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The purpose of this research were to 1) compare learning achievement of 
the eleventh grade students in the course of Buddhism before and after applied by 
the SSCS instruction model. 2)  study the ability of learning transfer of the eleventh 
grade students in the course of Buddhism applied by the SSCS instruction model. The 
research sample comprised of 26 students from the eleventh grade students room 2 
in the second semester of the academic Year 2016 at Prakhanongpittayalai School, 
Bangkok. The research instruments consisted of: 1) Unit learning management plans in 
the course of Buddhism applied by the SSCS instruction model, 4 lesson units.              
2)  learning achievement test in the course of Buddhism and 3) ability of learning 

transfer test. The statistics used for the data analysis were arithmetic mean (𝑥 ), 
standard deviation (S.D.) and t-test dependent.  

The research findings were as follows: 
1. The learning achievement in the course of Buddhism after applying the 

SSCS instruction model of the eleventh grade students was higher than before at the 
level of .05 significance. 

2. The ability of learning transfer in the course of Buddhism after applying  
the SSCS instruction model of the eleventh grade students was developed to a higher 
level. 
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กิตติกรรมประกาศ 
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วิชาชีพ และวิชาชีวิต ท่านเป็นครูผู้ให้โอกาสและสร้างแรงบันดาลใจ อีกท้ังยังเป็นแบบอย่างของความ

มุ่งมั่นในการคิดและถ่ายโยงการเรียนรู้เพ่ือสร้างประโยชน์อันสูงสุด หากไม่มีพลังความรักและความ

ปรารถนาดีจากท่าน วิทยานิพนธ์ฉบับนี้คงไม่สามารถส าเร็จลุล่วงลงได้ รวมถึงคงมิได้มีผู้วิจัยที่ได้

เรียนรู้และก้าวย่างมาจนทุกวันนี้ 
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ผู้สร้างพลังส าคัญในการเรียนรู้ให้แก่ผู้วิจัย ผลักดันให้ผู้วิจัยได้มีวิสัยทัศน์และเกิดการเรียนรู้อย่าง

กว้างขวางมากยิ่งขึ้น 
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กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ครูผู้เปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาของผู้วิจัยในหลากหลายมิติ  ผู้วิจัยรู้สึกปีติ

และภาคภูมิใจยิ่งที่ได้มีโอกาสเรียนรู้จากท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร หงส์พนัส ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ครูผู้มีจิตวิญญาณอยู่อย่างเต็มเปี่ยมในการเสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งของท่านเพ่ือสร้างความกระจ่างใน

ศาสตร์ด้านการสอนสังคมศึกษาอย่างไม่ปิดกั้นแก่ผู้วิจัย ตลอดจนช่วยแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ จนท าให้
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ขอกราบขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์กิตติพงศ์ บุญเกิด ผู้เชี่ยวชาญด้าน
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แรงใจมาโดยตลอด ขอขอบพระคุณครูอาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาจนมีความรู้ติดตัวมา
จนถึงทุกวันนี้ และสุดท้ายนี้ขอขอบคุณเพ่ือนร่วมชั้นเรียนระดับปริญญาโท สาขาการสอนสังคมศึกษา
ทุกคนที่มีส่วนช่วยเหลือ แนะน า และเป็นก าลังใจที่ดีเสมอมา จนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สมบูรณ์ 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

ควำมส ำคัญและควำมเป็นมำของปัญหำ 

  

การศึกษาเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสามารถในด้านต่าง  ๆ

เพ่ือการปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ซึ่งถือได้ว่าการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์คือการพัฒนาสังคมและการพัฒนาประเทศ จุดประสงค์หลักของแผนการศึกษาแห่งชาติจึง

มุ่งเน้นในการพัฒนาคนให้เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้

คุณธรรมจริยธรรมในการด ารงชีวิตเพ่ือสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ดังนั้น การจัดการ

ศึกษาจึงควรเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา

มาตรา 22 ที่ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา

ตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ

พัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545: 

12-16) 

ศาสนาเป็นหนึ่งในพลังอ านาจที่ให้ความรู้ลึกซึ้งและก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์     

มีอิทธิพลต่อชีวิต ครอบครัว ชุมชน เศรษฐกิจ การเมือง และความเชื่อ ค่านิยมทางศาสนาสามารถ

เหนี่ยวน าการกระท าของมนุษย์ได้ ซึ่งแน่นอนว่าพระพุทธศาสนาก็เป็นศาสนาหนึ่งที่มีอิทธิพลส าคัญ

ต่อชีวิตไม่ต่างจากศาสนาหรือปรัชญาแนวคิดอ่ืน ๆ ส าหรับในประเทศไทยนั้นพระพุทธศาสนาเป็น

ศาสนาที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือมากกว่าร้อยละ 90 ส่งผลให้ศาสนาพุทธกลายเป็นพ้ืนฐานทาง

ความคิดและความเชื่อตลอดจนเป็นแบบแผนแห่งวัฒนธรรม พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ยอมรับใน

กฎเกณฑ์ของธรรมชาติอันว่าด้วยเรื่องของสรรพสิ่งต่าง ๆ ในโลกล้วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน มีการ

เปลี่ยนแปลงและเสื่อมสลายไปตามกฎของธรรมชาติ โดยค าสอนของพระพุทธศาสนายึดหลักศรัทธา

และปัญญามุ่งให้บุคคลแสวงหาความรู้ความจริงด้วยเหตุผลอย่างมีวิจารณญาณ ตลอดจนลงมือพิสูจน์

จนเห็นแจ้ง มีหลักการมุ่งเน้นให้บุคคลเข้าใจว่าความทุกข์ เป็นเรื่องธรรมชาติของชีวิต การมีปัญญา

รู้เท่าทันเหตุของความทุกข์แล้วพยายามหาวิธีแก้ไขจะท าให้บุคคลสามารถเผชิญกับปัญหาของความ
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ทุกข์นั้น ๆ ได้ (สุภาพรรณ ณ บางช้าง, 2526: 83-86; สุชีพ ปุญญานุภาพ, 2543; จ านง อดิวัฒนสิทธิ์, 

2547: 52-56; พระพรหมคุณาภรณ์, 2551: 22-23; ปรีชา ช้างขวัญยืน และสมภาร พรมทา, 2556: 

180-182) 

ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรกลุ่มสาระการ

เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้กล่าวถึงจุดเน้นของการจัดการศึกษาว่าจะต้องมุ่งใ ห้

เยาวชนมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับหลักคุณธรรมจริยธรรมตามหลักการทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ 

การเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พ่ึงประสงค์  ฝึกฝนและพัฒนาตน เห็นคุณค่าของตนเอง 

มีวินัย ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพุทธศาสนา สามารถน าหลักธรรมค าสอนไปปฏิบัติในการพัฒนา

ตนเองให้เป็นผู้กระท าความดี ตัดสินใจเลือกด าเนินการหรือปฏิบัติตนได้อย่างมีเหตุผลถูกต้องตาม 

จริยธรรม มีจิตส านึกสร้างสิ่งที่ดีงามเพ่ือขจัดความขัดแย้ง โดยมีศรัทธาที่ถูกต้องในผลของการท าความ

ดีความชั่ว มีความตระหนักยึดมั่นตามหลักธรรมและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี ด าเนินชีวิตเพ่ือการ

อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและอยู่ร่วมกันเป็นชาติอย่างสมานฉันท์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 1-2)   

ทั้งนี้หากผู้เรียนได้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแล้วจะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับศาสนาเป็นอย่างดี เกิดการบูรณาการทางความคิดเชื่อมโยงความเป็นเหตุเป็นผล อัน

เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง สังคม ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า ทั้งในทางวัตถุและจิตใจควบคู่

