูกตอ้ง
อยูใ่นองคแ์ห่งศีล มีจิตสิกขา คือฝึกจิตให้สงบ มนัคง ผอ่งใส ระงบัจากกิเลส เมือจิตสงบ มนัคงเป็น
จิตทีฝึกดีแล้วก็เป็นจิตอันควรแก่การงานทีจะพิจารณาธรรมได้ ตรงกับสภาพความเป็นจริง      
ปัญญาสิกขา คือการพิจารณาร่างกาย ความรู้สึกนึกคิดของตนในขณะทีมีสมาธิว่า ทุกสิงทุกอย่าง
ต่างก็เกิดขึน ตงัอยู ่ดบัไป เป็นของไม่เทียงไม่ทนทาน ไม่สามารถตงัอยูไ่ด ้เป็นของทีไม่ควรยึดถือ 
เป็นการอบรมคนให้เขา้ใจหลกัสภาพความเป็นจริง เพือละกิเลส ละทุกข์ หากอบรมปัญญาแล้ว 
สมาธิและศีลก็จะมนัคงขึนตามลาํดบั ปัญญาสิกขาจึงเป็นการใช้ปัญญาพิจารณาทุกข์หรือปัญหา
ต่างๆ ทีเกิดขึน ฉะนนัการสอนแบบไตรสิกขาจึงเป็นการสอนทีนกัเรียนไดป้ฏิบติัจริง 
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สุมน อมรวิวฒัน์ (2528: 47)  กล่าววา่ การจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา เป็นการสอนทีเชือ
ว่าคนทีมีปัญญาและเกิดปัญญาวิสุทธิขึนไดน้ันตอ้งเกิดจากมีกาํลงั (พละ) จิตใจ กาํลงัความคิดที 
แน่วแน่ไม่หวนัไหวซดัสายวอกแวก  ตอ้งเพง่พินิจคิดตรองในเรืองเดียว คนทีจะมีกาํลงัความคิดรวม
เป็นจุดเดียวแน่วแน่ (สมาธิ) ไม่หวนัไหวซัดส่ายไดต่้อเมือร่างกายอยู่ในสภาพปกติเรียบร้อย สงบ
เรียบ มีระเบียบวินัย (มีศีล) นันคือ ถ้านักเรียนฝึกควบคุมสภาพทางกายให้อยู่ในระเบียบวินัย
เรียบร้อยจะช่วยให้จิตใจสงบไม่ฟุ้งซ่านหวนัไหวไปนอกเรือง นอกห้องเรียน ซึงจะช่วยให้มีกาํลงั
ความคิด คมกลา้ สามารถแกปั้ญหา ทาํความเขา้ใจปัญหาได ้ทาํใหเ้กิดปัญญา มีความรู้แจง้เรืองนนัๆ 
(ปัญญา) ไดด้ว้ยตนเอง ประจกัษด์ว้ยตนเอง ไม่ใช่เพียงแต่รู้หรือทราบจากการบอกเล่าใหฟั้งเท่านนั 

 วนัเพญ็ วรรณโกมล (2544: 63 - 64) กล่าววา่ การจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา เป็นวิธีสอน
ทีประกอบดว้ยขนัตอนในการศึกษาตามลาํดบั 3 ขนัตอน เริมตน้ด้วยการให้นักเรียนมีศีล คือมี
ระเบียบวินยัในการปฏิบติัตนก่อน ต่อจากนนัให้นกัเรียนมีสมาธิ การมีสมาธิก็ต่อเมือร่างกายอยูใ่น
สภาพปกติ และเมือกายควบคุมสติไดจิ้ตใจก็สงบช่วยให้เกิดปัญญารู้แจง้ วิธีการเรียนแบบนีเน้น
กระบวนการคิดและความรู้แจง้ 

จากความหมายทีกล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา หมายถึง 
กระบวนการจดัการเรียนรู้โดยการฝึกหดัอบรมตนเอง 3 ขนัตอนประกอบดว้ย ศีลสิกขาเป็นขนัที
นกัเรียนควบคุมกายและวาจาพร้อมทีจะปฏิบติักิจกรรม  จิตตสิกขาเป็นขนัทีนกัเรียนมีจิตมุ่งมนัและ
จดจ่ออยา่งต่อเนืองอยูก่บัสิงทีไดรั้บมอบหมาย และปัญญาสิกขา เป็นขนัทีกระตุน้ให้นกัเรียนไดฝึ้ก
คิดอยา่งมีเหตุผล เกิดความรู้ความเขา้ใจสิงต่างๆ โดยใชส้ติในการควบคุม จดัเป็นกระบวนการทีมี
ความต่อเนืองและสัมพนัธ์กนัส่งผลใหเ้กิดทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ทุกขนัตอนสามารถเป็น
จุดเริมตน้ของกระบวนการจดัการเรียนรู้ไดท้งันีขึนอยูก่บัเนือหาของบทเรียน 

2.2 ขันตอนการจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขา 
 การจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขาเป็นการสอนทีเน้นให้นกัเรียนไดฝึ้กปฏิบติัดว้ยตนเองทงั
ทางกาย วาจา จิตใจและปัญญา เพือให้นกัเรียนพิจารณาถึงประโยชน์หรือโทษดว้ยตนเอง สามารถ
นาํความรู้เหล่านนัมาเป็นหลกัในการปฏิบติัตนต่อไปได ้ซึงมีนกัการศึกษา นกัวิชาการและผูว้ิจยั
หลายท่านไดก้ล่าวถึงขนัตอนของการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขาไวด้งันี 

 บรรเทา กิตติศกัดิ (2528: 289-290) กล่าววา่ การจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา มี 3 ขนัตอน 
ดงันี 

 1. นกัเรียนรักษาศีล โดยควบคุมกาย วาจา ให้อยูใ่นระเบียบวินยั และองคแ์ห่งศีล รักษาศีล 
มิใหข้าดตกบกพร่อง 
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2. นกัเรียนฝึกสมาธิ ดว้ยการสวดมนต์ สํารวมศีลของตนเอง กาํหนดลมหายใจและฝึกจิต
ใหม้นั เป็นสมาธิ ควรปฏิบติัทุกวนั วนัละ 5-10 นาที 

3. นกัเรียนฝึกการใชปั้ญญาพิจารณาไตร่ตรอง ในขณะทีจิตมีสมาธิ ให้พิจารณาสภาพความ
เป็นจริงดว้ยเหตุดว้ยผล พิจารณาร่างกาย ความคิด การปฏิบติัตลอดจนความรู้สึกนึกคิดให้เขา้ใจ
สภาพความเป็นจริงว่า ทุกสิงทุกอย่างไม่ยงัยืน ไม่มีสาระ ไม่ยึดถือว่าเป็นของเราหรือเป็นเรา          
กาํหนดสภาพธรรมทีเราไดก้ระทาํวา่ผิดศีลอยา่งไร และมีอุบายทีจะควบคุมกาย วาจาใจอยา่งไร ที
จะไม่ตกอยู่ในอาํนาจของอกุศลมูล คือ โลภะ โทสะ โมหะ นกัเรียนสามารถบรรยายลาํดบัสิงที
พิจารณาไดโ้ดยละเอียด และเสนอขอ้ปฏิบติัไดถู้กตอ้งตามสภาพปัญหาทีเผชิญอยู่ ผูส้อนจะทาํ
หนา้ทีสรุปหลกัธรรมใหผู้เ้รียนไดพ้ิจารณาและใหก้าํลงัใจในการปฏิบติัตามหลกัไตรสิกขา 

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

47 - 48) กล่าวในทาํนองเดียวกนัวา่  การจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา มี 3 ขนัตอนดงันี  
 ขนัที 1  ขนัศีล  (ศีลสิกขา)  คือ การควบคุมให้นกัเรียนอยูใ่นระเบียบวินยัทงักายและวาจา 

ใหอ้ยูใ่นสภาพเรียบร้อยเป็นปกติ ร่างกายพร้อมทีจะเรียน   
ขนัที 2 ขนัสมาธิ (จิตตสิกขา)  คือ การฝึกสมาธิขนัตน้ในการควบคุมสติ ให้นกัเรียนรวม

จิตใจ ความคิดใหแ้น่วแน่เป็นจุดเดียว เรืองเดียว  ตดัสิงรบกวนอืนๆ ออกจากความคิดและจิตใจ   
ขนัที 3 ขนัปัญญา (ปัญญาสิกขา) คือ  ขนัทีนกัเรียนใชส้มาธิในการทาํความเขา้ใจสิงต่างๆ 

ทีเรียนจนเกิดการเรียนรู้ในเรืองนนั พิจารณาผลทีเกิดขึน เกิดปัญญาขึนในตนเอง  มีมโนทศัน์ใน
เรืองนนัไดถู้กตอ้งตรงตามความเป็นจริง  
 สุนีย ์ผจญศิลป์ (2546: 19) กล่าววา่ การจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขามี 5 ขนัตอนดงันี 

 ขนัที 1 ขนันาํเขา้สู่บทเรียน ครูให้นกัเรียนดูรูปภาพ ข่าวหรือหัวขอ้ข่าวจากหนงัสือพิมพ์
หรือสร้างสถานการณ์ใหอ้ยูใ่นขอบข่ายเนือหาทีสามารถกระตุน้ให้นกัเรียนเลือกกระทาํผิดศีลธรรม
หรือถูกศีลธรรมในการตอบสนองต่อสถานการณ์ทีจะใหต่้อไป   

ขนัที 2 ขนัศีลสิกขา ครูกาํหนดสถานการณ์ให้และเปิดโอกาสให้นกัเรียนแสดงความรู้สึก
ต่อสถานการณ์ในการเลือกกระทาํผดิหลกัศีลธรรมหรือถูกหลกัศีลธรรม      

ขนัที 3 ขนัจิตตสิกขา หรือการทาํสมาธิ การนาํจิตทีฝึกฝนจนสงบแลว้ในขนัตน้มาควบคุม
สติให้ระลึกอยู่กบัลมหายใจเพือระลึกแน่วแน่ทีจุดเดียวจนจิตสงบผอ่งใสปราศจากสิงรบกวนหรือ
ทาํให้เศร้าหมอง และจิตใจอยู่ในสภาพพร้อมเหมาะสมกบัการใช้งานมากทีสุด โดยครูให้หลกัใน
การฝึกสมาธิ 2 ขนัตามลาํดบัดงันี  

1. ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย แลว้นงัขดัสมาธิ ขาขวาทบัขาซ้าย หงายมือขวาทบัมือ
ซา้ยตงักายตรงแต่ไม่เกร็งตวั   
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2. หลบัตาหรือเพง่มองรูปภาพทีเกียวกบัเนือหาทีเรียน จิตใจจดจ่อเกียวกบัเรืองนนั
เพียงเรืองเดียว กาํหนดลมหายใจเข้า-ออก  แล้วกล่าวภาวนาสันๆ เกียวกับภาพทีเพ่งมองหรือ
สถานการณ์นนั 5 นาที เมือทดสอบไดแ้ลว้วา่นกัเรียนมีสมาธิ ใหน้กัเรียนออกจากสมาธิได ้ 

 ขนัที 4 ขนัปัญญาสิกขา  การกาํหนดพิจารณาผลทีเกิดขึนในใจของตนในการเลือกปฏิบติั
หรือไม่ปฏิบติัไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลโดยการปฏิบติัตามกระบวนการพฒันาปัญญา  3 ดา้น คือ  

1. การฟังและการอ่าน (สุตมยปัญญา)    
2. การคิดทบทวนพิจารณาหาเหตุผลความเป็นไปไดแ้ละไม่ได ้แลว้ทดสอบกบั

ขอ้มูลเดิมทีไดฟั้งไดอ่้านมา (จิตตามยปัญญา)  
3. การลงมือปฏิบัติเพือทดสอบสิงทีได้มาจากการฟัง การอ่านและการคิด 

(ภาวนามยปัญญา)  
 ขนัที 5  ขนัสรุปผลและประเมินผล ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปขอ้คิดและสาระสําคญัของ

บทเรียนโดยครูเพิมเติมส่วนทีบกพร่องให้สมบูรณ์มากขึน ครูวดัและประเมินโดยพิจารณาจาก     
การตอบคาํถามความสนใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรม 
 วนิดา กนัตะกนิษฐ ์(2551: 4)  กล่าววา่ การจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขามี 3 ขนัตอนดงันี 

 1. ขนัศีล คือ ขนัทีนกัเรียนตอ้งควบคุมตนเองใหอ้ยูใ่นระเบียบวินยัทงัทางกาย วาจาและใจ 
ใหอ้ยูใ่นสภาพเรียบร้อยเป็นปกติ เป็นขนัการเรียนรู้ทียงัตอ้งพึงพิงครูหรือแหล่ง การเรียนรู้ต่างๆ ที
นกัเรียนจะตอ้งศึกษาเรียนรู้ขอ้มูล ขอ้เทจ็จริง ทฤษฎี หลกัการและลงมือปฏิบติัตามธรรมชาติวชิา   

2. ขนัสมาธิ คือขนัทีนักเรียนต้องรวบรวมจิตใจ ความคิดให้แน่วแน่เป็นจุดเดียว ตดั
สิงรบกวนอืนๆ ออกจากความคิดและจิตใจ เป็นขนัทีนกัเรียนเริมสร้างรูปแบบการคิดของตนเอง    
โดยอาศยัหลกัการทฤษฎีทีไดเ้รียนรู้มาเขา้ไปสู่การคิดวเิคราะห์ ทบทวนลงมือฝึกปฏิบติั ฝึกฝนอยา่ง
คล่องแคล่วโดยอตัโนมติั วางแผนทาํกิจกรรมหรือโครงงานเพือคน้หาคาํตอบดว้ยตนเอง        

3. ขนัปัญญา คือ ขนัทีนกัเรียนใช้ความคิดในการสร้างรูปแบบใหม่ๆ สร้างสรรค์ผลงาน
หรือชินงาน หรือพิจารณาผลของการกระทาํของตวัเอง ในการเลือกกระทาํผิดหรือถูกตามหลัก
ศีลธรรม เป็นการเรียนรู้ทีบูรณาการเขา้ดว้ยกนัระหว่างความรู้รอบ รู้ลึก จากการรับขอ้มูลแหล่ง
ความรู้ภายนอก ความรู้รอบ รู้ลึกจากการคิด  กระบวนการทาํงานของจิตภายในตวันักเรียนและ
ความรู้รอบ รู้ลึกจากการลงมือเมือปฏิบติั 

จากทีกล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้า่ ขนัตอนการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขามี 3 ขนัตอนใหญ่ๆ 
ไดแ้ก่ ขนัศีลสิกขา ขนัจิตตสิกขา และขนัปัญญาสิกขา โดยขนัศีลสิกขา เป็นขนัทีนกัเรียนควบคุม
กายและวาจาพร้อมทีจะปฏิบติักิจกรรม  ขนัจิตตสิกขา เป็นขนัทีนกัเรียนมีจิตมุ่งมนัและจดจ่ออยา่ง
ต่อเนืองอยูก่บัสิงทีไดรั้บมอบหมาย และขนัปัญญาสิกขา เป็นขนัทีกระตุน้ให้นกัเรียนไดฝึ้กคิดอยา่ง
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มีเหตุผล เกิดความรู้เขา้ใจสิงต่างๆ  โดยใชส้ติในการควบคุม จดัเป็นกระบวนการทีมีความต่อเนือง
และสัมพนัธ์กนัส่งผลใหเ้กิดทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ทุกขนัตอนสามารถเป็นจุดเริมตน้ของ
กระบวนการจดัการเรียนรู้ไดท้งันีขึนอยูก่บัเนือหาของบทเรียน 

 

ทกัษะการคิดอย่างมีวจิารณญาณ 
 
 การคิดเป็นกระบวนการทาํงานทางสมองของมนุษย์ทีเป็นไปตามธรรมชาติของมนุษย ์    
อนัเป็นผลมาจากประสบการณ์เดิม สิงเร้าและสภาพแวดลอ้มทีเขา้มากระทบ ส่งผลให้เกิดความคิด
การแก้ปัญหาหรือปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ทีเกิดขึน สอดคล้องกับ        
จีรวรรณ ไตรโสรัส (2550: 3) ทีกล่าวว่า การคิดเป็นความสามารถทางสมองอยา่งหนึง มีลกัษณะ
ซบัซอ้นเป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นได ้การคิดเป็นพฤติกรรมทีเกิดภายในสมองทีมีลกัษณะ
เป็นกระบวนการ มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลและจดัระบบขอ้มูลไวเ้ป็นประสบการณ์ การคิดจะทาํให้
มนุษยส์ัมพนัธ์ประสบการณ์เดิมกบัประสบการณ์ใหม่แล้วสร้างความรู้ขึนมาใหม่ มีการแยกแยะ
คุณสมบัติของสิงต่างๆ หรือข้อความทีได้รับ แล้วทาํการวิเคราะห์เพือหาข้อสรุปออกมาและ
นาํไปใชป้ระโยชน์ 

 ทกัษะการคิด เป็นความสามารถย่อยๆ ในการคิดทีมีลกัษณะชาํนาญ คล่องแคล่ว ว่องไว  
ทาํจนเป็นนิสัย จะเป็นองค์ประกอบของกระบวนการคิดในระดบัสูงทีมีความซับซ้อน โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 1) ทกัษะการคิดพืนฐาน (Basic Skills) คือ ทกัษะการคิดยอ่ยๆ ทีเป็น
พืนฐานเบืองต้นต่อการคิดในระดับทีสูงขึนหรือซับซ้อนขึน  เ ช่น  การสังเกต  (Observing)             
การตีความ (Interpreting) การให้เหตุผล (Reasoning)  การสรุปอา้งอิง (Inferring) เป็นตน้ 2) ทกัษะ
การคิดขนัสูงหรือทกัษะการคิดทีซบัซ้อน (Higher – ordered / More Complicated Thinking Skills) 
คือ ทกัษะการคิดทีมีขนัตอนหลายขนัและตอ้งอาศยัทกัษะการสือความหมายและทกัษะการคิดที
เป็นแกนหลาย ๆ ทกัษะในแต่ละขนั เช่น การสรุปความ (Drawing Conclusion) การให้คาํจาํกดั
ความ  (Defining)   การวิ เคราะห์  (Analyzing)  การประยุกต์ใช้ความรู้  (Applying)  การสร้าง           
องคค์วามรู้ใหม่ (Constructing) เป็นตน้ (จีรวรรณ ไตรโสรัส 2550: 12 - 14) 
 กระบวนการคิด ถือว่าเป็นการคิดระดับสูง ต้องอาศัยทงัทกัษะการคิดขนัพืนฐานและ
ความคิดขันกลาง เพราะเป็นการคิดทีต้องมีกระบวนการหรือขนัตอนทีมากและซับซ้อน เช่น 
กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการคิดสร้างสรรค์  กระบวนการสร้างค่านิยม กระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ เป็นตน้ (จีรวรรณ ไตรโสรัส 2550: 11) เมือพิจารณาความหมายของการคิด 
ทกัษะการคิด และกระบวนการคิดแล้วจะพบว่า มีความเกียวเนืองและสัมพนัธ์ซึงกันและกัน           
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ซึงในงานวิจยัฉบบันีผูว้ิจยัตอ้งการพฒันาทกัษะดา้นต่างๆ ทีประกอบอยูใ่นกระบวนการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณของวตัสันและเกลเซอร์ (Watson and Glaser, 1994) ให้เกิดขึนกบันกัเรียน ทงันีผูว้ิจยั
จะนาํเสนอหวัขอ้สาํคญัเกียวกบัทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ดงันี 
  

1. ความหมายของการคิดอย่างมีวจิารณญาณ 
 นกัการศึกษา นักวิชาการและนักวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการคิดและการพฒันาการคิดอย่างมี
วจิารณญาณหลายท่านไดก้ล่าวถึงความหมายของการคิดอยา่งมีวจิารณญาณไวด้งันี 

 กรมวิชาการ (2544: 21-22) กล่าววา่ การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ หมายถึง ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์หาสาเหตุและเหตุผลทีนาํมาสนับสนุนความเชือ เพือหาทางเลือกและตดัสินใจ
แกปั้ญหาดว้ยตนเอง 

 ทิศนา แขมมณี (2544: 78) กล่าววา่  การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ หมายถึง ความคิดทีสะทอ้น
ออกมาอย่างมีเหตุผลเพือแสดงการตดัสินใจว่าจะเชือหรือทาํอะไร ความคิดใดจะมี “เหตุผล”          
ก็ต่อเมือสามารถทีจะอธิบายขอ้ถกเถียงโตแ้ยง้ (Argument) ไดอ้ย่างสมเหตุสมผล โดยมีหลกัฐาน
ยนืยนัทีน่าเชือถือได ้
 ลกัขณา สริวฒัน์ (2549: 89) กล่าววา่ การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ หมายถึง การใชค้วามคิด
ในลกัษณะวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตดัสินใจและแกปั้ญหาโดยยึดหลกัการคิดดว้ยเหตุผล จากขอ้มูลที
เป็นจริงมากกวา่อารมณ์และการคาดเดา คิดดว้ยความรอบคอบระมดัระวงั ใชส้ติปัญญาและการคิด
อยา่งไตร่ตรอง 

 จีรวรรณ  ไตรโสรัส (2550: 14-15) กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง การคิด
พิจารณาไตร่ตรอง ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล สารสนเทศ ประเด็น ปัญหาและหลกัฐาน
ต่างๆ รอบดา้น โดยกระทาํอยา่งสุขุมรอบคอบและใช้เหตุผล เพือประเมินผลดีผลเสียและทบทวน
เพือหาขอ้สรุปก่อนนาํไปสู่การตดัสินใจครังสุดทา้ยวา่จะเชือหรือไม่ ทาํหรือไม่ทาํ 
 ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2553: 101) กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง 
กระบวนการคิดไตร่ตรองอยา่งรอบคอบเกียวกบัสถานการณ์ทีเป็นปัญหา คลุมเครือ มีความขดัแยง้
เพือตดัสินใจวา่สิงใดควรเชือหรือไม่ควรเชือ สิงใดควรทาํสิงใดไม่ควรทาํ โดยใช้ความรู้ความคิด
จากประสบการณ์ของตนจากขอ้มูลทีรอบดา้น ทงัขอ้มูลเชิงวิชาการ ขอ้มูลทางดา้นสิงแวดลอ้มและ
ขอ้มูลส่วนตวัของผูคิ้ด 
 วชัรา เล่าเรียนดี (2554: 8) กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง ความสามารถใน 
การคิดทีจะเชือ ไม่เชือ ปฏิบติัหรือไม่ปฏิบติัตามดว้ยหลกัการและเหตุผล ซึงรวมถึงการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และประเมินค่าดว้ยการสังเกตเหตุการณ์ต่างๆ ประสบการณ์ต่างๆ จากประสบการณ์ตรง 
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การคิดไตร่ตรอง การใหเ้หตุผลและการพดูจาสือความหมายเพือจะใหไ้ดแ้นวทางในการตดัสินใจวา่
ควรเชือ ควรปฏิบติัตามหรือไม่ 
 ดิวอี (Dewey, 1933: 85) กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง การพิจารณาตรึก
ตรองอย่างกระตือรือร้นและมีความรอบคอบต่อความเชือหรือความรู้ต่างๆ โดยอาศยัหลกัฐานมา
สนบัสนุนความเชือหรือความรู้นนั รวมทงัขอ้สรุปอืนๆ ทีเกียวขอ้ง 

 วตัสันและเกลเซอร์ (Watson and Glaser, 1964: 10) กล่าววา่ การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
หมายถึง การพิจารณาตรึกตรองอย่างกระตือรือร้นและมีความรอบคอบต่อความเชือหรือความรู้
ต่างๆ โดยอาศยัหลกัฐานมาสนบัสนุนความเชือหรือความรู้นนั รวมทงัขอ้สรุปอืนๆ ทีเกียวขอ้ง 

 จากทีกล่าวมาข้างตน้สรุปได้ว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง ความสามารถทาง
สติปัญญาของนกัเรียนในการคิดพิจารณาตรึกตรองอย่างรอบคอบ โดยใช้หลกัการ เหตุผล ความรู้ 

ความคิดและประสบการณ์ของตนทีมีอยูม่าพิจารณาเพือนาํไปสู่การตดัสินใจและเลือกปฏิบติัอยา่ง
เหมาะสมดว้ยหลกัการและเหตุผลโดยเป็นไปอยา่งต่อเนือง 

 

2. องค์ประกอบของการคิดอย่างมีวจิารณญาณ 
 การคิดอยา่งมีวิจารณญาณเป็นการคิดขนัสูงทีตอ้งใช้การคิดพืนฐานอืนๆ ประกอบเพือให้
เกิดประสิทธิภาพมากยิงขึน ทงันีนกัการศึกษาและนกัวิชาการหลายท่านไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบ
ของการคิดอยา่งมีวจิารณญาณไวด้งันี 
 เดรสเซล และเมยฮิ์ว (Dressel and Mayhew, 1957: 179 - 181) ไดก้ล่าวถึงความสามารถ
ของการคิดอยา่งมีวจิารณญาณวา่ ประกอบดว้ยความสามารถ 5 ดา้น  ดงันี 

 1. ความสามารถในการนิยามปัญหา เป็นความสามารถในการกาํหนดปัญหา ขอ้โตแ้ยง้หรือ
ขอ้มูลทีคลุมเครือให้ชัดเจน ระบุองค์ประกอบของปัญหา จดัองค์ประกอบของปัญหาให้เป็นไป
ตามลาํดบัขนัตอน 

 2. ความสามารถในการรวบรวมขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบัการหาคาํตอบของปัญหา เป็นการ
ตดัสินใจว่าขอ้มูลใดมีความจาํเป็นเกียวขอ้งกบัการแกปั้ญหาและเลือกขอ้มูลทีถูกตอ้งชดัเจนมาก
ยงิขึน 

 3. ความสามารถในการจัดระบบข้อมูล เป็นการจาํแนกแหล่งข้อมูลทีเชือถือได้กับ
แหล่งข้อมูลทีเชือถือไม่ได้ ระบุว่าข้อมูลใดควรยอมรับ จัดระบบข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ และ       
การเลือกขอ้มูลทีมีความเพียงพอและเชือถือได ้
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 4. ความสามารถในการเลือกสมมติฐาน เป็นการเลือกสมมติฐานทีมีความเป็นไปไดม้าก
ทีสุดมาพิจารณาเป็นอันดับแรก โดยกําหนดจากความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผล การตรวจสอบ      
ความสอดคลอ้งระหวา่งสมมติฐานกบัขอ้มูล 

 5. ความสามารถในการสรุปและตดัสินใจ เป็นการพิจารณาตดัสินความสมเหตุสมผลของ
กระบวนการขอ้มูลทีนาํไปสู่การตดัสินใจสรุป 
 วตัสัน และเกลเซอร์ (Watson and Glaser, 1964 อา้งถึงใน ไพโรจน์ ชาํนาญ, 2550: 9)      
ไดก้ล่าวถึงแนวคิดของตนเองเกียวกบัทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณดงันี 

  วตัสัน (Watson) เป็นศาสตราจารยท์างการศึกษาและจิตวิทยาสังคม และเกลเซอร์ (Glaser) 
เป็นนกัจิตวทิยาการแนะแนวแห่งมหาวทิยาลยัโคลมัเบีย ไดศึ้กษาทดลองเกียวกบัมโนคติและการวดั
ความสามารถการคิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างต่อเนือง ทงัจากผลการศึกษาดว้ยตนเองและบุคคล
สําคญัทีได้ศึกษาด้านนี โดยทีในปี ค.ศ.1925 วตัสันไดศึ้กษาเกียวกบัการวดัความยุติธรรมทาง
ความคิด (The Measurement of Fair-mindedness) ในปี ค.ศ.1937 เกลเซอร์ ไดใ้ห้ความหมายของ
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณและนาํผลงานของวตัสันมาศึกษาอยา่งต่อเนือง เพือพฒันาการวดัการคิด
อยา่งมีวจิารณญาณ ต่อมาในปี ค.ศ.1954 เดรสเซลและเมยฮิ์ว (Dressel and Mayhew) นกัการศึกษาผู ้
ซึงมีแนวคิดวา่ การคิดอยา่งมีวิจารณญาณเป็นทกัษะทางสมอง ผลงานดงักล่าวเป็นผลงานรุ่นแรกๆ 
ทีเกียวขอ้งกบัการคิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นทียอมรับว่าเป็นพืนฐานสําหรับการตรวจสอบ    
การคน้ควา้ อา้งอิง การวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณตลอดจนการวดัความสามารถ
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณอีกดว้ย และต่อมาในปี ค.ศ.1980 เขาไดส้รุปแนวคิดทงัทีไดศึ้กษาดว้ย
ตนเองและแนวคิดเกียวกับทกัษะความสามารถของเดรสเซลและเมย์ฮิว แล้วใช้หลักการและ       
เหตุผลสรุปเป็นแนวคิดทีเกียวกบัการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ดงัต่อไปนี 

 วตัสัน และเกลเซอร์ (Watson and Glaser, 1994: 9 –10) กล่าววา่องคป์ระกอบของการคิด
อยา่งมีวจิารณญาณประกอบดว้ย ทศันคติ (Attitudes) ความรู้ (Knowledge) และทกัษะในเรืองต่างๆ 
(Skills) ดงัรายละเอียดต่อไปนี  

  1.1 ทศันคติในการสืบเสาะ ซึงประกอบดว้ย ความสามารถในการเห็นปัญหาและ
ความตอ้งการทีจะสืบเสาะคน้หาขอ้มูล หลกัฐานมาพิสูจน์เพือหาขอ้เทจ็จริง 

  1.2 ความรู้ในการหาแหล่งขอ้มูลอา้งอิงและการใชข้อ้มูลอา้งอิงอยา่งมีเหตุผล 
  1.3 ทกัษะในการประยกุตใ์ชค้วามรู้และทศันคติดงักล่าวมาใชใ้หเ้ห็นประโยชน์ 
 นอกจากนีการวดัทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ตอ้งวดัความสามารถย่อยๆ ซึงมีอยู ่       
5 ดา้น ดงันี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 

 

41 

     1. การอ้างอิงหรือสรุปความ (Inferences) หมายถึง ความสามารถของบุคคลใน           
การจาํแนกระดบัความน่าจะเป็นของขอ้มูลหรือการสรุปขอ้มูลต่าง ๆ ของขอ้มูลทีกาํหนดใหไ้ด ้

     2. การยอมรับขอ้ตกลงเบืองตน้ (Recognition of Assumptions) หมายถึง ความสามารถ
ในการรับรู้ข้อตกลงเบืองตน้หรือข้อความสมมติทีกาํหนดในประโยค โดยสามารถจาํแนกว่า
ขอ้ความใดเป็นขอ้ตกลงเบืองตน้หรือขอ้ความใดไม่เป็นขอ้ตกลงเบืองตน้ 
     3. การนิรนยั (Deduction) หมายถึง การสรุปโดยใช้เหตุผล อา้งอิงจากหลกัการไปสู่
ขอ้มูลหรือสถานการณ์ทีปรากฏ 

     4. การตีความ (Interpretation) ความสามารถในการแปลความหมายของข้อมูลและ
เหตุการณ์ทีปรากฏ 

     5. การประเมินขอ้โต้แยง้ (Evaluation of Arguments) หมายถึง ความสามารถใน         
การอา้งอิงเหตุผลทีเป็นระบบ เพือนาํไปสู่ขอ้สรุปทีมีเหตุผล 

 นีดเลอร์ (Needler, 1987 อา้งถึงใน ลกัขณา สริวฒัน์, 2549: 96 - 97) ได้กล่าวถึง
องคป์ระกอบของการคิดอยา่งมีวจิารณญาณวา่แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดงันี 

 1. การนิยามและการทาํความกระจ่างชดัของปัญหา ซึงจาํแนกออกเป็น 4 ความสามารถยอ่ย 
ดงันี 

  1.1 การระบุเรืองราวทีสําคญัหรือการระบุปัญหา เป็นความสามารถในการระบุ
ใจความสาํคญัของเรืองทีอ่าน การอา้งเหตุผล ภาพลอ้ทางการเมือง การใชเ้หตุผลต่างๆ และขอ้สรุป
ในการอา้งเหตุผล 

  1.2 การเปรียบเทียบความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างคน วตัถุสิงของ 
ความคิดหรือผลลพัธ์ตงัแต่ 2 อยา่งขึนไป 

  1.3 การกาํหนดว่าขอ้มูลใดมีความเกียวขอ้ง เป็นความสามารถในการจาํแนก
ระหว่างข้อมูลทีสามารถพิสูจน์ความถูกต้องได้ กับข้อมูลทีไม่สามารถพิสูจน์ความถูกต้องได ้
รวมทงัการจาํแนกระหวา่งขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบัขอ้มูลทีไม่เกียวขอ้งกบัเรืองราว 

  1.4 การกาํหนดคาํถามทีเหมาะสม เป็นความสามารถในการกาํหนดคาํถามซึงจะ
นาํไปสู่ความเขา้ใจทีลึกซึงและชดัเจนเกียวกบัเรืองราว 

 2. การพิจารณาตดัสินขอ้มูลทีมีความสัมพนัธ์กบัปัญหา จาํแนกเป็น 6 ความสามารถยอ่ย
ดงันี 

  2.1 การจาํแนกหลกัฐานเป็นลกัษณะขอ้เท็จจริง ความคิดเห็น ซึงพิจารณาโดยใช้
เหตุผล เป็นความสามารถในการประยุกตเ์กณฑ์ต่างๆ เพือการพิจารณาตดัสินลกัษณะคุณภาพของ
การสังเกตและการคิดหาเหตุผล 
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  2.2 การตรวจสอบความสอดคลอ้ง เป็นความสามารถในการตดัสินวา่ขอ้ความหรือ
สัญลักษณ์ทีกาํหนดมีความสอดคล้องสัมพนัธ์ซึงกันและกัน และมีความสอดคล้องกับบริบท
ทงัหมดหรือไม่ 
  2.3 การระบุขอ้ตกลงเบืองตน้ทีไม่ไดก้ล่าวอา้ง เป็นความสามารถในการระบุว่า
ขอ้ตกลงเบืองตน้ใดทีไม่ไดก้ล่าวไวใ้นการอา้งเหตุผล 

  2.4 การระบุภาพพจน์ (Stereotypes) ในการอา้งเหตุผล เป็นความสามารถของการ
ระบุความคิดทีบุคคลยดึติดหรือความติดตามประเพณีนิยม (Conventional Nations) 
  2.5 การระบุความมีอคติปัจจยัทางอารมณ์และการโฆษณา เป็นความสามารถใน
การระบุความมีอคติในการอา้งเหตุผลและการตดัสินความเชือถือไดข้องแหล่งขอ้มูล 

  2.6 การระบุความแตกต่างระหวา่งระบบค่านิยม (Value System) และอุดมการณ์ 
(Ideologies) เป็นความสามารถในการระบุความคลา้ยคลึงและความแตกต่างระหวา่งระบบ ค่านิยม
และอุดมการณ์ 

 3. การแกปั้ญหาหรือการลงสรุป จาํแนกออกเป็น 2 ความสามารถยอ่ยดงันี 

  3.1 การระบุความเพียงพอของขอ้มูล เป็นความสามารถในการตดัสินใจวา่ขอ้มูลที
มีอยู่เพียงพอทงัด้านปริมาณและคุณภาพต่อการนําไปสู่ข้อสรุป การตดัสินใจหรือการกาํหนด
สมมติฐานทีเป็นไปได ้หรือไม่ได ้

  3.2 การพยากรณ์ผลลพัธ์ทีอาจเป็นไปได ้เป็นความสามารถในการทาํนายผลลพัธ์ที
อาจเป็นไปไดข้องเหตุการณ์หรือชุดของเหตุการณ์ต่างๆ  
 จากทีกล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้่า องค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณตามแนวคิด
ของนกัการศึกษา นกัวิชาการแต่ละท่านจะมีความแตกต่างกนัออกไปในบางประเด็น ซึงงานวิจยั
ครังนีผูว้ิจยัไดใ้ชแ้นวคิดของวตัสันและเกลเซอร์ (Watson & Glaser) ในการสร้างแบบวดัทกัษะ 
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียน ซึงประกอบดว้ยความสามารถ 5 ดา้น ไดแ้ก่  1) การอา้งอิง
หรือสรุปความ (Inferences)  2) การยอมรับขอ้ตกลงเบืองตน้ (Recognition of Assumptions)           
3) การนิรนยั (Deduction) 4) การตีความ (Interpretation) และ 5) การประเมินขอ้โตแ้ยง้ (Evaluation 

of Aguments) เพราะตอ้งการให้นกัเรียนไดฝึ้กการสรุปขอ้มูลต่าง ๆ  ฝึกการจาํแนกวา่ขอ้ความใด
เป็นขอ้ตกลงเบืองตน้หรือขอ้ความใดไม่เป็นขอ้ตกลงเบืองตน้ ฝึกการอา้งอิงจากหลกัการไปสู่ขอ้มูล
ทีกาํหนด  ฝึกการแปลความหมายของขอ้มูลและฝึกการสรุปขอ้มูลทีมีอยู่อย่างสมเหตุสมผลเพือ
นาํไปสู่การตดัสินใจและเลือกปฏิบติัไดอ้ย่างถูกตอ้ง ซึงจะทาํให้นกัเรียนเกิดทกัษะการคิดอย่างมี
วจิารณญาณ 
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3. ลกัษณะของผู้ทมีีทกัษะการคิดอย่างมีวจิารณญาณ 
 นกัการศึกษา นกัวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงคุณลกัษณะของผูที้มีทกัษะการคิดอย่างมี
วจิารณญาณไวด้งันี 
 ประพนัธ์ศิริ สุเสารัจ (2553: 103) และเอนนิส (Ennis, 1985: 46, อา้งถึงใน กรมวิชาการ, 
2542: 79)  กล่าวถึงคุณลกัษณะของผูที้มีทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณในทาํนองเดียวกนัว่า 
ประกอบดว้ย 5 ลกัษณะสาํคญัดงันี 

 1. เป็นผูมี้ใจกวา้ง คือ ยอมรับฟังและพิจารณาความคิดเห็นของผูอื้น ไม่ยึดมนัในความคิด
ของตนเองเป็นหลกั ไม่อคติ มีใจเป็นกลางและตดัสินใจโดยใช้ขอ้มูลประกอบเพียงพอ การมีใจ
กวา้งจะทาํใหไ้ดข้อ้มูลทีกวา้งขวาง หลากหลายมากพอต่อการใชใ้นการตดัสินใจไดดี้มากขึน 

 2. มีความไวต่อความรู้สึกของผูอื้น เขา้ใจผูอื้น การมีความรู้สึกทีไวจะทาํให้สามารถรับรู้
สถานการณ์ ความคิด ความรู้สึกของผูอื้นไดดี้กวา่ 
 3. เปลียนความคิดเห็นทีตนมีอยูไ่ด ้ถา้มีขอ้มูลทีมีเหตุผลมากกวา่ 
 4. กระตือรือร้นในการคน้หาขอ้มูลและความรู้ การมีขอ้มูลและความรู้มาก ทาํให้การ
ตดัสินใจย่อมถูกตอ้งและแม่นยาํ การคิดวิจารณญาณตอ้งการขอ้มูล ความรู้มากๆ เพือประกอบใน
การตดัสินใจ แมว้า่บางขอ้มูลอาจมีประโยชน์นอ้ยก็ตาม 

 5. เป็นผูมี้เหตุผล ไม่ใช้อคติหรืออารมณ์ในการตดัสินใจ การยอมรับขอ้มูลใดๆ หรือการ
ตดัสินใจใดๆ จะไม่เชือมนัในตวับุคคลหรืออารมณ์ ขอ้มูลทีมีเหตุผลจะทาํใหก้ารตดัสินใจดีกวา่ 
 บาสแชม และคณะ (Bassham and other, 2001: 25-26) ไดเ้สนอลกัษณะของนกัคิดอยา่งมี
วจิารณญาณไวด้งันี 

 1. มีแรงขบัและกระตือรือร้นทีจะแสวงหาความถูกตอ้ง เทียงตรงและแม่นยาํ 
 2. มีความสามารถใชว้จิารณญาณในสถานการณ์ทีเป็นอุปสรรค 

 3. มีความสามารถทาํความเขา้ใจ วเิคราะห์และประเมินขอ้โตแ้ยง้และมุมมองทีแตกต่าง 

 4. มีเหตุผลเชิงตรรกะ และสามารถลงขอ้สรุปจากขอ้มูลหลกัฐานทีมี 

 5. ตระหนกัในสติปัญญาและขอ้จาํกดัของตนเอง 

 6. รับฟังมุมมองทีแตกต่างอยา่งเปิดใจ 

 7. เชือตามขอ้เทจ็จริงและหลกัฐานมากกวา่ความชอบส่วนตวั 

 8. รับรู้เหตุการณ์โดยปราศจากอคติ 
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 วตัสัน และเกลเซอร์ (Watson &  Glaser, 1964: 10 – 15) กล่าววา่ บุคคลทีมีทกัษะการคิด
อยา่งมีวจิารณญาณ ตอ้งมีลกัษณะการแสดงออก ดงันี 

1. จาํแนกระดบัความน่าจะเป็นของขอ้สรุปทีคาดคะเนจากสถานการณ์ทีกาํหนดใหไ้ด ้

2. จาํแนกไดว้า่ขอ้ความใดเป็นขอ้ตกลงเบืองตน้ทีตอ้งยอมรับก่อนมีการโตแ้ยง้หรืออธิบาย
ขอ้ความอืน 

3. จาํแนกไดว้า่ขอ้สรุปใดเป็นผลจากความสัมพนัธ์ของสถานการณ์ทีกาํหนดให้ 
4. จาํแนกไดว้่าการอา้งเหตุผลใดหนกัแน่น น่าเชือถือหรือไม่หนกัแน่น เมือพิจารณาตาม

ความสาํคญัและความเกียวขอ้งกบัประเด็นปัญหา 
ฮดัจินส์  (Hudgins, 1977: 173- 206) ไดอ้ธิบายลกัษณะของผูที้มีทกัษะการคิดอย่างมี

วจิารณญาณไว ้ดงันี 

1. เป็นบุคคลทีมีความเขา้ใจถึงองค์ประกอบสําคญัของขอ้โตแ้ยง้  อธิบายว่าความคิด
วิจารณญาณจะไม่เกิดขึน ถา้ไม่ตระหนกัหรือเขา้ใจในสิงทีเป็นขอ้โตแ้ยง้ ดงันนัจึงตอ้งมีขอ้สังเขป
และขอ้มูลเพียงพอในการพิจารณาความน่าจะเป็นจริงของขอ้โตแ้ยง้ หรือทาํนายผลทีน่าจะเกิดขึน 

2. สามารถแสวงหาหลักฐานเพือสนับสนุนข้อโต้แยง้  หรือข้อสรุปได้ลักษณะนีมี
ความสําคญัมากต่อการตดัสินใจเรืองราวให้ถูกตอ้ง มีเหตุผล ซึงสามารถตรวจสอบหลกัฐานตาม
วธีิการต่อไปนี 

     2.1 พิจารณาจากขอ้เท็จจริง จากขอ้มูลทีสังเกตไดห้รือขอ้มูลอืน ๆ 

     2.2 พิจารณาถึงความคลาดเคลือนของหลกัฐาน ทีจาํนาํมาประกอบการลงสรุป เช่น 

ขอ้มูลทีไดจ้ากการสังเกตอาจจะเชือถือไม่ได ้รายงานทีขาดหลกัฐานไม่น่าเชือถือ 

3. เป็นบุคคลทีสามารถชังนาํหนัก หรือประเมินหลกัฐานทีนาํมาใช้ก่อนจะมีการสรุป      
พึงหลีกเลียงการสรุปจนกวา่จะมีหลกัฐานเพียงพอ เพือนาํไปสู่การตดัสินใจทีมีเหตุผล 

4. เป็นบุคคลทีสนใจบนัทึก และเอาใจใส่ต่อสิงทีไม่ไดก้ล่าวในขอ้โตแ้ยง้หรือขอ้สรุปเพือ
ใชต้รวจสอบขอ้ตกลงและตีความสิงทียงัคลุมเครือ หรือการสรุปลกัษณะต่าง ๆซึงอาจจะไม่ไดก้ล่าว
ชดัเจนในขอ้ตกลงเบืองตน้ 

 ฟาซิโอเน่ (Facione, 1996: 130, อา้งถึงใน อุษา ปราบหงส์, 2550: 21) กล่าววา่ ทกัษะการ
คิดอยา่งมีวจิารณญาณประกอบดว้ยทกัษะยอ่ย 6 ทกัษะ ไดแ้ก่ 

 1. การตีความ เป็นความสามารถในการแปลความ และทาํความกระจ่างในขอ้ความ 

2. การวิเคราะห์ประเด็นปัญหา เป็นกระบวนการในการตรวจสอบความคิดการระบุขอ้
โตแ้ยง้ และวเิคราะห์ขอ้โตแ้ยง้ 

3. การประเมินขอ้โตแ้ยง้ เป็นการประเมินขอ้อา้ง และขอ้โตแ้ยง้ 
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4. การสรุปอา้งอิง และการลงขอ้สรุป เป็นความสามารถในการคาดคะเนทางเลือก 

5. การอธิบายความหมาย เป็นความสามารถในการให้เหตุผล การระบุผลทีเกิดขึนและการ
นาํเสนอขอ้โตแ้ยง้ 

6. การควบคุมตนเอง เป็นความสามารถในการตรวจสอบดว้ยตนเอง และแกปั้ญหาดว้ย
ตนเอง 
 จากทีกล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้า่ ลกัษณะของผูที้มีทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณตอ้งเป็น
ผูที้ยอมรับฟังและพิจารณาความคิดเห็นของผูอื้น โดยไม่ยึดมนัในความคิดของตนเองเป็นหลัก       
มีความกระตือรือร้นในการหาขอ้มูล ความรู้ รวบรวมขอ้เท็จจริง ตรวจสอบขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้
สันนิษฐานความเห็นต่างๆ  เป็นผูมี้เหตุผล ไม่ใช้อคติหรืออารมณ์ในการตัดสินใจสามารถชัง
นาํหนกั หรือประเมินหลกัฐานทีนาํมาใชก่้อนจะมีการสรุป  มีความไวต่อความรู้สึกของผูอื้น เขา้ใจ
ผูอื้นและสามารถเปลียนความคิดเห็นทีตนมีอยู่ได ้ถา้มีขอ้มูลทีมีเหตุผลมากกว่ามาสนบัสนุนและ
เป็นผูส้นใจใฝ่รู้และตอ้งการคิดคน้หาคาํตอบทีถูกตอ้ง 

 
4. ประโยชน์ของการคิดอย่างมีวจิารณญาณ  
 นกัการศึกษา นกัวิชาการและนักวิจยัหลายท่านได้กล่าวถึงประโยชน์ของการคิดอย่างมี
วจิารณญาณไวด้งันี  
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2540: 159-161)  ศิริกาญจน์ โกสุมภ ์       
(2544: 64) และพิมพนัธ์  เดชะคุปต ์(2545, อา้งถึงใน ไพโรจน์ ชาํนาญ, 2550: 16-17)  กล่าวถึง
ประโยชน์ของการสอนใหเ้ด็กมีทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณในทาํนองเดียวกนั ดงันี 

1. ช่วยให้สามารถปฏิบติัในการทาํงานอย่างมีหลักการและเหตุผล และได้งานทีมี
ประสิทธิภาพ 

2. ช่วยใหส้ามารถประเมินงานโดยใชเ้กณฑที์สมเหตุสมผล 

3. ส่งเสริมใหรู้้จกัประเมินตนเองอยา่งมีเหตุผล รวมทงัฝึกการตดัสินใจ 

4. ช่วยใหรู้้เนือหาอยา่งมีความหมายและเป็นประโยชน์ 

5. ช่วยฝึกทกัษะในการใชเ้หตุผลในการแกปั้ญหา 
6. ช่วยฝึกการกาํหนดเป้าหมาย รวบรวมขอ้มูลเชิงประจกัษ์ คน้หาความรู้ ทฤษฎี หลกัการ

การตงัขอ้สันนิษฐาน ตีความหมายและลงขอ้สรุป 

7. ช่วยฝึกใหป้ระสบความสาํเร็จในการใชภ้าษาและสือความหมาย 

8. ช่วยใหคิ้ดอยา่งชดัเจน คิดอยา่งถูกตอ้ง คิดอยา่งแจ่มแจง้ คิดอยา่งกวา้งขวางและคิดอยา่ง
ลุ่มลึก ตลอดจนคิดอยา่งสมเหตุสมผล 
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9. ช่วยให้เป็นผูมี้ปัญหา มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินยั มีความเมตตาและเป็นผูมี้
ประโยชน์ 

10. ช่วยใหส้ามารถอ่าน เขียน ฟังไดดี้ 

11. ช่วยใหพ้ฒันาความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวติอยา่งต่อเนืองในสถานการณ์ทีโลก
มีการเปลียนแปลงสู่ยคุข่าวสารขอ้มูลสารสนเทศ 

อุษณีย ์อนุรุทธ์วงศ ์(2545: 88-89) กล่าวถึงประโยชน์ของการฝึกคิดอยา่งมีวจิารณญาณดงันี 

1. ใหเ้ขา้ใจทีจะประเมินขอ้มูล 

2. ชีประเด็นทีชอบเอ่ยอา้งผดิๆ ถูกๆ 

3. มีความเขา้ใจสิงทีถูกเอ่ยอา้ง 

4. สามารถแยกแยะความแตกต่างวา่ อะไรคือความรู้ อะไรคือความจริงและอะไรเป็นเพียง
ความคิดเห็น 

5. รู้จกัประมวลขอ้มูล ประมวลความคิด 

6. รู้จกัจดัลาํดบัขอ้มูล 

7. รู้จกัสรุปเหตุผลขอ้มูลหรือประเด็นต่างๆ 

8. มองเห็นสิงต่างๆ อยา่งเป็นระบบ รู้วา่อะไรสาํคญัหรือไม่สาํคญั 

9. รู้จกัใฝ่หาทางออกทีหลากหลายมากขึน หาหนทางใหม่ๆ 

10. รู้จกัตงัเป้าหมาย 

11. รู้จกัทีจะวางแผนล่วงหนา้ 
12. ทาํงานเป็นระบบมากขึน 

13. มีความสามารถในเชิงเปรียบเทียบและมองเห็นความแตกต่างของสิงต่างๆ ชดัเจนขึน 

14. ตดัสินใจไดดี้ แม่นยาํ มีหลกัเกณฑ ์

15. สามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆ ไดดี้ 

16. รู้จกัเปิดใจกวา้ง ฟังความรอบดา้น ไม่ด่วนตดัสินใจโดยขาดขอ้มูล 

17. มีการคาดการณ์ไดดี้ขึน 
จากทีกล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้า่ ประโยชน์ของการคิดอยา่งมีวจิารณญาณจะช่วยให้นกัเรียน

สามารถปฏิบติังานได้อย่างมีหลักการและเหตุผล ส่งเสริมให้รู้จกัตนเอง มีทกัษะการตดัสินใจ       
ฝึกทกัษะการใชเ้หตุผลในการแกปั้ญหา สามารถคิดอย่างชดัเจน คิดอย่างถูกตอ้ง คิดอย่างแจ่มแจง้ 
คิดอยา่งลุ่มลึกตลอดจนคิดอยา่งสมเหตุสมผล มีความสามารถในเชิงเปรียบเทียบและมองเห็นความ
แตกต่างของสิงต่างๆ ชดัเจนขึน สามารถอ่าน เขียน ฟังไดดี้อีกทงัยงัช่วยให้พฒันาความสามารถใน
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การเรียนรู้ตลอดชีวติอยา่งต่อเนืองในสถานการณ์ทีโลกมีการเปลียนแปลง รู้จกัเปิดใจกวา้ง ฟังความ
รอบดา้น ไม่ด่วนตดัสินใจโดยขาดขอ้มูล 

 

5. แนวทางการสอนเพอืส่งเสริมทกัษะการคิดอย่างมีวจิารณญาณ 

 นกัการศึกษา นกัวิชาการหลายท่านไดก้ล่าวถึงแนวทางการสอนเพือส่งเสริมทกัษะการคิด
อยา่งมีวจิารณญาณไวด้งันี 
 ประพนัธ์ศิริ สุเสารัจน์  (2553: 110) กล่าวถึงแนวทางการสอนเพือส่งเสริมทกัษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณว่า ในการฝึกทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณให้แก่นกัเรียน ครูจึงควรเตรียม
สถานการณ์ดงันี 

 1. เตรียมขอ้มูลหรือสถานการณ์อย่างนอ้ย 2 สถานการณ์ เพือให้นกัเรียนไดส้ังเกตและ
พิจารณาตดัสินใจวา่ ขอ้มูลใดถูกตอ้งหรือมีความน่าเชือถือมากกวา่กนั  
 2. เตรียมคาํถามหรือสถานการณ์ทีมีผูต้งัขอ้สังเกตหรือให้คาํตอบไวแ้ลว้ นาํมาให้นกัเรียน
ตดัสินใจวา่ขอ้สังเกตนนั มีขอ้สนบัสนุน ขอ้คดัคา้นหรือไม่มีความเกียวขอ้งกบัขอ้เทจ็จริงเลย 

 3. เตรียมขอ้ความหรือสถานการณ์ทีเป็นเหตุเป็นผลกนั แล้วนาํมาให้นกัเรียนสรุปจาก
ขอ้ความหลกัทีกาํหนด 

 4. เตรียมขอ้ความหรือสถานการณ์ทีมีความสัมพนัธ์กนั แลว้นาํมาให้นกัเรียนตดัสินใจว่า
ขอ้ความใดจาํเป็นทีสุด หรือจาํเป็นตอ้งเกิดขึนก่อนจึงจะสมเหตุสมผล 

 วชัรา เล่าเรียนดี (2554: 31-32) กล่าวถึงยุทธวิธีในการจดัการเรียนรู้เพือส่งเสริมทกัษะ    
การคิดอยา่งมีวจิารณญาณดงันี 

 1. เทคนิค CATS (Classroom Assessment Techniques) ของแองเจลโล (Angelo) ไดเ้สนอ
วิธีสอนคิดด้วยวิธีการประเมินผลระหว่างเรียนในขณะทีมีการสอนเรืองใดเรืองหนึงเพือเป็น
แนวทางในการติดตามดูแลและสนบัสนุนทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนดงันีคือ ให้
นกัเรียนตอบคาํถามทีกาํหนดโดยให้เขียนเป็นขอ้ความพรรณนาอธิบายคาํถามสันๆ เช่น สิงสําคญั
ทีสุดทีไดเ้รียนรู้วนันีคืออะไร  มีคาํถามเกียวกบัเรืองทีเรียนอะไรบา้งทียงัเป็นขอ้สงสัยมากทีสุดของ
นกัเรียน โดยครูจะทาํการเลือกคาํตอบของนกัเรียนบางคนและนาํมาอภิปรายต่อไป 

 2. เทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้ (Cooperative Learning Strategies) บรูเนอร์ (Bruner 1995) 
ไดเ้สนอแนะวา่การจดันกัเรียนใหไ้ดร่้วมกนัเรียนรู้เป็นวธีิทีดีทีสุดวธีิหนึงทีจะส่งเสริมการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณ ถา้เตรียมการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดีในสภาพแวดลอ้มทีร่วมมือกนัเรียนอยา่งแทจ้ริง 
นกัเรียนจะมีความกระตือรือร้น แสดงความคิดเห็นโดยมีการสนบัสนุนให้ขอ้มูลยอ้นกลบัระหวา่ง
นกัเรียนดว้ยกนัและระหวา่งครูกบันกัเรียน 
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 3. เทคนิคกรณีศึกษาและการอภิปราย (Case Study / Discussion Method) แมคเดท (Mcdate 

1995) ไดแ้นะนาํเกียวกบัเทคนิคนีวา่ควรเริมตน้ดว้ยครูเสนอกรณีปัญหาหรือสถานการณ์ให้นกัเรียน
ทงัชนัโดยไม่มีการสรุป ใหน้กัเรียนเตรียมคาํถามเพือการอภิปราย ครูนาํการอภิปรายและเปิดโอกาส
ใหน้กัเรียนสรุปแต่ละกรณี 

 4. เทคนิคการใชค้าํถาม (Using Questions) คิง (King, 1995) ไดน้าํเสนอวิธีการใชค้าํถาม
เพือส่งเสริมการคิดอยา่งมีวจิารณญาณไวด้งันี 

      4.1 ให้เพือนผลดักนัถามคาํถามและตอบคาํถาม หลงัจากการบรรยายโดยครูตงัคาํถาม
นาํก่อน เช่น จุดแข็งและจุดอ่อนของเรืองทีเรียนคืออะไรบา้ง  นกัเรียนจะตอ้งตงัคาํถามจากเรืองที
เรียนเท่านัน จดักลุ่มนกัเรียนหรือจบัคู่ให้นักเรียนถาม-ตอบ และเลือกคาํถามทีสนใจมากทีสุดมา
อภิปรายทงัชนั 

      4.2 คาํถามจากผูอ่้าน (Reader’s Questions) ให้นกัเรียนตงัคาํถามจากเรืองทีให้อ่านและ
ส่งครูก่อนเรียนเรืองต่อไป ครูเลือกคาํถามเพือการอภิปรายทงัชนั 

      4.3 วิเคราะห์บทสนทนา (Written Dialogues) ครูนาํเสนอบทสนทนา จดักลุ่มนกัเรียน
ประมาณ 3-4 คน ให้แสดงความคิดเห็นทีแตกต่างกนัของคู่สนทนาในบทสนทนาโดยพยายามมอง
หาหลกัฐานทีสาํคญั การตีความ การให้เหตุผลทีไม่ถูกตอ้ง ไม่ตรงตามความเป็นจริง นกัเรียนแต่ละ
กลุ่มจะตอ้งตดัสินวา่แนวคิดทรรศนะใดทีเป็นจริงมากทีสุดหลงัจากการสรุปนกัเรียนแสดงบทบาท
ตามบทสนทนา 
      4.4 การแสดงบทบาทต่างๆ ของสมาชิกกลุ่ม (Spontaneous Group Dialogue) โดยการ
จดันักเรียนเป็นกลุ่มหนึงให้แสดงบทบาทเป็นผูน้าํ ผูใ้ห้ขอ้มูล ผูข้อความเห็น ผูโ้ตแ้ยง้ กาํหนดผู ้
สังเกตเพือสังเกตการณ์ทาํหนา้ทีของแต่ละคนและนาํสู่การอภิปรายภายหลงั 

