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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ประวัติ
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 The purposes of this research were to: 1) compare the learning 
achievement on Buddhism Disciples and Buddhist Laymen Biography of 
Mathayomsuksa 4 students before and after using Dhammasakaccha method and   
2) study the concept on Buddhism Disciples and Buddhist Laymen Biography of 
Mathayomsuksa 4 students after using Dhammasakaccha method. The sample of this 
research consisted of 25 students from class of Mathayomsuksa 4/2 students 
studying in the second semester during the academic year 2016 in Rattanathibeth 
School, Nonthaburi. The research instruments employed to collect data were      
1) lesson plans on Buddhism Disciples and Buddhist Laymen Biography. 2) a learning 
achievement test on Buddhism Disciples and Buddhist Laymen Biography. and      
3) a concept test on Buddhism Disciples and Buddhist Laymen Biography. The 
collected data were analyzed for mean (M) standard deviation. (S.D.) t-test 
dependent. 
 
 The findings were as follow: 
 1. The learning achievement of Buddhism Disciples and Buddhist Laymen 
Biography of Mathayomsuksa 4 students were higher than before using 
Dhammasakaccha method at the level of .05 significance. 
 2. The concept of Buddhism Disciples and Buddhist Laymen Biography of 
Mathayomsuksa 4 students using Dhammasakaccha method were at good level.  
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

บทบาทการพัฒนาการศึกษาท่ีมีผลต่อการพัฒนาประเทศนั้นเป็นท่ีตระหนักและยอมรับ
กันโดยท่ัวไปส าหรับสภาพการณ์ปัจจุบันและอนาคต การศึกษาเป็นปัจจัยหลักในการโน้มน าประเทศ
ไทยไปในทางท่ีพึงประสงค์ ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและศิลปวัฒนธรรม อุดมการณ์ส าคัญ
ของการจัดการศึกษา คือ การจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิตและการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่ง   
การเรียนรู้ การศึกษาท่ีสร้างคุณภาพชีวิตและบูรณาการอย่างสมบูรณ์ระหว่างปัญญาธรรม คุณธรรม 
และวัฒนธรรม ปลูกฝังความเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมต้ังแต่ปฐมวัยและพัฒนาความรู้ความสามารถ
เพื่อการท างานท่ีมีคุณภาพ การศึกษาจึงเป็นกระบวนการพัฒนาชีวิตและสังคม โดยเฉพาะการพัฒนา
มนุษย์ให้กลายเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่า ท่ีเรียกว่าทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) และ
ทรัพยากรมนุษย์นี้เองท่ีเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้ประเทศมีการพัฒนาทันการเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็ว เป็นการสร้างทุนทางปัญญา (Intellectual Investment) ของประเทศ บทบาทการศึกษากับ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาประเทศชาติ จึงเป็นส่ิงท่ีคู่กัน และเป็นส่ิงท่ีต้องมีควบคู่กันเสมอ       
(อมลวรรณ วีระธรรมโม, 2548: 103-107) ดังนั้นจึงถือได้ว่าการศึกษาเป็นรากฐานส าคัญของการ
พัฒนาคน และพัฒนาประเทศ  

การจัดการศึกษาต้องพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้ พัฒนาตนเอง
ให้เป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมท่ีก าลังเปล่ียนแปลงในปัจจุบัน ตาม 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 2 พุทธศักราช 2545 
หมวดท่ี 1 ได้ให้ความหมายและหลักการของการจัดการศึกษา โดยในมาตรา 6  ก าหนดให้การจัด
การศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ 
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
สอดคล้องกับมาตรา 7 ท่ีกล่าวถึงกระบวนการเรียนรู้ว่าต้องมุ่งปลูกฝังจิตสานึกท่ีถูกต้องเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและ
ส่งเสริมสิทธิ หน้าท่ี เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์       
มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่ วนรวมและของประเทศชาติ รวมท้ัง
ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้    
อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบ
อาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2554: 4-5)   

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ระบุถึงความจ าเป็นของ
การเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมไว้ว่า สังคมโลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว
ตลอดเวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจ ว่ามนุษย์ด ารงชีวิตอย่างไร ท้ังในฐานะปัจเจกบุคคล และการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัว
ตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการ
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พัฒนา เปล่ียนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่างๆ ท าให้เกิดความเข้าใจในตนเอง และ
ผู้อื่น มีความอดทน อดกล้ัน ยอมรับในความแตกต่าง และมีคุณธรรม สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ใน
การด าเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา     
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ยังได้ก าหนดให้สมรรถนะส าคัญ 5 ประการของผู้เรียน เป็นเป้าหมาย
ในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีขีดความสามารถในการแข่งขันใน
เวทีระดับโลก ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  
ท่ีเผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสม บนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม และข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้
ในการป้องกันแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อ
ตนเอง สังคม และส่ิงแวดล้อม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 4) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถปรับตนเองเข้ากับบริบทสภาพแวดล้อม เป็น 
พลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ผู้เรียนมีความรู้ในเนื้อหาสาระ ความคิดรวบยอด หลักการส าคัญของ
วิชาต่างๆ ในสาขาสังคมศึกษาตามขอบเขตท่ีก าหนดไว้ในแต่ละระดับช้ัน มีทักษะและกระบวนการ ให้
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เกิดทักษะ และกระบวนการต่างๆ ท้ังทักษะทางวิชาการ และทักษะทาง
สังคม มีคุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสมเกี่ยวกับประชาธิปไตย และความเป็นมนุษย์ ท้ังนี้กลุ่มสาระ        
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมยังมีเป้าหมายส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องกับทักษะชีวิต การคิดและการแก้ปัญหาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน
สังคมได้อย่างมีความสุข อันเป็นเป้าหมายของการจัดการศึกษาด้วยเช่นกัน (สุจิตรา ภักดีสงคราม, 
2553: 14) 

ระบบการศึกษาของประเทศไทยภายหลังการปฏิรูปการศึกษาได้เริ่มให้ความส าคัญใน
การส่งเสริมการคิดแก่เด็กและเยาวชน โดยก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และ
ก าหนดเป็นมาตรฐานการประกันคุณภาพของสถานศึกษาอันจะส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพมากขึ้น
ในอนาคต การมีความสามารถในการคิดจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์     
จะท าให้สามารถแก้ไขปัญหา รวมทั้งสามารถเลือกตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล ในยุคข่าวสารเทคโนโลยี
ในปัจจุบันที่มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว มีการแข่งขันสูง การปูพื้นฐานการคิดและส่งเสริมการ
คิดให้แก่เด็กและเยาวชนจึงเป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง (ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 2551: 4) การพัฒนา
ผู้เรียนอย่างรอบด้านนั้นต้องพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลง    
ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ความสามารถในการคิดและทักษะในการคิดมีความส าคัญยิ่งส าหรับการจัด
การศึกษาในปัจจุบัน เพราะความสามารถและทักษะในการคิดมีความจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต การด ารงชีวิตและการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและประสบความส าเร็จโดยเฉพาะในยุคข้อมูล
ข่าวสารความรู้ ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ดังนั้นมีนักการศึกษากล่าวถึง
ความส าคัญของทักษะการคิดในยุคศตวรรษท่ี 21 ว่าทักษะท่ีส าคัญท่ีสุด คือ ทักษะการคิดของบุคคล
และทักษะชีวิต (Life Skills) เพื่อจะได้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างสันติสุขในสังคมโลกท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้าน นอกจากนั้นนักการศึกษาหลายท่านเริ่มจะเช่ือกันว่า ความรู้
เฉพาะด้านจะไม่มีความส าคัญเท่ากับการท่ีบุคคลมีความสามารถในการเรียนรู้และสร้างความหมาย
และประโยชน์จากความรู้และข้อมูลใหม่ๆ ดังนั้นส่ิงท่ีส าคัญและจ าเป็นท่ีสุดในการจัดการศึกษาให้กับ
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เด็กและเยาวชนในยุคปัจจุบันคือ การส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตมีทักษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดสร้างสรรค์ (Critical and Creative Thinking) เด็ก
และเยาวชนจะต้องได้รับการเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) มี
ทักษะการคิด (Thinking Skills) มีวิธีการแสวงหาความรู้และสร้างความรู้ได้ในโลกแห่งการ
เปล่ียนแปลงได้อย่างต่อเนื่องและสร้างสรรค์ (Gough, 1991 อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรียนดี, 2555: 1)
ความคิดเป็นส่ิงส าคัญท่ีสุด เพราะความคิดเป็นจุดเริ่มของชีวิต พฤติกรรมท่ีแสดงออกทางค าพูดและ
การกระท า ไม่ว่าดีหรือช่ัว ล้วนมาจากความคิดเห็นเบื้องต้นท้ังนั้น ซึ่งสอดคล้องกับค าพังเพยไทยว่า 
“ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว” หรือทางพระพุทธศาสนาว่า “ส่ิงท้ังหลายมีใจเป็นใหญ่ ส าเร็จด้วยใจ ถ้าใจ
ดีหรือช่ัว การกระท าย่อมดีหรือช่ัวไปด้วย” (เสฐียรพงษ์ วรรณปก, 2557: 1) 

การคิดเชิงมโนทัศน์ หรือความคิดรวบยอดนั้น มีส่วนส าคัญในการปรุงแต่งชีวิตของคน
แต่ละคนให้แตกต่างกันออกไปตามวิถีของแต่ละคน แต่ละคนจะมีมโนทัศน์ในแต่ละเรื่องอย่างไรนั้น 
ขึ้นอยู่กับส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อการก่อร่างมโนทัศน์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว อาทิ ประสบการณ์ ค าสอน 
ค่านิยม วัฒนธรรม ครอบครัว อันเป็นเหตุให้มโนทัศน์ต่อเรื่องเดียวกันของแต่ละคนแตกต่างกัน อีกท้ัง
สะท้อนให้เห็นว่า มโนทัศน์ในแต่ละเรื่องของเรานั้นจ ากัดด้วยประสบการณ์ ความรู้ และบริบท
แวดล้อมท่ีแตกต่างกัน ท าให้มโนทัศน์เป็นตัวแบบในความคิดของเราไม่เพียงพอต่อการน าไปตีความ
เหตุการณ์ต่างๆได้ อีกท้ังมโนทัศน์ท่ีเรามีนั้น อาจจะไม่ถูกต้อง ไม่สมเหตุสมผล หรือมีความขัดแย้ง
กันเอง ส่งผลให้เราวินิจฉัย ตัดสิน หรือแก้ปัญหาอย่างผิดพลาด การคิดเชิงมโนทัศน์ จะช่วยชะลอการ
ตัดสินพิพากษาส่ิงต่างๆตามกรอบมโนทัศน์ของเรา ซึ่งถูกจ ากัดด้วยกรงขังแห่งประสบการณ์ และ
ก าแพงทางวัฒนธรรม แต่จะท าให้ใจเปิดกว้างออกในการสังเกตส่ิงใหม่ๆท่ีรับรู้เพื่อค้นหามโนทัศน์หรือ
กรอบความคิดเบ้ืองหลังของส่ิงนั้น การคิดเชิงมโนทัศน์ จะท าให้กรอบความคิดของเราชัดเจนขึ้น และ
ไม่ติดอยู่กับความคิดเดิมๆ ซึ่งอาจมีความผิดพลาด กรอบความคิดของคนท่ีรู้จักวิธีคิดเชิงมโนทัศน์   
จะเป็นเหมือนตาข่ายท่ีมีตาถี่ๆ สามารถเข้าใจข้อมูลท่ีเข้ามาปะทะได้เป็นอย่างดี ท าให้สามารถเข้าใจ
ความหมายจากข้อมูลท่ีได้มาอย่างแท้จริง (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2546: 86-91)  

ความคิดรวบยอดท าให้เราสามารถเช่ือมโยงเหตุการณ์จนท าให้เราสามารถเช่ือมโยงส่ิง
ต่างๆท าให้เราสามารถมองเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น ความจนท าให้หิว เรารับรู้ว่าความจนคือ
การไม่มีเงินหรือมีเงินน้อยดังนั้น เมื่อไม่มีเงินก็ไม่สามารถซื้อของกินได้ ท าให้หิว เราเช่ือมโยงค าว่าหิว
และคนจนเข้าด้วยกัน ความคิดรวบยอดสร้างกรอบและข้อสมมติ เพื่อเข้าใจส่ิงรอบตัว  สมองของเรา
จะสร้างกรอบคร่าวๆว่าส่ิงนั้นคืออะไร เพื่อให้สมองได้สร้างความคิดรวบยอดให้ชัดเจน ความคิดรวบ
ยอดมีประโยชน์ในการช่วยจัดหมวดหมู่ความรู้ให้เป็นระเบียบ ช่วยให้สามารถลดความซับซ้อนของ
ข้อมูลท่ีมีอยู่มากมาย สามารถตัดสินใจน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย ท าให้เข้าใจในปฏิสัมพันธ์ของ
ความรู้ในด้านต่างๆมากยิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถจัดระบบความรู้ไว้อย่างเป็นระบบระเบียบท าให้จดจ าได้
ง่ายและสามารถหยิบฉวยความรู้เหล่านั้นไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ การส่ือสารท าความเข้าใจร่วมกับ
ผู้อื่นก็เป็นไปด้วยดีเพราะมีความคิดรวบยอดในเรื่องต่างๆสอดคล้องกัน (นาตยา ปิลันธนานนท์ และ
คณะ, 2542: 126) ด้วยเหตุนี้จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องพัฒนาความคิดรวบยอดให้เกิดขึ้นในตัว
นักเรียน 
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นอกจากการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแล้ว ในการวิจัยครั้งนี้ยังมุ่งพัฒนาความคิด
รวบยอดให้เกิดข้ึนกับนักเรียนอีกด้วย ความคิดรวบยอดท าให้บุคคลสามารถจัดหมวดหมู่ของความคิด
และเข้าใจลักษณะของส่ิงต่าง ๆ ได้ชัดเจน ความคิดรวบยอดมีความส าคัญ เพราะเป็นพื้นฐานความคิด
ด้านอื่นๆของมนุษย์ ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดของ Klausmeier (1994: 286-287, อ้างถึง
ใน เฉลิมลาภ ทองอาจ, 2550 : 7)มาใช้ในการพัฒนาความคิดรอบยอด ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน      
คือ 1) ขั้นรูปธรรม (concrete level) เป็นระดับท่ีบุคคลสามารถจ าลักษณะเฉพาะ ของตัวอย่างเป็น
มโนทัศน์ได้ และสร้างเป็นประสบการณ์ในเวลาต่อมา 2) ขั้นการระบุหรืออ้างอิง (Identity level) 
เป็นระดับท่ีบุคคลสามารถดึงความทรงจ าของตนออกมาใช้ เมื่อได้พบกับสถานการณ์ใหม่ 3) ขั้นการ
จ าแนก (classification level) เป็นระดับท่ีบุคคลสามารถระบุได้ว่าตัวอย่างของมโนทัศน์ท่ีแตกต่าง
กันนั้นล้วนอยู่ภายในมโนทัศน์เคียงกัน และ 4) ขั้นอธิบายลักษณะของมโนทัศน์ (Formal level)  
เป็นระดับท่ีบุคคลสามารถจ าแนกตัวอย่างท่ีเป็นมโนทัศน์และไม่เป็นมโนทัศน์ (discrimination) 
สามารถต้ังช่ือมโนทัศน์และสามารถอธิบายลักษณะของมโนทัศน์ได้อย่างถูกต้อง 

จากรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ปีการศึกษา 2557 ใน
มาตรฐานท่ี 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้
อย่างมีสติ พบว่า โรงเรียนมีการจัดท าโครงการและกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ แต่ในส่วนของผลการประเมินพบว่า 
สามารถสรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน ฟัง ดู และส่ือสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 
สามารถน าเสนอวิธีคิดด้วยภาษา หรือวิธีการของตนเอง สามารถก าหนดเป้าหมายคาดการณ์ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ ในระดับ
พอใช้ ยังไม่เป็นท่ีน่าพึงพอใจของสถานศึกษา และต้องมีการพัฒนาอย่างเร่งด่วน ซึ่งแนวทางในการ
พัฒนาความคิดรวบยอดให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน สามารถด าเนินการได้หลายวิธีการ โดยจ าเป็นต้องเริ่ม
จากความคิดเชิงมโนทัศน์ เป็นแนวคิดพื้นฐานไปยังความคิดขั้นสูง ท้ังนี้ได้มีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและ
เห็นถึงความส าคัญของความคิดรวบยอด ได้พยายามพัฒนาการคิดดังกล่าวให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
โดยเฉพาะส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ท่ีเป็นหน่วยงานต้นสังกัด นอกจากนี้ผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2557 
โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ พบว่า ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีจ านวนผู้เข้า
สอบ 257 คน มีคะแนนเฉล่ีย 38.46 คะแนน ต่ ากว่าคะแนนเฉล่ียของโรงเรียนในเขตจังหวัดนนทบุรี 
ท่ีมีคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 39.59 คะแนน หากพิจารณาคะแนนตามสาระการเรียนรู้จะพบว่า ในสาระการ
เรียนรู้ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 2 มีคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 35.68 คะแนน ต่ ากว่าคะแนนเฉล่ียในเขต
จังหวัดนนทบุรี ท่ีมีคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 36.70 ซึ่งคะแนนท้ังหมด พิจารณาจากคะแนนเต็ม 100 
คะแนน(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2558: 6) จะเห็นได้ว่าผลคะแนนเฉล่ียการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีคะแนนต่ ากว่าคะแนน
เฉล่ียของโรงเรียนในเขตจังหวัดนนทบุรี อีกท้ังยังมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับควรปรับปรุง  โดยเฉพาะ
รายวิชาในสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรมนั้น เป็นสาระท่ีมุ่งเน้นให้ ผู้เรียนเป็นผู้ท่ีมีศีลธรรม 
จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักค าสอนของศาสนา ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข สังคมปราศจากความขัดแย้ง ประชาชนมีความปรองดองสมานฉันท์  
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การสอนท่ีเน้นการคิดเป็นส าคัญ เป็นวิธีการสอนคิดท่ีผสมผสานการคิดระดับสูงกับ
หลักสูตรท่ีโรงเรียน ใช้อยู่ ซึ่งการสอนด้วยการคิดวิธีต่าง ๆ ครูสามารถประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมกับ
แต่ละเนื้อหาสาระของหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของการส่งเสริมพัฒนาทักษะการคิดทุกแบบ การน า
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการคิดไปใช้ จะต้องใช้วิจารณญาณในการเลือก แต่ละ
เทคนิคท่ีเหมาะสมกับมาตรฐานการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน ดังนั้นการวิเคราะห์ผู้เรียน วิเคราะห์มาตรฐานและจุดประสงค์         
การเรียนรู้ ระบุผลการเรียนรู้ท่ีชัดเจน ก่อนเลือกเทคนิควิธีสอนจึงเป็นแนวปฏิบัติท่ีส าคัญส าหรับครู 
ซึ่งไม่ควรเลือกเทคนิควิธีสอนมาใช้ด้วยความชอบหรือด้วยความคิดท่ีว่ามีขั้นตอนการด าเนินงานท่ี
เข้าใจง่ายเพียงเท่านั้น (วัชรา เล่าเรียนดี, 2555: 3)  

การสอนท่ีจะท าให้เกิดความคิดรวบยอดต้องมีกระบวนการให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ 
ได้สนทนาอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดอย่างมีเหตุผล จนกระท่ังเกิดการตกตะกอนความรู้เป็น      
หนึ่งเดียว สอดคล้องกับวิธีสอนแบบธรรมสากัจฉาในมงคลสูตรข้อท่ี 30 กล่าวว่า กาเลน ธมฺมสากจฺฉา 
แปลว่าการสนทนาธรรมตามกาลอันควรเป็นมงคลอย่างยิ่ง ค าว่าธรรมสากัจฉา หมายความถึง การ
สนทนาธรรม แลกเปล่ียนความคิดเห็น การอภิปรายปัญหา การแสวงหาเหตุผล คิดค้น คัดค้าน หรือ
คล้อยตามการปุจฉาวิสัชนา การโต้วาทีทางวิชาการ การซักถามและการแก้ปัญหา พุทธวิธีสอนและ
พุทธวิธีเผยแผ่ธรรมะแบบนี้ พระพุทธเจ้าได้ทรงท ามานานแล้วนับแต่สมัยพุทธกาล โสคราตีส และ
อริสโตเติล ก็นิยมการสนทนาปัญหาต่างๆเป็นอันมาก ดังนั้นการสอนแบบนี้จึงมิใช่ของใหม่ (สุมน  
อมรวิวัฒน์, 2533: 60) วิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา เป็นวิธีสอนท่ีใช้หลักการสนทนาเป็นส าคัญ      
เป็นการสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกัน ซึ่งอาจจะเป็นการสนทนาระหว่างผู้สอน
และผู้เรียน หรืออาจเป็นการสนทนาอภิปรายร่วมกันในหมู่ผู้เรียน วิธีการสอนแบบธรรมสากัจฉา   
เป็นวิธีการท่ีพระพุทธเจ้าทรงใช้บ่อยวิธีหนึ่ง พระพุทธเจ้ามักทรงใช้ถามน าคู่สนทนาเข้าสู่ความเข้าใจ
ธรรมะทรงส่งเสริมให้มีการสนทนากันในหมู่สาวก (พระพรหมคุณาภรณ์, 2556: 47)  

การจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะสาระการเรียนรู้ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรมนั้น นัก เรียนจ าเป็นต้องมีการศึกษาค้นคว้า
ความรู้ในเนื้อหาท่ีจะศึกษาอย่างละเอียด เปิดโอกาสให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นโดยการสนทนาซักถาม สามารถน าความรู้ท่ีได้รับมาจัดหมวดหมู่ อภิปราย 
วิเคราะห์ความถูกต้องและความน่าเช่ือถือตามหลักวิชาการ จนนักเรียนสามารถสรุปความรู้ท่ีได้รับ
เป็นแนวคิดท่ีจะน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ ซึ่งสอดคล้องกับวิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา โดยใน
ปัจจุบันนักการศึกษาได้น าหลักการสอนแบบธรรมสากัจฉามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
การจัดกิจกรรมการเรียนการรู้ด้วยวิธีสอนแบบธรรมสากัจฉานั้น ผู้เรียนจะต้องรู้จักแสวงหาความรู้เพื่อ
น ามาเป็นพื้นฐานในการคิดวิเคราะห์และประเมินค่าความรู้ ร่วมสนทนาอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นกัน วิจารณ์ พูดโต้ตอบกัน และซักถามอย่างมีเหตุผล และสามารถน าผลการคิดวิ เคราะห์ไป
พิสูจน์ความรู้ด้วยการปฏิบัติ และผู้เรียนจะต้องปฏิบัติตนเป็นกัลยาณมิตร (สุคนธ์ สินธพานนท์, 
2554: 193)  
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จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเห็นถึงความส าคัญท่ีจะใช้วิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา ซึ่งเป็น
พุทธวิธีสอนรูปแบบหนึ่งของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่ีทรงใช้เป็นประจ า เนื่องจากเป็นวิธีท่ีท าให้
สามารถสรุปประเด็นในการสนทนาธรรมได้จากความรู้ท่ีผู้สนทนามี ผู้ท่ีสนทนาได้แลกเปล่ียนความรู้
กันอย่างหลากหลาย เป็นวิธีสอนท่ีช่วยพัฒนาความคิดรวบยอด และพัฒนาความสามารถในการแสดง
ความคิดเห็นแลกเปล่ียนความรู้ อันจะท าให้เกิดความรู้แก่นักเรียน มาทดลองใช้กับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยมุ่งพัฒนาความคิดรวบยอดของนักเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 
กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

การศึกษาเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคิดรวบยอด เรื่อง ประวัติ
สาวก สาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่างในศาสนาพุทธ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ด้วยวิธีสอน
แบบธรรมสากัจฉา ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับวิธีสอนแบบ
ธรรมสากัจฉา ซึ่งเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้ 

วิธีสอนแบบธรรมสากัจฉาหรือสนทนา เป็นพุทธวิธีหนึ่งท่ีพระพุทธเจ้าทรงใช้ในการ   
เผยแผ่พระพุทธศาสนา สอดคล้องกับพุทธปรัชญา แปลว่า ปัญญาหรือความรู้แจ้งของผู้รู้ ความรู้แจ้ง
ในท่ีนี้คือ ความรู้แจ้งในความเป็นจริงของส่ิงท้ังหลาย ท้ังท่ีเป็นรูปธรรม และนามธรรม ท่ีส าคัญก็คือ 
ความรู้แจ้งนี้ เกิดจากการเล่าเรียนฝึกฝน จ าแนกแยกแยะและคิดค้นด้วยเหตุผลตามท่ีเป็นจริง
จนกระท่ังได้พบกับความเป็นจริงหรือสัจธรรมด้วยตนเองในท่ีสุด โดยนัยนี้ พุทธปรัชญาจึงเป็นปรัชญา
ท่ีจัดอยู่ในลัทธิสัจนิยม (Realism) เพราะเหตุว่า พระพุทธศาสนาสอนไปตามความจริงไม่ได้สอนว่ารูป
เป็นใหญ่อย่างเดียว หรือนามเป็นใหญ่อย่างเดียว (จิตรกร ต้ังเกษมสุข, 2525: 76) ซึ่งการเรียนการ
สอนต้องใช้วิธีการแห่งปัญญา คือผู้เรียนต้องเป็นอิสระในการใช้ความคิด และในการท่ีจะซักถาม
โต้ตอบสืบเสาะค้นหาความจริงต่างๆให้ได้รับความรู้ความเข้าใจขึ้นในตน โดยท่ีปัญญาเป็นส่วนส าคัญ
ยิ่งในระบบการศึกษานี้  ซึ่งปัญญาหรือท่ีมักแปลกันว่า ความรู้ แบ่งแยกออกเป็น 2 ประเภท คือ       
1) สุตะ คือความรู้จากการสดับรับฟัง 2) ปัญญา คือความรู้ประเภทเข้าใจสภาวะ รู้คิด รู้เลือกคัด 
วินิจฉัย (พระพรหมคุณาภรณ์, 2551: 7) ซึ่งสุตะหรือการฟังนี้ก็เป็นกระบวนการส าคัญของวิธีสอน
แบบธรรมสากัจฉานั่นเอง ธรรมสากัจฉาเป็นวิธี ท่ีพระพุทธเจ้าทรงใช้บ่อยไม่น้อยกว่าวิธีใด ๆ 
โดยเฉพาะเมื่อมีผู้มาเข้าเฝ้า หรือผู้ท่ีพระองค์ทรงพบนั้นยังไม่ได้เล่ือมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา    
ยังไม่รู้ไม่เข้าใจหลักธรรมในการสนทนา พระพุทธเจ้ามักทรงเป็นฝ่ายถามน าคู่สนทนาสู่ความเข้าใจ
ธรรมและเล่ือมใสศรัทธาในท่ีสุด และทรงส่งเสริมให้มีการสนทนาธรรมกันในหมู่สาวก วิธีสอนแบบ
ธรรมสากัจฉาจึงเป็นวิธีสอนท่ีเหมาะสมกับการน าไปใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายวิชาพระพุทธศาสนา 
ซึ่งท าให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น อันจะท าให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหา      
ท่ีแท้จริง 

วิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา ได้มีผู้อธิบายขั้นตอนไว้หลากหลาย เช่น สุมน อมรวิวัฒน์ 
แบ่งวิธีการไว้ 4 ขั้นตอน คือ 1) การแสวงหาความรู้ 2) การค้นพบประเด็นความรู้ 3) การวิเคราะห์
และเมินค่าความรู้ และ 4) การปฏิบัติเพื่อพิสูจน์ความรู้และทบทวน สุคนธ์ สินทพานนท์ ได้จัด
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็น 4 ขั้นตอน คือ 1) แสวงหาความรู้ 2) ค้นพบความรู้ 3) การ
วิเคราะห์และประเมินค่า และ 4) พิสูจน์ความรู้  
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จากแนวคิดท้ังหมดท่ีกล่าวมา สรุปได้ว่า วิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา มีขั้นตอนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ สนทนาแลกเปล่ียนความรู้  วิเคราะห์
ความรู้ท่ีได้จากการสนทนา เพื่อน าไปปฏิบัติและพิสูจน์ความรู้ โดยในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ขั้นตอน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบธรรมสากัจฉาตามแนวคิดของ สุมน อมรวิวัฒน์ เนื่องจากมี
ขั้นตอนท่ีท าให้นักเรียนเกิดการสนทนาโต้ตอบ รู้จักวิเคราะห์และประเมินค่าความรู้ อันจะส่งผลให้
ผู้เรียนเกิดความคิดรวบยอด เหมาะสมกับการน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มี 4 ข้ันตอน ดังนี้ 

1. การแสวงหาความรู้  เมื่อได้ฟังค าสอนเนื้อหาสาระแล้วจ าเป็นต้องมีการแสวงหา
ความรู้เพิ่มเติม จากแหล่งเรียนรู้ประเภทต่างๆ เช่น การอ่านข้อมูลค้นคว้าเพิ่มเติม การสนทนา การ
สังเกต การฝึกหัดอบรม การจดบันทึก ท้ังนี้ เพื่อการมีความพร้อมในการแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

2. การค้นพบประเด็นความรู้ เมื่อนักเรียนแสวงหาความรู้ จนได้ข้อมูลมากพอก็ต้องมี
การจัดหมวดหมู่จ าแนกประเด็นต่างๆ ให้ชัดเจนเพื่อจะสามารถน ามาใช้แสดงเหตุผลในการสนทนาได้ 
และสามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเพื่อนๆในกลุ่มได้ตามหลักวิชาการ มิใช่เถียงโดยใช้สามัญ
ส านึกแต่เพียงอย่างเดียว 

3. การวิเคราะห์และประเมินค่าความรู้ เมื่อได้จัดประเด็นความรู้และผู้เรียนได้รับการฝึก
ให้รู้จัก วิเคราะห์ จัดประเด็นแนวคิดแนวปฏิบัติ วิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อย เกิดความเข้าใจ เห็นคุณค่า 
และได้แนวปฏิบัติท่ีชัดเจน 

4. การปฏิบัติเพื่อพิสูจน์ความรู้และทบทวน การพิสูจน์ความรู้ ด้วยการปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน หรือทดลองวิธีการปฏิบัติตามความคิดท่ีได้วิเคราะห์คุณค่า มีการทบทวนประเมินผล 
การปฏิบัติและปรับปรุงวิธีการให้เหมาะสมอยู่เสมอ  

จากขั้นตอนการสอนของวิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา จะเห็นได้ว่า มีหลักการส าคัญคือ 
การแสวงหาความรู้ และการจัดระเบียบความรู้ ด้วยกระบวนการคิด วิเคราะห์ และประเมินค่า เพื่อให้
เกิดความรู้ท่ีแท้จริง จากหลักการส าคัญดังกล่าว จะท าให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในการคิดอย่างเป็น
ระบบ มีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงในเรื่องท่ีเรียน ท้ังจากกระบวนการทางปัญญาและ
กระบวนการกลุ่ม จึงท าให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างและสรุปองค์ความรู้และเกิดเป็นความคิด
รวบยอดในท่ีสุด ผู้วิจัยได้น ากระบวนการสร้างความคิดรวบยอดของ Klausmeier มาใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) ขั้นรูปธรรม หรือการรับรู้ข้อมูล คือการรับรู้ลักษณะร่วมของความคิดรวบยอด
ด้วยประสาทสัมผัสต่างๆ 2) ขั้นการระบุหรืออ้างอิง คือสามารถระบุความคิดรวบยอดใน
สภาพแวดล้อมท่ีต่างไปได้ 3) ขั้นการจ าแนก คือการเปรียบเทียบความคิดรวบยอดท่ีเหมือนกัน หรือ
จ าแนกท่ีต่างกันออกไปได้ 4) ขั้นอธิบายลักษณะของมโนทัศน์ คือการสามารถระบุ อธิบายตัวอย่าง
นั้นๆได้ว่าเป็นหรือไม่เป็นคิดรวบยอด บอกความเหมือนหรือต่างของความคิดรวบยอดได้ 
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จากแนวคิดหลักการ ขั้นตอนการสอนดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิด    
ในการวิจัย ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
  

ตัวแปรต้น 

วิธีสอนแบบธรรมสำกัจฉำ  
1.1. กำรแสวงหำควำมรู้  
 นักเรียนมีการแสวงหาความรู้ เพิ่มเติม 

จากแหล่งเรียนรู้ประเภทต่างๆ เช่น การ
อ่านข้อมูลค้นคว้าเพิ่มเติม การสนทนา 
การสังเกต การฝึกหัดอบรม การจดบันทึก 
ท้ั ง นี้  เ พื่ อ กา รมี ค วามพร้ อม ในการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น 

1.2. กำรค้นพบประเด็นควำมรู้  
 นักเรียนจัดหมวดหมู่จ าแนกประเด็นต่างๆ 

ให้ชัดเจนเพื่อจะสามารถน ามาใช้แสดง
เหตุผลในการสนทนาได้ และสามารถ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเพื่อนๆใน
กลุ่มได้ตามหลักวิชาการ 

1.3. กำรวิเครำะห์และประเมินค่ำควำมรู้  
 นักเรียน วิเคราะห์ จัดประเด็นแนวคิด

แนวปฏิบัติ วิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อย เกิด
ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และได้แนวปฏิบัติ
ท่ีชัดเจน  

1.4. กำรปฏิบัติเพื่อพิสูจน์ควำมรู้และทบทวน  
 การพิ สูจน์ ความรู้ ด้วยการปฏิบั ติ ใน

ชีวิตประจ าวัน ทดลองวิธีการปฏิบัติตาม
ความคิดท่ีได้วิ เคราะห์คุณค่า ทบทวน
ประเมินผล การปฏิบั ติและปรับปรุ ง
วิธีการให้เหมาะสม  

ตัวแปรตำม 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
ประวัติสาวก สาวิกา และศาสนิกชน
ตัวอย่างในศาสนาพุทธ 
2. ความคิดรวบยอดเรื่อง ประวัติ
สาวก สาวิกา และศาสนิกชน
ตัวอย่างในศาสนาพุทธ 
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ค ำถำมกำรวิจัย 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ประวั ติสาวก สาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่าง           

ในศาสนาพุทธ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ด้วยวิธีสอนแบบธรรมสากัจฉาหลังเรียนสูงกว่า  
ก่อนเรียนหรือไม่ 

2. ความคิดรวบยอดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ด้วยวิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา 
อยู่ในระดับใด 
 
วัตถุประสงค์ในกำรวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ประวัติสาวก สาวิกาและศาสนิกชน
ตัวอย่างในศาสนาพุทธ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยวิธีสอนแบบ
ธรรมสากัจฉา  

2. เพื่อศึกษาความคิดรวบยอด เร่ือง ประวัติสาวก สาวิกาและศาสนิกชนตัวอย่างในศาสนา
พุทธ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ด้วยวิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา  
 
สมมติฐำนกำรวิจัย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ประวัติสาวก สาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่างในศาสนา
พุทธ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ด้วยวิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 
ขอบเขตของกำรวิจัย 

1. เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัย 
 เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัยจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการ

เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มาตรฐาน ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติความส าคัญ ศาสดา 
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาท่ีถูกต้อง ยึดมั่นและ
ปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ตัวช้ีวัด ส 1.1 ม.4–6/14 วิเคราะห์ข้อคิดและ
แบบอย่างการด าเนินชีวิตจากประวัติ สาวก ชาดก เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ีก าหนด 
รายวิชา ส 31102 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 2 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เรื่อง ประวัติสาวก สาวิกา 
และศาสนิกชนตัวอย่าง โดยศึกษาเกี่ยวกับประวัติ ผลงาน หลักธรรม คุณธรรม หรือข้อคิด ของ     
พระอานนท์ พระองคุลิมาล พระกีสาโคตรมีเถรี พระปฏาจาราเถรี พระนางมัลลิกา และหมอชีวก โก
มารภัจจ์  

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2.1 ประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 

จังหวัดนนทบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2559 จ านวน 9 ห้องเรียน รวมจ านวนนักเรียน 239 คน   

2.2 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 
จ านวน 25 คน ท่ีได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลากโดย
ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
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3. ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 
3.1 ตัวแปรต้น คือ วิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา 
3.2 ตัวแปรตาม คือ  

3.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ประวัติสาวก สาวิกา และศาสนิกชน
ตัวอย่างในศาสนาพุทธ 

3.2.2 ความคิดรวบยอด เรื่อง ประวัติสาวก สาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่าง
ในศาสนาพุทธ 

4. ระยะเวลาท่ีใช้ในการทดลอง ใช้ระยะเวลาในการทดลองภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2559 จ านวน 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบเรียน รวม 12 คาบเรียน 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 เพื่อให้เข้าใจความหมายของค าท่ีใช้ในการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ตรงกัน ผู้วิจัยได้ให้นิยาม
ค าศัพท์ไว้ดังนี้ 

1. วิธีสอนแบบธรรมสำกัจฉำ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนท่ีใช้หลักการสนทนา
เป็นส าคัญ เป็นการสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น และอภิปรายร่วมกัน มีวิธีการ 4 ขั้นตอน คือ 

1.1 การแสวงหาความรู้ เมื่อได้ฟังค าสอนเนื้อหาสาระแล้วจ าเป็นต้องมีการ
แสวงหาความรู้ เพิ่มเติม จากแหล่งเรียนรู้ประเภทต่างๆ เช่น การอ่านข้อมูลค้นคว้าเพิ่มเติม            
การสนทนา การสังเกต การฝึกหัดอบรม การจดบันทึก ท้ังนี้ เพื่อการมีความพร้อมในการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น 

1.2 การค้นพบประเด็นความรู้ เมื่อนักเรียนแสวงหาความรู้ จนได้ข้อมูลมากพอก็
ต้องมีการจัดหมวดหมู่จ าแนกประเด็นต่างๆ ให้ชัดเจนเพื่อจะสามารถน ามาใช้แสดงเหตุผลในการ
สนทนาได้ และสามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเพื่อนๆในกลุ่มได้ตามหลักวิชาการ มิใช่เถียงโดย 
ใช้สามัญส านึกแต่เพียงอย่างเดียว 

1.3 การวิเคราะห์และประเมินค่าความรู้ เมื่อได้จัดประเด็นความรู้และผู้เรียน
ได้รับการฝึกให้รู้จัก วิเคราะห์ จัดประเด็นแนวคิดแนวปฏิบัติ วิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อย เกิดความเข้าใจ 
เห็นคุณค่า และได้แนวปฏิบัติท่ีชัดเจน 