กันไปอย่างสมดุล การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพได้ต้องมุ่งเน้นถึงการได้ลงมือ

ปฏิบัติจริงของผู้เรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้น าหลักธรรมทางพุทธศาสนามาใช้ในการแก้ปัญหาที่ต้อง

เผชิญในชีวิตประจ าวัน และการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นั้นก็ต้อง

อาศัยความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ ซึ่งเป็นความสามารถในการน าความรู้เดิมมาใช้ในบริบท

ใหม่เพราะหากผู้เรียนมีความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ก็จะยิ่งส่งเสริมให้สามารถวิเคราะห์

ปัญหาหรือสถานการณ์เพ่ือทราบถึงสาเหตุของปัญหาและผลกระทบต่าง ๆ จนสามารถเชื่อมโยง

ความรู้และประสบการณ์ของตนเองน าไปสู่การบูรณาการความรู้จนเลือกใช้วิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่าง

เหมาะสมเป็นประโยชน์มากที่สุด (Slavin, 1986)   

เนื่องจากสังคมโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้าน บทบาทของ

สื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมมากขึ้น 

เกิดความเจริญทางด้านวัตถุอย่างก้าวหน้า แต่คุณภาพจิตใจของบุคคลกลับลดต่ าลงเห็นได้จากปัญหา
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ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเยาวชน อาทิ ปัญหาความเสื่อมโทรมทางศีลธรรมและจิตใจ ปัญหายาเสพติด 

ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการใช้ความรุนแรง และปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน   

(สุภกิจ นามวา, 2553) สภาพของปัญหาดังกล่าวสะท้อนได้จากสถิติจ านวนคดีที่เยาวชนถูกด าเนินคดี

โดยสถานพินิจทั่วประเทศพบว่า มีเยาวชนที่อายุต่ ากว่า 18 ปี กระท าผิดเป็นจ านวนมาก ประมาณ 

30,000 คดีต่อปี โดยส่วนใหญ่เป็นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมากที่สุด รองลงมาคือ  คดีความผิด

เกี่ยวกับทรัพย์และความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ตามล าดับ ซึ่งเกินร้อยละ 90 เป็นผู้ชาย 

(ส านักงานสถิติแห่งชาติ, เข้าถึงเมื่อ 1 พฤษภาคม 2560, เข้าถึงได้จาก http://service.nso.go.th/) 

ส่วนปัญหาที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ส าหรับเด็กและเยาวชนที่เป็นผู้หญิง นั่นคือ การตั้งครรภ์ก่อน

วัยอันควรที่น าไปสู่ปัญหาการท าแท้งผิดกฎหมายในที่สุด จากรายงานข้อมูลมิเตอร์ประเทศไทย ของ

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี พ.ศ. 2556  พบว่า มีเด็กเกิดทั้งหมด 

481,279 คน เป็นเด็กที่เกิดจากมารดาอายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 85,306 คน คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 

17.73 ของการเกิดทั้งหมด นอกจากนี้พบว่า มีการท าแท้งในกลุ่มวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์แบบไม่พึงประสงค์

จ านวนมาก โดยร้อยละ 46.8 ของคุณแม่อายุต่ ากว่า 25 ปี และอีกร้อยละ 30 เป็นคุณแม่อายุต่ ากว่า 

20 ปี (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, เข้าถึงเมื่อ 1 เมษายน 2558, เข้าถึงได้

จาก www.ipsr.mahidol.ac.th) จากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนถึงการขาดความรู้ความเข้าใจในการ

ป้องกันหรือแก้ไขปัญหาชีวิตของเยาวชน  

พระพรหมคุณาภรณ์ กล่าวว่า พระพุทธศาสนาจัดเป็นวิชาส าหรับการเรียนรู้โดยสถานะหลัก 

2 อย่าง คือ ในฐานะที่เป็นระบบจริยธรรมส าหรับประชาชนส่วนใหญ่และในฐานะที่เป็นส่วนประกอบ

ส าคัญของวัฒนธรรมไทย ทั้งในด้านรูปธรรมและนามธรรมซึ่งมีอิทธิพลครอบคลุมเป็นมาตรฐานในการ

ด าเนินชีวิตส าหรับผู้นับถือ (กรมวิชาการ, 2535: 1) นอกจากนี้พระพุทธศาสนายังเน้นความส าคัญของ

การพัฒนาคนโดยเชื่อว่ามนุษย์สามารถฝึกฝนและพัฒนาได้ด้วยตนเอง ดังนั้นการจัดการเรียนการสอน

ในรายวิชาพระพุทธศาสนาจึงถือว่ามีความส าคัญอย่างมากต่อการจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ 

ความเข้าใจ เกิดทักษะในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันของตนเองได้อย่างเหมาะสม  

ปัจจุบันเป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนก็เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง

พฤติกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในสถานการณ์อ่ืนได้ สถานการณ์ใหม่แต่ละสถานการณ์ที่ผู้เรียน

ต้องเผชิญอาจมีองค์ประกอบที่มีลักษณะเฉพาะและจ าเป็นต้องเรียนรู้สิ่งที่มีมาก่อน ผู้เรียนต้อง

http://service.nso.go.th/
http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/th/ResearchClusters.aspx
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สามารถตอบสนองต่อสิ่งเหล่านี้อย่างเหมาะสม โดยใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาเรียนรู้สิ่งใหม่ เมื่อการ

เรียนรู้สามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ นักจิตวิทยาการศึกษาระบุว่า  เป็นการถ่ายโยงการเรียนรู้ 

อันเป็นการน าความรู้ความสามารถที่มีอยู่ก่อนมาสนับสนุนให้ได้ซึ่งความรู้ใหม่ สอดคล้องกับทักษะ

เพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ที่ผู้เรียนต้องถ่ายโอนสิ่งที่เรียนรู้ น าความรู้และทักษะไปประยุกต์

ในสถานการณ์ใหม่ได้ (จตุพร พงศ์พีระ, 2556: 4-5) และตรงตามเป้าหมายหลักของการศึกษาที่มุ่งให้

ผู้เรียนสามารถน าสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในทางที่สร้างคุณค่าในโลกนอกห้องเรียน ผู้เรียนจึงควรเป็นผู้ค้นคว้า

หาความรู้โดยมีครูช่วยแนะน า และช่วยออกแบบกิจกรรมให้ผู้เรียนแต่ละคนสามารถประเมิน

ความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ของตนเองได้ (วิจารณ์ พานิช, 2555: 59-61) ด้วยเหตุนี้การจัดการเรียน

การสอนที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้นั้น จึงต้องมีแนวทางที่แสดง

ให้ผู้เรียนเห็นถึงความสัมพันธ์ที่เกี่ยวโยงกันของวิชาต่าง ๆ ความเข้าใจในหลักการตามธรรมชาติของ

วิชา ไม่ควรมุ่งเน้นการท่องจ าเนื้อหาเพียงอย่างเดียว แต่ต้องให้ผู้เรียนเข้าใจหลักวิธีของสิ่งที่เรียนตาม

ธรรมชาติ และสรุปเป็นหลักการเพ่ือน าไปใช้ในสถานการณ์อ่ืน  ๆ ได้เป็นการสอนเพ่ือให้เกิด

ประสบการณ์จริงในความรู้ของเนื้อหาที่กว้างขวางช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจจนสามารถ

พัฒนาทัศนคติและเจตคติ โดยกิจกรรมที่ใช้อาจเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น  

การยกตัวอย่างประกอบ การโต้วาที การแสดงบทบาทสมมติ หรือสถานการณ์จ าลองทีส่ามารถช่วยให้