 เทคนิคต่างๆ ดงักล่าว ครูสามารถจะนาํไปใชเ้พือส่งเสริมทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ไดโ้ดยบูรณาการกบัสาระการเรียนรู้ต่างๆ ทีสาํคญัจะตอ้งมีการวางแผนและเตรียมการเป็นอยา่งดีวา่
เทคนิคใดจะเหมาะสมกบัสาระใดเรืองใดกบันกัเรียนช่วงชนัใด เป็นตน้ 

 เบเยอร์ และคอสตา (Beyer 1985 และ Costa 1985, อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี, 2554: 33) 
ไดใ้หข้อ้เสนอแนะเพิมเติมในการสอนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณไวด้งันี 

 1. ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีปฏิสัมพนัธ์ทีดีต่อกนัระหวา่งทีเรียนรู้และการร่วมกนัเรียนรู้ การฝึก
เป็นกลุ่มช่วยพฒันาผลการเรียนรู้ไดดี้ 

 2. ถามคาํถามให้คิด ใชก้ารคิดระดบัสูงหรือคาํถามปลายเปิดทีตอบไดม้ากกว่า 1 คาํตอบ 
เพราะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณจะถูกกระตุน้ถา้หากคาํถามทีเปิดกวา้งให้ตอบไม่มีคาํตอบทีถูกตอ้ง
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เพียงคาํตอบเดียว การถามคาํถามให้คิดและการกระตุน้เสริมแรงทางบวกของครู นกัเรียนกลา้ทีจะ
ตอบโดยไม่กลวัผดิ ซึงจะช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ทีสร้างสรรค ์

 3. ให้เวลานกัเรียนคิดอยา่งพอเพียงก่อนให้ตอบคาํถามหรือแกปั้ญหา เพราะการคิดอยา่งมี
วจิารณญาณไม่ไดเ้ป็นการคิดทีรวดเร็วหรือคิดไดค้ล่องแคล่ว รวดเร็ว เพราะการตอบทีรวดเร็วไม่ได้
เป็นคาํตอบทีถูกตอ้งและดีทีสุดเสมอไป 

 4. สอนให้เกิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ ความรู้หรือทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ เพราะ
ความรู้และทกัษะควรจะมีการถ่ายโยงสู่เรืองอืนๆ หรือการเรียนรู้สิงใหม่ๆ สถานการณ์ใหม่ไดอ้ยา่ง
มีคุณภาพ 

 สตีเฟน บรูกฟิลด์ (Stephen Brookfield, 1987 , อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี, 2554: 36 - 37) 
ไดเ้สนอกิจกรรมการเรียนรู้สาํหรับการส่งเสริมการคิดอยา่งมีวจิารณญาณดงันี 

 1. การใหนิ้ยามและการตงัขอ้สันนิษฐานเบืองตน้ (Basic Assumptions) ทีทา้ทายการคิด ซึง
แต่ละบุคคลมีมุมมองการคิดทีแตกต่างกนั อนัเนืองมาจากประสบการณ์ ความเชือส่วนตวั ค่านิยม 
การตอบโดยการตงัขอ้สันนิษฐานช่วยส่งเสริมการคิดอยา่งมีวจิารณญาณไดเ้ป็นอยา่งดี 

 2. การจดัโครงการและกิจกรรมใหสื้บคน้และจินตนาการเรืองต่างๆ 

 3. ให้ไตร่ตรอง สะทอ้นความคิดเกียวกบัมุมมองของตนเองและมุมมองของผูอื้นในเวลา
เดียวกนั แต่การตดัสินใจสุดทา้ยตอ้งเป็นของนกัเรียนเอง 

 4. การฝึกคิดใหเ้หตุผลต่างๆ (Reasoning Skill)  
 5. ใชกิ้จกรรมกลุ่มระดมความคิด สรุปหลกัการและร่วมกนัอภิปรายสะทอ้นความคิด 
 จากทีกล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้เพือส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมี
วจิารณญาณใหก้บันกัเรียนมีดงันี 

 1. เตรียมขอ้มูลหรือสถานการณ์ เพือให้นกัเรียนไดส้ังเกตและพิจารณาตดัสินใจว่า ขอ้มูล
ใดถูกตอ้งหรือมีความน่าเชือถือมากกว่ากนั มีการอภิปรายแลกเปลียนความรู้ซึงกนัและกนัรวมทงั 
ฝึกคิดใหเ้หตุผลต่างๆ ประกอบ 
 2. ครูควรตงัคาํถามใหน้กัเรียนไดฝึ้กคิด ใชเ้ทคนิคการตงัคาํถามทีหลากหลาย เช่น ให้เพือน
ผลดักนัถามคาํถามและตอบคาํถาม จดักลุ่มนักเรียนหรือจบัคู่ให้นกัเรียนถาม- ตอบ  ครูเป็นผูต้งั
คาํถามโดยใหน้กัเรียนทงัชนัร่วมกนัอภิปราย เป็นตน้ และคอยเสริมแรงทางบวกใหก้บันกัเรียนอยา่ง
สมาํเสมอ  รวมทงัส่งเสริมให้นักเรียนได้มีปฏิสัมพนัธ์ทีดีระหว่างกันและสร้างบรรยากาศใน      
การเรียนรู้ทีดีเพือใหน้กัเรียนกลา้ทีจะแสดงความคิดเห็นมากขึน ไม่กลวัผดิ 
 3. ให้นกัเรียนใชเ้วลาในการคิดอย่างเพียงพอก่อนตอบคาํถามหรือแกปั้ญหานนัๆ รวมทงั
แสดงความคิดเห็นโดยมีการใหข้อ้มูลยอ้นกลบัระหวา่งนกัเรียนดว้ยกนัและระหวา่งครูกบันกัเรียน  
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6. การวดัทกัษะการคิดอย่างมีวจิารณญาณ 
 การวดัทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณเป็นการวดัความสามารถทางสมองของนกัจิตวิทยา
กลุ่มจิตมิติ (Psychometric) ทีวา่ความสามารถทางสมองของมนุษยมี์ลกัษณะเป็นองคป์ระกอบและมี
ในระดบัทีแตกต่างกันในแต่ละคน ซึงสามารถวดัได้โดยการใช้แบบทดสอบมาตรฐาน  และ
แบบทดสอบมาตรฐานทีใชใ้นการวดัความสามารถการคิดอยา่งมีวิจารณญาณในปัจจุบนัทีใชก้นัอยู่
เช่น แบบทดสอบมาตรฐานทีวตัสันและเกลเซอร์ (Watson & Glaser, 1964 อา้งถึงใน สะอาด 
ภิญโญศรี, 2552: 29 - 30) ไดส้ร้างขึนเพือวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณโดยใช้เวลา
ศึกษาเองและใชห้ลกัการและเหตุผล สรุปจากรายการการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของเดรสเซล โดยมี
แนวคิดวา่การวดัการคิดอยา่งมีวจิารณญาณตอ้งวดัจากความสามารถทงัหลายทีประกอบกนัเป็นการ
คิดอยา่งมีวิจารณญาณ โดยทีความสามารถเหล่านีอาจคาบเกียวกนับา้ง ซึงไดแ้ก่ ความสามารถ 5 

ดา้น ดงันี 

1. ความสามารถในการอา้งอิงหรือสรุปความ (Inference) เป็นความสามารถของบุคคลใน
การจาํแนกระดบัความน่าจะเป็นของขอ้มูลหรือการสรุปขอ้มูลต่าง ๆ ของขอ้มูลทีกาํหนดใหไ้ด ้

2. ความสามารถในการยอมรับขอ้ตกลงเบืองตน้ (Recognition of Assumption) เป็น
ความสามารถในการรับรู้ขอ้ตกลงเบืองตน้หรือขอ้ความสมมติทีกาํหนดในประโยค โดยสามารถ
จาํแนกวา่ขอ้ความใดเป็นขอ้ตกลงเบืองตน้หรือขอ้ความใดไม่เป็นขอ้ตกลงเบืองตน้ 

3. ความสามารถในการนิรนยั (Deduction) เป็นการสรุปโดยใชเ้หตุผล อา้งอิงจากหลกัการ 

ไปสู่ขอ้มูลหรือสถานการณ์ทีปรากฏ 

4. ความสามารถในการตีความ (Interpretation) เป็นความสามารถในการแปลความหมาย
ของขอ้มูลและเหตุการณ์ทีปรากฏ 

5. ความสามารถในการประเมินขอ้โตแ้ยง้ (Evaluation of Argument) เป็นความสามารถใน
การอา้งอิงเหตุผลทีเป็นระบบ เพือนาํไปสู่ขอ้สรุปทีมีเหตุผล  

เอนนิส (Ennis, 1985, อา้งถึงใน ดวงรัตน์ สบายยิง, 2549: 73) เป็นอีกผูห้นึงทีมีชือเสียงใน
ดา้นแบบทดสอบมาตรฐานการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ เขาไดร้วบรวมชือแบบทดสอบการคิดอยา่งมี
วจิารณญาณทีใชก้นัอยูท่วัไปมี 2 ลกัษณะคือ  

1. แบบทดสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณทวัไป (Critical Thinking Test) เป็นการวดัที
พยายามให้ครอบคลุมการคิดวิจารณญาณทงัหมด แบบทดสอบนีจะมีทงัชนิดทีเป็นแบบเลือกตอบ 
(Multiple – Choice Test) และแบบทดสอบทีเป็นความเรียง (Essay Test)  
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2. แบบทดสอบการคิดอยา่งมีวิจารณญาณเฉพาะดา้น (Aspect – specific Critical Thinking 

Test) เป็นแบบทดสอบทีมุ่งวดัการคิดอย่างมีวิจารณญาณเฉพาะด้าน ซึงเป็นแบบทดสอบชนิด
เลือกตอบ (Multiple – Choice Test) 

สําหรับงานวิจยัส่วนมาก ไดแ้ก่แบบทดสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณทวัไป เอนนิส ได้
พฒันาร่วมกบัมิลล์แมน และจดัพิมพใ์นปี ค.ศ.1985 ไดแ้ก่ Cornell Critical Thinking Test, Level X 

และ Cornell Critical Thinking Test, Level Z ซึงเป็นแบบทดสอบทีกาํหนดการคิดอย่างมี
วจิารณญาณเป็น 3 องคป์ระกอบ คือ 

1. การนิยามและทาํใหก้ระจ่าง ประกอบดว้ย 

 1.1 ความสามารถระบุประเด็นปัญหา 
 1.2 ระบุเหตุผลทงัทีปรากฏและไม่ปรากฏ 

 1.3 การตงัคาํถามใหเ้หมาะสมแต่ละสถานการณ์ 

 1.4 ระบุขอ้ตกลงเบืองตน้ 

2. การพิจารณาตดัสินขอ้มูล ประกอบดว้ย 

 2.1 การตดัสินความน่าเชือถือของแหล่งขอ้มูลและการสังเกต 

 2.2 การตดัสินความเกียวขอ้งของขอ้มูลกบัปัญหา 
 2.3 การตระหนกัในความคงเส้นคงวาของขอ้มูล 

3. การอา้งอิงเพือการแกปั้ญหาและการลงสรุปอยา่งสมเหตุสมผล ประกอบดว้ย 

 3.1 การอา้งอิงและตดัสินสรุปแบบอุปนยั 

 3.2 การนิรนยั 

 3.3 การทาํนายผลทีจะเกิดขึนตามมา 
ฟาซิโอเน่ (Facione, 1992, อา้งถึงใน อุษา ปราบหงส์, 2550: 32) เป็นผูส้ร้างและพฒันา

แบบทดสอบ California Critical Thinking Skills Test (CCTST) ขึนมาโดยวดัทกัษะการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การวิเคราะห์  2) การประเมินขอ้โตแ้ยง้ 3) การสรุปอา้งอิงหรือ    
การอนุมาน 4) การใชเ้หตุผลเชิงอุปนยั และ 5) การใชเ้หตุผลเชิงนิรนยั ทกัษะเหล่านีมีปฏิสัมพนัธ์
กนั และพึงพาอาศยักนัในการทีจะอาํนวยความสะดวกในการตดัสินอยา่งมีเป้าหมาย ดว้ยการกาํกบั
ตนเองว่าจะทาํอะไร หรือจะทาํอยา่งไรในต่าง ๆ สถานการณ์ แบบทดสอบฉบบันีใชเ้วลาตอบ       

45 นาที เป็นแบบเลือกตอบ จาํนวน 34 ซึงแต่ละดา้นประกอบดว้ยทกัษะยอ่ย ดงันี 

1. การวิเคราะห์ เป็นการวดัในเรืองการจดัหมวดหมู่ขอ้มูล การระบุความสําคญัการทาํให้
ความหมายชดัเจน การตรวจสอบความคิด และการวเิคราะห์ขอ้โตแ้ยง้ 
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2. การประเมินขอ้โตแ้ยง้ เป็นการวดัในเรืองการประเมินขอ้อา้งและขอ้โตแ้ยง้  การระบุผล
ทีเกิด การตรวจสอบผลถูกตอ้งและการเสนอขอ้โตแ้ยง้ 

3. การสรุปอา้งอิงหรือการอนุมาน เป็นการวดัความสามารถในเรืองการสงสัยเกียวกบั
หลกัฐาน การคาดคะเนทางเลือกและการหาขอ้ยติุ 

4. การใช้เหตุผลเชิงอุปนยั เป็นการวดัความสามารถในเรืองการอา้งเหตุผลทีขอ้อา้งจริง   
ทุกขอ้  แต่ขอ้อา้งสนบัสนุนและขอ้สรุปจริงเพียงบางส่วน 

5. การใชเ้หตุผลเชิงนิรนยั เป็นการวดัความสามารถเกียวกบัการอา้งเหตุผลทีขอ้สรุปเป็น
จริงเพราะการยอมรับขอ้อา้งวา่เป็นจริง 

จากทีกล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การวัดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณจะต้องใช้
แบบทดสอบเป็นเครืองมือในการวดั ซึงแบบทดสอบนนัอาจใช้รูปแบบใดก็ได ้เช่น แบบทดสอบ   
ทีเป็นแบบเลือกตอบ (Multiple – Choice Test)  แบบทดสอบทีเป็นความเรียง (Essay Test) แต่ใน
การวิ จัย ค รั ง นีผู ้วิ จ ัย ได้ ใ ช้ แบบวัดทักษะก าร คิดอย่ า ง มี วิ จ ารณญาณแบบ เ ลือกตอบ                
(Multiple – Choice Test) ซึงผูว้ิจยัสร้างขึนตามแนวคิดของวตัสันและเกลเซอร์ (Watson and 

Glaser, 1994)  เพือวดัทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนทงั 5 ด้าน ประกอบด้วย           
1) การอา้งอิงหรือ สรุปความ   2) การยอมรับขอ้ตกลงเบืองตน้  3) การนิรนยั   4) การตีความ และ  
5) การประเมิน ขอ้โตแ้ยง้  

 

 
งานวจัิยทีเกียวข้อง 

 
เพือใหเ้กิดความเขา้ใจเกียวกบัการพฒันาผลการเรียนรู้ เรือง กฎหมายอาญาน่ารู้ และทกัษะ

การคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา
ครังนี ผูว้ิจยัจึงขอนาํเสนองานวิจยัทีเกียวกบัการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขาและการคิดอย่างมี
วจิารณญาณทงัภายในประเทศและต่างประเทศ ดงันี 
งานวจัิยภายในประเทศ 
 การจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขา 

สุนีย ์ผจญศิลป์ (2547: 64-67) ไดท้าํวิจยัเรือง ผลการสอนแบบไตรสิกขาทีมีต่อผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนวชิาสังคมศึกษาและการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 โดย
มีวตัถุประสงค์เพือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียน                  
ชนัประถมศึกษาปีที 6 ทีไดรั้บการสอนแบบไตรสิกขากบัการสอนแบบปกติ 2) เพือเปรียบเทียบ  
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การคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 ทีไดรั้บการสอนแบบไตรสิกขากบั
การสอนแบบปกติ  และ 3) เพือเปรียบเทียบการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนชนัประถมศึกษา
ปีที 6 ทีไดรั้บการสอนแบบไตรสิกขาก่อนเรียนและหลงัเรียน กลุ่มตวัอย่างทีใช้คือ นกัเรียนชนั
ประถมศึกษาปีที 6 โรงเรียนวดันิเวศวุฒาราม อาํเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค์ ภาคเรียนที 2              
ปีการศึกษา 2546 จาํนวน 51 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง จาํนวน 26 คน กลุ่มควบคุม จาํนวน 25 คน 
ผลการศึกษาพบวา่ 1) นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 ทีไดรั้บการสอนแบบไตรสิกขามีผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาสูงกวา่นกัเรียนทีไดรั้บการสอนแบบปกติ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที
ระดบั.05  2) นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 ทีไดรั้บการสอนแบบไตรสิกขามีการคิดอย่างมี
วิจารณญาณสูงกวา่นกัเรียนทีไดรั้บการสอนแบบปกติ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 และ    
3) นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 ทีไดรั้บการสอนแบบไตรสิกขามีการคิดอยา่งมีวิจารณญาณหลงั
เรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05  

ภูมิพรรณ ทวชีาติ (2549: บทคดัยอ่)  ไดท้าํวิจยัเรือง การศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนและ
ปรีชาเชิงอารมณ์ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5 ทีเรียนเรืองหลกัธรรมในพุทธศาสนาทีไดรั้บ     
การสอนแบบไตรสิกขากับการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค  เอส  ที  เอ  ดี  (STAD)  โดยมี
วตัถุประสงคเ์พือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5 ทีเรียน
เรืองหลกัธรรมในพุทธศาสนา ทีไดรั้บการสอนแบบไตรสิกขากบัการสอนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิค
เอส ที เอ ดี 2) เพือเปรียบเทียบปรีชาเชิงอารมณ์ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5 ทีเรียนเรือง
หลักธรรมในพุทธศาสนา ทีได้รับการสอนแบบไตรสิกขากบัการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค     
เอส  ที เอ ดี กลุ่มตวัอย่างทีใช้คือ  นักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 5  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั          
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) สุขุมวิท 23 เขตวฒันา กรุงเทพฯ ภาคเรียนที 2            
ปีการศึกษา 2549  จาํนวน 80 คน โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  ผลการศึกษา
พบว่า 1) นกัเรียนทีเรียนเรือง หลกัธรรมในพุทธศาสนาโดยการสอนแบบไตรสิกขากบัการสอน
แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค เอส ที เอ ดี มีผลสัมฤทธิทางการเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ
ทีระดบั .05 2) นกัเรียนทีเรียนหลกัธรรมในพุทธศาสนาโดยการสอนแบบไตรสิกขากบัการสอน
แบบร่วมมือด้วยเทคนิค เอส ที เอ ดี มีปรีชาเชิงอารมณ์แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที   
ระดบั .05 

 วนิดา กนัตะกนิษฐ์ (2551: 49-50)  ได้ทาํวิจยัเรือง การพฒันาเหตุผลเชิงจริยธรรมของ
นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4 โดยการสอนแบบไตรสิกขา โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ 1) เพือสร้างและ
ใช้แผนการสอนแบบไตรสิกขาเพือพฒันาเหตุผลเชิงจริยธรรมของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4      

2) เพือศึกษาเหตุผลเชิงจริยธรรมของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4  กลุ่มตวัอยา่งทีใชคื้อ นกัเรียน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 

 

54 

ชนัประถมศึกษาปีที 4  ในภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนบา้นลาํปางกลาง อาํเภอเมือง 
จงัหวดัลาํปาง จาํนวน 14 คน ผลการศึกษาพบว่า 1) ไดแ้ผนการสอนแบบไตรสิกขาเพือพฒันา
เหตุผลเชิงจริยธรรมของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4  จาํนวน 14 แผน แผนละ 1 ชวัโมง ซึง
สามารถนาํไปใชพ้ฒันาเหตุผลเชิงจริยธรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 2) นกัเรียนส่วนใหญ่มีเหตุผล
เชิงจริยธรรมอยูใ่นระดบั 4 ทุกคุณลกัษณะ โดยมีคุณลกัษณะดา้นความเสียสละสูงสุด รองลงมาคือ 
คุณลกัษณะดา้นความกตญั ูกตเวทีและคุณลกัษณะดา้นความซือสัตยสุ์จริตมีค่าเท่ากนั 

 จาตุพร อยู่ศิริ (2552: 148-149) ไดท้าํวิจยัเรือง การพฒันาผลการเรียนรู้และกระบวนการ
เรียนรู้ดว้ยการคน้พบเรือง ความรู้พืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 ดว้ย
การจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ 1) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรือง ความรู้
พนืฐานทางเศรษฐศาสตร์ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 ก่อนและหลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้
ตามหลกัไตรสิกขา  2) ศึกษากระบวนการเรียนรู้ดว้ยการคน้พบ DLP (Discovery Learning) ของ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 ดว้ยการจดัการเรียนรู้ตามหลกัไตรสิกขา  3) ศึกษาความคิดเห็นของ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามหลกัไตรสิกขาในดา้นบรรยากาศ ดา้น    
การจดัการเรียนรู้และดา้นประโยชน์ทีไดรั้บจากการจดัการเรียนรู้  กลุ่มตวัอย่างทีใช้คือ นกัเรียน   
ชนัมธัยมศึกษาปีที 1 จาํนวน 33 คน ทีศึกษาอยูใ่นภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนวดักาํแพง 
สาํนกังานเขตบางขนุเทียน สังกดักรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ 1) ผลการเรียนรู้เรือง ความรู้
พืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 1 หลังการจดัการเรียนรู้ตามหลัก
ไตรสิกขาสูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05  2) กระบวนการเรียนรู้
ดว้ยการคน้พบ (ทกัษะ 7 ส.) ผลการประเมินพฤติกรรมโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี เมือพิจารณาราย
ดา้นพบว่า ดา้น ส.สงสัย และ ส.สังเกต อยู่ในระดบัพอใช ้ส่วนดา้น ส.สํารวจ ส.สัมผสั ส.สืบคน้   
ส.สังสมและ ส.สรุปผล อยู่ในระดับดี และด้าน ส.สํารวจ อยู่ในระดับดีเป็นลําดับแรก ส่วน            
ส.สังเกต อยู่ในระดบัพอใช้เป็นลาํดบัตาํสุด  3) ความคิดเห็นทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามหลกั
ไตรสิกขา ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 โดยรวมพบวา่ มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก
ทุกดา้น เมือพิจารณารายดา้นพบวา่สามารถเรียงตามลาํดบัจากมากไปนอ้ยไดด้งันี ลาํดบัที 1 ดา้น
การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยมีความคิดเห็นวา่ ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็นเกียวกบั
เรืองทีเรียน อยูใ่นระดบัสูงสุดและมีส่วนร่วมในการสรุปบทเรียนอยูใ่นระดบัตาํสุด  ลาํดบัที 2  ดา้น
ประโยชน์ทีได้รับจากการจัดการเรียนรู้โดยมีความคิดเห็นว่า สามารถนําความรู้ทีเรียนไป
ประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัอยูใ่นระดบัสูงสุด และรู้จกัคน้ควา้จากแหล่งต่างๆ และสรุปความรู้ที
ไดด้ว้ยตนเองอยูใ่นระดบัตาํสุด  ลาํดบัที 3 ดา้นบรรยากาศการเรียนรู้โดยมีความคิดเห็นวา่ ครูมีสือ
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การสอนทีเอือต่อการดาํเนินกิจกรรม มีความหลากหลาย ทาํให้รู้สึกสนุกอยู่ในระดบัสูงสุด และ    
การจดัหอ้งเรียนเหมาะสมกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนอยูใ่นระดบัตาํสุด 

 สุพร ธรรมบนัเทิง (2552: 78-79) ไดท้าํวิจยัเรือง การศึกษาการคิดแบบคุณค่าแทแ้ละคุณค่า
เทียม และผลสัมฤทธิทางการเรียนเรือง หลกัธรรม ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 จากการสอน
แบบไตรสิกขา โดยมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนเรือง หลกัธรรม 
ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 1 ก่อนการสอนและหลังการสอนแบบไตรสิกขากับเกณฑ ์          
ร้อยละ 80 และเพือศึกษาเปรียบเทียบการคิดแบบคุณค่าแท้และคุณค่าเทียมของนักเรียนชัน
มธัยมศึกษาปีที 1 ก่อนและหลังการสอนแบบไตรสิกขา กลุ่มตัวอย่างทีใช้คือ นักเรียนชัน
มธัยมศึกษาปีที 1 ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนบา้นตูมราษฎร์บูรณะ อาํเภอจกัราช สังกดั
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษานครราชสีมา เขต 2  จาํนวน 39 คน ทีเรียนรายวิชา ส 31101

พระพุทธศาสนา ผลการศึกษาพบวา่ 1) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนเรือง หลกัธรรม 
ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 ทีไดรั้บการสอนแบบไตรสิกขาหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมี
นยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05   2) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนเรือง หลกัธรรม ของ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 ทีไดรั้บการสอนแบบไตรสิกขาหลงัเรียนไม่สูงกวา่เกณฑ์ร้อยละ 80  
เมือกาํหนดนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05  3) การเปรียบเทียบการคิดแบบคุณค่าแทแ้ละคุณค่าเทียม 
ของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 1 มีผลการคิดแบบคุณค่าแทแ้ละคุณค่าเทียมหลงัการสอนแบบ
ไตรสิกขาสูงกวา่ก่อนการสอนแบบไตรสิกขา อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05   
 อุบล นนทฤทธิ (2553: 53-54) ไดท้าํวิจยัเรือง ผลการสอนแบบไตรสิกขาทีมีผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนเรือง หลักธรรมในรายวิชา ส 43102 สาระพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชัน
มธัยมศึกษาปีที 6 โรงเรียนศรีธวชัวิทยาลยั จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยมีวตัถุประสงค์เพือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนเรือง หลกัธรรม ของนกัเรียนทีเรียน
โดยการสอนแบบไตรสิกขา กลุ่มตวัอย่างทีใช้คือ นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 6 โรงเรียนศรีธวชั
วิทยาลัย จังหวดัร้อยเอ็ด  จาํนวน 3 ห้องเรียน จาํนวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม                 
ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียน โดยใช้วิธีสอนแบบไตรสิกขา   
สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 
 ทกัษะการคิดอย่างมีวจิารณญาณ 
 พสัตราภรณ์  อินทรสุวรรณ (2550: 127-133) ได้ทาํวิจยัเรือง การพฒันาทกัษะการคิด
วิจารณญาณของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 1 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม โรงเรียนเคหะท่าทราย กรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงค์เพือพฒันาทกัษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
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และวฒันธรรม โรงเรียนเคหะท่าทราย กรุงเทพมหานคร และเพือศึกษาผลของการฝึกการคิด
วจิารณญาณของนกัเรียนหลงัจากไดรั้บการฝึกทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ กลุ่มตวัอยา่งทีใชคื้อ 
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 โรงเรียนเคหะท่าทราย กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 
2549 ผลการศึกษาพบวา่ ผลการประเมินโดยใชแ้บบวดัทกัษะการคิดวิจารณญาณเปรียบเทียบก่อน
และหลงัเรียนในรายวิชาสังคมศึกษากบัชีวิตประจาํวนั ปรากฏว่า นกัเรียนมีค่าคะแนนเฉลียก่อน
เรียน 12.24 คะแนน คิดเป็นคะแนนเฉลียร้อยละ 43.71 และคะแนนเฉลียหลงัเรียน 20.64 คะแนน 
คิดเป็นคะแนนเฉลียร้อยละ 73.31 คะแนนเพิมขึน 8.4 คะแนน ร้อยละ 68.63 ของคะแนนก่อนเรียน
หรือเพิมขึนร้อยละ 30 ของคะแนนเต็ม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 และ
นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษากบัชีวิตประจาํวนั ประเมินจากการเขียน
บนัทึกการเรียนรู้ของนกัเรียนและการเขียนแสดงความคิดเห็นของนกัเรียน ผลการประเมินนกัเรียน
มีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้วา่ เป็นกิจกรรมทีมีความหลากหลาย สนุกสนาน ไม่น่าเบือ ไดล้ง
มือปฏิบติัจริง เป็นเรืองใกลต้วั สามารถนาํความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาํวนัได ้นกัเรียนไดฝึ้กการคิด
วจิารณญาณ คิดวเิคราะห์ ฝึกการทาํงานเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม การนาํเสนอหนา้ชนัเรียนทาํให้
นักเ รียนได้ฝึกความกล้าแสดงออก  ฝึกพูดให้คนอืนฟัง  ได้ฝึกการเขียนบันทึกการเรียนรู้               
เป็นการทบทวนความรู้ทีผา่นการหาประเด็นสาํคญั 

พรพิศมยั บุญญะ (2551: 72-73) ได้ทาํวิจยัเรือง ผลของการใช้เทคนิคการฝึกการคิด
วิเคราะห์ทีละขนักบัการฝึกการคิดแบบหมวกหกใบทีมีต่อการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียน
ชนัมธัยมศึกษาปีที 2 โรงเรียนบา้นเม็กดาํ สํานกังานเขตพืนทีการศึกษามหาสารคาม เขต 2 โดยมี
วตัถุประสงค์เพือศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียน
ก่อนและหลงัการใช้เทคนิคการฝึกการคิดวิเคราะห์ทีละขนัและการฝึกการคิดแบบหมวกหกใบ  
และเพือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนจากการใชเ้ทคนิคการ
ฝึกการคิดวิเคราะห์ทีละขนัและการฝึกการคิดแบบหมวกหกใบกบันกัเรียนทีเรียนตามคู่มือครูแนะ
แนว กลุ่มตวัอยา่งทีใชคื้อ นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 โรงเรียนบา้นเม็กดาํ อาํเภอพยคัฆภูมิพิสัย 

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามหาสารคาม เขต 2 จาํนวน 72 คน ผลการศึกษาพบวา่ 1) นกัเรียนทีฝึก
การคิดโดยการใช้เทคนิคการฝึกการคิดวิเคราะห์ทีละขนั มีความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณหลงัการทดลอง โดยรวมและเป็นรายดา้นเพิมขึนจากก่อนการทดลองอยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติทีระดบั .05  2) นกัเรียนทีฝึกการคิดแบบหมวกหกใบมีความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณหลงัการทดลอง โดยรวมและเป็นรายดา้นเพิมขึนจากก่อนการทดลองอยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติทีระดบั .05  3) นกัเรียนทดลองกลุ่มที 1 กลุ่มทดลองที 2 มีความสามารถในการคิดอยา่งมี
วจิารณญาณ โดยรวมและรายดา้นทงั 5 ดา้น มากกวา่กลุ่มควบคุม อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 
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.05 และนกัเรียนกลุ่มทดลองที 2 มีความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณดา้นการตระหนกัใน
ขอ้ตกลงเบืองตน้ และดา้นการนิรนยั มากกวา่นกัเรียนกลุ่มทดลองที 1 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที
ระดบั .05 
 ยุวดี สมศรี (2551: 79-80) ได้ทาํวิจยัเรือง การพฒันาความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 โดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคหมวกหกใบ โดยมี
วตัถุประสงค์เพือ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชัน
มธัยมศึกษาปีที 3 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคหมวกหกใบ และ 2) เพือศึกษาความ
คิดเห็นของนกัเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 3 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคหมวกหกใบ กลุ่ม
ตวัอย่างทีใช้คือ นักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 3/1 โรงเรียนสายธรรมจนัทร์ อาํเภอดาํเนินสะดวก 
จงัหวดัราชบุรี สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาราชบุรีเขต 2 ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2551 

จาํนวน 42 คน ผลการศึกษาพบว่า 1) ความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนชนั
มธัยมศึกษาปีที 3 โดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคหมวกหกใบก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01 โดยค่าเฉลียของคะแนนความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณหลงัการจดัการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจดัการเรียนรู้ โดยหลงัการจดัการเรียนรู้
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 มีคะแนนเฉลียความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณอยูใ่นระดบั
ปานกลาง  2) นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคหมวกหกใบ โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัเห็นด้วยมาก โดยนักเรียนเห็นด้วยมากด้านบรรยากาศในการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค
หมวกหกใบเพราะช่วยให้นกัเรียนกลา้แสดงความคิดเห็น โตต้อบกบัเพือนและครูเพิมมากขึน ดา้น
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ ทาํให้นกัเรียนกลา้พูดแสดงความคิดเห็นกบัเพือนเกียวกบัเรืองทีฟังและ
อ่านได้มากขึน สามารถคิดอย่างมีเหตุผล ส่วนด้านประโยชน์ทีได้รับ เทคนิคหมวกหกใบทาํให ้   
การประชุมกลุ่มตดัสินใจไดร้วดเร็วและมีเหตุผลมากขึน 

 ศิรประภา อุณหเลขกะ (2551: 80-81)  ไดท้าํวิจยัเรือง ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ไตรสิกขาต่อผลสัมฤทธิทางการเรียนและความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณในกลุ่มสาระ
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา
นนทบุรีเขต 2 โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรมระหวา่งนกัเรียนทีเรียนโดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบไตรสิกขากบันกัเรียนที
เรียนโดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบปกติ 2) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ
ระหวา่งนกัเรียนทีเรียนโดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบไตรสิกขากบันกัเรียนทีเรียนโดยใชกิ้จกรรม
การเรียนรู้แบบปกติ ผลการศึกษาพบวา่  1) ผลสัมฤทธิทางการเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม ของนกัเรียนทีเรียนโดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบไตรสิกขาสูงกวา่นกัเรียนทีเรียน
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โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.01  2) ความสามารถใน   
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณระหว่างนกัเรียนทีเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบไตรสิกขาสูงกว่า
นกัเรียนทีเรียนโดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบปกติ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 

 พรพฒัน์ สัธนรักษาเวศ (2553: 134 - 135) ไดท้าํวิจยัเรือง การศึกษาผลการเรียนรู้ และ
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณเรือง วิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 
ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5 โดยการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยมีวตัถุประสงค์
เพือ 1) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียนเรือง วิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดลอ้ม ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5 โดยการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 2) ศึกษา
ความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5 โดยการจดัการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5 ทีมีต่อการจดั       
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ กลุ่มตวัอย่างทีใช้คือ นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5/8  โรงเรียน
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2553 จาํนวน 1 ห้องเรียน มีนกัเรียนทงัหมด   
30 คน ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียนเรือง 
วิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5 ทีเรียนโดยการ
จดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ พบว่า 1) ผลการเรียนรู้หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05  2) ผลการศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5 ทีเรียนโดยการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ พบวา่โดยภาพ
รวมอยูใ่นระดบัดี คือมีค่าร้อยละ 75.40 และ 3) ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการ
จดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เรือง วิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม พบว่า
โดยภาพรวมเห็นด้วยในระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัจากมากไปน้อย ได้แก่ ดา้นประโยชน์ทีได้รับ 
ดา้นกิจกรรม  การเรียนรู้ และดา้นบรรยากาศการเรียนรู้ตามลาํดบั 

 ภทัรรัตน์ แสงเดือน (2553: 89 - 91) ไดท้าํวจิยัเรือง ผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบธรรม
สากจัฉา เรือง อตัราส่วนตรีโกณมิติ ทีมีต่อผลสัมฤทธิทางการเรียน ความสามารถในการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณและความตระหนกัในการรู้คิด ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4 โดยมีวตัถุประสงค์
เพือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4         
ทีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบธรรมสากจัฉาก่อนและหลงัการทดลอง 2) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4 ทีไดรั้บการจดักิจกรรม
การเรียนรู้แบบธรรมสากจัฉากบัเกณฑ์  3) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ
ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4 ทีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบธรรมสากจัฉา ก่อนและ
หลังการทดลอง 4) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน               
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ชนัมธัยมศึกษาปีที 4 ทีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบธรรมสากจัฉากบัเกณฑ์ 5) เปรียบเทียบ
ความตระหนกัในการรู้คิดของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4 ทีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ธรรมสากจัฉาก่อนและหลงัการทดลอง กลุ่มตวัอยา่งทีใชคื้อ นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4 ทีกาํลงั
เรียนในภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2552 ของโรงเรียนเทศบาล 4 วดัเมืองใหม่ อาํเภอเมือง จงัหวดั
ลพบุรี จาํนวน1 ห้องเรียน จาํนวนนกัเรียน 34 คน ผลการศึกษาพบวา่ 1) ผลสัมฤทธิทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนหลงัไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบธรรมสากจัฉา สูงกวา่ก่อน
ได้รับการจดักิจกรรมอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ.01 2) ผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ของนกัเรียนหลงัไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบธรรมสากจัฉา สูงกวา่เกณฑ์ร้อย
ละ 70 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01 3) ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นกัเรียนหลงัไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบธรรมสากจัฉา สูงกวา่ก่อนไดรั้บการจดักิจกรรม
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01 4) ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียน
หลงัไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบธรรมสากจัฉา สูงกวา่เกณฑ์ร้อยละ 70 อยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติทีระดบั .01 5) ความตระหนกัในการรู้คิดของนกัเรียนหลงัไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้
แบบธรรมสากจัฉาสูงกวา่ก่อนไดรั้บการจดักิจกรรมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 
 

งานวจัิยต่างประเทศ 
 ทกัษะการคิดอย่างมีวจิารณญาณ 

 ฮดัจินส์ และอีเดลแมน (Hudgins and Edelman, 1988, อา้งถึงใน พลกฤช ตนัติญานุกูล,   
2547: 42) ไดท้ดลองสอนทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยการนาํตนเอง (Self-Direct critical 

thinking skills) กบันกัเรียนเกรด 4-5 เพือตอ้งการทราบวา่ การสอนทกัษะการนาํตนเองจะมีผลต่อ
การพฒันาการคิดอย่างมีวิจารณญาณตามสมมติฐานทีผูว้ิจยัตงัไวห้รือไม่ โดยให้นักเรียนกลุ่ม
ทดลองได้รับการฝึกทักษะในการนําตนเอง  ประกอบด้วยชุดของกระบวนการทีเกียวกับ
กระบวนการควบคุมและตรวจสอบการเรียนรู้ (Executive process หรือ Meta – cognitive process) 
ซึงนกัเรียนจะตอ้งนาํมาใชใ้นการควบคุมความสามารถของตนเองในการกาํหนดเป้าหมายของงาน 
การดาํเนินการปฏิบติังานเพือให้บรรลุเป้าหมายทีวางไว  ้การติดตามผลการปฏิบติัรวมทงัการ
กาํหนดทิศทางเกียวกบักระบวนการคิด ครูจะลดบทบาทในการควบคุมให้นอ้ยลง ผลการวิจยัสรุป
ไดว้า่ นกัเรียนในกลุ่มทดลองมีความสามารถสูงกวา่กลุ่มควบคุมในดา้นต่อไปนีคือ  1) การนาํทกัษะ
การคิดอยา่งมีวจิารณญาณไปใชใ้นการแกปั้ญหา  2) ความสามารถในการใชข้อ้มูลให้สอดคลอ้งกบั
สภาพปัญหา  3) คุณภาพของคาํตอบ 
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 ทาร์คิงตนั (Tarkington, 1989, อา้งถึงใน วิไลลกัษณ์ หิงชาลี, 2551: 34) ไดท้าํการวิจยั
เกียวกบัการพฒันาทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนเกรด 7 โดยใชว้ิธีการสัมมนาแบบ 
Prideia ซึงประกอบด้วยการอภิปรายและการทาํกิจกรรมการแลกเปลียนความคิดเห็นระหว่าง
นกัเรียนกบัครูซึงตวัแปรในการทดลองแบ่งเป็น 2 ตวัแปร คือ 1) เพศ  2) ระดบัความสามารถ ซึง
แบ่งออกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ สูง กลางและตาํ การรวบรวมขอ้มูลโดยทาํการทดสอบก่อนและหลงั
การทดลอง โดยใชแ้บบทดสอบ Comell Critical Test, Level  X  ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนกลุ่มทีมี
ความสามารถตําได้คะแนนเฉลียทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่านักเรียนกลุ่มทีมี
ความสามารถปานกลางและสูง และนกัเรียนหญิงไดค้ะแนนเฉลียทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ
สูงกวา่นกัเรียนชายอยา่งมีนยัสําคญั ผลการสัมภาษณ์พบวา่ ทงัครูและนกัเรียนมีเจตคติทางบวกต่อ
วิธีการสัมมนาโดยครูไดเ้รียนรู้ทีจะอาํนวยความสะดวกในการสัมมนาซึงจะช่วยสนบัสนุนในการ
พฒันาทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ส่วนนกัเรียนจะไดป้ระสบการณ์เกียวกบัการอ่านและการ
อภิปราย ซึงจะช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจเนือหาวชิาทีเรียนเพิมมากขึน และยงัช่วยให้นกัเรียนยอมรับฟัง
ความคิดเห็นจากนกัเรียนคนอืนๆ มากยงิขึนดว้ย 

แมคคริง (McCrink, 1999: Abstract) ได้ศึกษาผลของวิธีการสอนของครูและรูปแบบ     
การเรียนของนกัเรียนทีส่งผลต่อการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ กลุ่มตวัอย่าง คือ นกัเรียนระดบัชนั
มธัยมศึกษาตอนตน้ ในเขตไมอามี ประเทศสหรัฐอเมริกา จาํนวน 79 คน เครืองมือทีใชว้ดัการคิด
อยา่งมีวจิารณญาณ คือ แบบทดสอบการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของวตัสันและเกสเซอร์ผลการศึกษา
พบว่า วิธีการสอนของครูส่งผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน ครูทีสอนโดยใช้
นวตักรรมทางการศึกษาประกอบการเรียนจะทาํให้นกัเรียนมีการคิดอยา่งมีวจิารณญาณมากกวา่ครูที
สอนตามปกติ 

แมคคาร์ธี (McCarthy, 2004: 399) ไดศึ้กษาการฝึกคิดอยา่งมีวจิารณญาณการแสดงความคิด 

และความเป็นนกัวิชาการของนกัเรียนเตรียมทหารอากาศ  ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีจุดมุ่งหมาย
เพือศึกษาวา่ วิธีการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแสดงความคิดเห็นมีความสัมพนัธ์กบัความเป็น
นกัวิชาการหรือไม่ กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนเตรียมทหารอากาศในประเทศสหรัฐอเมริกา การวิจยั
ครังนี เป็นการศึกษาผลของการคิดทีมีผลต่อการเป็นผูน้าํทหารในกองทพัสหรัฐ จากผลการศึกษา
พบว่า การใช้วิธีคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแสดงความคิดเห็นมีความสัมพนัธ์กบัความเป็น
นกัวิชาการของนกัเรียน เนืองจากการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นการคิดทีรอบคอบและตดัสินใจ
อยา่งมีเหตุผล แนวคิดนีจึงมีความจาํเป็นต่อการใชฝึ้กผูน้าํกองทพัให้ตดัสินใจอยา่งรอบคอบและมี
เหตุผล ผลการศึกษาในครังนี ยงัมีความสัมพนัธ์กบัการพฒันาหลกัสูตรและการสอนของครูใน
สถานศึกษาอืนอีกดว้ย 
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ชคั (Schuck, 2004 : 4345, อา้งถึงใน พรพิศมยั บุญญะ, 2551 : 48) ไดศึ้กษาถึงผลกระทบ
จากการใชอิ้นเตอร์เน็ตในการสอนคณิตศาสตร์โดยดูจากผลสัมฤทธิทางการเรียน และทกัษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณและช่วงเวลาในการทาํงานในโรงเรียนขนาดกลางกบันักเรียนกลุ่มเสียงชาว
ลาตินจาํนวน 127 คน 5 ห้องเรียน โดยจดัเป็นกลุ่มสูง ปานกลาง และกลุ่มตาํ โดยกลุ่มควบคุมสอน
ตามปกติ ผลการวิจยัพบวา่ การใชอิ้นเตอร์เน็ตในการสอนขนัพืนฐานไม่มีความแตกต่างในการวดั
ดา้นผลสัมฤทธิทางการเรียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณและช่วงเวลาในการทาํงาน แต่มีความ
แตกต่างอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติในดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ เวลาในการทาํงานในสามกลุ่ม 

และมีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติในดา้นผลสัมฤทธิทางการเรียนในกลุ่มสูง 

 จากงานวิจยัทีเกียวขอ้งทงัภายในประเทศและต่างประเทศขา้งตน้พบว่า  มีการนาํวิธีการ
จดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขามาใช้ในการจดัการเรียนรู้กบันกัเรียนตงัแต่ระดบัประถมศึกษาจนถึง
ระดบัมธัยมศึกษา ซึงส่วนใหญ่จะนาํมาใช้กบัวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เนืองจาก    
การจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขาเป็นการจดัการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสนา ซึงถือเป็นกระบวนการที
ทาํให้นักเรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจในเนือหาสาระทีเรียนอย่างแทจ้ริง ทาํให้นักเรียนได้ฝึกหัด
อบรมทงัทางกาย จิตใจและปัญญา สามารถพฒันาผลการเรียนรู้ของนกัเรียนให้สูงขึนได ้นอกจากนี
ยงัพบอีกว่าขนัตอนการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขาส่วนใหญ่ของนักวิจยัทีผ่านมาจะเรียงลาํดบั
ขนัตอนจากศีล สมาธิและปัญญา แต่สําหรับงานวิจยัในครังนีผูว้ิจยัได้สลบัขนัตอนของวิธีการ
จดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขาเนืองจากเป็นกระบวนการทีมีความต่อเนืองและสัมพนัธ์กนัจึงสามารถ
เริมตน้จากขนัตอนใดก่อนก็ไดท้งันีขึนอยู่กบัเนือหาในแต่ละบทเรียน  สําหรับงานวิจยัทีเกียวขอ้ง
กบัการคิดอยา่งมีวจิารณญาณพบวา่ ทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณสามารถพฒันาให้เกิดขึนไดก้บั
นกัเรียนทุกวยั  ถา้ครูจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบ วิธีสอนหรือเทคนิคต่างๆ อยา่งเหมาะสม
ก็จะช่วยพฒันาใหน้กัเรียนมีทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณสูงขึนและมีประสิทธิภาพ  
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บทท ี 3   

 
วธีิดําเนินการวจัิย 

 
 การวิจยัเรือง การพฒันาผลการเรียนรู้ เรือง กฎหมายอาญาน่ารู้ และทกัษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขาในครังนีเป็น
การวิจัย เ ชิ งทดลอง  (Experimental Research)  โดยมีแบบแผนการวิจัย ก่อนทดลอง                       
(Pre Experimental Designs) แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและหลงั (The One - Group Pretest - Posttest 

Design) โดยมีนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 โรงเรียนกาํแพงแสนวิทยา  อาํเภอกาํแพงแสน  จงัหวดั
นครปฐม ซึงกาํลงัศึกษาอยู่ในภาคเรียนที  1  ปีการศึกษา 2555  เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit  of 

Analysis) โดยมีรายละเอียดในการดาํเนินการวจิยัดงัต่อไปนี 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทใีช้ในการวจัิย 
      ประชากรทีใช้ในการวิจยัครังนีคือ นักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 3  ภาคเรียนที 1              

ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนกาํแพงแสนวิทยา  อาํเภอกาํแพงแสน  จงัหวดันครปฐม  สํานกังานเขต
พืนทีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 9  ทีเรียนรายวิชา ส 20221  กฎหมายเบืองตน้ เรือง กฎหมายอาญา 
น่ารู้  จาํนวน 102  คน จาก 3 หอ้งเรียน  ทงันีทางโรงเรียนไดจ้ดัห้องเรียนแบบคละความสามารถใน
การเรียน 
      กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจยัครังนีคือ นักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 3/1 ภาคเรียนที 1              
ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนกาํแพงแสนวิทยา  อาํเภอกาํแพงแสน  จงัหวดันครปฐม  สํานกังานเขต
พืนทีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 9  ทีเรียนรายวิชา ส 20221  กฎหมายเบืองตน้ เรือง กฎหมายอาญา 
น่ารู้  จาํนวน  31  คน  ซึงไดม้าโดยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) ดว้ยวิธีการจบั
สลากโดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
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ตัวแปรทใีช้ในการวจัิย 
1. ตัวแปรต้น (Independent Variable) 
     การจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา 
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

      2.1  ผลการเรียนรู้เรือง กฎหมายอาญาน่ารู้ 
      2.2  ทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 

      2.3  ความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา  
 

ระยะเวลาทใีช้ในการวจัิย 
ระยะเวลาทีใชใ้นการทดลอง ดาํเนินการในภาคเรียนที 1  ปีการศึกษา 2555  โดยจดัการ

เรียนรู้จาํนวน 5  สัปดาห์  สัปดาห์ละ 2  คาบเรียน คาบเรียนละ  50 นาที  รวมทงัสิน 10  คาบเรียน   
 

 เนือหาทใีช้ในการวจัิย 
เนือหาทีใช้ทดลองในการวิจยัครังนี เป็นเนือหาในรายวิชา ส 20221  กฎหมายเบืองตน้    

ซึง เ ป็นรายวิชา เพิม เ ติมของก ลุ่มสาระการ เ รียน รู้สั งคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม                  
หน่วยการเรียนรู้ที 6 เรือง กฎหมายอาญาน่ารู้  ประกอบดว้ยหวัขอ้ดงันี 1) ความรู้ทวัไปเกียวกบั
กฎหมายอาญา  2) การกระทาํผิดรูปแบบต่างๆ  3) ความผิดเกียวกบัชีวิตและร่างกาย  4) ความผิด
เกียวกับเสรีภาพและชือเสียง  5) ความผิดผิดเกียวกับทรัพย์  6) ความผิดต่อการอยู่ร่วมกัน               
7) ความผิดเกียวกบัความมนัคงของรัฐ  8) ความผิดเกียวกบัการปกครอง  9) ความผิดเกียวกบั       
การปลอมและการแปลง และ10) โทษทางอาญาและเหตุยกเวน้โทษ 

 

แบบแผนการวจัิย 
 การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experiment Research) ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการทดลอง
ตามแบบแผนการวิจยัก่อนทดลอง (Pre Experimental Designs) แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและหลงั 
(The One - Group Pretest - Posttest Design)  (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2551: 143-144) ดงัตารางที 3 
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ตารางที 3   แบบการวจิยั The One Group Pretest - Posttest Design 

 

สอบก่อน ทดลอง สอบหลงั 
T1 X T2 

 

 เมือ  T1 คือ     การทดสอบก่อนการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา 
   X คือ     การจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา 
  T2 คือ     การทดสอบหลงัการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา 
 
เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 
 ผูว้จิยัไดก้าํหนดเครืองมือทีใชใ้นการวจิยั ดงันี 

 1. แผนการจดัการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที 6  เรือง กฎหมายอาญาน่ารู้ ของนักเรียน        
ชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ด้วยการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา จาํนวน 10 แผน ได้แก่หัวขอ้ดงันี           
1) ความรู้ทวัไปเกียวกบักฎหมายอาญา  2) การกระทาํผดิรูปแบบต่างๆ  3) ความผดิเกียวกบัชีวิตและ
ร่างกาย  4) ความผิดเกียวกบัเสรีภาพและชือเสียง  5) ความผิดเกียวกบัทรัพย ์ 6) ความผิดต่อการอยู่
ร่วมกนั 7) ความผิดเกียวกบัความมนัคงของรัฐ  8) ความผิดเกียวกบัการปกครอง  9) ความผิด
เกียวกบัการปลอมและการแปลง  10) โทษทางอาญาและเหตุยกเวน้โทษ ใชเ้วลาสอน 5 สัปดาห์  
สัปดาห์ละ 2 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที  รวมทงัสิน 10  คาบเรียน   
 2. แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เรือง กฎหมายอาญาน่ารู้ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 

ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา จาํนวน 1 ฉบบั เป็นแบบทดสอบแบบปรนยัชนิด 4 ตวัเลือก  
กาํหนดการใหค้่าคะแนนคือ ตอบถูกได ้1 คะแนน ถา้ตอบผดิได ้ 0 คะแนน จาํนวน 40 ขอ้ 

 3. แบบวดัทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3  ซึงเป็นแบบ
วดัเชิงสถานการณ์ทีผูว้ิจยัสร้างขึนตามแนวคิดของวตัสันและเกลเซอร์ (Watson & Glaser, 1994) 
ประกอบดว้ยความสามารถ 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การอา้งอิงหรือสรุปความ  2)  การยอมรับขอ้ตกลง
เบืองตน้ 3) การนิรนัย  4) การตีความ และ 5) การประเมินขอ้โตแ้ยง้  จาํนวน 1 ฉบบั เป็น
แบบทดสอบแบบปรนยัชนิด 4 ตวัเลือก จะมีคาํตอบทีถูกตอ้งเพียงคาํตอบเดียว  กาํหนดการให้ค่า
คะแนนคือ ตอบถูกได ้1 คะแนน ถา้ตอบผดิได ้0 คะแนน  จาํนวน  20 ขอ้ 

 4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา จาํนวน    
1 ฉบบั แบ่งออกเป็น 2 ตอนดงันี 
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      ตอนที 1    สอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนเกียวกบัการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา 
โดยแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) มี 5 ระดบั คือ มากทีสุด มาก  
ปานกลาง  น้อย  น้อยทีสุด จาํนวน 10 ขอ้  ประกอบดว้ย  3 ด้าน คือ ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้       
ดา้นบรรยากาศการเรียนและดา้นประโยชน์ทีไดรั้บ 

      ตอนที 2  เป็นข้อเสนอแนะเพิมเติมโดยให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกียวกับ           
การจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขาทีครูจดัให้กบันกัเรียน 
 

การสร้างเครืองมือในการวจัิย 
 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสร้างเครืองมือโดยมีรายละเอียด ดงันี 

 1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขา ซึงประกอบดว้ย 10 แผน ใชเ้วลาสอน 5 สัปดาห์  
สัปดาห์ละ 2 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที  รวมทงัสิน 10  คาบเรียน  มีขนัตอนการสร้างดงันี 
      1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 หลกัสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนกาํแพงแสนวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
ตาํรา เอกสารและงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา 
      1.2 ศึกษาองคป์ระกอบและขนัตอนดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบ
ไตรสิกขา ในแต่ละขนัตอน เพือทาํความเขา้ใจในกระบวนการใหช้ดัเจนยงิขึน 

      1.3 สร้างแผนการจดัการเรียนรู้เรือง กฎหมายอาญาน่ารู้ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา      
ปีที 3 ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา โดยเรียงลาํดบัขนัตอนการจดัการเรียนรู้ทีเริมตน้ดว้ย  
ขนัศีลสิกขา (ศีล) จาํนวน 4 แผน  ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้ที 1 เรือง ความรู้ทวัไปเกียวกบั
กฎหมายอาญา  แผนการจัดการเรียนรู้ที 4 เรือง ความผิดเกียวกับเสรีภาพและชือเสียง                  
แผนการจดัการเรียนรู้ที 7 เรือง ความผิดเกียวกบัความมนัคงของรัฐ และแผนการจดัการเรียนรู้ที 10 

เรือง โทษทางอาญาและเหตุยกเวน้โทษ  เริมตน้ดว้ยขนัจิตตสิกขา (สมาธิ) จาํนวน 3 แผน ไดแ้ก่ 
แผนการจดัการเรียนรู้ที 2 เรืองการกระทาํผดิรูปแบบต่างๆ  แผนการจดัการเรียนรู้ที 5 เรือง ความผิด
เกียวกบัทรัพย ์และแผนการจดัการเรียนรู้ที 8 เรือง ความผิดเกียวกบัการปกครอง  และเริมตน้ดว้ย
ขนัปัญญาสิกขา (ปัญญา) จาํนวน 3 แผน ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้ที 3 เรืองความผิดเกียวกบัชีวิต
และร่างกาย  แผนการจดัการเรียนรู้ที 6 เรือง ความผิดต่อการอยูร่่วมกนั  และแผนการจดัการเรียนรู้
ที 9 เรือง ความผดิเกียวกบัการปลอมและการแปลง รวมทงัสิน 10 แผน โดยแต่ละขนัตอนมีตวัอยา่ง
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ดงัตารางที 4 
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ตารางที 4   ตวัอยา่งกิจกรรมการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา 
 

ขันตอนการจัดการเรียนรู้
แบบไตรสิกขา กจิกรรมการเรียนรู้ 

ขนัศีลสิกขา  

- นกัเรียนอ่านข่าวหรือดูรูปภาพ แลว้ร่วมกนัอภิปรายเกียวกบั
สาระสาํคญัของข่าว หรือรูปภาพนนัๆ 

- นกัเรียนและครูร่วมกนัสนทนาเพือทบทวนความรู้เดิม สร้าง
กติการ่วมกันในการปฏิบัติกิจรรมและกระตุ้นให้นักเรียน
พร้อมทีจะปฏิบติักิจกรรมอยา่งสมาํเสมอ 

- นกัเรียนทาํกิจกรรมตามทีครูมอบหมาย เช่น ทายซิใช่หรือไม่, 
ชวัร์หรือมวันิม , ทาํไดห้รือทาํไม่ได ้เป็นตน้ 

ขนัจิตตสิกขา  

- นกัเรียนมีจิตมุ่งมนัและจดจ่ออย่างต่อเนืองอยู่กบัสิงทีได้รับ
มอบหมาย เช่น การนงัสมาธิ, ศึกษาใบความรู้ในเรืองทีเรียน
ตามทีได้รับมอบหมาย, นึกถึงการกระทาํทีไม่ดีของตนเอง
เกียวกบัเนือหาทีเรียน แลว้ตอ้งการจะปรับปรุงหรือแกไ้ข 

ขนัปัญญาสิกขา  

- นกัเรียนศึกษา วิเคราะห์และอภิปรายเกียวกบัประเด็นปัญหา
จากสถานการณ์ตัวอย่างทีกําหนดให้แล้ว ร่วมกันสรุป
สาระสาํคญัทีไดรั้บจากสถานการณ์ดงักล่าว 

- นกัเรียนนาํเสนอผลการอภิปรายของตนเอง 

- นกัเรียนทาํใบงานตามทีไดรั้บมอบหมาย 

- นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปราย แลกเปลียนความคิดเห็นซึง
กันและกันเกียวกับเนือหาสาระทีเรียนหรือจากการศึกษา  
ใบความรู้ 