1.4 การปฏิบัติเพื่อพิสูจน์ความรู้และทบทวน การพิสูจน์ความรู้ด้วยการปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน หรือทดลองวิธีการปฏิบัติตามความคิดท่ีได้วิเคราะห์คุณค่า มีการทบทวนประเมินผล 
การปฏิบัติและปรับปรุงวิธีการให้เหมาะสมอยู่เสมอ 

2. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน เร่ือง ประวัติสำวก สำวิกำ และศำสนิกชนตัวอย่ำงใน
ศำสนำพุทธ หมายถึง คะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ เรื่อง ประวัติสาวก 
สาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่างในศาสนาพุทธ แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ท่ีผู้วิจัย
สร้างขึ้น 

3. ควำมคิดรวบยอด เรื่อง ประวัติสาวก สาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่างในศาสนาพุทธ 
หมายถึง ความสามารถในการบอกความหมาย ลักษณะร่วม จ าแนก จับกลุ่มหลักธรรม คุณธรรม 
ข้อคิด และสามารถบอกผลของการน าหลักธรรม คุณธรรม ข้อคิดของสาวก สาวิกา และศาสนิกชน



 

 

11 
 

 

ตัวอย่างไปประยุกตใ์ช้ในชีวิตประจ าวัน วัดโดยแบบทดสอบความคิดรวบยอดแบบอัตนัยจ านวน 4 ข้อ 
ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 

4. ประวัติสำวก สำวิกำ และศำสนิกชนตัวอย่ำงในศำสนำพุทธ หมายถึง เนื้อหาสาระ   
ในรายวิชาศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 2 ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของสาวก สาวิ กา 
พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง เป็นเรื่องราวการปฏิบัติตนของพุทธศาสนิกชน ต้ังแต่สมัยพุทธกาลจนถึง
ปัจจุบัน  ประกอบด้วย พระอานนท์ พระองคุลิมาล พระกีสาโคตรมีเถรี พระปฏาจราเถรี           
พระนางมัลลิกา หมอชีวก โกมารภัจจ์ 

5. นักเรียน หมายถึง ผู้ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2     
ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 2 สูงขึ้น 
2. นักเรียนได้พัฒนาความคิดรวบยอด การท างานกลุ่มและเป็นบุคคลท่ีมีเหตุผล 

สามารถใช้เหตุผลในการด าเนินชีวิต ตลอดจนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 
3. ครูได้แนวทางในการน าวิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

ในสาระการเรียนรู้ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ได้อย่างมีคุณภาพ 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคิดรวบยอด เรื่อง ประวัติสาวก สาวิกา 

และศาสนิกชนตัวอย่างในศาสนาพุทธ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ด้วยวิธีสอนแบบ          
ธรรมสากัจฉา ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัย   
โดยน าเสนอรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

2. พุทธวิธีสอน : พุทธวิธีการสอนของพุทธองค์ 
2.1 แบบบรรยาย 
2.2 แบบตอบปัญหา 
2.3 ธรรมสากัจฉา 

2.3.1 ความหมายของวิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา 
2.3.2 หลักการสอนและรูปแบบการสอนแบบธรรมสากัจฉา 
2.3.3 ประโยชน์ของวิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา 

3. ความคิดรวบยอด 
3.1 ความหมายของความคิดรวบยอด 
3.2 ประเภทของความคิดรวบยอด 
3.3 กระบวนการเรียนรู้ความคิดรวบยอด 
3.4 องค์ประกอบของความคิดรวบยอด 
3.5 ประโยชน์ของความคิดรวบยอด  

4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
4.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับวิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา 

4.1.1 งานวิจัยในประเทศ 
4.1.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

4.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความคิดรวบยอด 
4.2.1 งานวิจัยในประเทศ 
4.2.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

 
1. หลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนรัตนำธิเบศร์ 

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์จัดท าหลักสูตรโรงเรียน โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมีความรู้
ความสามารถและคุณลักษณะท่ีมีศักยภาพท้ังในฐานะพลเมืองไทยและเป็นพลโลก (World Citizen) 
เป็นหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
2551 ท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนส าหรับยุคศตวรรษท่ี 21 ให้มีศักยภาพท่ีส าคัญคือมีความรู้พื้นฐานในยุค
ดิจิตอลมีความสามารถคิดประดิษฐ์อย่างสร้างสรรค์มีทักษะการส่ือสารอย่างมีประสิทธิผลมี

12 
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ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีนอกจากนี้ยังมุ่งส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีคุณธรรมรักความเป็นไทยมีทักษะการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์มีทักษะด้านเทคโนโลยี
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่างสันติ 

 
1.1 เป้ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำ 

โรงเรียนมีระบบการบริหารการจัดการท่ีดี มีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน มีคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนและใน
ชีวิตประจ าวัน  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความเป็นระเบียบวินัย ปฏิบัติตนตามหลักประชาธิปไตย 
เป็นคนดีของสังคม และด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  

 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ ศำสนำ  ศีลธรรม  จริยธรรม  2              รหัสวิชำ  ส 31102    
จ ำนวน  1  หน่วยกำรเรียน      เวลำ  40 ชั่วโมง          ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  4     

********************************* 
   ศึกษาประวัติ ผลงาน และคุณธรรมท่ีควรยึดถือของสาวก สาวิกา และศาสนิกชน

ตัวอย่าง ศึกษาประเภทของศาสนพิธีในพระพุทธศาสนา  ศาสนพิธีท่ีเนื่องด้วยพุทธบัญญัติ เช่น พิธี
แสดงตนเป็นพุทธมามกะ  พิธีเวียนเทียน พิธีถวายสังฆทาน ถวายผ้าอาบน้ าฝน ศาสนพิธีท่ีน า
พระพุทธศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้อง เช่น การท าบุญเล้ียงพระในโอกาสต่างๆ ความหมาย ความส าคัญ  
คติธรรมในพิธีกรรม บทสวดมนต์ของนักเรียน คุณค่าและประโยชน์  พิธีบรรพชาอุปสมบท คุณสมบัติ
ของผู้ขอบรรพชาอุปสมบท เครื่องอัฏฐบริขาร บุญพิธี ทานพิธี กุศลพิธี คุณค่าและประโยชน์ของ 
ศาสนพิธี เพื่อแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ขั้นเตรียมการ ขั้นพิธีการ  และปกป้องคุ้มครองธ ารงรักษา
พระพุทธศาสนา ของพุทธบริษัทในสังคมไทย การปลูกจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในสังคมพุทธ   

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสนทนา
แลกเปล่ียนความรู้  กระบวนการสืบเสาะแสวงหาความรู้ 

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในสาวก สาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่าง น าผลงาน
และคุณธรรมท่ีควรยึดถือไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน เข้าใจความหมาย และเห็นถึง
ความส าคัญของศาสนพิธี รู้และน้อมน าหลักธรรมทางศาสนาไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม
จริยธรรม สามารถด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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มำตรฐำน/ตัวชี้วัด   รำยวิชำ  ศำสนำ  ศีลธรรม  จริยธรรม 2     รหัสวิชำ ส 31102 
จ ำนวน  1  หน่วยกำรเรียน               เวลำ  40 ช่ัวโมง                      ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  4     

********************************* 
 
 

มำตรฐำน/ตัวชี้วัด 
สำระที่ 1 ศาสนา  ศีลธรรม  และจริยธรรม 

 มำตรฐำน ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาท่ีถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติ
ตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

 มำตรฐำน ส 1.2 เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี และธ ารง
รักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ 
 
ตัวชี้วัด ส 1.1   ม. 4 – 6 /14 วิเคราะห์ข้อคิดและแบบอย่างการด าเนินชีวิตจากประวัติ 

สาวก ชาดก เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ีก าหนด 
 ส 1.2  ม. 4 – 6 /2 ปฏิบัติตนถูกต้องตามศาสนพิธี พิธีกรรมตามหลักศาสนาท่ีตน

นับถือ  
ส 1.2  ม. 4 – 6 /3 แสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 
ส 1.2  ม. 4 – 6 /5 สัมมนาและเสนอแนะแนวทางในการธ ารงรักษาศาสนาท่ีตน
นับถือ อันส่งผลถึงการพัฒนาตน พัฒนาชาติ และพัฒนาโลก 

  
รวม  4  ตัวชี้วัด 
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โครงสร้ำงรำยวิชำ ส 31102 ศำสนำ ศีลธรรม จริยธรรม 2 
ตารางท่ี 1 แสดงโครงสร้างรายวิชา ส 31102 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 2 
 

ล ำดับที่ ชื่อหน่วยกำร
เรียนรู้ 

สำระส ำคญั คะแนน จ ำนวน 
(ชั่วโมง) 

1 การแสดงตน
เป็นพุทธมามกะ 

-การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เป็นการแสดงตนหรือ
การประกาศเจตนารมณ์ให้บุคคลอื่นรับรู้ในการรับเอา
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชีวิตของตน 

10 8 

2 การปฏิบัติตน
ถูกต้องตาม 
ศาสนพิธี 

-ศาสนพิธี เป็นระเบียบแบบแผนการประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนาในพระพุทธศาสนา แบ่งเป็น 4 ประเภท 
คือ  บุญพิธี ทานพิธี กุศลพิธี ปกิณกพิธี 
-การปฏิบัติตนถูกต้องตามศาสนพิธี  เป็นการรักษา
ระเบียบแบบแผนทางวัฒนธรรม และเป็นการธ ารง
รักษาสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา 

20 12 

3 ประวัติสาวก 
สาวิกา และศา
สนิกชนตัวอย่าง
ในศาสนาพุทธ 

-พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง เป็นบุคคลที่ปฏิบัติตนตาม
หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาและเป็นแบบอย่างที่ดี
ที่ควรปฏิบัติตาม 
-ประวัติของสาวกเป็นแบบอย่างที่ดีงามในด้านของผู้มี
คุณธร รมที่ ค ว ร น าม า ใ ช้ ปฏิ บั ติ ใ นการด า เ นิ น
ชีวิตประจ าวัน    
-ประวัติของสาวกและสาวิกา สมัยพุทธกาลเป็น
แบบอย่างที่ ดีงามในด้านของผู้มีคุณธรรมที่ควร
น ามาใช้ปฏิบัติในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

20 12 

4 ธ ารงรักษา
ศาสนา 

-การปกป้อง คุ้มครอง และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา
เป็นหน้าท่ีส าคัญของพุทธบริษัททุกคน 

10 8 

คะแนน   ภาระงาน / ชิ้นงาน / กิจกรรม 60  
คะแนนประเมินผลกลางภาค 20  
คะแนนประเมินผลปลายภาค 20  

รวมคะแนนประเมินผล 100  
 
จากตารางโครงสร้างเวลาเรียนในรายวิชา ส 31102 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 2      

ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 โดยในการวิจัยครั้งนี้ใช้หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เรื่อง ประวัติสาวก 
สาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่างในศาสนาพุทธ มีเวลาเรียนรวม 12 ช่ัวโมง มีค่าน้ าหนักคะแนน       
20 คะแนน มีเนื้อหาเกี่ยวกับ เป็นบุคคลท่ีปฏิบัติตนตามหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาและเป็น
แบบอย่างท่ีดีท่ีควรปฏิบัติตาม ประวัติของสาวกเป็นแบบอย่างท่ีดีงามในด้านของผู้มีคุณธรรมท่ีควร
น ามาใช้ปฏิบัติในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ประวัติของสาวกและสาวิกา สมัยพุทธกาลเป็นแบบอย่าง
ท่ีดีงามในด้านของผู้มีคุณธรรมท่ีควรน ามาใช้ปฏิบัติในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  ซึ่ง ผู้วิจัยใช้        
หน่วยการเรียนรู้ดังกล่าวในการทดลองครั้งนี้ 
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หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3 เร่ือง สำวก สำวิกำ และศำสนิกชนตัวอย่ำง 
ตารางท่ี 2 แสดงสาระการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เรื่องสาวกสาวิกาและศาสนิกชนตัวอย่าง 
 

ล ำดับ
ท่ี 

เร่ือง 
มำตรฐำน 
ตัวชี้วัด 

สำระกำรเรียนรู้ 
จ ำนวน
ชั่วโมง
เรียน 

หลักธรรม
ท่ี

เก่ียวข้อง 

1 พระอานนท์ 
ส 1.1   
ม.4–6/14 

ประวัติ ผลงาน คุณธรรม ของ
พระอานนท์และหลักธรรมท่ี
เกี่ยวข้อง 

2 ไตรสิกขา 

2 
พระองคุลิมาล 

ส 1.1   
ม.4–6/14 

ประวัติ ผลงาน คุณธรรม ของ
พระองคุลิมาล และหลักธรรมท่ี
เกี่ยวข้อง 

2 ขันต ิ

3 
พระกีสาโคตร
มีเถรี 

ส 1.1   
ม.4–6/14 

ประวัติ ผลงาน คุณธรรม ของ
พ ร ะ กี ส า โ คต ร มี เ ถ รี  แ ล ะ
หลักธรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

2 ไตรลักษณ์ 

4 
พระปฏาจรา
เถรี 

ส 1.1   
ม.4–6/14 

ประวัติ ผลงาน คุณธรรม ของ
พระปฏาจราเถรี และหลักธรรม
ท่ีเกี่ยวข้อง 

2 ไตรลักษณ์ 

5 
พระนาง
มัลลิกา 

ส 1.1   
ม.4–6/14 

ประวัติ ผลงาน คุณธรรม ของ
พระนางมัลลิกา และหลักธรรม
ท่ีเกี่ยวข้อง 

2 ขันต ิ

6 
หมอชีวก    
โกมารภัจจ์ 

ส 1.1   
ม.4–6/14 

ประวัติ ผลงาน คุณธรรม ของ
หมอชีวก โกมารภัจจ์ และ
หลักธรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

2 ไตรสิกขา 

รวม 12  
 
สรุปได้ว่าหน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เรื่อง สาวก สาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่าง เป็นหน่วยท่ี

มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการประวัติ ผลงาน คุณธรรมท่ีควรยึดถือเป็นแบบอย่าง ของสาวก สาวิกา 
และศาสนิกชนตัวอย่าง รวมถึงหลักธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหา มีจ านวนช่ัวโมงเรียน 12 ช่ัวโมงเรียน 
เวลา 6 สัปดาห์ ซึ่งผู้วิจัยใช้หน่วยการเรียนรู้ดังกล่าวในการทดลองครั้งนี้ 
 
2. พุทธวิธีสอน : พุทธวิธีกำรสอนของพุทธองค์ 

การสอนวิชาพระพุทธศาสนา หรือการสอนให้ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
ท่ีนับว่าได้ผลท่ีสุด คือ วิธีการท่ีพระองค์ทรงเผยแพร่พระธรรมท่ีพระองค์ได้ตรัสรู้แก่พุทธศาสนิกชนทุก
หมู่เหล่า เพราะวิธีการเผยแพร่พระธรรมของพุทธองค์นั้น สามารถเอาชนะความขัดแย้งและความเช่ือ
ในสังคมอินเดียโบราณ ซึ่งมีการแบ่งชนช้ันวรรณะ มีความเช่ือในลัทธิต่างๆ และอิทธิพลของศาสนา
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พราหมณ์ท่ีมีอยู่อย่างมั่นคง ทรงเลือกใช้วิธีสอนได้เหมาะสมกับบุคคลและชุมชน ประกอบกับพระองค์
ทรงมีพุทธลักษณะท่ีน่าเล่ือมใสศรัทธา การสอนของพระองค์นั้น เน้นการคิดใคร่ครวญไตร่ตรองด้วย
เหตุผล แล้วฝึกปฏิบัติให้เห็นจริงด้วยพระองค์เอง พระพุทธศาสนาจึงแพร่หลายไปได้อย่างกว้างขวาง 
วิธีสอนพระพุทธศาสนาตามแนวพุทธศาสตร์จากการวิเคราะห์ผลการสอนของพระพุทธเจ้าแต่ละครั้ง 
ผลการสอนจะออกมาในรูปแบบท่ีงดงาม สมบูรณ์ด้วยเนื้อหาสาระ ปลูกศรัทธาและความช่ืนชมยินดี
ให้แก่ผู้ฟัง ดังค าท่ีปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎกว่า “อาทิกลฺยาณ  มชฺเฌ กลฺยาณ  สาตถ  สพฺยญฺชน  
เกวลปริปุณณ  ปริสุทธ ” แปลว่า ค าสอนของพระพุทธองค์ ไพเราะในเบ้ืองต้น ในทางสายกลาง และใน
ท่ีสุดสมบูรณ์ด้วยอรรถรส และพยัญชนะรสบริสุทธิ์บริบูรณ์ทุกประการ (ประสาร ทองภัคดี, 2526 : 
41) จะเห็นได้ว่า พระธรรมท่ีทรงรู้แจ้งด้วยพระองค์เองนั้นเป็นแก่นสารอันมีสาระลึกซึ้ง และพระพุทธ
องค์ก็ทรงเทศนาส่ังสอนให้คนทุกวรรณะคนนอกศาสนาหันมาเล่ือมใส เข้าใจ และปฏิบัติธรรมของ
พระพุทธศาสนาอย่างส้ินเชิง (สุมน อมรวิวัฒน์, 2513: 13) พุทธวิธีสอนจึงเป็นเรื่องท่ีครูปัจจุบันควร
สนใจศึกษาแนวการสอนของพุทธองค์ เพื่อน ามาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่การเรียนการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาต่อไป เพราะพระพุทธเจ้าทรงมีวิธีการสอนอันชาญฉลาด เมื่อพระองค์ทรงแสดงพระ
ธรรมเทศนาจบลงมักมีผู้สรรเสริญพระธรรมเทศนาเสมอว่า “แจ่มแจ้งจริง พระองค์ผู้แจ่มแจ้งจริง 
พระธรรมเทศนาของพระองค์เหมือนหงายของท่ีคว่ า เปิดของท่ีปิดบอกทางแก่คนหลงทางส่องประทีป
ในมือให้คนท่ีมีจักษุได้เห็นรูป” พระพุทธเจ้าเองทรงสอนเวไนยสัตว์ ทรงน าเอาแบบการสอนต่าง ๆ  
มาสอนตามความเหมาะสม (วศิน อินทสระ, 2534: 3) แบบการสอนเหล่านี้คือ 

 
2.1. แบบบรรยำย 

วิธีสอนแบบบรรยาย เป็นวิธีสอนท่ีพระพุทธเจ้าทรงใช่บ่อยท่ีสุดในการสอนพุทธ
บริษัท ซึ่งมีความหมายดังนี้ 

เสฐียรพงษ์ วรรณปก (2540: 57) ได้อธิบายถึงวิธีสอนแบบบรรยายว่า การสอน
แบบนี้ทรงใช้เสมอ ส่วนมากจะเป็นโอกาสท่ีมีผู้ฟังมารวมกันมาก ดังท่ีทรงแสดงพระธรรมเทศนาใน
พระเชตวันมหาวิหาร ในช่วงบ่ายของทุกวันและท่ีน่าสัง เกตคือ ผู้ฟังมักจะมีพื้นความรู้หรือมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนั้นในขั้นพื้นฐานมาบ้างแล้ว มาฟังการบรรยายเพิ่มเติมเพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มขึ้น ดังเมื่อแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ครั้งแรกก็ทรงใช้วิธีบรรยาย แบบทรงบรรยายถึงความล้มเหลวของ
แนวทางปฏิบัติ 2 แนวทางคือ การทรมานกาย กับการหมกมุ่นอยู่ในกามคุณเสร็จแล้วทรงช้ีทางสาย
กลาง แล้วทรงแสดงอริยสัจ 4 ประการโดยละเอียดพิสดาร 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต, 2544: 47–48) ได้อธิบายถึงวิธีสอนแบบบรรยายว่า 
วิธีสอนแบบนี้ น่าจะใช้ท่ีประชุมใหญ่ในการแสดงธรรมประจ าวัน ซึ่งมีประชาชน หรือพระสงฆ์จ านวน
มาก และส่วนมากเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ กับมีความเล่ือมใสศรัทธาอยู่แล้ว มาฟังเพื่อหาความรู้
ความเข้าใจเพิ่มเติมและหาความสงบสุขทางจิตใจ นับได้ว่าเป็นคนประเภทและระดับใกล้เคียงกัน 
พอจะใช้วิธีแบบบรรยายอันเป็นแบบกว้างๆได้ ลักษณะพิเศษของพุทธวิธีสอนแบบนี้ ท่ีพบในคัมภีร์
บอกว่าทุกคนท่ีฟังพระองค์แสดงธรรมอยู่ในท่ีประชุมนั้น แต่ละคนรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าตรัสอยู่กับ
ตัวเองโดยเฉพาะ ซึ่งนับว่าเป็นความสามารถอัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้า 
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2.2. แบบตอบปัญหำ 
การสอนแบบตอบปัญหา หรือแบบปุจฉา วิสัชนานั้น เป็นวิธีการท่ีพระพุทธเจ้าทรง

เลือกใช้ในการตอบข้อสงสัยของพุทธบริษัท เป็นการสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมในการศึกษา
พระธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งมีความหมายดังนี้ 

เสฐียรพงษ์ วรรณปก (2540: 57-59) ได้อธิบายว่า การสอนแบบตอบปัญหาผู้ถาม
ปัญหาอาจถามด้วยจุดประสงค์หลายอย่าง บางคนถามเพื่อต้องการค าตอบในเรื่องท่ีสงสัยมานาน บาง
คนถามเพื่อลองภูมิว่าคนตอบรู้หรือไม่ บางคนถามเพื่อข่มหรือปราบให้ผู้ตอบอับอาย บางคนถามเพื่อ
เทียบเคียงกับความเช่ือหรือค าสอนในลัทธิศาสนาของตน พระพุทธองค์ตรัสรู้ว่าการตอบปัญหาใดๆ 
ต้องดูลักษณะของปัญหาและเลือกวิธีตอบให้ถูกต้องเหมาะสมด้วย พระองค์จึงทรงจ าแนกประเภท
ของปัญหาไว้ 4 ประการ คือ 

1. ปัญหาบางอย่างต้องตอบตรงไปตรงมา ตอบตายตัว ไม่มีเงื่อนไข (เอกังสพยา
กรณียปัญหา) บางเรื่องมีค าตอบตายตัวแน่นอนแล้ว ใครๆก็รู้ต้องตอบตามนั้น ดุจด่ังถามว่า หนึ่งบวก
หนึ่งเป็นเท่าไหร่ ค าตอบคือเป็นสอง ค าตอบนี้ตายตัวใครๆก็รู้ ใครๆก็ยอมรับ จะไปตอบว่าเป็นสาม
เป็นส่ีไม่ได้ แม้ว่าอาจจะตอบได้และอาจอธิบายโดยนัยอื่นว่าเป็นเช่นนั้นได้ก็ตาม ตัวอย่างนี้ชัดเจน
ในทางพระพุทธศาสนา เช่น อริยสัจ คือ อะไร มีเท่าไร ค าตอบคือ อริยสัจ คือ ความจริงอันประเสริฐ 
4 อย่าง ค าตอบแบบนี้เรียกว่าเอกังสยาภรณ์ 

2. ปัญหาบางอย่างต้องย้อนถามก่อนจึงตอบ (ปฎิปุจฉาพยากรณียปัญหา) ไม่พึงด่วน
ตอบทันทีด้วยแง่ใดแง่หนึ่ง เพราะอาจผิดพลาดได้ ในคัมภีร์ท่านยกตัวอย่างว่า ถ้าเขาถามว่าตากับหู
เหมือนกันหรือไม่ ผู้ตอบอย่าพึ่งด่วนตอบ พึงย้อนถามว่าท่ีถามนั้นหมายถึงแง่ใด ถ้าเขาตอบว่าในแง่
การท าหน้าท่ี  พึงตอบว่าไม่เหมือนกัน ตามีหน้าท่ีดู ส่วนหูมีหน้าท่ีฟัง แต่ถ้าเขาถามว่าในแง่เป็น
อนิจจังล่ะเหมือนกันไหม พึงตอบว่าเหมือน เพราะท้ังตาและหูต่างก็ไม่เท่ียงแท้ถาวรเหมือนกัน ใน
ชีวิตประจ าวัน มีค าถามให้เราตอบมากมาย ถ้าจะลองพิจารณาลักษณะของปัญหาแล้วค่อยตอบจะ
เป็นการดียิ่งและจะเป็นการตอบท่ีตรงประเด็นอย่างยิ่ง 

3. ปัญหาบางอย่างต้องแยกความตอบ (วิภัชชพยากรณียปัญหา) ค าถามท่ี
คลุมเครืออย่าพึ่งด่วนตอบ ตอบไปก็มีแต่จะผิดพลาด ต้องแยกตอบเป็นเรื่องๆเป็นประเด็นๆไป 
ยกตัวอย่างง่ายๆ เช่นถ้าถามว่า คุณจ าลองกับคุณสมัครใครดีกว่ากัน ถ้าด่วนตอบว่าคุณจ าลองดีกว่า 
หรือคุณสมัครดีกว่า  ย่อมมีโอกาสผิด เพราะแต่ละคนอาจมีส่วนดีกว่ากันในบางเรื่องบางประเด็นวิธี
ตอบท่ีน่าจะใกล้เคียงความจริงท่ีสุดก็ต้องแยกประเด็นตอบ  

4. ปัญหาบางอย่างต้องตัดบทไปเลย ไม่ตอบ (ฐปนียปัญหา หรือ อัพยากตปัญหา)     
มีบางเรื่องบางประเด็นตอบไปก็เท่านั้น สู้ตัดบทเสียดีกว่าเช่นปัญหาท่ีชวนให้ทะเลาะกะคนอื่น หรือ
ปัญหาท่ีตอบไปแล้วก็ไม่ท าให้ดีขึ้น พระพุทธเจ้านั้น เวลามีใครมาถามว่า ศาสดานั้นสอนอย่างไร 
ศาสดาโน้นสอนอย่างโน้น อยากทราบว่าค าสอนของใครถูกต้อง ค าสอนของใครผิด ถ้าถามอย่างนี้
พระองค์มักจะทรงตัดบทว่าเรื่องนั้นพักไว้ก่อน เราตถาคตจะแสดงธรรมให้ฟัง นี่คือพระจริยวัตรของ
พระพุทธองค์ท่ีครูพึงเอาแบบเป็นแบบอย่าง คนเราปัจจุบันนี้ มักตอบปัญหาท่ีไม่ควรตอบ และเวลา
ตอบก็แสดงสีหน้าสะใจว่าตนรู้มาก รู้ลึก คนอื่นโง่หมด ตนบริสุทธิ์ผุดผ่อง คนอื่นสารเลวส้ินดี เป็น
อย่างนั้นเสียด้วย 
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พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต, 2544: 47–48) ได้อธิบายว่าการสอนแบบตอบ
ปัญหานั้น ผู้ท่ีมาถามปัญหานั้น นอกจากผู้ท่ีมีความสงสัยข้องใจในข้อธรรมต่างๆแล้ว โดยมากเป็น     
ผู้นับถือลัทธิศาสนาอื่น บ้างก็มาถามเพื่อต้องการรู้ค าสอนทางฝ่ายพระพุทธศาสนา หรือเทียบเคียงกับ
ค าสอนในลัทธิของตน บ้างก็มาถามเพื่อลองภูมิ บ้างก็เตรียมมาถามเพื่อข่มปราบให้จน หรือได้รับ
ความอับอาย ในการตอบ พระพุทธองค์ทรงสอนให้พิจารณาดูลักษณะของปัญหา และใช้วิธีตอบให้
เหมาะกัน ในสังคีติสูตร ท่านแยกแยะประเภทปัญหาไว้ตามลักษณะวิธี ตอบเป็น 4 อย่างคือ 

1. เอกังสพยากรณียปัญหา ปัญหาท่ีพึงตอบตรงไปตรงมาตายตัว พระอรรถกถา
จารย์ยกตัวอย่าง เช่น ถามว่า จักษุเป็นอนิจจังหรือ พึงตอบได้ตรงไปได้ทีเดียวว่าถูกแล้ว 

2. ปฏิปุจฉาพยากรณียปัญหา ปัญหาท่ีพึงย้อนถามแล้วจึงแก้ ท่านยกตัวอย่าง เช่น
เขาถามว่า โสตะก็เหมือนจักษุหรือ พึงย้อนถามก่อนว่า ท่ีถามนั้นหมายถึงแง่ใด ถ้าเขาว่า ในแง่เป็น
เครื่องมองเห็น พึงตอบว่า ไม่เหมือน ถ้าเขาว่า ในแง่เป็นอนิจจัง จึงควรตอบรับว่า เหมือน 

3. วิภัชชยพยากรณียปัญหา ปัญหาท่ีจะต้องแยกแยะตอบเช่นเมื่อเขาถามว่าส่ิงท่ี
เป็นอนิจจัง ได้แก่ จักษุใช่ไหม พึงจ าแนกความออกแยกแยะว่าตอบว่า ไม่เฉพาะจักษุเท่านั้น ถึงโสตะ 
ฆานะ ฯลฯ ก็เป็นอนิจจัง หรือปัญหาว่า พระตถาคตตรัสวาจาซึ่งไม่เป็นท่ีรักท่ีชอบใจของคนอื่นไหม  
ก็ต้องแยกตอบตามหลักการตรัสวาจา 6 หรือปัญหาว่า พระพุทธเจ้าทรงติเตียนตบะท้ังหมดจริงหรือ  
ก็ต้องแยกตอบว่าชนิดใดติเตียน ชนิดใดไม่ติเตียน ดังนี้เป็นต้น 

4. ฐปนียปัญหา ปัญหาท่ีพึงยับยั้งเสีย ได้แก่ปัญหาท่ีถามนอกเรื่องไร้ประโยชน์   
อันจักเป็นเหตุให้เขว ยืดเย้ือส้ินเปลืองเวลาเปล่า พึงยับย้ังเสีย แล้วชักน าผู้ถามกลับเข้าสู่แนวหรือเรื่อง
ท่ีประสงค์ต่อไป 

ในการตอบปัญหา นอกจากรู้วิธีตอบแล้ว ถ้าได้รู้ซึ้งถึงจิตใจของผู้ถามด้วยว่าเขา
ถามด้วยความประสงค์อย่างใด ก็จะสามารถกล่าวแก้ไขได้เหมาะแก่การ และตอบปัญหาได้ตรงจุด  
ท าให้การสอนได้ผลดียิ่งขึ้น 

 
2.3. ธรรมสำกัจฉำ (สำกัจฉำ หรือกำรสอนแบบสนทนำ) 

วิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา หรือการสนทนาธรรมนั้น เป็นวิธีสอนท่ีพระพุทธเจ้าทรง
ใช้บ่อยไม่น้อยกว่าวิธีใด โดยท้ังเป็นผู้สนทนาด้วยพระองค์เอง และทรงเป็นผู้ควบคุมการสนทนา      
ในปัจจุบันมีนักวิชาการจ านวนมากได้ศึกษาและอธิบายเกี่ยวกับวิธีสอนแบบธรรมสากัจฉาไว้ ดังนี้ 

2.3.1. ควำมหมำยของวิธีสอนแบบธรรมสำกัจฉำ 
นักวิชาการ และนักการศึกษาจ านวนมาก ได้สนใจศึกษาและให้ค านิยาม

ความหมายของวิธีสอนแบบธรรมสากัจฉาไว้ ดังนี้ 
สุมน อมรวิวัฒน์ (2513 : 50) ไ ด้อธิบายว่าธรรมสากัจฉา หมายถึง         

การสนทนาธรรมแลกเปล่ียนความคิดเห็น การอภิปรายปัญหา การแสวงหาเหตุผลคิดค้น คัดค้าน 
หรือคล้อยตาม การปุจฉาวิสัชนา การโต้วาทีทางวิชาการ การซักถามและแก้ปัญหา พุทธวิธีสอนนี้ใช้
กันมาต้ังแต่ครั้งพุทธกาล โสคราตีส และอริสโตเติลนิยมสนทนาปัญหาต่าง ๆ เป็นอันมาก ดังนั้นการ
สอนแบบนี้จึงไม่ใช่ของใหม่ การสอนแบบธรรมสากัจฉาเป็นการสอนเพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดแก้ปัญหา 
เป็นคนมีเหตุผล และช่วยให้ผู้เรียนได้แนวคิดทางธรรมและได้ฝึกฝนอย่างจริงจัง 
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เสฐียรพงษ์ วรรณปก (2540: 55-56) ได้อธิบายความหมายของการสอน
แบบสนทนา (สากัจฉา หรือธรรมสากัจฉา) ว่าเป็นวิธีท่ีทรงใช้บ่อยท่ีสุด อ่านพระไตรปิฎกแล้วจะเห็น
ว่าพระองค์ชอบใช้วิธีนี้ อาจเป็นด้วยว่าผู้ฟังได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ท าให้การเรียนการสอนสนุก 
ไม่รู้สึกว่าตนก าลัง “เรียน” หรือก าลัง “ถูกสอน” แต่จะรู้สึกว่าตนก าลังสนทนาปราศรัยกับพุทธองค์
อย่างสนุกสนาน ในการสนทนานั้น พระพุทธองค์จะทรงท าหน้าท่ีน าสนทนา คือ ท าหน้าท่ีซักถามโยน
ปัญหาให้ขบคิด แล้วตะล่อมเข้าจุดสรุปเข้าหาประเด็นท่ีต้องการ  

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต, 2544 : 46) ได้อธิบายวิธีสอนแบบสนทนา
หรือ ธรรมสากัจฉาว่า วิธีนี้น่าจะเป็นวิธีท่ีพระพุทธเจ้าทรงใช้บ่อยไม่น้อยกว่าวิธีใดๆ โดยเฉพาะเมื่อมี 
ผู้มาเข้าเฝ้า หรือผู้ท่ีพระองค์ทรงพบนั้นยังไม่ได้เล่ือมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยังไม่รู้ไม่เข้าใจ
หลักธรรมในการสนทนา พระพุทธเจ้ามักทรงเป็นฝ่ายถามน าคู่สนทนาสู่ความเข้าใจธรรมและเล่ือมใส
ศรัทธาในท่ีสุด และทรงส่งเสริมให้มีการสนทนาธรรมกันในหมู่สาวก 

พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม (พระธรรมปิฎก ป.อ.ปยุตโต , 
2546: 323) ในมงคลสูตรข้อท่ี 30 กาเลน ธมฺมสากจฺฉา แปลว่า พึงสนทนาธรรมตามกาล หาโอกาส
สนทนาแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักความจริง ความดีงาม และเรื่องท่ีเป็นประโยชน์ 

พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์ (พระธรรมปิฎก ป.อ. ปยุตโต, 
2546: 108) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ธรรมสากัจฉาหมายถึง การสนทนาธรรมหรือการสนทนากัน
ในทางธรรม 

สุคนธ์ สินทพานนท์ และคณะ (2554: 190) วิธีสอนท่ีใช้หลักการสนทนา
เป็นส าคัญ เป็นการสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น และอภิปรายร่วมกัน ซึ่งอาจเป็นการสนทนา
ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน หรืออาจเป็นการสนทนาอภิปรายร่วมกันในหมู่ผู้เรียน 

จากความหมายข้างต้นจะเห็นได้ว่า วิธีสอนแบบธรรมสากัจฉานั้นเป็นการ
สนทนาซักถามหรือโต้ตอบกันตามหลักวิชาการ แสดงว่าผู้สนทนาต้องได้ค้นคว้าแสวงหาความรู้ และ
จับประเด็นปัญหาหรือสาระส าคัญมาก่อนท่ีจะเข้าสู่วงสนทนา นอกจากนั้น ผู้สนทนาต้องมี
ความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร สามารถฟัง จับประเด็น และวิเคราะห์แสดงความคิดเห็น
ได้ชัดเจน มีความสนใจใฝ่รู้ และถือว่าการสนทนาเช่นนี้เป็นวิธีการเรียนรู้อย่างหนึ่ง ธรรมสากัจฉา    
จึงเป็นกิจกรรมบูรณาการท่ีฝึกฝนทักษะภาษา ทักษะการแสวงหา และค้นพบความรู้ ทักษะความคิด
หาเหตุผล ทักษะกระบวนการกลุ่ม ทักษะทางสังคม และคุณธรรมด้านการสร้างศรัทธา ความเป็น
กัลยาณมิตร กระบวนการธรรมสากัจฉานี้ ครูสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในการเรียนการสอนทุกวิชา 
มิได้จ ากัดอยู่เฉพาะการสอนจริยศึกษาเท่านั้น 

 
2.3.2.  หลักกำรสอนและรูปแบบกำรสอนแบบธรรมสำกัจฉำ 

วิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา ได้รับความสนใจจากนักการศึกษา ไปปรับใช้
เป็นวิธีสอน ซึ่งมีผู้อธิบาย หลักการสอนและรูปแบบการสอนแบบธรรมสากัจฉาไว้ ดังนี้ 

สุคนธ์ สินธพานนท์ (2538: 25-50) ได้จัดระบบการเรียนการสอนแบบ
ธรรมสากัจฉาไว้ดังนี้ 
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1. การเตรียมการก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1.1. การสร้างศรัทธาให้ผู้เรียนได้มีความศรัทธา คือ มีความเช่ือความรู้สึก

ซาบซึ้ง มีความมั่นใจต่อการใช้วิธีสอนแบบธรรมสากัจฉาต่อการจัดการเรียนการสอน มีความเช่ือมั่น
ในความจริง ความดีงาม เช่ือในส่ิงท่ีควรเช่ือด้วยเหตุผล 

1.2. จัดบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมอย่างเหมาะสม ท้ังในด้านการตกแต่ง
ห้องเรียน การจัดห้องเรียนให้เป็นระเบียบ มีการตกแต่งป้ายนิเทศหน้าห้องเรียนให้สวยงาม มีข้อความ
สัมพันธ์กับเรื่องท่ีจะเรียน มีการก าหนดกติกา กฎระเบียบ แนวปฏิบัติร่วมกันในกลุ่มอย่างเหมาะสม 
การอภิปรายกลุ่มต้องเป็นไปด้วยความเป็นกันเอง 

1.3. สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน หรือระหว่างผู้เรียน
ด้วยกัน มีการทักทาย สนทนากับผู้เรียนในเรื่องท่ัวไปก่อนน าเข้าสู่บทเรียน และในระหว่างกิจกรรม
การเรียนการสอน ผู้สอนจะต้องเอาใจใส่ผู้เรียนทุกคนอย่างท่ัวถึง โดยการสนทนาซักถาม 

1.4 สร้างบุคลิกภาพของผู้สอน ผู้สอนจะต้องพัฒนาบุคลิกภาพ การแต่ง
กายสุภาพเรียบร้อย การพูดจาไพเราะ สนทนากับผู้เรียนด้วยความเป็นกันเอง สุขภาพจิตดี อารมณ์
แจ่มใส มีความมั่นใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเรียนแก่
ผู้เรียนอย่างท่ัวถึง 