เกิดการถ่ายโยงการเรียนรู้อันเป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายของผู้เรียนอย่างแท้จริง 

 การจัดการเรียนการสอนที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ควร

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถระบุความรู้ที่มีความส าคัญในอดีตที่เคยเรียนมาเกี่ยวข้องต่อสิ่งที่ก าลังจะ

เรียนรู้ใหม่ มีการดึงความรู้เก่ามาใช้สร้างความสัมพันธ์กับสิ่งที่ผู้เรียนเรียนรู้ในปัจจุบัน หรือขยาย

ขอบเขตความรู้ในเรื่องนั้น น าไปสู่การฝึกปฏิบัติการใช้ความรู้ จนเกิดทักษะและกระบวนการใช้ความรู้

ใหม่ แล้วถ่ายโยงน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ตลอดจนสามารถสะท้อนความคิดเห็นต่อความรู้

นั้น (ณัฐิกานต์ รักนาค, 2552: 106-123) ซึ่งมีความสัมพันธ์กับกระบวนการจัดการเรียนการสอนตาม

รูปแบบ SSCS (Search (S), Solve (S), Create (C), Share (S)) เพราะเป็นรูปแบบการเรียนการสอน

ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนค้นหาข้อมูลที่มีความส าคัญเพ่ือแยกแยะประเด็นที่เกี่ยวข้อง แล้ววางแผนด าเนินการ

น าข้อมูลมาประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ปัญหา ตลอดจนสามารถสะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ปัญหา  

นั้น ๆ ได้ (สันนิสา สมัยอยู่, 2554: 5-6) 
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รูปแบบการเรียนการสอน SSCS เป็นรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นเพ่ือใช้ในการสอนการ

แก้ปัญหาให้กับนักเรียนโดยการน ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ การแก้ปัญหาถือเป็น

เป้าหมายที่ส าคัญของการศึกษาที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าใจถึงกระบวนการแก้ปัญหาและการ

พัฒนาเทคนิคการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ (Stewart, 1982: 731-741 and Wavering, 1980: 633-

636) การเรียนรู้การแก้ปัญหาจะมีความหมายอย่างมากถ้ารู้จักการประยุกต์ใช้ความคิดทาง

วิทยาศาสตร์กับปัญหาต่าง ๆ เพราะเป็นการเชื่อมโยงกันระหว่างความคิดทางวิทยาศาสตร์กับขั้นตอน

ทางความคิดของนักเรียน ดังนั้น Pizzini, Shepardson and Abell (1989: 523-532) นักการศึกษา

วิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไอโอวา ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงได้น าแนวคิดทฤษฎีต่าง  ๆ จาก

นักวิชาการและนักการศึกษามาพัฒนาแนวทางการเรียนการสอนการแก้ปัญหาโดยผ่านการทดลอง

การแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรมและได้ศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องมากมายที่ศูนย์กลางการศึกษาทาง

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยไอโอวา จนได้ร่วมกันพัฒนาผ่านมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (Nation 

Science Foundation: NSF) โดยใช้รูปแบบการสอน CPS และรูปแบบ IDEAL เป็นพ้ืนฐานที่น าไปสู่

การสอนการแก้ปัญหาในรูปแบบ SSCS รูปแบบการเรียนการสอน SSCS ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนดังนี้ 

1) Search (S) ขั้นค้นหาปัญหา 2) Solve (S) ขั้นวางแผนการแก้ปัญหา 3) Create (C) ขั้นสร้าง

ความรู้ที่ได้จากการแก้ปัญหา 4) Share (S) ขั้นแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ปัญหา การสอนโดยใช้

รูปแบบการเรียนการสอน SSCS จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

ปัญหาโดยผู้เรียนอาจใช้การถาม การอ่าน การค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ หรือการประมวลความรู้ที่

ผู้เรียนได้เรียนมาใช้เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลในการแก้ปัญหา (Pizzini, Shepardson & Abell, 1989: 

532) 

การที่รูปแบบการเรียนการสอน SSCS จะสามารถช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถในการ

ถ่ายโยงการเรียนรู้ได้นั้น ครูผู้สอนเป็นผู้กระตุ้นแนะแนวทางในการแก้ปัญหาหรือข้อมูลเกี่ยวกับ

ประเด็นดังกล่าว โดยให้ผู้เรียนเป็นผู้คิดแยกแยะประเด็นของปัญหา และหาข้อมูลของปัญหาเพ่ือช่วย

ส่งเสริมแนวทางในการแก้ปัญหาเกิดการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมเข้ากับประสบการณ์ใหม่เพ่ือทาง

แก้ปัญหาใหม่ ๆ นอกจากนี้ในการสอนแต่ละขั้นตอนของ SSCS ผู้เรียนจะสามารถพัฒนาตนจนเกิด

ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี เพราะแต่ละขั้นตอนมีกระบวนการที่สัมพันธ์

ต่อเนื่องกัน ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ท าความเข้าใจแยกแยะประเด็นปัญหา รวบรวม

ข้อมูลวางแผนที่จะแก้ปัญหา ด าเนินการแก้ปัญหาตรวจสอบกระบวนการแก้ปัญหา และผลลัพธ์ที่จะ
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เกิดขึ้น อีกทั้งผู้เรียนยังต้องสามารถจัดกระท าต่อวิธีการคิดของตนเองเพ่ือถ่ายโยงความรู้ที่ตนเอง

เข้าใจสื่อสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้เหมือนกับตนเอง และยังส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับเพ่ือน

ร่วมชั้นเรียนท าให้ผู้เรียนมีทักษะสังคมสูงขึ้นได้ (Pizzini, Shepardson & Abell, 1989: 532)  

จากการศึกษาเกี่ยวกับงานวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอน SSCS พบว่า รูปแบบการ

เรียนการสอน SSCS สามารถช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหลายกลุ่มวิชา อาทิ วิชาสร้าง

เสริมประสบการณ์ชีวิต (อุไรวรรณ รักดวน, 2542: 54) วิชาวิทยาศาสตร์ (Pizzini, Shepardson, 

Abell, 1991: 528) และยังช่วยพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา (Pizzini, Shepardson, Abell, 

1991: 528, อุไรวรรณ รักดวน, 2542: 54, นวลจันทร์ ผลอุดทา, 2545: 59 และ ธนาวุฒิ ลาตวงษ์, 

2548: 60-61) ซ่ึงมีความสอดคล้องกับหลักการของพระพุทธศาสนา เนื่องจากพระพุทธศาสนามุ่งเน้น

การใช้เหตุผล การพิสูจน์ทดลองจนเกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ ตลอดจนเน้นความสัมพันธ์ของ

เหตุปัจจัยและวิธีการแก้ปัญหา ผู้วิจัยจึงเห็นความจ าเป็นของการน ารูปแบบการเรียนการสอน SSCS 

มาใช้เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ ในวิ ชา

พระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อันน าไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

สังคมศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้สามารถน าความรู้และ

ประสบการณ์ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ค้นคว้าหาความรู้ที่มีอยู่รอบตัวและเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาหรือ

อาจเรียกว่าเป็นการศึกษาตลอดชีวิต สามารถแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนกับตนเองได้เต็มศักยภาพมากยิ่งขึ้น 
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

จากการศึกษาแนวคิดหลักการและขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดใน

การวิจัย จากแผนภาพที่ 1 ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ค ำถำมกำรวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบ

การเรียนการสอน SSCS หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่   

2. ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน SSCS มีพัฒนาการสูงขึ้นหรือไม่ 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน SSCS   

2. เพ่ือศึกษาความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน SSCS   

สมมติฐำนกำรวิจัย 

 รูปแบบการเรียนการสอน SSCS เป็นรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นเพ่ือใช้ในการสอนการ