 

      1.4 นาํแผนการจดัการเรียนรู้เสนออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพือให้ขอ้เสนอแนะ   

ซึงอาจารยที์ปรึกษาให้ขอ้เสนอแนะวา่  กิจกรรมการเรียนรู้แต่ละขนัตอนควรให้มีความชดัเจนและ
สอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขาทงั 3 ขนัตอน  องค์ประกอบของแผนการจดัการ
เรียนรู้ควรเขียนให้ถูกตอ้ง  ควรปรับสํานวนของสถานการณ์ตวัอย่างเพือให้มีความน่าสนใจและ
ควรลดความรุนแรงของสถานการณ์ตวัอยา่งลง  
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      1.5 นําแผนการจัดการเรียนรู้มาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ ทีปรึกษา
วทิยานิพนธ์  
      1.6 นาํแผนการจดัการเรียนรู้ทีปรับปรุงแลว้ให้ผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 3 คน ประกอบดว้ย 
1) ผูเ้ชียวชาญดา้นการสอนสังคมศึกษา   2) ผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหา และ 3) ผูเ้ชียวชาญดา้นการวดั
และประเมินผล  เพือตรวจสอบความถูกตอ้งและความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content Validity) แลว้
หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC)  โดยให้ผูเ้ชียวชาญ
พิจารณาดงันี  

           + 1  หมายถึง  แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งและเหมาะสม 
               0  หมายถึง  ไม่แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งและเหมาะสม 
            - 1   หมายถึง  แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้ไม่สอดคลอ้งและเหมาะสม 

      ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC)  มีค่าตงัแต่ 0.50 

ขึนไปถือว่ามีความสอดคลอ้งกนัในเกณฑ์ทียอมรับได ้ซึงจากการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของ
ผูเ้ชียวชาญ ไดเ้ท่ากบั 1.00 (ดงัภาคผนวก ข  หนา้ 115 - 116) 
      1.7 นาํแผนการจดัการเรียนรู้ทีปรับปรุงแก้ไขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญมา
ปรับปรุงแกไ้ข ซึงผูเ้ชียวชาญใหข้อ้เสนอแนะวา่ การเขียนขอ้สรุปทวัไปควรเขียนให้ชดัเจนและเป็น
เหตุเป็นผลกัน  ควรเขียนกระบวนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละขันตอนให้มีความชัดเจนและ
สอดคลอ้งกบัรูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขาใหม้ากกวา่นี ปรับสถานการณ์ตวัอยา่งที 2 ใน
แผนการจดัการเรียนรู้ที 8  ให้มีความชดัเจนมากยิงขึนและการตงัคาํถามในแต่ละแผนการจดัการ
เรียนรู้ ควรตงัคาํถามใหเ้ด็กไดคิ้ดมากกวา่นี 
      1.8 นาํแผนการจดัการเรียนรู้ไปทดลองใช ้(Tryout) กบันกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3/2

โรงเรียนกาํแพงแสนวิทยา  อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม สํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 9 ทีเรียนรายวิชา ส 20221  กฎหมายเบืองตน้ เรือง กฎหมายอาญาน่ารู้  จาํนวน      
36 คน  กาํลงัศึกษาอยู่ในภาคเรียนที 1  ปีการศึกษา 2555  ซึงไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างเพือปรับปรุง
แผนการจดัการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  โดยใช้วิธีการสุ่มแผนการจดั         
การเรียนรู้ทีเริมตน้ดว้ยศีล สมาธิและปัญญาอยา่งละ 1 แผน ซึงแผนการจดัการเรียนรู้ทีสุ่มไปใชน้นั
สามารถดาํเนินการสอนไดต้ามขนัตอนทีกาํหนดไว ้
      1.9 นาํแผนการจดัการเรียนรู้เรือง กฎหมายอาญาน่ารู้ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 

ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขาไปใชเ้ป็นเครืองมือในการวจิยัโดยทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง  
 จากขนัตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้เรือง กฎหมายอาญาน่ารู้ ของนักเรียนชัน
มธัยมศึกษาปีที 3 ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา สามารถสรุปเป็นแผนภูมิที 3 ดงันี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขนัที 1       ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน  หลกัสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา 
         ศาสนาและวฒันธรรม ตาํรา เอกสารและงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา 

 

 

 

ขนัที 2       ศึกษาองคป์ระกอบและขนัตอนดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา 
                                     ในแต่ละขนัตอนเพือทาํความเขา้ใจในกระบวนการใหช้ดัเจนยงิขึน 
 

 

ขนัที 3                                              สร้างแผนการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา 
 

 

ขนัที 4                    นาํแผนการจดัการเรียนรู้เสนออาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์เพือใหข้อ้เสนอแนะ 

 

 

ขนัที 5           นาํแผนการจดัการเรียนรู้มาปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของอาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  
 

 

ขนัที 6         นาํแผนการจดัการเรียนรู้ทีปรับปรุงแลว้ใหผู้เ้ชียวชาญ จาํนวน 3 คน ตรวจสอบความถูกตอ้ง 

                         และความเทียงตรงเชิงเนือหา แลว้หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)   
 

 

ขนัที 7         นาํแผนการจดัการเรียนรู้ทีปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญมาปรับปรุงแกไ้ข 

 

 

ขนัที 8      นาํแผนการจดัการเรียนรู้ไปทดลองใช ้(Tryout) กบันกัเรียนทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งเพือปรับปรุง 

                              แผนการจดัการเรียนรู้ใหมี้ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 

 

ขนัที 9                   นาํแผนการจดัการเรียนรู้ไปใชเ้ป็นเครืองมือในการวจิยัโดยทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง  
 
แผนภูมิที 3   ขนัตอนการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา 
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 2. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรือง กฎหมายอาญาน่ารู้ จาํนวน 1 ฉบบั ใชท้ดสอบก่อน
เรียนและหลงัเรียน (Pretest-Posttest) เป็นแบบทดสอบแบบปรนยัชนิด 4 ตวัเลือก  กาํหนดการให ้       
ค่าคะแนนคือ ตอบถูกได ้1 คะแนน ถา้ตอบผิดได ้0 คะแนน จาํนวน 40 ขอ้ โดยมีขนัตอนใน        
การสร้างแบบทดสอบ ดงันี 

      2.1 ศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนกาํแพงแสนวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ชนัมธัยมศึกษาปีที 3  เกียวกบัมาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้  
ผลการเรียนรู้ทีคาดหวงั เนือหา  การวดัและประเมินผล 

      2.2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลกัการและวธีิการสร้างเครืองมือในการวดัและประเมินผล 

      2.3 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ทีคาดหวงั และเนือหา
เพือใหส้ามารถสร้างแบบทดสอบไดถู้กตอ้งและสอดคลอ้งกบัจุดประสงคที์กาํหนดไว ้

      2.4 สร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เรือง กฎหมายอาญาน่ารู้ โดยวิเคราะห์ขอ้สอบ
ตามระดบัความรู้ของนกัเรียน ทีแสดงพฤติกรรมดา้นพุทธิพิสัยตามแนวคิดของแอนเดอร์สันและ 
แครทโวล (Anderson and Krathwohl,  2001) จาํนวน 40 ขอ้ ดงัตารางที 5  ดงันี 
 
ตารางที 5   วเิคราะห์ขอ้สอบปรนยัทีแสดงพฤติกรรมดา้นพุทธิพิสัยตามแนวคิดของแอนเดอร์สัน 

      และแครทโวล  (Anderson and Krathwohl’s Taxonomy,  2001) 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

พฤตกิรรมด้านพุทธิพสัิย 

รวม 

จาํ เข้า
ใจ 

ปร
ะยุ
กต์

ใช้ 

วเิค
ราะ

ห์ 

ปร
ะเม

นิค่
า 

สร้
างส

รรค์
 

เรือง ความรู้ทวัไปเกียวกบักฎหมายอาญา 
1. นกัเรียนสามารถบอกความหมายและลกัษณะของ
กฎหมายอาญาได ้

 

1 

 

- 

 

- 

 

1 

 

- 

 

- 

 
2 

2. นักเรียนสามารถจาํแนกประเภทของกฎหมาย
อาญาไดถู้กตอ้ง 1 1 - - - - 2 

เรือง การกระทาํผิดรูปแบบต่างๆ   
1. นักเรียนสามารถบอกความหมายของคาํว่าการ
กระทําโดย เจตนา  การกระทําโดยไม่ เ จตนา   
การกระทาํโดยประมาท การกระทาํโดยสําคญัผิด
และการกระทาํโดยพลาดได ้

- 1 - - - - 1 
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ตารางที 5  วเิคราะห์ขอ้สอบปรนยัทีแสดงพฤติกรรมดา้นพุทธิพิสัยตามแนวคิดของแอนเดอร์สัน 

      และแครทโวล  (Anderson and Krathwohl’s Taxonomy,  2001) (ต่อ) 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

พฤตกิรรมด้านพุทธพสัิย 

รวม 

จาํ เข้า
ใจ 

ปร
ะยุ
กต์

ใช้ 

วเิค
ราะ

ห์ 

ปร
ะเม

นิค่
า 

สร้
างส

รรค์
 

2. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะสําคัญของ   
การกระทําโดยเจตนา การกระทําโดยไม่เจตนา   
การกระทาํโดยประมาท การกระทาํโดยสําคญัผิด
และการกระทาํโดยพลาดไดถู้กตอ้ง 

- - - 2 1 - 3 

เรือง ความผิดเกียวกบัชีวติและร่างกาย   
1. นักเรียนสามารถบอกความหมายของเหตุฉกรรจ ์
ความผิดต่อชีวติ ความผิดต่อร่างกาย ความผิดฐานทาํ
ใหแ้ทง้ลูกและความผิดฐานทอดทิงเด็กได ้

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
1 

2. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะสําคัญของ
ความผิดต่อชีวติ ความผิดต่อร่างกาย ความผิดฐานทาํ
ใหแ้ทง้ลูกและความผิดฐานทอดทิงเด็กได ้

- 1 - 1 1 - 3 

เรือง ความผิดเกียวกบัเสรีภาพและชือเสียง 

1. นกัเรียนสามารถบอกความหมายของคาํวา่เด็กและ 
การใส่ความได ้

 

1 

 

- - - - - 1 

2. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะสําคัญของ
ความผิดต่อเสรีภาพ ความผิดฐานเปิดเผยความลบั 
ความผิดฐานหมินประมาทและความผิดเกียวกับ   
เพศได ้

- 2 - 1 - - 3 

เรือง ความผิดเกียวกบัทรัพย ์

1. นักเรียนสามารถบอกความหมายของลกัทรัพย ์ 
วิงราวทรัพย ์ ชิงทรัพย ์ ปลน้ทรัพย ์กรรโชกทรัพย์
และยกัยอกทรัพยไ์ด ้

 

1 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
1 

2. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะสําคัญของ
ความผิดฐานลักทรัพย์ ฐานวิงราวทรัพย์  ฐานชิง
ทรัพย ์ฐานปลน้ทรัพย ์ฐานกรรโชกทรัพยแ์ละฐาน
ยกัยอกทรัพยไ์ด ้

- 1 - 2 - - 3 
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ตารางที 5  วเิคราะห์ขอ้สอบปรนยัทีแสดงพฤติกรรมดา้นพุทธิพิสัยตามแนวคิดของแอนเดอร์สัน 

      และแครทโวล  (Anderson and Krathwohl’s Taxonomy,  2001) (ต่อ) 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

พฤตกิรรมด้านพุทธพสัิย 

รวม 

จาํ เข้า
ใจ 

ปร
ะยุ
กต์

ใช้ 

วเิค
ราะ

ห์ 

ปร
ะเม

นิค่
า 

สร้
างส

รรค์
 

เรือง ความผิดต่อการอยูร่่วมกนั   
นกัเรียนสามารถอธิบายลกัษณะสาํคญัของความผิด
เกียวกบัศาสนา ความผิดเกียวกบัความสงบสุขของ
ประชาชนและความผิดเกียวกบัการก่อภยนัตรายต่อ
ประชาชนได ้

 

 

- 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

- 

 

 
4 

เรือง ความผิดเกียวกบัความมนัคงของรัฐ 

นกัเรียนสามารถอธิบายลกัษณะสาํคญัของความผิด
ต่อองคพ์ระมหากษตัริย ์ความผิดต่อความมนัคงของ
รัฐและความผิดต่อสัมพันธไมตรีและการก่อ   
การร้ายได ้

 

 

- 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

- 

 
 

4 

เรือง ความผิดเกียวกบัการปกครอง 

1. นักเรียนสามารถบอกความหมายของคําว่า   
เจา้พนกังานและสินบนได ้

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
1 

2. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะสําคัญของ
ความผิดต่อเจา้พนกังาน ความผิดต่อตาํแหน่งหนา้ที
ร า ช ก า ร แ ล ะ ค ว า ม ผิ ด ต่ อ เ จ้ า พ นั ก ง า น ใ น   
การยติุธรรมได ้

 

- 

 

2 

 

- 

 

1 

 

- 

 

- 

 
3 

เรือง ความผิดเกียวกบัการปลอมและการแปลง 

นกัเรียนสามารถอธิบายลกัษณะสาํคญัของความผิด
เกียวกับการปลอมและการแปลงเงินตรา ความผิด
เกียวกบัเอกสาร หนงัสือเดินทาง บตัรอิเล็กทรอนิกส์
และความผิดเกียวกบัการคา้ได ้

 

 

- 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

- 

 
 

4 

 

 

     

 



 

        

72 

 

ตารางที 5  วเิคราะห์ขอ้สอบปรนยัทีแสดงพฤติกรรมดา้นพุทธิพิสัยตามแนวคิดของแอนเดอร์สัน 

      และแครทโวล  (Anderson and Krathwohl’s Taxonomy,  2001) (ต่อ) 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

พฤตกิรรมด้านพุทธพสัิย 

รวม 

จาํ เข้า
ใจ 

ปร
ะยุ
กต์

ใช้ 

วเิค
ราะ

ห์ 

ปร
ะเม

นิค่
า 

สร้
างส

รรค์
 

เรือง โทษทางอาญาและเหตุยกเวน้โทษ 

1. นักเรียนสามารถอธิบายลกัษณะสําคญัของโทษ
ทางอาญาทงั 5 สถานได ้

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 
3 

2. นกัเรียนสามารถบอกสาเหตุแห่งการยกเวน้โทษ
ทางอาญาได ้ - - - 1 - - 1 

รวม 7 12 3 14 4 - 40 
 

      ทงันีผูว้ิจยัตอ้งออกขอ้สอบจาํนวนทงัสิน 80 ขอ้ เพือนาํไปหาค่าความยากง่าย (p) และ
ค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบ  กบันกัเรียนซึงไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง แลว้จึงคดัเลือกขอ้สอบที
ไดค้่าตามเกณฑที์กาํหนด ใหค้งเหลือ 40 ขอ้  

2.5 นําแบบทดสอบเสนอให้อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพือตรวจสอบและให้
ขอ้เสนอแนะ  ซึงอาจารยที์ปรึกษาให้ขอ้เสนอแนะว่า ควรออกขอ้สอบให้มีความสอดคลอ้งกบั
จุดประสงค์การเรียนรู้และพฤติกรรมแต่ละดา้นทีกาํหนดไว ้ควรปรับขอ้คาํถามและตวัเลือกให้มี
ความชดัเจนมากยงิขึน  

2.6 ปรับปรุง แกไ้ขแบบทดสอบตามคาํแนะนาํของอาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

2.7 นาํแบบทดสอบทีปรับปรุงแลว้ใหผู้เ้ชียวชาญ จาํนวน 3 คน ประกอบดว้ย 1)ผูเ้ชียวชาญ
ดา้นการสอนสังคมศึกษา 2) ผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหา และ 3) ผูเ้ชียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล  
ตรวจสอบความถูกตอ้งและความเทียงตรงของเนือหา (Content Validity) แล้วหาค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC)  โดยใหผู้เ้ชียวชาญพิจารณาดงันี   

           + 1  หมายถึง  แน่ใจวา่ขอ้สอบวดัตรงกบัจุดประสงคข์อ้นนั 

               0  หมายถึง  ไม่แน่ใจวา่ขอ้สอบวดัตรงกบัจุดประสงคข์อ้นนัหรือไม่ 
            - 1   หมายถึง  แน่ใจวา่ขอ้สอบวดัไม่ตรงกบัจุดประสงคข์อ้นนั 
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      ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC)  มีค่าตงัแต่ 0.50 

ขึนไปถือวา่มีความสอดคลอ้งกนัในเกณฑ์ทียอมรับได ้ ซึงจากการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของ
ผูเ้ชียวชาญไดค้่าสูงสุดเท่ากบั 1.00 ค่าตาํสุดเท่ากบั 0.67 โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 0.99  (ดงัภาคผนวก ข     
หนา้ 117 - 127) 

      2.8 นาํแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้จาํนวน 80 ขอ้ ไปทดลองใช ้(Tryout) กบันกัเรียน
ชนัมธัยมศึกษาปีที 3/2 โรงเรียนกาํแพงแสนวิทยา  อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม สํานกังาน
เขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 9 ทีเรียนรายวิชา ส 20221  กฎหมายเบืองตน้ เรือง กฎหมาย
อาญาน่ารู้  จาํนวน 36  คน  กาํลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนที 1  ปีการศึกษา 2555  ซึงไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 
เพือหาค่าความยากง่าย (p) ของแบบทดสอบ ไดค่้าระหว่าง 0.44 - 0.69 (ดงัภาคผนวก ข หน้า        
128 - 131) โดยใช้เกณฑ์ความยากง่ายระหว่าง 0.20-0.80 และเพือหาค่าอาํนาจจาํแนก (r)             
ของแบบทดสอบ ไดค้่าระหวา่ง 0.22 - 0.44  (ดงัภาคผนวก ข หนา้ 128 - 131) โดยใชเ้กณฑ์อาํนาจ
จาํแนก 0.20 ขึนไป (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2551:  180 - 188) ทงันีผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกขอ้สอบให้คงเหลือ
ทงัสิน 40 ขอ้ ตามพฤติกรรมดา้นพุทธิพิสัยทีกาํหนดไว ้

     2.9  นาํแบบทดสอบไปหาค่าความเชือมนั (Reliability) โดยใชสู้ตร KR-20 ซึงไดเ้ท่ากบั 
0.81   
      2.10 นาํแบบทดสอบเรือง กฎหมายอาญาน่ารู้ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ไปใช้
เป็นเครืองมือในการวจิยัโดยทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง 

จากขนัตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เรือง กฎหมายอาญาน่ารู้ ของนกัเรียน
ชนัมธัยมศึกษาปีที 3 สามารถสรุปเป็นแผนภูมิที 4 ดงันี 
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ขนัที 1                    ศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนกาํแพงแสนวทิยา กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษาฯ  
 

 

ขนัที 2                     ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลกัการและวธีิการสร้างเครืองมือในการวดัและประเมินผล  

    
 

 

ขนัที 3                        วเิคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ และเนือหา 
                              
 

ขนัที 4                                       สร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เรือง กฎหมายอาญาน่ารู้                   

 

 

ขนัที 5                นาํแบบทดสอบเสนอใหอ้าจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์เพือตรวจสอบและใหข้อ้เสนอแนะ 

 

 

ขนัที 6                            ปรับปรุง แกไ้ขแบบทดสอบตามคาํแนะนาํของอาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์      

 

 

ขนัที 7         นาํแบบทดสอบทีปรับปรุงแลว้ใหผู้เ้ชียวชาญจาํนวน 3 คน  ตรวจสอบความถูกตอ้งและ 

                         ความเทียงตรงของเนือหา แลว้หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)      
 

 

ขนัที 8       นาํแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ไปทดลองใช ้(Tryout) กบันกัเรียนซึงไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งเพือหาค่า 
                                                        ความยากง่าย (p)  ค่าอาํนาจจาํแนก (r)  

 

 

ขนัที 9                                               นาํแบบทดสอบไปหาค่าความเชือมนั (Relibility)     
 

 

ขนัที 10                            นาํแบบทดสอบไปใชเ้ป็นเครืองมือในการวจิยัโดยทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง  
 
แผนภูมิที 4   ขนัตอนการสร้างแบบทดสอบเรือง กฎหมายอาญาน่ารู้ 
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3. แบบวัดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จาํนวน 1 ฉบบั ใชท้ดสอบก่อนเรียนและหลงั
เรียน (Pretest-Posttest) ซึงเป็นแบบวดัเชิงสถานการณ์ทีผูว้ิจยัสร้างขึนตามแนวคิดของวตัสันและ    
เกลเซอร์ (Watson & Glaser, 1994: 9 -10) ประกอบดว้ยความสามารถ 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การอา้งอิง
หรือสรุปความ  2) การยอมรับขอ้ตกลงเบืองตน้  3) การนิรนยั   4) การตีความ และ 5) การประเมิน
ขอ้โตแ้ยง้  เป็นแบบวดัทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณแบบปรนยัชนิด 4 ตวัเลือก จะมีคาํตอบที
ถูกตอ้งเพียงคาํตอบเดียว กาํหนดการใหค้่าคะแนนคือ ตอบถูกได ้1 คะแนน ถา้ตอบผิดได ้0 คะแนน  
จาํนวน  20 ขอ้โดยมีขนัตอนในการสร้าง ดงันี 

     3.1 ศึกษาทฤษฎีเกียวกบัทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
     3.2 ศึกษาตาํรา เอกสาร วรรณกรรมและงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัหลกัการและวิธีการสร้าง

แบบวดัทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 

     3.3 สร้างแบบวดัทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้แนวคิดของวตัสันและ        
เกลเซอร์ (Watson & Glaser, 1994 ) จาํนวน 20 ขอ้ 4 สถานการณ์ ซึงวดัความสามารถ 5 ดา้น         
ดงัตารางที 6 

 

ตารางที 6    การวดัทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณตามแนวคิดของวตัสันและเกลเซอร์  
องค์ประกอบ 

ทกัษะการคิดอย่างมีวจิารณญาณ คํานิยาม 

1. การอา้งอิงหรือสรุปความ 

(Inference) 
ความสามารถของบุคคลในการจาํแนกระดบัความน่าจะ
เป็นของขอ้มูลหรือการสรุปขอ้มูลต่าง ๆ ของขอ้มูลที
กาํหนดใหไ้ด ้

2. การยอมรับขอ้ตกลงเบืองตน้ 

(Recognition of Assumption) 
ความสามารถในการรับรู้ขอ้ตกลงเบืองตน้หรือขอ้ความ
สมมติทีกาํหนดในประโยค โดยสามารถจาํแนกว่า
ขอ้ความใดเป็นขอ้ตกลงเบืองตน้หรือขอ้ความใดไม่เป็น
ขอ้ตกลงเบืองตน้ 

3. การนิรนยั (Deduction) ความสามารถในการสรุปโดยใช้เหตุผล  อ้างอิงจาก
หลกัการไปสู่ขอ้มูลหรือสถานการณ์ทีปรากฏ 

4. การตีความ (Interpretation) ความสามารถในการแปลความหมายของข้อมูลและ
เหตุการณ์ทีปรากฏ 

5. การประเมินขอ้โตแ้ยง้ (Evaluation 

of Argument) 
ความสามารถในการอ้างอิงเหตุผลทีเป็นระบบ  เพือ
นาํไปสู่ขอ้สรุปทีมีเหตุผล  
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       ทงันีผูว้ิจยัต้องออกขอ้สอบจาํนวนทงัสิน 40 ข้อ 8 สถานการณ์ เพือนาํไปหาค่า      
ความยากง่าย (p) และค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบวดัทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ กบันกัเรียน
ซึงไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง แล้วจึงคดัเลือกขอ้สอบทีได้ค่าตามเกณฑ์ทีกาํหนด ให้คงเหลือ 20 ข้อ             
4 สถานการณ์     

 3.4 นาํแบบวดัทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณเสนอให้อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์
ตรวจสอบและใหข้อ้เสนอแนะ ซึงอาจารยที์ปรึกษาใหข้อ้เสนอแนะวา่ ควรปรับเปลียนขอ้คาํถามใน
แต่ละสถานการณ์ใหมี้ความชดัเจนมากยงิขึน และปรับสาํนวนของตวัเลือกให้มีความเหมาะสมและ
ชดัเจน 

     3.5 ปรับปรุง แกไ้ขแบบวดัทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณตามคาํแนะนาํของอาจารย์ที
ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

      3.6 นาํแบบวดัทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณทีปรับปรุงแลว้ให้ผูเ้ชียวชาญ จาํนวน      
3  คน ประกอบด้วย 1) ผูเ้ชียวชาญดา้นการสอนสังคมศึกษา 2) ผูเ้ชียวชาญด้านเนือหา และ              

3) ผูเ้ชียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล เพือตรวจสอบความถูกตอ้งและความเทียงตรงเชิงเนือหา 
(Content Validity) แลว้หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC)  
โดยใหผู้เ้ชียวชาญพิจารณาดงันี  

           + 1  หมายถึง  แน่ใจวา่แบบทดสอบมีความสอดคลอ้งกบัทกัษะการคิดทีตอ้งการ 
               0  หมายถึง  ไม่แน่ใจวา่แบบทดสอบมีความสอดคลอ้งกบัทกัษะการคิดทีตอ้งการ 
            - 1   หมายถึง  แน่ใจวา่แบบทดสอบไม่มีความสอดคลอ้งกบัทกัษะการคิดทีตอ้งการ 

      ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC)  มีค่าตงัแต่ 0.50 

ขึนไปถือว่ามีความสอดคลอ้งกนัในเกณฑ์ทียอมรับได ้ซึงจากการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของ
ผูเ้ชียวชาญ ไดเ้ท่ากบั 1.00  (ดงัภาคผนวก ข  หนา้ 133 - 134) 
      3.7 นาํแบบวดัทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณทีปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของ
ผูเ้ชียวชาญมาปรับปรุงแก้ไข  ซึงผูเ้ชียวชาญให้ขอ้เสนอแนะว่า อาจใช้สถานการณ์ตวัอย่างที
เกียวขอ้งกบัเนือหาทีเรียนหรือใชส้ถานการณ์ตวัอยา่งแบบเดิมก็ได ้ 

    3.8 นาํแบบวดัทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณจาํนวน 40 ขอ้ 8 สถานการณ์ ไปทดลอง
ใช้ (Tryout) กบันักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3/2 โรงเรียนกาํแพงแสนวิทยา  อาํเภอกาํแพงแสน 
จงัหวดันครปฐม สํานกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 9 ทีเรียนรายวิชา ส 20221  กฎหมาย
เบืองตน้ เรือง กฎหมายอาญาน่ารู้  จาํนวน 36  คน  กาํลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนที 1  ปีการศึกษา 2555  

ซึงไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง เพือหาค่าความยากง่าย (p) ของแบบวดัทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ไดค้่า
ระหวา่ง 0.39 - 0.64  (ดงัภาคผนวก ข หนา้ 135 - 136) โดยใชเ้กณฑ์ความยากง่ายระหวา่ง 0.20-0.80 
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และเพือหาค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบวดัทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ได้ค่าระหว่าง         

0.28 - 0.50  (ดงัภาคผนวก ข หนา้ 135 - 136)  โดยใชเ้กณฑ์อาํนาจจาํแนก 0.20 ขึนไป  (มาเรียม     
นิลพนัธ์ุ, 2551: 180 - 188) ทงันีผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกขอ้สอบของแบบวดัทกัษะการคิดอย่างมี
วจิารณญาณใหค้งเหลือทงัสิน 20 ขอ้ 4 สถานการณ์ ตามทีไดก้าํหนดไว ้

      3.9  นาํแบบวดัทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณไปหาค่าความเชือมนั (Relibility) ซึงได้
เท่ากบั 0.75   
      3.10 นาํแบบวดัทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ไปใช้
เป็นเครืองมือในการวจิยัโดยทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง 

 

ตารางที  7   เกณฑร์ะดบัคะแนนจากแบบวดัทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 

 

คะแนนเฉลยี ระดบัความสามารถของทักษะการคิดอย่างมวีิจารณญาณ 
3.50 – 4.00  ทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณอยูใ่นระดบัสูงมาก 
2.50 – 3.49 ทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณอยูใ่นระดบัสูง 

1.50 – 2.49 ทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณอยูใ่นระดบัปานกลาง 

0.50 – 1.49 ทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณอยูใ่นระดบัตาํ 
0 – 0.49 ทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณอยูใ่นระดบัตาํมาก 

 

 จากขนัตอนการสร้างแบบวดัทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา
ปีที 3 สามารถสรุปเป็นแผนภูมิที 5 ดงันี 
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ขนัที 1                                             ศึกษาทฤษฎีเกียวกบัทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 

 

 

ขนัที 2           ศึกษาตาํรา เอกสาร วรรณกรรมและงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัหลกัการและวิธีการสร้างแบบวดั 

    
 

ขนัที 3                                                สร้างแบบวดัทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ                       
                              
 

ขนัที 4                   นาํแบบวดัทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณเสนอใหอ้าจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ ์

           ตรวจสอบและใหข้อ้เสนอแนะ 

  

 

ขนัที 5                                   ปรับปรุง แกไ้ขตามคาํแนะนาํของอาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ ์

 

 

ขนัที 6          นาํแบบวดัทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณทีปรับปรุงแลว้ใหผู้เ้ชียวชาญ จาํนวน 3 คน  ตรวจสอบ 

             ความถกูตอ้งและ ความเทียงตรงของเนือหา แลว้หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)                
 

 

ขนัที 7          นาํแบบวดัทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณทีปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญ 

มาปรับปรุงแกไ้ข 

 

 

ขนัที 8        นาํแบบวดัทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณไปทดลองใช ้(Tryout) กบันกัเรียนซึงไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง  

เพือหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอาํนาจจาํแนก (r) 
 

 

ขนัที 9                         นาํแบบวดัทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณไปหาค่าความเชือมนั (Relibility)      
  

 

ขนัที 9                           นาํแบบวดัทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณไปใชเ้ป็นเครืองมือในการวิจยั 

                                                           โดยทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง  

 

แผนภูมิที 5   ขนัตอนการสร้างแบบวดัทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
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 4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา จาํนวน   
1 ฉบบั แบ่งออกเป็น 2 ตอนดงันี 

      ตอนที 1     สอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนเกียวกบัการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา 
โดยแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) มี 5 ระดบั คือ มากทีสุด มาก  
ปานกลาง  น้อย น้อยทีสุด จาํนวน 10 ขอ้  ประกอบด้วย  3 ดา้น คือ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้        
ดา้นบรรยากาศการเรียนรู้ และดา้นประโยชน์ทีไดรั้บ 

      ตอนที 2  เป็นข้อเสนอแนะเพิมเติมโดยให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกียวกับ           
การจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขาทีครูจดัให้กบันกัเรียน โดยมีขนัตอนในการสร้างแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนกัเรียนดงันี 

     4.1 ศึกษารูปแบบการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนจากงานวิจยั  เอกสาร
การวดัและประเมินผล 

      4.2 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา 
ประกอบดว้ย  3 ดา้น คือ ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ จาํนวน 4 ขอ้  ดา้นบรรยากาศการเรียนรู้ จาํนวน    
3 ขอ้ และดา้นประโยชน์ทีไดรั้บจาํนวน 3 ขอ้ รวมทงัสิน 10 ขอ้ และกาํหนดเกณฑ์ระดบัความ
คิดเห็นตามวธีิของลิเคิร์ท (Likert,  อา้งถึงใน พวงรัตน์ ทวรัีตน์, 2543: 107) ดงัตารางที 8 ดงันี 

 

ตารางที 8   เกณฑก์ารกาํหนดระดบัความคิดเห็น 

 
คะแนน ระดับความคิดเห็น 

5 เห็นดว้ยมากทีสุด 
4 เห็นดว้ยมาก 
3 เห็นดว้ยปานกลาง 

2 เห็นดว้ยนอ้ย 
1 เห็นดว้ยนอ้ยทีสุด 

 
 สําหรับการให้ค่าความหมายของค่าทีว ัดได้ ผู ้วิจ ัยได้กําหนดเกณฑ์ทีใช้ในการให้
ความหมายดงัตารางที 9 ดงันี 

 

 

 



 

 

80 
 
ตารางที 9   เกณฑก์ารแปลความหมายของค่าความคิดเห็น 

 
ช่วงคะแนนเฉลยี เกณฑ์การแปลความหมายของความคิดเห็น 

4.50 – 5.00 เห็นดว้ยมากทีสุด 
3.50 – 4.49 เห็นดว้ยมาก 

2.50 – 3.49 เห็นดว้ยปานกลาง 

 1.50 – 2.49 เห็นดว้ยนอ้ย 
 1.00 – 1.49 เห็นดว้ยนอ้ยทีสุด 

   
    4.3 นาํแบบสอบถามความคิดเห็นเสนอให้อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบและ

ให้ข้อเสนอแนะ ซึงอาจารย์ทีปรึกษาให้ข้อเสนอแนะว่าข้อคาํถามในแต่ละด้านควรเขียนให้
สอดคลอ้งกบัรูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา และไม่ตงัขอ้คาํถามซาํกนัในแต่ละดา้น 

     4.4 ปรับปรุง แก้ไขแบบสอบถามความคิดเห็นตามคาํแนะนาํของอาจารย์ทีปรึกษา
วทิยานิพนธ์ 

      4.5 นําแบบสอบถามความคิดเห็นทีปรับปรุงแล้วให้ผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 3 คน 
ประกอบดว้ย 1) ผูเ้ชียวชาญดา้นการสอนสังคมศึกษา 2) ผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหา และ 3) ผูเ้ชียวชาญ
ดา้นการวดัและประเมินผล เพือตรวจสอบความถูกตอ้งดา้นเนือหา ภาษาทีใช ้แลว้หาค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC)  โดยใหผู้เ้ชียวชาญพิจารณาดงันี  

           + 1  หมายถึง  แน่ใจวา่ขอ้คาํถามเป็นตวัแทนพฤติกรรมนนั 

               0  หมายถึง  ไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามเป็นตวัแทนพฤติกรรมนนั 

            - 1   หมายถึง  แน่ใจวา่ขอ้คาํถามไม่เป็นตวัแทนพฤติกรรมนนั 

      ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC)  มีค่าตงัแต่ 0.50 

ขึนไปถือว่ามีความสอดคลอ้งกนัในเกณฑ์ทียอมรับได ้ซึงจากการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของ
ผูเ้ชียวชาญ ไดเ้ท่ากบั 1.00 (ดงัภาคผนวก ข  หนา้ 143) 
      4.6 นาํแบบสอบถามความคิดเห็นทีปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญมา
ปรับปรุงแกไ้ข ซึงผูเ้ชียวชาญให้ขอ้เสนอแนะว่า ขอ้คาํถามแต่ละด้านควรเขียนให้กระชบัและ
ชดัเจนมากยงิขึน 
      4.7 นาํแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา 
ไปใชเ้ป็นเครืองมือในการวิจยัโดยทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง 
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 จากขนัตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ
ไตรสิกขาสามารถสรุปเป็นแผนภูมิที 6 ดงันี 

 

ขนัที 1             ศึกษารูปแบบการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นจากงานวจิยั  เอกสารการวดัและประเมินผล 
                            
 

ขนัที 2                                                   สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน 

   
 

ขนัที 3          นาํแบบสอบถามความคิดเห็นเสนอใหอ้าจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ตรวจสอบและใหข้อ้เสนอแนะ 

                    
 

ขนัที 4                      ปรับปรุง แกไ้ขแบบทดสอบตามคาํแนะนาํของอาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์            
  

 

ขนัที 5                  นาํแบบสอบถามความคิดเห็นทีปรับปรุงแลว้ใหผู้เ้ชียวชาญ จาํนวน 3 คน  ตรวจสอบ 

                               ความถูกตอ้ง ภาษาทีใช ้แลว้หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)                                 
 

 

ขนัที 6          นาํแบบสอบถามความคิดเห็นทีปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญมาปรับปรุงแกไ้ข 

 

 

ขนัที 7                           นาํแบบสอบถามความคิดเห็น ไปใชเ้ป็นเครืองมือในการวจิยักบักลุ่มตวัอยา่ง                       
  

แผนภูมิที 6   ขนัตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน 

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดแ้บ่งออกเป็น 3 ขนัตอนดงันี 

 1. ขนัก่อนการทดลอง  เป็นขนัทีผูว้จิยัเตรียมความพร้อมในดา้นต่างๆ ดงันี 

      1.1 สร้างเครืองมือทีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 1) แผนการจดัการเรียนรู้  2) แบบทดสอบ
วดัผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน   3) แบบวัดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ                      
4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา 
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      1.2 ให้นกัเรียนทาํแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนเรียน (Pre-test) และแบบวดัทกัษะ
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณก่อนเรียน เพือวดัความรู้พืนฐานและเก็บผลการทดสอบไปเปรียบเทียบ
กบัผลการทดสอบหลงัเรียน 
 2. ขันทดลอง ผูว้ิจยัดาํเนินการสอนด้วยตนเองตามแผนการจดัการเรียนรู้ทีได้สร้างไว้
จาํนวน 10 แผน ซึงมีรายละเอียดดงันี 

      2.1 เวลาทีใชใ้นการทดลอง  ดาํเนินการในภาคเรียนที 1  ปีการศึกษา 2555  โดยจดัการ
เรียนรู้จาํนวน 5  สัปดาห์  สัปดาห์ละ 2  คาบเรียน คาบเรียนละ  50 นาที  รวมทงัสิน 10  คาบเรียน   
      2.2 เนือหาทีใช้ในการวิจยัครังนี  เป็นเนือหาเรือง กฎหมายอาญาน่ารู้ ประกอบด้วย
หวัขอ้ดงันี 1) ความรู้ทวัไปเกียวกบักฎหมายอาญา  2) การกระทาํผิดรูปแบบต่างๆ  3) ความผิด
เกียวกบัชีวิตและร่างกาย  4) ความผิดเกียวกบัเสรีภาพและชือเสียง  5) ความผิดผิดเกียวกบัทรัพย ์   

6) ความผิดต่อการอยู่ร่วมกนั  7) ความผิดเกียวกบัความมนัคงของรัฐ  8) ความผิดเกียวกบัการ
ปกครอง  9) ความผดิเกียวกบัการปลอมและการแปลง และ10) โทษทางอาญาและเหตุยกเวน้โทษ 

 2.3 การจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา เป็นกระบวนการเรียนรู้ทีมีความต่อเนืองและสัมพนัธ์
กนัทงัศีล สมาธิและปัญญา โดยสามารถเริมตน้จากขนัตอนใดก่อนก็ได ้ ทงันีผูว้ิจยัไดเ้รียงลาํดบั
ขนัตอนการจดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ ดงัแผนภูมิที 7 

 

การจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา 
 

     

        แผนการจดัการเรียนรู้                    แผนการจดัการเรียนรู้          แผนการจดัการเรียนรู้      
            ครังที 1, 4, 7, 10                 ครังที 2, 5, 8                                   ครังที 3, 6, 9 

 
 

   ขนัตอนการจดัการเรียนรู้               ขนัตอนการจดัการเรียนรู้             ขนัตอนการจดัการเรียนรู้ 

   1. ขนัศีลสิกขา  (ศีล)        1. ขนัจิตตสิกขา (สมาธิ)                1.ขนัปัญญาสิกขา (ปัญญา) 
   2. ขนัจิตตสิกขา (สมาธิ)       2. ขนัศีลสิกขา  (ศีล)                      2. ขนัจิตตสิกขา (สมาธิ) 
   3. ขนัปัญญาสิกขา (ปัญญา)       3. ขนัปัญญาสิกขา (ปัญญา)           3. ขนัศีลสิกขา  (ศีล) 
 

แผนภูมิที 7   แสดงขนัตอนการจดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ 



 

 

83 
 

 จากทีกล่าวมาข้างต้นผู ้วิจ ัย จึงขอสรุปกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขา                 
ดงัแผนภูมิที 8 ดงันี 

                                                                 ศีล 
                                     
                   
                  
                                                                       
                              
                                                                
                                                  

ปัญญา                                                  สมาธิ                      
 
แผนภูมิที 8   แสดงกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา 
 

 3. ขนัหลังการทดลอง เป็นขนัทีผูว้ิจยันาํแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้หลงัเรียน (Post-test) 
และแบบวดัทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณไปทดสอบกบันกัเรียนเพือวดัผลการเรียนรู้และทกัษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และนาํแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้
แบบไตรสิกขาไปสอบถามนกัเรียน แลว้นาํขอ้มูลทีไดม้าวิเคราะห์ สรุปผลและอภิปรายผลการวิจยั
ตามลาํดบั 
  
 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. ตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ 
    ผูว้จิยัตรวจสอบคุณภาพเครืองมือดงัรายละเอียด ดงันี 

  1.1 ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขา ด้วยการ
ตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content Validity) โดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index 

of Item Objective Congruence : IOC)  
1.2 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

เรือง กฎหมายอาญาน่ารู้ และแบบวดัทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ดงันี 

1.2.1 ตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content Validity) โดยการหา
ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบ (Index of Item Objective Congruence: IOC)  
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1.2.2 ตรวจสอบความยากง่าย (p)  ของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เรือง 
กฎหมายอาญาน่ารู้ และแบบวดัทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  

1.2.3 ตรวจสอบอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เรือง 
กฎหมายอาญาน่ารู้ และแบบวดัทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  

1.2.4 ตรวจสอบความเชือมนั (Reliability) ของแบบทดสอบวดัผลการ
เรียนรู้เรือง กฎหมายอาญาน่ารู้ และแบบวดัทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึงงานวิจยันีใช้สูตร 
KR-20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder Richardson ) 

1.3 ตรวจสอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ
ไตรสิกขา โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC)  
 2. วเิคราะห์ข้อมูลเพอืตอบวตัถุประสงค์การวจัิย 
    ผูว้จิยัใชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูลเพือตอบวตัถุประสงคก์ารวจิยั ดงันี 

  2.1 การแปลค่าผลทดสอบจากแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เรือง กฎหมายอาญา 
น่ารู้ และแบบวดัทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ โดยใชค้่าเฉลีย ( x̄  ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)  
  2.2 เปรียบเทียบคะแนนทดสอบวดัผลการเรียนรู้เรือง กฎหมายอาญาน่ารู้ และ
ทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา     
โดยการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกนั (t-test dependent)   

  2.3 การแปลค่าจากแบบสอบถามความคิดเห็นเกียวกบัการจดัการเรียนรู้แบบ
ไตรสิกขา ดงันี 
        2.3.1 การแปลค่าของแบบสอบถามวดัความคิดเห็น 5 ระดบั แบบมาตรา
ส่วนประเมินค่า (Rating Scale) คือ มากทีสุด  มาก  ปานกลาง  น้อย น้อยทีสุด  แปลผลโดยใช้
ค่าเฉลีย  ( x̄  ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
        2.3.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนของขอ้เสนอแนะเพิมเติม หรือการแปล
ค่าของแบบพรรณนาความคิดเห็นทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา ใช้การวิเคราะห์เนือหา            
(content analysis) 
 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สรุป 
 

 การวิจยัเรือง การพฒันาผลการเรียนรู้ เรือง กฎหมายอาญาน่ารู้ และทกัษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา เป็นการวิจยั 
เชิงทดลอง (Experimental Research) โดยมีแบบแผนการวิจยัก่อนทดลอง (Pre Experimental 
Designs) แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและหลงั (The One - Group Pretest - Posttest Design) กลุ่ม
ตวัอย่างทีใช้คือนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 3/1  ภาคเรียนที 1  ปีการศึกษา 2555 โรงเรียน
กาํแพงแสนวิทยา  อาํเภอกาํแพงแสน  จงัหวดันครปฐม  สํานกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา
เขต 9  ทีเรียนรายวิชา   ส 20221  กฎหมายเบืองตน้ เรือง กฎหมายอาญาน่ารู้  จาํนวน  31  คน โดย
ผูว้จิยัดาํเนินการวจิยัและเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง จากนนันาํขอ้มูลมาวเิคราะห์โดยเปรียบเทียบ
ค่าเฉลีย ( x̄  )  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน 
ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา โดยทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกนั (t-test dependent)    
ขอ้มูลทีไดจ้ากแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา คือ   
ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้  ดา้นบรรยากาศการเรียน และ ดา้นประโยชน์ทีไดรั้บ วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
ค่าเฉลีย ( x̄  )  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และขอ้มูลทีเป็นข้อเสนอแนะใช้การวิเคราะห์          
เชิงเนือหา (content analysis) สรุปวธีิดาํเนินการวจิยัไดด้งัตารางที 10 ดงันี 

 

ตารางที 10    สรุปวธีิดาํเนินการวจิยั 

 

วตัถุประสงค์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย เครืองมือ/ 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. เพือเปรียบเทียบผล
ก า ร เ รี ย น รู้ เ รื อ ง 
กฎหมายอาญา น่ า รู้ 
ข อ ง นั ก เ รี ย น ชั น
มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที  3  
ก่อนและหลงัเรียนดว้ย
การจดัการเรียนรู้แบบ
ไตรสิกขา 

- ท ด ส อ บ โ ด ย ใ ช้
แบบทดสอบวดัผลการ
เรียนรู้ก่อนเรียน 

- ท ด ส อ บ โ ด ย ใ ช้
แบบทดสอบวดัผลการ
เรียนรู้หลงัเรียน 

นั ก เ รี ย น ชั น มั ธ ย ม 
ศึกษาปีที 3/1 โรงเรียน
กํ า แ พ ง แ ส น วิ ท ย า  
อํา เ ภอกํา แพ งแสน  
จั ง ห วั ด น ค ร ป ฐ ม  
จาํนวน 31 คน ซึง
กาํลังศึกษาอยู่ในภาค
เรียนที 1  ปีการศึกษา 
2555 

แบบทดสอบวดัผลการ
เรียนรู้ วิเคราะห์ขอ้มูล
โดยใช้ค่าเฉลีย  ( x̄  ) 
ส่ ว น เ บี ย ง เ บ น
ม า ต ร ฐ า น  ( S.D.) 
ทดสอบค่าทีแบบไม่
เป็นอิสระต่อกนั (t-test 

dependent) 
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ตารางที 10  (ต่อ) 
 

วตัถุประสงค์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย เครืองมือ/ 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

2. เพือเปรียบเทียบ
ทักษะการคิดอย่างมี
วิ จ า ร ณ ญ า ณ  ข อ ง
นั ก เ รี ย น ชั น
มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที  3  

ก่อนและหลงัเรียนดว้ย
การจดัการเรียนรู้แบบ
ไตรสิกขา 
3. เพือศึกษาทกัษะการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ
ข อ ง นั ก เ รี ย น ชั น
มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที  3  
ทีเรียนด้วยการจดัการ
เรียนรู้แบบไตรสิกขา 

- ทดสอบโดยใช้แบบ
วดัทกัษะการคิดอยา่งมี
วจิารณญาณก่อนเรียน 

- ทดสอบโดยใช้แบบ
วดัทกัษะการคิดอยา่งมี
วจิารณญาณหลงัเรียน 

 

นั ก เ รี ย น ชั น มั ธ ย ม 
ศึกษาปีที 3/1 โรงเรียน
กํ า แ พ ง แ ส น วิ ท ย า  
อํา เ ภอกํา แพ งแสน  
จั ง ห วั ด น ค ร ป ฐ ม  
จาํนวน 31 คน ซึง
กาํลังศึกษาอยู่ในภาค
เรียนที 1  ปีการศึกษา 
2555 

แบบวดัทักษะการคิด
อย่ า ง มีวิ จารณญาณ 
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
ค่ า เ ฉ ลี ย  ( x̄  )  ส่ ว น
เ บียง เบนมาตรฐาน 
( S.D.)  ทดสอบค่ า ที  
แบบไม่เป็นอิสระต่อ
กนั (t-test dependent) 

4. เพือศึกษาความ
คิดเห็นของนักเรียน
ชันมัธยมศึกษาปีที  3  
ที มี ต่ อ ก า ร จั ด ก า ร
เรียนรู้แบบไตรสิกขา 

สอบถามความคิดเห็น
ของนกัเรียนทีมีต่อการ
จัด ก า ร เ รี ย น รู้ แบบ
ไ ต ร สิ ก ข า เ รื อ ง 
กฎหมายอาญาน่ารู้ 

นั ก เ รี ย น ชั น มั ธ ย ม 
ศึกษาปีที 3/1 โรงเรียน
กํ า แ พ ง แ ส น วิ ท ย า  
อํา เ ภอกํา แพ งแสน  
จั ง ห วั ด น ค ร ป ฐ ม  
จาํนวน  31 คน ซึง
กาํลังศึกษาอยู่ในภาค
เรียนที 1  ปีการศึกษา 
2555 

แบบสอบถามความ
คิดเห็นวิเคราะห์ขอ้มูล
โดยใช้ค่ า เฉลีย  ( x̄  ) 
ส่ ว น เ บี ย ง เ บ น
มาตรฐาน (S.D.) การ
วิ เ ค ร า ะ ห์ เ นื อ ห า 
(content analysis) 
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บทท ี 4 

 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจยัเรือง การพฒันาผลการเรียนรู้ เรือง กฎหมายอาญาน่ารู้ และทกัษะการคิดอย่างมี
วจิารณญาณ  ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3  ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขาในครังนี ผูว้ิจยั
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึงเป็นนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 3/1 ภาคเรียนที 1                  
ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนกาํแพงแสนวิทยา  อาํเภอกาํแพงแสน  จงัหวดันครปฐม  สํานกังานเขต
พืนทีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 9  ทีเรียนรายวิชา ส 20221  กฎหมายเบืองตน้ เรือง กฎหมาย     
อาญาน่ารู้  จาํนวน 31 คน  ซึงไดม้าโดยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) ดว้ยวิธี  
การจบัสลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม  เครืองมือทีใช้ในการวิจยัได้แก่ 1) แผนการจดั          
การเรียนรู้เรือง กฎหมายอาญาน่ารู้ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบ
ไตรสิกขา  2) แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนเรือง กฎหมายอาญาน่ารู้           
3) แบบวดัทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียนและหลงัเรียน และ 4) แบบสอบถามความ
คิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา  ซึงผูว้ิจยัไดด้าํเนินการวิจยัตามขนัตอน
และขอนาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยแบ่งออกเป็น 4  ตอนดงัต่อไปนี 
  ตอนที 1 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรือง กฎหมายอาญาน่ารู้  ของนกัเรียน
ชนัมธัยมศึกษาปีที 3  ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา 
  ตอนที 2 ผลการเปรียบเทียบทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชัน
มธัยมศึกษาปีที 3  ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา 

ตอนที 3 ผลการศึกษาทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา
ปีที 3  ทีเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา 
  ตอนที 4  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ทีมีต่อการ
จดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา 

ตอนที 1   ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรือง กฎหมายอาญาน่ารู้ ของนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาปีท ี3  ก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขา 

ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรือง กฎหมายอาญาน่ารู้ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 
ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขาของนกัเรียนจาํนวน 31 คน ปรากฏดงั   
ตารางที 11 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 11   การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรือง กฎหมายอาญาน่ารู้ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา  
       ปีที 3 ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา 

 

กลุ่มทดลอง จํานวน 
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนเฉลยี  
( x̄  ) 

ส่วนเบียงเบน 
มาตรฐาน  (S.D.) t p 

ทดสอบก่อนเรียน 31 40 16.90 2.71 
-20.50 0.00 

ทดสอบหลงัเรียน 31 40 28.26 2.55 
 
 จากตารางที 11  พบว่า คะแนนผลการเรียนรู้เรือง กฎหมายอาญาน่ารู้ ของนักเรียน          
ชนัมธัยมศึกษาปีที 3  ทีเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขาหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมี
นยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 โดยคะแนนเฉลียหลงัเรียน ( x̄   = 28.26 , S.D. = 2.55)  สูงกว่า
คะแนนเฉลียก่อนเรียน ( x̄   = 16.90 , S.D. = 2.71) ซึงเป็นไปตามสมมติฐานการวจิยัขอ้ที 1   
 

ตอนท ี2  ผลการเปรียบเทยีบทกัษะการคิดอย่างมีวจิารณญาณ ของนักเรียนชันมัธยมศึกษา
ปีท ี3  ก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขา 
 ผลการเปรียบเทียบทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 3  
ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขาจาํนวน 31 คน ปรากฏดงัตารางที 12 
 
ตารางที 12    การเปรียบเทียบทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3   

        ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา 
 

กลุ่มทดลอง จํานวน 
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนเฉลยี  
( x̄  ) 

ส่วนเบียงเบน 
มาตรฐาน  (S.D.) t p 

ทดสอบก่อนเรียน 31 20 6.45 1.75 
-23.67 0.00 

ทดสอบหลงัเรียน 31 20 12.94 1.65 
 
จากตารางที 12 พบวา่ คะแนนทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา

ปีที 3  ทีเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขาหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทาง
สถิติทีระดบั .05  โดยคะแนนเฉลียหลงัเรียน ( x̄   = 12.94 , S.D. = 1.65)  สูงกวา่คะแนนเฉลียก่อน
เรียน ( x̄   = 6.45 , S.D. = 1.75)  ซึงเป็นไปตามสมมติฐานการวจิยัขอ้ที 2 
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ตอนที 3   ผลการศึกษาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 3  
ทเีรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขา 

ผลการศึกษาทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3  ทีเรียนดว้ย
การจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขาจาํนวน 31 คน ปรากฏดงัตารางที 13 

 
ตารางที 13    คะแนนเฉลียทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณทีเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบ 

       ไตรสิกขาของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 จาํแนกตามรายดา้น 
 

ทกัษะการคิด 
อย่างมีวจิารณญาณ 

คะแนน
เต็ม 

ก่อนเรียน หลงัเรียน 

x̄   S.D. ระดับ ลาํดับ
ที x̄   S.D. ระดับ ลาํดับ 

ที 
การอา้งอิงหรือสรุปความ 4 1.13 0.56 ตาํ 3 2.35 0.49 ปานกลาง 3 
การยอมรับขอ้ตกลงเบืองตน้ 4 1.61 0.76 ปานกลาง 2 2.81 0.60 สูง 2 
การนิรนยั 4 0.74 0.51 ตาํ 4 1.94 0.57 ปานกลาง 5 
การตีความ 4 0.68 0.60 ตาํ 5 2.23 0.62 ปานกลาง 4 
การประเมินขอ้โตแ้ยง้ 4 2.29 0.53 ปานกลาง 1 3.61 0.50 สูงมาก 1 

เฉลยีรวมแต่ละด้าน 4 1.29 0.34 ตํา  2.59 0.30 สูง  
 

จากตารางที 13  พบวา่ ทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3  
หลงัจากทีเรียนด้วยการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขาโดยภาพรวมอยู่ในระดบัสูง (x̄  = 2.59 ,        
S.D. = 0.30) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้โดยการเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยไดด้งันี ดา้นการประเมิน
ขอ้โตแ้ยง้   (x̄  = 3.61 , S.D. = 0.50)  ดา้นการยอมรับขอ้ตกลงเบืองตน้ (x̄  = 2.81 , S.D. = 0.60) 
ดา้นการอา้งอิงหรือสรุปความ (x̄  = 2.35 , S.D. = 0.49) ดา้นการตีความ (x̄  = 2.23 , S.D. = 0.62) 
และดา้นการนิรนยั (x̄  = 1.94 , S.D. = 0.57) ตามลาํดบั      

 
ตอนที 4   ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 3 ทีมีต่อการจัดการ

เรียนรู้แบบไตรสิกขา 
ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ

ไตรสิกขาของนกัเรียนจาํนวน 31 คน ปรากฏดงัตารางที 14 
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ตารางที 14   ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ 
        แบบไตรสิกขา 
 

รายการ x̄   S.D. ระดบั 
ความคดิเห็น 

ลาํดบั
ท ี

ด้านกจิกรรมการเรียนรู้ 
1. นักเรียนรู้จักควบคุมตนเองและยอมรับกฎ กติกาใน   
การเรียนรู้ร่วมกบัผูอื้น 

4.03 0.65 เห็นดว้ยมาก 3 

2. นกัเรียนมีจิตใจจดจ่อต่อเรืองทีเรียน ทาํให้เกิดการเรียนรู้
อยา่งต่อเนือง 4.13 0.67 เห็นดว้ยมาก 2 

3. นักเรียนได้ใชปั้ญญาในการพิจารณาเรืองทีเรียนจนเกิด
ความรู้ความเขา้ใจทีถูกตอ้ง 3.87 0.67 เห็นดว้ยมาก 4 

4. ครูเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็นในเรืองที
เรียนและฝึกใหคิ้ดอยา่งมีเหตุผล 4.52 0.67 เห็นดว้ย 

มากทีสุด 1 

รวม 4.13 0.44 เห็นด้วยมาก (3) 
ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ 
1. ครูสร้างบรรยากาศทีดีในชนัเรียน ดว้ยการยิมแยม้แจ่มใส
และใหค้วามเป็นกนัเองกบันกัเรียน 

4.55 0.62 
 

เห็นดว้ย 
มากทีสุด 

1 

2. นกัเรียนมีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนัระหว่างเพือนในชนั
เรียนและครู 4.48 0.62 เห็นดว้ยมาก 2 

3. นกัเรียนมีความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนรู้ 4.00 0.63 เห็นดว้ยมาก 3 

รวม 4.34 0.49 เห็นด้วยมาก (1) 
ด้านประโยชน์ทไีด้รับ 
1. นกัเรียนไดฝึ้กฝนตนเองทงัทางกาย วาจา ใจและปัญญา
ในการทาํกิจกรรม 

 
4.06 

 
0.72 

 
เห็นดว้ยมาก 

 
3 

2. นกัเรียนรู้จกัตรึกตรองอยา่งมีเหตุผลก่อนตดัสินใจตอบ
คาํถาม 

4.10 0.65 เห็นดว้ยมาก 2 

3. นักเรียนสามารถนําความรู้ทีได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติประจาํวนัได ้