1.5. เตรียมส่ือการเรียน ใบความรู้ ใบงาน อย่างเหมาะสม และมีการวัด 
และประเมินผลผู้เรียนครบท้ังด้านพุทธิพสัิย จิตพิสัย และทักษะพิสัย 

1.6. ข้อสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบธรรมสากัจฉานั้น 
ผู้เรียนจะต้องรู้จักแสวงหาความรู้ เพื่อน าความรู้มาเป็นพื้นฐานในการคิดวิเคราะห์ และประเมินค่า
ความรู้ ร่วมสนทนาอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน วิจารณ์ พูดโต้ตอบกัน และซักถามกันอย่างมี
เหตุผล และสามารถน าผลการคิดวิเคราะห์ไปพิสูจน์ความรู้ด้วยการปฏิบัติ ผู้เรียนจะต้องปฏิบัติตน
เป็นกัลยาณมิตร 

2. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
2.1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ผู้สอนน าข่าวหรือสถานการณ์ต่างๆมาเสนอ

ผู้เรียน เพื่อให้เห็นปัญหา และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา และเห็นคุณค่าของการแก้ไขปัญหาอย่าง
ถูกต้อง 

2.2. ขั้นสอน 
2.2.1. แสวงหาความรู้ ผู้สอนออกแบบกิจกรรมหรือก าหนดประเด็น 

เพื่อให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยการค้นคว้าหาความรู้จากเอกสาร ต ารา หนังสือประเภทต่างๆ ป้าย
นิเทศ ส่ืออุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนแหล่งความรู้ด้านเทคโนโลยีประเภทต่างๆ และน ามาแลกเปล่ียน
ความรู้ และช่วยสรุปโดยมีผู้สอนคอยช่วยชี้แนะอย่างมีเมตตา 

2.2.2. ค้นพบความรู้ขณะท่ีผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ
อย่างหลากหลายนั้น ผู้เรียนก็ย่อมค้นพบความรู้ไปด้วย ซึ่งถ้าจะให้ค้นพบความรู้ได้ตรงประเด็นนั้น 
ผู้สอนควรจัดท าใบงานก าหนดหัวข้อ หรือตั้งประเด็นค าถาม เพื่อเป็นการก ากับผู้เรียนให้ศึกษาข้อมูล
ความรู้ได้ตรงเป้าหมาย 
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2.2.3. การวิเคราะห์และประเมินค่าความรู้ ผู้สอนควรได้น าวิธีคิด
รูปแบบต่างๆ แทรกเข้ามา เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักวิเคราะห์ และประเมินค่าความรู้อย่างมีเหตุผล ผู้สอน
อาจน ากรณีตัวอย่างมาให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดหาสาเหตุของปัญหา หรือคิดแก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีคิดแบบใด
แบบหนึ่งในวิธีคิดตามหลักพุทธธรรม ตัวอย่างเช่น วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย วิธีคิดแบบแก้ปัญหา 
วิธีคิดแบบคุณโทษ และทางออก ฯลฯ ซึ่งผู้สอนอาจจะใช้วิธีคิดแบบอื่น นอกเหนือจากวิธีคิดตามท่ี
ยกตัวอย่างมาแล้วก็ได้ ต่อจากนั้นให้ผู้เรียนได้ฝึกการสรุปประเด็นของข้อมูลความรู้ และประเมินค่า
โดยวิธีแลกเปล่ียนความคิดเห็นภายในกลุ่ม และเสนอต่อช้ันเรียน 

2.2.4. พิสูจน์ความรู้ เป็นขั้นท่ีผู้สอนได้จัดกิจกรรมปฏิบัติพิสูจน์
ความรู้ ให้ผู้เรียนทุกคนได้วางแผนการปฏิบัติตน และเลือกแนวปฏิบัติตามหลักธรรมท่ีได้เรียนไปแล้ว
ท้ังในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน โดยจะให้เลือกแนวทางท่ีผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้คล้ายคลึงกันใน
กลุ่มของตนเพื่อจะได้รู้ถึงปัญหา และสาเหตุของปัญหาในการปฏิบัติ เพื่อจะได้น ามาอภิปรายร่วมกัน 
เพื่อหาแนวทางแก้ไขในขั้นปฏิบัตินี้ ผู้สอนควรให้เวลาผู้เรียนได้มีโอกาสปฏิบัติจริงตามแนวทางท่ีกลุ่ม
ของตนได้เลือกไว้ ซึ่งอาจจะใช้เวลาสัก 1–2 สัปดาห์เป็นอย่างน้อย 

2.3 ขั้นสรุป 
2.3.1. ให้ผู้เรียนทุกคนสรุปผลการปฏิบัติ และพิสูจน์ความรู้ตาม

ทางเลือกของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม สมาชิกแต่ละกลุ่มได้น าผลการสรุปมาเล่าสู่กันฟัง ให้ทราบถึงผลการ
ปฏิบัติว่าเป็นอย่างไร มีเรื่องใดเป็นปัญหาหรืออุปสรรค หาสาเหตุของปัญหา และช่วยกันเสนอแนว
ทางแก้ไข ถ้าบุคคลใดได้ผลดีจากการปฏิบัติให้ช่วยกันหาสาเหตุของผลการปฏิบัตินั้น ซึ่งอาจใช้วิธีคิด
ในแบบท่ีผู้เรียนคิดว่าเหมาะสม 

2.3.2. ต่อจากนั้นให้น าผลการสรุปของแต่ละกลุ่มมาแลกเปล่ียนกัน
ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น พูด เขียน ฯลฯ เพื่อแสดงความมั่นใจว่าข้อมูลท่ีได้รับการพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติ
นั้นเป็นไปได้ มีคุณค่า และปฏิบัติได้ผลจริง 
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แผนภูมิท่ี 2 แสดงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบธรรมสากัจฉา 
ท่ีมา : สุคนธ์ สินทพานนท์ และคณะ. (2554). วิธีสอนตำมแนวปฏิรูปกำรศึกษำ เพื่อกำรพัฒนำ
คุณภำพของเยำวชน. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจ ากัด9119เทคพริ้นต้ิง. 
 

สุมน อมรวิวัฒน์ (2544: 132-134) ได้น าพุทธวิธีสอนดังกล่าว มาประยุกต์
จัดเป็นกระบวนการเรียนรู้ขึ้น เรียกว่า กระบวนการธรรมสากัจฉา หมายถึง การเรียนรู้จาก
กระบวนการสนทนา อภิปรายซักถาม โต้เถียงกันทางวิชาการ มีวิธีการ 4 ขั้นตอน คือ 

1. การแสวงหาความรู้ หากพิจารณาตามล าดับของมงคลสูตรจะเห็นได้ว่า 
การสนทนาธรรมเป็นข้อท่ีตามมาภายหลัง การฟังธรรม แสดงว่า เมื่อได้ฟังค าสอนเนื้อหาสาระแล้ว
จ าเป็นต้องมีการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม จากแหล่งเรียนรู้ประเภทต่างๆ เช่น การอ่านข้อมูลค้นคว้า
เพิ่มเติม การสนทนา การสังเกต การฝึกหัดอบรม การจดบันทึก ท้ังนี้ เพื่อการมีความพร้อมในการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น 

2. การค้นพบประเด็นความรู้ เมื่อนักเรียนแสวงหาความรู้ จนได้ข้อมูลมากพอ
ก็ต้องมีการจัดหมวดหมู่จ าแนกประเด็นต่างๆ ให้ชัดเจนเพื่อจะสามารถน ามาใช้แสดงเหตุผลในการ
สนทนาได้ และสามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเพื่อนๆในกลุ่มได้ตามหลักวิชาการ มิใช่เถียงโดยใช้
สามัญส านึกแต่เพียงอย่างเดียว 

3. การวิเคราะห์และประเมินค่าความรู้ เมื่อได้จัดประเด็นความรู้และผู้เรียน
ได้รับการฝึกให้รู้จัก วิเคราะห์ จัดประเด็นแนวคิดแนวปฏิบัติ วิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อย เกิดความเข้าใจ 
เห็นคุณค่า และได้แนวปฏิบัติท่ีชัดเจน 

 

ขั้นตอนวิธีสอนแบบ
ธรรมสำกัจฉำ 

1. ข้ันน ำเข้ำสู่
บทเรียน 

2.ข้ันสอน 

แสวงหาความรู ้

ค้นพบความรู้ 

การวิเคราะห์และประเมินความรู้ 

พิสูจน์ความรู้ 

3.ข้ันสรุป 
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4. การพิสูจน์ความรู้ด้วยการปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน  หรือทดลองวิธีการ
ปฏิบัติตามความคิดท่ีได้วิเคราะห์คุณค่า มีการทบทวนประเมินผล การปฏิบัติและปรับปรุงวิธีการให้
เหมาะสมอยู่เสมอ ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนท้ัง 4 ข้ันอันเป็นการสนทนาธรรม 

การเรียนรู้โดยกระบวนการธรรมสากัจฉา มิได้เป็นเพียงการสนทนาเพื่อ
แสวงหาความรู้เท่านั้น แต่ยังเป็นการฝึกคิดอย่างถูกต้องแยบคายอีกด้วย สุคนธ์ สินธพานนท์ (2538: 
145) ได้ฝึกให้นักเรียนคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยโดยจัดกิจกรรมตามแนวการสอนแบบธรรมสากัจฉา 
ดังนี้ 

หลังจากกิจกรรมการสร้างศรัทธา และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้แล้ว       
ครูได้จัดกิจกรรม คือ 

1. นักเรียนศึกษาจุดประสงค์ของบทเรียน เพื่อทราบว่าก าลังท าอะไร จะท า
ให้เกิดผลอย่างไร 

2. จัดกิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เห็นปัญหา และหาแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหา เห็นคุณค่าของการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง 

3. นักเรียนร่วมกันศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากเอกสาร ต ารา ข่าวเหตุการณ์ 
ป้ายนิเทศ และส่ืออุปกรณ์ต่างๆ น ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้ และร่วมกันสรุปประเด็นความรู้ โดยมีครู
คอยช่วยชี้แนะอย่างมีเมตตา 

4. นักเรียนฝึกคิดวิเคราะห์และประเมินค่าความรู้อย่างมีเหตุผล โดยการน า
กรณีตัวอย่างมาฝึกให้นักเรียนคิดหาสาเหตุของปัญหา หรือคิดแก้ปัญหาโดยใช้วิธีคิดแบบสืบสาวหา
เหตุปัจจัย 

5. ฝึกสรุปประเด็นของข้อมูลความรู้และประเมินค่า โดยวิธีการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นกันในกลุ่ม และเสนอต่อช้ันเรียนโดยครูเป็นผู้ช่วยให้ค าแนะน า 

6. จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติ พิสูจน์ความรู้ให้นักเรียนทุกคนได้วางแผนการ  
ปฏิบัติตน และเลือกแนวปฏิบัติจากหลักธรรมท่ีได้เรียนไปแล้วท้ังในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน  
โดยให้เลือกแนวทางท่ีสามารถปฏิบัติได้คล้ายคลึงกันในกลุ่มของตน เพื่อจะได้รู้ถึงปัญหาและสาเหตุ
ของปัญหาในการปฏิบัติ เพื่อจะได้น ามาอภิปรายร่วมกันและหาแนวทางแก้ไข 

7. ให้นักเรียนทุกคนได้พิสูจน์ความรู้ด้วยการปฏิบัติจริง ตามแนวทางท่ีกลุ่ม
ของตนได้เลือกไว้โดยใช้เวลาปฏิบัติ 1 สัปดาห์ 

8. สรุปผลการปฏิบัติ และพิสูจน์ความรู้ตามทางเลือกของนักเรียนแต่ละกลุ่ม 
โดยสมาชิกแต่ละกลุ่มน าผลการปฏิบัติมาเล่าสู่กันฟัง มีเรื่องใดท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรค หาสาเหตุ
ของปัญหา และช่วยกันเสนอแนะแนวทางแก้ไข หรือถ้าคนใดในกลุ่มได้ผลดีจากการปฏิบัติให้ช่วยกัน
หาสาเหตุของผลการปฏิบัตินั้นโดยวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย 

9. น าผลสรุปการปฏิบัติตนของแต่ละกลุ่ม แลกเปล่ียนกันโดยให้นักเรียน
แสดงออกด้วยวิธีการต่างๆ เช่น พูด เขียน ฯลฯ เพื่อแสดงความมั่นใจว่าธรรมะท่ีเรียนมีความเป็นไปได้ 
มีคุณค่า และปฏิบัติได้ผลจริง แล้วประเมินผลการปฏิบัติโดยวิเคราะห์ผลท่ีเกิดขึ้น ประเมินตนเอง    
รับฟังการประเมินโดยผู้อื่น และปรับปรุงตนเอง 
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จากเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการสอนแบบธรรมสากัจฉา สรุปได้ว่า การสอน
แบบธรรมสากัจฉา คือ การสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้โดยการอภิปราย ซักถามระหว่างผู้เรียน
กันเองหรือผู้เรียนกับผู้สอน แลกเปล่ียนความคิดเห็น การอภิปรายปัญหา การแสวงหาเหตุผล คิดค้น 
คัดค้าน หรือคล้อยตามการปุจฉาวิสัชนา การโต้วาทีทางวิชาการ การซักถามและการแก้ปัญหา โดยครู
เป็นผู้จัดสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนสนในซักถาม อภิปราย จนผู้เรียนสรุปหลัก
ความรู้ได้ โดยผู้วิจัยครั้งนี้ได้น าขั้นตอนของ สุมน อมรวิวัฒน์ (2544: 132-134) มาใช้ ซึ่งมีขั้นตอนใน
การสอน 4 ขั้นตอน คือ 1) การแสวงหาความรู้ แสวงหาความรู้เพิ่มเติม จากแหล่งเรียนรู้ประเภท
ต่างๆ เช่น การอ่านข้อมูลค้นคว้าเพิ่มเติม การสนทนา การสังเกต การฝึกหัดอบรม การจดบันทึก ท้ังนี้ 
เพื่อการมีความพร้อมในการแลกเปล่ียนความคิดเห็น  2) การค้นพบประเด็นความรู้ จัดหมวดหมู่
จ าแนกประเด็นต่างๆ ให้ชัดเจนเพื่อจะสามารถน ามาใช้แสดงเหตุผลในการสนทนาได้ และสามารถ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเพื่อนๆในกลุ่มได้ตามหลักวิชาการ 3) การวิเคราะห์และประเมินค่าความรู้ 
ผู้เรียนได้รับการฝึกให้รู้จัก วิเคราะห์ จัดประเด็นแนวคิดแนวปฏิบัติ วิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อย เกิดความ
เข้าใจ เห็นคุณค่า และได้แนวปฏิบัติท่ีชัดเจน 4) การปฏิบัติเพื่อพิสูจน์ความรู้และทบทวน การพิสูจน์
ความรู้ด้วยการปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน หรือทดลองวิธีการปฏิบัติตามความคิดท่ีได้วิเคราะห์คุณค่า    
มีการทบทวนประเมินผล การปฏิบัติและปรับปรุงวิธีการให้เหมาะสมอยู่เสมอ 

 
2.3.3.  ประโยชน์ของวิธีสอนแบบธรรมสำกัจฉำ 

วิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา ได้ถูกน าไปปรับใช้เป็นวิธีสอน ซึ่งมีผู้อธิบาย
ประโยชน์ของวิธีสอนสอนแบบธรรมสากัจฉาไว้ ดังนี้ 

สุคนธ์ สินทพานนท์ (2554: 195) การจัดกิจกรรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีสอน
แบบธรรมสากัจฉา ท าให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน ซึ่งเหมาะสม
กับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นวัยท่ีสนใจในเหตุการณ์ต่าง ๆ สามารถพูดวิจารณ์โต้ตอบด้วย
ความรับผิดชอบ และในกรณีท่ีเป็นการสนทนาธรรมโดยน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นหลัก
ในการสนทนาด้วยแล้ว ย่อมจะท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในหลักธรรมดีขึ้น และในกรณีท่ีมีการสนทนา
เรื่องท่ัวไปก็จะท าให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นท่ีจะแสวงหาความรู้ เพื่อมาเป็นฐานการปฏิบัติ นับว่า
สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้เรียนตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน นอกจากนั้นยังท าให้
ผู้เรียนได้น าหลักประชาธิปไตยมาใช้ในชีวิตประจ าวัน ผู้เรียนจะร่วมมือกันในการด าเนินกิจกรรม รู้จัก
การท างานร่วมกันและฝึกความเป็นกัลญาณมิตร 

สรุปได้ว่า วิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา เป็นวิธีสอนท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนใน
ระดับมัธยมศึกษา ท่ีศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นวิธีสอนท่ีท าให้ผู้เรียน
เกิดการแสวงหาความรู้ เพื่อน ามาสนทนาโต้ตอบกันโดยใช้เหตุผล อันจะท าให้เกิดข้อสรุปในหลักธรรม 
คือเกิดความคิดรวบยอด ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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3. ควำมคิดรวบยอด 
นักวิชาการหลายท่านได้น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความคิดรวบยอดไว้ ซึ่งยังมีค าอื่นๆท่ีมี

ความหมายในระดับเดียวกัน คือ การคิดเชิงมโนทัศน์ มโนคติ มโนมติ มโนภาพ สังกัป Concept ซึ่ง
เป็นค าท่ีมีความหมายเดียวกัน  

3.1. ควำมหมำยของควำมคิดรวบยอด 
นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของความคิดรวบยอดไว้ดังนี้  
Good (1973 อ้างถึงใน ปริยา ศุภวงศ์, 2543: 14) ได้อธิบายถึงความหมายของ 

Concept ไว้ 3 ลักษณะ คือ 
3.1.1. ความคิดหรือสัญลักษณ์ของส่วนประกอบหรือลักษณะร่วมท่ีสามารถ

จ าแนกออกเป็นพวกๆ ได้ 
3.1.2. สัญลักษณ์เชิงความคิดท่ัวไป หรือเชิงนามธรรมเกี่ยวกับสถานการณ์ 

กิจการ หรือวัตถุ 
3.1.3. ความรู้สึกนึกคิด ความเห็น หรือภาพความคิด 

De Cecco (1974: 6) กล่าวว่าความคิดรวบยอดเป็นกลุ่มของเหตุการณ์ หรือ
ส่ิงแวดล้อมท่ีมีลักษณะบางประการหรือหลายประการร่วมกันอยู่ ส่ิงแวดล้อมและเหตุการณ์ ได้แก่ 
วัตถุของส่ิงมีชีวิต ตลอดจนสภาพดินฟ้าอากาศและอื่นๆ 

Medin (1989: 44) ได้อธิบายความหมายของมโนทัศน์คือ ภาพในความคิดท่ี
เปรียบเสมือน “ภาพตัวแทน” หมวดหมู่ของวัตถุ ส่ิงของ แนวคิด หรือ ปรากฏการณ์ ซึ่งมีลักษณะ
ท่ัวๆไปคล้ายกัน  

พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2524: 77) 
อธิบายว่า มโนภาพ หรือความคิดรวบยอด หมายถึง ภาพในใจ หรือแบบของความคิดท่ีเป็นตัวแทน
ส่ิงของท้ังประเภท เช่น “แมว” เป็นมโนภาพท่ัวไปส าหรับแมวท้ังหมด ถึงแม้แมวแต่ละตัวอาจจะไม่
เหมือนกัน “ด า” เป็นมโนภาพของสีหรือความด าท่ัวไป ไม่ว่าจะปรากฏเป็นคุณลักษณะของส่ิงใดใน
โอกาสใด “ความยุติธรรม” เป็นมโนภาพส าหรับคุณสมบัติอย่างหนึ่งท่ีเป็นกลางไม่ล าเอียง ไม่ว่าจะ
ปรากฏในการกระท าเรื่องใดท่ีไหน 

สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2536 : 7–16) ได้ให้ความหมายของสังกัปว่า หมายถึงค า
หรือกลุ่มค าท่ีแสดงภาพหรือลักษณะรวมของส่ิงใดๆ ซึ่งอาจจะ เป็นวัตถุ ส่ิงของ หรือปรากฏการณ
ทางสังคมก็ได 

นาตยา ปิลันธานนท์ (2542: 8) ได้ให้ความหมายว่า ความคิดรวบยอดเป็นค าหรือ
กลุ่มค าแต่ไม่ใช้ความรู้ท่ีเป็นข้อเท็จจริง ความคิดรวบยอดเป็นเป็นความรู้ ความเข้าใจ ในภาพรวมของ
องค์ความรู้ ข้อเท็จจริง 

พรรณี ช. เจนจิต (2545: 24) ได้ให้ความไว้ว่าความคิดรวบยอดคือความสามารถท่ี
ผู้เรียนจะมองเห็นความเหมือนของส่ิงเร้า และสามารถจัดกลุ่มของส่ิงเร้าท่ีมีลักษณะร่วมกันไว้เป็นพวก
เดียวกัน 
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เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546: 70) ได้ให้ความหมายของการคิดเชิงมโนทัศน์ว่า 
ความสามารถในการประสานข้อมูลท้ังหมดท่ีมีอยู่เกี่ยวกับเรื่องหนึ่งเรื่องใดอย่างไม่ขัดแย้งเพื่อสร้าง
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องนั้น 

สุรางค์  โค้วตระกูล (2553: 303) กล่าวว่าความคิดรวบยอดเป็นค าท่ีเป็นนามธรรม 
ใช้แทน สัตว์ วัตถุ ส่ิงของ ท่ีได้จัดไว้ในจ าพวกเดียวกันโดยถือลักษณะ (attribute) ท่ีส าคัญหรือวิกฤติ
เป็นเกณฑ์ 

ฆนัท ธาตุทอง (2554: 58) ได้อธิบายความหมายของความคิดรวบยอดว่าเป็น
ความสามารถในการประสานข้อมูลท่ีมีอยู่เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยพิจารณาโครงร่าง ลักษณะร่วม 
สร้างกรอบความคิด จัดหมวดหมู่ หลัก/ย่อย เป็นการประสานข้อมูลท้ังหมดท่ีมีอยู่ แล้วน ามาสร้างเป็น
ความคิดรวบยอดหรือกรอบความคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้น 

พจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2555: 714) อธิบายว่า 
มโนทัศน์ ความคิดรวบยอด หมายถึง ภาพหรือความคิดในสมองท่ีเป็นตัวแทนของส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 
ประกอบด้วยคุณสมบัติร่วมท่ีส าคัญของส่ิงนั้น ซึ่งขาดไม่ได้ หากขาดไปจะท าให้ไม่ใช่ส่ิงนั้น เช่น 
ดอกไม้ทุกชนิดมีลักษณะร่วม คือ มีกลีบดอก เกสร และก้านดอก บุคคลอาจมีมโนทัศน์ต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง
ในระดับท่ีแตกต่างกันก็ได้ เช่น บางคนมีมโนทัศน์ว่า นกเป็นสัตว์ปีกบินได้ บางคนมีมโนทัศน์ว่า นกมี
อิสรเสรีท่ีจะบินไปได้ไกล บางคนมีมโนทัศน์ว่า นกเป็นสัตว์เลือดอุ่น 

จากความหมายดังกล่าวความคิดรวบยอดหมายถึง ความสามารถของผู้เรียนในการ
จัดหมวดหมู่ความรู้ ความเข้าใจท่ีมีต่อส่ิงต่างๆ หรือสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นความคิดท่ีรับรู้
ลักษณะร่วมหรือลักษณะท่ีเป็นตัวแทนของส่ิงนั้นๆ โดยใช้คุณสมบัติท่ีใกล้เคียงกันจัดเข้าเป็นกลุ่ม
เดียวกันนั่นเอง ความคิดรวบยอดเรื่องประวัติสาวก สาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่างในศาสนาพุทธ ใน
งานวิจัยครั้งนี้ สรุปความหมายได้ว่า ความสามารถในการสรุปหลักธรรม หรือ คุณธรรมท่ีควรยึดถือ
เป็นแบบอย่างท่ีได้จากการศึกษาเรื่องสาวก สาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่างในศาสนาพุทธ ซึ่งนักเรียน
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
3.2. ประเภทของควำมคิดรวบยอด 

มีนักจิตวิทยาและนักการศึกษาหลายท่าน ได้จัดแบ่งประเภทของความคิดรวบยอด
ไว้ จะขอน าเสนอประเภทของความคิดรวบยอดจากนักการศึกษา จ านวน 3 คน ดังนี้ 

Russel (1956: 124 - 155) ได้แบ่งความคิดรวบยอดออกเป็น 8 ลักษณะ คือ 
1. ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Concept) คือความคิด

รวบยอดเกี่ยวกับตัวเลข การวัด ซึ่งมีอยู่ในชีวิตประจ าวัน 
2. ความคิดรวบยอดในเรื่องเวลา (Concept of Time) เป็นความคิดรวบยอดท่ีมี

ความสัมพันธ์กับความคิดรวบยอดในเรื่องท่ีว่าง (Concept of Space) คือความคิดรวบยอดในเรื่อง
เวลา เป็นนามธรรมมากกว่า เช่น กลางวัน กลางคืน เช้า บ่าย และฤดูต่างๆ เป็นต้น 

3. ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับตนเอง (Self-Concept) คือการท่ีบุคคลมีความรู้สึก
ว่าตัวเขาเองคือใคร เป็นอะไร เป็นอย่างไร 
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4. ความคิดรวบยอดทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Concept) เป็นความคิด    
รวบยอดเกี่ยวพันกับเวลาและท่ีว่างรวมอยู่ด้วย 

5. ความคิดรวบยอดทางสังคม (Social Concept) เป็นความคิดรวบยอดท่ี
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ชุมชน ประชาธิปไตย ศีลธรรม 

6. ความคิดรวบยอดทางสุนทรียภาพ (Aesthetic Concept) เป็นความคิด    
รวบยอดซึ่งสัมพันธ์กับความคิดรวบยอดท่ีเกี่ยวกับความสวยงาม และขึ้นอยู่กับความคิดรวบยอดทาง
สังคม เช่น สุนทรียภาพในห้องเรียน รูปภาพ ดนตรี เป็นต้น 

7. ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความขบขัน (Humoristic Concept) เป็นความคิด
รวบยอดท่ีอยู่ในข่ายของสังคมท่ีบุคคลนั้นได้ประสบเป็นประจ า ซึ่งบางส่ิงเป็นของขบขันในสังคมหนึ่ง 
แต่อาจไม่ขบขันในอีกสังคมหนึ่งก็ได้ 

8. ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องอื่น ๆ (Miscellaneous Concept) เช่น เพศ 
เกี่ยวกับความตาย สงคราม เป็นต้น 

Bruner (1957 อ้างถึงใน มลฤดี ล่ิวเฉลิมวงศ์, 2541: 35) ได้แบ่งประเภทของ
ความคิดรวบยอดออกเป็น 3 ชนิด คือ 

1. ความคิดรวบยอดร่วมลักษณะ (Conjunctive Concept) เป็นความคิดรวบยอด
ท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมกันของลักษณะเฉพาะ (attribute) ต้ังแต่ 2 ลักษณะขึ้นไป เช่น สมุดสีเขียว 
ดอกไม้สีแดง สุนัข แมว และส่ิงท่ีเราพบเห็นเป็นส่วนใหญ่ ลักษณะร่วมกันได้แก่ รูปร่าง ขนาด สี  

2. ความคิดรวบยอดแยกลักษณะ (Disjunctive Concept) เป็นความคิดรวบยอด
บ่งถึงคุณลักษณะท่ีสังเกตได้ เป็นส่วนของวัตถุแต่ละช้ินในกลุ่ม เช่น กลุ่มท่ีจัดสัตว์ส่ีเท้าทุกชนิดไว้
ด้วยกัน หรือเส้ือผ่าทุกช้ินท่ีมีลายเส้นในแนวตั้งไว้ด้วยกัน 

3. ความคิดรวบยอดสัมพันธ์ลักษณะ (Relational Concept) เป็นความคิด    
รวบยอดท่ีเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก หรือส่วนประกอบของกลุ่ม ความสัมพันธ์ของ
เหตุการณ์ สภาวะหรือส่ิงเร้าต้ังแต่ 2 อย่างขึ้นไป เช่น การจัดกลุ่มให้ผู้ชาย ผู้หญิงและเด็ก อยู่ด้วยกัน 
การน าไม้ขีดไฟไปสัมพันธ์กับบุหรี่ เป็นต้น 

สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2536: 7–16) ได้แบ่งประเภทของสังกัปไว้เป็น 2 ประเภท คือ 
1. สังกัปนามธรรม  (Abstract Concept) เป็นสังกัปท่ีมีความหมายเป็นจริงในสถานท่ีต่าง  ๆ

และในเวลาต่างๆ  มากแหง และหลายเวลา ยิ่งมากสถานท่ีและมากเวลาเท่าไร ยิ่งมีความเป็นนามธรรมสูงยิ่งขึ้นเท่านั้น 
สังกัปนามธรรมเป็นองค์ประกอบท่ีมีประโยชนต่อทฤษฎีสังคมศาสตร์ เพราะทฤษฎีต่าง  ๆจะต้องมีลักษณะเป็น
นามธรรมด้วย ยิ่งสังกัปมีความเป็นนามธรรมระดับสูงมากขึ้นเพียงใด ทฤษฎีนั้นก็ยิ่งมีความเป็นนามธรรมสูงขึ้นเพียง
นั้น 

2. สังกัปรูปธรรม  (Concrete Concept)  เป็นสังกัปท่ีมีความหมายเป็นจริงเฉพาะสถานท่ีและ
เฉพาะเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น สังกัปรูปธรรมจะเป็นส่วนเฉพาะหรือความหมายเฉพาะของสังกัปนามธรรมนั่นเอง 
ดังนั้นสังกัปนามธรรมจึงมีความเป็นสากล (Universal) มากกว่าสังกัปรูปธรรม 

จากประเภทของความคิดรวบยอดดังกล่าวนั้น จะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนในการจัดการเรียน
การสอน กล่าวคือ หากผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในประเภทของความคิดรวบยอดแล้ว  ก็จะสามารถน าความรู้ความ
เข้าใจดังกล่าวไปใช้ในการวางแผน ส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนให้สอดคล้องกับประเภทของความคิดรวบยอดได้ 
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 3.3. กระบวนกำรเรียนรู้ควำมคิดรวบยอด 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิ จัยได้ศึกษากระบวนการเรียนรู้ความคิดรวบยอดจาก

นักวิชาการหลายท่าน คือ 
Podell (1958: 1-20) ได้แบ่งกระบวนการสร้างความคิดรวบยอดออกเป็น        

2 กระบวนการ คือ 
1. การมองเห็นลักษณะร่วม (composition photograph)  คือ การท่ีผู้เรียน

สามารถมองเห็นหรือเข้าใจลักษณะร่วมของวัตถุ หรือสถานการณ์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยท่ีผู้เรียนมิได้ท า
กิจกรรมเพื่อค้นหาความคิดรวบยอดมากมายนัก เช่น เด็กสามารถเห็นสุนัขบ่อย ๆ ท้ัง ๆ ท่ีสุนัข
เหล่านั้นเป็นชนิดท่ีแตกต่างกันหลายชนิดด้วยกัน เด็กท่ีสามารถเห็นลักษณะของสุนัขได้ เช่น มีส่ีขา   
มีปากยาว มีหาง ฯลฯ ครั้งต่อไปถ้าเขาเห็นสัตว์เช่นนี้อีก เขาก็ทราบว่ามันเป็นสัตว์ประเภทเดียวกัน 

2. การท ากิจกรรมเพื่อค้นหาความคิดรวบยอด (active search) คือการท่ีผู้เรียน
ต้องท ากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อค้นหาความคิดรวบยอด โดยท่ีผู้เรียนคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าว่าลักษณะร่วม
ของส่ิงต่าง ๆ เหล่านั้นคืออะไร แล้วจึงค่อยท ากิจกรรม เพื่อเป็นการทดสอบการสร้างความคิด       
รวบยอด แบบนี้ผู้เรียนไม่ได้อยู่เฉย แต่ต้องมีการกระท ากิจกรรมอยู่เสมอ 

Ausubel (1968 อ้างถึงใน สุรางค์ โค้วตระกูล, 2553: 32) ได้แบ่งกระบวนการ
สร้างความคิดรวบยอดไว้ 2 อย่าง คือ Concept Formation และ Concept Assimilation           
มีรายละเอียดการเรียนรู้แต่ละอย่างดังนี้ 

1. Concept Formation หมายถึง การเรียนรู้ความคิดรวบยอดจาก
ประสบการณ์ของการเรียนรู้  เป็นการเรียนรู้โดยการค้นพบหรือใช้วิธีอุปมาน (Inductive Process)  
ตัวอย่างเช่น เด็กท่ีเรียนรู้ความคิดรวบยอดของเครื่องใช้ประจ าวัน เช่น “หมวก” “รองเท้า” โดยการมี
ประสบการณ์ว่าถ้าจะออกไปข้างนอกจะต้องสวมหมวกท่ีศีรษะ สวมรองเท้าท่ีเท้า เป็นต้น เด็กรับรู้
รูปร่าง “หมวก” และค าว่า “หมวก” แทนส่ิงท่ีตนรับรู้และมีมโนภาพ 

3. Concept Assimilation เป็นกระบวนการเรียนรู้ความคิดรวบยอดแบบ
อนุมาน (Deductive Process)  โดยทราบค าจ ากัดความของความคิดรวบยอด พร้อมกับตัวอย่างของ
ความคิดรวบยอดและคุณลักษณะวิกฤติ (Critical Attributes) ของความคิดรวบยอดนั้นเด็กโตและ
ผู้ใหญ่ใช้กระบวนการ Concept Assimilation)  

นาตยา  ปิลันธนานนท์ และคณะ (2542: 15) ได้อธิบายว่า การสอนความคิด
รวบยอดนั้นมีหลายวิธี ถ้าจะจัดกลุ่มการสอนใหญ่ ๆ ของการสอนสามารถจัดได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 
การสอนแบบ Deductive กับการสอนแบบ Inductive ลักษณะการสอนดังกล่าว มีลักษณะดังนี้  

1. ลักษณะการสอนความคิดรวบยอดแบบ Deductive 
1.1. ก าหนดความคิดรวบยอดท่ีจะสอน และแจ้งให้ผู้เรียนทราบ 
1.2. อธิบายความหมายของความคิดรวบยอดนี้ 
1.3. ให้ ผู้เรียนดูและคัดเลือกส่ิงท่ีเป็นตัวอย่างและท่ีไม่ใช่ตัวอย่างของ

ความคิดรวบยอดนี้ 
1.4. ให้ผู้เรียนเสนอตัวอย่างใหม่เพิ่มเติมท่ีเป็นตัวอย่างของความคิดรวบยอดนี้ 
1.5. ให้ผู้เรียนสรุป อธิบาย อีกครั้งหนึ่งว่าความคิดรวบยอดนี้เป็นอย่างไร 
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2. ลักษณะการสอนความคิดรวบยอดแบบ Inductive 
2.1. ไม่บอกความคิดรวบยอดและอธิบายความหมายของความคิดรวบยอด

นั้นแก่ผู้เรียนก่อน 
2.2. ให้ผู้เรียนดูตัวอย่าง แล้วให้คัดเลือกว่าตัวอย่างเหล่านี้มีอะไรท่ีอยู่ในกลุ่ม

เดียวกันได้และอะไรท่ีไม่เข้ากลุ่มกัน 
2.3. ให้ผู้เรียนสังเกตลักษณะท่ีมีอยู่ร่วมกันในตัวอย่างท่ีอยู่ในกลุ่มเดียวกันนั้น 
2.4. ให้ผู้เรียนคิดต้ังช่ือค าหรือกลุ่มค าจากตัวอย่างเหล่านี้ 
2.5. ให้ ผู้ เรียนสรุป อธิบายความหมายของค าหรือกลุ่มค าท่ี ต้ังขึ้นว่า

หมายความว่าอย่างไร 
สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (2545: 61)ได้ให้กระบวนการจัดกิจกรรมเรียนรู้

ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ว่ามีข้ันตอนปฏิบัติ 5 ขั้นตอนดังนี้ 
1. สังเกต ผู้สอนน าเสนอข้อมูลหรือตัวอย่างโดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น ใช้ส่ือรูปภาพ 

ตัวอย่างของจริง วีดีทัศน์ ตัวอย่างสถานการณ์ โดยก าหนดให้นักเรียนสังเกตลักษณะและคุณค่าของ
แต่ละลักษณะนั้น เช่น ให้พืช 2 ชนิด คือ ต้นถั่วเขียวและต้นหญ้า แล้วให้นักเรียนสังเกตลักษณะต่างๆ 
ของพืชท้ัง 2 ชนิดนี้ แล้วบอกว่าต้นถั่วเขียวคือพืชใบเล้ียงคู่ ต้นหญ้าคือพืชใบเล้ียงเด่ียว 

2. จ าแนกความแตกต่าง ให้นักเรียนบอกความแตกต่างของตัวอย่าง เช่น ให้
นักเรียนบอกว่าพืชใบเล้ียงเด่ียวและพืชใบเล้ียงคู่มีลักษณะใดท่ีแตกต่างกัน 

3. หาลักษณะร่วม ให้นักเรียนวิเคราะห์ลักษณะท่ีจะใช้เป็นตัวแทนของความคิด
รวบยอดได้ โดยจะก าหนดวิธีการ หลักการ ค าจ ากัดความหรืออธิบายความคิดรวบยอดนั้นได้ก็ได้ เช่น 
นักเรียนสามารถระบุได้ว่าลักษณะของล าต้น ลักษณะของเส้นใบและลักษณะของราก ใช้แทนความคิด
รวบยอดเกี่ยวกับพืชใบเล้ียงคู่ได้ 

4. ระบุช่ือความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงทีได้เรียนรู้ เช่น นักเรียนสามารถระบุได้
ว่าพืชใบเล้ียงคู่มีลักษณะใบเป็นร่างแห ล าต้นมีข้อหรือปล้อง และรากเป็นระบบรากแก้วท่ีมีการแตก
เป็นแขนง หรือให้หลักการว่าการจัดประเภทของพืชเป็นใบเล้ียงเด่ียวหรือคู่ ให้สังเกตลักษณะเส้นใบ
เป็นร่างแห ล าต้นไม่มีปล้องและมีรากท่ีแตกแขนง (ระบบรากแก้ว) 

5. ทดสอบและน าไปใช้ ให้นักเรียนทดลอง สังเกต ท าแบบฝึกหัด ปฏิบัติเพื่อ
ประเมินความรู้ ซึ่งผู้สอนสามารถท าได้โดย 

1. ท าแบบทดสอบ 
2. ให้ตัวอย่างจริงหรือรูปภาพแล้วให้ผู้เขียนตอบว่าตัวอย่างใดเป็นความคิด

รวบยอดนั้น 
3. ให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมจากส่ือต่าง ๆ เช่น บทเรียน แบบโปรแกรม หรือ