แก้ปัญหาให้กับผู้เรียน โดยการน ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา 

Pizzini, Shepardson and Abell นักการศึกษาวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไอโอวา ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ได้ร่วมกันพัฒนาการสอนการแก้ปัญหาในรูปแบบ SSCS โดยใช้รูปแบบการสอน CPS 

และรูปแบบ IDEAL เป็นพ้ืนฐาน ประกอบด้วยขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นค้นหาปัญหา (Search) 2) ขั้น

ความสามารถในการถ่ายโยงการเรยีนรู้ 

 

รูปแบบกำรเรียนกำรสอน SSCS 
 

ขั้นท่ี 1 ขั้นค้นหาปัญหา (Search)  

ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนการแก้ปัญหา (Solve)  

ขั้นที่ 3 ขั้นสร้างความรู้ที่ไดจ้ากการแก้ปัญหา (Create) 

ขั้นที่ 4 ขั้นแลกเปลีย่นแนวทางการแก้ปัญหา (Share) 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา 

พระพุทธศาสนา 
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วางแผนการแก้ปัญหา (Solve) 3) ขั้นสร้างความรู้ที่ได้จากการแก้ปัญหา (Create) และ 4) ขั้น

แลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ปัญหา (Share) (Pizzini, Shepardson and Abell, 1989: 523-532) 

การเรียนการสอนด้วยรูปแบบ SSCS มีจุดเด่นที่ครอบคลุมเป้าหมายการพัฒนาผู้ เรี ยนให้มี

ความสามารถในการแก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนได้แก้ปัญหาอย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพอันจะ

สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนต่อไป ทั้งนี้ Gagne (1970: 214) กล่าวว่า กิจกรรม

การแก้ปัญหาเป็นกฎส าคัญของการเรียนรู้ ครูผู้สอนต้องดึงความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้เรียน

ออกมาและการสร้างความคิดรวบยอดผ่านการแก้ปัญหาจะส่งผลให้การเรียนรู้ของผู้เรียนนั้นเกิดขึ้น

อย่างมีความหมาย 

 นอกจากนี้นวลจันทร์ ผลอุดทา (2545) ได้ศึกษาผลของการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบ 

SSCS ที่มีต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที ่2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบ SSCS และเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์

แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบ 

SSCS และกลุ่มที่ ได้รับการสอนปกติ  ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา

คณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการสอนในรูปแบบ SSCS สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ าร้อยละ 50 ที่ก าหนดไว้ 

และความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยรูปแบบ 

SSCS สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบ 

SSCS สามารถพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของผู้เรียนได้มากกว่าการ

จัดการเรียนการสอนแบบปกติ 

 Chiappetta and Russell (1982: 85-93) กล่าวโดยสรุปว่า การสอนด้วยกระบวนการ

แก้ปัญหาท าให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงกระบวนการในการแก้ปัญหามากกว่าที่จะสนใจผลลัพธ์ของ

ปัญหา นอกจากนี้ Mager (1975: 525-541) ได้กล่าวว่าการสอนอย่างมีความหมายนั้น ก็คือ การ

แสดงถึงทักษะที่ส าคัญในการพิสูจน์ปัญหาและการแก้ปัญหา โดยให้ผู้เรียนได้รับการฝึกฝนท าปัญหา

ต่าง ๆ ให้เป็นรูปธรรม  

ทั้งนี้ Pizzini, Shepardson and Abell ได้สรุปขั้นตอนและวิธีการจัดการเรียนการสอนด้วย

รูปแบบ SSCS ดังนี้ 1) ขั้นค้นหาปัญหา (Search) หมายถึง ขั้นที่ผู้เรียนต้องเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
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สถานการณ์ปัญหาเพ่ือระบุปัญหา 2) ขั้นวางแผนการแก้ปัญหา (Solve) หมายถึง ขั้นที่ผู้เรียนต้องระบุ

สาเหตุของปัญหา ออกแบบขั้นตอน วิธีการในการแก้ปัญหา และด าเนินการแก้ปัญหาตามขั้นตอนที่

ออกแบบเอาไว้ 3) ขั้นสร้างความรู้ที่ได้จากการแก้ปัญหา (Create) หมายถึง ขั้นการน าผลที่ได้มาจัด

กระท าเป็นขั้นตอนเพ่ือให้ง่ายต่อความเข้าใจและเพ่ือสื่อสารกับคนอ่ืนได้ 4) ขั้นแลกเปลี่ยนแนว

ทางการแก้ปัญหา (Share) หมายถึง ขั้นที่ผู้เรียนจะต้องน าเสนอกระบวนการแก้ไขปัญหา เริ่มตั้งแต่ 

ระบุปัญหา แยะแยะประเด็นของปัญหา วิธีการที่หลากหลายในในการแก้ปัญหา ค าตอบที่ค้นพบจาก

การแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ และการน าวิธีการและค าตอบที่ค้นพบจากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ 

จากข้อมูลที่ได้กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า รูปแบบการเรียนการสอน SSCS เป็นการสอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญส่งเสริมให้ผู้เรียนหาข้อมูล แยกแยะประเด็นของปัญหา อีกทั้งช่วยส่งเสริม

ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ ความเข้าใจหรือทักษะการแก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ 

ตลอดจนเป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ท ากิจกรรมเพ่ือบูรณาการความรู้เดิมกับ

ข้อมูลใหม่จนกลายเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กับตนเองได้มากท่ีสุด 

 จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการเรียนการสอน SSCS ผู้วิจัยจึงได้ก าหนด

สมมติฐานในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 

 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้

รูปแบบการเรียนการสอน SSCS หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

 2. ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ วิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน SSCS มีพัฒนาการสูงขึ้น 

 

ขอบเขตของกำรวิจัย 

1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

  1.1 ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย  

กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 10 ห้องเรียน รวมจ านวนนักเรียนทั้งหมด 

250 คน 

  1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 

กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 1 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 26 คน ตามเกณฑ์
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การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970: 610) จากนั้นใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย 

(Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 

2. ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย 

2.1 ตัวแปรต้น  คือ รูปแบบการเรียนการสอน SSCS     

  2.2 ตัวแปรตาม  คือ  

2.2.1   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 

2.2.2  ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ 

 

3. เนื้อหำที่ใช้ในกำรวิจัย 

    ผู้วิจัยน าเนื้อหาจากสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 1 

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โดยน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียน

ที่ 2 ปีการศึกษา 2559  มีเนื้อหาประกอบด้วย 1) พระพุทธศาสนากับการเมือง 2) พระพุทธศาสนา

กับการศึกษา 3) พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม และ 4) พระพุทธศาสนากับการ

สร้างสันติภาพ   

4. ระยะเวลำที่ใช้ในกำรวิจัย 

  การวิจัยในครั้งนี้ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยใช้

รูปแบบการเรียนการสอน SSCS  ระยะเวลาในการทดลอง คาบเรียนละ 50 นาที รวม 12 คาบเรียน 

 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 เพ่ือให้เข้าใจความหมายของค าที่ใช้ในการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ตรงกัน ผู้วิจัยได้ให้นิยาม

ค าศัพท์ไว้ดังนี้ 

1. รูปแบบกำรเรียนกำรสอน SSCS หมายถึง แบบแผนในการจัดการเรียนรู้ที่ ใช้ ในวิชา

พระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาตามแนวทางของ Pizzini, Shepardson & Abell 

(1989: 532) เป็นการฝึกให้ผู้เรียนได้รู้จักใช้กระบวนการคิดหาเหตุผลในการแสวงหาค าตอบของ