4.58 0.62 เห็นดว้ย 
มากทีสุด 

1 

รวม 4.24 0.50 เห็นด้วยมาก (2) 
ความเห็นโดยภาพรวมทุกด้าน 4.23 0.47 เห็นด้วยมาก - 
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จากตารางที 14  พบวา่ นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขาโดยภาพ
รวมอยู่ในระดบัเห็นด้วยมาก  (x̄  = 4.23 , S.D. = 0.47) เมือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า                  
ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากเป็นลําดับทีหนึง            
(x̄  = 4.34 , S.D. = 0.49)  รองลงมาไดแ้ก่  ดา้นประโยชน์ทีไดรั้บ  นกัเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่น
ระดบัเห็นดว้ยมากเป็นลาํดบัทีสอง  (x̄  = 4.24 , S.D. = 0.50)  และดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ นกัเรียน
มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากเป็นลาํดบัสุดทา้ย (x̄  = 4.13 , S.D. = 0.44) ซึงแต่ละดา้นมี
รายละเอียดดงันี 
 ดา้นบรรยากาศการเรียนรู้ นักเรียนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วยมาก  
เมือพิจารณาเป็นรายขอ้โดยการเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยไดด้งันี  ครูสร้างบรรยากาศทีดีในชนั
เรียน ดว้ยการยิมแยม้แจ่มใสและให้ความเป็นกนัเองกบันกัเรียน (x̄  = 4.55 , S.D. = 0.62)  นกัเรียน
มีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนัระหวา่งเพือนในชนัเรียนและครู  (x̄  = 4.48 , S.D. = 0.62) และ นกัเรียน
มีความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้  (x̄  = 4.00 , S.D. = 0.63) ตามลาํดบั 
 ด้านประโยชน์ทีได้รับ นักเรียนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก       
เมือพิจารณาเป็นรายขอ้โดยการเรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อยไดด้งันี  นกัเรียนสามารถนาํความรู้ที
ไดรั้บไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้(x̄  = 4.58 , S.D. = 0.62)  นกัเรียนรู้จกัตรึกตรองอยา่งมี
เหตุผลก่อนตดัสินใจตอบคาํถาม  (x̄  = 4.10 , S.D. = 0.65)  และ นกัเรียนไดฝึ้กฝนตนเองทงัทางกาย 
วาจา ใจและปัญญาในการทาํกิจกรรม  (x̄  = 4.06 , S.D. = 0.72) ตามลาํดบั 
 ด้านกิจกรรมการเรียนรู้  นักเรียนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก     
เมือพิจารณาเป็นรายขอ้โดยการเรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อยไดด้งันี  ครูเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้
แสดงความคิดเห็นในเรืองทีเรียนและฝึกให้คิดอยา่งมีเหตุผล  (x̄  = 4.52 , S.D. = 0.67)  นกัเรียนมี
จิตใจจดจ่อต่อเรืองทีเรียน ทาํใหเ้กิด การเรียนรู้อยา่งต่อเนือง  (x̄  = 4.13 , S.D. = 0.67)  นกัเรียนรู้จกั
ควบคุมตนเองและยอมรับกฎ กติกาในการเรียนรู้ร่วมกบัผูอื้น (x̄  = 4.03 , S.D. = 0.65)  และ 
นัก เ รียนได้ใช้ ปัญญาในการพิจารณาเ รือง ที เ รียนจนเ กิดความ รู้ความ เข้า ใจ ที ถูกต้อง                        
(x̄  = 3.87 , S.D. = 0.67)  ตามลาํดบั 
 สําหรับข้อเสนอแนะเพิมเติมของนักเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขาพบว่า 
นกัเรียนไดฝึ้กการนงัสมาธิ ทาํให้มีความพร้อมมากขึนก่อนทีจะเรียน ไดพู้ดคุยแลกเปลียนเหตุผล
กนัภายในกลุ่ม  ไดเ้รียนรู้ร่วมกบัเพือนๆ  ไดฝึ้กฝนการคิดจากกรณีตวัอยา่งทาํให้ไดรั้บมุมมองและ
ความคิดเห็นทีหลากหลายมากยิงขึน นอกจากนีการศึกษากฎหมายอาญาจากสถานการณ์ตวัอย่าง   
ทาํใหเ้กิดความเขา้ใจเพิมขึนดว้ย 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ประมวลผลการสังเกตจากการจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขา  
 

 นอกจากการวิจยัดงักล่าวแลว้ ในระหวา่งการจดักระบวนการเรียนรู้แบบไตรสิกขา ผูว้ิจยั
ไดส้ังเกตและบนัทึกผลการจดัการเรียนรู้แลว้นาํมาสรุปไว ้ดงันี 

1. สถานการณ์ตวัอยา่งของแต่ละกลุ่มทีไดรั้บไปนนัมีความยากง่ายทีแตกต่างกนัไป ทาํให้
การอภิปรายหาขอ้สรุปของแต่ละกลุ่มเสร็จไม่พร้อมกนัจึงทาํให้กลุ่มทีเสร็จก่อนนงัคุยนอกประเด็น
ทีไม่เกียวขอ้งกบักิจกรรมทีเรียนซึงส่งเสียงรบกวนกลุ่มอืนๆ ทียงัทาํกิจกรรมไม่เสร็จ  อีกทงัยงัทาํ
ใหเ้วลาในการดาํเนินกิจกรรมอืนๆ ล่าชา้ออกไปดว้ย  

2. กิจกรรมการเรียนรู้ทีเริมตน้ดว้ยขนัปัญญาสิกขา เป็นขนัทีครูให้สถานการณ์ตวัอยา่งกบั
นกัเรียนเพืออภิปรายก่อน โดยทียงัไม่ไดส้อนเนือหาสาระใหก้บันกัเรียน ดงันนันกัเรียนจะวิเคราะห์
และตอบคาํถามจากความรู้สึกนึกคิดของตนเองโดยทีไม่มีขอ้มูลมาใชใ้นการพิจารณา ทาํให้คาํตอบ
ทีไดน้นัไม่ถูกตอ้งและไม่ชดัเจนเท่าทีควร ครูตอ้งอธิบายเพิมเติมและใหค้าํแนะนาํอยา่งต่อเนือง  
 3. ในขนัทีนกัเรียนร่วมกนัอภิปราย วิเคราะห์สถานการณ์ตวัอยา่งร่วมกนัภายในกลุ่มของ
ตนเองนนั ยงัมีนกัเรียนบางคนทีขาดความสนใจและการเอาใจใส่ต่อการปฏิบติักิจกรรม ชวนเพือน
กลุ่มอืนคุยเล่นกนับา้ง แต่ครูก็ไดว้า่กล่าวตกัเตือนและหกัคะแนนเพือเป็นการลงโทษ 
 4. ในการดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละขนัตอนโดยภาพรวม นกัเรียนส่วนใหญ่มีความ
สนใจและตงัใจเรียนค่อนขา้งดี มีความกระตือรือร้นและให้ความร่วมมือในการปฏิบติักิจกรรม
ตามทีครูมอบหมายให้อย่างสมาํเสมอ ทาํให้การจดักิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามทีครูกาํหนดไว ้  
แต่อาจมีบางแผนการจดัการเรียนรู้ทีนกัเรียนทาํแบบฝึกหดัเสร็จไม่ทนัภายในคาบเรียน แต่ครูไดใ้ห้
กลบัไปทาํเป็นการบา้นแลว้นาํมาส่งในวนัต่อไป 
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บทท ี 5 

 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัเรือง การพฒันาผลการเรียนรู้ เรือง กฎหมายอาญาน่ารู้ และทกัษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  ของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 3  ด้วยการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขาในครังนี     
เป็นการวิจัย เ ชิงทดลอง  (Experimental Research)  ซึงมีแบบแผนการวิจัย ก่อนทดลอง                       
(Pre Experimental Designs) แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและหลงั (The One - Group Pretest - Posttest 

Design)  โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ 1) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรือง กฎหมายอาญาน่ารู้ ของนกัเรียน
ชนัมธัยมศึกษาปีที 3  ก่อนและหลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา 2) เปรียบเทียบทกัษะ
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3  ก่อนและหลงัเรียนดว้ยการจดัการ
เรียนรู้แบบไตรสิกขา 3) ศึกษาทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3     
ทีเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา  และ 4) ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา
ปีที 3 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา  ซึงกลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยัครังนีคือ นกัเรียนชนั
มธัยมศึกษาปีที 3/1  ภาคเรียนที 1  ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนกาํแพงแสนวิทยา  อาํเภอกาํแพงแสน  
จงัหวดันครปฐม  สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 9  ทีเรียนรายวิชา  ส 20221  

กฎหมายเบืองตน้ เรือง กฎหมายอาญาน่ารู้  จาํนวน  31  คน ซึงได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) ดว้ยวธีิการจบัสลากโดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 

 เครืองมือทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้เรือง กฎหมายอาญาน่ารู้          
ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา ทีผา่นการตรวจหาค่าดชันี
ความสอดคล้องเท่ากับ 1.00  2) แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้  ก่อนเรียนและหลังเรียน         
(Pretest-Posttest)  เรือง กฎหมายอาญาน่ารู้ จํานวน 1 ฉบับ เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย             
ชนิด 4  ตวัเลือก  จาํนวน 40 ขอ้  มีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00  ค่าความยากง่าย (p)   
ระหวา่ง  0.44 - 0.69  ค่าอาํนาจจาํแนก (r) ระหวา่ง 0.22 - 0.44  และค่าความเชือมนัเท่ากบั 0.81     

3) แบบวดัทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียนและหลงัเรียน  มีค่าดชันีความสอดคล้อง
เท่ากบั 1.00  ค่าความยากง่าย (p) ระหวา่ง 0.39 - 0.64  ค่าอาํนาจจาํแนก (r) ระหวา่ง 0.28 - 0.50  

และค่าความเชือมนัเท่ากบั 0.75  และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน ทีมีต่อการจดั    
การเรียนรู้แบบไตรสิกขา  มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00  สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
ดําเนินการโดยใช้สถิติค่าเฉลีย (  x̄  ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  การทดสอบค่าทีแบบ             
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ไม่เป็นอิสระต่อกนั (t-test dependent)  และการวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis)  สามารถสรุป
ผลการวจิยัดงัต่อไปนี 
 

สรุปผลการวจัิย 
 

การวิจยัเรือง การพฒันาผลการเรียนรู้ เรือง กฎหมายอาญาน่ารู้ และทกัษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3  ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา สามารถสรุป
ผลการวจิยัดงันี 

1. ผลการเรียนรู้หลงัเรียนด้วยการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05      

2. ทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณหลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขาสูงกว่า
ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05  

3. ทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณหลงัจากทีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขาอยูใ่น
ระดับสูง เมือพิจารณาเป็นรายด้านโดยการเรียงลาํดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี การประเมิน        
ขอ้โต้แยง้  การยอมรับข้อตกลงเบืองต้น การอ้างอิงหรือสรุปความ การตีความ และการนิรนัย 
ตามลาํดบั 

4. ความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขาโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
เห็นดว้ยมาก ในดา้นบรรยากาศการเรียนรู้ รองลงมาไดแ้ก่  ดา้นประโยชน์ทีไดรั้บ และดา้นกิจกรรม
การเรียนรู้ ตามลาํดบั 

 
อภิปรายผล 

 
จากผลการวิจยัเรือง การพฒันาผลการเรียนรู้ เรือง กฎหมายอาญาน่ารู้ และทกัษะการคิด

อยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3  ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา สามารถ
อภิปรายผลดงันี 

1. ผลการเรียนรู้เรือง กฎหมายอาญาน่ารู้ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3  ก่อนเรียนและ
หลงัเรียนด้วยการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา พบว่า นักเรียนมีผลการเรียนรู้หลงัเรียนด้วยการ
จดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขาสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05  ซึงเป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจยัขอ้ที 1  ทงันีอาจเป็นเพราะการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขาเป็นวิธีการทีฝึกหัด
อบรมทางกาย วาจา จิตใจและปัญญาของนกัเรียนให้บรรลุจุดหมายสูงสุดจนเกิดความรู้ความเขา้ใจ
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ในเนือหาสาระทีเรียนอยา่งถูกตอ้งและชดัเจน โดยทีนกัเรียนสามารถเริมตน้ฝึกฝนจากขนัศีลสิกขา  
ขนัจิตตสิกขา หรือปัญญาสิกขา ขนัใดก่อนก็ได้ดงัทีพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2538: 609) 
กล่าวว่า ไม่ว่าเรากาํลงัฝึกอบรมอยู่ในช่วงตอนใดของไตรสิกขาก็ตาม การปฏิบติัแต่ละขนัของ
ไตรสิกขาย่อมดาํเนินอยู่เรือยไปตลอดเวลาทุกช่วงตอน มองดูในแง่หนึงเป็นเหมือนว่ามีระบบ     
การฝึกจากขา้งนอกและระบบการฝึกจากขา้งในซึงทาํงานประสานขานรับกนัดว้ยดี   

จากลักษณะของกระบวนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวทาํให้นักเรียนเกิดวิธีการเรียนรู้ที
หลากหลายอนัจะนาํไปสู่ความชดัแจง้ในเนือหาทีเรียนมากยิงขึน ไดรู้้จกัการควบคุมพฤติกรรมของ
ตนเองให้อยู่ในกฎระเบียบทีกําหนดไว้ ได้ฝึกจิตใจของตนให้เป็นผู ้ที มีความรับผิดชอบ  
ขยนัหมนัเพียร มีความกระตือรือร้น มีจิตใจจดจ่ออยูก่บัสิงทีไดรั้บมอบหมายและมีสติอยูต่ลอดเวลา 
ได้ฝึกปัญญาของตนเองทาํให้เป็นผูที้รู้จักคิดพิจารณาตรึกตรองอย่างรอบคอบ รู้จ ักแก้ปัญหา         
คิดอยา่งมีเหตุผล  มีการแลกเปลียนเรียนรู้ระหวา่งกนัจนทาํใหเ้กิดความรู้ทีถูกตอ้ง ถือเป็นการฝึกให้
นักเรียนได้ลงมือปฏิบติักิจกรรมด้วยตนเอง ดงัทีบรรเทา กิตติศกัดิ (2528: 289-290) กล่าวว่า        
การจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา เป็นวธีิสอนทียดึศีล สมาธิ ปัญญาเป็นแนวทางในการปฏิบติั ฉะนนั
การสอนแบบไตรสิกขาจึงเป็นการสอนทีให้นกัเรียนไดป้ฏิบติัจริง ดงัจะเห็นไดจ้ากวิธีการจดัการ
เรียนรู้ในแต่ละขนัตอนโดยเรียงลาํดบัขนัตอนการจดัการเรียนรู้ทีเริมตน้ดว้ยขนัศีลสิกขา มีจาํนวน   
4 แผน ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้ที 1 เรือง ความรู้ทวัไปเกียวกบักฎหมายอาญา  แผนการจดัการ
เรียนรู้ที 4 เรือง ความผิดเกียวกบัเสรีภาพและชือเสียง  แผนการจดัการเรียนรู้ที 7 เรือง ความผิด
เกียวกบัความมนัคงของรัฐ และแผนการจดัการเรียนรู้ที 10 เรือง โทษทางอาญาและเหตุยกเวน้โทษ  
ซึงการจดักิจกรรมในขนัศีลสิกขานี จะเน้นการควบคุมพฤติกรรมของนกัเรียนก่อนทีจะเริมปฏิบติั
กิจกรรม ทาํใหน้กัเรียนจะไดฝึ้กการควบคุมพฤติกรรมของตนเองทงัทางกาย วาจาให้อยูใ่นระเบียบ
กฎเกณฑ์ทีกาํหนดไว ้ทาํให้เป็นผูที้มีระเบียบวินยัและมีแนวทางในการปฏิบติัตนไดอ้ย่างถูกตอ้ง  
สําหรับแผนการจดัการเรียนรู้ทีเริมตน้ดว้ยขนัจิตตสิกขา มีจาํนวน 3 แผน ไดแ้ก่ แผนการจดัการ
เรียนรู้ที 2  เรืองการกระทาํผดิรูปแบบต่างๆ  แผนการจดัการเรียนรู้ที 5 เรือง ความผิดเกียวกบัทรัพย ์
และแผนการจัดการเรียนรู้ที 8 เรือง ความผิดเกียวกับการปกครอง ซึงการจัดกิจกรรมใน                
ขนัจิตตสิกขานี จะเน้นการฝึกจิตใจของนกัเรียน เช่น ฝึกการนงัสมาธิ รวบรวมจิตใจและความคิด
ของตนให้แน่วแน่เป็นจุดเดียว เพือให้ตนเองมีจิตใจทีสงบ มีสติอยู่ตลอดเวลา จดจ่ออยู่กบัสิงที
ไดรั้บมอบหมายและพร้อมทีจะเรียนหรือปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ต่อไป รวมทงัไดร้ะลึกถึงการกระทาํ
ทงัทีเป็นสิงทีดีและเป็นสิงไม่ดี ไดท้บทวนถึงพฤติกรรมของตนเองว่าการกระทาํของตนทีผา่นมา
นนัสร้างความเดือดร้อนหรือความไม่สงบสุขต่อตนเองหรือสังคมอยา่งไรบา้ง และแผนการจดัการ
เรียนรู้ทีเริมต้นด้วยขันปัญญาสิกขา  มีจํานวน  3 แผน ได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้ที  3                 
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เรือง ความผิดเกียวกบัชีวิตและร่างกาย  แผนการจดัการเรียนรู้ที 6 เรือง ความผิดต่อการอยูร่่วมกนั 
และแผนการจดัการเรียนรู้ ที 9 เรือง ความผดิเกียวกบัการปลอมและการแปลง ซึงการจดักิจกรรมใน
ขนัปัญญาสิกขานี จะเน้นให้นกัเรียนไดฝึ้กการคิดอย่างมีเหตุผล รู้จกัคิดพิจารณาตรึกตรองอย่าง
รอบคอบ รู้จกัแกปั้ญหา รู้จกัการอภิปรายแลกเปลียนความคิดเห็นระหวา่งกนัโดยอาศยัความรู้ของ
ตนทีมีอยูเ่ดิม ทาํใหน้กัเรียนไดแ้ลกเปลียนมุมมองระหวา่งกนั ทาํความเขา้ใจกบัสิงต่างๆ ทีเรียนจาก
สถานการณ์ตวัอยา่งจนเกิดการเรียนรู้และมีความรู้ความเขา้ใจอยา่งถูกตอ้ง  

ผลการวจิยัทีเกิดขึนนนัสอดคลอ้งกบัพระธรรมปิฎก ป.อ.ปยุตฺโต (2538: 601-604)  ทีกล่าว
อีกว่า ไตรสิกขาเป็นขอ้ปฏิบติัทีเป็นหลกัสําหรับฝึกอบรมกาย วาจา จิตใจและปัญญาให้เจริญงอก
งามยิงขึนไปจนบรรลุจุดหมายสูงสุด อนัได้แก่  1) อธิศีลสิกขา เป็นการฝึกอบรมในด้านความ
ประพฤติ ระเบียบวินยั ให้มีสุจริตทางกาย วาจาและอาชีวะ 2) อธิจิตตสิกขา เป็นการฝึกอบรมทาง
จิตใจ การปลูกฝังคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพจิตและรู้จกัใช้ความสามารถในกระบวนการสมาธิ 
และ 3) อธิปัญญาสิกขา เป็นการฝึกอบรมทางปัญญาอยา่งสูง ทาํให้เกิดความรู้แจง้ ซึงสอดคลอ้งกบั    
เพญ็รุ่ง ปานใหม่ (2544: 21-22) ทีกล่าววา่  ศีล เป็นเรืองการฝึกพฤติกรรม  เครืองมือทีใชใ้นการฝึก
ศีล คือ วนิยัของเด็ก สาํหรับสมาธิเป็นเรืองการฝึกในดา้นจิตใจ การอบรมเด็กทาํให้มีความอ่อนนอ้ม
ถ่อมตน เห็นอกเห็นใจผูอื้น ความมีนาํใจ  มีความขยนัหมนัเพียร มีความรับผิดชอบ มีความแน่วแน่
มีความกระตือรือร้น มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีสติ  และปัญญาเป็นเรืองของการฝึกหรือพฒันาในดา้นการ
รู้ความจริง นนัคือ เด็กควรไดรั้บการอบรมสังสอนในทางทีถูกทีควรในเรือง  ความเชือ การรู้จกัคิด 
รู้จกัพิจารณา รู้จกัวินิจฉยั ไตร่ตรอง รู้จกัแกปั้ญหา รู้จกัดาํเนินการต่างๆ อยา่งมีเหตุผล รู้จกัคิดการ
ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิงเน้นการรู้ตรงตามความเป็นจริงของสิงทงัหลายทงัปวง          
และสุมน อมรวิวฒัน์ (2528: 47) ยงัไดก้ล่าวอีกวา่  การจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา เป็นการสอนที
เชือวา่คนทีมีปัญญาและเกิดปัญญาวสุิทธิขึนไดน้นัตอ้งเกิดจากมีกาํลงั (พละ) จิตใจ กาํลงัความคิดที
แน่วแน่ไม่หวนัไหวซดัสายวอกแวก ตอ้งเพง่พินิจคิดตรองในเรืองเดียว คนทีจะมีกาํลงัความคิดรวม
เป็นจุดเดียวแน่วแน่ (สมาธิ)ไม่หวนัไหว ซัดส่ายได้ต่อเมือร่างกายอยู่ในสภาพปกติเรียบร้อย        
สงบเรียบ มีระเบียบวินยั  (มีศีล) นนัคือ ถา้นกัเรียนฝึกควบคุมสภาพทางกายให้อยู่ในระเบียบวินยั
เรียบร้อยจะช่วยให้จิตใจสงบไม่ฟุ้งซ่านหวนัไหวไปนอกเรืองนอกห้องเรียน ซึงจะช่วยให้มีกาํลงั
ความคิดคมกลา้ สามารถแกปั้ญหา ทาํความเขา้ใจปัญหาได ้ทาํใหเ้กิดปัญญา  มีความรู้แจง้เรืองนนัๆ 
(ปัญญา) ไดด้้วยตนเอง  นอกจากนียงัสอดคล้องกบังานวิจยัของจาตุพร อยู่ศิริ (2552: 148-149)      
ไดท้าํวิจยัเรือง การพฒันาผลการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ดว้ยการคน้พบเรือง ความรู้พืนฐาน
ทางเศรษฐศาสตร์ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา ผลการวิจยั
พบว่า ผลการเรียนรู้เรือง ความรู้พืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 1       
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หลงัการจดัการเรียนรู้ตามหลกัไตรสิกขาสูงกว่าก่อนการจดัการเรียนรู้ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที
ระดับ .05 และยงัสอดคล้องกับงานวิจัยของอุบล นนทฤทธิ (2553: 53-54) ได้ทาํวิจัยเรือง               
ผลการสอนแบบไตรสิกขาทีมีผลสัมฤทธิทางการเรียนเรือง หลกัธรรมในรายวิชา ส 43102 สาระ
พระพุทธศาสนา ของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 6 โรงเรียนศรีธวชัวิทยาลยั จงัหวดัร้อยเอ็ด 
ผลการวิจยัพบว่า ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียนหลงัเรียน โดยใช้วิธีสอนแบบไตรสิกขา     
สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 
 2. ทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3  ก่อนเรียนและหลงั
เรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา พบว่า นกัเรียนมีทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลงั
เรียนด้วยการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05     
ซึงเป็นไปตามสมมติฐานการวจิยัขอ้ที 2  ทงันีอาจเป็นเพราะวธีิการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขาทีครู
มุ่งเน้นให้นกัเรียนไดฝึ้กฝนตนเองตงัแต่การควบคุมพฤติกรรมทางกาย วาจาให้อยูใ่นสภาวะทีเป็น
ปกติ  มีระเบียบวินัยในการเรียนรู้  เช่น การสร้างกฎกติกาต่างๆ ร่วมกนัในการปฏิบติักิจกรรม
รวมทงัระเบียบและมารยาทในการเรียนรู้  ไดฝึ้กฝนการควบคุมจิตใจของตนเองให้มีสมาธิทีแน่วแน่ 
จิตใจจดจ่ออยูก่บัสิงทีกาํลงัปฏิบติัในห้องเรียนและพร้อมทีจะรับขอ้มูลต่างๆ จากการเรียน ไม่วา่จะ
เป็นการนงัสมาธิ หรือการศึกษาใบความรู้ดว้ยตนเอง  นอกจากนียงัไดฝึ้กฝนสติปัญญาให้เป็นผูที้มี
ความรู้ความเขา้ใจอย่างถูกตอ้งชัดเจน โดยการศึกษาสถานการณ์ตวัอย่างทีเกียวขอ้งกบัเนือหาที
เรียน ซึงวิธีการดงักล่าวจะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกหัดอบรมรวมทงัพฒันาตนเองทงัทางกาย วาจา  
จิตใจและปัญญาให้เป็นผูที้มีความพร้อมทุกๆ ด้านอันจะนําไปสู่ความรู้ความเข้าใจทีถูกต้อง           
มีประสิทธิภาพและสามารถคิดพิจารณาตรึกตรองอย่างรอบคอบเกียวกบัขอ้มูลหรือสถานการณ์
ต่างๆ สามารถวิเคราะห์ และประเมินค่าในเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ ทีเป็นปัญหาหรือ        
ขอ้โตแ้ยง้ โดยอาศยัความรู้ ความคิดและประสบการณ์ของตนเพือนาํไปสู่การตดัสินใจและเลือก
ปฏิบติัหรือหาคาํตอบในสิงทีเหมาะสมดว้ยหลกัการและเหตุผล  
 จะเห็นไดว้า่วธีิการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขานนัประกอบดว้ย  1) ขนัศีลสิกขา เป็นขนัที
นกัเรียนควบคุมกายและวาจาพร้อมทีจะปฏิบติักิจกรรม 2)  ขนัจิตตสิกขา ขนัทีนกัเรียนมีจิตมุ่งมนั
และจดจ่ออยา่งต่อเนืองอยูก่บัสิงทีไดรั้บมอบหมาย และ 3) ขนัปัญญาสิกขา เป็นขนัทีกระตุน้ให้
นกัเรียนไดฝึ้กคิดอยา่งมีเหตุผล เกิดความรู้ความเขา้ใจสิงต่างๆ  ซึงในขนัปัญญาสิกขาถือเป็นขนัทีมี
ความสําคัญอันจะนําไปสู่การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เนืองจากเป็นขันทีให้นักเรียนได้ศึกษา
สถานการณ์ตวัอยา่งแลว้ร่วมกนัอภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นคาํถามตามหลกัวิจารณญาณเพือหา
คาํตอบอย่างมีเหตุผลแล้วร่วมกันหาข้อสรุปของกลุ่มตนเอง ซึงสอดคล้องกับกรมวิชาการ       
(2545: 175) และสุมน อมรววิฒัน์ (2513: 47 - 48) กล่าวในทาํนองเดียวกนัวา่  การจดัการเรียนรู้แบบ
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ไตรสิกขามี 3 ขนัตอน ประกอบดว้ย 1)  ขนัศีล  (ศีลสิกขา)  คือ การควบคุมให้นกัเรียนอยู่ใน
ระเบียบวนิยัทงักายและวาจา ใหอ้ยูใ่นสภาพเรียบร้อยเป็นปกติ ร่างกายพร้อมทีจะเรียน  2) ขนัสมาธิ 
(จิตตสิกขา)  คือ การฝึกสมาธิขนัตน้ในการควบคุมสติ ให้นกัเรียนรวมจิตใจ ความคิดให้แน่วแน่
เป็นจุดเดียว เรืองเดียว  ตัดสิงรบกวนอืนๆ ออกจากความคิดและจิตใจ และ3) ขนัปัญญา        
(ปัญญาสิกขา)  คือ  ขนัทีนกัเรียนใชส้มาธิในการทาํความเขา้ใจสิงต่างๆ ทีเรียนจนเกิดการเรียนรู้ใน
เรืองนนั พิจารณาผลทีเกิดขึนเกิดปัญญาขึนในตนเอง มีมโนทศัน์ในเรืองนนัได้ถูกตอ้งตรงตาม
ความเป็นจริง ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของศิรประภา อุณหเลขกะ (2551: 80-81) ไดท้าํวิจยัเรือง   
ผลการใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบไตรสิกขาต่อผลสัมฤทธิทางการเรียนและความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ของนกัเรียนชนัประถมศึกษา   
ปีที 6 สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษานนทบุรี  เขต 2 ผลการวจิยัพบวา่  ความสามารถในการคิดอยา่งมี
วจิารณญาณระหวา่งนกัเรียนทีเรียนโดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบไตรสิกขาสูงกวา่นกัเรียนทีเรียน
โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบปกติ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01  และพรพิสมยั บุญญะ  
(2551: 72-73) ไดท้าํวจิยัเรือง ผลของการใชเ้ทคนิคการฝึก การคิดวเิคราะห์ทีละขนักบัการฝึกการคิด
แบบหมวกหกใบทีมีต่อการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 โรงเรียนบา้น
เมก็ดาํ สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามหาสารคาม เขต 2  ซึงผลการวจิพับวา่ นกัเรียนทีฝึกการคิดโดย
การใช้เทคนิคการฝึก การคิดวิเคราะห์ทีละขนั มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลงั  
การทดลองโดยรวมและเป็นรายด้านเพิมขึนจากก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที     
ระดบั .05   
 3. ทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3  ทีเรียนดว้ยการจดัการ
เรียนรู้แบบไตรสิกขา พบว่า นักเรียนมีทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลงัจากทีได้รับการจดั     
การเรียนรู้แบบไตรสิกขาอยูใ่นระดบัสูง ซึงดา้นทีนกัเรียนมีคะแนนเฉลียสูงสุดคือ ดา้นการประเมิน   
ขอ้โตแ้ยง้ ทงันีอาจเป็นเพราะครูเปิดโอกาสให้นกัเรียนกลุ่มอืนๆ ได้ร่วมกนัอภิปรายแสดงความ
คิดเห็นเกียวกบัสถานการณ์ตวัอย่างทีกลุ่มเพือนไดอ้อกมานาํเสนอหน้าชนัเรียนว่าถูกตอ้งหรือไม่ 
อยา่งไร ซึงทงักลุ่มผูเ้สนอและกลุ่มเพือนทีแสดงความคิดเห็นจะตอ้งเปิดใจยอมรับฟังและพิจารณา
ความคิดเห็นของผูอื้นอย่างเปิดกวา้ง ไม่ยึดมนัถือมนัในความคิดของตนเองเป็นหลัก จึงทาํให้
นกัเรียนไดฝึ้กการคิด ฝึกการโตแ้ยง้โดยใช้ประสบการณ์ ความรู้และเหตุผลเป็นสําคญัจนนาํไปสู่
การตดัสินใจทีถูกตอ้งอยา่งสมเหตุสมผล ซึงสอดคลอ้งกบัประพนัธ์ศิริ สุเสารัจ (2553: 103) และ
เอนนิส  (Ennis, 1985: 46, อา้งถึงใน กรมวิชาการ, 2542: 79)   กล่าวถึงคุณลกัษณะของผูที้มีทกัษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณในทาํนองเดียวกนัวา่ จะตอ้งเป็นผูมี้ใจกวา้ง คือ ยอมรับฟังและพิจารณา
ความคิดเห็นของผูอื้น ไม่ยดึมนัในความคิดของตนเองเป็นหลกั ไม่อคติ มีใจเป็นกลางและตดัสินใจ
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โดยใชข้อ้มูลประกอบเพียงพอ  การมีใจกวา้งจะทาํให้ไดข้อ้มูลทีกวา้งขวาง หลากหลาย  มากพอต่อ
การใชใ้นการตดัสินใจไดดี้มากขึน  
 นอกจากคุณลกัษณะของผูที้มีทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณดงัทีกล่าวแลว้ ยงัสอดคลอ้ง
กบับาสแชมและคณะ (Bassham and other, 2001: 25-26) ทีกล่าวว่า บุคคลดงักล่าวจะตอ้งมี
ความสามารถใช้วิจารณญาณในสถานการณ์ทีเป็นอุปสรรค มีความเขา้ใจ วิเคราะห์และประเมิน     
ขอ้โต้แยง้และมุมมองทีแตกต่าง  รับฟังมุมมองทีแตกต่างอย่างเปิดใจ  มีเหตุผลเชิงตรรกะและ
สามารถลงขอ้สรุปจากขอ้มูลหลกัฐานทีมีอยู่ได ้ ซึงทิศนา แขมมณี (2544 : 78)  ยงักล่าวอีกว่า      
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณเป็นความคิดทีสะทอ้นออกมาอย่างมีเหตุผลเพือแสดงการตดัสินใจวา่จะ
เชือหรือทาํอะไร ความคิดใดจะมี “เหตุผล”  ก็ต่อเมือสามารถทีจะอธิบายข้อถกเถียงโต้แยง้ 
(Argument) ได้อย่างสมเหตุสมผล โดยมีหลักฐานยืนยนัทีน่าเชือถือได้ สอดคล้องกับลักขณา 
สริวฒัน์ (2549: 89) และจีรวรรณ  ไตรโสรัส (2550: 14-15)  กล่าวในทาํนองเดียวกนัว่า  การคิด
อยา่งมีวิจารณญาณเป็นการใชค้วามคิดในลกัษณะวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตดัสินใจและแกปั้ญหาโดย
ยึดหลกัการคิดดว้ยเหตุผลจากขอ้มูลทีเป็นจริงมากกว่าอารมณ์และการคาดเดา  คิดดว้ยความสุขุม
รอบคอบ ใช้สติปัญญาพิจารณาไตร่ตรองเพือประเมินผลดี ผลเสียและทบทวนเพือหาข้อสรุป    
ก่อนนาํไปสู่การตดัสินใจครังสุดทา้ยวา่จะเชือหรือไม่ ทาํหรือไม่ทาํ  
 ส่วนดา้นทีนกัเรียนไดค้ะแนนเฉลียนอ้ยทีสุดคือ ดา้นการนิรนยั ทงันีอาจเป็นเพราะนกัเรียน
ขาดความเขา้ใจในเรืองของหลกัการนิรนยั อีกทงัสํานวนภาษาในขอ้กฎหมายยากต่อการตีความ
ประกอบกับประสบการณ์ทีเกียวข้องกับกฎหมายของนักเรียนย ังมีน้อย  ทําให้การเรียนรู้              
เร◌ื◌่องกฎหมายอาญาของนกัเรียนนนัยงัไม่ชดัเจนเท่าทีควร และเมือพิจารณาจากระดบัเชาวข์อง
นกัเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ทีมีอายุราว 14-15 ปี ตามทฤษฎีพฒันาการเชาวปั์ญญาของ         
พีอาเจต ์(Piaget, อา้งถึงใน สุรางค ์โควต้ระกลู, 2553: 88) จะพบวา่ เด็กในวยันีจะอยูใ่นขนั “Formal 

Operations” สามารถทีจะคิดสิงทีเป็นนามธรรมได้ ใช้เหตุผลเป็นหลักในการตัดสินใจ แต่
พฒันาการทางสติปัญญาของเด็กวยันีบางคนยงัอยูร่ะหวา่ง “Concrete Operations” (อายุ 6 – 12 ปี)  
กบั “Formal Operations” (อายุ 12 - 18 ปี) ซึงอยู่ในช่วงการเปลียนแปลงทางเชาว์ปัญญา               
จากเหตุผลดังกล่าวอาจเป็นส่วนหนึงทีทาํให้นักเรียนนันสามารถคิดนิรนัยได้ในระดบัเบืองต้น
เท่านัน แต่อาจยงัไม่สามารถคิดนิรนัยในระดบัทีซับซ้อนยิงขึนได้ นอกจากนีการพฒันาทกัษะ     
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณดา้นการนิรนยั จาํเป็นทีจะตอ้งนาํเทคนิคหรือวิธีการต่างๆ ทีหลากหลาย
มาใช้เป็นแนวทางในการสอนเพือส่งเสริมทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณให้เกิดขึนกบันกัเรียน
อยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิงขึนดงัทีทิศนา แขมมณี (2553: 338) ไดก้ล่าวถึงการนิรนยั
ว่า ครูจาํเป็นต้องหาวิธีการทีเหมาะสมในการถ่ายทอดหรือนําเสนอเนือหาสาระแก่นักเรียน         
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ควรเตรียมตวัอย่างสถานการณ์ทีมีความหลากหลายเพือช่วยให้นกัเรียนเกิดความคิดรวบยอดและ
ความเข้าใจทีชัดเจน ครูควรให้นักเรียนฝึกการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ๆ       
เพือช่วยใหน้กัเรียนเกิดความเขา้ใจทีลึกซึงขึน ซึงสอดคลอ้งกบัประพนัธ์ศิริ  สุเสารัจน์  (2553: 110) 
ไดก้ล่าวถึงแนวทางการสอนเพือส่งเสริมทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณวา่ ในการฝึกทกัษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณให้เกิดขึนแก่นักเรียน ครูควรเตรียมข้อมูลหรือสถานการณ์อย่างน้อย 2 

สถานการณ์ เพือให้นักเรียนได้สังเกตและพิจารณาตัดสินใจว่า ข้อมูลใดถูกต้องหรือมีความ
น่าเชือถือมากกวา่กนั  เตรียมขอ้ความหรือสถานการณ์ทีเป็นเหตุเป็นผลกนั แลว้นาํมาให้นกัเรียน
สรุปจากขอ้ความหลกัทีกาํหนด หรืออาจเตรียมขอ้ความหรือสถานการณ์ทีมีความสัมพนัธ์กนัแลว้
นาํมาให้นกัเรียนตดัสินใจวา่ขอ้ความใดจาํเป็นทีสุด หรือจาํเป็นตอ้งเกิดขึนก่อนจึงจะสมเหตุสมผล  
ยงัสอดคลอ้งกบัวชัรา เล่าเรียนดี (2554: 31-32)  ทีกล่าววา่ เทคนิคกรณีศึกษาและการอภิปรายเป็น
อีกเทคนิคหนึงทีช่วยส่งเสริมทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึงแมคเดท  (Mcdate, 1995,          
อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี, 2554: 31) ไดแ้นะนาํเกียวกบัเทคนิคนีวา่ ควรเริมตน้ดว้ยครูเสนอกรณี
ปัญหาหรือสถานการณ์ให้นักเรียนทังชันโดยไม่มีการสรุป  ให้นักเรียนเตรียมคําถามเพือ              
การอภิปราย ครูนาํการอภิปรายและเปิดโอกาสให้นกัเรียนสรุปแต่ละกรณี  นอกจากนีเบเยอร์และ
คอสตา (Beyer, 1985 และ Costa, 1985, อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี, 2554: 33) ยงัไดก้ล่าวอีกว่า    
การสอนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณตอ้งส่งเสริมให้นกัเรียนมีปฏิสัมพนัธ์ทีดีต่อกนัระหว่างทีเรียนรู้
และการฝึกเป็นกลุ่มจะช่วยพฒันาผลการเรียนรู้ไดดี้ขึน ควรถามคาํถามให้คิด ใช้การคิดระดบัสูง
หรือคาํถามปลายเปิดทีตอบไดม้ากกวา่  1 คาํตอบ เพราะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณจะถูกกระตุน้ถา้
หากคาํถามทีเปิดกวา้งให้ตอบไม่มีคาํตอบทีถูกตอ้งเพียงคาํตอบเดียว  รวมทงัตอ้งให้เวลานกัเรียน
คิดอยา่งพอเพียงก่อนใหต้อบคาํถามหรือแกปั้ญหา  
 นอกจากนียงัมีงานวิจยัของพสัตราภรณ์  อินทรสุวรรณ (2550: 127-133) ไดท้าํวิจยัเรือง 
การพฒันาทกัษะการคิดวิจารณญาณของนักเรียน ชันมธัยมศึกษาปีที 1 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเคหะท่าทราย กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า 
นกัเรียนมีคะแนนเฉลียหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05  
ซึงสอดคล้องกับงานวิจยัของสุนีย์ ผจญศิลป์ (2547: 64-67)  ได้ทาํวิจยัเรือง ผลการสอนแบบ
ไตรสิกขาทีมีต่อผลสัมฤทธิทางการเรียนวชิาสังคมศึกษาและการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียน
ชนัประถมศึกษาปีที 6  ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 ทีไดรั้บการสอนแบบ
ไตรสิกขามีการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที      
ระดบั .05 และแมคคริง (McCrink, 1999 : Abstract)  ไดศึ้กษาวิธีการสอนของครูและรูปแบบการ
เรียนของนกัเรียนทีส่งผลต่อการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ผลการศึกษาพบวา่ วิธีการสอนของครูส่งผล
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ต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน ครูทีสอนโดยใช้นวตักรรมทางการศึกษาประกอบ      
การเรียนการสอนจะทาํใหน้กัเรียนมีการคิดอยา่งมีวจิารณญาณมากกวา่ครูทีสอนตามปกติ 

4. ความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา 
พบวา่ นกัเรียนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่  
ดา้นบรรยากาศการเรียนรู้ นกัเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมากเป็นลาํดบัทีหนึง โดยมี
ความคิดเห็นว่า ครูสร้างบรรยากาศทีดีในชนัเรียน ดว้ยการยมิแยม้แจ่มใสและให้ความเป็นกนัเอง
กบันกัเรียนทงันีอาจเป็นเพราะการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละขนัตอน ครูไดเ้ป็นผูใ้ห้คาํแนะนาํ 
คอยช่วยเหลือนักเรียนทีไม่เขา้ใจด้วยการพูดคุยทีเป็นกนัเองด้วยการยิมแยม้และเป็นมิตร ไม่ใช้
อารมณ์ในการให้คาํแนะนําและพูดคุยด้วยวาจาทีสุภาพและคอยให้การเสริมแรงนักเรียนอย่าง
สมาํเสมอ รองลงมาไดแ้ก่  ดา้นประโยชน์ทีไดรั้บ นกัเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก
เป็นลําดับทีสอง โดยมีความคิดเห็นว่า นักเรียนสามารถนําความรู้ทีได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาํวนัได้ ทงันีอาจเป็นเพราะนกัเรียนส่วนมากไดต้ระหนกัถึงความสําคญัของกฎหมายว่า
ทุกคนจาํเป็นตอ้งทราบเพือจะไดน้าํไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาํวนั ซึงจะทาํให้นกัเรียนสามารถ
ดาํรงชีวิตอยู่ในสังคมไดอ้ย่างสงบสุข  ไม่เกิดปัญหาต่างๆ ขึนและไดรู้้ว่าสิงใดเป็นความผิดจะได้
หลีกเหลียงพฤติกรรมดงักล่าวเหล่านนั และลาํดบัสุดทา้ยไดแ้ก่  ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ นกัเรียนมี
ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก โดยมีความคิดเห็นวา่ ครูเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดแ้สดงความ
คิดเห็นในเรืองทีเรียนและฝึกให้คิดอย่างมีเหตุผล ทงันีอาจเป็นเพราะในกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละ
ขนัตอน ส่วนมากครูไดเ้ปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็น โดยครูเป็นผูก้ระตุน้ให้นกัเรียน
คิดและตอบคาํถามอย่างสมาํเสมอ เช่น ในช่วงของการอภิปรายร่วมกนัระหว่างครูและนักเรียน     
ครูจะคอยตงัคาํถามอยา่งสมาํเสมอแลว้ใหน้กัเรียนช่วยกนัตอบคาํถาม และนกัเรียนคนใดทีตอบถูกก็
จะมีการเสริมแรงด้วยคาํชมเชยหรือการปรบมือ และในการแบ่งกลุ่มศึกษาสถานการณ์ตวัอย่าง 
นกัเรียนส่วนใหญ่ได้ร่วมกนัแสดงความคิดเห็น แลกเปลียนมุมมองของตนเองกบัเพือนๆ ในชัน
เรียนด้วย  จึงทาํให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นและฝึกคิดอย่างสมาํเสมอ สอดคล้องกับ            
โบรฟี (Brophy, 1992, อา้งถึงใน สุรางค ์โควต้ระกลู, 2553: 14) ทีกล่าววา่ ครูจะตอ้งเขา้ใจธรรมชาติ
ของกระบวนการเรียนรู้และสามารถทีจะใหว้ธีิสอนทีเหมาะสม จดับรรยากาศในหอ้งเรียนให้เอือต่อ
การเรียนรู้ และจูงใจให้นักเรียนอยากเรียนรู้ ตอ้งช่วยเหลือนักเรียนให้มีพฒันาการทงัทางด้าน
สติปัญญาและด้านบุคลิกภาพ  สามารถสือสารกบัผูอื้นได้ดีและมีความสัมพนัธ์อนัดีหรือตอ้งมี
มนุษยสัมพนัธ์ สามารถแกปั้ญหาและตดัสินใจได ้โดยส่งเสริมการพฒันานกัเรียนให้ไปในทางบวก
เพือใหน้กัเรียนมีชีวติอยูใ่นสังคมอยา่งมีคุณค่า มีความภูมิใจในตนเองและมีความสุข  
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 นอกจากนีเพญ็รุ่ง ปานใหม่ (2544: 21-22) กล่าววา่  การฝึกอบรมเด็กตามหลกัไตรสิกขานี
สามารถฝึกไดใ้นทุกการกระทาํของเด็กและหากหดัใหเ้ด็กรู้จกัการตรวจสอบตนเองดว้ยก็จะช่วยให้
การปฏิบติัศีล สมาธิ ปัญญา กา้วหนา้ยิงขึน นนัคือเมือทาํอะไรก็ให้พิจารณาดูวา่ การกระทาํของตน
ในครังนีทาํให้เกิดการเบียดเบียน เกิดความเดือดร้อนแก่ผูห้นึงผูใ้ดหรือไม่ (ศีล) ในการกระทาํ
เดียวกันนี จิตใจของตนเป็นอย่างไร  ทาํสิงนันไปด้วยจิตใจทีปรารถนาดีต่อกัน ทาํด้วยความ
ขยนัหมนัเพียร ความรับผิดชอบ ความศรัทธา  ความมีสติ (สมาธิ) และการกระทาํครังนี ทาํด้วย
ความรู้ความเขา้ใจในเรืองทีทาํ มีความเขา้ใจกฎเกณฑ์และความมุ่งหมาย ทาํโดยมีการคิดพิจารณา
ไตร่ตรองอยา่งรอบคอบ มองเห็นถึงผลดีผลเสียและวธีิการปรับปรุงแกไ้ขแลว้หรือไม่ (ปัญญา) และ
ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของจาตุพร อยูศิ่ริ (2552: 148-149)  ไดท้าํวจิยัเรือง การพฒันาผลการเรียนรู้
และกระบวนการเรียนรู้ด้วยการค้นพบเรือง ความรู้พืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ของนักเรียน                   
ชนัมธัยมศึกษาปีที 1 ดว้ยการจดัการเรียนรู้ตามหลกัไตรสิกขา  ผลการวจิยัพบวา่ ความคิดเห็นทีมีต่อ
การจดัการเรียนรู้ตามหลกัไตรสิกขาของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 โดยรวมพบวา่ มีความคิดเห็น
อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากทุกดา้น  เมือพิจารณารายดา้นพบวา่สามารถเรียงตามลาํดบัจากมากไปนอ้ย
ได้ดังนี  ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านประโยชน์ทีได้รับจากการจัดการเรียนรู้  และ            
ดา้นบรรยากาศการเรียนรู้ 

 

ข้อเสนอแนะ 
  

 จากผลการวิจยัเรือง การพฒันาผลการเรียนรู้ เรือง กฎหมายอาญาน่ารู้ และทกัษะการคิด
อยา่งมีวจิารณญาณ  ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3  ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขาในครังนี     
ผูว้จิยัมีขอ้คน้พบและแนวคิดทีเป็นขอ้เสนอแนะดงัรายละเอียดต่อไปนี 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการนําไปใช้ 
 1. จากการวิจยัพบว่า การจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขาในบางหัวขอ้ไม่สามารถดาํเนิน
กิจกรรมให้แลว้เสร็จภายในคาบเรียนตามทีกาํหนด เนืองจากสถานการณ์ตวัอย่างของแต่ละกลุ่มที
ไดรั้บไปนนัมีความยากง่ายทีแตกต่างกนัไป ทาํให้การอภิปรายหาขอ้สรุปของแต่ละกลุ่มเสร็จไม่
พร้อมกนัจึงทาํให้เวลาล่าช้าออกไป ดงันันครูควรเลือกใช้สถานการณ์ตวัอย่างทีมีความยากง่าย
ใกลเ้คียงกนัในการอภิปรายเพือให้นกัเรียนสามารถหาขอ้สรุปและทาํกิจกรรมเสร็จภายในเวลาที
กาํหนด   
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 2.  จากผลการวิจยัพบว่า ทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณดา้นการนิรนยัของนกัเรียนมี
คะแนนน้อยทีสุด ทงันีอาจเป็นเพราะนักเรียนขาดความเขา้ใจในหลกัการนิรนัยจึงทาํให้การฝึก
ทกัษะดา้นนีไม่สมบูรณ์เท่าทีควร  ดงันนัครูจึงควรอธิบายหลกัการนิรนยัให้นกัเรียนเกิดความเขา้ใจ
อยา่งชดัเจนก่อนแลว้ค่อยใหน้กัเรียนลงมือปฏิบติักิจกรรม  

 3.  จากการวจิยัพบวา่ โดยภาพรวมนกัเรียนมีคะแนนทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณอยูใ่น
ระดบัสูง แต่เมือพิจารณาเป็นรายด้านทงั 5 ดา้นพบว่า นักเรียนมีคะแนนอยู่ในระดบัปานกลาง
ทังหมด 3 ด้าน ดังนันเพือให้นักเรียนมีคะแนนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณทีสูงขึน                
ครูจาํเป็นตอ้งแนะนาํวธีิการศึกษาอยา่งชดัเจนก่อนทีจะให้นกัเรียนลงมือปฏิบติักิจกรรมและควรตงั
ประเด็นคาํถามทีสอดคลอ้งกบัทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณในแต่ละดา้นให้ถูกตอ้งและสมบูรณ์
มากยงิขึน 
 4. จากการวิจยัพบว่า ในขนัทีนักเรียนตอ้งส่งตวัแทนออกมานาํเสนอสาระสําคญัและ
คาํตอบจากสถานการณ์ตวัอย่างนัน นักเรียนบางกลุ่มอธิบายคาํตอบไม่ถูกต้องและไม่ชัดเจน
เท่าทีควร เนืองจากสํานวนภาษาในขอ้กฎหมายยากต่อการตีความ ดงันนัเนือหาสาระในใบความรู้
และการอธิบายสาระสําคัญของครูในข้อกฎหมาย ควรใช้สํานวนภาษาทีง่ายต่อความเข้าใจ            
ใหม้ากยงิขึน 
 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยครังต่อไป 

 1.  ควรนาํวธีิการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขาไปใชร่้วมกบัวิธีสอนแบบอุปนยัหรือวิธีสอน
แบบนิรนัยเพือพัฒนาผลสัมฤทธิทางการเรียนและทักษะด้านต่างๆ  ของนักเรียนระดับชัน
มัธยมศึกษาตอนปลายในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  เ ช่น              
สาระประวติัศาสตร์ สาระเศรษฐศาสตร์ สาระภูมิศาสตร์ เป็นตน้ 

 2. ควรนาํวิธีการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขาไปใชร่้วมกบัวิธีสอนแบบธรรมสากจัฉา เพือ
พฒันาความสามารถในการคิดวเิคราะห์สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

3. ควรนาํวิธีการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขาไปใช้ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ   
เพือพฒันาทกัษะการคิดขนัสูงสาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
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ตารางที 15   ค่าดชันีความสอดคลอ้งทีไดจ้ากการประเมินความสอดคลอ้งและความเหมาะสมของ 
        แผนการจดัการเรียนรู้ ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขาของผูเ้ชียวชาญ  
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 
ของผู้เชียวชาญคนที ∑R IOC 
1 2 3 

องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
1. องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ครบถว้นและ
มีความสัมพนัธ์กนั 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2. องค์ประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้มีลําดับ
ขนัตอนเป็นระบบ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

ข้อสรุปทวัไป 
1. ขอ้สรุปทวัไปมีความถูกตอ้ง ครอบคลุมเนือหาและ
ชดัเจน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2. ขอ้สรุปทวัไปสามารถพฒันาความคิดรวบยอดของ
นกัเรียนได ้ +1 +1 +1 3.00 1.00 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. จุดประสงคก์ารเรียนรู้สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน 
การเรียนรู้และผลการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2. จุดประสงคก์ารเรียนรู้มีความชดัเจน สามารถวดั
พฤติกรรมการเรียนรู้ได ้ +1 +1 +1 3.00 1.00 

สาระการเรียนรู้ 
1. สาระการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2. สาระการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบันกัเรียน +1 +1 +1 3.00 1.00 
3. สาระการเรียนรู้ทาํให้เกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์
และสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของนกัเรียน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
1. การจดักิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัจุดประสงค์
การเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที 15   ค่าดชันีความสอดคลอ้งทีไดจ้ากการประเมินความสอดคลอ้งและความเหมาะสมของ 
        แผนการจดัการเรียนรู้ ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขาของผูเ้ชียวชาญ  (ต่อ) 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 
ของผู้เชียวชาญคนที ∑R IOC 
1 2 3 

2. การจดักิจกรรมการเรียนรู้มีลาํดบัขนัตอนทีชดัเจนและ
สัมพนัธ์ต่อเนืองกนั 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3. การจดักิจกรรมการเรียนรู้เนน้กระบวนการคิด  
การลงมือปฏิบติัและสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

สือและเอกสารอ้างองิ 
1. สือการเรียนรู้และเอกสารอา้งอิงมีความสอดคลอ้งกบั
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ สาระการเรียนรู้และกิจกรรม   
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2. สือการเรียนรู้และเอกสารอา้งอิงทาํใหน้กัเรียนมี
ความรู้ความเขา้ใจเนือหาชดัเจนมากขึน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3. สือการเรียนรู้และเอกสารอา้งอิงมีความเหมาะสมกบั
วยัและความสามารถของนกัเรียน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

การวดัและประเมินผล 
1. การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์   
การเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2. เครืองมือทีใชว้ดัและประเมินผลมีความเหมาะสมกบั
สาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3. การวดัและประเมินผลมีการกาํหนดเกณฑใ์น         
การประเมินทีชดัเจน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4. การวดัและประเมินผลครอบคลุมทงัความรู้ ทกัษะ
และเจตคติ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

รวมทงัฉบับ 1.00 
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ตารางที 16   ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เรือง กฎหมาย 
       อาญาน่ารู้ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยการจดัการ 
       เรียนรู้แบบไตรสิกขาของผูเ้ชียวชาญ  
 

ข้อที ข้อคําถาม 
ระดับความคิดเห็น 
ของผู้เชียวชาญคนที ∑R IOC 
1 2 3 

1 ขอ้ใดอธิบายความหมายของ “กฎหมายอาญา” 
ไดถู้กตอ้ง (จาํ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2 ขอ้ใดกล่าวถึงกฎหมายอาญา ไม่ ถูกตอ้ง (จาํ) +1 +1 +1 3.00 1.00 
3 “นายโมจุดพลุในทีสาธารณะ ซึงไม่ถือว่าเป็น

ความผิด แต่ต่อมาภายหลงักฎหมายไดบ้ญัญติัถึง
การกระทาํดงักล่าวว่าเป็นความผิด ดงันนัจะนาํ
กฎหมายใหม่มาใชก้บัการกระทาํครังแรกไม่ได”้ 
จากคาํกล่าวขา้งตน้ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งทีสุด 
 (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4 “การลกัทรัพยเ์ป็นความผิด ดงันนัผูใ้ดลกัทรัพย ์
ก็ย่อมมีความผิดเช่นเดียวกัน” จากข้อความ
ขา้งตน้ขอ้ใดกล่าวไดถู้กตอ้ง  (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

5 ข้อใดกล่าว ไม่ ถูกต้องเกียวกับกฎหมายอาญา
สารบญัญติั (จาํ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

6 ข้อใดต่อไปนีเป็นลักษณะของกฎหมายอาญา 
สารบญัญติั (จาํ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

7 เพราะเหตุผลในข้อใดทีทําให้กฎหมายอาญา
จั ด เ ป็ น ก ฎ ห ม า ย ม ห า ช น ป ร ะ เ ภ ท ห นึ ง  
(เข้าใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

8 เพราะเหตุใดกฎหมายอาญาวิธีสบญัญติัสามารถ
ช่วยใหรู้้ตวัผูก้ระทาํผดิได ้(เข้าใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที 16   ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เรือง กฎหมาย 
       อาญาน่ารู้ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยการจดัการ 
       เรียนรู้แบบไตรสิกขาของผูเ้ชียวชาญ (ต่อ) 

 

ข้อที ข้อคําถาม 
ระดับความคิดเห็น 
ของผู้เชียวชาญคนที ∑R IOC 
1 2 3 

9 ขอ้ใดกล่าวถึงการกระทาํโดยสําคญัผิดไดถู้กตอ้ง
ทีสุด (เข้าใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

10 คาํว่า “เจตนาเล็งเห็นผล” ตรงกบัพฤติกรรมขอ้
ใดมากทีสุด (เข้าใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

11 “นายตน้ทาํมือถือหล่นไปใตเ้บาะรถยนต์ จึงก้ม
ลงไปเก็บมือถือในขณะทีตนกาํลงัขบัรถยนต์อยู่
บนถนน”  จากเหตุการณ์ขา้งตน้ นกัเรียนคิดว่า
การกระทําดังกล่าวเหมาะสมหรือไม่ เพราะ  
เหตุใด (ประเมินค่า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

12 “นายกาแฟยิงปืนอดัลมเพือจบัปลาในบ่อนาํทงัๆ 
ทีเห็นนายโกโกแ้ละเพือนๆ กาํลงัเล่นนาํกนัอยา่ง
สนุกสนาน” จากเหตุการณ์ขา้งตน้ นกัเรียนคิดวา่
การกระทําดังกล่าวเหมาะสมหรือไม่ เพราะ  
เหตุใด (ประเมินค่า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

13 นายกลา้ใชไ้มต้ะพดตีทา้ยทอยของนายตรีเพือให้
สลบเท่านนัเพราะไม่ชอบหน้า แต่นายกลา้ตีแรง
เกินไปจนเป็นเหตุให้นายตรีเสียชีวิตในเวลา
ต่อมา อยากทราบว่านายกล้ามีความผิดฐานใด 
(วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