ท ากิจกรรม ส ารวจความคิดรวบยอดท่ีเคยพบเห็น 
4. สรุปการสอนความคิดรวบยอดเพื่อฝึกให้นักเรียนรู้ จักคิด สังเกต 

เปรียบเทียบ จ าแนกสรรพส่ิงให้เป็นหมวดหมู่ตามลักษณะเฉพาะจนสามารถสร้างความคิดรวบยอดได้
ด้วยตนเอง 
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 จากกระบวนการเรียนรู้ความคิดรวบยอดดังกล่าวข้างต้น เป็นประโยชน์ส าหรับ
ครูผู้สอนในการเป็นน าไปใช้เป็นแนวทางวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ความคิดรวบยอดแก่ผู้เรียนได้  
ท้ังนี้การจะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ความคิดรวบยอด จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องจัดกิจกรรมอย่างเป็น
ระบบให้ผู้เรียนได้กระท ากิจกรรม 

 
3.4.  องค์ประกอบของควำมคิดรวบยอด 

ในการวิ จัยครั้งนี้  ผู้วิ จัยไ ด้ศึกษาองค์ประกอบของความคิดรวบยอดจาก
นักวิชาการ หลายคน คือ 

Klausmeier (1994: 286-287, อ้างถึงใน เฉลิมลาภ ทองอาจ, 2550: 7) ได้
กล่าวถึงกระบวนการสร้างมโนทัศน์ ประกอบด้วย กระบวนการทางสติปัญญา 4 ขั้นตอน  

1. ขั้นรูปธรรม (concrete level) เป็นระดับท่ีบุคคลสามารถจ าลักษณะเฉพาะ
ของตัวอย่างเป็นมโนทัศน์ได้ และสร้างเป็นประสบการณ์ในเวลาต่อมา เช่น เมื่อเด็กสนใจคอมพิวเตอร์ 
เด็กจะจ าแนกคอมพิวเตอร์นั้นออกจากวัตถุอื่นๆ และสร้างภาพมาเป็นตัวแทนของคอมพิวเตอร์ขึ้นใน
ใจ เช่นเดียวกับส่ิงอื่นๆ นักวิชาการเรียกความสามารถนี้ว่า “การเรียนรู้” (perception) 

2. ขั้นการระบุหรืออ้างอิง (Identity level) เป็นระดับท่ีบุคคลสามารถดึงความ
ทรงจ าของตนออกมาใช้ เมื่อได้พบกับสถานการณ์ใหม่ เช่น จากภาพตัวอย่าง เด็กสามารถระบุได้ว่า 
คอมพิวเตอร์ตัวเดิมย้ายต าแหน่งจากห้องหนึ่ง ไปยังอีกห้องหนึ่ง ซึ่งถือว่าเด็กมีความสามารถในการ
สร้างข้อสรุป ถึงแม้สภาพแวดล้อมจะเปล่ียนแปลงไปก็ตาม (generalize) รวมเรียกขั้นท่ี 1 และ 2 ว่า 
“มโนทัศน์เกี่ยวกับวัตถุ” (object concept) 

3. ขั้นการจ าแนก (classification level) เป็นระดับท่ีบุคคลสามารถระบุได้ว่า
ตัวอย่างของมโนทัศน์ท่ีแตกต่างกันนั้นล้วนอยู่ภายในมโนทัศน์เคียงกัน ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเด็กได้พบ
คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ และคอมพิวเตอร์โน้ตบุก ถึงแม้จะมีรูปร่างแตกต่างกัน แต่เด็กก็สามารถบอกได้ว่า
ท้ังสองคือคอมพิวเตอร์เหมือนกัน ย่อมแสดงให้เห็นว่าเด็กมีมโนทัศน์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และ
สามารถหาข้อสรุป (generalize) หรือจ าแนกความเหมือนและความแตกต่างของวัตถุ 2 ส่ิงได้ 

4. ขั้นอธิบายลักษณะของมโนทัศน์ (Formal level) เป็นระดับท่ีบุคคลสามารถ
จ าแนกตัวอย่างท่ีเป็นมโนทัศน์และไม่เป็นมโนทัศน์ (discrimination) สามารถต้ังช่ือมโนทัศน์และ
สามารถอธิบายลักษณะของมโนทัศน์ได้อย่างถูกต้อง เช่น เมื่อเด็กมีมโนทัศน์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เด็ก
จะสามารถยกตัวอย่างของคอมพิวเตอร์ เช่น คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ คอมพิวเตอร์โน้ตบุก คอมพิวเตอร์ 
All in One เป็นต้น โดยสามารถอธิบายลักษณะของเฉพาะ ความเหมือน และความแตกต่างของ
คอมพิวเตอร์แต่ละชนิดได้ รวมถึงสามารถจ าแนกส่ิงอื่นๆได้ 

วิชัย วงษ์ใหญ่ (2532: 22-23) อธิบายการสร้างมโนทัศน์ ดังนี้ 
1. การรับรู้ข้อมูลทางผัสสะ (Sense data) นักเรียนใช้ประสาทสัมผัสเพื่อรับรู้

ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุ บุคคล หรือเหตุการณ์ 
2. การจัดการข้อมูลให้เป็นระเบียบ เป็นกลุ่ม นักเรียนจะได้ใช้กระบวนการ

จ าแนกข้อมูล (discrimination) โดยใช้ลักษณะร่วมในการจัดรวมข้อมูลประเภทเดียวกัน 
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3. การเกิดความคิดรวบยอด นักเรียนเข้าใจลักษณะส าคัญหรือลักษณะร่วมของ
ส่ิงเร้าจากกระบวนการในขั้นที่ 1 และ ขั้นที่ 2 

4. การเกิดมโนภาพ (image) นักเรียนจดจ าลักษณะเฉพาะของส่ิงนั้นๆไว้ในภาพ
ความทรงจ า ส าหรับน าไปเปรียบเทียบกับความรู้ใหม่ 

ทิศนา แขมมณี (2548: 122) ได้กล่าวถึง กระบวนการสร้างมโนทัศน์ ดังต่อไปนี้ 
1. การสังเกต เรียนรู้ข้อมูล และศึกษาข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ โดยใช้ส่ือต่าง ๆ 

กระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อก าหนดเฉพาะด้วยตนเอง 
2. สามารถจ าแนกความแตกต่าง ให้นักเรียนบอกข้อแตกต่างของส่ิงท่ีได้รับรู้และ

สามารถอธิบายเหตุผลของความแตกต่างได้ 
3. หาลักษณะร่วม นักเรียนสามารถลงความเห็นในความเหมือนของภาพรวมของ

ส่ิงต่างๆท่ีรับรู้และเป็นวิธีการ หลักการ ค าจ ากัดความ หรือนิยาม 
4. ระบุช่ือมโนทัศน์ นักเรียนได้มโนทัศน์เกี่ยวกับส่ิงท่ีรับรู้ 
5. ขั้นการทดสอบและน าไปใช้ นักเรียนได้ทดลอง สังเกตท าแบบฝึกหัด

แบบทดสอบ และปฏิบัติเพื่อประเมินความรู้ท่ีได้รับ 
จากกระบวนการสร้างความคิดรวบยอดดังกล่าว ผู้วิจัยได้น ากระบวนการสร้าง

ความคิดรวบยอดของ Klausmeier มาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) ขั้นรูปธรรม หรือการรับรู้
ข้อมูล คือการรับรู้ลักษณะร่วมของความคิดรวบยอดด้วยประสาทสัมผัสต่าง ๆ 2) ขั้นการระบุหรือ
อ้างอิง คือสามารถระบุความคิดรวบยอดในสภาพแวดล้อมท่ีต่างไปได้ 3) ขั้นการจ าแนก คือการ
เปรียบเทียบความคิดรวบยอดท่ีเหมือนกัน หรือจ าแนกท่ีต่างกันออกไปได้ 4) ขั้นอธิบายลักษณะของ
มโนทัศน์ คือการสามารถระบุ อธิบายตัวอย่างนั้นๆได้ว่าเป็นหรือไม่เป็นคิดรวบยอด บอกความเหมือน
หรือต่างของความคิดรวบยอดได้ 
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3.5. ประโยชน์ของควำมคิดรวบยอด 
เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ของการน าการเรียนรู้ความคิดรวบยอดไปใช้ในการจัดการ

เรียนรู้ จะเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท้ังผู้เรียนและผู้สอน ดังนี้ 
De Cecco (1974: 294-301) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของความคิดรวบยอดไว้ดังนี้ 
1.  ความคิดรวบยอดช่วยลดความซับซ้อนของธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมหรือเหตุการณ์

ต่างๆท่ีมีอยู่มากมาย การท่ีจะตอบสนองส่ิงเร้าเป็นอย่างๆไปนั้นเป็นเรื่องยุ่งยาก ดังนั้นเราจึงต้องใช้
ความคิดรวบยอดมาจัดแบ่งส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ เป็นกลุ่ม ๆ ท าให้การตอบสนองหรือส่ือความหมายได้
ง่ายและชัดเจนมากขึ้น 

2. ความคิดรวบยอดช่วยให้รู้จักส่ิงต่างๆเป็นการจัดส่ิงเร้าให้อยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่น 
การคิดว่าเสียงท่ีได้ยินเป็นเสียงอะไรซึ่งเป็นพื้นฐานความคิดรวบยอดในส่ิงท่ีจะเรียนรู้ต่อไป 

3. ความคิดรวบยอดช่วยลดความจ าในการเรียนรู้ลง เพราะเมื่อเรียนครั้งหนึ่งแล้วก็จะ
สามารถน าไปใช้ได้เรื่อย ๆ ไม่ต้องเรียนซ้ า เช่น การรู้จักสัตว์เล้ียงลูกด้วยนมต่อไปเมื่อพบสัตว์ท่ีมี
ลักษณะช้ีบ่งร่วมกันก็สามารถจ าแนกประเภทได้ 

4. ความคิดรวบยอดช่วยในการแก้ปัญหาท าให้รู้ว่าส่ิงของนั้นอยู่ในกลุ่มใดเพราะเหตุใด
จึงท าให้สามารถเลือกตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง 

5. ความคิดรวบยอดช่วยในการเรียนการสอนเพราะนักเรียนมีทักษะการฟัง การพูด   
การอ่าน และการเขียนได้ดีจะต้องมีพื้นฐานจากความคิดรวบยอดท่ีดีด้วย 

6. ความคิดรวบยอดสามารถช่วยแก้ไขความเช่ือท่ีผิด ๆ ได้อย่างมีเหตุผลและมีความ
เช่ือมั่น 

นาตยา ปิลันธนานนท์ (2542: 126) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการเรียนการสอนท่ีเน้น
การพัฒนาความคิดรวบยอดไว้ว่า ผู้เรียนสามารถจัดระบบความรู้ไว้อย่างเป็นระบบระเบียบท าให้
จดจ าได้ง่ายและสามารถหยิบฉวยความรู้เหล่านั้นไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ การส่ือสารท าความเข้าใจ
ร่วมกับผู้อื่นก็เป็นไปด้วยดีเพราะมีความคิดรวบยอดในเรื่องต่าง ๆ สอดคล้องกัน 

สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (2545: 62) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของความคิดรวบยอดดังนี้ 
1. ช่วยให้นักเรียนได้รู้จักส่ิงต่างๆท่ีอยู่รอบ ๆ ตัว ท้ังท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม 
2. ช่วยฝึกทักษะการสังเกต วิเคราะห์ การใช้เหตุผลในการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
3. ช่วยฝึกการค้นหาประเด็นท่ีส าคัญ จุดส าคัญของส่ิงต่างๆหรือเหตุการณ์ท่ีเผชิญอยู่ 
4. ช่วยให้ทิศทางในการแก้ปัญหา 
5. ช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในหลักการของส่ิงท่ีเรียน สามารถสร้างองค์ความรู้ได้

ด้วยตนเอง และน าไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ได้ 
6. ช่วยให้การด าเนินการสอนเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ (2546: 8) ได้อธิบายถึงประโยชน์ของความคิดรวบยอดว่า 

ความเข้าใจเกี่ยวกับมโนทัศน์ นับเป็นพื้นฐานในการเข้าใจส่ิงต่างๆรอบตัว มโนทัศน์จะช่วยสร้าง
ความคุ้นเคย และความรู้สึกมั่นคงในการสนองตอบต่อส่ิงท่ีรับรู้ ช่วยในการตีความวินิจฉัยและตัดสิน 
ยิ่งเรามีมโนทัศน์หรือความเข้าใจเรื่องต่างๆมากเท่าใด ยิ่งท าให้เรามีเสถียรภาพมากขึ้น เมื่อต้อง
ปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อม ช่วยให้เราเข้าใจเหตุการณ์ต่างๆอย่างชัดเจนและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น 



 

 

34 
 

 

ฆนัท ธาตุทอง (2554: 58) ได้กล่าวถึงประโยชน์ ของการคิดเชิงมโนทัศน์ดังนี้ 
1. การคิดเชิงมโนทัศน์ ช่วยเพิ่มเลนส์การมองโลกความรู้ใหม่มุมมองใหม่สมเหตุสมผล 
2. การคิดเชิงมโนทัศน์ ช่วยเพิ่มหลักการใหม่ ค้นหากฎเกณฑ์ หลัก ระเบียบ แบบแผน 
3. การคิดเชิงมโนทัศน์ ช่วยแยกแยะแก่นออกจากกะพี้แก่น กรอบ เข้าใจ ค้นหา ด้วย

การสังเกตบริบท การหาความเหมือน (ตัวร่วม) บ่งบอกเอกลักษณ์ การตั้งช่ือส่ือ มโนทัศน์ และการหา
ความคล้าย แต่แตกต่าง 

4. การคิดเชิงมโนทัศน์ ช่วยเปิดประตูกรงขัง แห่งประสบการณ์ ปรุงแต่งชีวิต ชะลอการ
ตัดสินใจ 

สรุปได้ว่า ประโยชน์ของกิจกรรมความคิดรวบยอดช่วยจัดหมวดหมู่ความรู้ของนักเรียน
ให้เป็นระเบียบ ช่วยให้สามารถลดความซับซ้อนของข้อมูลท่ีมีอยู่มากมาย สามารถตัดสินใจน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย ท าให้เข้าใจในปฏิสัมพันธ์ของความรู้ในด้านต่างๆมากยิ่งขึ้น 
 
4. งำนวิจัยที่เก่ียวข้อง 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับวิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา และ
ความคิดรวบยอด ดังนี้ 

 
4.1 งำนวิจัยที่เก่ียวข้องกับวิธีสอนแบบธรรมสำกัจฉำ 

4.1.1 งำนวิจัยในประเทศ   
ไชยา เพชรพิมล (2547: 16-119)  ได้ศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิชา

ภาษาไทย การพินิจวรรณกรรม นวนิยายไทยรางวัลซีไรต์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้วิธีสอนแบบ
ธรรมสากัจฉากับวิธีสอนแบบปกติ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิชาภาษาไทยการพินิจ
วรรณกรรมนวนิยายไทยรางวัลซีไรต์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้วิธีสอนแบบธรรมสากัจฉากับวิธี
สอนแบบปกติ 2) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อวิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย
ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ
40 คน รวมท้ังส้ิน 80 คน กลุ่มทดลองใช้วิธีสอนแบบธรรมสากัจฉาและกลุ่มควบคุมใช้วิธีสอนแบบปกติ 
ระยะเวลาในการทดลอง 10 คาบ คาบละ 60 นาที ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เรื่องการ
พินิจวรรณกรรมนวนิยายไทยรางวัลซีไรต์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนด้วยวิธีสอนแบบธรรม
สากัจฉากับวิธีสอนแบบปกติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 โดยกลุ่มท่ีเรียนด้วยวิธีสอนแบบ
ธรรมสากัจฉามีผลการเรียนรู้สูงกว่ากลุ่มท่ีเรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติ 2) นักเรียนมีความคิดเห็นต่อวิธีสอนแบบ
ธรรมสากัจฉา ในระดับท่ีเห็นด้วยมากท่ีสุด 

พระมหาบุญเชิด สุขแม้น (2553: 94-100) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมและทักษะการปฏิบัติธรรมของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีจัดการเรียนรู้แบบธรรมสากัจฉาร่วมกลุ่มสัมพันธ์และจัดการเรียนรู้แบบปกติ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาพระพุทธศาสนาก่อนทดลองกับหลัง
ทดลอง และแต่ละระดับความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจัดการการเรียน
รูแบบกรณีตัวอย่างและแบบธรรมสากัจฉา กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการในการวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนช้ัน
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ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวัดคานหามและโรงเรียนเชาวน์วัศ ต าบลคานหาม อ าเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 2 กลุ่ม รวม 56 คน ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2552 เป็นกลุ่มตามสภาพจริง จับ
ฉลากเป็นกลุ่มทดลองสองกลุม โดยโรงเรียนวัดคานหามไดรับการจัดการการเรียนรูแบบกรณีตัวอย่าง โรงเรียน
เชาวน์วัศไดรับการจัดการการเรียนรูแบบธรรมสากัจฉา ระยะเวลาท่ีใช้ในการทดลอง 28 ช่ัวโมง ใช้รูปแบบการ
วิจัยกึ่งทดลอง เป็นกลุ่มทดลองท้ังสองกลุม มีการทดสอบก่อนและหลัง ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและเจตคติต่อวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีระดับความฉลาดทางอารมณ์ 
(EQ) ต่างกัน หลังทดลองท่ีไดรับการจัดการการเรียนรูแบบกรณีตัวอย่างและแบบธรรมสากัจฉาสูงกว่า        
ก่อนทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชา
พระพุทธศาสนาของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มีระดับความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ต่างกัน ท่ีไดรับการ
จัดการการเรียนรูแบบกรณีตัวอย่างและแบบธรรมสากัจฉาไมแตกต่างกัน 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติ
ต่อวิชาพระพุทธศาสนาหลังทดลองของแต่ละระดับความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี 5 ท่ีไดรับการจัดการการเรียนรู้แบบกรณีตัวอย่างและแบบธรรมสากัจฉาแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 

ภัทรรัตน์ แสงเดือน (2553: 89-97) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ธรรมสากัจฉา เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ท่ีมีต่อผลการเรียนรู้ ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
ความตระหนักในการรู้คิด ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบผล
การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และความตระหนักในการรู้คิด        
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบธรรมสากัจฉา            
เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ และเปรียบเทียบกับเกณฑ์ โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการในการวิจัยครั้งนี้เป็น
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดเมืองใหม่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดลพบุรี จ านวน 1 ห้องเรียนจ านวนนักเรียน 34 คน เวลาทดลอง 17 คาบ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบธรรมสากัจฉา สูงกว่าก่อนได้รับ
การจัดกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 2) ผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบธรรมสากัจฉา สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01    
3) ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบธรรม
สากัจฉา สูงกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 4) ความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบธรรมสากัจฉา สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 
70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 5) ความตระหนักในการรู้คิดของนักเรียนหลังได้รับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบธรรมสากัจฉาสูงกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

ชลธร เวชศาสตร์ (2554: 112-123) ได้ศึกษาผลการเรียนรู้ สังคมศึกษาและ
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนด้วยการสอนแบบ      
ซินดิเคทกับการสอนแบบธรรมสากัจฉา โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1     
โรงเรียบางยี่ขันวิทยาคม ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 50 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster 
Random Sampling) เป็นกลุ่มทดลองท่ี 1 จ านวน 25 คน และกลุ่มทดลองท่ี 2 จ านวน 25 คน กลุ่มทดลอง    
ท่ี 1 ได้รับการสอนแบบซินดิเคท และกลุ่มทดลองท่ี 2 ได้รับการสอนแบบธรรมสากัจฉา ระยะเวลาท่ีใช้ในการ
ทดลองกลุ่มละ 15 ช่ัวโมง ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่า นักเรียนท่ีเรียนด้วยการสอนแบบซินดิเคทกับการสอนแบบ
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ธรรมสากัจฉา มีผลการเรียนรู้สังคมศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นักเรียนท่ีเรียน
ด้วยการสอนแบบซินดิเคทมีผลการเรียนรู้สังคมศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ    
ท่ีระดับ .01  นักเรียนท่ีเรียนด้วยการสอนแบบธรรมสากัจฉา ผลการเรียนรู้สังคมศึกษาหลังเรียนสูงกว่า      
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 นักเรียนท่ีเรียนด้วยการสอนแบบซินดิเคทกับการสอนแบบ
ธรรมสากัจฉา มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ นักเรียนท่ี
เรียนด้วยการสอนแบบซินดิเคท มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 นักเรียนท่ีเรียนด้วยการสอนแบบธรรมสากัจฉา มีความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

พระมหาสมเกียรติ วุฒิธรรมาภิวัฒน์ (2554: 106-111) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมและทักษะการปฏิบัติธรรมของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีจัดการเรียนรู้แบบธรรมสากัจฉาร่วมกลุ่มสัมพันธ์และจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมและทักษะการปฏิบัติธรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีจัดการเรียนรู้แบบธรรมสากัจฉาร่วม
กลุ่มสัมพันธ์กับจัดการเรียนรู้แบบปกติ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จากโรงเรียนผักไห่ 
“สุทธาประมุข” และโรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธ์อนุสรณ์) จ านวนโรงเรียนละ 1 ห้องเรียน ห้องเรียนละ      
20 คน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2552 ระยะเวลาในการทดลอง 20 ช่ัวโมง ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของกลุ่มท่ีจัดการเรียนรู้แบบธรรมสากัจฉา
ร่วมกลุ่มสัมพันธ์สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของ
กลุ่มท่ีจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 2) ทักษะการปฏิบัติธรรมของกลุ่มท่ี
จัดการเรียนรู้แบบธรรมสากัจฉาร่วมกลุ่มสัมพันธ์สูงกว่าทักษะการปฏิบัติธรรมของกลุ่มท่ีการจัดการเรียนการ
สอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01 

 
4.1.2 งำนวิจัยต่ำงประเทศ 
จากการศึกษางานวิจัยต่างประเทศ ไม่ปรากฏงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับวิธีสอนแบบ

ธรรมสากัจฉา 
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4.2. งำนวิจัยที่เก่ียวข้องกับควำมคิดรวบยอด 
4.2.1.  งำนวิจัยในประเทศ 

พิศเพลิน ภิรมย์ไกรภักด์ิ (2542 : 61-62) ไดศึกษาความคิดรวบยอดทาง
คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์พบวา 1) ระยะท่ี 
1 เด็กท่ีได้รับการปฏิสัมพันธ์กับเด็ก และกระตุ้นให้เด็กน าประสบการณเดิมมาใช้ เด็กสามารถเกิดความเข้าใจ
ในเรื่องการจัดประเภท การเปรียบเทียบ และการเรียงล าดับ จ านวน 10 คน 2) ระยะท่ี 2 เด็กท่ีได้รับการ
ปฏิสัมพันธ์กับส่ือในรูปแบบต่าง ๆ  และเปิดโอกาสให้เด็กปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนบ้างเด็กสามารถเกิดความเข้าใจ
ในเรื่องการวัดจ านวน 7 คน 3) ระยะท่ี 3 เด็กท่ีไดรับการปฏิสัมพันธ์ ประสบการณ์เดิม การกระท า และการ
ไตร่ตรองในปริมาณใกล้เคียงกัน เด็กสามารถเกิดความเข้าใจในเรื่องการวัดเพิ่มขึ้น จ านวน 3 คน เกิดความ
เข้าใจในเรื่องการอนุรักษ์ความยาว 3 คน และยังไมเกิดการอนุรักษ์อีก 2 คน จากผลการวิจัยดังกล่าวจะเห็น
ได้ว่า เด็กในระดับปฐมวัยสามารถเกิดความคิดรวบยอดได้ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณท่ีจัดให้กับเด็ก 

ณิศรา สุทธิสังข์ (2555: 371-411) ได้ศึกษาเรื่อง ขั้นตอนการด าเนินการกล่ัน
แนวคิดสู่ความคิดรวบยอดในกระบวนการนามธรรมของนักเรียน จากการบูรณาการรูปธรรมและนามธรรม มี
วัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอการวิเคราะห์ข้ันตอนการด าเนินการกล่ันแนวคิดสู่ความคิดรวบยอดท่ีสามารถคิดได้ด้วย
ตนเองในกระบวนการนามธรรมโดยการบูรณาการรูปธรรมและนามธรรมบนการด าเนินการการแก้ปัญหาเลขคณิต
ภายใต้บริบทของการศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) โดยแสดงถึงความ
สอดคล้องกันระหว่างภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ วิธีการวิจัยท่ีใช้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูล
จากการสังเกต การบันทึกวีดิทัศน์ การบันทึกเสียง การสัมภาษณ์ครูผู้สอนและการวิเคราะห์ผลงานของนักเรียน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 4 คน ในโรงเรียนคูค าพิทยาสรรพ์ซึ่งเป็นโรงเรียนท่ีเข้า
ร่วมโครงการวิจัยการพัฒนาวิชาชีพครูของศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มาเป็นเวลา 5 ปี ใช้กรอบการวิเคราะห์ตามแนวคิดของ Tall&Isoda (2007) อธิบายถึง 4 ขั้นตอนของการด าเนินการ
กล่ันแนวคิดสู่ความคิดรวบยอดท่ีสามารถคิดได้ด้วยตนเองในการแก้ปัญหาเลขคณิตสู่ผลลัพธ์เดียวกันท่ีเกิดขึ้นจาก
นามธรรม ซึ่งประกอบด้วย ขั้นการใช้วิธีการเดียว ขั้นการใช้วิธีการท่ีหลากหลาย ขั้นการพิจารณาวิธีการต่าง  ๆท่ีให้
ผลลัพธ์เดียวกัน และขั้นเกิดแนวคิดท่ีส าคัญ และการผสมผสานการวิเคราะห์โดยใช้กรอบแนวคิดของ Poynter 
(2004) เพื่ออธิบายการด าเนินการกล่ันแนวคิดสู่ความคิดรวบยอดท่ีสามารถคิดได้ด้วยตนเองจากรูปธรรม  
ผลการวิจัยพบว่า ขั้นตอนการด าเนินการกล่ันแนวคิดสู่ความคิดรวบยอดท่ีสามารถคิดได้ด้วยตนเองในกระบวนการ
นามธรรมของนักเรียนบนการด าเนินการแก้ปัญหาเลขคณิตนอกเหนือจาก 4 ขั้นตอนตามกรอบแนวคิดดังกล่าว
แล้ว  มีข้ันตอนท่ี 5 เกิดขึ้น คือ ขั้นขยายแนวคิดและน าแนวคิดไปใช้ในนามธรรมซึ่งถูกสนับสนุนการค านวณและ
การตรวจสอบแนวคิดจากรูปธรรมอย่างคู่ขนานกัน โดยเฉพาะในขั้นตอนนี้นักเรียนมีการตรวจสอบและทบทวน
แนวคิดของตนเอง ท าให้นักเรียนตระหนักถึงแนวคิดท่ีถูกสร้างขึ้นและเป็นประโยชน์ส าหรับการขยายโครงสร้าง
ทางคณิตศาสตร์ต่อไป 

กาญจนา ไผ่สะอาด (2557: 93 - 107) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและการคิดเชิงมโนทัศน์เรื่องเงินทองของมีค่าของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐาน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เงินทองของมีค่าของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 หลังเรียน     
ด้วยการจัดการเรียนรูโดยใช้สมองเป็นฐาน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05 การคิด       
เชิงมโนทัศน์ เรื่อง เงินทองของมีค่าของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรูโดยใช้สมอง
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เป็นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี ความคิดเห็นของนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรูโดยใช้
สมองเปน็ฐานโดยภาพรวมอยูใ่นระดับดีมาก การจัดการเรียนรูโดยใช้สมองเป็นฐาน เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้        
ท่ีสอดคล้องกับการท างานของสมอง และพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย โดยครูจัดเตรียมบรรยากาศ และ
ส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ  ภายในช้ันเรียน จัดสถานการณจ าลองท่ีใกล้เคียงกับสถานการณจริงเพื่อเตรียมความพรอมของ
นักเรียนในการเรียน และกระตุนความสนใจของนักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีดี นักเรียนไดเรียนรู
จากประสบการณจริงท่ีหลากหลาย ไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูด้วยตนเอง ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการคิด
เชิงมโนทัศน์ ซึ่งเป็นพื้นฐานท่ีส าคัญในการคิดประเภทอื่น ๆ  จึงท าให้ภาพรวมของระดับความคิดเห็นอยใูนระดับดี 

 
4.2.2.  งำนวิจัยต่ำงประเทศ 

Pinzka (1999: 1491-A) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจมโนทัศน์เรื่อง
ฟังก์ช่ันกับความเขา้ใจและการประยุกต์ใช้มโนทัศน์เรื่อง อนุพันธ์ในวิชาแคลคูลัสของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 
โดยท าการทดสอบความเขา้ใจมโนทัศน์เรื่องฟังก์ชันและมโนทัศน์เรื่องอนุพันธ์นักเรียนท่ีเรียนวิชาแคลคูลัสในภาค
เรียนท่ี 1 จ านวน 33 คน และท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลกับนักศึกษา จ านวน 6 คน ผลการวิจัยพบว่านักเรียน
ท่ีมีความเข้าใจเรื่องฟังก์ชันและมโนทัศน์เรื่องอนุพันธ์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ นักเรียนมี
กระบวนการและแนวคิดในแต่ละมโนทัศน์แตกต่างกัน นอกจากนี้นักเรียนมีความเข้าใจมโนทัศน์เรื่องอนุพันธ์
เกี่ยวกับเรขาคณิต สามารถตีความหมายและอธิบายกราฟของฟังก์ชัน สามารถเช่ือมโยงการน าเสนอรูปแบบต่าง ๆ  
ของฟังก์ชัน เขา้ใจถงึ 

Lane (2004: 2451-A) ได้ศึกษาถึงประสิทธิภาพของครูในการพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยพัฒนาวิธีการสอนของครูด้านความรู้ทางคณิตศาสตร์ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความคิดรวบยอด ทักษะการแก้ปัญหาการต้ังค าถามและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยได้พัฒนา
วิธีการสอนของครูในช่วงแปดเดือน ทุกสัปดาห์ครูต้องวางแผนการสอนนักเรียนเกรด 5 จ านวน 3 โรงเรียน โดย
มีกลุ่มควบคุม 2 กลุ่ม และกลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม พบว่าครูท่ีได้รับการพัฒนาในการสอนคณิตศาสตร์หลายๆด้าน 
ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาครูท่ีไม่ไดเข้าร่วมและรับการพัฒนาการเรียนการสอนการใช้
เครื่องหมาย กระบวนการ โดเมนของฟังก์ชัน และสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของฟังก์ชัน 

 
สรุป 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท่ีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนด้วยวิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา และความคิดรวบยอด ท้ังในประเทศและต่างประเทศพบว่า การ
จัดการเรียนการสอนด้วยวิธีสอนแบบธรรมสากัจฉาเป็นวิธีสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีกระบวนการ
ให้ผู้เรียนทุกคนได้แสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความ
คิดเห็น และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีการแลกเปล่ียนความรู้โดยผ่านกระบวนการกลุ่ม  

การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา ประกอบด้วยขั้นตอนท้ังหมด         
4 ขั้นตอน คือ 1) การแสวงหาความรู้ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลในเรื่องท่ี
เรียนจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายและอิสระ ซึ่งการศึกษาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายจะท าให้
ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น เกิดการสังเกต เปรียบเทียบข้อมูลท่ีได้รับจากแหล่งต่างๆ ผู้เรียนมีอิสระ      
ไม่ถูกปิดกั้นแนวทางในการศึกษาค้นคว้า การเรียนรู้จึงเป็นไปอย่างผ่อนคลาย 2) การค้นพบประเด็นความรู้ 
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ครูผู้สอนก าหนดประเด็นในการสนทนาธรรมให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนสามารถจัดหมวดหมู่
ประเด็นความรู้ได้ชัดเจนขึ้น โดยนักเรียนแต่ละคนน าข้อมูลท่ีตนเองค้นพบจากการศึกษาค้นคว้ามา
แลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็นภายในกลุ่มของตนเอง นักเรียนในกลุ่มร่วมกันสรุปความรู้ท่ีได้รับจากการ
สนทนาธรรม ตามหัวข้อการสนทนาธรรมท่ีครูผู้สอนได้ก าหนดให้ ซึ่งการแลกเปล่ียนความรู้ในขั้นตอนนี้    
จะท าให้นักเรียนมีข้อมูลท่ีมากขึ้น มีการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูลท่ีค้นพบ รับฟังและ
แลกเปล่ียนข้อมูลกับเพื่อนภายในกลุ่ม อีกท้ังนักเรียนยังสามารถต้ังค าถามในประเด็นท่ีสงสัยให้ได้ข้อมูลท่ี
ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอีกด้วย 3) การวิเคราะห์และประเมินค่าความรู้ นักเรียนน าความรู้ท่ีกลุ่มตนเองได้รับจาก
การสนทนาธรรมมาบันทึกและน าเสนอหน้าช้ันเรียน  จากการน าเสนอข้อมูล นักเรียนช่วยกันสรุปความรู้ 
โดยวิเคราะห์หาจุดร่วมของข้อมูลท่ีแต่ละกลุ่มน ามาเสนอ นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ท่ีได้ และ      
4) การปฏิบัติเพื่อพิสูจน์ความรู้และทบทวน ในขั้นตอนนี้ครูได้มอบหมายให้นักเรียนน าหลักธรรม คุณธรรม 
หรือข้อคิดท่ีได้จากการศึกษาในแต่ละเรื่องไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  

การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีสอนแบบธรรมสากัจฉาเป็นวิธีการจัดการเรียนการสอน       
ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยวิธีการท่ีหลากหลาย ผู้เรียนสามารถจัดหมวดหมู่ความรู้    
ท่ีค้นพบได้อย่างเป็นระบบ สามารถวิเคราะห์และประเมินค่าความรู้ท่ีได้รับโดยใช้กระบวนการกลุ่มอีกท้ังยัง
สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ การสอนแบบธรรมสากัจฉา คือ การสอนท่ีเน้น
ให้ผู้เรียนได้รับความรู้โดยการอภิปราย ซักถามระหว่างผู้เรียนกันเองหรือผู้เรียนกับผู้สอน แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น การอภิปรายปัญหา การแสวงหาเหตุผล คิดค้น คัดค้าน หรือคล้อยตามการปุจฉาวิสัชนา การโต้วาที
ทางวิชาการ การซักถามและการแก้ปัญหา โดยครูเป็นผู้จัดสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียน
สนในซักถาม อภิปราย จนผู้เรียนสรุปหลักความรู้ได้ 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการน าวิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา มาใช้จัดการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคิดรวบยอด เรื่อง ประวัติสาวก สาวิกา และศาสนิกชน
ตัวอย่างในศาสนาพุทธ ของนักเรียนโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ เนื่องจากเป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี
ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาท่ีเรียน เป็นวิธีสอนท่ีสามารถประยุกต์ใช้กับการเรียนการ
สอนได้อย่างหลากหลายไม่ได้จ ากัดเฉพาะวิชาพระพุทธศาสนาเท่านั้น อีกท้ังยังเป็นกระบวนการท่ีช่วยให้
ผู้เรียนมีผลการเรียนดีขึ้น กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิด ซึ่งเป็นหนทางแห่งปัญญา อันจะน าไปสู่การพัฒนา
ความคิดรวบยอดได้ 

ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา จึงเป็นวิธีท่ีส่งเสริมให้นักเรียน
ได้พัฒนาความคิดรวบยอด เนื่องจากเป็นวิธีสอนท่ีเน้นให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง เพื่อ
น าความรู้ท่ีได้รับมาสนทนาโต้ตอบ จัดหมวดหมู่ประเด็นความรู้ สรุปและน าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ ช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในส่ิงท่ีเรียนรู้ สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง เพื่อ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและสถานการณ์ใหม่ได้ 
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บทที่ 3 
 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคิดรวบยอด เรื่อง ประวัติสาวก สาวิกา และ        
ศาสนิกชนตัวอย่างในศาสนาพุทธ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ด้วยวิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา               
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องประวัติสาวก สาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่างในศาสนา
พุทธ ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยวิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา 2) ศึกษา
ความคิดรวบยอด ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ด้วยวิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา ให้เป็นไปตามเกณฑ์ โดยมี
ระเบียบวิธีวิจัยดังนี้ 
 
1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

1.1. ประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 9 ห้องเรียน 
รวมจ านวนนักเรียน 239 คน 

1.2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จังหวัด
นนทบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน        
25 คน ท่ีได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลากโดยใช้ห้องเรียนเป็น
หน่วยสุ่ม 
 
2. ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย 

2.1. ตัวแปรต้น (Independent Variable) คือวิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา 
2.2. ตัวแปรตาม (Independent Variables) คือ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ประวัติสาวก สาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่างในศาสนาพุทธ  
2. ความคิดรวบยอด เรื่อง ประวัติสาวก สาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่างในศาสนาพุทธ 

 
3. .เนื้อหำที่ใช้ในกำรวิจัย 

เนื้อหาสาระในรายวิชาศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 2 ในภาคเรียนท่ี 2 ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ 
ประวัติ ผลงาน หลักธรรม คุณธรรม หรือข้อคิด ของ พระอานนท์ พระองคุลิมาล พระกีสาโคตรมีเถรี พระปฏา
จาราเถรี พระนางมัลลิกา และหมอชีวก โกมารภัจจ์ 

 
4. .ระยะเวลำที่ใช้ในกำรวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 ด้วยวิธีสอนแบบธรรม
สากัจฉา เรื่องประวัติสาวก สาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่างในศาสนาพุทธ จ านวน 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบ
เรียน รวม 12 คาบเรียน 
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5. แบบแผนกำรวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ผู้วิจัยได้ด าเนินการ

ทดลองตามแบบแผนการวิจัยก่อนทดลอง (Pre Experimental Design) แบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลัง 
(The One Group Pretest – Posttest Design) (มาเรียม นิลพันธุ์, 2551: 143-144) ดังตารางท่ี 4 

 
ตำรำงที่ 3 แบบกำรวิจัย The One Group Pretest – Posttest Design 

สอบก่อน ทดลอง สอบหลัง 
T1 X T2 

  
 เมื่อ T1 คือ  การทดสอบก่อนการจัดการเรียนการสอน 
  X คือ การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา 
  T2 คือ การทดสอบหลังการจัดการเรียนการสอน 
 
6. .เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 
6.1. แผนการจัดการเรียนการสอน เรื่อง ประวัติสาวก สาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่าง

ในศาสนาพุทธ จ านวน 6 แผน 
6.2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ประวัติสาวก สาวิกา และศาสนิกชน