ปัญหาที่เกิดข้ึน มีกระบวนการเรียนการสอน 4 ขั้นตอนประกอบด้วย 
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ขั้นที่ 1 ขั้นค้นหำปัญหำ (Search) หมายถึง การค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเพ่ือ

สามารถแยกแยะประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยการระดมสมองเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่

เกี่ยวข้องกับปัญหามากท่ีสุด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัญหา 

  ขั้นที่ 2 ขั้นวำงแผนกำรแก้ปัญหำ (Solve) หมายถึง การวางแผนและด าเนินการ

แก้ปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ ผู้เรียนต้องวางแผนการแก้ปัญหาโดยการน าข้อมูลที่ได้จากขั้นที่ 1 มาใช้

ประกอบในการแก้ปัญหา 

  ขั้นที่ 3 ขั้นสร้ำงควำมรู้ที่ได้จำกกำรแก้ปัญหำ (Create) หมายถึง การน าผลที่ได้

จากการด าเนินการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ ผู้เรียนต้องอธิบายข้อความรู้ที่ค้นพบอย่างมีเหตุผล

ประกอบโดยจัดกระท าข้อความรู้ให้สามารถสื่อสารเข้าใจได้ง่าย 

  ขั้นที่ 4 ขั้นแลกเปลี่ยนแนวทำงกำรแก้ปัญหำ (Share) หมายถึง การแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลและวิธีการแก้ปัญหา โดยน าเสนอกระบวนการแก้ปัญหา ค าตอบที่ค้นพบ

จากการแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ ข้อดีข้อเสียจากการประยุกต์ใช้วิธีการแก้ปัญหา น าเสนอช่องทาง

การประยุกตก์ารแก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจ าวัน  

2. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  หมายถึง คะแนนที่ได้จากผลการเรียนซึ่งวัดระดับสติปัญญาด้านรู้จ า 

เข้าใจ วิเคราะห์ ประยุกต์ใช้ ในวิชาพระพุทธศาสนาที่จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน 

SSCS วัดได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 60 ข้อ ที่

ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

3. ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยโยงกำรเรียนรู้  หมายถึง  ความสามารถของผู้เรียนในการน า 

ความรู้ที่มีอยู่ก่อนแล้วในอดีตมาใช้กับสถานการณ์ใหม่ ที่แตกต่างจากสถานการณ์เดิมที่เคยเรียนรู้มา

ก่อน โดยผู้เรียนสามารถดึงความรู้เก่าที่สัมพันธ์กับสิ่งที่เรียนรู้ใหม่มาฝึกปฏิบัติการสะท้อนความคิด  

ซึ่งผู้วิจัยได้น ากระบวนการถ่ายโยงการเรียนรู้ของณัฐิกานต์ รักนาค (2552: 123-125) มาปรับเป็น

องค์ประกอบของการวัดความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ ได้ดังนี้ 1) การระบุสาระส าคัญ        

2) การเชื่อมโยงสาระส าคัญสู่สถานการณ์ใหม่ 3) การเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้ความรู้ใน

สถานการณ์ใหม่ โดยวัดจากคะแนนของแบบวัดความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้าง

ขึ้น 
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4. วิชำพระพุทธศำสนำ หมายถึง สาระการเรียนรู้ในประเด็นพระพุทธศาสนากับการเมือง 

พระพุทธศาสนากับการศึกษา พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม และพระพุทธศาสนา

กับการสร้างสันติภาพ  

5. นักเรียน หมายถึง ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 

กรุงเทพมหานคร 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การวิจัยเรื่อง  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้

วิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน SSCS ผู้วิจัย

ได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการวิจัย โดยน าเสนอรายละเอียด

ดังต่อไปนี้ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา 

1.1 แนวคิดพ้ืนฐานของพระพุทธศาสนา 

1.2 เป้าหมายในการสอนวิชาพระพุทธศาสนา 

1.3 แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา 

2. แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอน SSCS   

2.1 ความเป็นมาของรูปแบบการเรียนการสอน SSCS   

2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการเรียนการสอน SSCS   

2.3 แนวทางการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบการเรียนการสอน SSCS   

3. แนวคิดเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 

3.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3.2 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

3.3 ความหมายของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3.4 ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

4. แนวคิดเกี่ยวกับความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ 

4.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ 

4.2 ความหมายของความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ 

4.3 องค์ประกอบของการถ่ายโยงการเรียนรู้ 

4.4 ประเภทของความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ 

4.5 การจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดความสามารถในถ่ายโยงการเรียนรู้ 
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4.6 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนการสอน SSCS กับความสามารถ 

      ในการถ่ายโยงการเรียนรู้ 

5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

5.1 งานวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอน SSCS   

5.2 งานวิจัยเกี่ยวกับความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา 

1.1  แนวคิดพื้นฐานของพระพุทธศาสนา 

  สุชีพ ปุญญานุภาพ (2543) นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา ได้อธิบายถึงแนวคิด

พ้ืนฐานของพระพุทธศาสนาไว้ดังนี้ 

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งเหตุผล หรือเป็นศาสนาแห่งปัญญาว่าด้วยการ

พัฒนาศรัทธาหรือความเชื่อที่ประกอบไปด้วยการใช้เหตุผล เป็นศาสนาแห่งความรู้ เปิดโอกาสให้ทุก

คนได้มีเสรีภาพในการใช้สติปัญญาและความคิดเห็นท าการพิจารณาพิสูจน์หลักธรรม เพ่ือแสวงหา

ความจริงด้วยปัญญาของตนเองพุทธศาสนาเน้นเรื่องการไตร่ตรองก่อนแล้วจึงเชื่อ ซึ่งถือได้ว่าศาสนา

พุทธเป็นศาสนาแห่งการศึกษา  หลักธรรมที่เป็นคุณธรรมของพระพุทธศาสนามีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ตัว

คน ค าสอนของพระพุทธเจ้ามุ่งสอนให้คนเป็นคนดี  ประกอบด้วยหลักค าสอน 3 ประการ คือ การเว้น

จากการท าชั่ว การท าความดี และการท าจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใส  

จุดเน้นของพุทธศาสนา ได้แก่ การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน โดยสอนให้ไม่เป็นทาส

ของ ความโลภ ความโกรธ ความหลง พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สอนให้มนุษย์เลิกดูหมิ่นเหยียด

หยามกัน ไม่ถือชนชั้นวรรณะ หากแต่ให้ความส าคัญกับเรื่องของการกระท าความดี และมีศีลธรรม 

ใครท าดีย่อมได้รับการยกย่องสรรเสริญ   พระพุทธศาสนาสอนเรื่องการท าบุญ  งดเว้นการฆ่าสัตว์หรือ

ฆ่ามนุษย์  ตลอดจนการท าให้ผู้ อ่ืนเดือดร้อน มุ่งสอนให้คนท างานด้านสังคมสงเคราะห์แทนการ

เบียดเบียนกัน สอนให้แก้ความเสื่อมทางศีลธรรม โดยไม่มองข้ามปัญหาด้านเศรษฐกิจ สอนให้แก้

ความชั่วด้วยความดี และสอนให้แก้ปัญหาโดยเริ่มต้นจากตัวเราเองเสียก่อน แม้ในการสอนให้มีเมตตา

จิตก็หัดให้แผ่เมตตาในตนเองก่อนเพ่ือจะได้เป็นพยานว่าหากตัวเรารักความสุขเกลียดความทุกข์ฉันใด 

คนอ่ืนก็รักความสุขเกลียดความทุกข์ฉันนั้น  

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สอนให้ถือธรรม คือ ความถูกต้องตามเหตุผลที่