14 “บอยใช้ให้เป้ไปฆ่าเอ็ม เป้เห็นเก๋ซึงเป็นคู่แฝด
กบัเอ็มเดินมา เป้เขา้ใจว่าเป็นเอ็ม จึงใช้ปืนยิงเก๋
จนตาย” จากเหตุการณ์ขา้งต้น เป้ผิดตามข้อใด   
(วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที 16   ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เรือง กฎหมาย 
       อาญาน่ารู้ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยการจดัการ 
       เรียนรู้แบบไตรสิกขาของผูเ้ชียวชาญ (ต่อ) 

 

ข้อที ข้อคําถาม 
ระดับความคิดเห็น 
ของผู้เชียวชาญคนที ∑R IOC 
1 2 3 

15 “แมวตอ้งการลกัขโมยปากกาของแกว้ แมวเห็น
ปากกาของกล้าวางอยู่บนโต๊ะทาํงานของแก้ว 
แมวเขา้ใจผิดวา่เป็นปากกาของแกว้ แมวจึงหยิบ
ปากกาของกล้ามาเป็นของตน” จากเหตุการณ์
ดงักล่าว  ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง(วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

16 “มานะขบัรถมาดว้ยความเร็วสูงไปตามถนนทีมี
คนสัญจรไปมา จนรถของมานะชนมานีตาย” 
จากเหตุการณ์ข้างต้น  อยากทราบว่ามานะมี
ความผดิฐานใด” (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

17 คาํว่า “เหตุฉกรรจ์” มีความหมายตรงกบัขอ้ใด 
(จาํ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

18 “ความผิดฐานทอดทิงเด็ก”  คําว่าเด็กในทีนี
หมายถึงขอ้ใด (จาํ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

19 การทาํให้ผูอื้นฆ่าตวัตายนนัจะเป็นความผิดฐาน
ฆ่าคนตายโดยเจตนาในกรณีใด (เข้าใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

20 การทาํแทง้ของแพทยใ์นกรณีใด ไม ่เป็นความผิด
ทางอาญา (เข้าใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

21 “จอนทะเลาะวิวาทกบัแจ็คอยู่ขา้งถนน ขณะชก
ต่อยกนันนั จอนไดใ้ช้เทา้ถีบแจ็คกระเด็นเขา้ไป
ในถนน ทาํให้รถทีแล่นมาชนแจ็คถึงแก่ความ
ตาย” จากเหตุการณ์ดังกล่าวจอนมีความผิด
อยา่งไร (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที 16   ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เรือง กฎหมาย 
       อาญาน่ารู้ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยการจดัการ 
       เรียนรู้แบบไตรสิกขาของผูเ้ชียวชาญ (ต่อ) 

ข้อที ข้อคําถาม 
ระดับความคิดเห็น 
ของผู้เชียวชาญคนที ∑R IOC 
1 2 3 

22 “ดาํกบัแดงหยอกลอ้กนัเล่น ดาํแกลง้เตะแดง แดง
จึงจบัขาดาํยกขึนแลว้ผลกัลงกบัพืน ปรากฏวา่ดาํ
แขนหัก” จากเหตุการณ์ดงักล่าวขอ้ใดกล่าวได้
ถูกตอ้ง (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

23 “นางฝันพาลูกของตนไปปล่อยไวใ้นทางเปลียว
แล้วไม่ยอมพากลบับา้น” จากเหตุการณ์ขา้งตน้ 
นักเรียนคิดว่าการกระทําดังกล่าวมีความผิด
หรือไม่ เพราะเหตุใด (ประเมินค่า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

24 “นางโอนําลูกของตนเองไปทิงไว้หน้าสถาน
สงเคราะห์เด็ก  เนืองจากต้องการผลักภาระ
ค่าใช้ จ่ายของตนทีมีอยู่ให้ลดน้อยลง” จาก
เหตุการณ์ข้างต้น  นักเรียนคิดว่าการกระทํา
ดงักล่าวเหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด  
(ประเมินค่า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

25 “ผูก้ระทาํตอ้งไดรั้บโทษถา้หากหน่วงเหนียวหรือ
กกัขงั เด็ก ไว”้ เด็กในทีนี หมายถึงบุคคลทีมีอายุ
เท่าไร (จาํ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

26 ขอ้ใด ไม่ใช่ ลกัษณะการ “ใส่ความ” ในความผิด
ฐานหมินประมาท (จาํ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

27 ถ้าผูเ้สียหายในความผิดฐานหมินประมาทตาย
เสียก่อนร้องทุกข์ กฎหมายให้ถือว่าผู ้ใดเป็น
ผูเ้สียหายอนัจะร้องทุกขไ์ด ้(เข้าใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

28 ข้อใดต่อไปนีทีผูข้่มขืนกระทาํชําเราหญิงต้อง
ไดรั้บโทษแตกต่างจากพวก (เข้าใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที 16   ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เรือง กฎหมาย 
       อาญาน่ารู้ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยการจดัการ 
       เรียนรู้แบบไตรสิกขาของผูเ้ชียวชาญ (ต่อ) 

 

ข้อที ข้อคําถาม 
ระดับความคิดเห็น 
ของผู้เชียวชาญคนที ∑R IOC 
1 2 3 

29 ดาํไดขู้่เข็ญบงัคบัให้เด็กชายแดงอายุ 15 ปี สําเร็จ
คว ามใค ร่ ให้ แ ก่ตน  ดํา มีคว ามผิดฐ านใด  
(เข้าใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

30 การเปิดผนึกจดหมายของผูอื้นเพือล่วงรู้ขอ้ความ
นัน กฎหมายกาํหนดว่าจะเป็นความผิดเมือใด 
(เข้าใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

31 มดเอาจดหมายทีปิดผนึกนกไปให้ผึงเปิดอ่านให้
ฟัง แต่ผึงอ่านไม่ออกเพราะเป็นภาษาฝรังเศส 
ดงันนัมดและผงึมีความผดิหรือไม่ อยา่งไร 
 (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

32 พฤติกรรมของบุคคลใดต่อไปนีทีแสดงว่ามี
ความผดิฐานพรากผูเ้ยาว ์(วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

33 ขอ้ใดอธิบายลกัษณะสําคญัของคาํวา่ “ลกัทรัพย”์ 
ไดถู้กตอ้ง (จาํ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

34 ข้อใดกล่าวถึงลักษณะสําคัญของความผิดฐาน  
ชิงทรัพยไ์ดถู้กตอ้ง (จาํ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

35 ขอ้ใดเป็นลกัษณะความผดิฐานวงิราวทรัพย ์      
(เข้าใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

36 ต้อยขโมยรถมอเตอร์ไซค์ของแต้มไปขับแล้ว
นาํไปเผาเพือทาํลายหลกัฐาน อยากทราบว่าตอ้ย
มีความผดิฐานใด (เข้าใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

37 พฤติกรรมของบุคคลใดต่อไปนีทีแสดงถึง
ความผดิฐานปลน้ทรัพย ์(วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที 16   ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เรือง กฎหมาย 
       อาญาน่ารู้ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยการจดัการ 
       เรียนรู้แบบไตรสิกขาของผูเ้ชียวชาญ (ต่อ) 

 

ข้อที ข้อคําถาม 
ระดับความคิดเห็น 
ของผู้เชียวชาญคนที ∑R IOC 
1 2 3 

38 “นายบอยกระชากสร้อยคอทองคาํของนางสาว
แก้วแล้วหลบหนีไปอย่า งลอยนวล ”  จาก
สถานการณ์ข้างต้น นายบอยมีความผิดฐานใด 
(วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

39 “นายปุ๊กขู่นางแพทวา่ หากไม่นาํเงินมาให้จาํนวน 
100,000 บาท ตนจะไปเผาบา้นของนางแพท” 
จากสถานการณ์ข้างต้นข้อใดกล่าวถูกต้อง   
(วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

40 ความผิดฐานปล้นทรัพย์แตกต่างจากความผิด
ฐานชิงทรัพยอ์ยา่งไร (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

41 การกระทาํต่อสิงใดทีถือเป็นความผิดฐานเหยียด
หยามศาสนา (เข้าใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

42 กร ณี ใ ด ต่ อ ไป นี ที ผู ้ก ร ะทํา ค ว า มผิ ด ต้อ ง   
รับผิดชอบเมือทาํให้เกิดเพลิงไหมโ้ดยประมาท 
(เข้าใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

43 พฤติกรรมของบุคคลใดต่อไปนีทีแสดงว่าแต่ง
กายเป็นนกับวชโดยมิชอบ (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

44 พฤติกรรมในข้อใดต่อไปนีที ไม่ได้ แสดงถึง   
การมวัสุม (วิเคราะห์)  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

45 การกระทําข้อใดทีผู ้กระทํา  ไม่  มีความผิด   
(วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที 16   ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เรือง กฎหมาย 
       อาญาน่ารู้ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยการจดัการ 
       เรียนรู้แบบไตรสิกขาของผูเ้ชียวชาญ (ต่อ) 

 

ข้อที ข้อคําถาม 
ระดับความคิดเห็น 
ของผู้เชียวชาญคนที ∑R IOC 
1 2 3 

46 “ตาํรวจสังให้นักเรียน 20 คนทีมวัสุมอยู่ใน
อาคารเรียนและจะยกพวกไปวิวาทกบัผูอื้นเลิก
การชุมนุมมวัสุม” จากเหตุการณ์ขา้งตน้นกัเรียน
กลุ่มนีจะ ไม่ มีความผดิในกรณีใด  
(วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

47 “นายศรกบัเพือนแอบเขา้ไปในโบสถ์คริสต์เพือ
นําสีไปพ่นไม้กางเขน” จากเหตุการณ์ข้างต้น 
นักเรียนคิดว่าการกระทําดังกล่าวเหมาะสม
หรือไม่ เพราะเหตุใด  (ประเมินค่า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

48 “นายก้องกบัเพือนของตนนํายางรถยนต์มาเผา
เล่นเพือสร้างสถานการณ์จนประชาชนเขา้ใจว่า
เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึน” จากเหตุการณ์ข้างต้น 
นักเรียน  คิดว่าการกระทําดังกล่าวเหมาะสม
หรือไม่ เพราะเหตุใด (ประเมินค่า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

49 การกล่าวปราศรัยต่อสาธารณชนทวัไปผูป้ราศรัย
อาจมีความผดิไดใ้นกรณีใด (เข้าใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

50 การกระทาํใดต่อไปนีทีกฎหมายลงโทษเท่ากับ
ความผดิทีสาํเร็จแลว้ (เข้าใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

51 พฤติกรรมในข้อใดต่อไปนีทีนักเรียนสามารถ
กระทาํได ้(ประยกุต์ใช้) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

52 ขอ้ใดต่อไปนีทีนกัเรียนสามารถปฏิบติัไดโ้ดยไม่
ผดิกฎหมาย (ประยกุต์ใช้) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

 



 
 
 124 

ตารางที 16   ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เรือง กฎหมาย 
       อาญาน่ารู้ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยการจดัการ 
       เรียนรู้แบบไตรสิกขาของผูเ้ชียวชาญ (ต่อ) 

 

ข้อที ข้อคําถาม 
ระดับความคิดเห็น 
ของผู้เชียวชาญคนที ∑R IOC 
1 2 3 

53 “นายแก้ ว ร่ วมกับพวกขู่ เ ข็ญว่ า จะทํา ร้ า ย
นายกรัฐมนตรีกับคณะเพือทีจะล้มล้างหรือ
เปลียนแปลงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน” จาก
สถานการณ์ขา้งตน้นายแกว้ผดิฐานใด (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

54 การกระทาํในขอ้ใดทีแดงจะมีความผิดฐานเป็น
กบฏ (วิเคราะห์) 

+1 +1 0 2.00 0.67 

55 นัก เ รี ยน คิดว่ า ก า รห มินประมาทสถาบัน
พระมหากษตัริยถื์อเป็นความผิดหรือไม่  เพราะ
เหตุใด (ประเมินค่า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

56 จากเหตุการณ์ความไม่สงบของ 3 จังหวดั
ชายแดนภาคใต ้นักเรียนคิดว่ารัฐบาลควรแกไ้ข
ปัญหาดงักล่าวหรือไม่ เพราะเหตุใด  
(ประเมินค่า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

57 บุคคลใด ต่อไปนี  ไม่ ใ ช่  เ จ้าพนัก งานตาม
ความหมายในกฎหมายอาญา (จาํ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

58 “สินบน” มีความหมายตามขอ้ใด (จาํ) +1 +1 +1 3.00 1.00 
59 การนาํเครืองแบบตาํรวจมาแต่ง อาจเป็นความผิด

ไดใ้นกรณีใด (เข้าใจ) 
+1 +1 0 2.00 0.67 

60 คาํกล่าวในลักษณะใดถือว่าเป็นการดูหมินเจ้า
พนกังาน (เข้าใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

61 “นายมง้เป็นชาวต่างดา้ว แต่ไดแ้จง้กบัตาํรวจวา่มี
สัญชาติไทย” จากสถานการณ์ขา้งต้น นายมง้มี
ความผดิตามขอ้ใด (เข้าใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที 16   ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เรือง กฎหมาย 
       อาญาน่ารู้ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยการจดัการ 
       เรียนรู้แบบไตรสิกขาของผูเ้ชียวชาญ (ต่อ) 

 

ข้อที ข้อคําถาม 
ระดับความคิดเห็น 
ของผู้เชียวชาญคนที ∑R IOC 
1 2 3 

62 “ตาํรวจจะจบัตวันายโด่งเพราะเล่นการพนนั แต่
นายโด่งไดช้กัปืนขึนมาขู่เพือไม่ให้ตาํรวจจบักุม
ตน” จากสถานการณ์ขา้งตน้นายโด่งมีความผิด
ตามขอ้ใด (เข้าใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

63 การกระทาํในข้อใดทีเป็นความผิดฐานดูหมิน  
เจา้พนกังาน (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

64 ขอ้ใดคือเหตุผลสําคญัทีสุดที ไม่ ควรแจง้ความ
เทจ็ต่อเจา้พนกังาน (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

65 ผู ้มี เ งินตราปลอมแล้วนําออกใช้จะไม่ เ ป็น
ความผดิตามขอ้ใด (เข้าใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

66 ขอ้ใด ไม่ ถือเป็นความผิดในการปลอมเงินตรา 
(เข้าใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

67 ถ้านักเรียนทราบว่าธนบัตรทีตนมีอยู่เป็นของ
ปลอม ควรทาํเช่นไร (ประยกุต์ใช้) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

68 ถ้านักเรียนได้รับทุนการศึกษา แล้วจาํเป็น ตอ้ง
ให้คุณครูลงลายมือชือเพือรับรองความประพฤติ
ก่อนจึงจะไดรั้บทุนดงักล่าว  นกัเรียนควรปฏิบติั
เช่นไร (ประยกุต์ใช้) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

69 “สนิท ซือปากกาลูกลืนจากร้านค้าของสกุลมา
ขายโดยไม่ทราบมาก่อนว่าเป็นปากกาลูกลืน  
ทีทําปลอมเครืองหมายการค้าของผู ้อืน” จาก
เหตุการณ์ขา้งตน้สนิทไม่มีความผิด เพราะเหตุใด 
(วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที 16   ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เรือง กฎหมาย 
       อาญาน่ารู้ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยการจดัการ 
       เรียนรู้แบบไตรสิกขาของผูเ้ชียวชาญ (ต่อ) 

 

ข้อที ข้อคําถาม 
ระดับความคิดเห็น 
ของผู้เชียวชาญคนที ∑R IOC 
1 2 3 

70 การนาํป้ายทะเบียนแทจ้ริงของรถยนต์คนัหนึง
ของตนมาติดไวป้ระจาํทีรถอีกคนัหนึงของตน 
ไม่ถือเป็นความผิดฐานใช้เอกสารปลอมเพราะ
เหตุใด (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

71 นายเอขูดลบเลขทะเบียนทีพานท้ายปืนของ
ภรรยาออกหมดเพือไปขอจดทะเบียนอาวุธปืน
ใหม่ ไม่ถือเป็นการปลอมเอกสารทางราชการ
เพราะเหตุใด (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

72 ข้อใดต่อไปนี  ไม่  ถือ เป็นความผิดเ กียวกับ  
การปลอมหนงัสือเดินทาง  (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

73 ขอ้ใดต่อไปนี ไม่ใช่ ลกัษณะของโทษทางอาญา 
(จาํ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

74 ขอ้ใดต่อไปนีเป็นวธีิการลงโทษทีหนกัทีสุด 
(จาํ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

75 ข้อใดต่อไปนีจัดเป็นการลงโทษประหารชีวิต
สาํหรับหญิงมีครรภ ์(เข้าใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

76 หากผูต้อ้งโทษไม่ชาํระค่าปรับภายในระยะเวลาที
กาํหนดจะส่งผลอยา่งไร (เข้าใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

77 พฤติกรรมใดต่อไปนีทีแสดงถึงการปฏิบติัตาม
โทษปรับไดถู้กตอ้ง (ประยกุต์ใช้) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

78 พฤติกรรมใดต่อไปนี เมือกระทาํความผดิแลว้
ยอ่มไดรั้บการยกเวน้โทษ (ประยกุต์ใช้) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที 16   ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เรือง กฎหมาย 
       อาญาน่ารู้ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยการจดัการ 
       เรียนรู้แบบไตรสิกขาของผูเ้ชียวชาญ (ต่อ) 

 

ข้อที ข้อคําถาม 
ระดับความคิดเห็น 
ของผู้เชียวชาญคนที ∑R IOC 
1 2 3 

79 การกระทําความผิดในขณะมึนเมา  จะได้รับ   
การยกเวน้โทษ ถา้หากเป็นไปตามขอ้ใด  
(วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

80 ข้อใดต่อไปนีทีผูก้ระทาํได้รับการยกเวน้โทษ
สาํหรับความผดิทีกระทาํ (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

รวมทงัฉบับ 0.99 
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ตารางที 17  ผลการวเิคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบ 
     วดัผลการเรียนรู้ เรือง กฎหมายอาญาน่ารู้ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3  
     โดยใชสู้ตรของคูเดอร์ ริชาดสัน KR-20  
 

ข้อที ค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจําแนก (r) สรุปความหมาย 
1 0.69                   0.17* ใชไ้ม่ได ้
2 0.47 0.39 ใชไ้ด ้

3 0.50 0.33 ใชไ้ด ้

4 0.47 0.28 ใชไ้ด ้

5 0.58 0.39 ใชไ้ด ้

6               0.94*                   0.11* ใชไ้ม่ได ้
7 0.36                   0.06* ใชไ้ม่ได ้

8 0.50 0.33 ใชไ้ด ้

9 0.64 0.39 ใชไ้ด ้

10 0.56 0.33 ใชไ้ด ้

11 0.58 0.39 ใชไ้ด ้

12                 0.81*                   0.17* ใชไ้ม่ได ้

13 0.67 0.44 ใชไ้ด ้

14 0.44                   0.00* ใชไ้ม่ได ้

15 0.58 0.28 ใชไ้ด ้

16 0.53 0.39 ใชไ้ด ้

17 0.69 0.28 ใชไ้ด ้

18 0.56 0.22 ใชไ้ด ้

19 0.44                   0.00* ใชไ้ม่ได ้

20 0.53 0.39 ใชไ้ด ้

21 0.61 0.22 ใชไ้ด ้

22 0.53                   0.17*                ใชไ้ม่ได ้

23 0.50 0.22 ใชไ้ด ้

24 0.69                   0.06* ใชไ้ม่ได ้
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ตารางที 17  ผลการวเิคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบ 
     วดัผลการเรียนรู้ เรือง กฎหมายอาญาน่ารู้ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3  
     โดยใชสู้ตรของคูเดอร์ ริชาดสัน KR-20 (ต่อ) 
 

ข้อที ค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจําแนก (r) สรุปความหมาย 
25 0.64 0.39 ใชไ้ด ้
26 0.67 0.33 ใชไ้ด ้

27 0.56 0.22 ใชไ้ด ้

28 0.42                  -0.06* ใชไ้ม่ได ้

29 0.61 0.33 ใชไ้ด ้

30 0.53 0.28 ใชไ้ด ้

31 0.44                   0.11*                ใชไ้ม่ได ้

32 0.58 0.39 ใชไ้ด ้

33 0.67 0.22 ใชไ้ด ้

34 0.58 0.28 ใชไ้ด ้

35 0.58 0.39 ใชไ้ด ้

36 0.36                   0.06* ใชไ้ม่ได ้

37 0.56 0.22 ใชไ้ด ้

38 0.53 0.50 ใชไ้ด ้

39 0.61                   0.11* ใชไ้ม่ได ้

40 0.47 0.28 ใชไ้ด ้

41 0.56 0.22 ใชไ้ด ้

42 0.42 0.39 ใชไ้ด ้

43 0.56 0.33 ใชไ้ด ้

44                 0.86*                   0.17* ใชไ้ม่ได ้

45 0.47                   0.06* ใชไ้ม่ได ้
46 0.44 0.33 ใชไ้ด ้
47 0.56 0.22 ใชไ้ด ้
48 0.67                   0.11*                ใชไ้ม่ได ้
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ตารางที 17  ผลการวเิคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบ 
     วดัผลการเรียนรู้ เรือง กฎหมายอาญาน่ารู้ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3  
     โดยใชสู้ตรของคูเดอร์ ริชาดสัน KR-20 (ต่อ) 
 

ข้อที ค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจําแนก (r) สรุปความหมาย 
49 0.56 0.33 ใชไ้ด ้
50 0.39 0.22 ใชไ้ด ้
51 0.69 0.28 ใชไ้ด ้
52 0.61                   0.11*                ใชไ้ม่ได ้
53 0.58 0.39 ใชไ้ด ้
54 0.47 0.28 ใชไ้ด ้
55 0.67 0.22 ใชไ้ด ้
56                 0.83*                   0.00* ใชไ้ม่ได ้
57 0.50 0.22 ใชไ้ด ้
58 0.64                   0.06* ใชไ้ม่ได ้
59 0.56 0.22 ใชไ้ด ้
60 0.61 0.22 ใชไ้ด ้
61 0.47 0.28 ใชไ้ด ้
62 0.56 0.33 ใชไ้ด ้
63 0.58 0.39 ใชไ้ด ้
64 0.67 0.44 ใชไ้ด ้
65 0.61 0.22 ใชไ้ด ้
66 0.44 0.22 ใชไ้ด ้
67 0.67 0.33 ใชไ้ด ้
68 0.64 0.39 ใชไ้ด ้
69 0.47 0.28 ใชไ้ด ้
70 0.64                   0.06* ใชไ้ม่ได ้
71 0.50 0.22 ใชไ้ด ้
72 0.75                   0.06*                ใชไ้ม่ได ้
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ตารางที 17  ผลการวเิคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบ 
     วดัผลการเรียนรู้ เรือง กฎหมายอาญาน่ารู้ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3  
     โดยใชสู้ตรของคูเดอร์ ริชาดสัน KR-20 (ต่อ) 
 

ข้อที ค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจําแนก (r) สรุปความหมาย 
73 0.67 0.33 ใชไ้ด ้
74                 0.78                  -0.11* ใชไ้ม่ได ้
75 0.50 0.22 ใชไ้ด ้
76 0.58                   0.17*                ใชไ้ม่ได ้
77 0.53 0.50 ใชไ้ด ้
78 0.64 0.28 ใชไ้ด ้
79 0.47 0.39 ใชไ้ด ้
80 0.56 0.33 ใชไ้ด ้
เฉลยี 0.57 0.24 - 

 
หมายเหตุ 
 1. ขอ้สอบขอ้ที 6, 12, 44  และ 56   มีค่าความยากง่าย (p)  มากกวา่ 0.80  จดัเป็นขอ้สอบที
ง่ายเกินไปจึงตดัออก 
 2. ขอ้สอบขอ้ที 1, 6, 7, 12, 14, 19, 22, 24, 28, 31, 36, 39, 44, 45, 48, 52, 56, 58, 70, 72, 74 
และ 76 มีค่าอาํนาจจาํแนก (r) นอ้ยกวา่ 0.20  จดัเป็นขอ้สอบทีไม่สามารถจาํแนกเด็กเก่งและเด็ก
อ่อนไดจึ้งตดัออก 
 3. เนืองจากมีขอ้สอบเกินจาํนวนทีตอ้งการจึงตดัออกแบบเจาะจง ไดแ้ก่ขอ้สอบขอ้ที 4, 10, 
15, 18,  26, 29, 33, 38, 42, 50, 54, 59, 61, 63, 65, 67, 77 และ 79   
 4. รวมตดัขอ้สอบออกทงัหมด 40 ขอ้ และคงเหลือขอ้สอบจาํนวน 40 ขอ้ 
 

นอกจากนี ผูว้ิจ ัยได้หาค่าความเชือมัน (Relibility) ของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้     
เรือง กฎหมายอาญาน่ารู้ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์ ริชาดสัน         
(Kuder  Richardson )  ไดเ้ท่ากบั  0.81 
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ตารางที 18  คะแนนแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เรือง กฎหมายอาญาน่ารู้ ของนกัเรียนชนั 
     มธัยมศึกษาปีที 3  ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา 

 
คนที ก่อนเรียน หลงัเรียน คนที ก่อนเรียน หลงัเรียน 

1 12 29 17 16 25 
2 14 31 18 23 34 
3 15 25 19 17 28 
4 19 31 20 19 30 
5 17 25 21 16 29 
6 14 26 22 17 27 
7 15 28 23 13 24 
8 21 31 24 15 29 
9 18 27 25 16 31 

10 20 29 26 14 32 
11 19 26 27 15 25 
12 16 30 28 15 30 
13 14 29 29 20 28 
14 18 29 30 16 24 
15 22 31 31 18 27 
16 20 26    

ก่อนเรียน x̄   =  16.90 S.D.  =  2.71 
หลงัเรียน x̄   =  28.26 S.D.  =  2.55 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 133 

ตารางที 19   ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัทกัษะการคิดทีตอ้งการของแบบวดัทกัษะการคิดอยา่งมี 
        วจิารณญาณของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยการจดัการ 

       เรียนรู้แบบไตรสิกขาของผูเ้ชียวชาญ 
 

สถานการณ์ 
ที ทกัษะการคิดอย่างมีวจิารณญาณ 

ระดับความคิดเห็น 
ของผู้เชียวชาญคนที ∑R IOC 
1 2 3 

1 

1. การอา้งอิงหรือสรุปความ +1 +1 +1 3.00 1.00 
2. การยอมรับขอ้ตกลงเบืองตน้  +1 +1 +1 3.00 1.00 
3. การนิรนยั +1 +1 +1 3.00 1.00 
4. การตีความ +1 +1 +1 3.00 1.00 
5. การประเมินขอ้โตแ้ยง้ +1 +1 +1 3.00 1.00 

2 

1. การอา้งอิงหรือสรุปความ +1 +1 +1 3.00 1.00 
2. การยอมรับขอ้ตกลงเบืองตน้  +1 +1 +1 3.00 1.00 
3. การนิรนยั +1 +1 +1 3.00 1.00 
4. การตีความ +1 +1 +1 3.00 1.00 
5. การประเมินขอ้โตแ้ยง้ +1 +1 +1 3.00 1.00 

3 

1. การอา้งอิงหรือสรุปความ +1 +1 +1 3.00 1.00 
2. การยอมรับขอ้ตกลงเบืองตน้  +1 +1 +1 3.00 1.00 
3. การนิรนยั +1 +1 +1 3.00 1.00 
4. การตีความ +1 +1 +1 3.00 1.00 
5. การประเมินขอ้โตแ้ยง้ +1 +1 +1 3.00 1.00 

4 

1. การอา้งอิงหรือสรุปความ +1 +1 +1 3.00 1.00 
2. การยอมรับขอ้ตกลงเบืองตน้  +1 +1 +1 3.00 1.00 
3. การนิรนยั +1 +1 +1 3.00 1.00 
4. การตีความ +1 +1 +1 3.00 1.00 
5. การประเมินขอ้โตแ้ยง้ +1 +1 +1 3.00 1.00 

 
 
 



 
 
 134 

ตารางที 19   ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัทกัษะการคิดทีตอ้งการของแบบวดัทกัษะการคิดอยา่งมี 
        วจิารณญาณของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยการจดัการ 

       เรียนรู้แบบไตรสิกขาของผูเ้ชียวชาญ (ต่อ) 
 

สถานการณ์ 
ที ทกัษะการคิดอย่างมีวจิารณญาณ 

ระดับความคิดเห็น 
ของผู้เชียวชาญคนที ∑R IOC 
1 2 3 

5 

1. การอา้งอิงหรือสรุปความ +1 +1 +1 3.00 1.00 
2. การยอมรับขอ้ตกลงเบืองตน้  +1 +1 +1 3.00 1.00 
3. การนิรนยั +1 +1 +1 3.00 1.00 
4. การตีความ +1 +1 +1 3.00 1.00 
5. การประเมินขอ้โตแ้ยง้ +1 +1 +1 3.00 1.00 

6 

1. การอา้งอิงหรือสรุปความ +1 +1 +1 3.00 1.00 
2. การยอมรับขอ้ตกลงเบืองตน้  +1 +1 +1 3.00 1.00 
3. การนิรนยั +1 +1 +1 3.00 1.00 
4. การตีความ +1 +1 +1 3.00 1.00 
5. การประเมินขอ้โตแ้ยง้ +1 +1 +1 3.00 1.00 

7 

1. การอา้งอิงหรือสรุปความ +1 +1 +1 3.00 1.00 
2. การยอมรับขอ้ตกลงเบืองตน้  +1 +1 +1 3.00 1.00 
3. การนิรนยั +1 +1 +1 3.00 1.00 
4. การตีความ +1 +1 +1 3.00 1.00 
5. การประเมินขอ้โตแ้ยง้ +1 +1 +1 3.00 1.00 

8 

1. การอา้งอิงหรือสรุปความ +1 +1 +1 3.00 1.00 
2. การยอมรับขอ้ตกลงเบืองตน้  +1 +1 +1 3.00 1.00 
3. การนิรนยั +1 +1 +1 3.00 1.00 
4. การตีความ +1 +1 +1 3.00 1.00 
5. การประเมินขอ้โตแ้ยง้ +1 +1 +1 3.00 1.00 

รวมทงัฉบับ 1.00 
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ตารางที 20   ผลการวเิคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบวดัทกัษะการคิด 
      อยา่งมีวจิารณญาณ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 โดยใชสู้ตรของคูเดอร์ ริชาดสัน  
      KR-20  

 
สถานการณ์ 

ที ข้อที ค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจําแนก (r) สรุปความหมาย 

1 

1 0.44 0.22 ใชไ้ด ้
2 0.53 0.28 ใชไ้ด ้
3 0.56 0.33 ใชไ้ด ้

4 0.61 0.22 ใชไ้ด ้

5 0.53 0.28 ใชไ้ด ้

2 

1 0.42 0.39 ใชไ้ด ้
2 0.50 0.33 ใชไ้ด ้

3 0.53 0.39 ใชไ้ด ้

4 0.61 0.44 ใชไ้ด ้

5 0.53 0.50 ใชไ้ด ้

3 

1 0.58 0.39 ใชไ้ด ้

2 0.50 0.33 ใชไ้ด ้

3 0.53 0.39 ใชไ้ด ้
4 0.47 0.28 ใชไ้ด ้
5 0.44 0.33 ใชไ้ด ้

4 

1 0.50 0.33 ใชไ้ด ้
2 0.61              0.11*           ใชไ้ม่ได ้
3 0.58              0.17* ใชไ้ม่ได ้
4 0.50 0.22 ใชไ้ด ้
5 0.53 0.28 ใชไ้ด ้
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ตารางที 20   ผลการวเิคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบวดัทกัษะการคิด 
      อยา่งมีวจิารณญาณ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 โดยใชสู้ตรของคูเดอร์ ริชาดสัน  

           KR-20 (ต่อ) 
 
สถานการณ์ 

ที ข้อที ค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจําแนก (r) สรุปความหมาย 

5 

1 0.67 0.22 ใชไ้ด ้
2 0.64              0.06*           ใชไ้ม่ได ้
3 0.64 0.28 ใชไ้ด ้
4 0.47 0.28 ใชไ้ด ้
5 0.58              0.17*           ใชไ้ม่ได ้

6 

1 0.58 0.28 ใชไ้ด ้
2 0.56 0.33 ใชไ้ด ้
3 0.61              0.11*           ใชไ้ม่ได ้
4 0.56 0.44 ใชไ้ด ้
5 0.61 0.22 ใชไ้ด ้

7 

1 0.53 0.50 ใชไ้ด ้

2 0.58 0.39 ใชไ้ด ้

3 0.39 0.44 ใชไ้ด ้

4 0.56 0.33 ใชไ้ด ้

5 0.53 0.39 ใชไ้ด ้

8 

1 0.50 0.33 ใชไ้ด ้

2 0.47 0.28 ใชไ้ด ้

3 0.47 0.39 ใชไ้ด ้

4 0.56 0.33 ใชไ้ด ้

5 0.64 0.50 ใชไ้ด ้

เฉลยี - 0.54 0.31 - 
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หมายเหตุ 
  

1. แบบวดัทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณสถานการณ์ที 4  ขอ้ที 2  และ 3  สถานการณ์ที 5  
ขอ้ที 2  และ 5  และสถานการณ์ที 6  ขอ้ที 3 มีค่าอาํนาจจาํแนก (r) นอ้ยกวา่ 0.20  จดัเป็นขอ้สอบที
ไม่สามารถจาํแนกเด็กเก่งและเด็กอ่อนไดจึ้งตดัออก 

2. เพือใหไ้ดแ้บบวดัทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณตามทีกาํหนดไว ้จึงตดัสถานการณ์ที 1 
ออกแบบเจาะจง และสถานการณ์ที 4, 5 และ 6 ออก เนืองจากมีขอ้คาํถามบางขอ้ดงัทีกล่าวมา
ขา้งตน้ของแต่ละสถานการณ์ มีค่าอาํนาจจาํแนก (r) นอ้ยกวา่ 0.20  
 3. รวมตดัแบบวดัทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณทงัหมด 4  สถานการณ์ จาํนวน 20 ขอ้ 
และคงเหลือแบบวดัทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณทงัหมด 4  สถานการณ์ จาํนวน 20 ขอ้ตาม     
ทีกาํหนดไว ้
  

นอกจากนี ผู ้วิจ ัยได้หาค่าความเชือมัน (Relibility) ของแบบวดัทักษะการคิดอย่างมี
วจิารณญาณ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3  ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใชสู้ตร KR-20 ของ
คูเดอร์  ริชาดสัน (Kuder Richardson )  ไดเ้ท่ากบั  0.75 
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ตารางที 21   คะแนนแบบวดัทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3  
       ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา 
 

คนที ก่อนเรียน หลงัเรียน คนที ก่อนเรียน หลงัเรียน 
1 7 12 17 4 14 
2 4 11 18 11 16 
3 8 13 19 9 15 
4 6 12 20 8 13 
5 5 10 21 6 10 
6 8 15 22 7 14 
7 6 13 23 4 11 
8 7 16 24 6 13 
9 8 14 25 6 15 

10 7 12 26 8 14 
11 6 14 27 6 12 
12 9 13 28 4 11 
13 8 14 29 7 13 
14 4 14 30 4 10 
15 6 13 31 6 12 
16 5 12    

ก่อนเรียน x̄   =  6.45 S.D.  =  1.75 
หลงัเรียน x̄   =  12.94 S.D.  =  1.65 
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ตารางที 22   คะแนนเฉลียทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณก่อนเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้ 
       แบบไตรสิกขาของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3  จาํแนกตามรายดา้น 
 

คนที 
ทกัษะการคิดอย่างมีวจิารณญาณ คะแนน

เฉลยี 
ระดับ

ความสามารถ ด้านที 1 ด้านท ี2 ด้านท ี3 ด้านท ี4 ด้านท ี5 
1 1 1 1 1 3 1.4 ตาํ 
2 1 1 0 0 2 0.8 ตาํ 
3 1 2 1 1 3 1.6 ปานกลาง 
4 1 1 1 1 2 1.2 ตาํ 
5 1 2 0 0 2 1 ตาํ 
6 2 2 1 1 2 1.6 ตาํ 
7 1 2 1 0 2 1.2 ตาํ 
8 2 1 0 1 3 1.4 ตาํ 
9 2 2 1 1 2 1.6 ปานกลาง 

10 1 2 1 1 2 1.4 ตาํ 
11 1 2 1 0 2 1.2 ตาํ 
12 1 2 1 2 3 1.8 ปานกลาง 
13 1 2 1 1 3 1.6 ปานกลาง 
14 0 1 1 0 2 0.8 ตาํ 
15 1 1 1 0 3 1.2 ตาํ 
16 1 1 0 1 2 1 ตาํ 
17 1 0 1 0 2 0.8 ตาํ 
18 1 3 2 2 3 2.2 ปานกลาง 
19 2 2 1 1 3 1.8 ปานกลาง 
20 2 3 0 1 2 1.6 ปานกลาง 
21 1 2 1 0 2 1.2 ตาํ 
22 1 2 0 1 3 1.4 ตาํ 
23 0 2 0 0 2 0.8 ตาํ 
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ตารางที 22   คะแนนเฉลียทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณก่อนเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้ 
       แบบไตรสิกขาของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3  จาํแนกตามรายดา้น (ต่อ) 

 

คนที 
ทกัษะการคิดอย่างมีวจิารณญาณ คะแนน

เฉลยี 
ระดับ

ความสามารถ ด้านที 1 ด้านท ี2 ด้านท ี3 ด้านท ี4 ด้านท ี5 
24 2 1 1 0 2 1.2 ตาํ 
25 1 1 0 1 3 1.2 ตาํ 
26 2 3 1 0 2 1.6 ปานกลาง 
27 1 1 1 1 2 1.2 ตาํ 
28 1 0 1 1 1 0.8 ตาํ 
29 1 2 1 1 2 1.4 ตาํ 
30 1 1 0 0 2 0.8 ตาํ 
31 0 2 1 1 2 1.2 ตาํ 
รวม 1.13 1.61 0.74 0.68 2.29 1.29 ระดับตํา 
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ตารางที 23  คะแนนเฉลียทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณหลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้ 
      แบบไตรสิกขาของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3  จาํแนกตามรายดา้น 

 

คนที ทกัษะการคิดอย่างมีวจิารณญาณ คะแนน
เฉลยี 

ระดับ
ความสามารถ ด้านที 1 ด้านท ี2 ด้านท ี3 ด้านท ี4 ด้านท ี5 

1 2 3 2 2 3 2.4 ปานกลาง 
2 3 2 1 2 3 2.2 ปานกลาง 
3 3 2 2 2 4 2.6 สูง 
4 2 3 2 2 3 2.4 ปานกลาง 
5 2 2 2 1 3 2 ปานกลาง 
6 3 3 2 3 4 3 สูง 
7 2 3 2 3 3 2.6 สูง 
8 3 3 3 3 4 3.2 สูง 
9 2 3 3 2 4 2.8 สูง 

10 2 3 2 2 3 2.4 ปานกลาง 
11 3 3 2 2 4 2.8 สูง 
12 2 2 3 2 4 2.6 สูง 
13 2 3 2 3 4 2.8 สูง 
14 3 3 2 2 4 2.8 สูง 
15 2 3 2 2 4 2.6 สูง 
16 2 3 2 2 3 2.4 ปานกลาง 
17 2 3 2 3 4 2.8 สูง 
18 3 4 2 3 4 3.2 สูง 
19 2 4 2 3 4 3 สูง 
20 2 3 3 2 3 2.6 สูง 
21 2 2 1 2 3 2.8 สูง 
22 3 3 2 2 4 2.8 สูง 
23 2 3 1 2 3 2.2 ปานกลาง 

 



 
 
 142 

ตารางที 23  คะแนนเฉลียทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณหลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้ 
      แบบไตรสิกขาของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3  จาํแนกตามรายดา้น (ต่อ) 
 

คนที 
ทกัษะการคิดอย่างมีวจิารณญาณ คะแนน

เฉลยี 
ระดับ

ความสามารถ ด้านที 1 ด้านท ี2 ด้านท ี3 ด้านท ี4 ด้านท ี5 
24 3 2 2 2 4 2.6 สูง 
25 2 4 2 3 4 2.8 สูง 
26 2 3 2 3 4 2.4 ปานกลาง 
27 2 3 2 2 3 2.4 ปานกลาง 
28 2 2 1 2 4 2.2 ปานกลาง 
29 2 3 1 3 4 2.6 สูง 
30 3 2 1 1 3 2 ปานกลาง 
31 3 2 2 1 4 2.4 ปานกลาง 
รวม 2.35 2.81 1.94 2.23 3.61 2.59 ระดับสูง 
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ตารางที 24   ค่าดชันีความสอดคลอ้งทีไดจ้ากการประเมินขอ้คาํถามกบัตวัแทนพฤติกรรมของ 
        แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา 
 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 
ของผู้เชียวชาญคนที ∑R IOC 
1 2 3 

ด้านกจิกรรมการเรียนรู้ 
1. นกัเรียนรู้จกัควบคุมตนเองและยอมรับกฎ กติกาใน
การเรียนรู้ร่วมกบัผูอื้น 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2. นักเรียนมีจิตใจจดจ่อต่อเรืองทีเรียน ทาํให้เกิด  
การเรียนรู้อยา่งต่อเนือง 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3. นักเรียนได้ใช้ปัญญาในการพิจารณาเรืองทีเรียนจน
เกิดความรู้ความเขา้ใจทีถูกตอ้ง 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4. ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็นในเรือง
ทีเรียนและฝึกใหคิ้ดอยา่งมีเหตุผล 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ 
1. ครูสร้างบรรยากาศทีดีในชันเรียน ด้วยการยิมแยม้
แจ่มใสและใหค้วามเป็นกนัเองกบันกัเรียน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2. นกัเรียนมีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนัระหว่างเพือนใน
ชนัเรียนและครู 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3. นักเรียนมีความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

ด้านประโยชน์ทไีด้รับ 
1. นักเรียนได้ฝึกฝนตนเองทงัทางกาย วาจา ใจและ
ปัญญาในการทาํกิจกรรม 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2. นักเรียนรู้จกัตรึกตรองอย่างมีเหตุผลก่อนตดัสินใจ
ตอบคาํถาม 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3. นกัเรียนสามารถนาํความรู้ทีไดรั้บไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติประจาํวนัได ้

+1 +1 +1 3.00 1.00 

รวมทงัฉบับ 1.00 
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ภาคผนวก  ค 
 

เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 
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แผนการจัดการเรียนรู้ครังท ี1 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม        โรงเรียนกาํแพงแสนวิทยา 
วชิา ส 20221  กฎหมายเบืองต้น                                              ชันมัธยมศึกษาปีท ี3 
 หน่วยการเรียนรู้ท ี6  : กฎหมายอาญาน่ารู้     จํานวน  10 คาบเรียน 
เรือง ความรู้ทวัไปเกียวกบักฎหมายอาญา                  จํานวน   1 คาบเรียน 

ผู้สอน   นายปุณณวชั   ทพัธวชั 
 

เรือง  ความรู้ทวัไปเกียวกบักฎหมายอาญา  
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

ส 2.1  ปฏิบติัตนตามหน้าทีของการเป็นพลเมืองดีตามกฎหมาย ประเพณีและวฒันธรรม
ไทย ดาํรงชีวติอยูร่่วมกนัในสังคมไทยและสังคมโลกอยา่งสันติสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกียวกับกฎหมายอาญา  สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติประจาํวนัและดาํรงชีวติอยูร่่วมกบัผูอื้นในสังคมไดอ้ยา่งสันติสุข 
 
ข้อสรุปทวัไป 
 ความรู้ความเขา้ใจในกฎหมายทาํให้คนเราเรียนรู้ทีจะอยู่ร่วมกนัภายใตก้ฎระเบียบของ
สังคมและอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข 
  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นกัเรียนสามารถบอกความหมายและลกัษณะของกฎหมายอาญาได้ 
 2. นกัเรียนสามารถจาํแนกประเภทของกฎหมายอาญาไดถู้กตอ้ง 
 3. นกัเรียนอธิบายถึงความสาํคญัของกฎหมายอาญาทีมีต่อการนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้
  
 
 

   ส
ำนกัหอ
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สาระการเรียนรู้ 
 1. ความหมายของกฎหมายอาญา 
 2. ลกัษณะของกฎหมายอาญา 
 3. ประเภทของกฎหมายอาญา (รายละเอียดปรากฏอยูใ่นใบความรู้เรือง ความรู้ทวัไป
เกียวกบักฎหมายอาญา) 
 
ทกัษะ/กระบวนการ 
 1. ทกัษะการคิดวเิคราะห์ 
 2. ทกัษะการประเมินค่า 
 3. ทกัษะการเชือมโยงความคิด    
    
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 1. ความมีวนิยั     

2. ใฝ่เรียนรู้ 
 3. มุ่งมนัในการทาํงาน 
 
กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขนัศีลสิกขา  

1. นกัเรียนและครูตกลงกติกาในการเรียนรู้ร่วมกนัเพือเป็นการควบคุมกาย วาจาและใจให้
พร้อมทีจะปฏิบติักิจกรรมดงันี 

 1.1 ในขณะทีนกัเรียนร่วมกนัสร้างแผนผงัความคิด (Mind mapping) บนกระดาน 
จะตอ้งช่วยกนัระดมความคิด ไม่เขียนคาํตอบนอกประเด็นทีครูกาํหนด 
  1.2 ในขณะทีศึกษาใบความรู้เรือง ความรู้ทวัไปเกียวกบักฎหมายอาญา  นกัเรียน
จะตอ้งตงัใจศึกษา ไม่ชวนเพือนคุยและมีสมาธิในการอ่าน 
  1.3 นกัเรียนจะตอ้งจบัประเด็นและทาํความเขา้ใจกบัเนือหาสาระทีอ่าน หากมีขอ้
สงสัยใหจ้ดประเด็นไวแ้ลว้นาํมาอภิปรายร่วมกนัหรือถามครู 
 2. นกัเรียนสร้างแผนผงัความคิด (Mind mapping) ของคาํวา่ “กฎหมายอาญา” ตามความ
เขา้ใจของตน โดยสุ่มนกัเรียนออกมา 2-3 คน เขียนบนกระดานเพือตรวจสอบความรู้พืนฐานของ
นักเรียน โดยครูและนักเรียนทีเหลือช่วยกันตรวจสอบความถูกตอ้งอีกครัง จากนันตงัประเด็น
คาํถามดงันี (ทกัษะการคิดวเิคราะห์,ทกัษะการประเมินค่า) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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     “นกัเรียนคิดวา่กฎหมายอาญาเป็นกฎหมายเกียวกบัอะไร” 
     (การลงโทษผูที้กระทาํความผดิ) 
     “นกัเรียนคิดวา่เพราะเหตุใดจึงตอ้งมีการลงโทษผูก้ระทาํความผดิ” 
     (เพือแกไ้ขหรือปรับปรุงพฤติกรรมของผูก้ระทาํผดิใหเ้ป็นไปในทางทีดีขึน) 
     “นกัเรียนคิดวา่กฎหมายอาญามีส่วนสาํคญัในการลงโทษผูก้ระทาํผดิไดอ้ยา่งไร” 
     (เนืองจากกฎหมายอาญาเป็นกฎหมายทีมีการกาํหนดบทลงโทษและความผิดไวอ้ย่าง
ชดัเจน หากผูใ้ดกระทาํผดิก็จะตอ้งไดรั้บโทษตามทีกฎหมายบญัญติัไว)้ 
     “การปฏิบติัตนตามกฎหมายทีกาํหนดไวจ้ะเกิดผลอยา่งไรต่อสังคม” 
     (ทาํใหส้ังคมเกิดความสงบสุข ไม่วุน่วายหรือเดือดร้อน ฯลฯ) 
    3. เชือมโยงคาํตอบของนกัเรียนดงันี “กฎหมายถือเป็นระเบียบหรือขอ้บงัคบัทีให้สมาชิก
ในสังคมยดึถือปฏิบติัตาม หากผูใ้ดฝ่าฝืนยอ่มไดรั้บบทลงโทษตามทีกฎหมายบญัญติัไว ้เช่นเดียวกบั
กฎหมายอาญาทีมีการกาํหนดบทลงโทษสาํหรับผูฝ่้าฝืนไวอ้ยา่งชดัเจนเช่นเดียวกนั”   
ขนัจิตตสิกขา  
 4. นกัเรียนใช้สมาธิในการศึกษาใบความรู้เรือง ความรู้ทวัไปเกียวกบักฎหมายอาญา ซึง
ประกอบดว้ยหัวขอ้ดงันี 1) ความหมายของกฎหมายอาญา  2) ลกัษณะของกฎหมายอาญา และ       
3) ประเภทของกฎหมายอาญา โดยใชเ้วลาประมาณ 10-15 นาที  
 5. เมือนกัเรียนศึกษาเสร็จแลว้ ใหส้มาชิกภายในกลุ่มของตนแลกเปลียนเรียนรู้และทาํความ
เขา้ใจเกียวกบัเนือหาสาระทีอ่านโดยใชก้ารซกัถามภายในกลุ่ม  
ขนัปัญญาสิกขา  
 6. ครูสุ่มนกัเรียน 4-5 คน สรุปความเกียวกบัความหมาย ลกัษณะและประเภทของกฎหมาย
อาญาตามความเข้าใจจากการศึกษาใบความรู้อย่างมีเหตุผลและใช้สติในควบคุม โดยครูเป็นผู ้
อธิบายเพิมเติมใหส้มบูรณ์  
 7. นกัเรียนทาํแบบฝึกหัดเรือง ความรู้ทวัไปเกียวกบักฎหมายอาญา เพือตรวจสอบความ
เขา้ใจของนกัเรียน โดยนกัเรียนจะตอ้งทาํใบงานดว้ยตนเองไม่ลอกคาํตอบของเพือน โดยใช้เวลา
ประมาณ 5 นาที จากนนัครูสุ่มนกัเรียนทีละ 1 คนให้เฉลยคาํตอบ พร้อมอธิบายเหตุผลวา่ทาํไมจึง
ตอบเช่นนนั โดยครูเป็นผูอ้ธิบายเพิมเติมให้สมบูรณ์ยิงขึน จากนนัเปิดโอกาสให้นกัเรียนซกัถามขอ้
สงสัย (ทกัษะการคิดวเิคราะห์, ทกัษะการเชือมโยงความคิด, ทกัษะการประเมินค่า) 
 8. ครูตงัประเด็นคาํถามดงันี “นักเรียนคิดว่าหากประชาชนปฏิบติัตามกฎระเบียบของ
บา้นเมืองจะส่งผลดีต่อสังคมอยา่งไรบา้ง” 

   ส
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     (ทาํให้ประชาชนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข  มีความสามัคคีเป็นอันหนึงอัน
เดียวกนั เคารพสิทธิและเสรีภาพซึงกนัและกนั ฯลฯ) 
 
สือการเรียนรู้ 
 1. ใบความรู้เรือง ความรู้ทวัไปเกียวกบักฎหมายอาญา 
 2. แบบฝึกหดัเรือง ความรู้ทวัไปเกียวกบักฎหมายอาญา 
 
เอกสารอ้างองิ 
เกียรติขจร วจันะสวสัดิ. คาํอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1. พิมพค์รังที 8. กรุงเทพฯ :  

หจก.จิรรัชการพิมพ,์ 2546. 
ทวเีกียรติ มีนะกนิษฐ. กฎหมายอาญาภาคทวัไป. พิมพค์รังที 11.กรุงเทพฯ : บริษทั สาํนกัพิมพ ์

วญิ ูชน จาํกดั, 2553. 
นาํแท ้มีบุญสลา้ง.ประมวลกฎหมายอาญา ฉบบัทนัสมยั. กรุงเทพฯ : ภูมิบณัฑิต, 2550. 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. กฎหมายอาญาทีน่ารู้สาํหรับประชาชน. กรุงเทพฯ : 
 โครงการศูนยก์ฎหมายสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา, 2539. 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. กฎหมายอาญา 1 : ภาคบทบญัญติัทวัไป. พิมพค์รังที 12.นนทบุรี: 

สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2544. 
สมศกัดิ เอียมพลบัใหญ่. เกร็ดกฎหมายอาญา. กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพบ์ณัฑิตอกัษร, 2547. 
หยดุ แสงอุทยั. กฎหมายอาญา ภาค 1. พิมพค์รังที 20.กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพ ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2551. 
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การวดัและประเมินผล 
 

ขอบเขตการวดั วธีิการ เครืองมือ ผู้ประเมิน 
1. ความรู้ 
    - ความรู้ทวัไปเกียวกับ
กฎหมายอาญา 

 
- การตอบปากเปล่า 
- การทาํใบงาน 

 
- ประเด็นคาํถาม 
- แบบฝึกหดั เรือง 
ความรู้ทวัไปเกียวกบั
กฎหมายอาญา 

 
-  ครู 
 

2. ทกัษะ/กระบวนการ 
    - การคิดวิเคราะห์ 
    - การประเมินค่า 
    - การเชือมโยงความคิด 

 
-  การสังเกต   
 

 
- แบบสังเกตทกัษะ /
กระบวนการ 
 

 
-  ครู 

3. เจตคติ คุณธรรมและ
จริยธรรม/คุณลักษณะอัน
พงึประสงค์ 
    - ความมีวนิยั 
    - ใฝ่เรียนรู้ 
    - มุ่งมนัในการทาํงาน  

 
 
 
-  การสังเกต 
 

 
 
 
-  แบบสังเกต
คุณลกัษณะ 
อนัพึงประสงค ์

 
 

 
-  ครู 
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บันทกึหลงัการสอน 

ผลการสอน 

 โดยภาพรวมนักเรียนมีความตังใจในการเรียนเป็นอย่างดี มีความสนใจในการศึกษา         
ใบความรู้และมีความกระตือรือร้นในการทาํใบงานเป็นอยา่งดี แต่ในช่วงทีสุ่มนกัเรียนทีละ 1 คนให้
เฉลยคาํตอบ พร้อมอธิบายเหตุผลวา่ทาํไมจึงตอบเช่นนนั นกัเรียนบางคนยงัอธิบายคาํตอบไม่ค่อย
ชดัเจน แต่ครูก็ไดอ้ธิบายเพิมเติมใหน้กัเรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจมากยงิขึน 

ปัญหาหรืออุปสรรค 
 
 ในขนัทีสุ่มนกัเรียนออกมาสร้างแผนผงัความคิดจาํนวน 3 คน นกัเรียนสามารถสร้าง
แผนผงัความคิดได้แต่ยงัไม่ชัดเจนเท่าทีควร ทงันีอาจเป็นเพราะนักเรียนมีพืนฐานความรู้เรือง 
กฎหมายอาญาไม่มากเท่าทีควร นอกจากนีในขนัทีนักเรียนศึกษาใบความรู้ ยงัมีนักเรียนบางคน
พดูคุยกนัในขณะทีกาํลงัศึกษาใบความรู้อยูท่าํใหร้บกวนสมาธิของเพือนๆ ทีกาํลงัตงัใจศึกษา 
 
ข้อเสนอแนะ 
 
 ครูควรกระตุน้ใหน้กัเรียนมีความตงัใจและสนใจในการศึกษาใบความรู้ใหม้ากขึน และให้
นกัเรียนคาํนึงถึงกติกาในการเรียนรู้ทีตกลงร่วมกนัในช่วงแรก จะช่วยใหน้กัเรียนมีความตงัใจมาก
ยงิขึน  
       

 ลงชือ................................................... 
                    (นายปุณณวชั   ทพัธวชั) 
         ผูส้อน 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กลุ่มท.ี....................................... 
 

ที ชือ-สกุล 

รายการ 

รวม การคดิวเิคราะห์ การประเมนิค่า การเชือมโยง
ความคดิ 

3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 
 
 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 
 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
7-9 
4-6 
1-3 
0 

 3 หมายถึง ดีเยยีม 
 2   หมายถึง    ดี 
 1   หมายถึง    ผา่น 
 0    หมายถึง   ไม่ผา่น 

 
 
 
 
    

แบบสังเกตทักษะ/กระบวนการ 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
  
การคิดวเิคราะห์ 
 

ดีเยยีม (3) ดี  (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 
ระบุปัญหาของเรืองที
อ่านได้อย่างละเอียด
และอ ธิบ า ย เห ตุ ผ ล
ประกอบ  ส าม า ร ถ
แยกแยะองค์ประกอบ
ต่างๆ  เพือนํามาเป็น
เกณฑ์ในการตดัสินใจ
จนสามารถส รุปได้
อย่ า ง เหมาะสมและ
ถูกตอ้ง 
 

ระบุปัญหาของเรืองที
อ่านและอธิบายเหตุผล
ประกอบ  ส าม า ร ถ
แยกแยะองค์ประกอบ
ต่างๆ  เพือนํามาเป็น
เกณฑ์ในการตดัสินใจ
จนสามารถส รุปได้
เหมาะสม 

ระบุปัญหาของเรืองที
อ่านได้เพียงเล็กน้อย 
ส า ม า ร ถ แ ย ก แ ย ะ
องค์ประกอบต่างๆ จน
สามารถสรุปได ้

ไม่สามารถระบุปัญหา  
แยกแยะองค์ประกอบ
และสรุปได ้

 
การประเมินค่า 
 

ดีเยยีม (3) ดี  (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 
ประเมินและตดัสินใจ 
เลือกวิธีการแก้ปัญหา
หรือแนวทางในการ
ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
ชัดเจนตามหลักการ
และเหตุผล 
 

ประเมินและตัดสินใจ 
เลือกวธีิการแกปั้ญหาหรือ
แนวทางในการปฏิบติัตน
ไดถู้กตอ้ง 
 
 
 

ประเมินและตัดสินใจ 
เลือกวธีิการแกปั้ญหาหรือ
แนวทางในการปฏิบติัได ้
 

ไม่สามารถประเ มิน
และตัด สินใ จ เ ลื อก
วิธีการแก้ปัญหาหรือ
แนวทางในการปฏิบติั
ตนได ้
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การเชือมโยงความคิด 
 

ดีเยยีม (3) ดี  (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 
เชือมโยงความคิดของ
ต น กั บ ข้ อ มู ล ห รื อ
หลกัการทีมีอยู่ทงัหมด
อย่าง เ ป็นระบบและ
สามารถตอบคาํถามได้
ถูกต้อง  ชัด เจนตาม
หลกัการและเหตุผล 

เชือมโยงความคิดของ
ต น กั บ ข้ อ มู ล ห รื อ
หลกัการทีมีอยู่ทงัหมด
อย่าง เ ป็นระบบและ
สามารถตอบคาํถามได้
ถูกตอ้ง 

เชือมโยงความคิดของ
ต น กั บ ข้ อ มู ล ห รื อ
หลักการ ที มีอยู่ และ
สามารถตอบคาํถามได้
ถูกตอ้ง 
 

ไม่สามารถเชือมโยง
ความคิดของตนกับ
ขอ้มูลหรือหลกัการทีมี
อยูไ่ด ้
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กลุ่มท.ี....................................... 