ตัวอย่างในศาสนาพุทธ เป็นแบบปรนัยชนิดตัวเลือก 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ  
6.3. แบบทดสอบวัดความคิดรวบยอด เรื่อง ประวัติสาวก สาวิกา และ ศาสนิกชน

ตัวอย่างในศาสนาพุทธ เป็นแบบทดสอบอัตนัย จ านวน 4 ข้อ 
 

7. กำรสร้ำงเคร่ืองมือในกำรวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

7.1. แผนการจัดการเรียนการสอน เรื่อง ประวัติสาวก สาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่าง
ในศาสนาพุทธ ด้วยวิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา จ านวน 6 แผน ประกอบไปด้วยเรื่อง 1) พระอานนท์    
2) พระองคุลิมาล 3) พระกีสาโคตรมีเถรี 4) พระปฏาจราเถรี  5) พระนางมัลลิกา 6) หมอชีวก          
โกมารภัจจ์ ใช้เวลาสอน 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที รวมทั้งส้ิน 12 คาบ
เรียน มีข้ันตอนในการสร้างดังนี้ 

1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตร
สถานศึกษา โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

2. ศึกษาทฤษฎี เทคนิค และวิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา จากต ารา เอกสาร และ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

3. สร้างแผนการจัดการเรียนการสอน เรื่อง ประวั ติสาวก สาวิกา และ            
ศาสนิกชนตัวอย่างในศาสนาพุทธ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 6 แผน 12 คาบเรียน  
คาบเรียนละ 50 นาที ด้วยวิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา 
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ตารางท่ี 4  โครงสร้างแผนการจัดการเรียนการสอน เรื่อง ประวัติสาวก สาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่าง
ในศาสนาพุทธ ด้วยวิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา  

 

แผน
ที่ 

เรื่อง 
มำตรฐำน 
ตัวชี้วัด 

สำระกำรเรียนรู้ 
จ ำนวน

ชั่วโมงเรียน 

1 พระอานนท์ 
ส 1.1   
ม.4–6/14 

ประวัติ ผลงาน คุณธรรม ของพระอานนท์และ
หลักธรรมที่เกี่ยวข้อง 

2 

2 พระองคุลิมาล 
ส 1.1   
ม.4–6/14 

ประวัติ ผลงาน คุณธรรม ของพระองคุลิมาล และ
หลักธรรมที่เกี่ยวข้อง 

2 

3 พระกีสาโคตรมีเถรี 
ส 1.1   
ม.4–6/14 

ประวัติ ผลงาน คุณธรรม ของพระกีสาโคตรมีเถรี 
และหลักธรรมที่เกี่ยวข้อง 

2 

4 พระปฏาจราเถรี 
ส 1.1   
ม.4–6/14 

ประวัติ ผลงาน คุณธรรม ของพระปฏาจราเถรี และ
หลักธรรมที่เกี่ยวข้อง 

2 

5 พระนางมัลลิกา 
ส 1.1   
ม.4–6/14 

ประวัติ ผลงาน คุณธรรม ของพระนางมัลลิกา และ
หลักธรรมที่เกี่ยวข้อง 

2 

6 
หมอชีวก     
โกมารภัจจ์ 

ส 1.1   
ม.4–6/14 

ประวัติ ผลงาน คุณธรรม ของหมอชีวก โกมารภัจจ์ 
และหลักธรรมที่เกี่ยวข้อง 

2 

รวม 12 
 

4. น าแผนการจัดการเรียนการสอนท่ีสร้างขึ้นเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
เพื่อตรวจพิจารณาความถูกต้องขององค์ประกอบการเขียนแผนการจัดการเรียนการสอน  

5. น าแผนการจัดการเรียนการสอนท่ีแก้ไขปรับปรุงแล้ว เสนอต่อผู้เช่ียวชาญจ านวน 
3 คน ประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผล 
เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แล้วน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ดังนี้ 
  +1 หมายถึง   แน่ใจว่าข้อค าถามของแบบทดสอบสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
         0 หมายถึง   ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามของแบบทดสอบสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
   -1 หมายถึง   แน่ใจว่าข้อค าถามของแบบทดสอบไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ 

ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับจุดประสงค์การเรียนรู้ (Index of Item 
Objective Congruence : IOC) มีค่าต้ังแต่ 0.50 ขึ้นไปถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ท่ียอมรับได้  ซึ่ง
จากการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างเนื้อหา กับจุดประสงค์การเรียนรู้ของผู้เช่ียวชาญได้เท่ากับ 1.00 
(ดังภาคผนวก ข หน้า 73–74) 

6. ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนการสอนตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ   ท่ี
เสนอแนะให้ตรวจสอบความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กับตัวช้ีวัด ตรวจสอบภาษาและเนื้อหาท่ีใช้
ในแผนการจัดการเรียนการสอนให้ถูกต้อง 
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7. น าแผนการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีสอนแบบธรรมสากัจฉาไปทดลองใช้ (Try 
out) กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนการ
สอน ตลอดจนปรับปรุงให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ก่อนน าไปใช้จริงดังนี้ 1) ปรับแก้ใบความรู้ให้
มีเนื้อหาถูกต้องมากยิ่งขึ้น 2) ปรับภาษาท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนการสอนให้ชัดเจน  

8. น าแผนการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา เรื่อง ประวัติ
สาวก สาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่างในศาสนาพุทธ ท่ีปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 4/2 ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
 

 จากขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนการสอน เรื่อง ประวัติสาวก สาวิกา และศาสนิกชน
ตัวอย่างในศาสนาพุทธ ด้วยวิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา สามารถสรุปได้ตามแผนภูมิท่ี 3 ดังนี้ 

 
ขั้นที่ 1 

 
 

ขั้นที่ 2 
 
 
ขั้นที่ 3 

 
 
 

ขั้นที่ 4 
 
 
ขั้นที่ 5 

 
 

ขั้นที่ 6 
 

ขั้นที่ 7 
 

 
ขั้นที่ 8 
 
แผนภูมิท่ี 3   ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนการสอน เรื่อง ประวัติสาวก สาวิกา และศาสนิกชน

ตัวอย่างในศาสนาพุทธ ด้วยวิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา 

ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ศึกษาทฤษฎี เทคนิค และวิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา จากต ารา เอกสาร 
 และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

สร้างแผนการจัดการเรียนการสอน เรื่อง ประวัติสาวก สาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่าง 
ในศาสนาพุทธ ด้วยวิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา 

น าแผนการจัดการเรียนการสอนเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
เพื่อตรวจพิจารณาและน ามาปรับปรุงแก้ไข 

 

น าแผนการจัดการเรียนการสอนท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอต่อผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 คน 
เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC) 

 

ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนการสอนตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ 

น าแผนการจัดการเรียนการสอนไปใช้ทดลองใช้ (Try Out) แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง 
 

น าแผนการจัดการเรียนการสอนไปใช้ทดลองกับนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 



 

 

44 
 

 

7.2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ประวัติสาวก สาวิกา และศาสนิกชน
ตัวอย่างในศาสนาพุทธ ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วย เรื่อง 1) พระอานนท์ 2) พระองคุลิมาล 3) พระกีสา
โคตรมีเถรี 4) พระปฏาจราเถรี 5) พระนางมัลลิกา และ 6) หมอชีวก โกมารภัจจ์ เป็นแบบปรนัยชนิด 
4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน มีข้ันตอนการสร้างและหาประสิทธิภาพ
ของแบบทดสอบ ดังนี้ 

1. ศึกษาหลักสูตรและวิเคราะห์ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ประวัติสาวก สาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่าง
ในศาสนาพุทธ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

2. ศึกษาทฤษฏี หลักการ และวิธีการสร้างเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 
3. วิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยพิจารณาจากสาระการ

เรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ครอบคลุมเนื้อหา เรื่องประวัติสาวก สาวิกา และศาสนิกชน
ตัวอย่างในศาสนาพุทธ ดังตารางท่ี 5 
 
ตารางท่ี 5  การวิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีแสดงพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยตาม
แนวคิดของ Bloom โดย Anderson and Krathwohl 2001 
 

มำตรฐำน/
ตัวชี้วัด 

เนื้อหำ จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

พฤติกรรมด้ำนพุทธิพิสัย 
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กำ
รส

ร้ำ
งส
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ค์ 

รวม 
(ข้อ) 

ส  1.1   
ม. 4-6/14  
วิเคราะห์ข้อคิด
และแบบอย่าง
การด าเนินชีวิต
จากประวัติ
สาวกและศา
สนิกชนตัวอย่าง
ตามท่ีก าหนด 

ประวัติสาวก 
สาวิกา และ     
ศาสนิกชนตัวอย่าง
ในศาสนาพุทธ 

1. อธิบายประวัติความเป็นมา
และผลงานโดยสังเขปของ 4 4 - - - - 8 

2. วิเคราะห์หลักธรรม คุณธรรม 
หรื อ ข้อคิดที่ ค ว ร ยึด ถือ เป็ น
แบบอย่าง 

- 2 4 5 1 - 12 

3 .  บอก แนวทาง ในการน า
หลักธรรม คุณธรรม หรือข้อคิด 
มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างเหมาะสม 

- - 3 3 2 2 10 

รวม 4 6 7 8 3 2 30 

 
4. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ประวัติสาวก 

สาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่างในศาสนาพุทธ เป็นแบบปรนัย จ านวน 60 ข้อ ให้ครอบคลุมเนื้อหา
ตามตารางวิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 
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5. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ประวัติสาวก สาวิกา 
และศาสนิกชนตัวอย่างในศาสนาพุทธเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องและน ามาปรับปรุงแก้ไขดังนี้ 1) ปรับแก้ระดับพฤติกรรมการวัดให้เหมาะสมกับข้อสอบ        
2) ปรับแก้ภาษาท่ีใช้ในข้อสอบให้อ่านเข้าใจง่ายมากขึ้น 

6. เสนอแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ประวัติสาวก 
สาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่างในศาสนาพุทธท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน  3 คน 
ซึ่งประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการวัดและการ
ประเมินผล เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity) และ
คุณลักษณะท่ีต้องการวัด (พุทธิพิสัย 6 ระดับ) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้  ซึ่งให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ดังนี้ 
  +1      หมายถึง   แน่ใจว่าข้อค าถามของแบบทดสอบสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
         0      หมายถึง   ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามของแบบทดสอบสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
       -1      หมายถึง   แน่ใจว่าข้อค าถามของแบบทดสอบไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ 

ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มีค่าต้ังแต่ 0.50 ขึ้นไป ถือว่ามีความ
สอดคล้องกันในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ ได้ค่าจากนั้นน าแบบทดสอบมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ
ผู้เช่ียวชาญ ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม กับจุดประสงค์การเรียนรู้  (Index of Item 
Objective Congruence: IOC) มีค่าต้ังแต่ 0.50 ขึ้นไปถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ท่ี     
ยอมรับได้ ซึ่งจากการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้ของ
ผู้เช่ียวชาญได้ค่าระหว่าง 0.67-1.00 (ดังภาคผนวก ข หน้า 75–81) ซึ่งผู้เช่ียวชาญให้ข้อเสนอแนะว่า 
1) ควรออกแบบทดสอบให้มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ และ 2) พฤติกรรมแต่ละด้านท่ี
ก าหนดไว้ ควรปรับข้อค าถามและตัวเลือกให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

7. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ประวัติสาวก สาวิกา 
และศาสนิกชนตัวอย่างในศาสนาพุทธ จ านวน 60 ข้อ ไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ท่ีเคยเรียน
รายวิชา ส 31102 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 2 เรื่องประวัติสาวก สาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่างใน
ศาสนาพุทธ จ านวน 25 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ซึ่งก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2     
ปีการศึกษา 2559 เพื่อหาค่าความยากง่าย (p) ของแบบทดสอบ ได้ค่าระหว่าง 0.25–0.80 โดยใช้
เกณฑ์ความยากง่ายระหว่าง 0.20-0.80 และเพื่อหาค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบ ได้ค่า
ระหว่าง 0.22–0.83 (ดังภาคผนวก ข หน้า 84-86) โดยใช้เกณฑ์อ านาจจ าแนก 0.20 ขึ้นไป (มาเรียม 
นิลพันธุ์, 2551: 180-188) ท้ังนี้ผู้วิจัยได้คัดเลือกแบบทดสอบให้คงเหลือท้ังส้ิน 30 ข้อ ตามพฤติกรรม
ด้านพุทธิพิสัยท่ีก าหนดไว้ และน าแบบทดสอบไปหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบโดยใช้
สูตร KR–20 ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder–Richardson Formula 20) ซึ่งได้เท่ากับ 0.83  

8. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ประวัติสาวก สาวิกา 
และศาสนิกชนตัวอย่างในศาสนาพุทธ ท่ีปรับปรุงแล้วไปใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 ท่ีเป็น
กลุ่มตัวอย่างการวิจัย 
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จากขั้นตอนในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ประวัติสาวก 
สาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่างในศาสนาพุทธ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้การจัดการ
เรียนการสอนด้วยวิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา มีข้ันตอนตามแผนภูมิท่ี 4 ดังนี้ 

 
 
ขั้นที่ 1 

 
 
ขั้นที่ 2 

 
 

ขั้นที่ 3 
 
 

ขั้นที่ 4 
 
 
 
ขั้นที่ 5 
 
 
 
ขั้นที่ 6 
 

 
 
ขั้นที่ 7 
 
 
 
 
ขั้นที่ 8 
 

 
แผนภูมิท่ี 4  ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ประวัติสาวก สาวิกา และ     
            ศาสนิกชนตัวอย่างในศาสนาพุทธ 

ศึกษาหลักสูตรและวิเคราะห์ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ตาม  
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

ศึกษาทฤษฏี หลักการ และวิธีการสร้างเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 
 

วิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยพิจารณาจาก 
สาระการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ ให้ครอบคลุมเนื้อหา 

 

สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ประวัติสาวก สาวิกา  
และศาสนิกชนตัวอย่างในศาสนาพุทธ เป็นแบบปรนัย จ านวน 30 ข้อ 

น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
เพื่อตรวจสอบและน ามาปรับปรุงแก้ไข 

 

น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เสนอต่อผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 คน 
และน ามาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง 

น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปทดลองใช้ (Try out) 
 กับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างท่ีในการวิจัย เพื่อหา 
ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเช่ือมั่น และน ามาปรับปรุงแก้ไข 

น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีปรับปรุงแล้ว 
ไปใช้กับนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างการวิจัย 
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7.3.  แบบทดสอบวัดความคิดรวบยอด เรื่อง ประวัติสาวก สาวิกา และศาสนิกชน
ตัวอย่างในศาสนาพุทธ จ านวน 1 ฉบับ เป็นแบบทดสอบอัตนัย จ านวน 4 ข้อ ใช้ทดสอบหลังเรียน     
มีข้ันตอนการสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบ ดังนี้ 

1. ศึกษาหลักสูตรและวิเคราะห์ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ประวัติสาวก สาวิกา และศาสนิกชน
ตัวอย่างในศาสนาพุทธ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

2. ศึกษาทฤษฏี หลักการ ท่ีเกี่ยวข้องกับความคิดรวบยอด 
3. วิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยพิจารณาจาก สาระการ

เรียนรู้ และผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนให้ครอบคลุมเนื้อหา เรื ่อง ประวัติสาวก สาวิกา และ      
ศาสนิกชนตัวอย่างในศาสนาพุทธ  ดังตารางท่ี 6 

4. สร้างแบบทดสอบเพื่อวัดความคิดรวบยอด เป็นแบบอัตนัยจ านวน 8 ข้อ 
โดยก าหนดเป็นกรณีตัวอย่าง ให้ครอบคลุมเนื้อหาตามตารางท่ี 6 ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นตามกระบวนการ
สร้างความคิดรวบยอดของ Klausmeier (1994 อ้างถึงใน เฉลิมลาภ ทองอาจ, 2550: 7) ท่ีกล่าวถึง
กระบวนการสร้างมโนทัศน์ด้วยกระบวนการทางปัญญา 4 ข้ันตอน คือ 1) ขั้นรูปธรรม 2) ขั้นการระบุ
หรืออ้างอิง 3) ขั้นการจ าแนก และ 4) ขั้นอธิบายลักษณะของมโนทัศน์ 
 
ตารางท่ี 6 แสดงการวิเคราะห์แบบทดสอบวัดความคิดรวบยอด เรื่อง ประวัติสาวก สาวิกา และ      

ศาสนิกชนตัวอย่างในศาสนาพุทธ 
 

รำยกำรประเมิน 
ระดบัคณุภำพ 

3 2 1 
1. ความหมายของ
หลักธรรม คุณธรรม 
ข้อคิดจากประวัติ
สาวก สาวิกา และ 
ศาสนิกชนตัวอย่าง 
ในศาสนาพุทธ  
(ข้ันอธิบายลักษณะ
ของมโนทัศน์) 

นักเรียนสามารถอธิบาย
ความหมาย และองค์ประกอบ
ของหลักธรรม คุณธรรม 
ข้อคิดจากประวัติสาวก 
สาวิกา และศาสนิกชน
ตัวอย่างในศาสนาพุทธได้
อย่างถูกต้อง  

นักเรียนสามารถ
อธิบายความหมาย
ของหลักธรรม 
คุณธรรม ข้อคิดจาก
ประวัติสาวก สาวิกา 
และศาสนิกชน
ตัวอย่างในศาสนา
พุทธได้ 

นักเรียนไม่สามารถ
อธิบายความหมายของ
หลักธรรม คุณธรรม 
ข้อคิดจากประวัติสาวก 
สาวิกา และศาสนิกชน
ตัวอย่างในศาสนาพุทธได้ 

2. ความสอดคล้องกัน
ระหว่างหลักธรรม 
คุณธรรม ข้อคิด 
กับสาวก สาวิกา 
และศาสนิกชน
ตัวอย่าง  
(ข้ันการจ าแนก) 

นักเรียนสามารถวิเคราะห์
หลักธรรม คุณธรรม ข้อคิด 
กับสาวก สาวิกา และศาสนิก
ชนตัวอย่าง ท่ีมีความ
สอดคล้องกันมา 1 หลักธรรม 
พร้อมท้ังอธิบายเหตุผล
ประกอบได้อย่างถูกต้อง 

นักเรียนสามารถ
วิเคราะห์หลักธรรม 
คุณธรรม ข้อคิด กับ
สาวก สาวิกา และศา
สนิกชนตัวอย่าง ท่ีมี
ความสอดคล้องกัน
ได้  

นักเรียนไม่สามารถ
วิเคราะห์หลักธรรม 
คุณธรรม ข้อคิด กับสาวก 
สาวิกา และศาสนิกชน
ตัวอย่าง ท่ีมีความ
สอดคล้องกัน  และไม่
สามารถอธิบายเหตุผล
ประกอบได้ 
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ตารางท่ี 6 แสดงการวิเคราะห์แบบทดสอบวัดความคิดรวบยอด เรื่อง ประวัติสาวก สาวิกา และ     
ศาสนิกชนตัวอย่างในศาสนาพุทธ (ต่อ) 

 

รำยกำรประเมิน 
ระดับคุณภำพ 

3 2 1 
3. การน าหลักธรรม 
คุณธรรม ข้อคิดไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน (ข้ันการ
ระบุหรืออ้างอิง) 

นักเรียนสามารถอธิบาย
การประยุกต์หลักธรรม 
คุณธรรม ข้อคิดไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่าง
ถูกต้อง พร้อมท้ังสามารถ
ยกตัวอย่างประกอบได้ 

นักเรียนสามารถสามารถ
อธิบายการประยุกต์
หลักธรรม คุณธรรม 
ข้อคิดไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน แต่ไม่
สามารถยกตัวอย่าง
ประกอบได้ 

นักเรียนไม่สามารถ
อธิบายการ
ประยุกต์หลักธรรม 
คุณธรรม ข้อคิดไป
ใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้ 

4. ลักษณะร่วมของ
หลักธรรม คุณธรรม 
ข้อคิด ท่ีสอดคล้องกับ
ประวัติสาวก สาวิกา 
และศาสนิกชนตัวอย่าง
ในศาสนาพุทธ (ขั้น
รูปธรรม) 

นักเรียนสามารถ
วิเคราะห์ลักษณะร่วม
ของหลักธรรม คุณธรรม 
ข้อคิด ท่ีสอดคล้องกับ
รูปภาพและสถานการณ์
ท่ีก าหนดให้ได้ถูกต้อง
ครบถ้วนตามหัวข้อ
หลักธรรมนั้นๆ 

นักเรียนสามารถ
วิเคราะห์ลักษณะร่วม
ของหลักธรรม คุณธรรม 
ข้อคิด ท่ีสอดคล้องกับ
รูปภาพและสถานการณ์
ท่ีก าหนดให้ได้ แต่ไม่
ครบถ้วนตามหัวข้อ
หลักธรรมนั้นๆ 

นักเรียนไม่สามารถ
วิเคราะห์
ลักษณะร่วมของ
หลักธรรม 
คุณธรรม ข้อคิด   
ท่ีสอดคล้องกับ
รูปภาพและ
สถานการณ์ท่ี
ก าหนดให้ได้ 

 
ระดับเกณฑ์กำรประเมินของแบบทดสอบวัดควำมคิดรวบยอด เร่ือง ประวัติสำวก สำวิกำ และ   
ศำสนิกชนตัวอย่ำงในศำสนำพุทธ 
 เฉล่ียระหว่าง 10 – 12  คะแนน  หมายถึง ความคิดรวบยอดอยู่ในระดับ ดีมาก 
 เฉล่ียระหว่าง 7 - 9 คะแนน   หมายถึง ความคิดรวบยอดอยู่ในระดับ ดี 
 เฉล่ียระหว่าง 4 - 6 คะแนน   หมายถึง ความคิดรวบยอดอยู่ในระดับ พอใช้ 
 

5. น าแบบทดสอบวัดความคิดรวบยอด เรื่อง ประวัติสาวก สาวิกา 
และศาสนิกชนตัวอย่างในศาสนาพุทธ เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องและน ามาปรับปรุงแก้ไขดังนี้ 1) ออกแบบแบบทดสอบวัดความคิดรวบยอด เรื่อง ประวัติสาวก 
สาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่างในศาสนาพุทธ ให้มีประเด็นข้อค าถามสอดคล้องกับกระบวนการสร้าง
ความคิดรวบยอดของ Klausmeier ด้วยกระบวนการทางปัญญา 4 ขั้นตอน คือ ขั้นรูปธรรม ขั้นการ
ระบุหรืออ้างอิง ขั้นการจ าแนก และขั้นอธิบายลักษณะของมโนทัศน์ 2) ปรับแก้เกณฑ์การประเมิน
ความคิดรวบยอดชัดเจนเหมาะสมแก่การน าไปใช้มากขึ้น 
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6. เสนอแบบทดสอบวัดความคิดรวบยอด เรื่อง ประวัติสาวก สาวิกา 
และศาสนิกชนตัวอย่างในศาสนาพุทธ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ซึ่ง
ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการวัดและการ
ประเมินผล เพื่อน าผลท่ีได้มาตรวจสอบ ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ซึ่งจาก
การหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับแบบทดสอบวัดความคิดรวบยอด เรื่อง ประวัติ
สาวก สาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่างในศาสนาพุทธ ของผู้เช่ียวชาญได้ค่าเท่ากับ 1.00 (ดังภาคผนวก 
ข หน้า 82-83) 

7. น าแบบทดสอบวัดความคิดรวบยอด เรื่อง ประวัติสาวก สาวิกา 
และศาสนิกชนตัวอย่างในศาสนาพุทธ ไปทดลองใช้ (Tryout) กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1  
โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จ านวน 25 คน 
ท่ีเคยเรียนวิชานี้มาแล้ว  เพื่อหาค่าความยากง่าย (p) ของแบบทดสอบวัดความคิดรวบยอด เรื่อง 
ประวัติสาวก สาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่างในศาสนาพุทธ ซึ่งได้ค่าระหว่าง 0.60–0.77  โดยใช้
เกณฑ์ความยากง่ายระหว่าง 0.20–0.80 และเพื่อหาค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัด
ความคิดรวบยอด เรื่อง ประวัติสาวก สาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่างในศาสนาพุทธ ซึ่งได้ค่าระหว่าง 
0.22–0.29 (ดังภาคผนวก ข หน้า 88-89) โดยใช้เกณฑ์อ านาจจ าแนก 0.20 ขึ้นไป (มาเรียม นิลพันธุ์, 
2551: 180-188)  ท้ังนี้ผู้วิจัยได้คัดเลือกแบบทดสอบวัดความคิดรวบยอด ให้คงเหลือ 4 สถานการณ์ 
ตามท่ีก าหนดไว้ 

8. น าแบบทดสอบวัดความคิดรวบยอด เรื่อง ประวัติสาวก สาวิกา 
และศาสนิกชนตัวอย่างในศาสนาพุทธ ท่ีปรับปรุงแล้วไปใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 ท่ีเป็น
กลุ่มตัวอย่างการวิจัย 
  

 จากขั้นตอนในการสร้างแบบทดสอบวัดความคิดรวบยอด เรื่อง ประวัติสาวก สาวิกา 
และศาสนิกชนตัวอย่างในศาสนาพุทธ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ด้วยวิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา มีขั้นตอน
ตามแผนภูมิท่ี 5 ดังนี้ 
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ขั้นที่ 1 

 
ขั้นที่ 2 

 
 

ขั้นที่ 3 
 

 
ขั้นที่ 4 
 
 
 
 
ขั้นที่ 5 

 
 

 
ขั้นที่ 6 
 
 
 
 
ขั้นที่ 7 
 
 
 
 
ขั้นที่ 8 
 
 
แผนภูมิท่ี 5 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดความคิดรวบยอด เรื่อง ประวัติสาวก สาวิกา และศาสนิกชน 
        ตัวอย่างในศาสนาพุทธ 
 
 

ศึกษาหลักสูตรและวิเคราะห์ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ตาม  
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

ศึกษาทฤษฏี หลักการ และวิธีการสร้างเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 
 

วิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ 

สร้างแบบทดสอบเพื่อวัดความคิดรวบยอด เรื่อง ประวัติสาวก สาวิกา และศาสนิก
ชนตัวอย่างในศาสนาพุทธ เป็นแบบอัตนัย จ านวน 4 ข้อ 

น าแบบทดสอบวัดความคิดรวบยอด เรื่อง ประวัติสาวก สาวิกา และศาสนิกชน
ตัวอย่างในศาสนาพุทธ  เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบ

ความถูกต้องและน ามาปรับปรุงแก้ไข 
 

 น าแบบทดสอบวัดความคิดรวบยอด เรื่อง ประวติัสาวก สาวิกา และศาสนิกชน
ตัวอย่างในศาสนาพุทธ เสนอต่อผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 คน 

จากนั้นปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 

น าแบบทดสอบวัดความคิดรวบยอด เรื่อง ประวัติสาวก สาวิกา และศาสนิกชน
ตัวอย่างในศาสนาพุทธ ไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 4/1 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย เพื่อน าผลท่ีได้มาวิเคราะห์หาคุณภาพ 

และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
 

น าแบบทดสอบวัดความคิดรวบยอด เรื่อง ประวัติสาวก สาวิกา และศาสนิกชน
ตัวอย่างในศาสนาพุทธ ไปใช้กับนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างการวิจัย 



 

 

51 
 

 

กำรด ำเนินกำรทดลองในกำรวิจัย 
 ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 รวมท้ังส้ิน 6 สัปดาห์ โดยแบ่ง

วิธีการด าเนินการทดลองออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
7.4. ขั้นก่อนทดลอง เป็นขั้นที่ผู้วิจัยเตรียมความพร้อม โดยด าเนินการต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด าเนินการสร้างสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียน
การสอนด้วยวิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ประวัติสาวก 
สาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่างในศาสนาพุทธ และแบบทดสอบวัดความคิดรวบยอด เรื่อง ประวัติ
สาวก สาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่างในศาสนาพุทธ  

2. ผู้วิจัยช้ีแจงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา
กับนักเรียน 

3. ผู้วิจัยน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (Pre-test) 
จ านวน 30 ข้อ ไปทดสอบนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

7.5. ขั้นทดลอง 
 ผู้วิจัยน าแผนการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา ไปใช้สอน

กับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 มีจ านวน 25 คน โดยท าการสอนสัปดาห์ละ      
2 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที รวมระยะเวลา 6 สัปดาห์ 12 คาบเรียน ซึ่งมีขั้นตอนในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้ 

1. การแสวงหาความรู้ เมื่อได้ฟังค าสอนเนื้อหาสาระแล้วจ าเป็นต้องมีการ
แสวงหาความรู้เพิ่มเติม จากแหล่งเรียนรู้ประเภทต่างๆ เช่น การอ่านข้อมูลค้นคว้าเพิ่มเติม การ
สนทนา การสังเกต การฝึกหัดอบรม การจดบันทึก ท้ังนี้  เพื่อการมีความพร้อมในการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น 

2. การค้นพบประเด็นความรู้ เมื่อนักเรียนแสวงหาความรู้ จนได้ข้อมูลมากพอ
ก็ต้องมีการจัดหมวดหมู่จ าแนกประเด็นต่างๆ ให้ชัดเจนเพื่อจะสามารถน ามาใช้แสดงเหตุผลในการ
สนทนาได้ และสามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเพื่อนๆในกลุ่มได้ตามหลักวิชาการ มิใช่เถียงโดยใช้
สามัญส านึกแต่เพียงอย่างเดียว 

3. การวิเคราะห์และประเมินค่าความรู้ เมื่อได้จัดประเด็นความรู้และผู้เรียน
ได้รับการฝึกให้รู้จัก วิเคราะห์ จัดประเด็นแนวคิดแนวปฏิบัติ วิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อย เกิดความเข้าใจ 
เห็นคุณค่า และได้แนวปฏิบัติท่ีชัดเจน 

4. การปฏิบัติเพื่อพิสูจน์ความรู้และทบทวน การพิสูจน์ความรู้ด้วยการปฏิบัติ
ในชีวิตประจ าวัน หรือทดลองวิธีการปฏิบัติตามความคิดท่ีได้วิเคราะห์คุณค่า มีการทบทวนประเมินผล 
การปฏิบัติและปรับปรุงวิธีการให้เหมาะสมอยู่เสมอ 
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7.6. ขั้นหลังทดลอง 
1. หลังจากผู้วิจัยสอนครบทุกแผนการจัดการเรียนการสอน ด้วยวิธีสอน             

แบบธรรมสากัจฉาแล้ว ผู้วิจัยทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 
โดยให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (Post- test) จ านวน 30 ข้อ แล้ว
เก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ผลต่อไป 

2. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดความคิดรวบยอด เรื่อง ประวัติสาวก สาวิกา 
และศาสนิกชนตัวอย่างในศาสนาพุทธ จ านวน 4 ข้อ แล้วเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ผลต่อไป 

 
8.  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

8.1. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ประวัติสาวก 
สาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่างในศาสนาพุทธ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 ท่ีได้รับการจัดการ
เรียนการสอนด้วยวิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
และหลังเรียน โดยค านวณหาค่าเฉล่ีย (M) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และใช้สถิติทดสอบค่าที 
แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent) 

8.2. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาความคิดรวบยอด เรื่อง ประวัติสาวก สาวิกา และ   
ศาสนิกชนตัวอย่างในศาสนาพุทธ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 ท่ีได้รับการจัดการเรียนการ
สอนด้วยวิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา จากแบบทดสอบวัดความคิดรวบยอด เรื่อง ประวัติสาวก สาวิกา 
และศาสนิกชนตัวอย่างในศาสนา โดยค านวณหาค่าเฉล่ีย (M) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
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บทที่  4 
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคิดรวบยอด เรื่อง ประวัติสาวก 
สาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่างในศาสนาพุทธ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ด้วยวิธีสอนแบบ
ธรรมสากัจฉาในครั้งนี้ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
4/2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ท่ีเรียนรายวิชา ส 31102 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 2 เรื่อง ประวัติ
สาวก สาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่างในศาสนาพุทธ จ านวน 25 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมือท่ีใช้ใน
การวิจัยได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนการสอน เรื่อง ประวัติสาวก สาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่างใน
ศาสนาพุทธของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
ประวัติสาวก สาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่างในศาสนาพุทธ 3) แบบทดสอบวัดความคิดรวบยอด เรื่อง
ประวัติสาวก สาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่างในศาสนาพุทธ ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามขั้นตอน
และขอน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 2 ตอนดังต่อไปนี้ 
  ตอนท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ประวัติสาวก สาวิกา 
และศาสนิกชนตัวอย่างในศาสนาพุทธ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
วิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา 
  ตอนท่ี 2  ผลการศึกษาความคิดรวบยอด เรื่อง ประวัติสาวก สาวิกา และศาสนิกชน
ตัวอย่างในศาสนาพุทธ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หลังการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีสอน
แบบธรรมสากัจฉา 
 

ตอนที่ 1 ผลกำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน เร่ือง ประวัติสำวก สำวิกำ และศำ
สนิกชนตัวอย่ำงในศำสนำพุทธ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4  ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธี
สอนแบบธรรมสำกัจฉำ 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ประวัติสาวก สาวิกา และศาสนิกชน
ตัวอย่างในศาสนาพุทธ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีสอนแบบ
ธรรมสากัจฉา ของนักเรียนจ านวน 25 คน ปรากฏดัง ตารางท่ี 7 
 
ตารางท่ี 7  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ประวัติสาวก สาวิกา และศาสนิกชน

ตัวอย่างในศาสนาพุทธ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย   
วิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา 

 

กลุ่มตัวอย่ำง 
จ ำนวน 
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนเฉลี่ย  
(M) 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มำตรฐำน  (S.D.) 

t p 

ทดสอบก่อนเรียน 25 30 7.36 1.41 
18.46 0.00 

ทดสอบหลังเรียน 25 30 22.04 3.61 
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จากตารางท่ี 7  พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ประวัติสาวก สาวิกา และศาสนิกชน
ตัวอย่างในศาสนาพุทธ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนด้วยวิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา     
หลังเรียน (M=22.04, S.D.=3.61) สูงกว่าก่อนเรียน (M=7.36, S.D.=1.41) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 1 
 
 ตอนที่ 2   ผลกำรศึกษำควำมคิดรวบยอด เร่ือง ประวัติสำวก สำวิกำ และศำสนิกชน
ตัวอย่ำงในศำสนำพุทธ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 หลังกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยวิธี
สอนแบบธรรมสำกัจฉำ 
 ผลการศึกษาความคิดรวบยอด เรื่อง ประวัติสาวก สาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่างในศาสนา

พุทธ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หลังการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา 
จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 25 คน จากแบบทดสอบวัดความคิดรวบยอด เรื่อง ประวัติสาวก สาวิกา 
และศาสนิกชนตัวอย่างในศาสนาพุทธ ชนิดอัตนัย จ านวน 4 ข้อ ดังตารางท่ี 8 

 
ตารางท่ี 8 ผลการศึกษาความคิดรวบยอด 
 

ควำมคิดรวบยอด คะแนนเต็ม M S.D. ระดับ ล ำดับ 
1. บอกความหมาย  
(ข้ันอธิบายลักษณะของมโนทัศน์) 

12 9.44 1.50 ดี 1 

2. ความสอดคล้อง 
 (ข้ันการจ าแนก) 

12 7.84 1.40 ดี 4 

3. การประยุกต์ใช้  
(ข้ันระบุหรืออ้างอิง) 

12 8.28 1.99 ดี 3 

4. บอกลักษณะร่วม  
(ข้ันรูปธรรม) 

12 8.72 1.88 ดี 2 

รวม 12 8.57 1.69 ดี  

 
จากตารางท่ี 8 สรุปได้ว่า คะแนนความคิดรวบยอด เรื่อง ประวัติสาวก สาวิกา และศาสนิก

ชนตัวอย่างในศาสนาพุทธ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หลังการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีสอน
แบบธรรมสากัจฉา โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี (M=8.57, S.D.=1.69) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าด้านท่ีมีคะแนนสูงสุดคือด้าน ด้านการบอกความหมาย (ขั้นอธิบายลักษณะของมโนทัศน์) 
(M=9.44, S.D.=1.50) รองลงมาคือด้านการบอกลักษณะร่วม (ขั้นรูปธรรม) (M=8.72, S.D.=1.88)  
ด้านการประยุกต์ใช้ (ขั้นระบุหรืออ้างอิง) (M=8.28, S.D.=1.99) และด้านความสอดคล้อง          
(ข้ันการจ าแนก) (M=7.84, S.D.=1.40) ตามล าดับ 
 จากบันทึกหลังการจัดการเรียนการสอน พบว่า การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีสอนแบบ
ธรรมสากัจฉานั้น ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถน าความรู้ท่ีได้รับมาจัด
หมวดหมู่จ าแนกประเด็น น าไปสู่การวิเคราะห์และประเมินค่าความรู้ เพื่อจะน าความรู้นั้นไปสู่การ
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ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีสอนแบบธรรมสากัจฉานั้นส่งเสริม
ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น และท าให้นักเรียนสามารถบอกความหมาย ลักษณะร่วม 
จ าแนก จัดหมวดหมู่ และการประยุกต์ใช้หลักธรรม คุณธรรม ข้อคิดของสาวก สาวิกา และศาสนิกชน
ตัวอย่างในศาสนาพุทธ ส่งผลให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาท่ีเรียนและได้พัฒนาความคิดรวบยอดซึ่งเป็น
พื้นฐานในการเรียนต่อไป 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคิดรวบยอด เรื่อง ประวัติ

สาวก สาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่างในศาสนาพุทธ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ด้วยวิธีสอน
แบบธรรมสากัจฉาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยมีแบบแผนการวิจัย
ก่อนทดลอง (Pre Experimental Design) แบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลัง (The One Group 
Pretest–Posttest Design) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องประวัติสาวก 
สาวิกาและศาสนิกชนตัวอย่างในศาสนาพุทธ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ด้วยวิธีสอนแบบ       
ธรรมสากัจฉา ก่อนเรียนและหลังเรียน 2) ศึกษาความคิดรวบยอดเรื่องประวัติสาวก สาวิกาและศาสนิกชน
ตัวอย่างในศาสนาพุทธ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ด้วยวิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง
ท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 
โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จ านวน 25 คน ซึ่งได้มาจากวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
วิธีการจับสลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนการสอน เรื่อง ประวัติสาวก 
สาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่างในศาสนาพุทธ จ านวน 6 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง ประวัติสาวก สาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่างในศาสนาพุทธ เป็นแบบปรนัยชนิดตัวเลือก 4 
ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 3) แบบทดสอบความคิดรวบยอด เรื่อง ประวัติสาวก สาวิกาและศาสนิกชน
ตัวอย่างในศาสนาพุทธ เป็นแบบทดสอบอัตนัย จ านวน 4 ข้อ สามารถสรุปผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 

สรุปผลกำรวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคิดรวบยอด เรื่อง ประวัติสาวก 
สาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่างในศาสนาพุทธ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ด้วยวิธีสอนแบบ
ธรรมสากัจฉา สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องประวัติสาวก สาวิกาและศาสนิกชนตัวอย่างในศาสนาพุทธ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หลังเรียนด้วยวิธีสอนแบบธรรมสากัจฉาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 

2. ความคิดรวบยอด เรื่อง ประวัติสาวก สาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่างในศาสนาพุทธ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หลังการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา โดย 
ภาพรวมอยู่ในระดับ ดี  
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อภิปรำยผลกำรวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคิดรวบยอด เรื่อง ประวัติ
สาวก สาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่างในศาสนาพุทธ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ด้วยวิธีสอน
แบบธรรมสากัจฉา สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องประวัติสาวก สาวิกาและศาสนิกชนตัวอย่างในศาสนา
พุทธ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หลังเรียนด้วยวิธีสอนแบบธรรมสากัจฉาสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานข้อท่ี 1 ท้ังนี้เนื่องมาจากการจัดการ
เรียนการสอนด้วยวิธีสอนแบบธรรมสากัจฉาเป็นวิธีสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีกระบวนการให้
ผู้เรียนทุกคนได้แสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความ
คิดเห็น และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีการแลกเปล่ียนความรู้โดยผ่านกระบวนการกลุ่ม 
สอดคล้องกับแนวคิดของเสฐียรพงษ์ วรรณปก (2540: 55-56) ท่ีได้อธิบายความหมายของการสอน
แบบสนทนา(สากัจฉา หรือธรรมสากัจฉา) ว่าเป็นวิธีท่ีทรงใช้บ่อยท่ีสุด อ่านพระไตรปิฎกแล้วจะเห็นว่า
พระองค์ชอบใช้วิธีนี้ อาจเป็นด้วยว่าผู้ฟังได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ท าให้การเรียนการสอนสนุก 
ไม่รู้สึกว่าตนก าลัง “เรียน” หรือก าลัง “ถูกสอน” แต่จะรู้สึกว่าตนก าลังสนทนาปราศรัยกับพุทธองค์
อย่างสนุกสนาน ในการสนทนานั้น พระพุทธองค์จะทรงท าหน้าท่ีน าสนทนา คือ ท าหน้าท่ีซักถามโยน
ปัญหาให้ขบคิด แล้วตะล่อมเข้าจุดสรุปเข้าหาประเด็นท่ีต้องการ ท าให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจใน
สาระการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้  

1) การแสวงหาความรู้  นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ไ ด้จากส่ือการเรียนรู้ ท่ี
หลากหลาย เช่น หนังสือเรียน พระไตรปิฏก อินเตอร์เน็ต การด าเนินกิจกรรมในลักษณะกระบวนการ
กลุ่ม ท าให้นักเรียนทุกคนสามารถด าเนินกิจกรรมตามขั้นตอนกระบวนการสอนได้อย่างครบถ้วนทุก
กระบวนการ ส่งผลให้นักเรียนเกิดความรู้พื้นฐานในเนื้อหาท่ีได้ศึกษามีความพร้อมในการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น เพื่อน าไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในขั้นต่อไป นอกจากนี้ ครูยังให้นักเรียน
สืบค้นจากแหล่งความรู้อื่นๆ เช่น ห้องสมุด เพื่อฝึกให้นักเรียนมีทักษะในการเข้าถึงแหล่งความรู้ท่ี
หลากหลาย และเพื่อให้เกิดการตรวจสอบความรู้ท่ีพบจากการสืบค้น นอกจากนี้ครูยังได้จัดเตรียม   
ใบความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหาท่ีสอนให้นักเรียนใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการแสวงหาความรู้ ท้ังนี้เพื่อ
การให้ได้มาซึ่งความรู้ท่ีถูกต้อง ครูจะต้องช่วยส่งเสริมการแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น      
การแนะน าแหล่งข้อมูลท่ีมีความน่าเช่ือถือ โดยเฉพาะเว็บไซด์ท่ีเป็นของหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรท่ี
มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  

2) การค้นพบประเด็นความรู้ ครูผู้สอนก าหนดประเด็นในการสนทนาธรรมให้กับ
นักเรียนแต่ละกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนสามารถจัดหมวดหมู่ประเด็นความรู้ได้ชัดเจนขึ้น โดยนักเรียนแต่
ละคนน าข้อมูลท่ีตนเองค้นพบจากการศึกษาค้นคว้ามาแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็นภายในกลุ่ม
ของตนเอง นักเรียนในกลุ่มร่วมกันสรุปความรู้ท่ีได้รับจากการสนทนาธรรม ตามหัวข้อการสนทนา
ธรรมท่ีครูผู้สอนได้ก าหนดให้ จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และจากการสังเกต การสนทนา
กับนักเรียนถึงประเด็นท่ีในการจัดการเรียนการสอน พบว่านักเรียนจะเกิดความสงสัยเกี่ยวกับค าศัพท์
เฉพาะทางพระพุทธศาสนา เช่นพุทธอุปัฏฐาก ดูกร สหชาติ กีสา ปฏาจารา เถระ เถรี เป็นต้น และยัง
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มีความสงสัยเกี่ยวกับประวัติของสาวก สาวิกาและศาสนิกชนตัวอย่างในศาสนาพุทธ ท่ีเป็นเนื้อหาท่ี
ลึกซึ้ง เช่น การบรรลุอรหันต์ในอิริยาบทกึ่งนั่งกึ่งนอน การนิพพานกลางอากาศ เราหยุดแล้ว แต่ท่าน
ยังไม่หยุด ท าไมต้องให้พระกีสาโคตรมีเถรีหาเมล็ดผักกาด ครูจึงต้องจัดเตรียมความรู้ด้วยความ
รอบคอบ ระมัดระวังและจัดเตรียมแหล่งสืบค้นเพิ่มเติมให้กับนักเรียนท่ีสนใจเป็นพิเศษ เพื่อให้
นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มความสามารถตามศักยภาพ จากขั้นตอนดังกล่าวท าให้
นักเรียนมีโอกาสสนทนาอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น วิจารณ์ พูดโต้ตอบ และซักถามกันอย่างมี
เหตุผลจากความรู้ท่ีได้ค้นพบในขั้นตอนแรก ท าให้นักเรียนสามารถจัดหมวดหมู่ความรู้ท่ีได้อย่างเป็น
ระบบ จากข้อมูลท่ีหลากหลายโดยสมาชิกในกลุ่ม 

3) การวิเคราะห์และประเมินค่าความรู้ นักเรียนน าความรู้ท่ีกลุ่มตนเองได้รับจากการ
สนทนาธรรมมาบันทึกและน าเสนอหน้าช้ันเรียน จากการน าเสนอข้อมูล นักเรียนช่วยกันสรุปความรู้ 
โดยวิเคราะห์หาจุดร่วมของข้อมูลท่ีแต่ละกลุ่มน ามาเสนอ นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ท่ีได้ 
ส่งผลให้นักเรียนเป็นผู้ท่ีรู้จักวิเคราะห์ข้อมูล ประเมินค่าความรู้อย่างมีเหตุผล รู้จักการรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในประวัติความเป็นมา ข้อคิด คุณธรรม หลักธรรม ของ
สาวก สาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่างในศาสนาพุทธ ท่ีได้จากการศึกษา สนทนา และอภิปรายหน้าช้ัน
เรียน เกิดความเข้าใจ เห็นคุณค่าและได้แนวปฏิบัติท่ีชัดเจน  

4) การปฏิบัติเพื่อพิสูจน์ความรู้และทบทวน ในขั้นตอนนี้ครูได้มอบหมายให้นักเรียนน า
หลักธรรม คุณธรรม หรือข้อคิดท่ีได้จากการศึกษาในแต่ละเรื่องไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน แล้ว
บันทึกลงในใบงานเพื่อมาน าเสนอในคาบเรียนต่อไป การปฏิบัติเพื่อพิสูจน์ความรู้และทบทวนนั้นเป็น
การพิสูจน์ความรู้ท่ีนักเรียนได้รับจากการสนทนาธรรม ท าให้นักเรียนได้วางแผนการปฏิบัติตน หรือ
เลือกแนวทางปฏิบัติตามข้อคิด คุณธรรม หลักธรรม ของสาวก สาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่างใน
ศาสนาพุทธ ท่ีได้ศึกษาไปแล้ว นักเรียนสามารถสรุปผลจากการปฏิบัติ แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
ปัญหา หรืออุปสรรคท่ีพบ บอกสาเหตุ เสนอแนะแนวทางในการในการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 
เพื่อให้นักเรียนเกิดความมั่นใจ เห็นคุณค่า และปฏิบัติได้ผลจริง ในการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
พบว่า นักเรียนให้ความสนใจในการท ากิจกรรมค่อนข้างดี โดยเฉพาะกิจกรรมการแสวงหาความรู้ ท่ี
นักเรียนได้มีโอกาสในการค้นคว้าความรู้อย่างอิสระ และในกิจกรรมกลุ่มนักเรียนบางส่วนท่ีไม่ให้ความ
ร่วมมือในกลุ่ม ครูจึงต้องคอยควบคุมดูและและปรับกิจกรรมกลุ่มให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วม เช่น
การแบ่งหัวข้อรับผิดชอบของนักเรียนในแต่ละคน 

ผู้วิจัยเช่ือว่าขั้นตอนของการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีสอนแบบธรรมสากัจฉาเป็น
วิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยวิธีการท่ีหลากหลาย 
ผู้เรียนสามารถจัดหมวดหมู่ความรู้ท่ีค้นพบได้อย่างเป็นระบบ สามารถวิเคราะห์และประเมินค่าความรู้
ท่ีได้รับโดยใช้กระบวนการกลุ่มอีกท้ังยังสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
การสอนแบบธรรมสากัจฉา คือ การสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้โดยการอภิปราย ซักถามระหว่าง
ผู้เรียนกันเองหรือผู้เรียนกับผู้สอน แลกเปล่ียนความคิดเห็น การอภิปรายปัญหา การแสวงหาเหตุผล 
คิดค้น คัดค้าน หรือคล้อยตามการปุจฉาวิสัชนา การโต้วาทีทางวิชาการ การซักถามและการแก้ปัญหา 
โดยครูเป็นผู้จัดสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนสนในซักถาม อภิปราย จนผู้เรียนสรุป
หลักความรู้ได้  
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ท้ังนี้ เพราะวิธีสอนแบบธรรมสากัจฉามีขั้นตอนท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดกระบวนการ
เรียนรู้ในตัวผู้เรียนอย่างถ่องแท้ มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น การอภิปรายแสวงหาเหตุผลคัดค้าน
หรือคล้อยตาม วิธีสอนแบบธรรมสากัจฉาเป็นวิธีท่ีสอนให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ 
แล้วค้นพบความรู้ รวบรวมความรู้และท าการพิสูจน์ความรู้ เป็นวิธีสอนท่ีท าให้นักเรียนพัฒนา
ความคิดของตนเองได้ดีขึ้น เพราะขั้นตอนของงวิธีสอนแบบธรรมสากัจฉานั้น ช่วยกระตุ้นให้นักเรียน
เกิดความคิดของตนเอง มีการท างานเป็นกลุ่มนักเรียนฝึกการสร้างความคิดของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น และวิธีสอนนี้เป็นวิธีสอนท่ีมุ่งให้เกิดกระบวนการคิด
รู้จักจ าแนกแยกแยะและจัดระบบความคิดจนน าไปสู่ความคิดรวบยอดได้ 

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสุมน อมรวิวัฒน์ (2513: 50) ท่ีอธิบายว่า ธรรมสากัจฉา 
หมายถึง การสนทนาธรรมแลกเปล่ียนความคิดเห็น การอภิปรายปัญหา การแสวงหาเหตุผลคิดค้น 
คัดค้าน หรือคล้อยตาม การปุจฉาวิสัชนา การโต้วาทีทางวิชาการ การซักถามและแก้ปัญหา พุทธวิธี
สอนนี้ใช้กันมาต้ังแต่ครั้งพุทธกาล โสคราตีส และอริสโตเติลนิยมสนทนาปัญหาต่างๆเป็นอันมาก 
ดังนั้นการสอนแบบนี้จึงไม่ใช่ของใหม่ การสอนแบบธรรมสากัจฉาเป็นการสอนเพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิด
แก้ปัญหา เป็นคนมีเหตุผล และช่วยให้ผู้เรียนได้แนวคิดทางธรรมและได้ฝึกฝนอย่างจริงจัง  และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ สุคนธ์ สินทพานนท์(2554: 195) ท่ีอธิบายว่า การจัดกิจกรรรมการเรียนรู้
ด้วยวิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา ท าให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน 
ซึ่งเหมาะสมกับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นวัยท่ีสนใจในเหตุการณ์ต่างๆ สามารถพูดวิจารณ์
โต้ตอบด้วยความรับผิดชอบ และในกรณีท่ีเป็นการสนทนาธรรมโดยน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
มาเป็นหลักในการสนทนาด้วยแล้ว ย่อมจะท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในหลักธรรมดีขึ้น และในกรณีท่ีมี
การสนทนาเรื่องท่ัวไปก็จะท าให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นท่ีจะแสวงหาความรู้ เพื่อมาเป็นฐานการ
ปฏิบัติ นับว่าสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้เรียนตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน นอกจากนั้น
ยังท าให้ผู้เรียนได้น าหลักประชาธิปไตยมาใช้ในชีวิตประจ าวัน ผู้เรียนจะร่วมมือกันในการด าเนิน
กิจกรรม รู้จักการท างานร่วมกันและฝึกความเป็นกัลญาณมิตร ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนดีขึ้นกว่าก่อนเรียน  

ผลการวิจัยท่ีเกิดขึ้นนั้นสอดคล้องกับงานวิจัยของสุคนธ์ สินธพานนท์ (2538: 40-
51) ได้ศึกษา การใช้วิธีสอนแบบธรรมสากัจฉาเพื่อสร้างศรัทธาและวิธีคิดตามหลักพุทธธรรมแก่
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีผลการเรียนรู้หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .01 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยพระมหาบุญเชิด สุขแม้น (2553: 
94-100) ได้ศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมและทักษะการปฏิบัติธรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีจัดการเรียนรู้แบบธรรมสากัจฉาร่วม
กลุ่มสัมพันธ์และจัดการเรียนรู้แบบปกติ ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชา
พระพุทธศาสนาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีระดับความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ต่างกัน หลังทดลอง
ท่ีไดรับการจัดการการเรียนรูแบบกรณีตัวอย่างและแบบธรรมสากัจฉาสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาพระพุทธศาสนาหลังทดลองของแต่ละระดับ
ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรับการจัดการการเรียนรู้แบบกรณี
ตัวอย่างและแบบธรรมสากัจฉาแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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2. ความคิดรวบยอด เรื่อง ประวัติสาวก สาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่างในศาสนาพุทธ      
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หลังการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีสอนแบบธรรมสากัจฉาโดยภาพรวม
มีระดับคะแนนอยู่ในระดับดี ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 2 ท้ังนี้เนื่องจากขั้นตอนและวิธีการของ
วิธีสอนแบบธรรมสากัจฉานั้น มีหลักการส าคัญคือ 1) การแสวงหาความรู้ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุก
คนได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลในเรื่องท่ีเรียนจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายและอิสระ ซึ่งการศึกษาข้อมูลจาก
แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายจะท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น เกิดการสังเกต เปรียบเทียบข้อมูลท่ีได้รับ
จากแหล่งต่างๆ ผู้เรียนมีอิสระ ไม่ถูกปิดกั้นแนวทางในการศึกษาค้นคว้า การเรียนรู้จึงเป็นไปอย่างผ่อน
คลาย อีกท้ังบรรยากาศภายในห้องเรียนซึ่งเป็นห้องจริยธรรมยังเอื้อต่อการเรียนรู้ เช่นมีมุมความรู้เกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา มีความเงียบสงบ มีส่ือการเรียนรู้ท่ีครบถ้วนและทันสมัย มีแรงจูงใจในการเรียนรู้  และ
ผู้สอนยังคอยให้ค าแนะน าในระหว่างท่ีผู้เรียนแต่ละคนก าลังศึกษาค้นคว้าข้อมูลอย่างใกล้ชิด 2) การค้นพบ
ประเด็นความรู้ เป็นการแลกเปล่ียนความรู้ในขั้นตอนนี้ จะท าให้นักเรียนมีข้อมูลท่ีมากขึ้น มีการตรวจสอบ
ความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูลท่ีค้นพบ รับฟังและแลกเปล่ียนข้อมูลกับเพื่อนภายในกลุ่ม อีกท้ังนักเรียนยัง
สามารถต้ังค าถามในประเด็นท่ีสงสัยให้ได้ข้อมูลท่ีชัดเจนมากยิ่งขึ้นอีกด้วย 3) การวิเคราะห์และประเมินค่า
ความรู้ เป็นขั้นตอนท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้น าเสนอ แลกเปล่ียน อภิปรายความรู้จากการ
ค้นพบประเด็นความรู้ท าให้ได้ข้อสรุปท่ีชัดเจนยิ่งขึ้น และ 4) การปฏิบัติเพื่อพิสูจน์ความรู้และทบทวน เป็น
การทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดรวบยอดท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียน โดยการน าไปประยุกต์ใช้และ
บันทึกเพื่อมาน าเสนอในคาบเรียนต่อไป 

จากหลักการส าคัญดังกล่าว จะท าให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คือการ
พิจารณาความรู้ท่ีมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงจากส่วนใหญ่ไปหาส่วนย่อย ไม่ด่วนสรุปความคิดใครคนใดคนหนึ่ง 
แล้วพิจารณาประเด็นท่ีน ามาสนทนาอย่างมีเหตุผล เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลท่ีถูกต้องและน่าเช่ือถือท่ีสุด นักเรียน
มีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงในเรื่องท่ีเรียน ท้ังจากกระบวนการทางปัญญาและกระบวนการกลุ่ม จึงท าให้
ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างและสรุปองค์ความรู้และเกิดเป็นความคิดรวบยอดในท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของสุมน อมรวิวัฒน์ (2544: 132-134) ท่ีอธิบายว่า กระบวนการธรรมสากัจฉา หมายถึง การเรียนรู้จาก
กระบวนการสนทนา อภิปรายซักถาม โต้เถียงกันทางวิชาการ มีวิธีการ 4 ขั้นตอน คือ 1) การแสวงหาความรู้ 
เพื่อการมีความพร้อมในการแลกเปล่ียนความคิดเห็น 2) การค้นพบประเด็นความรู้ เมื่อนักเรียนแสวงหาความรู้ 
จนได้ข้อมูลมากพอก็ต้องมีการจัดหมวดหมู่จ าแนกประเด็นต่าง  ๆให้ชัดเจนเพื่อจะสามารถน ามาใช้แสดงเหตุผล
ในการสนทนาได้ และสามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเพื่อนๆในกลุ่มได้ตามหลักวิชาการ มิใช่เถียงโดยใช้
สามัญส านึกแต่เพียงอย่างเดียว 3) การวิเคราะห์และประเมินค่าความรู้ คือการฝึกให้รู้จัก วิเคราะห์ จัดประเด็น
แนวคิดแนวปฏิบัติ วิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อย เกิดความเข้าใจ เห็นคุณค่า และได้แนวปฏิบัติท่ีชัดเจน              
4) การพิสูจน์ความรู้ด้วยการปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน หรือทดลองวิธีการปฏิบัติตามความคิดท่ีได้วิเคราะห์
คุณค่า มีการทบทวนประเมินผล การปฏิบัติและปรับปรุงวิธีการให้เหมาะสมอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังสอดคล้อง
กับแนวคิดของ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต, 2544: 46) ท่ีได้อธิบายวิธีสอนแบบธรรมสากัจฉาหรือสนทนาว่า 
วิธีนี้น่าจะเป็นวิธีท่ีพระพุทธเจ้าทรงใช้บ่อยไม่น้อยกว่าวิธีใด  ๆโดยเฉพาะเมื่อมีผู้มาเข้าเฝ้า หรือผู้ท่ีพระองค์ทรง
พบนั้นยังไม่ได้เล่ือมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยังไม่รู้ไม่เข้าใจหลักธรรมในการสนทนา พระพุทธเจ้ามักทรง
เป็นฝ่ายถามน าคู่สนทนาสู่ความเข้าใจธรรมและเล่ือมใสศรัทธาในท่ีสุด และทรงส่งเสริมให้มีการสนทนาธรรม
กันในหมู่สาวก  
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เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ของการน าการเรียนรู้ความคิดรวบยอดไปใช้ในการจัดการเรียน       
การสอน จะเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท้ังผู้เรียนและผู้สอน สอดคล้องกับแนวคิดของ นาตยา ปิลันธนานนท์ 
(2542: 126) ท่ีได้กล่าวถึงประโยชน์ของการเรียนการสอนท่ีเน้นการพัฒนาความคิดรวบยอดไว้ว่า ผู้เรียน
สามารถจัดระบบความรู้ไว้อย่างเป็นระบบระเบียบท าให้จดจ าได้ง่ายและสามารถหยิบฉวยความรู้เหล่านั้นไปใช้
ให้เป็นประโยชน์ได้ การส่ือสารท าความเข้าใจร่วมกับผู้อื่นก็เป็นไปด้วยดีเพราะมีความคิดรวบยอดในเรื่องต่างๆ
สอดคล้องกัน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ (2546: 8) ความเข้าใจเกี่ยวกับ
มโนทัศน์ นับเป็นพื้นฐานในการเข้าใจส่ิงต่างๆรอบตัว มโนทัศน์จะช่วยสร้างความคุ้นเคย และความรู้สึกมั่นคง
ในการสนองตอบต่อส่ิงท่ีรับรู้ ช่วยในการตีความวินิจฉัยและตัดสิน ยิ่งเรามีมโนทัศน์หรือความเข้าใจเรื่องต่างๆ
มากเท่าใด ยิ่งท าให้เรามีเสถียรภาพมากขึ้น เมื่อต้องปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อม ช่วยให้เราเข้าใจเหตุการณ์ต่างๆ
อย่างชัดเจนและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น 

ซึ่งผลการวิจัยท่ีเกิดขึ้นนั้นยังสอดคล้องกับงานวิจัยของณิศรา สุทธิสังข์ (2555: 371-411)      
ได้ศึกษาเรื่อง ขั้นตอนการด าเนินการกล่ันแนวคิดสู่ความคิดรวบยอดในกระบวนการนามธรรมของนักเรียน จาก
การบูรณาการรูปธรรมและนามธรรม ผลการวิจัยพบว่า ขั้นตอนการด าเนินการกล่ันแนวคิดสู่ความคิดรวบยอด
ท่ีสามารถคิดได้ด้วยตนเองในกระบวนการนามธรรมของนักเรียนบนการด าเนินการแก้ปัญหาเลขคณิต
นอกเหนือจาก 4 ขั้นตอนตามกรอบแนวคิดดังกล่าวแล้ว  มีขั้นตอนท่ี 5 เกิดขึ้น คือ ขั้นขยายแนวคิดและน า
แนวคิดไปใช้ในนามธรรมซึ่งถูกสนับสนุนการค านวณและการตรวจสอบแนวคิดจากรูปธรรมอย่างคู่ขนานกัน 
โดยเฉพาะในขั้นตอนนี้นักเรียนมีการตรวจสอบและทบทวนแนวคิดของตนเอง ท าให้นักเรียนตระหนักถึง
แนวคิดท่ีถูกสร้างขึ้นและเป็นประโยชน์ส าหรับการขยายโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ต่อไป นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของพิศเพลิน ภิรมย์ไกรภักด์ิ  (2542: 61-62) ไดศึกษาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์
ของเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ พบวา ระยะท่ี 1 เด็กท่ีได้รับ
การปฏิสัมพันธ์กับเด็ก และกระตุ้นให้เด็กน าประสบการณเดิมมาใช้ เด็กสามารถเกิดความเข้าใจในเรื่องการจัด
ประเภท การเปรียบเทียบ และการเรียงล าดับ จ านวน 10 คน ระยะท่ี 2 เด็กท่ีได้รับการปฏิสัมพันธ์กับส่ือใน
รูปแบบต่าง ๆ  และเปิดโอกาสให้เด็กปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนบ้างเด็กสามารถเกิดความเข้าใจในเรื่องการวัดจ านวน 
7 คน ระยะท่ี 3 เด็กท่ีไดรับการปฏิสัมพันธ์ ประสบการณ์เดิม การกระท า และการไตร่ตรองในปริมาณใกล้เคียง
กัน เด็กสามารถเกิดความเข้าใจในเรื่องการวัดเพิ่มขึ้น จ านวน 3 คน เกิดความเข้าใจในเรื่องการอนุรักษ์ความ
ยาว 3 คน และยังไมเกิดการอนุรักษ์อีก 2 คน จากผลการวิจัยดังกล่าวจะเห็นไดวา เด็กในระดับปฐมวัยสามารถ
เกิดความคิดรวบยอดได้ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณท่ีจัดให้กับเด็ก 
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ข้อเสนอแนะ 
 

ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคิดรวบยอด เรื่อง ประวัติ
สาวก สาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่างในศาสนาพุทธ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ด้วยวิธีสอน
แบบธรรมสากัจฉาในครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อค้นพบและแนวคิดท่ีเป็นข้อเสนอแนะดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรน ำไปใช ้

1. จากการวิจัย พบว่าวิธีสอนแบบธรรมสากัจฉาเป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีให้นักเรียนได้
ลงมือปฏิบัติ มีกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น รู้จักรับฟังความเห็นผู้อื่น การน า
วิธีการสอนดังกล่าวไปใช้ ครูควรเน้นให้นักเรียนทุกคนได้น าเสนอข้อมูล แสดงออกและรับฟังความ
คิดเห็นอย่างท่ัวถึง ครูควรช่วยก าหนดประเด็นในการสนทนาให้ชัดเจน เพื่อให้นักเรียนสามารถ
สนทนาไปในทิศทางท่ีถูกต้องตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

2. การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา การจัดกิจกรรมส่งผลให้นักเรียน
เกิดความคิดรวบยอด ซึ่งครูควรเลือกเนื้อหาท่ีนักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ได้อย่างหลากหลาย    
มีประเด็นในการจัดหมวดหมู่ความรู้ท่ีชัดเจน เพื่อใหม้ีกิจกรรมท่ีนักเรียนได้สนทนาโต้ตอบกัน สามารถ
วิเคราะห์ความรู้ท่ีได้รับ แล้วน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และในขั้นกิจกรรมการแสวงหา
ความรู้ ควรมีการแนะน าและตรวจสอบแหล่งความรู้ท่ีนักเรียนใช้ให้เป็นแหล่งข้อมูลในการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ท่ีมีความหลากหลายและน่าเช่ือถือ 

3. ผู้สอนจ าเป็นต้องแนะน าและท าความเข้าใจกับนักเรียน เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบธรรมสากัจฉา หรือการสนทนาธรรม ซึ่งการสนทนาธรรมนั้นมิใช่เพียงการถามตอบหรือการ
พูดคุย แต่นักเรียนจ าเป็นต้องแสวงหาความรู้ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลท่ีหลากหลายและน่าเช่ือถือ       
น าข้อมูลท่ีค้นพบมาจัดหมวดหมู่ความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อน าความรู้ท่ีได้รับมาวิเคราะห์ประเมินค่า
โดยการสนทนาจากนักเรียนทุกคนหรือทุกกลุ่ม และน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อพิสูจน์ความรู้และทบทวน 
เพื่อให้ผู้เรียนได้มีพัฒนาการด้านความคิดรวบยอด และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นเป็นล าดับ  

4. การน าวิธีสอนแบบธรรมสากัจฉาไปใช้ ควรมีการส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนในช้ันเรียนมี
การสนทนาแลกเปล่ียนความรู้อย่างท่ัวถึง ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาความคิดรวบยอดต่อไป 

5. การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา ควรน าไปใช้กับช้ันเรียนท่ีมี
จ านวนนักเรียนไม่มากจนเกินไป เพราะจะท าให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสสนทนา แลกเปล่ียนความรู้
ความคิดเห็นท่ีตนเองได้รับจากการแลวงหาความรู้มาอย่างท่ัวถึง ซึ่งท าให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องท่ีเรียน น าไปสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคิดรวบยอดต่อไป 

6. ในขั้นตอนการวิเคราะห์และประเมินค่าความรู้ นักเรียนยังไม่ให้ความร่วมมือในการท า
กิจกรรมเท่าท่ีควร เนื่องจากนักเรียนบางคนคิดว่าเป็นกิจกรรมกลุ่ม ซึ่งไม่ใช้ความรับผิดชอบของ
ตนเอง และนักเรียนบางกลุ่มไม่กล้าท่ีจะออกมาน าเสนอความคิดของกลุ่มตนเอง ครูจึงต้องคอย
กระตุ้น และแนะน านักเรียนเพิ่มเติม 
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ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการน าวิธีสอนแบบธรรมสากัจฉาไปใช้จัดการเรียนการสอนในสาระการเรียนรู้อื่นๆ

ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เช่น สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
หน้าท่ีพลเมือง ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพราะเป็นวิธีสอนท่ีผู้เรียนได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มท่ี
ต้ังแต่เริ่มเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการคิด และเสริมสร้างกระบวนการกลุ่ม  

2. จากการวิจัยพบว่าวิธีสอนแบบธรรมสากัจฉาเป็นวิธีสอนท่ีมีจุดเด่นคือการท่ีผู้เรียนได้มี
โอกาสสนทนาแลกเปล่ียนความรู้ อันจะน าไปสู่กระบวนการคิดและการสร้างความรู้ใหม่ จึงควรน าวิธี
สอนแบบธรรมสากัจฉาไปใช้จัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดประเภทอื่นๆ 
เช่นการคิดแก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดอย่างเป็นระบบ 

3. วิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา สามารถน าไปใช้ร่วมกับกระบวนการสุนทรียสนทนา เพื่อ
พัฒนาความสามารถในการส่ือสาร ตามสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ประการ คือ ความสามารถใน
การส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
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ตารางท่ี 9  ค่าดัชนีความสอดคล้องท่ีได้จากการประเมินความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียน 
การสอนด้วยวิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา 

 

รำยกำร 

ระดับคะแนน
ควำมคิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชำญ
คนที่ 

∑R IOC 

1 2 3 
 1. องค์ประกอบของแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
   1.1 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนการสอน
ครบถ้วนตามรูปแบบของแผนการจัดการเรียนการสอน 
   1.2 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนการสอนมี
ล าดับขั้นตอนเป็นระบบ 

 
+1 
 

+1 

 
+1 
 

+1 

 
+1 
 

+1 

 
3.00 

 
3.00 

 
1.00 

 
1.00 

2. ควำมเข้ำใจที่คงทน และเจตคติ 
   2.1 ความเข้าใจท่ีคงทนสอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ และเนื้อหา 
   2.2 เจตคติสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ และ
เนื้อหา 

 
+1 
 

+1 

 
+1 
 

+1 

 
+1 
 

+1 

 
3.00 

 
3.00 

 
1.00 

 
1.00 

3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
   3.1 จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
   3.2 จุดประสง ค์การเรียนรู้ ชัดเจน สามารถวัด
พฤติกรรมได้ 
   3.3 เขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ถูกต้อง 

 
+1 
+1 
 

+1 

 
+1 
+1 
 

+1 

 
+1 
+1 
 

+1 

 
3.00 
3.00 

 
3.00 

 
1.00 
1.00 

 
1.00 

4. เนื้อหำ หรือสำระกำรเรียนรู้ 
   4.1 เนื้อหา หรือสาระการเรียนรู้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   4.2 เนื้อหา หรือสาระการเรียนรู้สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
   4.3 การจัดล าดับเนื้อหา หรือสาระการเรียนรู้มีความ
เหมาะสม 
   4.4 เนื้อหาหรือสาระการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับ
เวลา 
   4.5 เนื้อหาหรือสาระการเรียนรู้ทันสมัยหรือเป็น
ปัจจุบัน 

 
+1 
 

+1 
+1 
 

+1 
 

+1 

 
+1 
 

+1 
+1 
 

+1 
 

+1 

 
+1 
 

+1 
+1 
 

+1 
 

+1 

 
3.00 

 
3.00 
3.00 

 
3.00 

 
3.00 

 
1.00 

 
1.00 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 
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ตารางท่ี 9  ค่าดัชนีความสอดคล้องท่ีได้จากการประเมินความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียน 
การสอนด้วยวิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา 

 

รำยกำร 

ระดับคะแนน
ควำมคิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชำญ
คนที่ 

∑R IOC 

1 2 3 
5. กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
   5.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 
   5.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับเนื้อหา 
   5.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับเวลา 
   5.4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีล าดับขั้นตอนชัดเจน 
และสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน 
   5.5 กระบวนการจัดการเรียนการสอนสนองความ
ต้องการของนักเรียน และสอดรับกับการปฏิรูปการจัดการ
เรียนการสอนใหม ่

 
+1 
 

+1 
+1 
+1 
 

+1 
 

 
+1 
 

+1 
+1 
+1 
 

+1 

 
+1 
 

+1 
+1 
+1 
 

+1 

 
3.00 

 
3.00 
3.00 
3.00 

 
3.00 

 
1.00 

 
1.00 
1.00 
1.00 

 
1.00 

6. สื่อกำรเรียนกำรสอน 
   6.1 ส่ือการเรียนการสอนสอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 
   6.2 ส่ือการเรียนการสอนสอดคล้องกับเนื้อหา 
   6.3 ส่ือการเรียนการสอนสอดคล้องกับกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
   6.4 ส่ือการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับผู้เรียน 

 
+1 
 

+1 
+1 
 

+1 

 
+1 
 

+1 
+1 
 

+1 

 
+1 
 

+1 
+1 
 

+1 

 
3.00 

 
3.00 
3.00 

 
3.00 

 
1.00 

 
1.00 
1.00 

 
1.00 

7. กำรวัด และกำรประเมิน 
   7.1 การวัด และการประเมินสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 
   7.2 การวัด และการประเมินสอดคล้องกับกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
   7.3 การใช้ภาษา  ถูกต้อง ชัดเจน ตรงประเด็น 
   7.4 เครื่องมือท่ีใช้วัดผลมีความเหมาะสมกับเนื้อหา 
   7.5 การวัด และการประเมินมีเกณฑ์การประเมินท่ี
เหมาะสม 

 
+1 
 

+1 
 

+1 
+1 
+1 

 
+1 
 

+1 
 

+1 
+1 
+1 

 
+1 
 

+1 
 

+1 
+1 
+1 

 
3.00 

 
3.00 

 
3.00 
3.00 
3.00 

 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 
1.00 
1.00 
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ตารางท่ี 10 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ประวัติสาวก 
  สาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่าง ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 4  
 

ข้อ ข้อค ำถำม 

ระดับควำมคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชำญ 

คนที ่ ∑R IOC 

1 2 3 

1 

เงื่อนไขท่ีพระอานนท์ได้ขอจากพระพุทธเจ้าก่อนรบัหน้าท่ี
เป็นพุทธอุปัฏฐากประจ าของพระพุทธเจ้าท่ีว่า  "ถ้าท่าน
สงสัยเรื่องใด ต้องให้เข้าเฝ้าซักถามให้หายข้อสงสัยทันที" 
แสดงถึงคุณธรรมอันเป็นแบบอย่างในเรื่องใด  (ระดับการ
วัดพฤติกรรมวิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2 
พระอานนท์บรรลุพระอรหันตผลในลักษณะอิริยาบถใด  
(ระดับการวัดพฤติกรรมความรู้) 

+1 0 +1 2.0 0.67 

3 
เหตุใดก่อนท่ีพระอานนท์จะรับเป็นพุทธอุปัฏฐาก จึงขอพร 
8 ประการจากพระพุทธเจ้า (ระดับการวัดพฤติกรรม
วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4 

-ถ้าจักไม่ประทานจีวรอันประณีตท่ีพระองค์ได้แล้วแก่ข้า
พระองค์ 
-ถ้าจักไม่ประทานบิณฑบาตอันประณีตท่ีพระองค์ได้แล้ว
แก่ข้าพระองค์ 
-ถ้าจักไม่โปรดให้ข้าพระองค์อยู่ในท่ีประทับของพระองค์ 
-ถ้าจักไม่ทรงพาข้าพระองค์ไปในท่ีท่ีทรงรับนิมนต์ไว้ 
พร 4 ข้อข้างต้น ท่ีพระอานนท์กราบทูลขอด้วยเหตุใด
(ระดับการวัดพฤติกรรมวิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

5 

“ถ้าพระองค์แสดงธรรมเทศนาเรื่องใดในท่ีลับหลังข้า
พระองค์ ขอได้โปรดตรัสแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องนั้นแก่
ข้าพระองค์อีกครั้ง” จากข้อความดังกล่าว สอดคล้องกับ
คุณธรรมของพระอานนท์ข้อใด  
(ระดับการวัดพฤติกรรมวิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

6 
พระอานนท์เป็นสหชาติกับพระพุทธเจ้า หมายความว่า
อย่างไร (ระดับการวัดพฤติกรรมเข้าใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

7 
ข้อใดแสดงให้เห็นว่า พระอานนท์เป็นพหูสูต  
(ระดับการวัดพฤติกรรมวิเคราะห์) 

0 +1 +1 2.0 0.67 
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ตารางท่ี 10  ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ประวัติสาวก 
สาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่าง ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 4 (ต่อ) 

 

ข้อ ข้อค ำถำม 

ระดับควำมคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชำญ  

คนที่ ∑R IOC 

1 2 3 

8 
เหตุใดพระอานนท์จึงนิพพานกลางอากาศ 
(ระดับการวัดพฤติกรรมความรู้) 

+1 0 +1 2.0 0.67 

9 

“ในการสังคายนาครั้งท่ี 1 หลังจากพระพุทธเจ้า
เสด็จปรินิพพานไปแล้ว 3 เดือน พระอุบาลีเป็นผู้
วิสัชนาพระวินัย  พระอานนท์เป็นผู้วิสัชนาพระ
ธรรม” จากข้อความดังกล่าว แสดงว่าพระอานนท์
เป็นเอตทัคคะในข้อใด  
(ระดับการวัดพฤติกรรมประเมินค่า) 

+1 +1 0 2.0 0.67 

10 
“พระอานนท์เป็นพุทธอุปัฏฐากผู้เลิศ” จากข้อความ
ดังกล่าว นักเรียนสามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างไร  (ระดับการวัดพฤติกรรมน าไปใช้) 

+1 0 +1 2.0 0.67 

11 
ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของพระอานนท์ 
(ระดับการวัดพฤติกรรมความรู้) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