เรียกว่า ธรรมาธิปไตย ไม่สอนให้ถือตนเองเป็นใหญ่ เน้นหนักในเรื่องของสติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
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ให้รู้จักก าจัดความทุกข์ความเดือดร้อนด้วยการพิจารณาให้เห็นต้นเหตุของความทุกข์ แล้วแก้ไขให้ถูก

ทาง ไม่ให้เชื่อถืออย่างงมงายไร้เหตุผล สอนให้พยายามพ่ึงตนเอง ในการประกอบคุณงามความดี โดย

การยกระดับแห่งชีวิตของตนให้สูงขึ้น ไม่สอนให้คิดว่าจะประสบความส าเร็จได้เพียงแค่การอ้อนวอน

บวงสรวง  ค าสอนข้อนี้ เป็นเหตุให้เกิดหลัก เรื่องท าดีได้ดีท าชั่วได้ชั่ว ที่ เรียกว่ากฎแห่งกรรม 

พระพุทธศาสนาสอนให้ท าความดีเพราะเห็นแก่ความดี ไม่ใช่ท าความดีด้วยความโลภหรืออยากได้ สิ่ง

ตอบแทนพระพุทธศาสนามีหลักเกณฑ์และวิธีการในการสั่งสอนตลอดจนตัวค าสอนอันเป็น

วิทยาศาสตร์ไม่ให้เชื่ออะไรอย่างงมงายไร้เหตุผล  ให้ใช้ปัญญาก ากับอยู่เสมอ รู้จักพิสูจน์ความจริงด้วย

การทดลอง การปฏิบัติและการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน  สอนให้มีความขยันหมั่นเพียร ไม่เกียจคร้าน  ให้

มีเมตตากรุณาต่อผู้อ่ืน เอาใจเขามาใส่ใจเรา รู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน เน้นเรื่องการเอาชนะความชั่วด้วย

ความดี  ให้ระงับเวรด้วยการไม่จองเวร และในขณะเดียวกันให้พยายามท าตนอย่าให้มีเรื่องทะเลาะ

วิวาทกับผู้อ่ืน ให้รู้จักผูกไมตรี เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่กันสอนให้มีความอดทน ต่อสู้กับความยากล าบากและ

อุปสรรคทั้งหลาย ไม่เป็นคนอ่อนแอย่อท้อต่ออุปสรรค ให้ถือว่าความอดทนจะน าประโยชน์และ

ความสุขมาให้ ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าพระพุทธศาสนาสอนว่าเรื่องการใช้ปัญญาเป็นเครื่องส่องทางแห่งชีวิต  

และปัญญานั้นเกิดข้ึนได้ด้วยการศึกษา ฝึกการคิดพร้อมทั้งลงมือปฏิบัติอบรมให้เกิดปัญญาในที่สุด  

พระพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาหนึ่งของโลกที่มีบทบาทส าคัญยิ่งในการหล่อหลอม

ขัดเกลาอุปนิสัยใจคอของบุคคลให้ละเอียดอ่อน สวยงาม มีความรัก ความเมตตา ความเอ้ืออาทรต่อ

กันและกัน เป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่ส าคัญในทางโลกคือ การสร้างสังคมที่มีจริยธรรม ซึ่งหมายถึง

สังคมที่มีกรอบความประพฤติในการท าความดี และละเว้นความชั่ว เพ่ือให้สมาชิกของสังคมอยู่

ร่วมกันอย่างมีความสุข (ภัทรพร สิริกาญจน, 2557: 283) หลักค าสอนของพุทธศาสนาสามารถ

น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเกิดประโยชน์ ในขณะเดียวกันพระพุทธศาสนาได้รับการยอมรับจาก

องค์การสหประชาชาติว่าเป็นศาสนาที่มีบทบาทเอ้ือประโยชน์ให้แก่มนุษยชาติอย่างสูงยิ่ง โดยเฉพาะ

เรื่องหลักค าสอนเรื่องเมตตา กรุณา และการไม่เบียดเบียนกัน ถือว่าเป็นหลักค าสอนที่สามารถน าไปใช้

แก้ปัญหาความขัดแย้งในหมู่มนุษยชาติได้อย่างมีประสิทธิภ าพมากที่สุด  ในประเทศไทย

พระพุทธศาสนาถือว่าเป็นสถาบันทางสังคมสถาบันหนึ่ง เป็นแหล่งก าเนิดของศิลปวัฒนธรรมไทยและ

มารยาทการประพฤติปฏิบัติของคนไทย จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทยในปัจจุบัน (จ านง  

อดิวัฒนสิทธิ์, 2548: 156) 
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1.2 เป้าหมายในการสอนวิชาพระพุทธศาสนา 

การจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาเป็นการมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความ

เข้าใจในเนื้อหาของพระพุทธศาสนา ให้ผู้เรียนมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ตลอดจนสามารถน า

หลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ตนเอง และเกิดสังคมใน

ส่วนรวม ซึ่งความมุ่งหมายนี้ก็เพ่ือการพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม และ

ค่านิยมที่พึงประสงค์นั่นเอง (กรมวิชาการ, 2535: 20) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายที่ส าคัญของหลักสูตรภายใต้โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่ง

เป็นการน าหลักธรรมในพุทธศาสนามาจัดการศึกษาในโรงเรียน ดังนี้   

1.2.1 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีร่างกาย สุขภาพ พลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์สมส่วน

คล่องแคล่วว่องไว มีพัฒนาการทางด้านร่างกายตามวัยและได้มาตรฐานสากล 

1.2.2 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนในด้านความรู้สึกโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าได้อย่างถูกต้อง 

เหมาะสมและมีพัฒนาการไปตามล าดับขั้น 

1.2.3 เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีสติปัญญา ความรู้ และความสามารถ และการ

เข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับตนเอง สังคมและโลก และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขในปัจจุบันและอนาคต 

1.2.4 เพ่ือพัฒนาแรงขับและคุณสมบัติทางจิตใจของผู้ เรียน ได้แก่ อารมณ์ เจตคติ 

คุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรม 

1.2.5 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีจิตส านึกทั้งในทางกาย ทางวาจา และทางใจ (ส านัก

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, โรงเรียนวิถีพุทธ, เข้าถึงเมื่อ 15 เมษายน 

2558, เข้าถึงได้จาก www.vitheebuddha.com) 

1.3 แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา 

 การจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา นับเป็นบทบาทและหน้าที่ส าคัญของครู

สังคมศึกษาที่ต้องจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุจุดหมายของสาระนี้ การจัดการเรียน

การสอนที่ถูกวิธีจะส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ถูกต้อง การจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ควรเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองจากความรู้สึกนึกคิดของเขาเอง จากประสบการณ์ด้าน

คุณธรรม จริยธรรม โดยศึกษาจากตัวอย่างหรือรูปแบบ ตลอดจนการเรียนรู้จากข้อมูลร่วมสมัยรอบตัว 

 การสอนวิชาพระพุทธศาสนาโดยใช้การเรียนการสอนด้วยวิธีการสร้างศรัทธา สร้าง

ความรู้สึกเลื่อมใสและเชื่อมั่นจะช่วยส่งผลให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ความเชื่อมั่น
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ที่เกิดจากเรียนวิชาพระพุทธศาสนามี 3 ประการ คือ  เชื่อมั่นว่าหลักพระพุทธศาสนาเป็นความรู้จริง 

ความดีจริง และความงามที่แท้จริง พระธรรมค าสอนล้วนเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้  เชื่อมั่นว่าการปฏิบัติตาม

พระพุทธศาสนาย่อมเกิดผลที่มีคุณค่าแท้จริง เชื่อมั่นว่าการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาเป็นการเรียน