 

ที ชือ-สกุล 

รายการ 

รวม มีวนัิย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมันใน 
การทาํงาน 

3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 
 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 
 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
7-9 
4-6 
1-3 
0 

 3 หมายถึง ดีเยยีม 
 2   หมายถึง    ดี 
 1   หมายถึง    ผา่น 
 0    หมายถึง   ไม่ผา่น 

 
 
 
 
 
    

แบบสังเกตคุณลักษณะอนัพงึประสงค์ 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
  
มีวนัิย 

ดีเยยีม (3) ดี  (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 
ปฏิบัติตามข้อตกลง  
กฎเกณฑ์   ระ เ บียบ 
ข้ อ บั ง คั บ ข อ ง
ครอบครัว  โรงเรียน
และสังคม ไม่ละเมิด
สิทธิของผูอื้น  ตรงต่อ
เ วล า ในก า รป ฏิบั ติ
กิ จ ก ร รม ต่ า ง ๆ  ใ น
ชีวิตประจําว ัน  และ
รั บ ผิ ด ช อบ ใ นก า ร
ทาํงาน 
 

ปฏิบัติตามข้อตกลง  
กฎเกณฑ์   ระ เ บียบ 
ข้ อ บั ง คั บ  ข อ ง
ค ร อ บ ค รั ว แ ล ะ
โรงเรียน   ตรงต่อเวลา
ในการปฏิบติักิจกรรม
ต่าง ๆ  ในชีวิตประจาํวนั  
และรับผิดชอบในการ
ทาํงาน    
 

ปฏิบัติตามข้อตกลง  
กฎเกณฑ์   ระ เ บียบ 
ข้ อ บั ง คั บ ข อ ง
ค ร อ บ ค รั ว แ ล ะ
โรงเรียน  ตรงต่อเวลา
ในการปฏิบติักิจกรรม
ต่าง ๆ  ในชีวติประจาํวนั  
 
 

ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต น ต า ม
ข้อตกลง   กฎเกณฑ ์ 
ระเบียบ ขอ้บงัคบัของ
ค ร อ บ ค รั ว แ ล ะ
โรงเรียน 

 
ใฝ่เรียนรู้ 

ดีเยยีม (3) ดี  (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 
เขา้เรียนตรงเวลา  ตงัใจ
เรียน เอาใจใส่  และมี
ความเพียรพยายามใน
การเรียนรู้  มีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้และเข้า
ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
ต่าง ๆ  ทังภายในและ
ภายนอกโรงเรียนเป็น
ประจาํ 

เขา้เรียนตรงเวลา  ตงัใจ
เรียน  เอาใจใส่ และมี
ความเพียรพยายามใน
การเรียนรู้  มีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้และเข้า
ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
ต่าง ๆ  บ่อยครัง 
 
 

เขา้เรียนตรงเวลา  ตงัใจ
เรียน  เอาใจใส่ในการ
เรียน  มีส่วนร่วมในการ
เ รี ยน รู้ และ เข้ า ร่ วม
กิ จกรรมการ เ รี ยน รู้   
ต่าง ๆ  เป็นบางครัง 

ไม่ตงัใจเรียน 
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มุ่งมันในการทาํงาน 
 

ดีเยยีม (3) ดี  (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 
ตังใจและรับผิด ชอบ
ในการปฏิบติัหน้าที ที
ได้ รับมอบหมายให้
สําเร็จ มีการปรับปรุง
และพฒันาการทาํงาน
ใหดี้ขึนดว้ยตนเอง 
 

ตังใจและรับผิด ชอบ
ในการปฏิบติัหน้าที ที
ได้ รับมอบหมายให้
สําเร็จ มีการปรับปรุง
และพฒันาการทาํงาน
ใหดี้ขึน 
 

ตังใจและรับผิด ชอบ
ในการปฏิบติัหน้าที ที
ได้ รับมอบหมายให้
สําเร็จ มีการปรับปรุง
การทาํงานใหดี้ขึน 
 

ไม่ตังใจปฏิบัติหน้าที
การงาน 
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ใบความรู้ 
เรือง  ความรู้ทวัไปเกียวกบักฎหมายอาญา 

 
 
 
ความหมายของกฎหมายอาญา 
 กฎหมายอาญา คือ กฎหมายทีบญัญติัวา่ การกระทาํหรือไม่กระทาํการอยา่งใดเป็นความผดิ
และกาํหนดโทษทีจะลงแก่ผูก้ระทาํความผดิไวด้ว้ย กล่าวอีกนยัหนึง กฎหมายอาญา คือกฎหมายที
บญัญติัหา้มมิใหมี้การกระทาํอยา่งหนึงอยา่งใด หรือบงัคบัใหมี้การกระทาํอยา่งหนึงอยา่งใดโดยผูที้
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามจะตอ้งไดรั้บโทษ 
 
ลกัษณะของกฎหมายอาญา 
 1. เป็นกฎหมายทีชดัแจง้ ในขณะทีกระทาํความผิดตอ้งมีกฎหมายบญัญติัไวแ้ลว้อย่างชดั
แจง้วา่การกระทาํนนัเป็นความผิด เจา้หน้าทีผูใ้ช้กฎหมายจะสร้างกฎหมายใหม่ขึนมาใช้บงัคบัแก่
ประชาชนคนใดคนหนึงโดยเฉพาะไม่ได้ เช่น กฎหมายบญัญติัว่า “การลักทรัพย์เป็นความผิด” 
ดงันนั ผูใ้ดลกัทรัพยก์็ยอ่มมีความผดิเช่นเดียวกนั 
 2. เป็นกฎหมายทีไม่มีผลยอ้นหลงั ถา้หากในขณะทีมีการกระทาํสิงใดยงัไม่มีกฎหมาย
อาญาบญัญติัว่าเป็นความผิด แมต่้อมาภายหลงัจะมีกฎหมายบญัญติัวา่ การกระทาํอยา่งเดียวกนันนั
เป็นความผิดก็จะนํากฎหมายใหม่มาใช้กับการกระทาํครังแรกไม่ได้ (ประมวลกฎหมายอาญา   
มาตรา 2) 
  
ประเภทของกฎหมายอาญา 
 กฎหมายอาญาสามารถแยกออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. กฎหมายอาญาสารบัญญัติ หมายถึง กฎหมายทีกาํหนดว่า การกระทาํและการงดเวน้
กระทาํอยา่งใดเป็นความผดิอาญา และจะลงโทษหรือใชว้ธีิการอยา่งใดแก่การกระทาํและการงดเวน้
กระทาํอนัเป็นความผิดอาญานัน ตวับททีสําคญัๆ ของกฎหมายอาญาสารบญัญติัก็คือประมวล
กฎหมายอาญา 
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2. กฎหมายอาญาวิธีสบัญญัติ  ได้แก่ กฎหมายทีว่าด้วยวิธีสืบสวน สอบสวน ฟ้องร้อง 

พิจารณาและลงโทษผูก้ระทาํความผดิอาญา กฎหมายอาญาวธีิสบญัญติัจึงเป็นกฎหมายทีจะช่วยให้มี
การลงโทษผูก้ระทาํผิดตามความมุ่งหมายของกฎหมายอาญาสารบญัญติั ทงันีถือว่า เมือกฎหมาย
อาญาสารบญัญติัไดก้าํหนดวา่การกระทาํและการงดเวน้การกระทาํอยา่งใดเป็นความผิดและกาํหนด
โทษไวแ้ลว้เมือมีการกระทาํความผิดเกิดขึน ก็เป็นหนา้ทีของกฎหมายวิธีสบญัญติัทีกาํหนดถึงวิธีที
จะไดต้วัผูก้ระทาํความผดิมาลงโทษและจะลงโทษอยา่งใด กฎหมายอาญาวธีิสบญัญติัจึงแบ่งออกได้
เป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่ 

 2.1)  กฎหมายว่าด้วยวธีิพจิารณาความอาญา ซึงเป็นกฎหมายทีกาํหนดวา่เมือมีการ
กระทาํความผิดเกิดขึน จะมีการสืบสวน สอบสวน ฟ้องร้อง พิจารณาและลงโทษผูก้ระทาํความผิด 
กฎหมายนีสาํหรับบุคคลธรรมดาไดแ้ก่ ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 

 2.2) กฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์ ซึงเป็นกฎหมายทีกาํหนดวิธีการลงโทษ กล่าวคือ
เมือมีคาํพิพากษาอนัถึงทีสุดใหล้งโทษจาํเลยแลว้จะดาํเนินการอยา่งไร ตวัอยา่งเช่น ถา้ศาลพิพากษา
ใหป้ระหารชีวติ จะประหารดว้ยวธีิใด ถา้ให้จาํคุกจะจาํคุกอยา่งไร ในขณะจาํคุกจะมีการใชแ้รงงาน
หรืออบรมสังสอนอยา่งใด ถา้นกัโทษมีคุณงามความดีจะลดหยอ่นโทษให้อยา่งไร ฯลฯ กฎหมายที
เกียวกับเรืองนีได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ
พระราชบญัญติัราชทณัฑ ์ 
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แบบฝึกหัด 
เรือง ความรู้ทวัไปเกียวกบักฎหมายอาญา 

 
 
ชือ......................................................................................................เลขท.ี...................ชัน................ 
 
 
ตอนท ี1 : ให้นักเรียนทาํเครืองหมาย  ลงในข้อทเีป็นลักษณะสําคัญของกฎหมายอาญาและทาํ
เครืองหมาย  ลงในข้อทไีม่ใช่ลกัษณะสําคัญของกฎหมายอาญาทีกาํหนดให้ถูกต้อง 
 
1) ................. เป็นกฎหมายทีบญัญติัห้ามมิให้มีการกระทาํอยา่งหนึงอยา่งใด หรือบงัคบัให้มีการ
กระทาํอยา่งหนึงอยา่งใดโดยผูที้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามจะตอ้งไดรั้บโทษ 
2) .................. เป็นกฎหมายเกียวกบัการกระทาํของบุคคลโดยชอบดว้ยกฎหมายและมุ่งต่อผลใน
กฎหมายทีจะเกิดขึน 
3) .................. เป็นกฎหมายทีวา่ดว้ยความสัมพนัธ์ระหวา่งเอกชนต่อเอกชน 
4) .................. เป็นกฎหมายทีชดัแจง้ ไม่สามารถสร้างกฎหมายใหม่ขึนมาใชบ้งัคบัแก่ประชาชนคน
ใดคนหนึงโดยเฉพาะได ้
5) .................. เป็นกฎหมายทีไม่มีผลยอ้นหลงั หากแมต่้อมาไดมี้การบญัญติักฎหมายใหม่ขึนมาก็
ตาม การกระทาํอยา่งเดียวกนัก่อนหนา้นนัก็ไม่ถือวา่เป็นความผดิ 
6) .................. เป็นกฎหมายทีวา่ดว้ยวตัถุทีมีรูปร่างทงัทีเป็นสังหาริมทรัพยแ์ละอสังหาริมทรัพย ์
7) .................. เป็นกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัการหมนั การสมรส การหยา่ การรับบุตรบุญธรรม และ
ความสามารถของผูเ้ยาว ์
8) .................. เป็นกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นทุกชนิดของผูเ้สียหาย ตลอดจนสิทธิหนา้ทีและ
ความรับผดิชอบต่างๆ ของผูเ้สียหาย 
9) .................. เป็นกฎหมายทีกาํหนดวา่ การกระทาํและการงดเวน้กระทาํอยา่งใดเป็นความผิดอาญา 
และจะมีการลงโทษอยา่งใด 
10) ................ เป็นกฎหมายทีวา่ดว้ยวิธีสืบสวน สอบสวน ฟ้องร้อง พิจารณาและลงโทษผูก้ระทาํ
ความผดิ  
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ตอนที 2 : ให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ทีกําหนดแล้วพิจารณาว่าสถานการณ์ดังกล่าวเกียวข้องกับ
กฎหมายอาญาหรือไม่ เพราะเหตุใด 
 
1. มีวยัรุ่นกลุ่มหนึงนังดืมสุราทีร้ายขายของชาํบริเวณดา้นหลงัหมู่บา้น ต่อมามีวยัรุ่นในหมู่บา้น
เดียวกัน แต่เคยมีปัญหากันเข้ามาก่อกวน หลังจากนันทัง 2 ฝ่ายได้ทะเลาะวิวาทกันจนมี
ผูไ้ดรั้บบาดเจบ็ 2 คน และเสียชีวติ 2 คน  
 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
2. คณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้รับจาํนาํมนัสาํปะหลงัสด 10 ตนั ในวงเงินกวา่ 33,000 ลา้นบาท และ
เห็นชอบยกเลิกใชน้าํมนัเบนซิน 91 โดยสนบัสนุนปลูกพืชพลงังานเพือผลิตเอทานอลใชแ้ทนทงั
ภายในประเทศ และการส่งออก 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
3. นกัเรียนชนั ม.3 ยกพวกตีกนักบันกัเรียนชนั ม.5 ภายในโรงเรียนแห่งหนึง โดยมีการยกพวกตีกนั 
โดยใชไ้มค้มแฝก เขม็ขดั สนบัมือ เป็นอาวุธ ยกพวกตีกนัแบบชุลมุน และมีนกัเรียนชายชนั ม.5 ถูก
ทาํร้ายร่างกาย ไดรั้บบาดเจบ็ถึงกบัสลบตอ้งหามส่งโรงพยาบาล 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
4. นักแสดงหนุ่ม “หนุ่ม” อรรถพร ธีมากร จูงมือว่าทีเจา้สาว “ฝ้าย” อริญรดา ปิติมารัชต์ ไปจด
ทะเบียนสมรสทีเขตหลกัสีเรียบร้อยแลว้ ก่อนทีจะจดัพิธีแต่งงานกนั โดยทงัคู่ไดข้ออนุญาตคุณพ่อ
และคุณแม่มาจดทะเบียนสมรสดว้ย 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 
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เฉลยแบบฝึกหัด 
เรือง ความรู้ทวัไปเกียวกบักฎหมายอาญา 

 
 
ชือ......................................................................................................เลขท.ี...................ชัน................ 
 
 
ตอนท ี1 : ให้นักเรียนทาํเครืองหมาย  ลงในข้อทเีป็นลักษณะสําคัญของกฎหมายอาญาและทาํ
เครืองหมาย  ลงในข้อทไีม่ใช่ลกัษณะสําคัญของกฎหมายอาญาทีกาํหนดให้ถูกต้อง 
 
1) ....... ........ เป็นกฎหมายทีบญัญติัห้ามมิให้มีการกระทาํอยา่งหนึงอยา่งใด หรือบงัคบัให้มีการ
กระทาํอยา่งหนึงอยา่งใดโดยผูที้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามจะตอ้งไดรั้บโทษ 
2) ........ ....... เป็นกฎหมายเกียวกบัการกระทาํของบุคคลโดยชอบดว้ยกฎหมายและมุ่งต่อผลใน
กฎหมายทีจะเกิดขึน 
3) ........ ........ เป็นกฎหมายทีวา่ดว้ยความสัมพนัธ์ระหวา่งเอกชนต่อเอกชน 
4) ........ ....... เป็นกฎหมายทีชดัแจง้ ไม่สามารถสร้างกฎหมายใหม่ขึนมาใชบ้งัคบัแก่ประชาชน
คนใดคนหนึงโดยเฉพาะได ้
5) ........ ........ เป็นกฎหมายทีไม่มีผลยอ้นหลงั หากแมต่้อมาไดมี้การบญัญติักฎหมายใหม่ขึนมาก็
ตาม การกระทาํอยา่งเดียวกนัก่อนหนา้นนัก็ไม่ถือวา่เป็นความผดิ 
6) ........ ........ เป็นกฎหมายทีวา่ดว้ยวตัถุทีมีรูปร่างทงัทีเป็นสังหาริมทรัพยแ์ละอสังหาริมทรัพย ์
7) ........ ........ เป็นกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัการหมนั การสมรส การหยา่ การรับบุตรบุญธรรม และ
ความสามารถของผูเ้ยาว ์
8) ........ ........ เป็นกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นทุกชนิดของผูเ้สียหาย ตลอดจนสิทธิหนา้ที
และความรับผดิชอบต่างๆ ของผูเ้สียหาย 
9) ........ ........ เป็นกฎหมายทีกาํหนดวา่ การกระทาํและการงดเวน้กระทาํอยา่งใดเป็นความผิด
อาญา และจะมีการลงโทษอยา่งใด 
10) ....... ....... เป็นกฎหมายทีวา่ดว้ยวธีิสืบสวน สอบสวน ฟ้องร้อง พิจารณาและลงโทษผูก้ระทาํ
ความผดิ  
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ตอนที 2 : ให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ทีกําหนดแล้วพิจารณาว่าสถานการณ์ดังกล่าวเกียวข้องกับ
กฎหมายอาญาหรือไม่ เพราะเหตุใด 
 
1. มีวยัรุ่นกลุ่มหนึงนังดืมสุราทีร้ายขายของชาํบริเวณดา้นหลงัหมู่บา้น ต่อมามีวยัรุ่นในหมู่บา้น
เดียวกนั แต่เคยมีปัญหากนัมาก่อนไดเ้ขา้มาก่อกวน หลงัจากนนัทงั 2 ฝ่ายไดท้ะเลาะวิวาทกนัจนมี
ผูไ้ดรั้บบาดเจบ็ 2 คน และเสียชีวติ 2 คน  
  

เกียวข้องกับกฎหมายอาญา เพราะจากสถานการณ์ได้กล่าวถึงการทะเลาะวิวาทกันจนมี
ผู้ได้รับบาดเจบ็และเสียชีวิต ซึงลักษณะดังกล่าวถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเกียวกับ
ชีวิตและร่างกาย มาตรา 288 - 300 
 
2. คณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้รับจาํนาํมนัสาํปะหลงัสด 10 ตนั ในวงเงินกวา่ 33,000 ลา้นบาท โดย
สนบัสนุนใหป้ลูกพืชพลงังานเพือผลิตเอทานอลใชแ้ทนทงัภายในประเทศ และการส่งออก 
 
 เกียวข้องกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพราะจากสถานการณ์ได้กล่าวถึงการรับจาํนาํมัน
สาํปะหลัง ซึงการจาํนาํนีได้กล่าวอยู่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 747 - 769 
 
3. นกัเรียนชนั ม.3 ยกพวกตีกนักบันกัเรียนชนั ม.5 ภายในโรงเรียนแห่งหนึง โดยมีการยกพวกตีกนั 
โดยใชไ้มค้มแฝก เขม็ขดั สนบัมือ เป็นอาวุธ ยกพวกตีกนัแบบชุลมุน และมีนกัเรียนชายชนั ม.5 ถูก
ทาํร้ายร่างกาย ไดรั้บบาดเจบ็ถึงกบัสลบตอ้งหามส่งโรงพยาบาล 
 
 เกียวข้องกับกฎหมายอาญา เพราะจากสถานการณ์ได้กล่าวถึงการทะเลาะวิวาทกันจนได้รับ
บาดเจ็บ ซึงลักษณะดังกล่าวถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเกียวกับชีวิตและร่างกาย
มาตรา 288 - 300 
 
4. นกัแสดงหนุ่ม “หนุ่ม” อรรถพร จูงมือว่าทีเจา้สาว “ฝ้าย” อริญรดา ไปจดทะเบียนสมรสทีเขต
หลกัสีเรียบร้อยแลว้ โดยทงัคู่ไดข้ออนุญาตคุณพอ่และคุณแม่มาจดทะเบียนสมรสดว้ย 
  
 เกียวข้องกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพราะจากสถานการณ์ได้กล่าวถึงการจดทะเบียน
สมรส ซึงการจดทะเบียนสมรสนีได้กล่าวอยู่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1435 - 1460 
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แผนการจัดการเรียนรู้ครังท ี2 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม        โรงเรียนกาํแพงแสนวิทยา 
วชิา ส 20221  กฎหมายเบืองต้น                                           ชันมัธยมศึกษาปีท ี3 
 หน่วยการเรียนรู้ท ี6  : กฎหมายอาญาน่ารู้     จํานวน  10 คาบเรียน 
เรือง  การกระทาํผดิรูปแบบต่างๆ                   จํานวน   1 คาบเรียน 

ผู้สอน   นายปุณณวชั   ทพัธวชั 
 

เรือง  การกระทาํผดิรูปแบบต่างๆ  
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

ส 2.1  ปฏิบติัตนตามหน้าทีของการเป็นพลเมืองดีตามกฎหมาย ประเพณีและวฒันธรรม
ไทย ดาํรงชีวติอยูร่่วมกนัในสังคมไทยและสังคมโลกอยา่งสันติสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกียวกับกฎหมายอาญา  สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติประจาํวนัและดาํรงชีวติอยูร่่วมกบัผูอื้นในสังคมไดอ้ยา่งสันติสุข 
 
ข้อสรุปทวัไป 
 พฤติกรรมของบุคคลใดก็ตามทีกระทาํออกมาในรูปแบบต่างๆ ทีนอกเหนือจากกฎระเบียบ
ของสังคมกาํหนดไว ้ยอ่มส่งผลใหส้ังคมเกิดความวุน่วายและไม่สงบสุข 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นกัเรียนสามารถบอกความหมายของคาํว่าการกระทาํโดยเจตนา การกระทาํโดยไม่
เจตนา  การกระทาํโดยประมาท การกระทาํโดยสาํคญัผดิและการกระทาํโดยพลาดได ้
 2. นกัเรียนสามารถอธิบายลกัษณะสําคญัของการกระทาํโดยเจตนา การกระทาํโดยไม่
เจตนา  การกระทาํโดยประมาท การกระทาํโดยสาํคญัผดิและการกระทาํโดยพลาดไดถู้กตอ้ง 
 3. นกัเรียนสามารถอธิบายแนวทางการประพฤติตนเพือมิให้กระทาํผิดทางอาญาในรูปแบบ
ต่างๆ ได ้
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สาระการเรียนรู้ 
1. การกระทาํโดยเจตนา  
 คือ ผูก้ระทาํผิดรู้ตวั มีเจตนา จงใจหรือเล็งเห็นผลของการกระทาํนัน  ซึงตามประมวล
กฎหมายอาญาบญัญติัไวว้า่ การกระทาํโดยเจตนามี 2 ชนิด คือ 
 1.1 กระทาํโดยเจตนาโดยประสงค์ต่อผล  การทีผูก้ระทาํรู้สํานึกในการกระทาํและรู้
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นองค์ประกอบของความผิดเท่านัน ยงัไม่เรียกว่าผูก้ระทาํมี “เจตนา” กระทาํ
ความผิด เช่น ผูก้ระทาํมีปืนบรรจุลูกกระสุนจริงอยูใ่นมือ มีคนอยูใ่นวิถีกระสุน แต่ผูก้ระทาํอาจไม่
ประสงค์ให้มีการตายหรือบาดเจ็บ การจอ้งปืนไปทีคนอืน อาจประสงค์เพียงขู่เท่านนัก็ได ้แต่ถ้า
ผูก้ระทาํประสงคต่์อผลดว้ยแลว้ก็เป็นเจตนาทีสมบูรณ์แมผ้ลจะไม่เกิดตามทีตนประสงคก์็ตาม ส่วน
การวินิจฉยัวา่อยา่งไรเป็นการประสงคต่์อผลนนั คงตอ้งใชห้ลกั “กรรมยอ่มแสดงเจตนา” กล่าวคือ 
การใชอ้าวธุปืนเล็งไปทีศีรษะหรือส่วนสาํคญัของร่างกายก็ดี ใชร้ะเบิดขวา้งก็ดีหรือการทาํร้ายตรงที
สาํคญั เช่น แทงทีคอ แสดงวา่มีเจตนาประสงคใ์หต้ายหรือดืมสุราเพือยอ้มใจให้กลา้กระทาํผิดแสดง
วา่มีการไตร่ตรองไวก่้อน แต่ถา้ใชมี้ดแทงเปะปะไปดว้ยความมึนเมา อาจแสดงวา่ไม่เจตนา เป็นตน้ 
 1.2 การเล็งเห็นผล หมายความวา่ ผูก้ระทาํไม่ประสงคต่์อผล แต่ผูก้ระทาํยอ่มเล็งเห็นวา่ผล
นนัจะเกิดขึนได ้เช่น ยงิขวดสุราทีมีคนลอ้มวงดืมอยู ่แมไ้ม่ประสงคย์ิงคน (ประสงคจ์ะยิงขวดสุรา) 
แต่ยอ่มเล็งเห็นไดว้า่กระสุนจะถูกคนทีลอ้มขวดสุรานนัได ้การจุดไฟเผาทีนอนในโรงนาํชา แต่ผูอื้น
ช่วยกนัดบัไดท้นั เป็นการกระทาํโดยเล็งเห็นผลไดว้า่ไฟทีจุดนนัจะลุกลามไหมเ้ตียงนอนและโรงนาํ
ชาแห่งนนัได ้กล่าวอีกนยัหนึงคือ ผูก้ระทาํเห็นอยูแ่ลว้วา่ผลอาจจะเกิดแต่ผูก้ระทาํไม่ไยดีในผลนนั 
ไม่วา่ผลนนัจะเกิดหรือไม่ ก็ขอให้ไดเ้ผาทีนอนหรือไดย้ิงปืนไปทีขวดสุราทีมีคนอยูใ่กล้ๆ  ยิงเขา้ใน
หอ้งทีคู่อริของตนอยู ่หรือโยนคนทีสลบลงไปในคลองซึงมีนาํท่วมลึกศีรษะ ยอ่มเล็งเห็นวา่จะทาํให้
ตาย แต่ก็ไม่ไยดี เป็นเจตนาฆ่าโดยย่อมเล็งเห็นผล หรือเมาสุราแลว้ยิงปืนเขา้ไปยงักลุ่มคนหรือรถ
ประจาํทางทีวงิผา่นมา ดงันี แมไ้ม่ประสงคต่์อผล (คือประสงคจ์ะยิงไปทีรถเท่านนั) ยอ่มเล็งเห็นได้
วา่ ลูกกระสุนปืนอาจถูกคนบนรถตายได ้เป็นเจตนาฆ่าโดยยอ่มเล็งเห็นผล เป็นตน้ 
2. การกระทาํโดยไม่เจตนา 
 คือ ผูก้ระทาํผิดมีเจตนาร้าย แต่ไม่ได้ประสงค์ต่อผลหรือเล็งเห็นผลในการกระทาํนัน       
ซึงตามทีได้กล่าวมาแล้วว่า ความรับผิดทางอาญาของบุคคลนันโดยหลกัแล้วจะตอ้งกระทาํโดย
เจตนา ยกเวน้กรณีทีกฎหมายบญัญติัให้ตอ้งรับผิดเมือไดก้ระทาํโดยประมาท และกรณีทีกฎหมาย
บญัญติัไวโ้ดยแจง้ชดัวา่ให้ตอ้งรับผิดแมไ้ดก้ระทาํโดยไม่มีเจตนา  ตวัอยา่งของการกระทาํโดยไม่
เจตนาเช่น นายดาํใช้ไมต้ะพดตีหัวนายแดง เพือให้นายแดงไดรั้บบาดเจ็บ แต่ตีแรงเกินไปจนนาย
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แดงถึงแก่ความตาย นายดาํมีความผดิฐานฆ่านายแดงตายโดยไม่เจตนาเพราะนายดาํมีเจตนาเพียงแต่
ทาํร้ายไม่มีเจตนาฆ่านายแดง 
3. การกระทาํโดยประมาท 
 คือ กระทาํโดยไม่เจตนาและเป็นไปโดยปราศจากความระมัดระวงัหรือการกระทาํที
ผูก้ระทาํยงัคงรู้สํานึก แต่ไม่ประสงค์ต่อผลหรือเล็งเห็นผลของการกระทาํนนั เช่น ขณะขบัรถไป
ตามถนน เผลอมองป้ายโฆษณาต่างๆ จนทาํให้เกิดอุบติัเหตุถือได้ว่าเป็นการประมาท หรือ คน
โดยสารเรือตกนาํ จึงถอยหลงัเรือไปช่วย ทาํให้ใบจกัรฟันคนทีตกนาํตายแทนทีจะโยนชูชีพลงไป
ช่วยตามข้อบงัคับการเดินเรือ เป็นการกระทาํทีขาดความระมดัระวงัตามวิสัยของนายท้ายเรือ          
ผูป้ระกอบวิชาชีพเดินเรือควรระมดัระวงัให้เพียงพอในภาวะเช่นนนั จึงเป็นการทาํให้คนตายโดย
ประมาท หรือการขบัรถดว้ยความเร็วผา่นทางแยกร้านคา้และบา้นคนอยูอ่าศยั เป็นการกระทาํโดย
ปราศจากความระมดัระวงัตามวิสัยของผูที้ขบัรถ ตามพฤติการณ์ทีมีทางแยก ผูค้นพลุกพล่านหรือ
ร้านคา้ ซึงผูก้ระทาํอาจใช้ความระมดัระวงัได ้คือพยายามขบัให้ช้าลงได ้แต่ไม่ใชค้วามระมดัระวงั
ใหเ้พียงพอ จึงเป็นการกระทาํโดยประมาท ซึงถา้ในภาวะเช่นนนัไม่สามารถใชค้วามระมดัระวงัได ้
ก็ไม่เป็นการกระทาํโดยประมาท  
4. การกระทาํโดยสําคัญผดิ 
 คือ การทีผูก้ระทาํเจตนาจะกระทาํต่อบุคคลหนึง แต่ไดก้ระทาํต่ออีกบุคคลหนึงหรือการ
เขา้ใจผดิในเรืองต่างๆ แลว้ลงมือกระทาํจนก่อใหเ้กิดความผดิ  ซึงมี 2 ลกัษณะดงันี 
 4.1 ความสําคญัผิดในตวับุคคล ไดแ้ก่ การทีผูก้ระทาํเจตนาจะกระทาํต่อบุคคลหนึง แต่ได้
กระทาํต่ออีกบุคคลหนึง โดยสําคญัผิด เรียกว่าเป็นการสําคญัผิดตวั คือ เขา้ใจผิดเป็นคนละคนไป
เลยทีเดียวมิใช่เพียงเขา้ใจผิดในฐานะหรือคุณสมบติัของบุคคลเท่านัน เช่น เจตนาจะฆ่า ก. โดย
เขา้ใจว่า ก. เป็นเจา้พนกังาน ก็ไดฆ่้า ก. จริงๆ แต่ความจริง ก. ไม่ได้เป็นเจา้พนักงาน ดงันี ไม่ใช่
ความสําคญัผิดในตวับุคคล เป็นการฆ่า ก. โดยเจตนาตรงๆ เลย เมือ ก. ไม่ใช่เจา้พนกังาน เหตุเพิม
โทษก็ไม่มี 
      ความสําคญัผิดตามมาตรานี เช่น ผูก้ระทาํเจตนาจะยิง ก. แต่เห็น ข.เดินมา เจา้พนกังาน
เขา้ใจวา่เป็น ก. จึงยงิ ข. ตาย ผูก้ระทาํจะแกต้วัวา่ไม่มีเจตนากระทาํต่อ ข. ไม่ได ้เพราะไดก้ระทาํต่อ 
ข. ตรงๆ เป็นเจตนากระทาํต่อบุคคลและก็ไดก้ระทาํต่อบุคคลผูเ้ป็นเป้าหมายแลว้ เพียงแต่ผูก้ระทาํ
ไม่ตอ้งรับโทษหนกัขึนไปกวา่เจตนาทีตนมีอยูต่่อ ก. เท่านนั เพราะตนไม่รู้ขอ้เท็จจริงวา่ ข. เป็นเจา้
พนกังาน 
 
 



 
 
 166 

 4.2 ความสาํคญัผดิในขอ้เทจ็จริง แบ่งออกเป็น 3 กรณี คือ 
       4.2.1 สําคญัผิดว่ามีขอ้เท็จจริงทีทาํให้ไม่เป็นความผิด เช่น เขา้ใจว่าเป็นการป้องกนั 
แมว้า่ทีจริงไม่มีอนัตรายใหป้้องกนัหรือเขา้ใจวา่มีสิทธิทาํได ้ผูก้ระทาํยอ่มไม่มีความผดิ 
      4.2.2 สําคญัผิดว่ามีขอ้เท็จจริงทีทาํให้ไม่ตอ้งรับโทษ เช่น เขา้ใจว่าสร้อยคอเป็นของ
ภริยา จึงเอาสร้อยคอนนัไปขาย แทจ้ริงเป็นสร้อยคอทีภริยาขอยืมเพือนมาใส่เล่น ดงันี สามีซึงเป็น
ผูก้ระทาํความผดิสามารถอา้งเหตุผลสาํคญัผดิใหไ้ม่ตอ้งรับโทษได ้
      4.2.3 สําคญัผิดวา่มีขอ้เท็จจริงทีทาํให้รับโทษนอ้ยลง เช่น การบนัดาลโทสะโดยสําคญั
ผดิ หรือการป้องกนัเกินสมควรแก่เหตุโดยสาํคญัผดิ เป็นตน้ 
5. การกระทาํโดยพลาด 
 คือ ผูก้ระทาํมีเจตนาทีจะกระทาํต่อบุคคลหนึง แต่ผลของการกระทาํเกิดแก่อีกบุคคลหนึง
โดยพลาดไป กรณีทีผูก้ระทาํมีเจตนาทีจะกระทาํต่อบุคคลหนึง แต่ผลของการกระทาํเกิดแก่อีก
บุคคลหนึงโดยพลาดไป กฎหมายให้ถือว่าผูน้ันกระทาํโดยเจตนาแก่ผูซึ้งได้รับผลร้ายจากการ
กระทาํนนั  

การกระทาํโดยพลาดนีตอ้งมีบุคคลเกียวขอ้งดว้ยกนั 3 ฝ่าย คือ ผูก้ระทาํโดยเจตนา ผูที้เป็น
เป้าหมายของการกระทาํและผูที้ไดรั้บผลร้ายจากการกระทาํนนั “โดยพลาดไป”  แสดงวา่ผูก้ระทาํ
มิไดมี้เจตนา ไม่วา่จะประสงคต่์อผลหรือเล็งเห็นผลต่อผูไ้ดรั้บผลร้ายเลย เพราะถา้ผูก้ระทาํมีเจตนา
ประสงคต่์อผลหรือเจตนายอ่มเล็งเห็นผลต่อผูไ้ดรั้บผลร้ายแลว้ ก็ไม่ใช่เรืองพลาด และแมว้า่ผลทีไป
เกิดแก่ผูที้ไดรั้บผลร้ายจะเกิดโดยประมาท ผูก้ระทาํก็ตอ้งรับผิดต่อผูไ้ดรั้บผลร้ายโดยเจตนา เพราะ
เรืองพลาดนีกฎหมายให้ถือว่าเป็นเจตนาโดยผลของกฎหมาย ซึงบางครังเรียกว่า “เจตนาโอน” 
(transferred intent) ซึงทีจริงมิไดมี้การโอนเจตนาไปจริงๆ เพราะเจตนาทีมีต่อเป้าหมายแรกยงัคงอยู ่
เพียงแต่กฎหมายให้ถือเอาเจตนาเดิมทีมุ่งหมายกระทาํต่อเป้าหมายแรกนนัมาเป็นเจตนาทีมีต่อผูที้
ไดรั้บผลร้ายอีกเจตนาหนึงดว้ย กล่าวคือ ถา้ ก. ยงิ ข. ดว้ยเจตนาฆ่า กระสุนไม่ถูก ข. แต่พลาดไปถูก 
ค. ตาย (แมจ้ะถูก ค. โดยประมาทก็ตาม) การกระทาํของ ก. มี 2 เจตนาในกรรมอนัเดียวกนั กล่าวคือ 
เจตนาต่อ ข. เป็นเจตนาตามขอ้เท็จจริง ก. ตอ้งรับผิดฐานพยายามฆ่า ข. ส่วนเจตนาต่อ ค. นนัเป็น
เจตนาโดยผลของกฎหมาย คือ กฎหมายให้ถือวา่มีเจตนากระทาํต่อ ค. ดงันนั ก. จึงมีความผิดฐาน
ฆ่า ค. ตายโดยเจตนาดว้ย ทงัๆ ทีตามขอ้เท็จจริง ก. ไม่ไดมี้เจตนาประสงคต่์อผลหรือเล็งเห็นผลให ้
ค. ตายเลยก็ตาม และไม่วา่ ค. จะไดรั้บผลร้ายมากกวา่ นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั ข. ก็ไม่สําคญั เพราะเมือ
มีผูไ้ดรั้บผลร้าย กฎหมายก็ถือวา่มีเจตนาต่อผูน้นัแลว้ เช่น ก. เจตนายงิ ข. กระสุนถูก ข. ตาย และถูก 
ค. บาดเจบ็ ก. มีความผดิฐานฆ่า ข. โดยเจตนาและพยายามฆ่า ค. โดยพลาดไปดว้ย แต่ผลร้ายไม่ได้
เกิดกบั ค. เลย เช่น กระสุนที ก. เจตนาจะยิง ข. เฉียด ค. ไปนิดเดียว หรือ ค. หลบกระสุนนนัทนั      
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ก็ไม่ใช่เรืองพลาด จึงมีความผิดเพียงพยายามฆ่า ข. เท่านนั ไม่มีความผิดฐานพยายามฆ่า ค. เหมือน
กรณีก่อน 
 
ทกัษะ/กระบวนการ 
 1. ทกัษะการคิดวเิคราะห์ 
 2. ทกัษะการประเมินค่า 
 3. ทกัษะการเชือมโยงความคิด    

   
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 1. ความมีวนิยั     

2. ใฝ่เรียนรู้ 
 3. มุ่งมนัในการทาํงาน 
 
กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขนัจิตตสิกขา  

1. นกัเรียนทุกคนนงัสมาธิเป็นเวลา 4-5 นาที โดยครูจะเปิดเพลงดงัดอกไมบ้าน จากเสถียร
ธรรมสถานแล้วให้นกัเรียนนงัอยู่ในลกัษณะขดัสมาธิ ขาขวาทบัขาซ้าย หงายมือขวาทบัมือซ้าย     
ตงักายตรงไม่เกร็ง  กาํหนดลมหายใจเขา้-ออก  เพือให้ใจสงบ ตดัสิงรบกวนออกจากใจ มีสติและ
พร้อมทีจะเรียน เมือเพลงจบแลว้ใหน้กัเรียนออกจากสมาธิได ้

2. ครูใหน้กัเรียนทุกคนนึกถึงการกระทาํของตนเองในอดีตวา่ การกระทาํใดของตนทีคิดวา่
เป็นสิงไม่ดีต่อสังคมแลว้ตอ้งการจะปรับปรุงหรือแก้ไข จากนนัสุ่มนกัเรียน 2-3 คน ให้บอกถึง    
การกระทาํดงักล่าว แลว้ครูพูดเชือมโยงคาํตอบของนกัเรียนเพือเขา้สู่บทเรียนเรือง การกระทาํผิด
รูปแบบต่างๆ 
ขนัศีลสิกขา   

3. แบ่งนกัเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม  กลุ่มละ 6-7 คน โดยคละความสามารถ จากนนันกัเรียน
และครูตกลงกติกาในการเรียนรู้ร่วมกนัเพือเป็นการควบคุมกาย วาจาและใจให้พร้อมทีจะปฏิบติั
กิจกรรม ดงันี 

 3.1 ในขณะทีกาํลงัอภิปรายร่วมกนั นกัเรียนจะตอ้งตงัใจหากมีขอ้สงสัยใหถ้ามครู 
  3.2 ในขณะทีศึกษาสถานการณ์ตวัอยา่ง นกัเรียนจะตอ้งตงัใจศึกษา ไม่พูดคุยเรือง
อืนและไม่ชวนเพือนคุยนอกเหนือจากเนือหาทีเรียน 



 
 
 168 

  3.3 นกัเรียนจะตอ้งช่วยกนัวิเคราะห์ ตรึกตรองอยา่งมีเหตุผลโดยอาศยัขอ้มูลและ
หลกัการจากสิงทีเรียนและอภิปรายร่วมกนัเกียวกบัประเด็นปัญหาของสถานการณ์ตวัอย่างทีครู
กาํหนด 
  3.4 นกัเรียนจะตอ้งส่งตวัแทนกลุ่ม กลุ่มละ 1 คน เพือออกมานาํเสนอคาํตอบของ
กลุ่มตนเอง  
ขนัปัญญาสิกขา  
 4. ครูและนักเรียนร่วมกนัอภิปรายในประเด็นทีศึกษาโดยใช้เวลาประมาณ 15 นาที           
ในหวัขอ้ดงันี  1)  การกระทาํโดยเจตนา  2) การกระทาํโดยไม่เจตนา  3) การกระทาํโดยประมาท    
4) การกระทาํโดยสําคญัผิด และ 5) การกระทาํโดยพลาด ซึงครูจะอธิบายลกัษณะสําคญัของการ
กระทาํผดิรูปแบบต่างๆ เพือใหน้กัเรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจในเรืองทีเรียนโดยกระตุน้ให้นกัเรียน
ตอบคาํถามอยา่งสมาํเสมอ (ทกัษะการคิดวเิคราะห์) 

5. นกัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนกลุ่มออกมาจบัสลาก เรือง การกระทาํผิดรูปแบบต่างๆ   
ซึงประกอบไปดว้ยสถานการณ์ดงัต่อไปนี 
  -   สถานการณ์ตวัอยา่งที 1  - สถานการณ์ตวัอยา่งที  4 
  -  สถานการณ์ตวัอยา่งที 2  - สถานการณ์ตวัอยา่งที  5 
  -  สถานการณ์ตวัอยา่งที 3     
 6. นักเรียนแต่ละกลุ่มอ่านสถานการณ์ตวัอย่างทีได้รับ จากนันร่วมกันอภิปรายและ
วิเคราะห์ประเด็นคาํถามตามหลกัวิจารณญาณเพือหาคาํตอบอย่างมีเหตุผลและใช้สติในควบคุม  
แลว้ร่วมกนัหาขอ้สรุปของกลุ่มตนโดยใช้เวลากลุ่มละประมาณ  5-8 นาที (ทกัษะคิดวิเคราะห์,
ทกัษะการเชือมโยงความคิด) 
 7. นกัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมานาํเสนอสถานการณ์ตวัอยา่งหนา้ชนัเรียน โดยใช้
เวลากลุ่มละประมาณ 2-3 นาที ส่วนนกัเรียนกลุ่มอืนๆ ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกียวกบั
สถานการณ์ตัวอย่างทีได้นําเสนอนันถูกต้องหรือไม่และครูเพิมเติมให้สมบูรณ์ (ทักษะการ    
ประเมินค่า) 
 8. นกัเรียนทาํแบบฝึกหดัเรือง การกระทาํผิดรูปแบบต่างๆ เพือเป็นการทบทวนความรู้และ
ตรวจสอบความเขา้ใจของนกัเรียน  
 
สือการเรียนรู้ 
 1. สถานการณ์ตวัอยา่ง 
 2. แบบฝึกหดัเรือง การกระทาํผดิรูปแบบต่างๆ 
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การวดัและประเมินผล 

ขอบเขตการวดั วธีิการ เครืองมือ ผู้ประเมิน 
1. ความรู้ 
    - การกระทาํผิด
รูปแบบต่างๆ 

 
- การตอบปากเปล่า 
- การทาํใบงาน 

 
- ประเด็นคาํถาม 
- สถานการณ์ตวัอยา่ง 
- แบบฝึกหดัเรือง  
การกระทาํผดิรูปแบบ
ต่างๆ  

 
-  ครู 
 

2. ทกัษะ/กระบวนการ 
    - การคิดวิเคราะห์ 
    - การประเมินค่า 
    - การเชือมโยงความคิด 

 
-  การสังเกต   
   
 

 
- แบบสังเกตทกัษะ / 
กระบวนการ 

 
-  ครู 

3. เจตคติ คุณธรรมและ
จริยธรรม/คุณลักษณะอัน
พงึประสงค์ 
    - ความมีวนิยั 
    - ใฝ่เรียนรู้ 
    - มุ่งมนัในการทาํงาน  

 
 
 
-  การสังเกต 
 

 
 
 
-  แบบสังเกต
คุณลกัษณะ 
อนัพึงประสงค ์

 
 

 
-  ครู 



 
 
 170 

บันทกึหลงัการสอน 

ผลการสอน 

 โดยภาพรวมนักเรียนมีความสนใจและให้ความร่วมมือในการเรียนรู้เป็นอย่างดี ทุกคน
ตงัใจนงัสมาธิ ไม่พดูคุยกนั สาํหรับในขนัทีนกัเรียนตอ้งนึกถึงการกระทาํของตนเองในอดีตทีคิดวา่
เป็นสิงไม่ดีต่อสังคมแลว้ตอ้งการจะปรับปรุงหรือแกไ้ข ส่วนใหญ่จะตอบจากการกระทาํของตนเอง
ทีเกิดขึนในโรงเรียน เช่น ขีดเขียนโต๊ะ เขียนผนงัห้องนาํ ทิงขยะตามพืน เป็นตน้ ส่วนในขนัทีครู
และนกัเรียนอภิปรายร่วมกนั นกัเรียนให้ความร่วมมือในการตอบคาํถามอยา่งสมาํเสมอและตงัใจ
ฟังเป็นอย่างดี นอกจากนีในขนัทีนกัเรียนอภิปรายกลุ่มจากสถานการณ์ตวัอย่าง นกัเรียนบางกลุ่ม
อาจพูดคุยเรืองอืนทีไม่เกียวขอ้งกบัสถานการณ์กนับา้ง แต่ครูก็ได้ว่ากล่าวตกัเตือนนักเรียนคน
ดงักล่าว 
 
ปัญหาหรืออุปสรรค 
 
 ในการออกมาสรุปคาํตอบของกลุ่มตนเอง นกัเรียนส่วนใหญ่ไม่ชอบออกมานาํเสนอหน้า
ชนัเรียนและจะโยนใหเ้พือนคนอืนๆ ภายในกลุ่ม ทาํใหเ้สียเวลาในการเรียนรู้เพิมมากขึน นอกจากนี
นักเรียนบางคนยงัชวนเพือนคุยในขณะทีคนอืนกาํลงัอภิปรายและนาํเสนอหน้าชันเรียน ทาํให้
รบกวนเพือนๆ คนอืนทีตงัใจฟัง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 
 ครูควรระบุตวับุคคลทีจะให้ออกมานาํเสนอในแต่ละกลุ่ม โดยไม่ให้ซํากบัคนทีเป็นคน
เขียนคาํตอบในใบงาน เพือใหทุ้กคนไดมี้ส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกนั สําหรับนกัเรียนทีพูดคุยกนั 
ครูควรว่ากล่าวตกัเตือนและให้คาํนึงถึงกติกาในการเรียนรู้ทีตกลงร่วมกนัในช่วงแรก จะช่วยให้
นกัเรียนมีความตงัใจมากยงิขึน   
      

 ลงชือ................................................... 
                    (นายปุณณวชั   ทพัธวชั) 
         ผูส้อน 
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กลุ่มท.ี....................................... 
 

ที ชือ-สกุล 

รายการ 

รวม การคดิวเิคราะห์ การประเมนิค่า การเชือมโยง
ความคดิ 

3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 
 
 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 
 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
7-9 
4-6 
1-3 
0 

 3 หมายถึง ดีเยยีม 
 2   หมายถึง    ดี 
 1   หมายถึง    ผา่น 
 0    หมายถึง   ไม่ผา่น 

 
 
 
 
    

แบบสังเกตทักษะ/กระบวนการ 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
  
การคิดวเิคราะห์ 
 

ดีเยยีม (3) ดี  (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 
ระบุปัญหาของเรืองที
อ่านได้อย่างละเอียด
และอ ธิบ า ย เห ตุ ผ ล
ประกอบ  ส าม า ร ถ
แยกแยะองค์ประกอบ
ต่างๆ จากสถานการณ์
ตวัอย่างทีกาํหนด เพือ
นาํมาเป็นเกณฑ์ในการ
ตัดสินใจจนสามารถ
สรุปไดอ้ย่างเหมาะสม
และถูกตอ้ง 

ระบุปัญหาของเรืองที
อ่านและอธิบายเหตุผล
ประกอบ  ส าม า ร ถ
แยกแยะองค์ประกอบ
ต่างๆ จากสถานการณ์
ตวัอย่างทีกาํหนด เพือ
นาํมาเป็นเกณฑ์ในการ
ตัดสินใจจนสามารถ
สรุปไดเ้หมาะสม 

ระบุปัญหาของเรืองที
อ่านได้เพียงเล็กน้อย 
ส า ม า ร ถ แ ย ก แ ย ะ
องค์ประกอบ ต่ า งๆ 
จ า ก ส ถ า น ก า ร ณ์
ตัวอย่างทีกําหนด จน
สามารถสรุปได ้

ไม่สามารถระบุปัญหา  
แยกแยะองค์ประกอบ
และสรุปได ้

 
การประเมินค่า 
 

ดีเยยีม (3) ดี  (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 
ประเมินและตดัสินใจ 
เลือกวิธีการแก้ปัญหา
หรือแนวทางในการ
ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
ชัดเจนตามหลักการ
และเหตุผล 
 
 
 

ประเมินและตัดสินใจ 
เลือกวธีิการแกปั้ญหาหรือ
แนวทางในการปฏิบติัตน
ไดถู้กตอ้ง 
 
 
 
 
 
 

ประเมินและตัดสินใจ 
เลือกวธีิการแกปั้ญหาหรือ
แนวทางในการปฏิบติัได ้
 

ไม่สามารถประเ มิน
และตัด สินใ จ เ ลื อก
วิธีการแก้ปัญหาหรือ
แนวทางในการปฏิบติั
ตนได ้
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การเชือมโยงความคิด 
 

ดีเยยีม (3) ดี  (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 
เชือมโยงความคิดของ
ต น กั บ ข้ อ มู ล ห รื อ
หลกัการทีมีอยู่ทงัหมด
อย่าง เ ป็นระบบและ
สามารถตอบคาํถามได้
ถูกต้อง  ชัด เจนตาม
หลกัการและเหตุผล 

เชือมโยงความคิดของ
ต น กั บ ข้ อ มู ล ห รื อ
หลกัการทีมีอยู่ทงัหมด
อย่าง เ ป็นระบบและ
สามารถตอบคาํถามได้
ถูกตอ้ง 

เชือมโยงความคิดของ
ต น กั บ ข้ อ มู ล ห รื อ
หลักการ ที มีอยู่ และ
สามารถตอบคาํถามได้
ถูกตอ้ง 
 

ไม่สามารถเชือมโยง
ความคิดของตนกับ
ขอ้มูลหรือหลกัการทีมี
อยูไ่ด ้
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กลุ่มท.ี....................................... 

 

ที ชือ-สกุล 

รายการ 

รวม มีวนัิย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมันใน 
การทาํงาน 

3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 
 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 
 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
7-9 
4-6 
1-3 
0 

 3 หมายถึง ดีเยยีม 
 2   หมายถึง    ดี 
 1   หมายถึง    ผา่น 
 0    หมายถึง   ไม่ผา่น 

 
 
 
 
 
    

แบบสังเกตคุณลักษณะอนัพงึประสงค์ 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
  
มีวนัิย 

ดีเยยีม (3) ดี  (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 
ปฏิบัติตามข้อตกลง  
กฎเกณฑ์   ระ เ บียบ 
ข้ อ บั ง คั บ ข อ ง
ครอบครัว  โรงเรียน
และสังคม ไม่ละเมิด
สิทธิของผูอื้น  ตรงต่อ
เ วล า ในก า รป ฏิบั ติ
กิ จ ก ร รม ต่ า ง ๆ  ใ น
ชีวิตประจําว ัน  และ
รั บ ผิ ด ช อบ ใ นก า ร
ทาํงาน 
 

ปฏิบัติตามข้อตกลง  
กฎเกณฑ์   ระ เ บียบ 
ข้ อ บั ง คั บ  ข อ ง
ค ร อ บ ค รั ว แ ล ะ
โรงเรียน   ตรงต่อเวลา
ในการปฏิบติักิจกรรม
ต่าง ๆ  ในชีวิตประจาํวนั  
และรับผิดชอบในการ
ทาํงาน    
 

ปฏิบัติตามข้อตกลง  
กฎเกณฑ์   ระ เ บียบ 
ข้ อ บั ง คั บ ข อ ง
ค ร อ บ ค รั ว แ ล ะ
โรงเรียน  ตรงต่อเวลา
ในการปฏิบติักิจกรรม
ต่าง ๆ  ในชีวติประจาํวนั  
 
 

ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต น ต า ม
ข้อตกลง   กฎเกณฑ ์ 
ระเบียบ ขอ้บงัคบัของ
ค ร อ บ ค รั ว แ ล ะ
โรงเรียน 

 
ใฝ่เรียนรู้ 

ดีเยยีม (3) ดี  (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 
เขา้เรียนตรงเวลา  ตงัใจ
เรียน เอาใจใส่  และมี
ความเพียรพยายามใน
การเรียนรู้  มีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้และเข้า
ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
ต่าง ๆ  ทังภายในและ
ภายนอกโรงเรียนเป็น
ประจาํ 

เขา้เรียนตรงเวลา  ตงัใจ
เรียน  เอาใจใส่ และมี
ความเพียรพยายามใน
การเรียนรู้  มีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้และเข้า
ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
ต่าง ๆ  บ่อยครัง 
 
 

เขา้เรียนตรงเวลา  ตงัใจ
เรียน  เอาใจใส่ในการ
เรียน  มีส่วนร่วมในการ
เ รี ยน รู้ และ เข้ า ร่ วม
กิ จกรรมการ เ รี ยน รู้   
ต่าง ๆ  เป็นบางครัง 

ไม่ตงัใจเรียน 
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มุ่งมันในการทาํงาน 
 

ดีเยยีม (3) ดี  (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 
ตังใจและรับผิด ชอบ
ในการปฏิบติัหน้าที ที
ได้ รับมอบหมายให้
สําเร็จ มีการปรับปรุง
และพฒันาการทาํงาน
ใหดี้ขึนดว้ยตนเอง 
 

ตังใจและรับผิด ชอบ
ในการปฏิบติัหน้าที ที
ได้ รับมอบหมายให้
สําเร็จ มีการปรับปรุง
และพฒันาการทาํงาน
ใหดี้ขึน 
 

ตังใจและรับผิด ชอบ
ในการปฏิบติัหน้าที ที
ได้ รับมอบหมายให้
สําเร็จ มีการปรับปรุง
การทาํงานใหดี้ขึน 
 

ไม่ตังใจปฏิบัติหน้าที
การงาน 
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แบบฝึกหัด 
เรือง การกระทาํผดิรูปแบบต่างๆ 

 
 
ชือ......................................................................................................เลขท.ี...................ชัน................ 
 
 
คําชีแจง : ให้นักเรียนอธิบายลกัษณะสําคัญของการกระทําผิดรูปแบบต่างๆ โดยเขียนลงไปในช่องที
กาํหนดให้ 
 
              การกระทาํโดยเจตนา                 การกระทาํโดยไม่เจตนา 
    .......................................................        ........................................................ 
    .......................................................      ......................................................... 
    .......................................................       ......................................................... 
    .......................................................       ......................................................... 
 
 

การกระทาํโดยประมาท 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 

 
 

 
        การกระทาํโดยสําคัญผดิ                                  การกระทําโดยพลาด 
    .......................................................        ........................................................ 
    .......................................................      ......................................................... 
    .......................................................       ......................................................... 
    .......................................................       ......................................................... 
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เฉลยแบบฝึกหัด 
เรือง การกระทาํผดิรูปแบบต่างๆ 

 
 
ชือ......................................................................................................เลขท.ี...................ชัน................ 
 