12 
บุคคลใดควรน าคุณธรรมของพระอานนท์ไปใช้
แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต  
(ระดับการวัดพฤติกรรมสร้างสรรค์) 

+1 +1 0 2.0 0.67 

13 

“นายตู่ได้รับเลือกให้ปฏิบั ติหน้าท่ีเลขานุการ ของ
รัฐมนตรีท่านหน่ึง และปฏิบัติงานตามหน้าท่ีได้อย่างดี 
ได้รับการชมเชย และได้รับค่าตอบแทนพิเศษ แต่นายตู่
ไม่ขอรับค่าตอบแทนน้ัน และปฏิบัติหน้า ท่ีอย่างดี
เช่นเดิม” จากข้อความดังกล่าว สอดคล้องกับข้อใด 
(ระดับการวัดพฤติกรรมวิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

14 

พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ดูก่อนอานนท์ธรรมและวินัยท่ี
เราตถาคตแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่เธอท้ังหลาย 
ธรรมและวินัยนั้นจักเป็นศาสดาแห่งเธอท้ังหลายเมื่อ
เราล่วงลับไปแล้ว”ข้อความท่ีขีดเส้นใต้หมายความว่า
อย่างไร (ระดับการวัดพฤติกรรมเข้าใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

15 
พระพุทธเจ้าทรงเสด็จห้ามอคุลิมาลเพื่อไม่ให้ฆ่าผู้ใด 
เพราะหากกระท าจะถือเป็นบาปหนัก  
(ระดับการวัดพฤติกรรมความรู้) 

+1 0 +1 2.0 0.67 
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ตารางท่ี 10  ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ประวัติสาวก 
สาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่าง ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 4 (ต่อ) 

 

ข้อ ข้อค ำถำม 

ระดับควำมคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชำญ 

คนที่ ∑R IOC 

1 2 3 

16 
ประวัติขององคุลิมาล มีลักษณะสอดคล้องกับส านวน
ในข้อใด (ระดับการวัดพฤติกรรมวิเคราะห์) 

0 +1 +1 2.0 0.67 

17 
ข้อใดคือคุณธรรมของพระองคุลิมาลท่ีนักเรียนควร
ยึดถือเป็นแบบอย่าง  
(ระดับการวัดพฤติกรรมประเมินค่า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

18 
องคุลิมาลมีช่ือเดิมว่าอะไร  
(ระดับการวัดพฤติกรรมความรู้) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

19 
สาเหตุท่ี ท่ีอาจารย์ก าหนดให้ขององคุลิมาล ครุ
ทักษิณา(ของบูชาครู) เป็นนิ้วมือ 1000 นิ้ว คืออะไร 
(ระดับการวัดพฤติกรรมวิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

20 
“เราหยุดแล้ว แต่ท่านยังไม่หยุด” หมายความว่า
อย่างไร(ระดับการวัดพฤติกรรมเข้าใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

21 
เหตุใด พระพุทธเจ้าจึงเสด็จไปโปรดองคุลิมาล 
(ระดับการวัดพฤติกรรมความรู้) 

0 +1 +1 2.0 0.67 

22 
ใครสามารถน าคุณธรรมจากเรื่ององคุลิมาลมาใช้ได้ดี
ท่ีสุด (ระดับการวัดพฤติกรรมสร้างสรรค์) 

+1 +1 0 2.0 0.67 

23 
บุคคลท่ีปฏิบัติตามคุณธรรมท่ีควรยึดถือเป็น
แบบอย่างของพระองคุลิมาลคือบุคคลใด 
(ระดับการวัดพฤติกรรมวิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

24 
ช่ือ องคุลิมาล หมายความว่าอย่างไร 
(ระดับการวัดพฤติกรรมความรู้) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

25 
เหตุการณ์ท่ีแสดงให้เห็นว่าองคุลิมาลเป็นผู้มีความ
อดทนคือเหตุการณ์ใด(ระดับการวัดพฤติกรรมเข้าใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 10  ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ประวัติสาวก  
สาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่าง ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 4 (ต่อ) 

 

ข้อ ข้อค ำถำม 

ระดับควำมคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชำญ 

คนที่ ∑R IOC 

1 2 3 

26 
องคุลิมาล เดิมช่ืออหิงสกะ ซึ่งแปลว่าผู้ไม่เบียดเบียน
ใคร เหตุใดองคุลิมาลจึงกลายเป็นมหาโจรผู้ล่ามาลัย
นิ้วมือ (ระดับการวัดพฤติกรรมเข้าใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

27 
นางกีสาโคตรมีเถรีเดินสอบถามหาเมล็ดพันธุ์ผักกาด
จากเรือนท่ีไม่มีคนตายแต่นางก็ไม่พบ ท าให้นางได้แง่
คิดเกี่ยวกับเรื่องใด(ระดับการวัดพฤติกรรมวิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

28 
เพราะเหตุใดพระนางกีสาโคตรมีเถรีจึงได้สติกลับคืน
มา (ระดับการวัดพฤติกรรมเข้าใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

29 

เมื่อพระนางกีสาโคตรมีเถรีได้ฟังพระพระพุทธเจ้า
แสดงธรรมก็เกิดดวงตาเห็นธรรม ค าว่า “ดวงตาเห็น
ธรรม” หมายความว่าอย่างไร  
(ระดับการวัดพฤติกรรมเข้าใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

30 
นักเรียนควรน าคุณธรรมของพระกีสาโคตรมีเถรีไปใช้
ในเหตุการณ์ใด(ระดับการวัดพฤติกรรมน าไปใช้) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

31 

หากนักเรียนพบว่ามีบุคคลท่ีรู้จักได้เสียคนใน
ครอบครัวไปจนมีความโศกเศร้าเป็นเวลานาน 
นักเรียนควรน าชีวิตของผู้ใดมาแนะให้คิด 
(ระดับการวัดพฤติกรรมน าไปใช้) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

32 
พระพุทธเจ้ายกย่องพระกีสาโคตรมีเถรีว่าเป็นเลิศใน
ด้านใด (ระดับการวัดพฤติกรรมความรู้) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

33 
พระกีสาโคตรมีเถรีมีความทุกข์เพราะเรื่องใด 
(ระดับการวัดพฤติกรรมความรู้) 

0 +1 +1 2.0 0.67 

34 
พระกีสาโคตรมีเถรีสามารถแก้ปัญหาความทุกข์ได้
เพราะเหตุใด (ระดับการวัดพฤติกรรมเข้าใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

35 
พระปฏาจาราเถรี มีคุณธรรมท่ีเด่นชัดท่ีสุดได้แก่ข้อ
ใด (ระดับการวัดพฤติกรรมวิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

36 
ผู้ใดน าความรู้ท่ีได้จากการศึกษาเรื่อง พระปฏาจารา
เถรี มาปรับใช้ในการแก้ปัญหาชีวิต 
(ระดับการวัดพฤติกรรมน าไปใช้) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 10  ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ประวัติสาวก 
สาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่าง ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 4 (ต่อ) 

 

ข้อ ข้อค ำถำม 

ระดับควำมคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชำญ 

คนที่ ∑R IOC 

1 2 3 

37 
พระปฏาจาราเถรี ได้เทน้ าลงแผ่นดิน น้ าไหลไปไม่ไกลก็
ซึมหายไป เหตุการณ์นี้ท าให้ท่านบรรลุธรรมอย่างไร 
(ระดับการวัดพฤติกรรมวิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

38 
ประวัติของพระปฏาจาราเถรี สอดคล้องกับหลักโยนิโส
มนสิการในข้อใด (ระดับการวัดพฤติกรรมวิเคราะห์) 

0 +1 +1 2.0 0.67 

39 
หลังจากท่ีสูญเสีย สามี ลูก พ่อแม่ และพี่ชาย นางปฏา
จาราเถรี เป็นเช่นไร (ระดับการวัดพฤติกรรมความรู้) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

40 
พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องใด จึงท า
ให้นางปฏจาราเถรีได้สติกลับคืนมา (ระดับการวัด
พฤติกรรมความรู้) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

41 
เรื่องราวของนางปฏาจาราเถรี เหมาะสมกับการให้
ก าลังใจบุคคลในข้อใดมากท่ีสุด (ระดับการวัดพฤติกรรม
น าไปใช้) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

42 
จากการศึกษาเรื่องนางปฏาจาราเถรี นักเรียนได้ข้อคิด
ในเรื่องใดมากท่ีสุด (ระดับการวัดพฤติกรรมวิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

43 
พระนางมัลลิกาเป็นผู้มีคุณธรรมเด่นชัดในเรื่องใด(ระดับ
การวัดพฤติกรรมเข้าใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

44 

จากเหตุการณ์ท่ีพระเจ้าปเสนทิโกศลให้ทหารไปดักฆ่า
สามีและลูกของนางมัลลิกาแต่นางไม่เศร้าโศกเสียใจ 
แสดงว่านางมีคุณธรรมข้อใด (ระดับการวัดพฤติกรรม
วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

45 
เพราะเหตุใดสามีของนางมัลลิกาจึงต้องอุ้มนางและพา
ไปยังสระโบกขรณี(ระดับการวัดพฤติกรรมความรู้) 

0 +1 +1 2.0 0.67 

46 
ข้อใดไม่ใช่คุณธรรมของนางมัลลิกา (ระดับการวัด
พฤติกรรมเข้าใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 10  ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ประวัติสาวก  
สาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่าง ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 4 (ต่อ) 

 

ข้อ ข้อค ำถำม 

ระดับควำมคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชำญ 

คนที่ ∑R IOC 

1 2 3 

45 
เพราะเหตุใดสามีของนางมัลลิกาจึงต้องอุ้มนางและ
พาไปยังสระโบกขรณี(ระดับการวัดพฤติกรรมความรู้) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

46 
ข้อใดไม่ใช่คุณธรรมของนางมัลลิกา (ระดับการวัด
พฤติกรรมเข้าใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

47 
ตามความเช่ืออดีต ถือว่าสตรีท่ีไม่สามารถมีบุตรได้
จะท าให้สามีเป็นอย่างไร (ระดับการวัดพฤติกรรม
เข้าใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

48 
เมื่อบุตรของพระนางมัลลิกาตาย พระนางเรียกสะใภ้
ท้ัง 32 คนมาให้โอวาทอย่างไร  (ระดับการวัด
พฤติกรรมความรู้) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

49 
ลักษณะความอดทนต่อมรสุมชีวิตท่ีเกิดขึ้นของพระ
นางมัลลิกาสอดคล้องกับค ากล่าวในข้อใด (ระดับการ
วัดพฤติกรรมวิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

50 

“ส่ิงของย่อมมีการแตกสลายเป็นธรรมดา แตกสลาย
ไปแล้วก็แล้วไป อย่าเสียใจไปเลย” ค าพูดดังกล่าว
แสดงว่าพระนางมัลลิกามีคุณธรรมในข้อใด (ระดับ
การวัดพฤติกรรมวิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

51 
การกระท าในข้อใดท่ีแสดงว่าหมอชีวกโกมารภัจจ์
เป็นผู้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง (ระดับการวัด
พฤติกรรมเข้าใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

52 
หมอชีวกโกมารภัจจ์ได้ถวายสวนมะม่วงแด่
พระพุทธเจ้าเพื่อท าเป็นวัดถวาย วัดดังกล่าวมีชื่อว่า
อะไร (ระดับการวัดพฤติกรรมความรู้) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

53 
ชีวกโกมารภัจจ์มาณพเดินทางออกจากวังเพื่อศึกษา
วิชาการแพทย์ท่ีใด (ระดับการวัดพฤติกรรมความรู้) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

54 
ก่อนส าเร็จการศึกษาหมอชีวก โกมารภัจจ์ต้องสอบ
ความรู้ขั้นสุดท้ายด้วยวิธีการใด (ระดับการวัด
พฤติกรรมความรู้) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 10  ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ประวัติสาวก 
สาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่าง ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 4 (ต่อ) 

 

ข้อ ข้อค ำถำม 

ระดับควำมคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชำญ 

คนที่ ∑R IOC 

1 2 3 

55 
เข้อใดไม่ใช่คุณธรรมของหมอชีวก โกมารภัจจ์ 
(ระดับการวัดพฤติกรรมเข้าใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

56 

“โดนัทน้อยใจท่ีชีวิตตนเองขาดท้ังพ่อแม่ ต้องอาศัย
อยู่กับยายและฐานะไม่ดี จึงคบเพื่อนเกเร” โดนัท
ควรศึกษาชีวิตของใคร (ระดับการวัดพฤติกรรม
วิเคราะห์) 

+1 +1 0 2.0 0.67 

57 

นักเรียนนัง่อยู่บนรถโดยสารประจ าทางเมื่อรถจอด
ป้ายมีผู้สูงอายุเดินขึ้นมาแล้วไม่มีท่ีนั่ง นักเรียนจึง
สละท่ีนั่งของตนเองให้ผู้สูงอายุคนนั้น จากข้อความ
ดังกล่าวตรงกับคุณธรรมท่ีควรถือเป็นแบบอย่างของ
ใคร (ระดับการวัดพฤติกรรมน าไปใช้) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

58 
เพราะเหตุใดหมอชีวก จึงมีนามต่อท้ายว่า โกมาร
ภัจจ์ (ระดับการวัดพฤติกรรมความรู้) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

59 
หมอชีวก โกมารภัจจ์ มีบทบาทต่อพระพุทธศาสนา
ยกเว้นข้อใด (ระดับการวัดพฤติกรรมความรู้) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

60 
หมอชีวก  โกมารภั จ จ์  ไ ด้ รั บการยกย่ องจาก
พระพุทธเจ้าว่าเป็น เอตทัคคะ ด้านใด 
(ระดับการวัดพฤติกรรมความรู้) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 11  ค่าดัชนีความสอดคล้องแบบทดสอบวัดความคิดรวบยอด เรื่อง ประวัติสาวก สาวิกา 
และศาสนิกชนตัวอย่างในศาสนาพุทธของผู้เช่ียวชาญ        

 

สถำนกำรณ์ที่ ควำมคิดรวบยอด 

ระดับควำมคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชำญ 

คนที่ ∑R IOC 

1 2 3 

1 

1. บอกความหมาย  
(ข้ันอธิบายลักษณะของมโนทัศน์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2. ความสอดคล้อง (ขั้นการจ าแนก) +1 +1 +1 3.00 1.00 
3. การประยุกต์ใช้ (ข้ันระบุหรือ
อ้างอิง) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4. บอกลักษณะร่วม (ข้ันรูปธรรม) +1 +1 +1 3.00 1.00 

2 

1. บอกความหมาย  
(ข้ันอธิบายลักษณะของมโนทัศน์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2. ความสอดคล้อง (ขั้นการจ าแนก) +1 +1 +1 3.00 1.00 
3. การประยุกต์ใช้  
(ข้ันระบุหรืออ้างอิง) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4. บอกลักษณะร่วม (ข้ันรูปธรรม) +1 +1 +1 3.00 1.00 

3 

1. บอกความหมาย  
(ข้ันอธิบายลักษณะของมโนทัศน์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2. ความสอดคล้อง (ขั้นการจ าแนก) +1 +1 +1 3.00 1.00 
3. การประยุกต์ใช้  
(ข้ันระบุหรืออ้างอิง) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4. บอกลักษณะร่วม (ข้ันรูปธรรม) +1 +1 +1 3.00 1.00 

4 

1. บอกความหมาย  
(ข้ันอธิบายลักษณะของมโนทัศน์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2. ความสอดคล้อง (ขั้นการจ าแนก) +1 +1 +1 3.00 1.00 
3. การประยุกต์ใช้  
(ข้ันระบุหรืออ้างอิง) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4. บอกลักษณะร่วม (ข้ันรูปธรรม) +1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 11  ค่าดัชนีความสอดคล้องแบบทดสอบวัดความคิดรวบยอด เรื่อง ประวัติสาวก สาวิกา 
และศาสนิกชนตัวอย่างในศาสนาพุทธของผู้เช่ียวชาญ (ต่อ)         

 

สถำนกำรณ์ที่ ควำมคิดรวบยอด 

ระดับควำมคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชำญ 

คนที่ 
∑R IOC 

1 2 3 

5 

1. บอกความหมาย  
(ข้ันอธิบายลักษณะของมโนทัศน์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2. ความสอดคล้อง (ขั้นการจ าแนก) +1 +1 +1 3.00 1.00 
3. การประยุกต์ใช้  
(ข้ันระบุหรืออ้างอิง) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4. บอกลักษณะร่วม (ข้ันรูปธรรม) +1 +1 +1 3.00 1.00 

6 

1. บอกความหมาย  
(ข้ันอธิบายลักษณะของมโนทัศน์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2. ความสอดคล้อง (ขั้นการจ าแนก) +1 +1 +1 3.00 1.00 
3. การประยุกต์ใช้  
(ข้ันระบุหรืออ้างอิง) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4. บอกลักษณะร่วม (ข้ันรูปธรรม) +1 +1 +1 3.00 1.00 

7 

1. บอกความหมาย  
(ข้ันอธิบายลักษณะของมโนทัศน์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2. ความสอดคล้อง (ขั้นการจ าแนก) +1 +1 +1 3.00 1.00 
3. การประยุกต์ใช้  
(ข้ันระบุหรืออ้างอิง) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4. บอกลักษณะร่วม (ข้ันรูปธรรม) +1 +1 +1 3.00 1.00 

8 

1. บอกความหมาย  
(ข้ันอธิบายลักษณะของมโนทัศน์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2. ความสอดคล้อง (ขั้นการจ าแนก) +1 +1 +1 3.00 1.00 
3. การประยุกต์ใช้  
(ข้ันระบุหรืออ้างอิง) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4. บอกลักษณะร่วม (ข้ันรูปธรรม) +1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 12   ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ประวัติสาวก สาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่างในศาสนาพุทธ 

  
ข้อที่ ค่ำควำมยำกง่ำย (p) ค่ำอ ำนำจจ ำแนก (r) สรุปควำมหมำย 

1 0.86* 0.28 ใช้ไม่ได้ 
2 0.36 0.50 ใช้ได้ 
3 0.70 0.06* ใช้ได้ 
4 0.81* 0.06* ใช้ไม่ได้ 
5 0.53 0.28 ใช้ได้ 
6 0.67 0.44 ใช้ได้ 
7 0.64 0.72 ใช้ได้ 
8 0.58 0.83 ใช้ได้ 
9 0.50 0.11* ใช้ไม่ได้ 
10 0.25 0.17* ใช้ไม่ได้ 
11 0.58 0.72 ใช้ได้ 
12 0.56 0.68 ใช้ได้ 
13 0.61 0.33 ใช้ได้ 
14 0.64 0.28 ใช้ได้ 
15 0.95* 0.11* ใช้ไม่ได้ 
16 0.92* 0.17* ใช้ไม่ได้ 
17 0.67 0.56 ใช้ได้ 
18 1.00* 0.00* ใช้ไม่ได้ 
19 0.47 0.28 ใช้ได้ 
20 0.89* 0.22 ใช้ไม่ได้ 
21 0.47 0.17* ใช้ไม่ได้ 
22 0.64 0.06* ใช้ไม่ได้ 
23 0.89* 0.22 ใช้ไม่ได้ 
24 0.70 0.60 ใช้ได้ 
25 0.95* 0.00* ใช้ไม่ได้ 
26 0.42 0.17* ใช้ไม่ได้ 
27 0.89* 0.22 ใช้ไม่ได้ 
28 0.80 0.39 ใช้ได้ 
29 0.90* 0.17* ใช้ไม่ได้ 
30 0.95* 0.11* ใช้ไม่ได้ 

 



 

 

85 
 

 

ตารางท่ี 12   ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ประวัติสาวก สาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่างในศาสนาพุทธ (ต่อ) 

 
ข้อที่ ค่ำควำมยำกง่ำย (p) ค่ำอ ำนำจจ ำแนก (r) สรุปควำมหมำย 
31 0.95* 0.11* ใช้ไม่ได้ 
32 0.50 0.44 ใช้ได้ 
33 1.00* 0.00* ใช้ไม่ได้ 
34 1.00* 0.00* ใช้ได้ 
35 0.56 0.44 ใช้ได้ 
36 0.72 0.33 ใช้ได้ 
37 0.79 0.33 ใช้ได้ 
38 0.39 0.33 ใช้ได้ 
39 0.89* 0.11* ใช้ไม่ได้ 
40 0.83* 0.33 ใช้ไม่ได้ 
41 0.80 0.16* ใช้ไม่ได้ 
42 0.47 0.50 ใช้ได้ 
43 0.79 0.22 ใช้ได้ 
44 0.95* 0.11* ใช้ไม่ได้ 
45 0.05* 0.11* ใช้ไม่ได้ 
46 0.61 0.67 ใช้ได้ 
47 0.67 0.22 ใช้ได้ 
48 0.67 0.56 ใช้ได้ 
49 0.45 0.22 ใช้ได้ 
50 0.80 0.22 ใช้ได้ 
51 0.75 0.39 ใช้ได้ 
52 0.61 0.11* ใช้ไม่ได้ 
53 0.61 0.78 ใช้ได้ 
54 0.78 0.44 ใช้ได้ 
55 0.61 0.56 ใช้ได้ 
56 0.67 0.22 ใช้ได้ 
57 0.50 0.44 ใช้ได้ 
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ตารางท่ี 12   ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ประวัติสาวก สาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่างในศาสนาพุทธ (ต่อ) 

ข้อที่ ค่ำควำมยำกง่ำย (p) ค่ำอ ำนำจจ ำแนก (r) สรุปควำมหมำย 
57 0.50 0.44 ใช้ได้ 
58 0.72 0.56 ใช้ได้ 
59 0.61 0.44 ใช้ได้ 
60 0.80 0.17* ใช้ไม่ได้ 

เฉล่ีย 0.68 0.29  
 

หมำยเหตุ 

 1. ข้อสอบข้อท่ี 1, 4, 15, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 39, 40 และ 44 มี
ค่าความยากง่าย (p) มากกว่า 0.80 จัดเป็นข้อสอบท่ีง่ายเกินไปจึงตัดออก 

 2. ข้อสอบข้อท่ี 45 มีค่าความยากง่าย (p) น้อยอกว่า 0.20 จัดเป็นข้อสอบท่ียากเกินไปจึงตัด
ออก 

 3. ข้อสอบข้อท่ี 3, 4, 9, 10, 15, 16, 18, 21, 22, 25, 26, 29, 33, 34, 39, 41, 44, 45, 52,   
และ 60 มีค่าอ านาจจ าแนก (r) น้อยกว่า 0.20 จัดเป็นข้อสอบท่ีไม่สามารถจ าแนกเด็กเก่งและเด็กอ่อน
ได้จึงตัดออก 

 4. เนื่องจากมีข้อสอบเกินจ านวนท่ีต้องการจึงตัดออกแบบเจาะจง ได้แก่ ข้อสอบข้อท่ี 2, 5, 
และ 58  

 5. รวมตัดข้อสอบออกท้ังหมด 30 ข้อ และคงเหลือข้อสอบ 30 ข้อ  

 นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง    
การเรียน เรื่อง ประวัติสาวก สาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่างในศาสนาพุทธ โดยใช้สูตร KR-20 ของ    
คูเดอร์ ริชาดสัน (Kuder Richardson) ได้เท่ากับ 0.83 
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ตารางท่ี 13 คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ประวัติสาวก สาวิกา และศาสนิก
ชนตัวอย่างในศาสนาพุทธ  

 
คนที ่ ก่อนเรียน หลังเรียน คนที ่ ก่อนเรียน หลังเรียน 

1 6 23 14 6 18 
2 9 8 15 7 25 
3 5 25 16 6 22 
4 7 24 17 5 25 
5 6 20 18 8 25 
6 9 22 19 8 24 
7 8 18 20 10 21 
8 7 23 21 9 24 
9 6 26 22 10 27 
10 7 22 23 8 23 
11 9 23 24 7 21 
12 8 19 25 6 22 
13 8 20    

ก่อนเรียน x̄  = 7.36 S.D. = 1.41 
หลังเรียน x̄  = 22.04 S.D. = 3.61 
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ตารางท่ี 14  ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัด
ความคิดรวบยอด เรื่อง ประวัติสาวก สาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่างในศาสนาพุทธ  

 
สถำนกำรณ์ที ่ ข้อที่ ค่ำควำมยำกง่ำย  

(p) 
ค่ำอ ำนำจจ ำแนก 

 (r) 
สรุปควำมหมำย 

1 

1 0.77 0.20 ใช้ได้ 
2 0.63 0.27 ใช้ได้ 
3 0.69 0.29 ใช้ได้ 
4 0.69 0.24 ใช้ได้ 

2 

1 0.69 0.20 ใช้ได้ 
2 0.67 0.27 ใช้ได้ 
3 0.65 0.20 ใช้ได้ 
4 0.77 0.24 ใช้ได้ 

3 

1 0.75 0.22 ใช้ได้ 
2 0.73 0.20 ใช้ได้ 
3 0.69 0.29 ใช้ได้ 
4 0.69 0.24 ใช้ได้ 

4 

1 0.67 0.22 ใช้ได้ 
2 0.71 0.27 ใช้ได้ 
3 0.67 0.22 ใช้ได้ 
4 0.69 0.29 ใช้ได้ 

5 

1 0.75 0.22 ใช้ได้ 
2 0.65 0.20 ใช้ได้ 
3 0.71 0.22 ใช้ได้ 
4 0.67 0.22 ใช้ได้ 

6 

1 0.63 0.22 ใช้ได้ 
2 0.69 0.20 ใช้ได้ 
3 0.60 0.20 ใช้ได้ 
4 0.65 0.20 ใช้ได้ 

7 

1 0.67 0.22 ใช้ได้ 
2 0.63 0.27 ใช้ได้ 
3 0.65 0.20 ใช้ได้ 
4 0.60 0.16* ใช้ได้ 
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ตารางท่ี 14  ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัด
ความคิดรวบยอด เรื่อง ประวัติสาวก สาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่างในศาสนาพุทธ 
(ต่อ) 

 
สถำนกำรณ์ที ่ ข้อที่ ค่ำควำมยำกง่ำย 

(p) 
ค่ำอ ำนำจจ ำแนก 

(r) 
สรุปควำมหมำย 

8 1 0.71 0.18* ใช้ไม่ได้ 
2 0.69 0.16* ใช้ไม่ได้ 
3 0.67 0.22 ใช้ได้ 
4 0.75 0.22 ใช้ได้ 

เฉล่ีย 0.68 0.22  
 
หมำยเหตุ 
 1. แบบทดสอบวัดความคิดรวบยอด เรื่อง ประวัติสาวก สาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่างใน
ศาสนาพุทธ สถานการณ์ท่ี 7 ข้อท่ี 4 และ สถานการณ์ท่ี 8 ข้อท่ี 1 และ 2 มีค่าอ านาจจ าแนก (r) 
น้อยกว่า 0.20 จัดเป็นข้อสอบท่ีไม่สามารถจ าแนกเด็กเก่งและเด็กอ่อนได้ จึงตัดออก 
 2. เพื่อให้ได้แบบทดสอบวัดความคิดรวบยอด เรื่อง ประวัติสาวก สาวิกา และศาสนิกชน
ตัวอย่างในศาสนาพุทธ ตามท่ีก าหนดไว้ จึงตัดสถานการณ์ท่ี 5 และข้อท่ี 6 ออกแบบเจาะจง 

3. รวมตัดแบบทดสอบวัดความคิดรวบยอด เรื่อง ประวัติสาวก สาวิกา และศาสนิกชน
ตัวอย่างในศาสนาพุทธ ท้ังหมด 4 สถานการณ์ จ านวน 16 ข้อ และคงเหลือแบบทดสอบวัดความคิด
รวบยอด เรื่อง ประวัติสาวก สาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่างในศาสนาพุทธ ท้ังหมด 4 สถานการณ์ 
จ านวน 16 ข้อ ตามท่ีก าหนดไว้ 
 นอกจากนี้ผู้วิจัยได้หาค่าความเช่ือมั่น (Relibility) ของแบบทดสอบวัดความคิดรวบยอด เรื่อง 
ประวัติสาวก สาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่างในศาสนาพุทธ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  โดยใช้
สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha Coefficient) ได้เท่ากับ 0.96 
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ตารางท่ี 15  คะแนนเฉล่ียความคิดรวบยอด เรื่อง ประวัติสาวก สาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่างใน
ศาสนาพุทธ จ าแนกรายด้าน 

 

ท่ี 

ควำมคิดรวบยอด 

คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ 
ควำมสำมำรถ 

บอก
ลักษณะร่วม 
(ขั้นรูปธรรม) 

กำร
ประยุกต์ใช้ 
(ขั้นระบุหรือ

อ้ำงอิง) 

ควำม
สอดคล้อง 
(ขั้นกำร
จ ำแนก) 

บอก
ควำมหมำย 
(ขั้นอธบิำย
ลักษณะของ
มโนทัศน์) 

1 2.25 1.50 1.05 2.00 1.81 ดี 
2 1.50 1.75 1.75 2.00 1.75 ดี 
3 2.75 2.75 2.00 2.75 2.56 ดีมาก 
4 2.25 1.75 1.75 2.25 2.00 ดี 
5 3.00 3.00 1.75 2.75 2.62 ดีมาก 
6 3.00 3.00 2.00 2.75 2.69 ดีมาก 
7 2.75 2.25 2.00 2.50 2.36 ดีมาก 
8 2.50 2.25 2.00 2.75 2.38 ดีมาก 
9 2.50 2.00 2.75 2.50 2.44 ดีมาก 
10 2.00 1.50 1.75 2.25 1.88 ดี 
11 2.25 1.75 2.00 2.25 2.06 ดี 
12 2.00 1.75 2.00 2.50 2.06 ดี 
13 1.25 1.00 1.75 2.00 1.50 พอใช้ 
14 2.00 1.75 2.00 2.00 1.94 ดี 
15 1.50 2.00 1.50 1.50 1.63 พอใช้ 
16 2.00 2.00 1.50 2.00 1.88 ดี 
17 1.75 1.50 2.00 3.00 2.06 ดี 
18 2.25 2.25 2.00 2.50 2.25 ดี 
19 2.00 2.00 2.25 2.25 2.13 ดี 
20 1.50 2.25 1.50 2.50 1.94 ดี 
21 2.00 2.00 2.00 2.75 2.19 ดี 
22 2.75 3.00 3.00 3.00 2.94 ดีมาก 
23 2.00 2.25 2.00 2.00 2.06 ดี 
24 2.25 2.25 2.00 2.00 2.13 ดี 
25 2.50 2.25 2.25 2.25 2.31 ดี 
x̄   2.18 2.07 1.96 2.36 2.14 ดี 
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ภำคผนวก ค 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 
 
แผนการจัดการเรียนการสอน เรื่อง ประวัติสาวก สาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่างในศาสนาพุทธ   
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ประวัติสาวก สาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่าง

ในศาสนาพุทธ  
แบบทดสอบวัดความคิดรวบยอด เรื่อง ประวัติสาวก สาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่างใน

ศาสนาพุทธ  
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แผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ี 1 

(โดยใช้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยวิธีสอนแบบธรรมสำกัจฉำ) 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม                  โรงเรียนรัตนำธิเบศร์  
รำยวิชำ ส 31101 ศำสนำ ศีลธรรม จริยธรรม 1          ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4  ภำคเรียนที่ 2 
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 2 เร่ือง ประวัติสำวก สำวิกำ และศำสนิกชนตัวอย่ำง    
เร่ือง  พระอำนนท ์        จ ำนวน  2  คำบ 
 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
 ส  1.1  รู้และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ี
ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาท่ีถูกต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 
ตัวชี้วัด 
 ส  1.1  ม. 4-6/14  วิเคราะห์ข้อคิดและแบบอย่างการด าเนินชีวิตจากประวัติสาวกและ     
ศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ีก าหนด 
 
ควำมเข้ำใจที่คงทน 
 พระอานนท์ เป็นพุทธอุปัฏฐากผู้เลิศของพระพุทธเจ้า เป็นผู้มีสติปัญญา และจ าพระธรรมได้
มาก อันเกิดจากวิริยะ คือความพยายามอย่างไม่ท้อถอย   
 
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
 1. อธิบายประวัติความเป็นมาและผลงานโดยสังเขปของพระอานนท์ 
 2. วิเคราะห์หลักธรรม คุณธรรม หรือข้อคิดท่ีควรยึดถือเป็นแบบอย่างของพระอานนท์ 
 3. บอกแนวทางในการน าหลักธรรม คุณธรรม หรือข้อคิด มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างเหมาะสม 
 
สำระกำรเรียนรู้ 
 ประวัติพระอานนท์ 
 ผลงานของพระอานนท์ 
 หลักธรรม คุณธรรม หรือข้อคิดของพระอานนท์ 
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สมรรถนะส ำคัญ 
 1. ความสามารถในการคิด 
 2. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
ทักษะ/ กระบวนกำร 
 1. ทักษะการสรุปความ   
 2. ทักษะการคิดวิเคราะห์  
 3. ทักษะการท างานกลุ่ม 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 3. มุ่งมั่นในการท างาน 
 
ภำระ/ ช้ินงำน 

 ใบงานท่ี 1.1 แบบบันทึกความรู้จากการสนทนาธรรม 
 ใบงานท่ี 1.2 เรื่องพระอานนท์ 

 
กำรวัดและประเมินผล 

ขอบเขตกำรวัด วิธีกำร เคร่ืองมือ ผู้ประเมิน 
ด้ำนทักษะควำมรู้ 

- ประวัติพระอานนท์ 
- คุณธรรมที่ควรยึดถือเป็น

แบบอย่าง 

- การสนทนาธรรม 
- การตรวจใบงานที่ 1.1 แบบ

บันทึกความรู้จากการสนทนาธรรม 
- การตรวจใบงานที่ 1.2 เรื่อง

พระอานนท์ 

- หัวข้อการสนทนาธรรม 
- ใบงานที ่1.1 แบบ

บันทึกความรู้จากการ
สนทนาธรรม 

- ใบงานที่ 1.2 เรื่องพระ
อานนท์ 

 
คร ู

ด้ำนทักษะ/กระบวนกำร 
- ทักษะการสรุปความ   
- ทักษะการคิดวิเคราะห์  
- ทักษะการท างานกลุ่ม 
 

- การตรวจใบงานที่ 1.1 แบบ
บันทึกความรู้จากการสนทนาธรรม 

- การตรวจใบงานที่ 1.2 เรื่อง
พระอานนท์ 

- การสังเกตพฤติกรรม 

- ใบงานที ่1.1 แบบ
บันทึกความรู้จากการ
สนทนาธรรม 

- ใบงานที่ 1.2 เรื่องพระ
อานนท์ 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

 
คร ู

ด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการท างาน 

 
การสังเกตพฤติกรรม 

 
แบบสังเกตพฤติกรรม 

 
คร ู
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กิจกรรมกำรเรียนรู้  (คำบที่ 1) 
 ขั้นที่ 1 กำรแสวงหำควำมรู้ 
  1.1 ให้นักเรียนดูวีดิทัศน์พุทธประวัติ ตอนเจ้าชายท้ัง 6 ออกผนวช จากนั้นครูและ
นักเรียนร่วมสนทนาเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของวีดิทัศน์ท่ีได้ดู  
  1.2 ครูถามค าถามนักเรียนดังนี้ “ใครคือพุทธอุปปัฏฐากของพระพุทธเจ้า และมี
ความส าคัญอย่างไร” จากนั้นครูเช่ือมโยงความรู้จากค าตอบนักเรียนสู่เรื่อง พระอานนท์ 
  1.3 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน จากนั้นให้นักเรียนทุกคนในกลุ่มค้นคว้าหา
ความรู้ เรื่อง พระอานนท์ จากใบความรู้เรื่องพระอานนท์ หรือแหล่งความรู้อื่นเช่น หนังสือเรียน 
อินเตอร์เน็ต และจดบันทึกความรู้ท่ีได้รับ โดยให้เวลาประมาณ 15 นาที และให้เขียนสรุปลงในใบงาน
ท่ี 1.1   
 ขั้นที่ 2 กำรค้นพบประเด็นควำมรู้ 
  2.1 ครูผู้สอนก าหนดประเด็นในการสนทนาธรรมให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่ม 3 ประเด็น 
ดังนี ้
   - ประวัติพระอานนท์ต้ังแต่เสด็จออกผนวช จนถึงนิพพาน 
   - ผลงานส าคัญของพระอานนท์ เช่น การรับเป็นพุทธอุปปัฏฐาก การระงับ
ความแตกแยกในพุทธจักร การท าปฐมสังคายนา 
   - หลักธรรม คุณธรรม หรือข้อคิด ท้ังหมดท่ีได้จากการศึกษาเรื่องพระ
อานนท์ เช่น ไตรลักษณ์ ไตรสิกขา วิริยะ สติ ขันติ 
  นักเรียนแต่ละคนน าข้อมูลท่ีตนเองค้นพบจากการศึกษาค้นคว้ามาแลกเปล่ียนความรู้ 
ความคิดเห็นภายในกลุ่มของตนเอง โดยนักเรียนทุกคนต้องน าเสนอแลกเปล่ียนความรู้ในทุกประเด็น 
ภายในเวลา 20 นาที (Obj.1, Obj.2) 
    2.2 นักเรียนในกลุ่มร่วมกันสรุปความรู้ท่ีได้รับจากการสนทนาธรรม ตามหัวข้อการ
สนทนาธรรมท่ีครูผู้สอนได้ก าหนดให้ และให้เขียนสรุปลงในใบงานท่ี 1.1 (Obj.2) 
คำบที่ 2 
 ขั้นที่ 3 กำรวิเครำะห์และประเมินค่ำควำมรู้ 
  3.1 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน าความรู้ท่ีกลุ่มตนเองได้รับจากการสนทนาธรรมและได้
บันทึกลงในใบงานท่ี 1.1 มาน าเสนอหน้าช้ันเรียน กลุ่มละ 3-5 นาที(Obj.1, Obj.2)   
  3.2 จากการน าเสนอข้อมูลของแต่ละกลุ่ม ให้นักเรียนช่วยกันสรุปความรู้ โดย
วิเคราะห์หาจุดร่วมของข้อมูลท่ีแต่ละกลุ่มน ามาเสนอ นักเรียนและครูร่วมกนัสรุปความรู้ท่ีได้จากการ
น าเสนอของนักเรียนแต่ละกลุ่ม สรุปและบันทึกลงในใบงานท่ี 1.1 (Obj.1, Obj.2)   
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  3.3 ให้นักเรียนร่วมกันตอบค าถามต่อไปนี้ 
   - หลักธรรม คุณธรรม หรือข้อคิดท่ีได้จากการศึกษาเรื่องพระอานนท์คืออะไร 
   - นักเรียนสามารถน าหลักธรรม คุณธรรม หรือข้อคิดท่ีได้จากการศึกษาเรื่อง
พระอานนท์ ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างไร 
 ขั้นที่ 4 กำรปฏิบัติเพื่อพิสูจน์ควำมรู้และทบทวน 
  4.1 ครูมอบหมายให้นักเรียนน าหลักธรรม คุณธรรม หรือข้อคิดท่ีได้จากการศึกษา
เรื่องพระอานนท์ไปทดลองใช้จริงในชีวิตประจ าวัน แล้วบันทึกลงในใบงานท่ี 1.2 เรื่องพระอานนท์ 
และน าเสนอผลการปฏิบัติในสัปดาห์ต่อไป (Obj.3)  
  