ความรู้ที่มีเหตุผลสามารถใช้ปัญญาพิสูจน์ให้เห็นจริงได้ (กรมวิชาการ, 2535: 20) 

 การน าหลักธรรมและวิธีสอนของพุทธเจ้ามาประยุกต์ใช้เพ่ือจัดการเรี ยนการสอนวิชา

พระพุทธศาสนานั้น มีอยู่หลายวิธี ได้แก่ 

 1.3.1 วิธีสอนแบบบรรยาย เป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ในที่ประชุมใหญ่เพ่ือการแสดง

ธรรมประจ าวัน ซึ่งมีประชาชนตลอดจนพระสงฆ์จ านวนมาก ทั้งนี้ผู้ที่มาฟังธรรมมักเป็นผู้ที่มีความรู้

ความเข้าใจ มีความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาอยู่ก่อนแล้ว ส าหรับการใช้วิธีสอนแบบบรรยายใน

การจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนานั้น ผู้สอนสามารถกระท าได้โดยการอธิบายเพ่ือหาให้

กระจ่างชัด มีการใช้สื่อประกอบเพ่ือใช้ผู้เรียนได้เข้าใจเนื้อหาที่เป็นนามธรรมมากยิ่งขึ้น (พระธรรม

ปิฎก, 2544: 46) 

 1.3.2 วิธีสอนแบบไตรสิกขา เป็นการสอนที่ประกอบด้วยขั้นตอน 3 ขั้น ได้แก่ 1) ขั้นศีล 

เป็นการควบคุมให้ผู้เรียนอยู่ในระเบียบวินัยทั้งทางกาย วาจาให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยพร้อมที่จะ

เรียน 2) ขั้นสมาธิ เป็นการให้ผู้เรียนรวบรวมจิตใจความคิดให้แน่วแน่ตัดสิ่งรบกวนอ่ืนๆออกจาก

ความคิดและคิดใจ 3) ขั้นปัญญา เป็นขั้นที่ผู้เรียนใช้สมาธิการมีจิตแน่วแน่ ท าความเข้าใจแก้ปัญหา 

แก้ปัญหาจนเกิดรู้แจ้ง เกิดการเรียนรู้ เกิดปัญญาในตนเอง มีมโนทัศน์ในเรื่องนั้นอย่างถูกต้อง (สุมน 

อมรวิวัฒน์, 2513: 47-48)  

 1.3.3 วิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา เป็นการสอนที่ใช้การสนทนาธรรมแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น การอภิปรายปัญหา การแสวงหาเหตุผล คิดค้น คัดค้านหรือคล้อยตาม เป็นการสอนเพ่ือให้

ผู้เรียนรู้จักคิดแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ช่วยให้ผู้เรียนได้แนวคิดทางธรรม (สุมน อมรวิวัฒน์, 2538: 50-

51)  

 1.3.4 วิธีสอนแบบอริยสัจ 4 เป็นวิธีสอนการแก้ปัญหา มีขั้นตอน 4 ขั้น คือ 1) ขั้น

ก าหนดปัญหา (ขั้นทุกข์)  ผู้เรียนพิจารณาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยความรอบคอบ และก าหนด

ขอบข่ายของปัญหาที่ต้องแก้ไข 2) ขั้นตั้งสมมติฐาน (ขั้นสมุทัย) ผู้เรียนก าหนดวิธีการแก้ปัญหาให้

สอดคล้องกับสาเหตุของปัญหา 3) ขั้นการทดลองและเก็บข้อมูล (ขั้นนิโรธ) ผู้เรียนทดลองแก้ปัญหา

พร้อมบันทึกผลของการทดลองเพ่ือใช้ในการพิจาณาต่อไป 4) ขั้นวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล (ขั้น
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มรรค) น าผลที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์เปรียบเทียบถึงวิธีการแต่ละวิธีว่าวิธีใดสามารถแก้ไข

ปัญหาได้ผลที่สุด และสรุปผลที่ได้อย่างเป็นระบบเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป (สาโรช บัวศรี, 2526: 

6-7) 

 1.3.5 วิธีสอนแบบปุจฉาวิสัชนา เป็นวิธีสอนที่ใช้การถาม-ตอบ ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน

โดยผู้สอนเป็นผู้ถาม ผู้เรียนเป็นผู้ตอบหรือผู้เรียนเป็นผู้ถาม และนักเรียนเป็นผู้ตอบโดยผู้สอนจะคอย

กระตุ้นให้ผู้เรียนช่วยกันตอบ เป็นวิธีสอนที่ท าให้นักเรียนเกิดปัญญา คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น 

(กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2545: 173-174) 

 1.3.6 วิธีสอนแบบเบญจขันธ์ เป็นการสอนที่น าเอาหลักธรรมเรื่องขันธ์ 5 มาประยุกต์ใน

การสอน ซึ่งมีขั้นตอน 5 ขั้น คือ 1) ขั้นก าหนดและเสนอสิ่งเร้า (ขั้นรูป) โดยผู้สอนก าหนดสิ่งเร้าที่

สัมผัสรับรู้แล้วเกิดอารมณ์ ความรู้สึก เป็นสถานการณ์หลายๆสถานการณ์ 2) ขั้นรับรู้ (ขั้นเวทนา) 

ผู้สอนให้ผู้เรียนสัมผัสเพ่ือให้เกิดการรับรู้ 3) ขั้นวิเคราะห์เหตุผลและสังเคราะห์ความรู้สึก (ขั้นสัญญา) 

ผู้สอนตั้งค าถามให้ผู้เรียนแยกแยะว่ามีอะไรเกิดขึ้น ใครท าอะไร ที่ไหน ผลเป็นอย่างไร ใช้ค าถาม

เพ่ือให้ผู้เรียนสรุปความรู้สึกที่เกิดขึ้นเบื้องต้น 4) ขั้นตัดสินความดีงาม (ขั้นสังขาร) เป็นขั้นให้ผู้เรียน

วิจารณ์ความผิด ความถูก ความดีงาม ความชั่วร้าย ความเหมาะสม ควรประพฤติหรือไม่ควรประพฤติ 

5) ขั้นก่อเกิดอุปนิสัยหรือคุณธรรมฝังใจ (ขั้นวิญญาณ) เป็นขั้นใช้ค าถามเพ่ือโน้มน าความดีหรือ

ความรู้สึกอันชอบธรรมมาไว้ในใจของตน เป็นค าถามให้ผู้เรียนตอบโต้โดยค านึงถึงตนเองเป็นที่ตั้ง 

(กรมวิชาการ, 2545: 176) 

 1.3.7 วิธีสอนแบบพหูสูต เป็นวิธีสอนที่สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียนมี

กระบวนการเรียนการสอน 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นการสร้างศรัทธา เป็นการจัดบรรยากาศชั้นเรียนให้

เหมาะสม เน้นความสัมพันธ์อันดีของผู้สอนกับผู้เรียน มีการเสนอสิ่งเร้าและการสร้างแรงจูงใจใฝ่

เรียนรู้  2) ขั้นการสอนตามหลักพหูสูต  เป็นการฝึกหัดฟัง พูด อ่าน เขียน เพ่ือให้เกิดความรู้และฝึก

ปฏิบัติจนคล่องแคล่ว ฝึกการคิดพิจารณาจนแจ่มแจ้งและสรุปความรู้เป็นหลักการแล้วน าไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้ 3) ขั้นการมองตนและการประเมินของกัลยาณมิตร โดยเป็นการวัดและประเมินของ

ตนเอง เพ่ือน และผู้สอน จากนั้นจึงร่วมกันปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมิน (สุมน 

อมรวิวัฒน์, 2535: 29)  