 
คําชีแจง : ให้นักเรียนอธิบายลกัษณะสําคัญของการกระทําผิดรูปแบบต่างๆ โดยเขียนลงไปในช่องที
กาํหนดให้ 
 
              การกระทาํโดยเจตนา                 การกระทาํโดยไม่เจตนา 
    ผู้กระทาํผิดรู้ตัว มีเจตนา จงใจหรือ        ผู้กระทาํผิดมีเจตนาร้าย แต่ไม่ได้  
    เลง็เห็นผลของการกระทาํนัน                                    ประสงค์ต่อผลหรือเลง็เห็นผลใน 
            การกระทาํนัน   
 
                         
 
 

การกระทาํโดยประมาท 
         กระทาํโดยไม่เจตนาและเป็นไปโดย 
         ปราศจากความระมดัระวงัหรือการกระทาํ 
         ทีผู้กระทาํยงัคงรู้สาํนึก แต่ไม่ประสงค์ 
        ต่อผลหรือเลง็เห็นผลของการกระทาํนัน 
 
         

 
        การกระทาํโดยสําคัญผดิ                                 การกระทําโดยพลาด 
 ผู้กระทาํเจตนาจะกระทาํต่อบุคคลหนึง                                   ผู้กระทาํมีเจตนากระทาํต่อบุคคลหนึง 
 แต่ได้กระทาํต่ออีกบุคคลหนึงหรือ                                         แต่ผลของการกระทาํเกิดแก่อีกบุคคล 
 การเข้าใจผิดในเรืองต่างๆ แล้วลงมือ                                     หนึงโดยพลาดไป 
 กระทาํจนก่อให้เกิดความผิด   
 



 
 
 179 

 สถานการณ์ตัวอย่างท ี1 
 
  

นายเหินขบัรถยนต์ส่วนตวัมาด้วยความเร็วสูง เมือมาถึงบริเวณหมู่บ้านแห่งหนึงซึงมี
ประชาชนพลุกพล่าน นายเหินก็ไม่ชะลอความเร็วตามป้ายสัญญาณเตือน เป็นเหตุให้รถพุ่งชนนาย
ขาวซึงเดินอยูริ่มถนนบาดเจบ็สาหสั 

 
 จากสถานการณ์ขา้งตน้นายเหินมีความผดิฐานใด เพราะเหตุใด 
 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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     สถานการณ์ตัวอย่างท ี2 
 
 

นายขาวยิงปืนเขา้ไปในกลุ่มคนทีกาํลงัชมภาพยนตร์อยู่ ณ ศาลเจา้แห่งหนึง เป็นเหตุให้มี
ผูไ้ดรั้บบาดเจบ็สาหสัจาํนวน 1 คน โดยนายขาวก็รู้ดีวา่เมือตนยิงปืนเขา้ไปนนัยอ่มมีผูไ้ดรั้บบาดเจ็บ
แน่นอนแต่ก็ยงัหยบิปืนขึนมาแลว้ยงิเขา้ไปในกลุ่มคนเหล่านนั 
 
 จากสถานการณ์ขา้งตน้นายขาวมีความผดิฐานใด เพราะเหตุใด 
 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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     สถานการณ์ตัวอย่างท ี3 
 
 
  
 นายดําไม่ชอบการกระทาํของนายแดงทีชอบมาวุ่นวายกับตนและมีปากเสียงกัน ด้วย
บนัดาลโทสะนายดาํจึงใช้ไมต้ะพดตีหัวของนายแดงไดรั้บบาดเจ็บ แต่ตีแรงจนเกินไปเป็นเหตุให้
นายแดงเสียชีวติในเวลาต่อมา 
 
 
 จากสถานการณ์ขา้งตน้นายดาํมีความผดิฐานใด เพราะเหตุใด 
  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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     สถานการณ์ตัวอย่างท ี4 
 
 
  
 นายก้อง กาํลงัเดินไปตลาด แต่ทนัใดนันก็ได้เห็นนายตน้ซึงเป็นคู่อริของตนทีเคยมีเรือง
บาดหมางกนัเมือสามวนัก่อนยนืซือของอยู ่นายกอ้งจึงเดินเขา้ไปผลกันายตน้จนเสียหลกัลม้ลงแลว้
หยบิปืนขึนมายงินายตน้แต่กระสุนไดเ้ฉียวแขนนายตน้ไปถูกพอ่คา้ซึงกาํลงัขายของอยูจ่นเสียชีวติ 
  
 จากสถานการณ์ขา้งตน้นายกอ้ง มีความผดิฐานใด เพราะเหตุใด 
  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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      สถานการณ์ตัวอย่างท ี5 
 
  
 นายศรกาํลงัเดินกลบับา้นในซอยเปลียว ทนัใดนนัไดเ้ห็นนายอาร์มกาํลงัเดินเขา้มาในซอย
บ้านของตนเอง  นายศรเข้าใจว่านายอาร์มคือนายเล็กทีเคยใช้ไม้ทุบศีรษะของตนตอนไปดู
คอนเสิร์ตเมือสัปดาห์ก่อน นายศรจึงหยิบปืนขึนมาแลว้ยิงไปทีนายอาร์มจนทะลุหน้าอกดา้นซ้าย
เป็นเหตุใหน้ายอาร์มเสียชีวติในทนัที 
  
  จากสถานการณ์ขา้งตน้นายศรมีความผดิฐานใด เพราะเหตุใด 
 
  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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เฉลยสถานการณ์ตัวอย่างท ี1 
 
  

นายเหินขบัรถยนต์ส่วนตวัมาด้วยความเร็วสูง เมือมาถึงบริเวณหมู่บ้านแห่งหนึงซึงมี
ประชาชนพลุกพล่าน นายเหินก็ไม่ชะลอความเร็วตามป้ายสัญญาณเตือน เป็นเหตุให้รถพุ่งชนนาย
ขาวซึงเดินอยูริ่มถนนบาดเจบ็สาหสั 

 
 จากสถานการณ์ขา้งตน้นายเหินมีความผดิฐานใด เพราะเหตุใด 
 
 เฉลย  นายเหินมีความผิดฐานกระทาํโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้ อืนได้รับบาดเจ็บสาหัส 
เพราะนายเหิน ไม่ได้มีเจตนาขับรถชนนายขาว แต่นายเหินขับรถโดยปราศจากความระมัดระวังจน
เป็นเหตุให้รถเกิดชนนายขาวจนได้รับบาดเจบ็สาหัส 
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เฉลยสถานการณ์ตัวอย่างท ี2 
 
 
 

นายขาวยิงปืนเขา้ไปในกลุ่มคนทีกาํลงัชมภาพยนตร์อยู่ ณ ศาลเจา้แห่งหนึง เป็นเหตุให้มี
ผูไ้ดรั้บบาดเจบ็สาหสัจาํนวน 1 คน โดยนายขาวก็รู้ดีวา่เมือตนยิงปืนเขา้ไปนนัยอ่มมีผูไ้ดรั้บบาดเจ็บ
แน่นอนแต่ก็ยงัหยบิปืนขึนมาแลว้ยงิเขา้ไปในกลุ่มคนเหล่านนั 
 
 จากสถานการณ์ขา้งตน้นายขาวมีความผดิฐานใด เพราะเหตุใด 
 
 เฉลย  นายขาวมีความผิดฐานทาํให้ผู้ อืนได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยเจตนา  เพราะนายขาวรู้
เป็นอย่างดีว่าเมือนาํปืนขึนมาแล้วยิงเข้าไปในกลุ่มคนเหล่านันจะต้องมีคนได้รับบาดเจ็บหรือตาย
อย่างแน่นอนแต่นายขาวกย็งัคงกระทาํต่อไป 
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เฉลยสถานการณ์ตัวอย่างท ี3 
 
 
  
 นายดําไม่ชอบการกระทาํของนายแดงทีชอบมาวุ่นวายกับตนและมีปากเสียงกัน ด้วย
บนัดาลโทสะนายดาํจึงใช้ไมต้ะพดตีหัวของนายแดงไดรั้บบาดเจ็บ แต่ตีแรงจนเกินไปเป็นเหตุให้
นายแดงเสียชีวติในเวลาต่อมา 
 
 
 จากสถานการณ์ขา้งตน้นายดาํมีความผดิฐานใด เพราะเหตุใด 
 
 เฉลย  นายดาํมีความผิดฐานทําให้นายแดงเสียชีวิตโดยไม่เจตนา เพราะนายดาํมีเจตนา
เพียงแต่ทาํร้ายเท่านัน ไม่ได้มีเจตนาจะฆ่านายแดงแต่อย่างใด 
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เฉลยสถานการณ์ตัวอย่างท ี4 
 
 
  
 นายก้อง กาํลงัเดินไปตลาด แต่ทนัใดนันก็ได้เห็นนายตน้ซึงเป็นคู่อริของตนทีเคยมีเรือง
บาดหมางกนัเมือสามวนัก่อนยนืซือของอยู ่นายกอ้งจึงเดินเขา้ไปผลกันายตน้จนเสียหลกัลม้ลงแลว้
หยบิปืนขึนมายงินายตน้แต่กระสุนไดเ้ฉียวแขนนายตน้ไปถูกพอ่คา้ซึงกาํลงัขายของอยูจ่นเสียชีวติ 
  
 จากสถานการณ์ขา้งตน้นายกอ้ง มีความผดิฐานใด เพราะเหตุใด 
 
 เฉลย  นายก้อง ถือว่ามีความผิดฐานกระทาํโดยพลาด เพราะนายก้อง มีเจตนาจะฆ่านายต้น 
แต่ผลแห่งการกระทาํของนายก้องเกิดแก่พ่อค้า โดยพลาดไป  ดังนันเท่ากับว่านายก้องมีเจตนาฆ่า
พ่อค้า ส่วนทีลูกกระสุนเฉียวแขนนายต้นนันถือว่าเป็นการพยายามฆ่า 
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   เฉลยสถานการณ์ตัวอย่างที 5 
 
 
  
 นายศรกาํลงัเดินกลบับา้นในซอยเปลียว ทนัใดนนัไดเ้ห็นนายอาร์มกาํลงัเดินเขา้มาในซอย
บ้านของตนเอง  นายศรเข้าใจว่านายอาร์มคือนายเล็กทีเคยใช้ไม้ทุบศีรษะของตนตอนไปดู
คอนเสิร์ตเมือสัปดาห์ก่อน นายศรจึงหยิบปืนขึนมาแลว้ยิงไปทีนายอาร์มจนทะลุหน้าอกดา้นซ้าย
เป็นเหตุใหน้ายอาร์มเสียชีวติในทนัที 
  
  จากสถานการณ์ขา้งตน้นายศรมีความผดิฐานใด เพราะเหตุใด 
 
 เฉลย  นายศรมีความผิดฐานกระทาํโดยสําคัญผิด เพราะถึงแม้ว่าในใจจริงนันนายศร จะไม่
มีเจตนาฆ่านายอาร์มกต็าม แต่นายศร กมี็เจตนาจะฆ่าคนทีเดินมา เพียงแต่นายศรไม่รู้ว่าคนทีเดินมา
นันเป็นนายอาร์ม แต่สาํคัญผิดว่าคนนันคือนายเลก็ จึงถือว่าเป็นการกระทาํโดยสาํคัญผิดตัวบุคคล 
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แผนการจัดการเรียนรู้ครังท ี3 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม        โรงเรียนกาํแพงแสนวิทยา 
วชิา ส 20221  กฎหมายเบืองต้น                                        ชันมัธยมศึกษาปีท ี3 
 หน่วยการเรียนรู้ท ี6 : กฎหมายอาญาน่ารู้     จํานวน  10 คาบเรียน 
เรือง ความผดิเกยีวกบัชีวติและร่างกาย                   จํานวน   1 คาบเรียน 

ผู้สอน   นายปุณณวชั   ทพัธวชั 
 

เรือง  ความผิดเกียวกบัชีวติและร่างกาย 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

ส 2.1  ปฏิบติัตนตามหน้าทีของการเป็นพลเมืองดีตามกฎหมาย ประเพณีและวฒันธรรม
ไทย ดาํรงชีวติอยูร่่วมกนัในสังคมไทยและสังคมโลกอยา่งสันติสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 
 มีความรู้ความเข้าใจเกียวกับกฎหมายอาญา  สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติประจาํวนัและดาํรงชีวติอยูร่่วมกบัผูอื้นในสังคมไดอ้ยา่งสันติสุข 
 
ข้อสรุปทวัไป 
 พฤติกรรมของบุคคลทีแสดงออกมาต่อชีวิตและร่างกายของผูใ้ดก็ตามทีฝ่าฝืนกฎระเบียบ
ของสังคมยอ่มส่งผลใหส้ังคมเกิดความวุน่วายและไม่สงบสุข 
  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นกัเรียนสามารถบอกความหมายของเหตุฉกรรจ์ ความผิดต่อชีวิต ความผิดต่อร่างกาย 
ความผดิฐานทาํใหแ้ทง้ลูกและความผดิฐานทอดทิงเด็กได ้

2. นกัเรียนสามารถอธิบายลกัษณะสาํคญัของความผิดต่อชีวิต ความผิดต่อร่างกาย ความผิด
ฐานทาํใหแ้ทง้ลูกและความผดิฐานทอดทิงเด็กได ้
 3. นกัเรียนสามารถอธิบายแนวทางการประพฤติตนเพือมิให้กระทาํผิดเกียวกบัชีวิตและ
ร่างกายได ้
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สาระการเรียนรู้ 
 1. ความผดิต่อชีวติ 
 2. ความผดิต่อร่างกาย 
 3. ความผดิฐานทาํใหแ้ทง้ลูก 
 4. ความผดิฐานทอดทิงเด็ก   (รายละเอียดปรากฏอยูใ่นใบความรู้เรือง ความผิดเกียวกบัชีวิต
และร่างกาย) 
 
ทกัษะ/กระบวนการ 
 1. ทกัษะการคิดวเิคราะห์ 
 2. ทกัษะการประเมินค่า 
 3. ทกัษะการเชือมโยงความคิด 
  
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 1. ความมีวนิยั    
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 3. มุ่งมนัในการทาํงาน 
 
กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขนัปัญญาสิกขา  

1. แบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 7-8 คน แต่ละกลุ่มส่งตวัแทนกลุ่มออกมาจบัสลาก
สถานการณ์ตัวอย่างเรือง ความผิดเกียวกับชีวิตและร่างกาย ซึงประกอบไปด้วยสถานการณ์
ดงัต่อไปนี 
  -   สถานการณ์ตวัอยา่งที 1  - สถานการณ์ตวัอยา่งที  3 
  -  สถานการณ์ตวัอยา่งที 2  - สถานการณ์ตวัอยา่งที  4   
 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มอ่านสถานการณ์ตวัอย่างทีได้รับ จากนันร่วมกันอภิปรายและ
วิเคราะห์ประเด็นคาํถามตามหลกัวิจารณญาณเพือหาคาํตอบอยา่งมีเหตุผลและมีสติในการควบคุม  
แลว้ร่วมกนัหาขอ้สรุปของกลุ่มตนโดยใชเ้วลากลุ่มละประมาณ  5  นาที (ทกัษะคิดวิเคราะห์, ทกัษะ
การเชือมโยงความคิด) 
 3. นกัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมานาํเสนอสถานการณ์ตวัอยา่งหนา้ชนัเรียน โดยใช้
เวลากลุ่มละประมาณ 2-3 นาที ส่วนนกัเรียนกลุ่มอืนๆ  ร่วมแสดงความคิดเห็นเกียวกบัสถานการณ์



 
 
 191 

ตวัอย่างทีไดน้าํเสนอนันว่าถูกตอ้งหรือไม่ เห็นด้วยหรือไม่ ควรปฏิบติัตามหรือไม่ จากนันครู
อธิบายคาํตอบเพิมเติมใหส้มบูรณ์ (ทกัษะการประเมินค่า) 
ขนัจิตตสิกขา  
 4. นกัเรียนแต่ละกลุ่มใชส้มาธิในการศึกษาใบความรู้เรือง ความผดิเกียวกบัชีวิตและร่างกาย 
เพือให้เกิดความรู้ความเขา้ใจในเรืองทีเรียนเพิมขึน ซึงประกอบดว้ยหวัขอ้ดงันี 1) ความผิดต่อชีวิต                 
2) ความผิดต่อร่างกาย 3) ความผิดฐานทาํให้แทง้ลูกและ 4) ความผิดฐานทอดทิงเด็ก โดยใชเ้วลา
ประมาณ 7-10 นาที ซึงนกัเรียนแต่ละกลุ่มจะศึกษากลุ่มละ 1 เรือง ดงันี 
   กลุ่มที 1      ศึกษาเรือง ความผดิต่อชีวติ 
   กลุ่มที 2      ศึกษาเรือง ความผดิต่อร่างกาย 
   กลุ่มที 3      ศึกษาเรือง ความผดิฐานทาํใหแ้ทง้ลูก 
   กลุ่มที 4      ศึกษาเรือง ความผดิฐานทอดทิงเด็ก 
 5. เมือนกัเรียนศึกษาเสร็จแลว้ ใหส้มาชิกภายในกลุ่มของตนแลกเปลียนเรียนรู้และทาํความ
เขา้ใจเกียวกบัเนือหาสาระทีอ่าน โดยใชก้ารซกัถามภายในกลุ่ม 
 6. นกัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมาสรุปสาระสําคญัจากเรืองทีไดศึ้กษาไป โดยมีครู
เป็นผูเ้ชือมโยงเนือหาสาระให้เขา้กบัสถานการณ์ตวัอย่างขา้งตน้อีกครังเพือให้นักเรียนเกิดความ
เขา้ใจมากยงิขึน  
ขนัศีลสิกขา  

7. นกัเรียนและครูตกลงกติกาในการทาํกิจกรรมร่วมกนัเพือเป็นการควบคุมกาย วาจาและ
ใจใหพ้ร้อมทีจะปฏิบติักิจกรรม ดงันี (ทกัษะการเชือมโยงความคิด) 
  7.1 กิจกรรมนีมีชือกิจกรรมวา่ “ทายซิ ใช่หรือไม่” โดยครูจะเป็นผูอ่้านคาํถามแลว้
ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มแข่งขนักนัตอบคาํถาม กลุ่มใดมีคะแนนสูงสุดจะเป็นผูช้นะในกิจกรรมนี 
  7.2 ในขณะทีครูอ่านคาํถาม ห้ามนกัเรียนส่งเสียงดงัรบกวนเพือนๆ และไม่ชวน
เพือนคุยเรืองอืนในขณะปฏิบติักิจกรรม 
  7.3 นกัเรียนแต่ละกลุ่มเขียนคาํตอบลงในกระดาษทีครูเตรียมไวใ้ห้ โดยทีกลุ่มใด
เขียนเสร็จก่อนให้ยกคาํตอบของกลุ่มตนเองขึน และหากตอบถูกตอ้งจะไดค้ะแนน 1 คะแนน และ
หากตอบผดิจะตอ้งติดลบ 1 คะแนน โดยคาํถามมี 10 ขอ้ ดงันี 
  ขอ้ที 1   การฆ่า คือการทาํใหต้ายโดยใชอ้าวธุเพียงอยา่งเดียว (ไม่ใช่) 
  ขอ้ที 2   เหตุฉกรรจถื์อเป็นเหตุร้ายแรงทีทาํใหผู้ก้ระทาํตอ้งรับโทษหนกัขึน (ใช่) 
  ขอ้ที 3   การฆ่าบิดาหรือมารดาถือเป็นเหตุฉกรรจ ์(ใช่) 
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  ขอ้ที 4   เอ็กซ์ต่อยบี จนลม้แลว้ศีรษะฟาดพืนถนนจนเสียชีวิตถือเป็นการฆ่าโดย
เจตนา (ไม่ใช่) 
  ขอ้ที 5   การมีแผลฟกชาํก็ถือเป็นความผดิฐานทาํอนัตรายแก่กาย (ใช่) 
  ขอ้ที 6   นายแพทยท์าํแทง้ใหก้บัหญิงเพราะเกรงวา่ลูกทีอยูใ่นครรภจ์ะเป็น
อนัตรายกบัหญิงถือเป็นความผดิ (ไม่ใช่) 
  ขอ้ที 7   การทาํใหแ้ทง้ลูกคือการยติุการตงัครรภ ์โดยทาํใหลู้กในครรภค์ลอด
ออกมาอยา่งไม่มีชีวิต (ใช่) 
  ขอ้ที 8   ผูก้ระทาํความผดิฐานทอดทิงเด็กคือผูที้ทอดทิงเด็กอายไุม่เกิน 12 ปี 
(ไม่ใช่) 
  ขอ้ที 9   นางแมวทิงใหลู้กอยูใ่นบา้นคนเดียว ส่วนตวัเองออกไปคุยโทรศพัทอ์ยู่
หนา้บา้นถือเป็นความผิดฐานทอดทิงเด็ก (ไม่ใช่) 
  ขอ้ที 10  นายบีมออกไปนอกบา้นแลว้ทิงลูกอ่อนให้นอนอยูค่นเดียวถือเป็น
ความผดิฐานทอดทิงผูซึ้งพึงตนเองมิได ้(ใช่) 
 
สือการเรียนรู้ 
 1. สถานการณ์ตวัอยา่งเรือง ความผดิเกียวกบัชีวติและร่างกาย 
 2. ใบความรู้เรือง ความผดิเกียวกบัชีวติและร่างกาย 
  
เอกสารอ้างองิ 
เกียรติขจร วจันะสวสัดิ. คาํอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1. พิมพค์รังที 8. กรุงเทพฯ :  

หจก.จิรรัชการพิมพ,์ 2546. 
ทวเีกียรติ มีนะกนิษฐ. กฎหมายอาญาภาคทวัไป. พิมพค์รังที 11.กรุงเทพฯ : บริษทั สาํนกัพิมพ ์

วญิ ูชน จาํกดั, 2553. 
นาํแท ้มีบุญสลา้ง.ประมวลกฎหมายอาญา ฉบบัทนัสมยั. กรุงเทพฯ : ภูมิบณัฑิต, 2550. 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. กฎหมายอาญาทีน่ารู้สาํหรับประชาชน. กรุงเทพฯ : 
 โครงการศูนยก์ฎหมายสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา,  2539. 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. กฎหมายอาญา 1 : ภาคบทบญัญติัทวัไป. พิมพค์รังที 12.นนทบุรี: 

สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2544. 
สมศกัดิ เอียมพลบัใหญ่. เกร็ดกฎหมายอาญา. กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพบ์ณัฑิตอกัษร, 2547. 
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หยดุ แสงอุทยั. กฎหมายอาญา ภาค 1. พิมพค์รังที 20.กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพ ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2551. 
 

การวดัและประเมินผล 
 

ขอบเขตการวดั วธีิการ เครืองมือ ผู้ประเมิน 
1. ความรู้ 
    - ความผิดเกียวกับชีวิต
และร่างกาย 

 
- การตอบปากเปล่า 
- การเล่นเกม 
 

 
- ประเด็นคาํถาม 
- สถานการณ์ตวัอยา่ง 
- ใบความรู้ เรือง
ความผดิเกียวกบัชีวติ
และร่างกาย 

 
-  ครู 
 

2. ทกัษะ/กระบวนการ 
    - การคิดวิเคราะห์ 
    - การประเมินค่า 
    - การเชือมโยงความคิด 

 
-  การสังเกต   
   
 

 
- แบบสังเกตทกัษะ / 
กระบวนการ 

 
-  ครู 

3. เจตคติ คุณธรรมและ
จริยธรรม/คุณลักษณะอัน
พงึประสงค์ 
    - ความมีวนิยั 
    - ใฝ่เรียนรู้ 
    - มุ่งมนัในการทาํงาน  

 
 
 
-  การสังเกต 
    

 
 
 
-  แบบสังเกต
คุณลกัษณะ 
อนัพึงประสงค ์

 
 

 
-  ครู 
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บันทกึหลงัการสอน 

ผลการสอน 

 โดยภาพรวมนกัเรียนมีความตงัใจและสนใจในการเรียนค่อนขา้งดี มีความกระตือรือร้นใน
การอภิปรายกลุ่มมากขึน ในการออกมานาํเสนอคาํตอบทุกกลุ่มๆ จะอธิบายจากความเขา้ใจของ
ตนเองโดยดึงเอาความรู้ของตนทีมีอยู่มาสนบัสนุนคาํตอบของกลุ่มตน และครูก็ไดอ้ธิบายคาํตอบ
ของนกัเรียนให้สมบูรณ์ยิงขึนดว้ย  ส่วนในขนัแลกเปลียนเรียนรู้และทาํความเขา้ใจเกียวกบัเนือหา
สาระทีอ่านภายในกลุ่มยงัมีนกัเรียนบางคนไม่สนใจและพูดคุยเรืองอืนอยู่บา้ง แต่ครูก็ไดว้่ากล่าว
ตกัเตือนแล้ว นอกจากนีในขันทีนักเรียนทาํกิจกรรม  “ทายซิ ใช่หรือไม่”  นักเรียนทุกคนมี       
ความสนุกสนานและใหค้วามร่วมมือในการทาํกิจกรรมเป็นอยา่งดี 
 
ปัญหาหรืออุปสรรค 
  
 ในขนัทีให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ แลกเปลียนเรียนรู้และทาํความเขา้ใจเกียวกบัเนือหา
สาระทีอ่านภายในกลุ่ม ยงัคงมีนกัเรียนบางคนทีไม่ค่อยสนใจและพูดคุยเรืองอืน ทาํให้นกัเรียนทีมี
ความตงัใจเสียสมาธิ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 
 ครูควรว่ากล่าวตกัเตือนและให้คาํนึงถึงกติกาในการเรียนรู้ทีตกลงร่วมกนัในช่วงแรก จะ
ช่วยให้นกัเรียนมีความตงัใจมากยิงขึน แต่หากนักเรียนยงัไม่หยุดพูดคุย ครูควรวางเงือนไขต่างๆ 
เช่น หกัคะแนน เป็นตน้ 
        

 ลงชือ................................................... 
                    (นายปุณณวชั   ทพัธวชั) 
         ผูส้อน 
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กลุ่มท.ี....................................... 
 

ที ชือ-สกุล 

รายการ 

รวม การคดิวเิคราะห์ การประเมนิค่า การเชือมโยง
ความคดิ 

3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 
 
 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 
 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
7-9 
4-6 
1-3 
0 

 3 หมายถึง ดีเยยีม 
 2   หมายถึง    ดี 
 1   หมายถึง    ผา่น 
 0    หมายถึง   ไม่ผา่น 

 
 
 
 
    

แบบสังเกตทักษะ/กระบวนการ 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
  
การคิดวเิคราะห์ 
 

ดีเยยีม (3) ดี  (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 
ระบุปัญหาของเรืองที
อ่านได้อย่างละเอียด
และอ ธิบ า ย เห ตุ ผ ล
ประกอบ  ส าม า ร ถ
แยกแยะองค์ประกอบ
ต่างๆ จากสถานการณ์
ตวัอย่างทีกาํหนด เพือ
นาํมาเป็นเกณฑ์ในการ
ตัดสินใจจนสามารถ
สรุปไดอ้ย่างเหมาะสม
และถูกตอ้ง 

ระบุปัญหาของเรืองที
อ่านและอธิบายเหตุผล
ประกอบ  ส าม า ร ถ
แยกแยะองค์ประกอบ
ต่างๆ จากสถานการณ์
ตวัอย่างทีกาํหนด เพือ
นาํมาเป็นเกณฑ์ในการ
ตัดสินใจจนสามารถ
สรุปไดเ้หมาะสม 

ระบุปัญหาของเรืองที
อ่านได้เพียงเล็กน้อย 
ส า ม า ร ถ แ ย ก แ ย ะ
องค์ประกอบ ต่ า งๆ 
จ า ก ส ถ า น ก า ร ณ์
ตัวอย่างทีกําหนด จน
สามารถสรุปได ้

ไม่สามารถระบุปัญหา  
แยกแยะองค์ประกอบ
และสรุปได ้

 
การประเมินค่า 
 

ดีเยยีม (3) ดี  (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 
ประเมินและตดัสินใจ 
เลือกวิธีการแก้ปัญหา
หรือแนวทางในการ
ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
ชัดเจนตามหลักการ
และเหตุผล 
 
 
 

ประเมินและตัดสินใจ 
เลือกวธีิการแกปั้ญหาหรือ
แนวทางในการปฏิบติัตน
ไดถู้กตอ้ง 
 
 
 
 
 
 

ประเมินและตัดสินใจ 
เลือกวธีิการแกปั้ญหาหรือ
แนวทางในการปฏิบติัได ้
 

ไม่สามารถประเ มิน
และตัด สินใ จ เ ลื อก
วิธีการแก้ปัญหาหรือ
แนวทางในการปฏิบติั
ตนได ้
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การเชือมโยงความคิด 
 

ดีเยยีม (3) ดี  (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 
เชือมโยงความคิดของ
ต น กั บ ข้ อ มู ล ห รื อ
หลกัการทีมีอยู่ทงัหมด
อย่าง เ ป็นระบบและ
สามารถตอบคาํถามได้
ถูกต้อง  ชัด เจนตาม
หลกัการและเหตุผล 

เชือมโยงความคิดของ
ต น กั บ ข้ อ มู ล ห รื อ
หลกัการทีมีอยู่ทงัหมด
อย่าง เ ป็นระบบและ
สามารถตอบคาํถามได้
ถูกตอ้ง 

เชือมโยงความคิดของ
ต น กั บ ข้ อ มู ล ห รื อ
หลักการ ที มีอยู่ และ
สามารถตอบคาํถามได้
ถูกตอ้ง 
 

ไม่สามารถเชือมโยง
ความคิดของตนกับ
ขอ้มูลหรือหลกัการทีมี
อยูไ่ด ้
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กลุ่มท.ี....................................... 

 

ที ชือ-สกุล 

รายการ 

รวม มีวนัิย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมันใน 
การทาํงาน 

3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 
 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 
 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
7-9 
4-6 
1-3 
0 

 3 หมายถึง ดีเยยีม 
 2   หมายถึง    ดี 
 1   หมายถึง    ผา่น 
 0    หมายถึง   ไม่ผา่น 

 
 
 
 
 
    

แบบสังเกตคุณลักษณะอนัพงึประสงค์ 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
  
มีวนัิย 

ดีเยยีม (3) ดี  (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 
ปฏิบัติตามข้อตกลง  
กฎเกณฑ์   ระ เ บียบ 
ข้ อ บั ง คั บ ข อ ง
ครอบครัว  โรงเรียน
และสังคม ไม่ละเมิด
สิทธิของผูอื้น  ตรงต่อ
เ วล า ในก า รป ฏิบั ติ
กิ จ ก ร รม ต่ า ง ๆ  ใ น
ชีวิตประจําว ัน  และ
รั บ ผิ ด ช อบ ใ นก า ร
ทาํงาน 
 

ปฏิบัติตามข้อตกลง  
กฎเกณฑ์   ระ เ บียบ 
ข้ อ บั ง คั บ  ข อ ง
ค ร อ บ ค รั ว แ ล ะ
โรงเรียน   ตรงต่อเวลา
ในการปฏิบติักิจกรรม
ต่าง ๆ  ในชีวิตประจาํวนั  
และรับผิดชอบในการ
ทาํงาน    
 

ปฏิบัติตามข้อตกลง  
กฎเกณฑ์   ระ เ บียบ 
ข้ อ บั ง คั บ ข อ ง
ค ร อ บ ค รั ว แ ล ะ
โรงเรียน  ตรงต่อเวลา
ในการปฏิบติักิจกรรม
ต่าง ๆ  ในชีวติประจาํวนั  
 
 

ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต น ต า ม
ข้อตกลง   กฎเกณฑ ์ 
ระเบียบ ขอ้บงัคบัของ
ค ร อ บ ค รั ว แ ล ะ
โรงเรียน 

 
ใฝ่เรียนรู้ 

ดีเยยีม (3) ดี  (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 
เขา้เรียนตรงเวลา  ตงัใจ
เรียน เอาใจใส่  และมี
ความเพียรพยายามใน
การเรียนรู้  มีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้และเข้า
ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
ต่าง ๆ  ทังภายในและ
ภายนอกโรงเรียนเป็น
ประจาํ 

เขา้เรียนตรงเวลา  ตงัใจ
เรียน  เอาใจใส่ และมี
ความเพียรพยายามใน
การเรียนรู้  มีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้และเข้า
ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
ต่าง ๆ  บ่อยครัง 
 
 

เขา้เรียนตรงเวลา  ตงัใจ
เรียน  เอาใจใส่ในการ
เรียน  มีส่วนร่วมในการ
เ รี ยน รู้ และ เข้ า ร่ วม
กิ จกรรมการ เ รี ยน รู้   
ต่าง ๆ  เป็นบางครัง 

ไม่ตงัใจเรียน 
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มุ่งมันในการทาํงาน 
 

ดีเยยีม (3) ดี  (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 
ตังใจและรับผิด ชอบ
ในการปฏิบติัหน้าที ที
ได้ รับมอบหมายให้
สําเร็จ มีการปรับปรุง
และพฒันาการทาํงาน
ใหดี้ขึนดว้ยตนเอง 
 

ตังใจและรับผิด ชอบ
ในการปฏิบติัหน้าที ที
ได้ รับมอบหมายให้
สําเร็จ มีการปรับปรุง
และพฒันาการทาํงาน
ใหดี้ขึน 
 

ตังใจและรับผิด ชอบ
ในการปฏิบติัหน้าที ที
ได้ รับมอบหมายให้
สําเร็จ มีการปรับปรุง
การทาํงานใหดี้ขึน 
 

ไม่ตังใจปฏิบัติหน้าที
การงาน 
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ใบความรู้ 
เรือง ความผดิเกยีวกบัชีวติและร่างกาย 

 
 
1. ความผดิต่อชีวติ 
 ความผิดต่อชีวิต ไดแ้ก่ การกระทาํให้บุคคลอืนถึงแก่ความตาย อาจเกิดไดห้ลายลกัษณะ 
เช่น  ฆ่าโดยเจตนา   ฆ่าโดยมีเหตุฉกรรจ์  ฆ่าโดยไม่เจตนา  ฆ่าโดยประมาท และยุให้ผูมี้จิตใจ
อ่อนแอฆ่าตวัเอง   
 1.1 ฆ่าโดยเจตนา  
 การฆ่า คือ การทาํใหต้ายโดยไม่จาํกดัวธีิ ไม่วา่จะโดยใชอ้าวธุ ยงิ แทง ตี ใชย้าพิษ หลอกให้
ช็อกตาย  หลอกให้ไปอยูใ่นสถานทีทีมีอนัตราย ซึงความผิดนีผูก้ระทาํตอ้งมีเจตนาฆ่า ซึงจะทาํให้
ความผิดฐานนีแตกต่างไปจากการทาํให้ผูอื้นตายฐานอืนๆ เจตนาฆ่าอาจพิจารณาไดจ้ากอาวุธทีใช ้
เช่น ใช้ปืนยิง ใช้มีดปลายแหลมแทงอวยัวะสําคญั ใช้ขวานฟันศีรษะอย่างแรง เหล่านีแสดงว่า
ผูก้ระทาํมีเจตนาฆ่าหรือยิงปืนไปทางกลุ่มคนในร้านอาหารโดยไม่ไยดีวา่กระสุนถูกใครแมย้ิงเพียง
นดัเดียวก็อาจถูกผูอื้นถึงแก่ความตายได ้เป็นเจตนาฆ่าโดยยอ่มเล็งเห็นผล 
 1.2  ฆ่าผู้อนืโดยมีเหตุฉกรรจ์ 
 เหตุฉกรรจ ์คือ เหตุร้ายแรงทีทาํใหผู้ก้ระทาํตอ้งรับโทษหนกัขึน ไดแ้ก่ 
  1) ฆ่าบุพการี คือ บิดา มารดา ปู่  ย่า ตา ยาย ซึงเป็นบุพการีโดยชอบดว้ยกฎหมาย 
แต่ไม่หมายความถึงผูรั้บบุตรบุญธรรมทีจดทะเบียนโดยชอบดว้ยกฎหมาย 
  2) ฆ่าเจา้พนกังาน หรือ ฆ่าผูช่้วยเหลือเจา้พนกังาน 
  3) ฆ่าโดยตรึกตรองไวก่้อน 
  4) ฆ่าโดยทรมานหรือโดยการกระทาํทารุณโหดร้าย ฯลฯ 
 1.3 ฆ่าผู้อนืโดยไม่เจตนา 
 ผูก้ระทาํความผิดเช่นนีมีเพียงเจตนาทาํร้ายร่างกายหรือจิตใจของผูอื้นโดยมิไดมี้เจตนาฆ่า 
แต่การทาํร้ายดงักล่าวเป็นเหตุให้ผูถู้กทาํร้ายถึงแก่ความตาย เช่น ต่อยผูเ้สียหายลม้ลงศีรษะฟาดพืน
ถนนศีรษะแตกตายหรือทาํร้ายเขาดว้ยการแทง แต่ผูที้ถูกแทงรักษาบาดแผลไม่ดีแผลเน่าเป็นพิษจึง
ถึงแก่ความตาย เป็นตน้ 
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1.4 ฆ่าผู้อนืโดยประมาท 

 ความผิดนีไดแ้ก่  การกระทาํทีเป็นเหตุให้ผูอื้นถึงแก่ความตายดว้ยความประมาท กล่าวคือ 
ผูก้ระทาํไม่มีเจตนา เช่น เพียงตอ้งการหยอกลอ้เล่น แต่กระทาํโดยปราศจากความระมดัระวงั เช่น 
ถือปืนโดยไม่ระมดัระวงั เกิดปืนลนัถูกคนตาย หรือใช้ดา้มปืนตีนาย ก. ปืนลนัไปถูก นาย ข. ตาย 
เป็นตน้ 
 1.5 ยุให้ผู้มีจิตใจอ่อนแอฆ่าตนเอง 
 ความผดินีไดแ้ก่ การช่วยเหลือยยุงใหเ้ด็กอายไุม่เกิน 16 ปี หรือผูซึ้งไม่สามารถเขา้ใจวา่การ
กระทาํของตนมีสภาพหรือสาระสําคญัอย่างไร คือ ไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบั
ตนเองไดใ้หฆ่้าตวัตาย เช่น ช่วยหายาพิษหรือปืนใหบุ้คคลดงักล่าวฆ่าตวัตายหรือยยุงใหเ้ขาตดัสินใจ
ฆ่าตวัตายเช่น ชวนกนัฆ่าตวัตายหรือยุให้เด็กหรือคนทีเป็นโรคจิตฆ่าตวัตายจะได้ไปเกิดใหม่ใน
สวรรค ์มีความสุขกวา่ปัจจุบนั เป็นตน้ 
 
2. ความผดิต่อร่างกาย 
 ความผิดต่อร่างกาย คือการทาํร้ายผูอื้นให้ไดรั้บอนัตรายแก่กายหรือจิตใจ ซึงเป็นความผิด
ไดห้ลายลกัษณะ ไดแ้ก่  ทาํร้ายจนเป็นเหตุให้เกิดอนัตรายแก่กายหรือจิตใจของผูอื้น  ทาํร้ายจนเป็น
อนัตรายสาหสั  และกระทาํโดยประมาทเป็นเหตุใหผู้อื้นรับอนัตรายสาหสั 
 2.1 ทาํร้ายจนเป็นเหตุให้เกดิอนัตรายแก่กายหรือจิตใจของผู้อนื   
 ความผิดฐานนีไดแ้ก่ การทาํร้ายผูอื้น ถา้ผูถู้กทาํร้ายตายเสียก่อนถูกทาํร้าย ก็ไม่เป็นการทาํ
ร้ายผูอื้น การทาํร้ายตอ้งเป็นการทาํทีมีผลทาํให้ร่างกายหรือจิตใจเจ็บป่วย บาดเจ็บเสียหาย เช่น 
ศีรษะแตก กระดูกหกั ไม่วา่จะทาํโดยถูกตอ้งเนือตวัร่างกายหรือไม่ก็ตาม เช่น หลอกให้เขาตกใจจน
ประสาทเสีย ใหย้าพิษหรือใหสุ้นขักดั เป็นตน้ 
  1) อนัตรายแก่กาย หมายถึง ทาํให้เกิดบาดเจ็บ แมจ้ะไม่มีโลหิตไหล มีแผลฟกชาํ
เป็นอนัตรายแก่ร่างกาย 
  2) อนัตรายแก่จิตใจ คือ มีผลต่อการสังการของสมองอาจไม่มีผลเป็นบาดแผลแก่
ร่างกายก็ได ้เช่น ยกปืนขึนขู่จะยงิ ผูเ้สียหายกลวัจนสินสติไปเป็นเวลานาน เป็นตน้ 
 2.2 ทาํร้ายจนเป็นอนัตรายสาหัส  
 ความผิดฐานนีเนืองมาจากผลแห่งการทาํร้ายร่างกายจากขอ้ 2.1 ซึงทาํให้ผูก้ระทาํตอ้งรับ
โทษหนกักวา่เดิม ซึงอนัตรายสาหสั ไดแ้ก่ ตาบอด เสียอวยัวะสืบพนัธ์ุ เสียแขน ขา มือ เทา้ นิวหรือ
อวยัวะอืนใด เช่น ฟันหลุดหมดปาก เป็นตน้  
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2.3 กระทาํโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อนืรับอนัตรายสาหัส 
ความผิดฐานนีผูก้ระทาํความผิดมิไดมี้เจตนาให้เกิดอนัตราย แต่กระทาํโดยปราศจากความ

ระมดัระวงัตามวิสัยและพฤติการณ์ เช่น ไม่เจตนายิงคนโดยยิงไปทียางรถยนตด์ว้ยความโกรธเพือ
ไม่ใหข้บัหนีไป กระสุนไปถูกคนในรถไดรั้บอนัตรายสาหสั หรือถือปืนบรรจุกระสุนจ่อไปทางนาย 
ก. โดยไม่มีเจตนายงิ นาย ก. ตกใจใชมื้อปัดกระสุนลนัไปถูกนาย ก. สาหสั เป็นตน้ 
 
3. ความผดิฐานทาํให้แท้งลูก  
 ความผิดเกียวกบัการทาํให้แทง้ลูกนันมีได้ 5 ลกัษณะ ได้แก่ หญิงทาํให้ตนเองแทง้ลูก      
การทาํแทง้โดยหญิงยินยอม  การทาํแทง้โดยหญิงไม่ยินยอม  การพยายามทาํแทง้และการทาํแทง้
โดยนายแพทย ์
 3.1 หญงิทาํให้ตนเองแท้งลูก 
 การทาํใหแ้ทง้ลูก หมายถึง การยุติการตงัครรภ ์โดยทาํให้ลูกในครรภค์ลอดออกมาอยา่งไม่
มีชีวติ ความผดิฐานนีผูก้ระทาํคือตวัหญิงทีทาํต่อตวัเองใหแ้ทง้ลูก หรือยอมให้ผูอื้นทาํให้ตนเองแทง้
ลูก เช่น กินยาพิษหรือฉีดยาทางร่างกายเพือฆ่าลูกในครรภ ์ทีสาํคญัหญิงนนัตอ้งมีเจตนาจะให้ตนเอง
แทง้ลูกและความ “ยินยอม” จะตอ้งปราศจากการบงัคบัขู่เข็ญ ความผิดจะสําเร็จเมือทารกคลอด
ออกมาอยา่งไม่มีชีวติ 
 3.2 การทาํแท้งโดยหญิงยนิยอม 
 ผูก้ระทาํความผิดเป็นคนอืนไม่ว่าชายหรือหญิงซึงไม่ใช่หญิงทีประสงค์จะทาํแทง้ และ
ความยินยอมดงักล่าวตอ้งเกิดจากความสมคัรใจไม่ใช่บงัคบัขู่เข็ญ ผูก้ระทาํตอ้งมีเจตนาทาํแทง้แก่
หญิงโดยไม่ได้มีเจตนาทาํร้ายและถา้การทาํแทง้นันทาํให้หญิงได้รับอนัตรายสาหัส เช่น ตอ้งตดั
มดลูกทิงหรือตาย ผูก้ระทาํตอ้งรับโทษหนกัขึนตามผลทีเกิดขึนดว้ย 
 3.3 การทาํแท้งโดยหญิงไม่ยนิยอม 
 ถา้หญิงไม่ยินยอมให้ทาํแทง้ ผูก้ระทาํตอ้งรับโทษหนกัขึน ทงันีผูก้ระทาํจะตอ้งมีเจตนาทาํ
ให้หญิงแทง้ลูก และหากการกระทาํดงักล่าวเป็นเหตุให้หญิงไดรั้บอนัตรายสาหสัอยา่งอืนดว้ย เช่น 
ตอ้งตดัอวยัวะทิงหรือเป็นเหตุใหห้ญิงนนัถึงแก่ความตาย ผูก้ระทาํตอ้งรับโทษหนกัขึนอีก 
 3.4 การพยายามทาํแท้ง 
 คือ การกระทาํการดว้ยเจตนาทีจะไม่ให้ทารกในครรภ์นนัคลอดออกมาอย่างมีชีวิต แต่ถา้
ปรากฏวา่ทารกคลอดออกมาอยา่งมีชีวติ แมเ้พียงระยะสันๆ ก็เท่ากบัการทาํแทง้นนัไม่บรรลุผล 
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     เป็นเพียงพยายาม  หญิงทีพยายามทาํใหต้นเองแทง้ลูกก็ดีหรือยอมให้ผูอื้นทาํให้
ตนเองแทง้ลูกก็ดี กฎหมายไม่ลงโทษ รวมถึงผูใ้ชแ้ละผูส้นบัสนุนใหมี้การพยายามทาํแทง้ลูกดว้ย 
 3.5 การทาํแท้งโดยนายแพทย์ 
 บทบญัญติันีมุ่งหมายให้มีการทาํแท้งให้หญิงอย่างปลอดภัย ดังนันถ้าการทาํแท้งเป็น      
การกระทาํของแพทยโ์ดยหญิงยนิยอม แพทยผ์ูก้ระทาํยอ่มไม่มีความผดิ ถา้ไดก้ระทาํไปเพราะ  

1) ถา้หญิงนนัตงัครรภต่์อไปจะเป็นอนัตรายแก่ตนเอง 
2) หญิงมีครรภเ์นืองจากกากระทาํความผดิอาญาเกียวกบัเพศ เช่น ถูกข่มขืนกระทาํ

ชาํเรามา เป็นตน้ 
 
4. ความผดิฐานทอดทงิเด็ก  
 การกระทาํในเรืองนีมี 3 ลกัษณะ คือ ทอดทิงเด็ก  ทอดทิงผูซึ้งพึงตนเองมิได ้ และเหตุเพิม
โทษ 
 4.1 ความผดิฐานทอดทงิเด็ก 
 ผูก้ระทาํความผดิ คือผูที้ทอดทิงเด็กอายุไม่เกิน 9 ปี ณ ทีใดเพือให้เด็กนนัพน้ไปเสียจากตน 
โดยประการทีทาํให้เด็กนนัปราศจากผูดู้แล เช่น พาเด็กไปปล่อยไวร้ะหวา่งทางทีเปลียว ไม่ยอมพา
กลบับา้น เป็นตน้ ผูก้ระทาํตอ้งมีเจตนาทอดทิงเด็กไป โดยรู้วา่เด็กนนัอายุไม่เกิน 9 ปี ซึงอยูใ่นความ
ดูแลของตนโดยมีมูลเหตุชกัจูงใจเพือให้เด็กนนัพน้ไปเสียจากตนไปเลย แต่ถา้ทิงเด็กไปชวัคราว 
เช่น เพือแวะไปโทรศพัทห์รือคุยกบัเพือนทีอยูใ่กล้ๆ  นนั ไม่ถือเป็นความผดิ 
 4.2 ความผดิฐานทอดทงิผู้ซึงพงึตนเองมิได้ 
 ผูก้ระทาํความผิดตามมาตรานี ผูก้ระทาํมีหนา้ทีตามกฎหมายหรือตามสัญญาตอ้งดูแลผูซึ้ง
พึงตนเองไม่ไดเ้พราะอายุ ความเจ็บป่วย กายพิการหรือจิตพิการ และการทอดทิงดงักล่าวน่าจะเป็น
เหตุให้เกิดอนัตรายแก่ชีวิต การทีน่าจะเป็นอนัตรายต่อชีวิตหรืไม่ เป็นพฤติการณ์ประกอบการ
พิจารณาตามความรู้สึกของคนทวัๆ ไป ผูก้ระทาํมีเจตนาทอดทิงไปเท่านนั เช่น แม่ออกไปนอกบา้น
ทิงลูกอ่อนให้นอนอยู่คนเดียวก็ผิดมาตรานีแลว้ ถา้ประสงค์หรือเล็งเห็นได้ว่าผูถู้กทอดทิงจะเป็น
อนัตรายถึงชีวติก็จะกลายเป็นเจตนาฆ่าไป หากไม่ตายก็กลายเป็นพยายามฆ่าโดยงดเวน้ 
 4.3 เหตุเพมิโทษ 
 ถา้การทอดทิงดงักล่าวในขอ้ 4.1 และ 4.2  เป็นเหตุใหผู้ถู้กทอดทิงถึงแก่ความตายหรือรับ
อนัตรายสาหสั ผูก้ระทาํตอ้งรับโทษฐานทาํใหผู้อื้นตายโดยไม่เจตนา หรือทาํใหผู้อื้นไดรั้บอนัตราย
สาหสัแลว้แต่กรณี ซึงตอ้งเป็นผลธรรมดาจากการทอดทิงนนั 
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    สถานการณ์ตัวอย่างท ี1 
 
 
 นางสาวโสภาเป็นคู่รักของนายสมชายและลกัลอบไดเ้สียกนัจนนางสาวโสภาเกิดตงัครรภ ์
โดยยงัไม่ไดส้มรส  7 เดือนต่อมานายสมชายทราบข่าว จึงแนะนาํให้ไปทาํแทง้เนืองจากนายสมชาย
มีฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจยงัไม่พร้อม จึงไม่ตอ้งการให้นางสาวโสภามีบุตร แต่นางสาวโสภา
ไม่ยอม ทงัคู่จึงมีปากเสียงและทะเลาะวิวาทกนั นายสมชายมีอารมณ์โกรธจึงใช้มือชกและใช้เข่า
กระแทกทีหนา้ทอ้งของนางสาวโสภาอยา่งแรงเพราะตอ้งการให้นางสาวโสภาแทง้ นางสาวโสภา
เจบ็ปวดทรมานจนเพือนบา้นตอ้งช่วยนาํส่งโรงพยาบาล ปรากฏวา่นางสาวโสภาคลอดบุตรอออกมา 
เด็กมีชีวิตอยูเ่พียง 1 นาที ก็ถึงแก่ความตาย ส่วนนางสาวโสภาตอ้งรักษาตวัอยูที่โรงพยาบาล 5 วนั 
จึงออกจากโรงพยาบาลได ้
 
 
 นกัเรียนคิดวา่นายสมชายมีความผดิฐานทาํให้แทง้ลูกหรือไม่ เพราะเหตุใด 
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............................................................................................................................................................. 
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    สถานการณ์ตัวอย่างท ี2 
 
 
 
 นายสม จา้งนายเดชไปทาํร้ายนายชาย นายเดชใช้อาวุธปืนยิงถูกนายชายทีศีรษะ แพทย์
ผา่ตดัเอาหัวกระสุนปืนทีฝังให้ออกและให้ความเห็นวา่ หากนายชายรักษาตวัทีโรงพยาบาลต่อไป
แลว้ โอกาสทีจะมีชีวิตรอดมีมากกวา่จะถึงแก่ความตาย แต่ตอ้งให้นาํเกลือและใส่เครืองช่วยหายใจ 
นายชายเจบ็ปวดมากและไม่อยากมีชีวติอยูต่่อไป จึงขอใหน้างศรี นอ้งสาวช่วยถอดสายนาํเกลือและ
เครืองช่วยหายใจออก  นางศรีสงสารพีชายทีต้องทนทุกข์ทรมาน จึงตัดสินใจถอดอุปกรณ์            
การรักษาพยาบาลดงักล่าวออก จึงเป็นเหตุใหน้ายชายถึงแก่ความตาย 
 
  

นกัเรียนคิดวา่นายเดช นายสมและนางศรี มีความผดิหรือไม่ เพราะเหตุใด 
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       สถานการณ์ตัวอย่างท ี3 
 
 
 เด็กหญิงจนัทรา อาย ุ8 ปี เป็นเด็กทีนายอาทิตยข์อมาเลียงเป็นบุตรจากสถานสงเคราะห์เด็ก
แห่งหนึง ทุกๆ วนัช่วงเยน็หลงัจากทาํการบา้นเสร็จเด็กหญิงจนัทราจะตอ้งลา้งจานในครัวและชอบ
ทาํถว้ยชามทีกาํลงัลา้งอยูห่ล่นแตกอยูบ่่อยครัง จึงถูกนายอาทิตยด่์าวา่ เด็กหญิงจนัทรานอ้ยใจเลยหนี
ออกจากบา้นไป นายอาทิตยต์ามหาไม่พบจึงไปแจง้ความทีสถานีตาํรวจภูธรภาค 7 เพือให้ช่วยออก
ตามหาเด็กหญิงจนัทราซึงไดห้นีออกจากบา้นไปในเวลาต่อมา 
  
  

นกัเรียนคิดวา่นายอาทิตยมี์ความผดิฐานทอดทิงเด็กหรือไม่ เพราะเหตุใด 
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      สถานการณ์ตัวอย่างท ี4 
 
 
 
 ในขณะทีนายก่อกบันายกวนยืนรอรถโดยสารประจาํทาง นายกิงเดินผ่านมาจอ้งมองหน้า
คนทงัสองพร้อมกบับว้นนาํลายลงพืนแลว้เดินต่อไปโดยทีไม่รู้จกักนัมาก่อน นายก่อกบันายกวนไม่
พอใจจึงวิงเขา้ไปทาํร้ายนายกิง โดยนายก่อชกหน้านายกิง 1 ที และนายกวนใช้ไมตี้ทีแขนนายกิง    
1 ที เป็นเหตุให้นายกิงไดรั้บบาดเจ็บ มีบาดแผลชาํบวมทีใบหนา้และแขน ขณะเดียวกนันนันายเก่ง
เพือนนายก่อกบันาย กวนมาประสบเหตุจึงเขา้ไปเตะนายกิงอีก 1 ที นายกิงวิงหนีไปและตะโกนด่า
วา่ “หมาหมู่”  นายเก่งวิงไล่ตามนายกิงจนทนัชกัมีดปลายแหลมซึงพกติดตวัมาแทงหนา้อกนายกิง
อยา่งแรงจนนายกิงเสียชีวติ จากนนันายก่อ นายกวนและนายเก่งไดห้ลบหนีไปพร้อมกนั 
  
 
 นกัเรียนคิดวา่นายก่อ นายกวนและนายเก่งมีความผดิหรือไม่ เพราะเหตุใด 
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เฉลยสถานการณ์ตัวอย่างท ี1 
 
 
 นางสาวโสภาเป็นคู่รักของนายสมชายและลกัลอบไดเ้สียกนัจนนางสาวโสภาเกิดตงัครรภ ์
โดยยงัไม่ไดส้มรส  7 เดือนต่อมานายสมชายทราบข่าว จึงแนะนาํให้ไปทาํแทง้เนืองจากนายสมชาย
มีฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจยงัไม่พร้อม จึงไม่ตอ้งการให้นางสาวโสภามีบุตร แต่นางสาวโสภา
ไม่ยอม ทงัคู่จึงมีปากเสียงและทะเลาะวิวาทกนั นายสมชายมีอารมณ์โกรธจึงใช้มือชกและใช้เข่า
กระแทกทีหนา้ทอ้งของนางสาวโสภาอยา่งแรงเพราะตอ้งการให้นางสาวโสภาแทง้ นางสาวโสภา
เจบ็ปวดทรมานจนเพือนบา้นตอ้งช่วยนาํส่งโรงพยาบาล ปรากฏวา่นางสาวโสภาคลอดบุตรอออกมา 
เด็กมีชีวิตอยูเ่พียง 1 นาที ก็ถึงแก่ความตาย ส่วนนางสาวโสภาตอ้งรักษาตวัอยูที่โรงพยาบาล 5 วนั 
จึงออกจากโรงพยาบาลได ้
 
 
  

นกัเรียนคิดวา่นายสมชายมีความผดิฐานทาํให้แทง้ลูกหรือไม่ เพราะเหตุใด 
 
 เฉลย  มีความผิด เพราะเป็นการลงมือกระทาํความผิดฐานทาํให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงนัน
ไม่ยินยอม แต่ปรากฏว่าเมือเดก็คลอดออกมามีชีวิตอยู่ 1 นาที จึงถึงแก่ความตาย การกระทาํของนาย
สมชายจึงไม่บรรลุผล เพราะการทาํแท้งทีจะเป็นผลสําเร็จทารกในครรภ์มารดาจะต้องถูกทาํลาย
หรือคลอดออกมาโดยไม่มีชีวิต การกระทาํของนายสมชายเป็นความผิดฐานพยายามทาํให้หญิงแท้ง
ลูกโดยหญิงไม่ยอม  
 และนอกจากนีการทีนายสมชายใช้มือชกและใช้เข่ากระแทกทีหน้าท้องของนางสาวโสภา
อย่างแรง แม้จะมีเจตนาทาํให้นางสาวโสภาแท้งก็ตาม แต่ย่อมเล็งเห็นผลได้ว่าการกระทาํดังกล่าว
ย่อมจะก่อให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจของนางสาวโสภา เมือนางสาวโสภาได้รับอันตรายแก่
กายต้องรักษาตัวอยู่โรงพยาบาล 5 วัน นายสมชายจึงมีความผิดฐานทาํร้ายผู้ อืนจนเป็นเหตุให้เกิด
อันตรายแก่กายหรือจิตใจด้วย 
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 เฉลยสถานการณ์ตัวอย่างท ี2 
 
 
 
 นายสม จา้งนายเดชไปทาํร้ายนายชาย นายเดชใช้อาวุธปืนยิงถูกนายชายทีศีรษะ แพทย์
ผา่ตดัเอาหัวกระสุนปืนทีฝังให้ออกและให้ความเห็นวา่ หากนายชายรักษาตวัทีโรงพยาบาลต่อไป
แลว้ โอกาสทีจะมีชีวิตรอดมีมากกวา่จะถึงแก่ความตาย แต่ตอ้งให้นาํเกลือและใส่เครืองช่วยหายใจ 
นายชายเจบ็ปวดมากและไม่อยากมีชีวติอยูต่่อไป จึงขอใหน้างศรี นอ้งสาวช่วยถอดสายนาํเกลือและ
เครืองช่วยหายใจออก  นางศรีสงสารพีชายทีต้องทนทุกข์ทรมาน จึงตัดสินใจถอดอุปกรณ์            
การรักษาพยาบาลดงักล่าวออก จึงเป็นเหตุใหน้ายชายถึงแก่ความตาย 
  

นกัเรียนคิดวา่นายเดช นายสมและนางศรี มีความผดิหรือไม่ เพราะเหตุใด 
 

 เฉลย  ทัง 3 คนมีความผิด เพราะ การทีนายชายถึงแก่ความตายนัน เป็นผลมาจากการกระทาํ
ทังของนายเดช ทีใช้อาวุธปืนยิงนายชาย และการกระทาํของนางศรีทีกระทาํให้การรักษาสินสุดลง 
แต่การกระทาํดังกล่าวของนางศรีเป็นเหตุแทรกซ้อนทีเกิดขึนใหม่ ภายหลังจากทีนายเดชใช้ปืนยิง
นายชายแล้ว และเป็นเหตุให้นายชายตาย เหตุแทรกซ้อนดังกล่าวนีเป็นการกระทาํทีผิดปกติธรรมดา
มากทีน้องสาวจะตัดสินใจฆ่าพีชายด้วยความสงสารเพือให้พ้นจากการเจ็บปวดทรมาน นายเดชจึง
ไม่ต้องรับผิดในผลแห่งความตายของนายชาย แต่รับผิดเพียงเท่าทีกระทาํไปคือ พยายามฆ่านายชาย
โดยตรึกตรองไว้ก่อน 
 ส่วนนายสมจ้างนายเดชไปทาํร้ายนายชาย จึงเป็นผู้ใช้ให้ผู้ อืนกระทาํความผิด เมือนายเดชผู้
ถกูใช้ได้กระทาํความผิดนัน นายสมผู้ใช้ต้องรับโทษเสมือนเป็นตัวการ 
 สาํหรับนางศรี ได้ถอดสายนาํเกลือและเครืองช่วยหายใจออกเพราะสงสารนายชาย พีชายที
ต้องทนทุกข์ทรมานเพือให้นายชายถึงแก่ความตาย ตามคาํขอร้องของนายชายย่อมเป็นความผิดฐาน
ฆ่าผู้อืนโดยเจตนา แม้จะทาํด้วยความสงสารเพือให้นายชาย พีชายพ้นความเจบ็ปวดทรมานกต็าม 
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 เฉลยสถานการณ์ตัวอย่างท ี3 
 