สื่อกำรเรียนรู้ 
 1. วีดิทัศน์พุทธประวัติ ตอน เจ้าชายท้ัง 6 ออกผนวช 
 2. ใบความรู้ เรื่อง พระอานนท์ 
 3. ใบงานท่ี 1.1 แบบบันทึกความรู้จากการสนทนาธรรม 
  4. ใบงานท่ี 1.2 เรื่อง พระอานนท์ 
 
หนังสืออ้ำงอิง 
 พระมหามนัส กิตฺติสาโร. (2554). หนังสือเรียนรำยวิชำพื้นฐำน พระพุทธศำสนำ กรงุเทพฯ 
  : บริษัทคุณภาพวิชาการ จ ากัด 
 พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี. (2555). หนังสือเรียนรำยวิชำพื้นฐำน พระพุทธสำสนำ กรุงเทพฯ 
  : บริษัท ส านักพิมพ์แม็ค จ ากัด  
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 ใบควำมรู้ 
เร่ืองพระอำนนท ์

 
 พระอานนท์ เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าอมิโตทนะ พระอนุชาของพระเจ้าสุทโธทนะ พระมารดาพระ
นามว่ากีสาโคตมี ท่านจึงเป็นพระอนุชาของพระพุทธเจ้า ท่านออกบวชพร้อมกับเจ้าชายภัททิยะ เจ้าชายภคุ เจ้าชาย
กิมพิละ เจ้าชายอนุรุทธะ เจ้าชายเทวทัต กับนายภูษามาลา ชื่อว่า อุบาลี 
 หลังจากบวชแล้วท่านได้ฟังโอวาทของพระปุณณมันตานีบุตรได้บรรลุโสดาปัตติผล และได้มารับหน้าท่ีพุทธ
อุปัฏฐาก ปรนนิบัติพระพุทธเจ้าจนกระทั่งหลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานได้3เดือน จึงได้บรรลุพระอรหันตผลและท่าน
บรรลุพระอรหันตผลโดยไม่อยู่ในอริยบถ 4 คือ ยืน เดิน น่ัง นอน น่ันคือ ท่านบรรลุพระอรหันตผลภายหลังจากท่ีได้
ปฏิบัติธรรมทั้งคืนขณะที่จะเอนกายลงนอนบนเตียง พอยกเท้าพ้นจากพ้ืนแต่ศีรษะยังไม่ทันถึงหมอน จิตของท่านก็
หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลาย คลายความยึดมั่นลงได้  ในขณะที่พระพุทธเจ้าหลังจากตรัสรู้แล้วไม่มีพุทธอุปัฏฐาก 
พระสงฆส์าวกต่างก็ผลัดกันท าหน้าท่ีอยู่รับใช้พระพุทธเจ้า ต่อมาพระสงฆ์สาวกเห็นสมควรว่าจักต้องมีภิกษุรูปใดรปู
หน่ึงมาท าหน้าท่ีน้ีและพระสงฆ์ทั้งหลายก็ขอร้องให้ท่านรบัหน้าท่ี    พระอานนท์จึงขอพร (เงื่อนไข) 8 ประการต่อ
พระพุทธเจ้าก่อนรับหน้าท่ีพุทธอุปัฏฐาก ดังน้ี 

1. พระพุทธองค์ต้องไม่ประทานจีวรอย่างดีแก่ท่าน 
2. ต้องไม่ประทานบิณฑบาตอย่างดีแก่ท่าน 
3. ต้องไม่ให้ท่านอยู่ในพระคันธกุฎีเดียวกับพระพุทธองค์ 
4. ต้องไม่น าท่านไปในที่นิมนต์ด้วย 
5. ต้องเสด็จไปในที่นิมนต์ที่ท่านรับไว้ 
6. ต้องให้คนที่มาแต่ไกลเพ่ือเฝ้าได้เฝ้าทันที 
7. ต้องให้ทูลถามข้อสงสัยได้ทุกเมื่อ 
8. ถ้าไม่มีโอกาสไปฟังธรรมที่ทรงแสดง ขอให้ทรงแสดงซ้ า

ให้ท่านฟังด้วย 
 ส าหรับเหตุผลที่ท่านขอพร 8 ประการน้ัน ได้แก่พรที่ 1-4 
เพ่ือแสดงให้เห็นว่าที่ท่านรับต าแหน่งพุทธอุปัฏฐากมิใช่เพ่ือลาภ
สักการะ และพรที่ 5 –7 เพ่ือแสดงว่าท่านเป็นผู้มีความปรารถนา
จะปฏิบัติหน้าท่ีพุทธอุปัฏฐากอย่างอุทิศและให้เกิดประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของพระพุทธเจ้าและพุทธบริษัท พระ
อานนท์ได้ท าหน้าท่ีพุทธอุปัฏฐากได้เป็นอย่างดีย่ิงจนได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเอตทัคคะ (ความเป็น
เลิศกว่าผู้อื่น) 5 ประการ ได้แก่ 

1. เป็นพหูสูต (ทรงจ าพุทธวจนะได้มากท่ีสุด) 
2. เป็นผู้มีสติ 
3. เป็นผู้มีคติ (แนวในการจ าพุทธวจนะ) 
4. เป็นผู้มีธิติ (ความเพียร) 
5. เป็นพุทธอุปัฏฐากผู้เลิศ 
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 ในช่วงสุดท้ายแห่งพระชนม์ชีพของพระพุทธเจ้า พระอานนท์ได้ตามเสด็จจากเมืองราชคฤห์ไปยังเมืองกุสิ
นาราได้รับถ่ายทอดพระพุทธโอวาทมากมาย ท่ียังมิเคยตรัสที่ไหนมาก่อน และหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว 
ท่านได้ถ่ายทอดให้ที่ประชุมสงฆ์อันประกอบด้วยพระอรหันต์ทรงอภิญญา 500 รูปฟังและในการสงัคายนาพระธรรม
วินัยครั้งแรกน้ี ท่านได้ท าหน้าท่ีวิสัชนาพระธรรม เมื่อท่านอายุได้ 120 พรรษา ถึงเวลานิพพาน พระญาติทั้งสองฝัง่
น้ าโรหิณีต่างก็ปรารถนาให้ท่านนิพพาน ณ บ้านเมืองของตนพระอานนท์จึงเข้าเตโชสมาบัติเหาะข้ึนในอากาศ 
อธิษฐานให้ร่างของท่านแตกออกเป็นสองส่วน ส่วนหน่ึงตกลง ณ ฝั่งเมืองกบลิพัสด์ุอีกส่วนหน่ึงตกลง ณ ฝั่งเมือง
เทวทหะ เพ่ือให้พระญาติทั้งสองฝ่ายน าอัฐิธาตุของท่านไปบรรจุไว้บูชา 
 

คุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่าง 
 1. เป็นผู้ทรงจ าธรรมไว้ได้มาก พระอานนท์ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นพหูสูต เพราะท่านทูล
ขอพรจากพระพุทธเจ้าก่อนเข้ารับต าแหน่งพุทธอุปัฏฐาก มีข้อหน่ึงความว่า ถ้าพระองค์ทรงแสดงธรรมเรื่องในในที่
ลับข้าพระองค์ ขอให้พระองค์ได้โปรดแสดงธรรมเรื่องน้ันแก่ข้าพระองค์อีกครั้งหน่ึง ซึง่แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้เอา
ใจใส่ขวนขวายในการศึกษาและทรงจ าเป็นอย่างดีย่ิง 
 2. เป็นผู้ช่วยระงับความแตกร้าวในพุทธจักร คราวที่พระชาวเมืองโกสัมพีเกิดทะเลาะวิวาทกันเป็นฝ่าย 
พระพุทธเจ้าทรงตักเตือนก็ไม่สามารถคลายทิฏฐิมานะพระเหล่าน้ันลงได้ พระองค์จึงเสด็จไปจ าพรรษาในป่าปาลิ
เลยยกะ ต่อมาพระเหล่าน้ันเกิดส านึกผิดรู้สึกละอายใจ จึงเข้าไปหาพระอานนท์ พร้อมขอร้องให้ท่านพาไปเข้าเฝ้า
พระพุทธเจ้าเพ่ือทูลขอขมา พระอานน์ได้ท าตามจนสามารถระงับความแตกร้าวให้กลับคืนสภาวะปกติได้ 
 3. เป็นผู้รับภาระในพระพุทธศาสนา ในคราวปฐมสังคายนา ท่านได้ท าหน้าท่ีวิสัชนาพระธรรม โดยรวบรวม
พระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้มาจัดเป็นหมวดหมู่ จนปรากฏเป็น พระสุตตันตปิฎก และ พระอภิธรรมปิฎก ให้
เราได้ศึกษาจนกระทั่งทุกวันน้ี 
 4. เป็นผู้สืบต่อพระศาสนา ท่านเป็นผู้มีศิษย์มาก ต่อมาศิษย์ของท่านได้มีบทบาทส าคัญในการท าสังคายนา
ครั้งที่ 2 คือ พระสัพพกามี พระยสกากัณฑบุตร และพระเรวตะ เป็นต้น แสดงถึงความเป็นผู้มีอัธยาศัยไมตรีที่
เพียบพร้อมดีงาม ท าให้มีผู้เคารพเลื่อมใสและแสดงตนเป็นศิษย์จ านวนมาก 
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ใบงำนที่ 1.1 
แบบบันทึกควำมรู้จำกกำรสนทนำธรรม 

ของนักเรียนกลุ่มที่  ................ 
 
1. ความรู้ท่ีได้จากการแสวงหาความรู้และค้นพบประเด็นความรู้ของกลุ่มตนเอง 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
2.ความรู้ท่ีได้จากการสนทนาธรรม 
- ประวัติพระอานนท์ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
- ผลงานส าคัญของพระอานนท์ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
- หลักธรรม คุณธรรม หรือข้อคิด ท้ังหมดท่ีได้จากการศึกษาเรื่องพระอานนท์  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
3. ความรู้ท่ีได้จากการวิเคราะห์และประเมินค่าความรู้ 
 ลักษณะเด่นของพระอานนท์ 

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

................................................................................................................................................................ 
 คุณค่าท่ีได้จากการศึกษาเรื่องพระอานนท์ 

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

................................................................................................................................................................ 
 แนวทางในการน าหลักธรรม คุณธรรม หรือข้อคิดท่ีได้จากการศึกษาเรื่องพระอานนท์ไปใช้ 

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

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

................................................................................................................................................................ 
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ใบงำนที่ 1.2 
เร่ือง พระอำนนท ์

 ค ำช้ีแจง จากการศึกษาเรื่องพระอานนท์ ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 

 
บันทึกกำรน ำหลักธรรม คุณธรรม ข้อคิด เร่ืองพระอำนนท์ไปใชใ้นชีวิตประจ ำวัน 

1. วันท่ี...........................หลักธรรม คุณธรรม ข้อคิด ท่ีน าไปใช้คือ.................................................. 
   นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากการน าไปปฏิบัติ
................................................................................................................................................................ 
   ความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติคือ.................................................................................................. 
   ผลท่ีได้รับคือ....................................................................................................................................... 
   ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ในครั้งต่อไป
................................................................................................................................................................ 
2. วันท่ี...........................หลักธรรม คุณธรรม ข้อคิด ท่ีน าไปใช้คือ......................................................... 
   นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากการน าไปปฏิบัติ
................................................................................................................................................................   
ความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติคือ...................................................................................................... 
   ผลท่ีได้รับคือ...................................................................................................................................... 
   ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ในครั้งต่อไป
................................................................................................................................................................ 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
เร่ือง ประวัติสำวก สำวิกำ และศำสนิกชนตัวอย่ำง 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 โรงเรียนรัตนำธิเบศร์ จ ำนวน 30 ข้อ เวลำ 30 นำที 
 

ค ำช้ีแจง  ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว แล้วฝนค าตอบลงในกระดาษค าตอบท่ี
แจกให้ 

 
1.  เง่ือนไขที่พระอำนนท์ได้ขอจำกพระพุทธเจ้ำก่อนรับหน้ำที่เป็นพุทธอปุัฏฐำกประจ ำของ
พระพุทธเจ้ำที่ว่ำ  "ถ้ำท่ำนสงสัยเร่ืองใด ต้องใหเ้ข้ำเฝ้ำซักถำมให้หำยข้อสงสัยทันที" แสดงถึง
คุณธรรมอันเป็นแบบอย่ำงในเร่ืองใด 
 ก. เป็นผู้มีสติเสมอ 
 ข. เป็นผู้ใฝ่รู้อย่างยิ่ง 
 ค. เป็นผู้มีความเพียรพยายาม 
 ง. เป็นผู้มีหลักในการจ าพุทธวจนะ 
2. เหตุใดก่อนที่พระอำนนท์จะรับเป็นพุทธอุปัฏฐำก จึงขอพร 8 ประกำรจำกพระพุทธเจ้ำ 
     ก. เป็นส่ิงตอบแทนในการท าหน้าท่ี 
     ข. เพราะไม่อยากรับหน้าท่ีพุทธอุปัฏฐาก 
     ค. เพื่อให้สามารถท าหน้าท่ีพุทธอุปัฏฐากได้อย่างดีท่ีสุด  
    ง. อยากให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์จากการท าหน้าท่ีของตน 
3. พระอำนนท์เป็นสหชำติกับพระพุทธเจ้ำ หมำยควำมว่ำอย่ำงไร 
     ก. พระอานนท์ติดตามพระพุทธเจ้าไปทุกแห่ง 
     ข. พระอานนท์มีลักษณะเหมือนกับพระพุทธเจ้า 
     ค. พระอานนท์จ าธรรมของพระพุทธเจ้าได้ท้ังหมด 
     ง. พระอานนท์เกิดวัน เดือน ปีเด่ียวกันกับพระพุทธเจ้า 
4. ข้อใดแสดงให้เห็นว่ำ พระอำนนท์เป็นพหูสูต 
     ก. พระอานนท์จ าพุทธวจนะได้มากท่ีสุด 
    ข. พระอานนท์ได้บรรละเป็นพระอรหันต์ 
     ค. พระอานนท์ยอมสละชีวิตถวายเป็นพุทธบูชา 
    ง. พระอานนท์ดูแลปฏิบัติพุทธองค์อย่างใกล้ชิด 
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5. “ในกำรสังคำยนำคร้ังที่ 1 หลังจำกพระพุทธเจ้ำเสด็จปรินิพพำนไปแล้ว 3 เดือนพระอุบำลเีปน็
ผู้วิสัชนำพระวินัย พระอำนนท์เป็นผู้วิสัชนำพระธรรม” จำกข้อควำมดังกล่ำว แสดงว่ำพระ
อำนนทเ์ป็นเอตทัคคะในข้อใด 
     ก. เป็นพหูสูต 
     ข. เป็นผู้มีสติ 
     ค. เป็นผู้มิคติ 
     ง. เป็นผู้มธิติ 
6. “พระอำนนทเ์ปน็พุทธอุปัฏฐำกผู้เลิศ” จำกข้อควำมดังกล่ำว นักเรียนสำมำรถน ำมำใช้ใน
ชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงไร 
     ก. ความกตัญญูต่อบิดามาดา 
     ข. อดทนอดกล้ันต่อส่ิงยั่วยุต่างๆ 
     ค. มีความมั่นคงในพระพุทธศาสนา 
     ง. ขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียน 
7. บุคคลใดน ำคุณธรรมของพระอำนนท์ไปใช้แกป้ัญหำในกำรด ำเนินชีวิต 
     ก. เก๋อ่านหนังสือไม่รู้เรื่อง ขาดก าลังใจในการเรียน 
     ข. ก้อยมีปัญหากับคนรัก จะต้องเลิกกัน ท้ังๆท่ีก าลังจะแต่งงาน 
     ค. ตุ้ยไม่ค่อยมีเพื่อนคบ เพราะมีความมั่นใจในตนเองสูง ไม่ฟังใคร 
     ง. ต้อมไม่อยากกลับบ้านเพราะรู้สึกว่าคนในครอบครัวไม่รักตนเอง 
8. ข้อใดคือคุณธรรมของพระองคุลิมำลที่นักเรียนควรยึดถือเป็นแบบอย่ำง 
     ก. มีวาทศิลป์ในการพูด 
     ข. มั่นคงในพระรัตนตรัย 
     ค. เป็นคนขยันและต้ังใจในการเรียน 
     ง. เป็นคนช่างสังเกตและรู้จักกาลเทศะ 
9. สำเหตุที่ที่อำจำรย์ก ำหนดให้ขององคุลิมำล ครุทักษิณำ(ของบูชำครู) เป็นนิ้วมือ 1000 นิ้ว คือ
อะไร 

ก. เพราะต้องการให้เกิดความยากล าบากในการส าเร็จวิชา 
ข. เพราะนิ้วมือเป็นสัญลักษณ์แก่งความส าเร็จ 
ค. ไม่ต้องการให้องคุลิมาลส าเร็จการศึกษา 
ง. เพราะต้องการให้องคุลิมาลตาย 
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10. “เรำหยุดแล้ว แต่ท่ำนยังไม่หยุด” หมำยควำมว่ำอย่ำงไร 
     ก. หยุดพูด 
     ข. หยุดเคล่ือนไหว 
     ค. หยุดจากอบายมุข 
    ง. หยุดการกระท าในทางท่ีผิด 
11. ใครสำมำรถน ำคุณธรรมจำกเร่ืององคุลิมำลมำใช้ได้ดีที่สุด 
     ก. นักโทษ 
     ข. นักเลง 
     ค. นักวิชาการ 
     ง. นักการเมือง 
12. บุคคลที่ปฏิบัติตำมคุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่ำงของพระองคุลิมำลคือบุคคลใด 

 ก. เป็ดมีความเล่ือมใสศรัทธาในพระพุทธศาสานาและมักจะท าบุญเมื่อมีโอกาสเสมอ 
 ข. เปาเคยเป็นผู้ต้องโทษจ าคุก ปัจจุบันพ้นโทษออกมาท างานเพื่อสังคม 
 ค. เปาะมักจะช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีโอกาสเสมอ 

 ง. แป้งมีกิริยามารยาทท่ีสุภาพอ่อนน้อม 
13. ช่ือ “องคุลิมำล” หมำยควำมว่ำอย่ำงไร 

 ก. ผู้มีนิ้วมือเป็นมาลัย 
 ข. ผู้ไม่เบียดเบียนใคร 
 ค. นักล่าชีวิตมนุษย์ 

 ง. ผู้มีความเมตตากรุณา 
14. นำงกีสำโคตรมีเถรีเดินสอบถำมหำเมล็ดพันธุ์ผักกำดจำกเรือนที่ไม่มีคนตำยแต่นำงก็ไม่พบ ท ำ
ให้นำงได้แง่คิดเก่ียวกับเร่ืองใด 
     ก. ความตายก่อให้เกิดทุกข์ 
     ข. หามิตรแท้นั้นยากล าบาก 
    ค. ชีวิตนี้ไม่เท่ียงแท้ทุกคนจะต้องตาย 
     ง. ความพยายามและความอดทนเป็นส่ิงส าคัญต่อชีวิต 
15. เพรำะเหตุใดพระนำงกีสำโคตรมีเถรีจึงได้สติกลับคืนมำ 
    ก.  ลูกนางฟื้นขึ้นมาใหม่  
     ข.  ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า  
    ค.  ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า 
    ง.  คิดได้ว่าความตายเป็นสัจจะแห่งชีวิต 
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16. นักเรียนควรน ำคุณธรรมของพระกีสำโคตรมีเถรีไปใช้ในเหตุกำรณ์ใด 
    ก. ไม่พอใจเมื่อเห็นผู้อื่นท าผิดกฎระเบียบของโรงเรียน 
    ข. โกรธที่เพื่อนสนิทไม่นั่งรับประทานอาหารรว่มกัน 
    ค. ความเศร้าโศกต่อการจากไปของคนท่ีรู้จัก 
    ง. เสียดายท่ีฟุตบอลทีมชาติไทยตกรอบ 
17. พระพุทธเจ้ำยกย่องพระกีสำโคตรมีเถรีว่ำเป็นเลิศในด้ำนใด 

 ก. มีปัญญาเฉียบแหลม 
 ข. เลิศในการถวายทาน 
 ค. เป็นผู้มีชีวิตเรียบง่าย 

 ง. มีอิริยาบทงดงาม 
18.พระปฏำจำรำเถรี มีคุณธรรมที่เด่นชัดที่สุดได้แก่ข้อใด 
     ก.  ช่วยแนะแนวคนอื่นเพื่อแก้ปัญหาชีวิต  
     ข.  การมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 
     ค.  การทุ่มเทความรักให้ครอบครัว  
     ง.  ผู้แสดงธรรมได้อย่างแจ่มแจ้ง 
19.ผู้ใดน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรศึกษำเร่ือง พระปฏำจำรำเถรี มำปรับใช้ในกำรแก้ปัญหำชีวิต 
     ก. เกตุฝึกปล่อยวางต่อสังคมท่ีวุ่นวายด้วยการให้อภัยต่อทุกคน 
     ข. แก้วตั้งใจเรียนหนังสือโดยไม่ไปเท่ียวกับเพื่อนๆเลยสักครั้ง 
     ค. กุ้งท าการเกษตร แต่ก็สามารถร่ ารวยเป็นเศรษฐีได้ 
    ง. เก้ง เกิดอุบัติเหตุท าให้พิการ แต่ยังมีก าลังใจสู้ชีวิต 
20. ประวัติของพระปฏำจำรำเถรี สอดคล้องกับหลักโยนิโสมนสิกำรในข้อใด 

 ก. วิธีคิดแบบอริยสัจ 
 ข. วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย 
 ค. วิธีคิดแบบรู้เท่าทันธรรมดา 

 ง. วิธีคิดแบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม 
21. จำกกำรศึกษำเร่ืองนำงปฏำจำรำเถรี นักเรียนได้ข้อคิดในเร่ืองใดมำกที่สุด 

 ก. สวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจ 
 ข. คับท่ีอยู่ได้ คับใจอยู่ยาก 
 ค. กงเกวียน กรรมเกวียน 

 ง. ฟ้าหลังฝน 
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22.พระนำงมัลลิกำเป็นผู้มีคุณธรรมในเร่ืองใด เด่นชัด ? 
     ก. มีความอดทน  
     ข. มีชีวิตเรียบง่าย 
     ค. ซื่อสัตย์เป็นเลิศ 
     ง. มีความคิดฉับไว 
23. ข้อใดไม่ใช่คุณธรรมของนำงมัลลิกำ 
    ก. ความใฝ่รู้ 
    ข. ความอดทน 
     ค. ความใจกว้าง 
     ง. ความเข้าใจโลกและชีวิต 
24. ลักษณะควำมอดทนต่อมรสุมชีวิตที่เกิดขึ้นของพระนำงมัลลิกำสอดคล้องกับค ำกล่ำวในข้อใด 

 ก. ไม่หดหู่ท้อแท้จะแพ้เขา 
 ข. ต้องมั่นใขย้ิมได้เมื่อภัยมา 
 ค. เก็บความแค้นจดจ่อรอช าระ 

 ง. ชีวิตเหมือนเรือน้อยล่องลอยอยู่.  
25. “สิ่งของย่อมมีกำรแตกสลำยเป็นธรรมดำ แตกสลำยไปแล้วก็แล้วไป อย่ำเสียใจไปเลย” 
ค ำพูดดังกล่ำวแสดงว่ำพระนำงมัลลิกำมีคุณธรรมในข้อใด 

 ก. เป็นอุบาสกท่ีดี 
 ข. มีขันติและเข้าใจโลก 
 ค. มีความมั่นคงในพระพุทธศาสนา 

 ง. มีศรัทธาต้ังมั่นอยู่ในพระรัตนตรัย 
26. กำรกระท ำในข้อใดที่แสดงว่ำหมอชีวกโกมำรภัจจ์เป็นผู้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง  
     ก. ยึดมั่นในพระรัตนตรัย 
     ข. ศึกษาเล่าเรียนต้ังแต่เด็กจนกระท่ังจบแพทย์ 
     ค. เฝ้าทูลถามข้อข้องใจในธรรมจากพระพุทธเจ้า 
     ง. ถวายสวนมะม่วงให้เป็นวัดท่ีประทับของพระพทุธเจ้า 
27. ก่อนส ำเร็จกำรศึกษำหมอชีวก โกมำรภัจจ์ต้องสอบควำมรู้ขั้นสุดท้ำยด้วยวิธีกำรใด 
     ก. หายาอายุวัฒนะ 
     ข. หาต้นไม้ท่ีไม่สามารถท ายาได้ 
     ค. รักษาผู้ป่วยโรคร้ายแรงให้หายขาด 
     ง. รักษาผู้ป่วยเมืองต่างๆภายในรัศมี 1 โยชน์ 
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28.  “โดนัทน้อยใจที่ชีวิตตนเองขำดทั้งพ่อแม่ ต้องอำศัยอยู่กับยำยและฐำนะไม่ดี จึงคบเพื่อน
เกเร” โดนัทควรศึกษำชีวิตของใคร 
    ก. พระอานนท์ 
     ข. พระองคุลิมาล 
     ค. พระปฏาจาราเถรี 
    ง. หมอชีวก โกมารภัจจ์ 
29. นักเรียนนั่งอยู่บนรถโดยสำรประจ ำทำงเม่ือรถจอดป้ำยมีผู้สูงอำยุเดินขึ้นมำแล้วไม่มีที่นั่ง 
นักเรียนจึงสละที่นั่งของตนเองให้ผู้สูงอำยุคนนั้น จำกข้อควำมดังกล่ำวตรงกับคุณธรรมที่ควรถือ
เป็นแบบอย่ำงของใคร 
     ก. พระอานนท์ 
    ข. พระองคุลิมาล 
     ค. พระปฏาจาราเถรี 
    ง. หมอชีวก โกมารภัจจ์ 
30. หมอชีวก โกมำรภัจจ์ มีบทบำทต่อพระพุทธศำสนำยกเว้นข้อใด 

 ก. สร้างโรงพยาบาลสงฆ์แห่งแรก 
 ข. เป็นผู้ถวายการรักษาพระพุทธเจ้า 
 ค. ถวายสวนมะม่วงให้เป็นวัด 

 ง. ถวายผ้าแพรแด่พระพุทธเจ้า 
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แบบทดสอบวัดควำมคิดรวบยอด 
เร่ือง ประวัติสำวก สำวิกำ และศำสนิกชนตัวอย่ำงในศำสนำพุทธ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
จ านวน 4 ข้อ 12 คะแนน 

ค ำช้ีแจง แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย ให้นักเรียนเขียนค าตอบท่ีตรงกับความคิดเห็น
ของนักเรียนลงในแบบทดสอบ 

1. จากรูปภาพและสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 

 
พระพุทธองค์ตรัสให้นำงไปเอำเมล็ดพันธุ์ผักกำดมำสักก ำมือหนึ่งและเมล็ดพันธุ์ผักกำดนั้นจะต้อง

เอำมำจำกบ้ำนเรือนที่ไม่มีใครตำย นำงกีสำโคตมีอุ้มลูกน้อยไปเที่ยวขอเมล็ดพันธุ์ผักกำดจำก
ชำวบ้ำนทั่วทุกครัวเรือน แต่ไม่ได้แม้แต่เมล็ดเดียว ในที่สุดนำงจึงคิดได้ว่ำ ควำมตำยเป็นเร่ือง

ธรรมดำของคน ไม่มีใครเกิดมำแล้วไม่ตำย กำรตำยของบุตรตนจึงเป็นเร่ืองธรรมดำเร่ืองหนึ่งของ
ชีวิต คร้ันคิดได้แล้วนำงจึงส ำเร็จเป็นพระโสดำบันบุคคลทั้งที่ยังไม่ได้บวช 

1.1 ความหมายของไตรลักษณ์คืออะไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
1.2 มีหลักธรรมบ้างท่ีมีความหมายเข้าพวกหลักธรรมไตรลักษณ์ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
1.3 ถ้าปฏิบัติตามหลักธรรมไตรลักษณ์ จะได้รับผลอย่างไร
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
1.4 จากรูปภาพและสถานการณ์ดังกล่าว แสดงลักษณะร่วมของหลักธรรมไตรลักษณ์อย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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2. จากรูปภาพและสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 

คร้ังหนึ่งท่ำนได้เข้ำไปบิณฑบำตในเมืองสำวัตถี ปรำกฏว่ำ ก้อนดิน ท่อนไม้ ก้อนกรวดที่บุคคลแม้
ขว้ำงไปในทิศทำงอื่น ก็ปรำกฏให้สิ่งเหล่ำนั้นมำตกต้องกำยของท่ำนพระองคุลิมำล ท่ำนพระองคุ
ลิมำลศีรษะแตก โลหิตไหล บำตรก็แตก ผ้ำสังฆำฏิก็ฉีกขำด ท่ำนจึงเข้ำไปเฝ้ำพระผู้มีพระภำคถึงที่
ประทับ พระผู้มีพระภำคได้ทอดพระเนตรท่ำนพระองคุลิมำลเดินมำแต่ไกล คร้ันแล้วได้ตรัสกะท่ำน
พระองคุลิมำลว่ำ เธอจงอดกลั้นไว้เถิด เธอได้เสวยผลกรรมซ่ึงเป็นเหตุจะให้เธอนัน้หมกไหม้อยู่ใน

นรกตลอดชั่วกำลนำนนั้น เพียงในปัจจุบันนี้เท่ำนั้น 
 

2.1 ความหมายของขันติคืออะไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
2.2 มีหลักธรรมบ้างท่ีมีความหมายเข้าพวกหลักธรรมขันติ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
2.3 ถ้าปฏิบัติตามหลักธรรมขันติ จะได้รับผลอย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
2.4 จากรูปภาพและสถานการณ์ดังกล่าว แสดงลักษณะร่วมของหลักธรรมขันติอย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

 
  

 

“องคุลีมาล” ขาดแคลน ….ภิกษาหาร 
คนกลัวราน พาลวิ่ง ….ท้ิงพระสงฆ ์
ด้วยเขากลัว ตัวท่าน ….เป็นมั่นคง 

คนยังหลง รูปเก่า ….เหมือนเงาตาม 
 ครั้นนานวัน คลายกลัว ….ท่ีตัวท่าน 
เริ่มหุนหัน ท าร้าย ….ไม่เกรงขาม 

บ้างใช้ไม้ ไล่ตี ….ทุกโมงยาม 
ท่านก็ห้าม ปรามตัวเอง ….ด้วยเกรงกรรม 
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3. จากรูปภาพและสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
 

 

“อำนนท์ เธอได้อุปัฏฐำกตถำคตด้วย
กำยธรรม วจีกรรมมโนกรรม อัน

ประกอบด้วยเมตตำ ซ่ึงเป็นประโยชน์
เก้ือกูล เป็นควำมสุข ไม่มีสอง หำก
ประมำณมิได้มำช้ำนำนแล้ว เธอได้
ท ำบุญไว้มำกแล้วอำนนท์ เธอจง

ประกอบควำมเพียรเถิด จักเป็นผู้ไม่มีอำ
สวะโดยฉับพลัน” 

 

 
3.1 ความหมายของวิริยะคืออะไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
3.2 มีหลักธรรมบ้างท่ีมีความหมายเข้าพวกหลักธรรมวิริยะ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
3.3 ถ้าปฏิบัติตามหลักธรรมวิริยะจะได้รับผลอย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
3.4 จากรูปภาพและสถานการณ์ดังกล่าว แสดงลักษณะร่วมของหลักธรรมวิริยะอย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
 



 

 

110 
 

 

4. จากรูปภาพและสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 

 
 คร้ันเม่ือนำงทรำบช่ำวเช่นนี้ ก็ไม่อำจต้ังสติได้ นำงสลัดผ้ำนุ่งทิ้งแล้วว่ิงบ่นเพ้อด้วย
ร่ำงกำยอันเปลือยเปลำ่ เข้ำไปวัดพระเชตวันมหำวิหำรขณะที่พระพุทธเจ้ำก ำลังทรงแสดงธรรมอยู่
ท่ำมกลำงบริษัทประชำชนเห็นนำงแล้วร้องบอกกันว่ำคนบ้ำๆ อย่ำให้เข้ำมำ 
 พระพุทธองค์ตรัสว่ำปล่อยใหน้ำงเข้ำมำเถิด แล้วตรัสเรียกเตือนสตินำงกลับได้สติ เกิด
ควำมละอำยนั่งลง ใครคนหนึ่งในที่ประชุมนั้นโยนผ้ำให้นำงนุ่งห่มพระองค์ทรงแสดงธรรมเก่ียวกับ
เหตุกำรณ์ที่เกิดกับนำงโดยย่อว่ำ ปิยชนมีบุตรเป็นต้น ไม่สำมำรถข้องกับคนที่ตำยแล้วได้ ผู้รักษำ
ศีลแล้วพึงช ำระทำงไปพระนิพพำน 
 
4.1 ความหมายของไตรลักษณ์คืออะไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
4.2 มีหลักธรรมบ้างท่ีมีความหมายเข้าพวกหลักธรรมไตรลักษณ์ 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
4.3 ถ้าปฏิบัติตามหลักธรรมไตรลักษณ์ จะได้รับผลอย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
4.4 จากรูปภาพและสถานการณ์ดังกล่าว แสดงลักษณะร่วมของหลักธรรมไตรลักษณ์อย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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เกณฑ์กำรประเมินของแบบทดสอบวัดควำมคิดรวบยอด เร่ือง ประวัติสำวก สำวิกำ และศำสนิก
ชนตัวอย่ำงในศำสนำพุทธ 

รำยกำรประเมิน 
ระดบัคณุภำพ 

3 2 1 
1. ความหมายของ
หลักธรรม คุณธรรม 
ข้อคิดจากประวัติ
สาวก สาวิกา 
และศาสนิกชน
ตัวอย่างในศาสนา
พุทธ          
(ข้ันอธิบายลักษณะ
ของมโนทัศน์) 

นักเรียนสามารถอธิบาย
ความหมาย และ
องค์ประกอบของ
หลักธรรม คุณธรรม 
ข้อคิดจากประวัติสาวก 
สาวิกา และศาสนิกชน
ตัวอย่างในศาสนาพุทธได้
อย่างถูกต้อง  

นักเรียนสามารถอธิบาย
ความหมายของหลักธรรม 
คุณธรรม ข้อคิดจาก
ประวัติสาวก สาวิกา 
และศาสนิกชนตัวอย่างใน
ศาสนาพุทธได้ 

นักเรียนไม่สามารถ
อธิบายความหมายของ
หลักธรรม คุณธรรม 
ข้อคิดจากประวัติสาวก 
สาวิกา และศาสนิกชน
ตัวอย่างในศาสนาพุทธได้ 

2. ความสอดคล้อง
กันระหว่าง
หลักธรรม คุณธรรม 
ข้อคิด กับสาวก 
สาวิกา และศาสนิก
ชนตัวอย่าง       
(ข้ันการจ าแนก) 

นักเรียนสามารถวิเคราะห์
หลักธรรม คุณธรรม 
ข้อคิด กับสาวก สาวิกา 
และศาสนิกชนตัวอย่าง ท่ี
มีความสอดคล้องกันมา 1 
หลักธรรม พร้อมท้ัง
อธิบายเหตุผลประกอบได้
อย่างถูกต้อง 

นักเรียนสามารถวิเคราะห์
หลักธรรม คุณธรรม 
ข้อคิด กับสาวก สาวิกา 
และศาสนิกชนตัวอย่าง ท่ี
มีความสอดคล้องกันได้  

นักเรียนไม่สามารถ
วิเคราะห์หลักธรรม 
คุณธรรม ข้อคิด กับสาวก 
สาวิกา และศาสนิกชน
ตัวอย่าง ท่ีมีความ
สอดคล้องกัน  และไม่
สามารถอธิบายเหตุผล
ประกอบได้ 

3. การน า
หลักธรรม 
คุณธรรม ข้อคิดไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  
(ข้ันการระบุหรือ
อ้างอิง) 

นักเรียนสามารถอธิบาย
การประยุกต์หลักธรรม 
คุณธรรม ข้อคิดไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่าง
ถูกต้อง พร้อมท้ัง
สามารถยกตัวอย่าง
ประกอบได้ 

นักเรียนสามารถสามารถ
อธิบายการประยุกต์
หลักธรรม คุณธรรม 
ข้อคิดไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน แต่ไม่
สามารถยกตัวอย่าง
ประกอบได้ 

นักเรียนไม่สามารถ
อธิบายการประยุกต์
หลักธรรม คุณธรรม 
ข้อคิดไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

4. ลักษณะร่วมของ
หลักธรรม 
คุณธรรม ข้อคิด ท่ี
สอดคล้องกับ
ประวัติสาวก 
สาวิกา และศาสนิก
ชนตัวอย่างใน
ศาสนาพุทธ 
(ข้ันรูปธรรม) 

นักเรียนสามารถ
วิเคราะห์ลักษณะร่วม
ของหลักธรรม คุณธรรม 
ข้อคิด ท่ีสอดคล้องกับ
รูปภาพและสถานการณ์
ท่ีก าหนดให้ได้ถูกต้อง
ครบถ้วนตามหัวข้อ
หลักธรรมนั้นๆ 

นักเรียนสามารถ
วิเคราะห์ลักษณะร่วม
ของหลักธรรม คุณธรรม 
ข้อคิด ท่ีสอดคล้องกับ
รูปภาพและสถานการณ์
ท่ีก าหนดให้ได้ แต่ไม่
ครบถ้วนตามหัวข้อ
หลักธรรมนั้นๆ 

นักเรียนไม่สามารถ
วิเคราะห์ลักษณะร่วม
ของหลักธรรม 
คุณธรรม ข้อคิด ท่ี
สอดคล้องกับรูปภาพ
และสถานการณ์ท่ี
ก าหนดให้ได้ 
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ภำคผนวก ง 
 

ภำพประกอบ 
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กิจกรรมกำรค้นพบประเด็นควำมรู้ 

 

กิจกรรมกำรค้นพบประเด็นควำมรู้ 
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กิจกรรมกำรค้นพบประเด็นควำมรู้ 

 

กิจกรรมกำรวิเครำะห์และประเมินค่ำควำมรู้ 
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กิจกรรมกำรวิเครำะห์และประเมินค่ำควำมรู้ 

 

กิจกรรมกำรวิเครำะห์และประเมินค่ำควำมรู้ 
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