 
 เด็กหญิงจนัทรา อาย ุ8 ปี เป็นเด็กทีนายอาทิตยข์อมาเลียงเป็นบุตรจากสถานสงเคราะห์เด็ก
แห่งหนึง ทุกๆ วนัช่วงเยน็หลงัจากทาํการบา้นเสร็จเด็กหญิงจนัทราจะตอ้งลา้งจานในครัวและชอบ
ทาํถว้ยชามทีกาํลงัลา้งอยูห่ล่นแตกอยูบ่่อยครัง จึงถูกนายอาทิตยด่์าวา่ เด็กหญิงจนัทรานอ้ยใจเลยหนี
ออกจากบา้นไป นายอาทิตยต์ามหาไม่พบจึงไปแจง้ความทีสถานีตาํรวจภูธรภาค 7 เพือให้ช่วยออก
ตามหาเด็กหญิงจนัทราซึงไดห้นีออกจากบา้นไปในเวลาต่อมา 
  
  

นกัเรียนคิดวา่นายอาทิตยมี์ความผดิฐานทอดทิงเด็กหรือไม่ เพราะเหตุใด 
  
 เฉลย  นายอาทิตย์ไม่มีความผิดฐานทอดทิงเดก็ เพราะเดก็หญิงจันทราหนีออกจากบ้านไป
เอง นายอาทิตย์ไม่ได้กระทาํการอันเป็นการทอดทิงหรือมีเจตนาทอดทิงเดก็หญิงจันทราแต่ประการ
ใด 
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 เฉลยสถานการณ์ตัวอย่างท ี4 
 
 
 
 ในขณะทีนายก่อกบันายกวนยืนรอรถโดยสารประจาํทาง นายกิงเดินผ่านมาจอ้งมองหน้า
คนทงัสองพร้อมกบับว้นนาํลายลงพืนแลว้เดินต่อไปโดยทีไม่รู้จกักนัมาก่อน นายก่อกบันายกวนไม่
พอใจจึงวิงเขา้ไปทาํร้ายนายกิง โดยนายก่อชกหน้านายกิง 1 ที และนายกวนใชไ้มตี้ทีแขนนายกิง    
1 ที เป็นเหตุให้นายกิงไดรั้บบาดเจ็บ มีบาดแผลชาํบวมทีใบหนา้และแขน ขณะเดียวกนันนันายเก่ง
เพือนนายก่อกบันาย กวนมาประสบเหตุจึงเขา้ไปเตะนายกิงอีก 1 ที นายกิงวิงหนีไปและตะโกนด่า
วา่ “หมาหมู่”  นายเก่งวิงไล่ตามนายกิงจนทนัชกัมีดปลายแหลมซึงพกติดตวัมาแทงหนา้อกนายกิง
อยา่งแรงจนนายกิงเสียชีวติ จากนนันายก่อ นายกวนและนายเก่งไดห้ลบหนีไปพร้อมกนั 
  
 
 นกัเรียนคิดวา่นายก่อ นายกวนและนายเก่งมีความผดิหรือไม่ เพราะเหตุใด 
 
 เฉลย  ทัง 3 คนมีความผิด เพราะการทีนายก่อทาํร้ายนายกิงโดยการชกต่อย ส่วนนายกวน
ทาํร้ายนายกิงโดยใช้ไม้ตี มิได้ก่อให้เกิดบาดแผลแก่นายกิงถึงขนาดจะเป็นเหตุแห่งความตาย นายกิง
ถึงแก่ความตายเพราะบาดแผลอันเกิดจากการถูกนายเก่งใช้มีดปลายแหลมเป็นอาวุธแทง ทังการ   
กระทาํของนายเก่งดังกล่าว หาได้เกิดขึนในทันทีทันใดทีนายก่อกับนายกวนทาํร้ายร่างกายนายกิง
ไม่ แสดงว่าตอนแรกนายเก่งกับนายก่อและนายกวน มีเจตนาร่วมกันทาํร้ายร่างกายนายกิงก่อน เมือ
นายกิงวิงหลบหนีพร้อมตะโกนด่าว่า แล้วนายเก่งวิงตามไปเพียงคนเดียวแล้วชักมีดปลายแหลม
ออกมาแทงนายกิง เป็นเจตนาเกิดขึนภายหลังเฉพาะตัวนายเก่ง อีกทังปรากฏว่า นายก่อและนายกวน
ทราบถึงการมีอาวุธมีดติดตัวของนายเก่งมาก่อน ไม่มีเหตุทีจะคาดหมายหรือเลง็เห็นได้ว่านายเก่ง
อาจฆ่านายกิงได้ ถือไม่ได้ว่านายก่อและนายกวน มีเจตนาร่วมกับนายเก่งฆ่านายกิง นายก่อและ
นายกวนมีเจตนาเพียงร่วมกับนายเก่งทาํร้ายร่างกายนายกิงเท่านัน เมือนายกิงถึงแก่ความตาย นายก่อ
และนายกวนจึงมีความผิดฐานร่วมกันทาํร้ายผู้ อืน จนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย ส่วนนายเก่งมี
ความผิดฐานฆ่าผู้อืนตายกับมีความผิดฐานพาอาวธุ 
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แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ 
เรือง กฎหมายอาญาน่ารู้  

 
 
 

 
 
 
คําชีแจง 
 1. แบบทดสอบฉบบันีจดัทาํขึนเพือวดัผลการเรียนรู้เรือง กฎหมายอาญาน่ารู้ของนกัเรียน
ชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ก่อนและหลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา 
 2. แบบทดสอบฉบบันีมีลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 40 ขอ้ โดยใชเ้วลา
ตอบ 40 นาที 
 3. ให้นกัเรียนตอบคาํถามโดยเลือกคาํตอบทีถูกตอ้งทีสุดเพียงขอ้เดียว โดยทาํเครืองหมาย  

  ลงในกระดาษคาํตอบ 
 4. ไม่อนุญาตใหขี้ดเขียนหรือทาํเครืองหมายใดๆ ลงในแบบทดสอบ 
  
                    นายปุณณวชั  ทพัธวัช 
          ผู้วจัิย 
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1. ขอ้ใดกล่าวถึงกฎหมายอาญา ไม่ ถูกตอ้ง (จาํ) 
    ก. กฎหมายทีกาํหนดสิทธิและหนา้ทีของบุคคล 
    ข. กฎหมายทีกล่าวถึงการกระทาํผดิและบทลงโทษ 
    ค. กฎหมายทีผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามจะตอ้งไดรั้บโทษ 
    ง. กฎหมายทีหา้มมิใหก้ระทาํอยา่งหนึงอยา่งใดหรือบงัคบัใหก้ระทาํอยา่งหนึงอยา่งใด 
2. นายโมจุดพลุในทีสาธารณะ ซึงไม่ถือวา่เป็นความผดิ แต่ต่อมาภายหลงักฎหมายไดบ้ญัญติัถึง  
การกระทาํดงักล่าววา่เป็นความผดิ ดงันนัจะนาํกฎหมายใหม่มาใชก้บัการกระทาํครังแรกไม่ได ้  
จากคาํกล่าวข้างต้นข้อใดกล่าวถกูต้องทีสุด (วิเคราะห์) 
    ก. เป็นกฎหมายทีใชไ้ดเ้ฉพาะกลุ่ม 
    ข. เป็นกฎหมายทีไม่มีผลยอ้นหลงั 
    ค. เป็นกฎหมายทีไม่มีความแน่นอน 
    ง. เป็นกฎหมายทีปรับเปลียนตามเหตุการณ์ 
3. ขอ้ใดกล่าว ไม่ ถูกตอ้งเกียวกบักฎหมายอาญาสารบญัญติั (จาํ) 
    ก. กฎหมายทีกาํหนดวธีิสืบสวนผูก้ระทาํผดิทางอาญา 
    ข. กฎหมายทีกาํหนดถึงวธีิการลงโทษผูก้ระทาํผดิทางอาญา 
    ค. กฎหมายทีกาํหนดถึงการงดเวน้การลงโทษผูก้ระทาํผิดทางอาญา 
    ง. กฎหมายทีกาํหนดวา่การกระทาํและการงดเวน้การกระทาํใดเป็นความผดิทางอาญา 
4. เพราะเหตุใดกฎหมายอาญาวธีิสบญัญติัสามารถช่วยให้รู้ตวัผูก้ระทาํผดิได ้(เข้าใจ) 
    ก. เป็นกฎหมายทีวา่ดว้ยการติดตามตวัผูก้ระทาํผดิ 
    ข. เป็นกฎหมายทีวา่ดว้ยการสังเกตพฤติกรรมผูก้ระทาํผดิ 
    ค. เป็นกฎหมายทีวา่ดว้ยการพิสูจน์ขอ้เทจ็จริงผูก้ระทาํผิด 
    ง. เป็นกฎหมายทีวา่ดว้ยการสืบสวน สอบสวนผูก้ระทาํผดิ 
5. ขอ้ใดกล่าวถึงการกระทาํโดยสาํคญัผดิไดถู้กตอ้งทีสุด (เข้าใจ) 
    ก. นายเอก้ระชากกระเป๋าของนายอ่างแลว้วงิหนีไป 
    ข. นายโกย้งินายกา แต่กระสุนพลาดไปถูกนายกบจนเสียชีวติ 
    ค. นายป็อกใชไ้มตี้หวันายเป็ก โดยเขา้ใจผิดคิดวา่เป็นนายปลืม 
    ง. นายเผอืกข่มขืนใจนายมนัใหน้าํเงินมาใหต้นจาํนวน 50,000 บาท 
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6. “นายตน้ทาํมือถือหล่นไปใตเ้บาะรถยนต ์จึงกม้ลงไปเก็บมือถือในขณะทีตนกาํลงัขบัรถยนตอ์ยู่
บนถนน”   จากเหตุการณ์ขา้งตน้ นกัเรียนคิดวา่การกระทาํดงักล่าวเหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด 
(ประเมินค่า) 
    ก. เหมาะสม เพราะทาํใหไ้ม่พลาดการติดต่อกบัผูอื้น 
    ข. เหมาะสม เพราะทาํใหไ้ม่เป็นอุปสรรคต่อการขบัขีรถยนต ์
    ค. ไม่เหมาะสม เพราะอาจทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุโดยประมาทได ้
    ง. ไม่เหมาะสม เพราะอาจทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุโดยไม่เจตนาได ้
7. นายกลา้ใชไ้มต้ะพดตีทา้ยทอยของนายตรีเพือใหส้ลบเท่านนัเพราะไม่ชอบหนา้ แต่นายกลา้ตีแรง
เกินไปจนเป็นเหตุใหน้ายตรีเสียชีวติในเวลาต่อมา อยากทราบวา่นายกลา้มีความผดิฐานใด 
 (วิเคราะห์) 
    ก. ฆ่านายตรีโดยเจตนา 
    ข. ฆ่านายตรีโดยประมาท 
    ค. ฆ่านายตรีโดยสาํคญัผดิ 
    ง. ฆ่านายตรีโดยไม่เจตนา   
8. “มานะขบัรถมาดว้ยความเร็วสูงไปตามถนนทีมีคนสัญจรไปมา จนรถของมานะชนมานีตาย” จาก
เหตุการณ์ขา้งตน้ อยากทราบวา่มานะมีความผดิฐานใด” (วิเคราะห์) 
    ก. มานะผดิฐานฆ่ามานีโดยเจตนา 
    ข. มานะผดิฐานฆ่ามานีตายโดยประมาท 
    ค. มานะผดิฐานฆ่ามานีตายโดยไม่เจตนา 
    ง. มานะไม่มีความผดิเพราะกระทาํไปโดยพลาด 
9. คาํวา่ “เหตุฉกรรจ”์ มีความหมายตรงกบัขอ้ใด (จาํ) 
    ก. เหตุร้ายแรงทีเกิดขึนทนัทีทนัใด 
    ข. เหตุร้ายแรงทีมิไดเ้กิดขึนในทนัทีทนัใด 
    ค. เหตุร้ายแรงทีทาํให้ผูก้ระทาํผดิตอ้งรับโทษหนกัขึน 
    ง. เหตุร้ายแรงทีเกิดขึนกบัตวับุคคลจนไดรั้บอนัตราย 
10. การทาํแทง้ของแพทยใ์นกรณีใด ไม่ เป็นความผดิทางอาญา (เข้าใจ) 
    ก. หญิงทีทาํหมนัไปแลว้ขอใหท้าํแทง้ 
    ข. หญิงทีถูกข่มขืนกระทาํชาํเราขอใหท้าํแทง้โดยคาํสังของศาล 
    ค. หญิงทีมีความจาํเป็นเนืองจากสุขภาพ แมห้ญิงนนัจะไม่ยนิยอมก็ตาม 
    ง. หญิงทีมีความจาํเป็นเนืองจากทารกในครรภน์นัจะคลอดออกมาพิการ 
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11. “จอนทะเลาะววิาทกบัแจ็คอยูข่า้งถนน ขณะชกต่อยกนันนั จอนไดใ้ชเ้ทา้ถีบแจค็กระเด็นเขา้ไป
ในถนน ทาํใหร้ถทีแล่นมาชนแจค็ถึงแก่ความตาย” จากเหตุการณ์ดงักล่าวจอนมีความผดิอยา่งไร 
(วิเคราะห์) 
    ก. ฆ่าคนตายโดยเจตนา 
    ข. ฆ่าคนตายโดยไม่เจตนา 
    ค. ทาํใหค้นตายโดยประมาท 
    ง. ทาํใหค้นตายโดยขาดความระมดัระวงั 
12. “นางฝันพาลูกของตนไปปล่อยไวใ้นทางเปลียวแลว้ไม่ยอมพากลบับา้น” จากเหตุการณ์ขา้งตน้ 
นกัเรียนคิดวา่การกระทาํดงักล่าวมีความผดิหรือไม่ เพราะเหตุใด (ประเมินค่า) 
    ก. ผดิ เพราะถือวา่มีเจตนาทีจะทอดทิงเด็ก 
    ข. ผดิ เพราะผูป้กครองควรอยูก่บัลูกของตนตลอดเวลา 
    ค. ไม่ผดิ เพราะเป็นการลดภาระของผูป้กครอง 
    ง. ไม่ผดิ เพราะช่วยฝึกใหเ้ด็กไดรู้้จกัการช่วยเหลือตนเอง 
13. “ผูก้ระทาํตอ้งไดรั้บโทษถา้หากหน่วงเหนียวหรือกกัขงั เด็ก ไว”้ เด็กในทีนี หมายถึงบุคคลทีมี
อายเุท่าไร (จาํ) 
    ก. อายไุม่เกิน 15 ปี 
    ข. อายไุม่เกิน 14 ปี 
    ค. อายไุม่เกิน 13 ปี 
    ง. อายไุม่เกิน 12 ปี 
14. ถา้ผูเ้สียหายในความผดิฐานหมินประมาทตายเสียก่อนร้องทุกข ์กฎหมายใหถื้อวา่ผูใ้ดเป็น
ผูเ้สียหายอนัจะร้องทุกขไ์ด ้(เข้าใจ) 
    ก. ญาติของผูเ้สียหาย 
    ข. บุตรของผูเ้สียหาย 
    ค. คู่สมรสของบุตรผูเ้สียหาย 
    ง. บิดาของคู่สมรสผูเ้สียหาย 
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15. การเปิดผนึกจดหมายของผูอื้นเพือล่วงรู้ขอ้ความนนั กฎหมายกาํหนดวา่จะเป็นความผดิเมือใด 
(เข้าใจ) 
    ก. เมือไดเ้ปิดผนึกแลว้ 
    ข. เมือผูอ่้านไดรู้้ขอ้ความในจดหมายนนั 
    ค. เมือเกิดความเสียหายแก่ผูห้นึงผูใ้ดแลว้เท่านนั 
    ง. เมือการเปิดผนึกนนัน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผูห้นึงผูใ้ด 
16. พฤติกรรมของบุคคลใดต่อไปนีทีแสดงวา่มีความผดิฐานพรากผูเ้ยาว ์(วิเคราะห์) 
    ก. นายมดบงัคบัใหเ้ด็กเป็นขอทาน 
    ข. นายโตง้กกัขงัตวัเด็กไวใ้นหอ้งเช่าของตน 
     ค. นายนกพาเด็กไปอยูที่บา้นของตนโดยทีผูป้กครองเด็กไม่รู้ 
    ง. นายแจพ้าเด็กไปเล่นสวนสนุก แลว้เรียกค่าไถ่จากผูป้กครองของเด็ก 
17. ขอ้ใดกล่าวถึงลกัษณะสาํคญัของความผดิฐานชิงทรัพยไ์ดถู้กตอ้ง (จาํ) 
    ก. การฉกฉวยไปซึงหนา้เพือใหไ้ดท้รัพยน์นั 
    ข. การใชก้าํลงัประทุษร้ายเพือใหไ้ดท้รัพยน์นั 
    ค. ร่วมกระทาํผิดดว้ยกนัตงัแต่ 3 คนขึนไปเพือใหไ้ดท้รัพยน์นั 
    ง. หลอกลวงผูอื้นดว้ยการแสดงขอ้ความต่างๆ ใหห้ลงเชือเพือใหไ้ดท้รัพยน์นั 
18. ขอ้ใดเป็นลกัษณะความผิดฐานวงิราวทรัพย ์(เข้าใจ) 
    ก. กระชากสร้อยขาดจากคอแลว้เดินหนีไป 
    ข. กระโดดควา้ผลมะม่วงจากตน้ของผูอื้นแลว้วงิหนีไป 
    ค. จบัปลาในบ่อของเพือนบา้นไปขายโดยทีเพือนบา้นไม่รู้ 
    ง. ลกัเสือผา้จากราวตากผา้ของผูอื้นแลว้รีบวงิหนีไปโดยเร็ว 
19. พฤติกรรมของบุคคลใดต่อไปนีทีแสดงถึงความผดิฐานปลน้ทรัพย ์(วิเคราะห์) 
    ก. นายกาํธรนาํแจกนัทองคาํทีบา้นตนไปขาย 
    ข. นายเอกหยบิของนายโทไปขาย โดยทีนายโทไม่รู้ 
    ค. นายตุก๊ นายตา นายแตม้ร่วมกนัขโมยของทีบา้นนายตู่ 
    ง. นายมีเช่าบา้นนายมากอาศยัอยูแ่ลว้แอบนาํของในบา้นนายมากไปขาย 
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20. ความผดิฐานปลน้ทรัพยแ์ตกต่างจากความผิดฐานชิงทรัพยอ์ยา่งไร (วิเคราะห์) 
    ก. ปลน้ทรัพยมี์ผูก้ระทาํผิดมากกวา่ชิงทรัพย ์
    ข. ปลน้ทรัพยต์อ้งมีการขู่เขญ็ ส่วนชิงทรัพยไ์ม่จาํเป็นตอ้งมี 
    ค. ปลน้ทรัพยต์อ้งมีการใชอ้าวธุ ส่วนชิงทรัพยไ์ม่จาํเป็นตอ้งมี 
    ง. ปลน้ทรัพยต์อ้งมีการทาํร้ายร่างกาย ส่วน ชิงทรัพยไ์ม่จาํเป็นตอ้งมี 
21. การกระทาํต่อสิงใดทีถือเป็นความผดิฐานเหยยีดหยามศาสนา (เข้าใจ) 
    ก. วตัถุอนัเป็นทีเคารพในทางศาสนา 
    ข. นกัพรตหรือนกับวชในทางศาสนา 
    ค. วตัถุหรือสถานทีอนัเป็นทีเคารพในทางศาสนา 
    ง. เครืองแต่งกายหรือเครืองหมายต่างๆ ในทางศาสนา 
22. พฤติกรรมของบุคคลใดต่อไปนีทีแสดงวา่แต่งกายเป็นนกับวชโดยมิชอบ (วิเคราะห์) 
    ก. นายเอก็แต่งกายเป็นนกับวชเล่นกบัเพือนบา้น 
    ข. นายณเดชแต่งกายเป็นนกับวชเพือแสดงละคร 
    ค. นายอาร์แต่งกายเป็นนกับวชเพือเดินรับเงินบริจาคจากชาวบา้น 
    ง. เด็กชายบีแต่งกายเป็นนกับวชเพือแสดงบทบาทสมมติในชนัเรียน 
23. “ตาํรวจสังใหน้กัเรียน 20 คนทีมวัสุมอยูใ่นอาคารเรียนและจะยกพวกไปววิาทกบัผูอื้นเลิก     
การชุมนุมมวัสุม” จากเหตุการณ์ขา้งตน้นกัเรียนกลุ่มนีจะ ไม ่มีความผดิในกรณีใด (วิเคราะห์) 
    ก. ยงัคงชุมนุมวางแผนกนัต่อไป 
    ข. สลายตวัไปดว้ยความไม่พอใจอยา่งยงิ 
    ค. ตระเตรียมอาวธุจนเสร็จแลว้ค่อยแยกยา้ยกนัต่อไป 
    ง. ยกพวกออกไปจากอาคารเรียนไปชุมนุมในโรงอาหาร 
24. “นายศรกบัเพือนแอบเขา้ไปในโบสถค์ริสตเ์พือนาํสีไปพน่ไมก้างเขน” จากเหตุการณ์ขา้งตน้ 
นกัเรียนคิดวา่การกระทาํดงักล่าวเหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด  (ประเมินค่า) 
    ก. เหมาะสม เพราะเป็นการบูรณะใหใ้หม่ขึน 
    ข. เหมาะสม เพราะเป็นสิทธิส่วนบุคคลทางศาสนา 
    ค. ไม่เหมาะสม เพราะการกระทาํดงักล่าวตอ้งขออนุญาตผูดู้แลก่อน 
    ง. ไม่เหมาะสม เพราะเป็นการกระทาํโดยพลการต่อวตัถุอนัเป็นทีเคารพ 
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25. การกล่าวปราศรัยต่อสาธารณชนทวัไป ผูป้ราศรัยอาจมีความผดิไดใ้นกรณีใด  (เข้าใจ) 
    ก. เมือชกัชวนใหป้ระชาชนประทว้งรัฐบาล 
    ข. เมือชกัชวนใหป้ระชาชนเลิกซือสินคา้ของรัฐบาล 
    ค. เมือยยุงใหป้ระชาชนลงคะแนนเสียงใหพ้รรคฝ่ายคา้น 
    ง. เมือพดูโดยมีความประสงคที์จะใหป้ระชาชนฝ่าฝืนกฎหมาย 
26. พฤติกรรมในขอ้ใดต่อไปนีทีนกัเรียนสามารถกระทาํได ้(ประยกุต์ใช้) 
    ก. ชกัชวนประชาชนใหไ้ปเผาจวนผูว้า่ราชการจงัหวดั 
    ข. ติดป้ายประกาศเพือให้ประชานชนลม้ลา้งรัฐธรรมนูญ 
    ค. ทิงใบปลิวชกัชวนประชาชนใหม้าชุมนุมเพือลม้ลา้งรัฐบาล 
    ง. เดินประทว้งเพือเรียกร้องความเป็นธรรมเกียวกบัการสอบเขา้โรงเรียน 
27. “นายแกว้ร่วมกบัพวกขู่เข็ญวา่จะทาํร้ายนายกรัฐมนตรีกบัคณะเพือทีจะลม้ลา้งหรือเปลียนแปลง
รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั”  จากสถานการณ์ขา้งตน้นายแกว้ผดิฐานใด (วิเคราะห์) 
    ก. มีความผดิฐานปฏิวติัการเมือง 
    ข. มีความผดิฐานเหยยีดหยามการเมือง 
    ค. มีความผดิฐานเป็นกบฏในราชอาณาจกัร 
    ง. มีความผดิฐานยยุงส่งเสริมใหเ้กิดความวุน่วาย 
28. นกัเรียนคิดวา่การหมินประมาทสถาบนัพระมหากษตัริยถื์อเป็นความผดิหรือไม่  เพราะเหตุใด 
 (ประเมินค่า) 
    ก. ผดิ เพราะเป็นขอ้บงัคบัทางสังคม 
    ข. ผดิ เพราะดาํรงอยูใ่นฐานะอนัเป็นทีเคารพ 
    ค. ไม่ผดิ เพราะทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพเสมอกนั 
    ง. ไม่ผดิ เพราะกฎหมายไม่ไดบ้งัคบัใหทุ้กคนปฏิบติั 
29. บุคคลใดต่อไปนี ไม่ใช่ เจา้พนกังานตามความหมายในกฎหมายอาญา (จาํ) 
    ก. ทหาร 
    ข. ผูใ้หญ่บา้น 
    ค. ครูและอาจารย ์
    ง. สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 
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30. คาํกล่าวในลกัษณะใดถือวา่เป็นการดูหมินเจา้พนกังาน (เข้าใจ) 
    ก. พดูปรับทุกขก์บัเจา้พนกังาน 
    ข. พดูด่าเจา้พนกังานดว้ยคาํหยาบ 
    ค. พดูติชมเจา้พนกังานตามปกติวสิัย 
    ง. พดูโตเ้ถียงเจา้พนกังานดว้ยวาจาสุภาพ 
31. “ตาํรวจจะจบัตวันายโด่งเพราะเล่นการพนนั แต่นายโด่งไดช้กัปืนขึนมาขู่เพือไม่ให้ตาํรวจ 
จบักุมตน” จากสถานการณ์ขา้งตน้นายโด่งมีความผดิตามขอ้ใด (เข้าใจ) 
    ก.  ข่มขืนใจเจา้พนกังาน 
    ข.  ทาํใหเ้จา้พนกังานเสียหาย 
    ค. ดูถูกเหยยีดหยามเจา้พนกังาน 
    ง. ทาํใหเ้กิดอุปสรรคในการทาํงานของเจา้พนกังาน 
32. ขอ้ใดคือเหตุผลสาํคญัทีสุดที ไม่ ควรแจง้ความเท็จต่อเจา้พนกังาน (วิเคราะห์) 
    ก. เพราะทาํใหเ้กิดความวุน่วาย  
    ข. เพราะอาจทาํใหผู้อื้นเสียหายได ้
    ค. เพราะตอ้งสืบสวนสอบสวนเพิมมากขึน 
    ง. เพราะทาํใหเ้จา้พนกังานเสียเวลามากขึน 
33. ขอ้ใด ไม่ ถือเป็นความผิดในการปลอมเงินตรา (เข้าใจ) 
    ก. ทาํปลอมขึนเพือนาํไปใชจ่้ายจริง 
    ข. ทาํปลอมขึนแลว้แต่ไม่เหมือนจริง 
    ค. ทาํปลอมขึนเพือใหผู้จ้ดัซือดูเป็นตวัอยา่ง 
    ง. ทาํปลอมขึนเพือสอนนกัเรียนในโรงเรียน 
34. ถา้นกัเรียนไดรั้บทุนการศึกษา แลว้จาํเป็น ตอ้งใหคุ้ณครูลงลายมือชือเพือรับรองความประพฤติ
ก่อนจึงจะไดรั้บทุนดงักล่าว  นกัเรียนควรปฏิบติัเช่นไร (ประยกุต์ใช้) 
    ก. เขียนชือคุณครูดว้ยตนเอง 
    ข. ใหคุ้ณครูเขียนชือดว้ยตนเอง 
    ค. ใหผู้ป้กครองเขียนชือคุณครูให้ 
    ง. ใหเ้พือนปลอมลายมือคุณครูให้ 
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35. “สนิท ซือปากกาลูกลืนจากร้านคา้ของสกุลมาขายโดยไม่ทราบมาก่อนวา่เป็นปากกาลูกลืน ทีทาํ
ปลอมเครืองหมายการคา้ของผูอื้น”  จากเหตุการณ์ขา้งตน้สนิทไม่มีความผดิ เพราะเหตุใด 
 (วิเคราะห์) 
    ก. เพราะ สนิทขาดเจตนา 
    ข. เพราะ สกุลไม่ไดบ้อกกล่าว 
    ค. เพราะ สนิทไม่ไดปิ้ดบงัลูกคา้ 
    ง. เพราะ สนิทมิไดเ้ป็นผูป้ลอมสินคา้ 
36. นายเอขดูลบเลขทะเบียนทีพานทา้ยปืนของภรรยาออกหมดเพือไปขอจดทะเบียนอาวธุปืนใหม่ 
ไม่ถือเป็นการปลอมเอกสารทางราชการเพราะเหตุใด (วิเคราะห์) 
    ก. ไม่มีผูใ้ดเสียหาย 
    ข. สามียอ่มมีอาํนาจกบัทรัพยข์องภรรยา 
    ค. หมายเลขทะเบียนดงักล่าวมิใช่เอกสาร 
    ง. เป็นการทาํลายเอกสารใหห้มดไปไม่ไดท้าํเอกสารขึนมาใหม่ 
37. ขอ้ใดต่อไปนี ไม่ใช่ ลกัษณะของโทษทางอาญา (จาํ) 
    ก. การฉีดยาหรือสารพิษใหต้าย 
    ข. การเอาตวัไปกกัขงัในเรือนจาํ 
    ค. การลงโทษดว้ยการสอบปากคาํ 
    ง. การลงโทษดว้ยการริบทรัพยสิ์น 
38. ขอ้ใดต่อไปนีจดัเป็นการลงโทษประหารชีวิตสาํหรับหญิงมีครรภ ์(เข้าใจ) 
    ก. แลว้แต่เจา้หนา้ทีจะเห็นสมควร 
    ข. ประหารชีวติไดท้นัทีในขณะตงัครรภ ์
    ค. ฉีดยาเพือใหแ้ทง้ลูกก่อนจึงประหารได ้
    ง. ตอ้งรอจนกวา่คลอดบุตรแลว้จึงประหารได ้
39. พฤติกรรมใดต่อไปนี เมือกระทาํความผดิแลว้ยอ่มไดรั้บการยกเวน้โทษ (ประยกุต์ใช้) 
    ก. รุมทาํร้ายผูอื้นจนเสียชีวติ 
    ข. เป็นโรคประสาทแลว้หยบิมีดไล่แทงผูอื้นจนเสียชีวติ 
    ค. ขบัรถดว้ยความเร็วสูงจึงชนคนทีขา้มถนนจนเสียชีวิต 
    ง. หยอกเล่นกบัผูอื้นจนเสียหลกัลม้แลว้ศีรษะกระแทกโตะ๊เสียชีวติ 
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40. ขอ้ใดต่อไปนีทีผูก้ระทาํไดรั้บการยกเวน้โทษสาํหรับความผดิทีกระทาํ (วิเคราะห์) 
    ก. นายมีเป็นนกัแม่นปืนดืมสุราจนเมาแลว้ทดลองยงิปืนอวดเพือนสาว แต่ยงิพลาดถูกนายมาก 
         เสียชีวติิ 
    ข. นายกอลฟ์ถูกผูบ้งัคบับญัชาคะยนัคะยอใหดื้มสุราจนเมาครองสติไม่ได ้จึงชกต่อยนายจอม 
        ไดรั้บบาดเจบ็ 
    ค. นายกอ้งดืมสุราเพือรักษาโรค แต่ดืมมากเกินไปจนมึนเมาบงัคบัตนไม่ได ้จึงกระทาํอนาจาร 
        นางสาวแกว้ 
    ง. นายอิมกินเห็ดเมาโดยไม่รู้วา่เป็นเห็ดเมา เป็นเหตุให้มึนเมาจนบงัคบัตนเองไม่ไดจึ้งเอาดาบไล่ 
        ฟันนายเอิบบาดเจบ็ 
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เฉลยแบบทดสอบ 
วดัผลการเรียนรู้ 

 
 
 

ข้อที คําตอบ ข้อที คําตอบ 
 1 ก  21 ค 
2 ข 22 ค 
3 ก 23 ข 
4 ง 24 ง 
5 ค 25 ง 
6 ค 26 ง 
7 ง 27 ค 
8 ข 28 ข 
9 ค 29 ง 

10 ข 30 ข 
11 ข 31 ก 
12 ก 32 ข 
13 ก 33 ง 
14 ข 34 ข 
15 ง 35 ก 
16 ค 36 ง 
17 ข 37 ค 
18 ก 38 ง 
19 ค 39 ข 
20 ก 40 ง 
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แบบวดัทกัษะแบบวดัทกัษะ  การคดิอย่างมวีจิารณญาณการคดิอย่างมวีจิารณญาณ  
สําหรับนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีท ี3  

 
 
 

 
 
 
คําชีแจง 
 1. แบบวดัฉบับนีจัดทําขึนเพือว ัดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน                
ก่อนและหลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา 
 2. แบบวดัฉบบันีมีลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 20 ขอ้ โดยใชเ้วลาตอบ 
30 นาที 
 3. ให้นกัเรียนตอบคาํถามโดยเลือกคาํตอบทีถูกตอ้งทีสุดเพียงขอ้เดียว โดยทาํเครืองหมาย  

  ลงในกระดาษคาํตอบ 
 4. ไม่อนุญาตใหขี้ดเขียนหรือทาํเครืองหมายใดๆ ลงในแบบวดั 
  
                    นายปุณณวชั  ทพัธวัช 
          ผู้วจัิย 
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คําสัง : ให้นักเรียนศึกษาสถานการณ์ทีกําหนดให้แล้วตอบคําถามโดยเลือกคําตอบทีถูกต้องทีสุด
เพยีงข้อเดียว     
 
สถานการณ์ท ี1  ตอบคําถามข้อ 1 - 5    
 

ผูใ้หญ่พนัเป็นผูที้มีความสนใจดนตรีมาตงัแต่เล็ก ตอนเด็กๆ เคยใช้กระป๋องเล็กกระป๋อง
นอ้ยเคาะเป็นเครืองดนตรีและเล่นดว้ยความสนุก ว่างจากช่วยพ่อแม่ทาํนาผูใ้หญ่พนัมกัจะฝึกเล่น
ดนตรีเสมอ จนปัจจุบนักลายเป็นครูสอนดนตรีพืนเมืองให้แก่เยาวชนเพือสืบทอดวฒันธรรมดา้น
ดนตรีไทย หน้าทีของผูใ้หญ่บา้นนอกจากจะดูแลทุกข์สุขและช่วยสร้างความเจริญให้แก่หมู่บา้น
แลว้ ผูใ้หญ่พนัยงัมีแนวคิดทีจะสร้างชุมชนให้เขม้แข็ง ปลอดยาเสพติด ไม่ลกัขโมย เกิดความรัก
สามคัคี ช่วยเหลือกนัและนึกถึงส่วนร่วมใหม้าก 

ผลงานทีสําคญัอีกอย่างหนึงของผูใ้หญ่พนัคือ วนัศุกร์ของทุกสัปดาห์จะนาํกลุ่มนกัดนตรี
พืนบา้นซึงส่วนใหญ่จะเป็นผูอ้าวุโสมาเล่นดนตรีพืนเมืองให้ผูป่้วยฟัง ขณะรอการเรียกตรวจจาก
แพทย ์งานนีนอกจากจะช่วยผอ่นคลายความเครียดให้แก่ผูป่้วยแลว้ ยงัไดช่้วยอนุรักษแ์ละสืบสาน
ดนตรีไทยอีกดว้ย  (ทีมา : สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ) 

 
               

1. จากสถานการณ์ทีกาํหนด ขอ้สรุปใดเป็นจริง  (การอ้างอิงหรือสรุปความ) 
     ก. ผูใ้หญ่พนัเป็นผูที้มีความสามารถในการเล่นดนตรีทุกชนิด 
     ข. ผูใ้หญ่พนัร่วมมือกบัชาวบา้นในการสร้างความเจริญใหแ้ก่หมู่บา้น 
     ค. ผูใ้หญ่พนัเล่นดนตรีพืนบา้นเพือใหผู้ป่้วยทีรอรับการตรวจผอ่นคลาย 
     ง. ผูใ้หญ่พนัถือเป็นตน้แบบในการสร้างเยาวชนใหเ้ล่นดนตรีพืนบา้นทุกคน 
2. จากสถานการณ์ทีกาํหนด ขอ้ใดมีความเป็นจริง  (การยอมรับข้อตกลงเบืองต้น ) 
     ก. ผูใ้หญ่พนัเรียนรู้การเล่นดนตรีพืนบา้นเพือไปรักษาผูป่้วยทีโรงพยาบาล   
     ข. ทุกวนัหยดุของสัปดาห์ผูใ้หญ่พนัจะใหพ้่อของตนสอนเล่นดนตรีพืนบา้น 
     ค. หากผูใ้หญ่พนัวา่งจากการเรียนจะไปช่วยพอ่แม่ของตนทาํนาอยา่งสมาํเสมอ 
     ง. การรวมกลุ่มเพือเล่นดนตรีพืนบา้นของผูใ้หญ่พนัถือเป็นส่วนหนึงของการอนุรักษด์นตรีไทย 
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3. จากสถานการณ์ทีกาํหนด ขอ้ใดกล่าวไดส้มเหตุสมผลทีสุด  (การนิรนัย) 
     ก. ผูใ้หญ่พนัถือเป็นบุคคลตวัอยา่งทีมีความกตญั ูกตเวทีเป็นอยา่งมาก 
     ข. การเล่นดนตรีพืนบา้นทาํใหผู้ใ้หญ่พนัรู้จกัเครืองดนตรีหลากหลายชนิด 
     ค. ผูใ้หญ่พนัถือเป็นบุคคลทีมีจิตสาธารณะ ทาํคุณประโยชน์โดยไม่หวงัผลตอบแทน 
     ง. การเล่นดนตรีพืนบา้นของผูใ้หญ่พนัจะช่วยสร้างชือเสียงเพือใหเ้ป็นทีรู้จกัของผูอื้นมากยงิขึน 
4. จากสถานการณ์ทีกาํหนด ขอ้ใดกล่าวไดถู้กตอ้งทีสุด (การตีความ) 
     ก. ผูใ้หญ่พนัเป็นผูที้อุทิศตนเพือประโยชน์ต่อส่วนรวมอยา่งแทจ้ริง 
     ข. ผูใ้หญ่พนัเป็นผูที้มีความเมตตาต่อเพือนมนุษยด์ว้ยกนัเป็นอยา่งมาก 
     ค. ผูใ้หญ่พนัเป็นนกัคิดทีรู้จกัสร้างสรรคสิ์งทีเป็นประโยชน์อยา่งสมาํเสมอ 
     ง. ผูใ้หญ่พนัเป็นนกัดนตรีพืนบา้นทีมีชือเสียงมากทีสุดคนหนึงในหมู่บา้น 
5.จากสถานการณ์ทีกาํหนด ขอ้คิดเห็นต่อไปนีขอ้ใดทีมีเหตุผลเหมาะสมทีสุด  
   (การประเมินข้อโต้แย้ง) 
     ก. ควรยดึถือผูใ้หญ่พนัเป็นแบบอยา่ง เพราะทาํใหเ้ป็นทีรู้จกัของผูอื้นมากยงิขึน 
     ข. ควรยดึถือผูใ้หญ่พนัเป็นแบบอยา่ง เพราะเป็นการใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ 
     ค. ไม่ควรยดึถือผูใ้หญ่พนัเป็นแบบอยา่ง เพราะทาํใหไ้ม่มีเวลาทาํอยา่งอืนทีเป็นประโยชน์ 
     ง. ไม่ควรยดึถือผูใ้หญ่พนัเป็นแบบอยา่ง เพราะการเล่นดนตรีเพียงอยา่งเดียวจะทาํใหข้าด     
         มนุษยสัมพนัธ์กบัผูอื้น 
สถานการณ์ท ี2   ตอบคําถามข้อ 6 - 10    
 

ลุงไกรเคยรับราชการทหารมาก่อน ท่านบอกว่า “เกิดเป็นคนไทยต้องทดแทนบุญคุณ
ประเทศชาติ” หลงัปลดประจาํการแลว้ท่านมาทาํสวนผกัปลอดสารพิษอยูที่บา้น ประสบการณ์ใน
การทาํงานทาํให้ท่านรู้กฎหมายและเป็นผูมี้ระเบียบวินยั ท่านช่วยอบรมสังสอนเด็กๆ ให้หลีกเลียง
ยาเสพติด อยา่ทาํใหผู้อื้นเดือดร้อนและรู้จกัทาํมาหากินโดยสุจริต 
 ในคราวทีท่านไดรั้บการสนบัสนุนจากนายอาํเภอใหเ้ป็นผูน้าํอาสาสมคัรพฒันาชุมชน ท่าน
ไดเ้สียสละทีดินของท่านส่วนหนึงสร้างโรงเรียน ชุมชนเพราะเห็นความสําคญัของการศึกษาและ
ความปลอดภยั ไม่อยากให้เด็กเดินไปโรงเรียนไกล การก่อสร้างโรงเรียนครังนี ท่านได้ชักชวน
ชาวบา้นให้มาปลูกสร้างอาคารเรียนดว้ยตนเอง ส่วนกิจการของสหกรณ์หมู่บา้นดาํเนินไปด้วยดี 
เป็นศูนยจ์าํหน่ายสินคา้พืนเมืองทีสาํคญัแห่งหนึงของทอ้งถิน 
 ความมีนาํใจ เสียสละและการทาํงานทีมีวินัย โปร่งใส ทาํให้ลุงไกรเป็นตน้แบบทีดีของ
พลเมืองดีในสังคมของเรา   (ทีมา : สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ) 
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6.จากสถานการณ์ทีกาํหนด ขอ้สรุปใดเป็นจริง (การอ้างอิงหรือสรุปความ) 
     ก. ลุงไกรเป็นผูน้าํอาสาพฒันาชุมชนมาตงัแต่สมยัรับราชการทหาร 
     ข. ลุงไกรเป็นผูน้าํอาสาพฒันาชุมชนเพราะเบือการรับราชการทหาร 
     ค. ลุงไกรเป็นผูน้าํอาสาพฒันาชุมชนโดยไดรั้บเงินเดือนจากนายอาํเภอ 
     ง. ลุงไกรเป็นผูน้าํอาสาพฒันาชุมชนทีถือเป็นตน้แบบของพลเมืองดีในสังคม 
7.จากสถานการณ์ทีกาํหนด ขอ้ใดมีความเป็นจริง  (การยอมรับข้อตกลงเบืองต้น ) 
     ก. ลุงไกรถือเป็นบุคคลตวัอยา่งในการรับราชการทหาร 
     ข. ลุงไกรปลูกผกัปลอดสารพิษเพือนาํไปแจกจ่ายใหก้บัชาวบา้น 
     ค. ลุงไกรเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถในการออกแบบอาคารเรียน 
     ง. ลุงไกรเคยรับราชการทหารมาก่อนทีจะเป็นผูน้าํอาสาพฒันาชุมชน 
8. จากสถานการณ์ทีกาํหนด ขอ้ใดกล่าวไดส้มเหตุสมผลทีสุด  (การนิรนัย) 
     ก. ลุงไกรเป็นผูที้เห็นประโยชน์แก่ส่วนรวมมากกวา่ส่วนตน 
     ข. ลุงไกรเป็นบุคคลทีมีความซือสัตยต่์อการเป็นผูน้าํอาสาพฒันาชุมชน 
     ค. ลุงไกรทาํประโยชน์เพือส่วนรวมโดยหวงัประโยชน์ส่วนตนในภายหนา้ 
     ง. ลุงไกรเป็นบุคคลตวัอยา่งทีชอบพฒันาหมู่บา้นของตนใหท้ดัเทียมหมู่บา้นอืน 
9. จากสถานการณ์ทีกาํหนด ขอ้ใดกล่าวไดถู้กตอ้งทีสุด (การตีความ) 
     ก. ลุงไกรรักงานบริการเป็นชีวติจิตใจจึงมาเป็นผูน้าํอาสาพฒันาชุมชน 
     ข. ลุงไกรสละทีดินของตนสร้างโรงเรียนเพือไม่ตอ้งการใหเ้ป็นทีรกร้าง 
     ค. ลุงไกรตอ้งการใหเ้ด็กๆ ทีตนอบรมสังสอนนนัเป็นพลเมืองดีของสังคม 
     ง. ลุงไกรเป็นบุคคลตวัอยา่งทีควรยดึถือดา้นคุณธรรม จริยธรรมในการรับราชการทหาร 
10.จากสถานการณ์ทีกาํหนด ขอ้คิดเห็นต่อไปนีขอ้ใดทีมีเหตุผลเหมาะสมทีสุด  
    ( การประเมินข้อโต้แย้ง) 
     ก. ลุงไกรควรปฏิบติัต่อไป เพราะจะไดเ้ป็นอาสาสมคัรพฒันาชุมชนดีเด่นของหมู่บา้น 
     ข. ลุงไกรควรปฏิบติัต่อไป เพราะจะไดเ้ป็นแบบอยา่งทีดีใหก้บัคนรุ่นหลงัไดป้ฏิบติัตาม 
     ค. ลุงไกรไม่ควรปฏิบติัต่อไป เพราะอายมุากแลว้ควรจะดูแลสุขภาพของตนเองใหม้ากขึน 
     ง. ลุงไกรไม่ควรปฏิบติัต่อไป เพราะจะทาํใหค้นรุ่นหลงัไม่มีโอกาสไดแ้สดงศกัยภาพของตน 
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สถานการณ์ท ี3   ตอบคําถามข้อ 11 – 15 
 

มดเป็นเพือนกบัตกัแตน พวกเขาพบกนัแลว้ร้องรําทาํเพลงกนัทุกวนั วนัหนึงในฤดูร้อนมด
พูดกบัตกัแตนว่า “ฤดูฝนจะมาถึงแลว้ เรามาตระเตรียมทีอยู่และอาหารกนัเถอะ” ตกัแตนตอบว่า 
“เรายงัมีเวลาอีกเยอะ เราร้องเพลงและเตน้รํากนัเถอะ” แต่มดบอกว่า “เราไม่มีเวลาทาํอย่างนัน
หรอก” ระหว่างฤดูร้อนมดทาํงานทงัวนั สร้างรังและกกัตุนอาหาร แต่ตกัแตนเอาแต่ร้องเพลง    
เทียวเล่น 

เชา้วนัหนึงฤดูฝนก็เริมขึน ฝนตกหนกัแถบทุกวนั เจา้ตกัแตนไม่มีทีอยูแ่ละอาหารกิน มนัจึง
ตดัสินใจไปหามด แต่มดบอกเสียใจฉันไม่มีอะไรให้คนเกียจคร้าน เจ้าตกัแตนจึงเดินกลับด้วย   
ความเศร้า  (ทีมา : บริษทัพฒันกิจ บญัชี ภาษีและฝึกอบรม จาํกดั) 

       
 
11.จากสถานการณ์ทีกาํหนด ขอ้สรุปใดเป็นจริง (การอ้างอิงหรือสรุปความ) 
     ก. อาหารเป็นสิงทีหาไดง่้ายไม่จาํเป็นตอ้งกกัตุนไว ้
     ข. ฝนสามารถตกช่วงเวลาใดก็ไดจึ้งควรเตรียมรับมือไวล่้วงหนา้ 
     ค. หากไม่ช่วยเหลือตนเองก่อนก็ไม่มีใครสามารถช่วยเหลือเราได ้
     ง. การกกัตุนอาหารไวน้านๆ อาจทาํใหอ้าหารเหล่านนัเน่าเสียได ้
12.จากสถานการณ์ทีกาํหนด ขอ้ใดมีความเป็นจริง  (การยอมรับข้อตกลงเบืองต้น ) 
     ก. มดและตกัแตนทาํรังอยูใ่กลก้นั 
     ข. ตกัแตนเป็นผูไ้ปร้องขอความช่วยเหลือจากมด 
     ค. ฝนตกในช่วงฤดูร้อนจึงทาํใหม้ดและตกัแตนไม่มีทีอยู ่
     ง. ในช่วงฤดูฝนอากาศร้อนจดั ทาํใหม้ดและตกัแตนไม่มีอาหารกิน 
13. จากสถานการณ์ทีกาํหนด ขอ้ใดกล่าวไดส้มเหตุสมผลทีสุด  (การนิรนัย) 
     ก. การร่วมแรงร่วมใจกนัจะทาํใหเ้กิดพลงัสามคัคี 
     ข. ความกระตือรือร้นและความพยายามจะนาํไปสู่ความสาํเร็จ 
     ค. ถา้รู้จกัช่วยเหลือซึงกนัและกนัจะทาํใหง้านนนัผา่นไปดว้ยดี 
     ง. จงเตรียมความพร้อมอยูเ่สมอเพือรับมือกบัสิงทีจะเกิดขึนในอนาคต 
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14. จากสถานการณ์ทีกาํหนด ขอ้ใดกล่าวไดถู้กตอ้งทีสุด (การตีความ) 
     ก. ไม่ควรมนัใจตนเองมากจนเกินไปเพราะอาจทาํใหเ้ดือดร้อนได ้
     ข. หากเขา้ใจเรืองปรากฏการณ์ตามธรรมชาติก็จะทาํใหป้ลอดภยัมากยงิขึน 
     ค. ควรรับฟังความคิดเห็นของผูอื้นและไม่ประมาทต่อสิงทีจะเกิดขึนในอนาคต 
     ง. หากรู้จกัยอมรับฟังความคิดเห็นซึงกนัและกนัก็จะนาํไปสู่ความสงบสุขและร่มเยน็ได ้
15.จากสถานการณ์ทีกาํหนด ขอ้คิดเห็นต่อไปนีขอ้ใดทีมีเหตุผลเหมาะสมทีสุด  
    (การประเมินข้อโต้แย้ง) 
     ก. ควรรับฟังความคิดเห็นผูอื้น เพราะจะไดมุ้มมองทีแตกต่างแลว้นาํมาปฏิบติัได ้
     ข. ควรรับฟังความคิดเห็นผูอื้น เพราะจะไดค้วามคิดทีหลากหลายและไม่ตอ้งคิดเอง 
     ค. ไม่ควรรับฟังความคิดเห็นผูอื้น เพราะคนเรายอ่มมีความคิดเห็นทีแตกต่างกนัมาก 
     ง. ไม่ควรรับฟังความคิดเห็นผูอื้น เพราะจะทาํใหเ้ราขาดความมนัใจหรือลงัเลในความคิดตนเอง 
สถานการณ์ท ี4   ตอบคําถามข้อ 16 – 20 
 

ในโลกแห่งข่าวสารขอ้มูล คุณพ่อคุณแม่หากไม่ถึงขนัตกข่าวจนเกินไป ก็คงตระหนกัเป็น
อย่างดีว่า ผลแห่งการหมกมุ่นเล่นแต่เกมนนัมนัมีผลร้ายตามมาอย่างน่าเป็นห่วง ไม่วา่จะเป็นเรือง
ของความเสียหายแก่จิตใจ เช่น ไปกระตุ้นความก้าวร้าวรุนแรง ก่อให้เกิดพฤติกรรมชอบเล่น        
การพนนั กระทงัไม่มีสมาธิและอารมณ์จะรําเรียนหนงัสืออีกต่อไป มีผลเสียต่อสุขภาพร่างกาย เช่น 
กล้ามเนือปวดเกร็ง (เส้นประสาทของนิว ขอ้มือ แขน หัวไหล่ ถูกกดทบัและใช้งานอย่างหนัก) 
สมองเฉือยชา การจมอยู่แต่ในโลกของเกมทาํให้ขาดการพฒันาทางร่างกาย-จิตใจ และสูญเสีย
ความสัมพนัธ์อนัดีในครอบครัว  สังคมและเสียอนาคตไปอยา่งน่าเสียดาย  (ทีมา : หมอชาวบา้น) 

      
 
16.จากสถานการณ์ทีกาํหนด ขอ้สรุปใดเป็นจริง (การอ้างอิงหรือสรุปความ) 
     ก. การเล่นเกมทาํใหอ่้านหนงัสือไม่ออก 
     ข. การเล่นเกมจะช่วยใหค้ลายเครียดจากการเรียนได ้
     ค. การเล่นเกมจะทาํให้เสียสุขภาพจิตและสุขภาพกาย 
     ง. การเล่นเกมทาํใหฝึ้กทกัษะดา้นภาษาและการใชค้อมพิวเตอร์ 
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17.จากสถานการณ์ทีกาํหนด ขอ้ใดมีความเป็นจริง  (การยอมรับข้อตกลงเบืองต้น ) 
     ก. เด็กทีเล่นเกมจะทาํใหข้าดมนุษยสัมพนัธ์กบัคนรอบขา้ง 
     ข. เด็กทีเรียนหนงัสือไม่เก่งมีสาเหตุมาจากการเล่นเกมอยา่งหมกมุ่น 
     ค. เด็กทีขาดการอบรมสังสอนจากผูป้กครองจะทาํใหติ้ดเกมอยา่งหนกั 
     ง. เด็กทีเล่นเกมส่วนใหญ่จะเรียนอยูร่ะดบัชนัประถมศึกษาจนถึงระดบัชนัมธัยมศึกษา 
18. จากสถานการณ์ทีกาํหนด ขอ้ใดกล่าวไดส้มเหตุสมผลทีสุด  (การนิรนัย) 
     ก. เด็กทีชอบเล่นเกมจะทาํใหเ้สียสุขภาพกาย 
     ข. เด็กทีมีอารมณ์ฉุนเฉียวมกัเกิดจากการติดเกมอยา่งหนกั 
     ค. พฒันาการของเด็กขึนอยูก่บัความหมกมุ่นทีแตกต่างกนั 
     ง. ภาวการณ์ติดเกมของเด็กจะส่งผลเสียทงัทางร่างกายและจิตใจ 
19. จากสถานการณ์ทีกาํหนด ขอ้ใดกล่าวไดถู้กตอ้งทีสุด (การตีความ) 
      ก. การทีเด็กมีอาการทางสมองเฉือยชาเกิดจากการติดเกมเพียงอยา่งเดียว 
      ข. ผูป้กครองควรช่วยกนัดูแลหรือติดตามการเล่นเกมของเด็กอยา่งทวัถึง 
      ค. สาเหตุหนึงทีทาํใหเ้ด็กมีพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมเกิดจากการติดเกม 
      ง. เด็กทีเล่นเกมควรจะศึกษาวธีิการเล่นใหถู้กวธีิเพือลดการเกิดโรคต่างๆ 
20.จากสถานการณ์ทีกาํหนด ขอ้คิดเห็นต่อไปนีขอ้ใดทีมีเหตุผลเหมาะสมทีสุด 
     (การประเมินข้อโต้แย้ง) 
     ก. เด็กควรเล่นเกม เพราะทาํใหไ้ดฝึ้กคิดและมีจินตนาการสูงขึน 
     ข. เด็กควรเล่นเกม เพราะจะไดฝึ้กการใชค้อมพิวเตอร์เพือใหเ้กิดความชาํนาญ 
     ค. เด็กไม่ควรเล่นเกม เพราะจะไดมี้เวลาไปช่วยพอ่แม่ทาํงานบา้นมากขึน 
     ง. เด็กไม่ควรเล่นเกม เพราะเกมเป็นปัจจยัสาํคญัทีทาํลายร่างกาย จิตใจและอนาคต 
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เฉลยแบบวดัทกัษะ 

การคิดอย่างมีวจิารณญาณ 
 
 
 

 

 
 

ข้อที คําตอบ 
 1 ค 
2 ง 
3 ค 
4 ก 
5 ข 
6 ง 
7 ง 
8 ก 
9 ค 

10 ข 
11 ค 
12 ข 
13 ง 
14 ค 
15 ก 
16 ค 
17 ก 
18 ง 
19 ค 
20 ง 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี3 
ทมีีต่อการจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขา 

 
 
คําชีแจง 
 1. แบบสอบถามฉบบันีเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้
แบบไตรสิกขา 
 2. คาํถามแต่ละขอ้ไม่มีขอ้ถูกหรือขอ้ผิด ผูว้ิจยัจึงขอให้นักเรียนตอบความคิดเห็นของ
นกัเรียนตามความเป็นจริง และไม่มีผลต่อการเรียนของนกัเรียนแต่อยา่งใด ซึงจะเป็นประโยชน์ต่อ
การปรับปรุงและพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ 
 3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน แบ่งออกเป็น 2 ตอนดงันี 
      ตอนที 1    สอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนเกียวกบัการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา  
3 ดา้น คือ ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้  ดา้นบรรยากาศการเรียนรู้ และดา้นประโยชน์ทีไดรั้บ จาํนวน  
10 ขอ้ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  มี 5 ระดบั ดงันี  

5 หมายถึง  เห็นดว้ยมากทีสุด  
4 หมายถึง  เห็นดว้ยมาก   
3 หมายถึง  เห็นดว้ยปานกลาง   
2 หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ย  
1 หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ยทีสุด  

    ตอนที 2   เป็นขอ้เสนอแนะเพิมเติมโดยให้นกัเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นเกียวกบั           
การจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขาทีครูจดัใหก้บันกัเรียน 
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ตอนท ี1  ให้นักเรียนทาํเครืองหมาย  ลงในช่องความคิดเห็นแต่ละข้อคําถามตามความเป็นจริง 
 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

ของนักเรียน 

5 4 3 2 1 
ด้านกจิกรรมการเรียนรู้ 
1. นกัเรียนรู้จกัควบคุมตนเองและยอมรับกฎ กติกาในการ
เรียนรู้ร่วมกบัผูอื้น 

     

2. นกัเรียนมีจิตใจจดจ่อต่อเรืองทีเรียน ทาํให้เกิดการเรียนรู้
อยา่งต่อเนือง 

     

3. นกัเรียนไดใ้ช้ปัญญาในการพิจารณาเรืองทีเรียนจนเกิด
ความรู้ความเขา้ใจทีถูกตอ้ง 

     

4. ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็นในเรืองที
เรียนและฝึกใหคิ้ดอยา่งมีเหตุผล 

     

ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ 
1. ครูสร้างบรรยากาศทีดีในชันเรียน ด้วยการยิมแยม้
แจ่มใสและใหค้วามเป็นกนัเองกบันกัเรียน 

     

2. นกัเรียนมีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนัระหวา่งเพือนในชนั
เรียนและครู 

     

3. นกัเรียนมีความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนรู้ 

     

ด้านประโยชน์ทไีด้รับ 
1. นกัเรียนไดฝึ้กฝนตนเองทงัทางกาย วาจา ใจและปัญญา
ในการทาํกิจกรรม 

     

2. นกัเรียนรู้จกัตรึกตรองอย่างมีเหตุผลก่อนตดัสินใจตอบ
คาํถาม 

     

3. นักเรียนสามารถนาํความรู้ทีได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติประจาํวนัได ้
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ตอนที 2   ให้นักเรียนเขียนข้อเสนอแนะเพิมเติมโดยแสดงความคิดเห็นเกียวกับการจัดการเรียนรู้
แบบไตรสิกขาทคีรูจัดให้กบันักเรียน 
 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
                        ขอบคุณทใีห้ความร่วมมือ 
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