 1.3.8 วิธีสอนแบบอุปมาอุปไมย เป็นการสอนโดยการบรรยายเนื้อหาเปรียบเทียบเพ่ือให้

ผู้เรียนเข้าใจ เกิดมโนทัศน์ชัดเจนและสมจริง ใช้วิธีการบรรยายอธิบายเนื้อหาที่เป็นนามธรรมเปรียบ
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กับสิ่งที่ผู้เรียนจะเข้าใจและมองเห็นเป็นรูปธรรมได้ ทั้งนี้ในการเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยต้องเลือก

ตัวอย่างของสิ่งที่น ามาเปรียบเทียบให้ตรงเนื้อหา ตรงกับจุดมุ่งหมายของการสอนเรื่องนั้นๆให้มาก

ที่สุด (กรมวิชาการ, 2545: 173) 

 1.3.9 วิธีสอนโดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์และตัดสินใจแก้ปัญหา  เป็น

กระบวนการสอนสมัยใหม่ที่ประยุกต์มาจากวิธีสอนของพระพุทธเจ้า เพ่ือสร้างสมรรถภาพให้ผู้เรียน

สามารถเผชิญ ผจญ ผสมผสานวิธีการ และเผด็จปัญหาได้ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นการ

รวบรวมข่าวสาร ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความรู้ หลักการ 2) ขั้นการประเมินค่าและประโยชน์ 3) ขั้นการ

เลือกและตัดสินใจ 4) ขั้นการปฏิบัติ  ทั้งนี้จะเห็นได้ว่ากระบวนการเผชิญสถานการณ์ท้ัง 4 ขั้นตอนนั้น 

เน้นการรู้จักตนเอง การคิดที่ถูกต้องแยบคาย สะสมประสบการณ์ ทบทวนปรับปรุง วิธีการปฏิบัติ 

เพ่ือให้บุคคลได้ฝึกฝนตนเองจนสามารถใช้สติปัญญาและสติสัมปชัญญะ มีศีลธรรมประจ าใจ ด ารงตน

ด้วยความไม่ประมาท สามารถแก้ไขปัญหาของชีวิตได้ส าเร็จ (สุมน อมรวิวัฒน์, 2542: 55-60)  

สรุป แนวทางแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนานั้นมีอยู่หลากหลาย

วิธีแต่โดยส่วนใหญ่พบว่ามุ่งให้ผู้เรียนไตร่ตรอง ท าความเข้าใจแก้ปัญหา พิจารณาสาเหตุของปัญหาที่

เกิดข้ึนด้วยความรอบคอบ และเกิดปัญญาในตนเอง  ตลอดจนสามารถแลกเปลี่ยนทัศนะกับผู้อ่ืนได ้

2. แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอน SSCS     

2.1 ความเป็นมาของรูปแบบการเรียนการสอน SSCS     

รูปแบบการเรียนการสอน SSCS เป็นรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้น เพ่ือใช้ในการสอนการ

แก้ปัญหาให้กับผู้เรียน โดยการน ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา การ

แก้ปัญหาถือเป็นเป้าหมายที่ส าคัญของการศึกษา ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงกระบวนการ

แก้ปัญหาและการพัฒนาเทคนิคการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ (Stewart, 1982: 731-741 and 

Wavering, 1980: 633-636) Chiappetta and Russell (1982: 85-93) ได้กล่าวโดยสรุปว่า การ

สอนการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการแก้ปัญหาท าให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงกระบวนการในการแก้ปัญหา

มากกว่าที่จะสนใจผลลัพธ์ของปัญหา และ Gagne (1970: 214) กล่าวว่า กิจกรรมการแก้ปัญหาเป็น

กฎส าคัญของการเรียนรู้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการแก้ปัญหาที่ครูผู้สอนต้องดึงศักยภาพ

ความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้เรียนออกมา และการสร้างความคิดรวบยอดทางวิทยาศาสตร์ผ่าน

การแก้ปัญหายังส่งผลให้การเรียนรู้ของผู้เรียนเกิดขึ้นอย่างมีความหมาย Rickert (1967: 24-27) ยัง

ได้กล่าวว่า ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนจะน าไปสู่การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เมื่ อการ
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เรียนการสอนนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีการวิเคราะห์ การแก้ปัญหา รวมถึง Mager (1975: 525-

541) ที่ได้ก าหนดว่าการสอนอย่างมีความหมายนั้น ก็คือการแสดงถึงทักษะที่ส าคัญในการพิสูจน์

ปัญหาและการแก้ปัญหา โดยให้ผู้เรียนได้รับการฝึกฝน ท าปัญหาต่าง ๆ ให้เป็นรูปธรรม นอกจากนี้ 

Freundlich (1978: 19-22) กล่าวว่า การเรียนรู้การแก้ปัญหาจะมีความหมายอย่างมาก ถ้ารู้จักการ

ประยุกต์ใช้ความคิดทางวิทยาศาสตร์กับปัญหาต่าง ๆ เพราะเป็นการเชื่อมโยงกันระหว่างความคิดทาง

วิทยาศาสตร์กับขั้นตอนทางความคิดของนักเรียน ดังนั้น Pizzini, Shepardson and Abell (1989: 

523-532) นักการศึกษาวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไอโอวา ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงได้น าแนวคิด

ทฤษฎีจากนักวิชาการและนักการศึกษาดังกล่าวมาพัฒนาแนวทางการเรียนการสอนการแก้ปัญหาและ

แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ โดยผ่านการทดลองการแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรม และได้ศึกษาค้นคว้า

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องมากมายที่ศูนย์กลางการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยไอโอวา แล้วร่วมกัน

พัฒนาผ่านมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (Nation Science Foundation : NSF) โดยใช้รูปแบบการ

สอน CPS และรูปแบบ IDEAL เป็นพื้นฐานที่น าไปสู่การสอนการแก้ปัญหาในรูปแบบ SSCS ต่อไป ซึ่ง

รูปแบบการสอน CPS และ IDEAL มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.1.1 การสอนการแก้ปัญหาในรูปแบบ CPS  

CPS  หรือรูปแบบการแก้ปัญหาแบบ Osborn-Parners ย่อมาจาก Creative 

Problem Solving  ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นโดย Osborn and Parners (Mitchell & Kowalik, 1989: 

4) เป็นกระบวนการการแก้ปัญหาที่มีล าดับขั้นตอน และเป็นวิธีของการคิดและพฤติกรรม โดยมีนิยาม

ของค าต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ Creative หมายถึง ความคิดท่ีเป็นสิ่งแปลกใหม่หรือเป็นหนึ่งเดียว ที่อาจจะมี

อย่างน้อยหนึ่งวิธีที่บุคคลหนึ่งจะสร้างสรรค์ผลเฉลยอย่างมีคุณค่าและตรงประเด็น Problem หมายถึง 

สถานการณ์ใด ๆ ที่แสดงถึงความท้าทายและโอกาสหรือสิ่งที่น่าสนใจ Solving หมายถึง การวางแผน

เพ่ือหาวิธีในการหาค าตอบที่เหมาะสมหรือเพ่ือแยกแยะวิเคราะห์ปัญหา 

 ดังนั้น  Creative Problem Solving  หรือ CPS เป็นกระบวนการ ขั้นตอน หรือ

ระบบส าหรับการแก้ปัญหาที่ยุ่งยาก และหาผลลัพธ์ของปัญหา ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) 

การค้นหาข้อเท็จจริง (Fact-finding) เป็นขั้นตอนการหาข้อมูลต่างๆที่ปรากฏจากสถานการณ์หรือ

ข้อเท็จจริงที่ได้ประสบ 2) การค้นหาปัญหา (Problem-finding) เป็นขั้นตอนการหาปัญหาที่เกิดขึ้น

โดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์จริงที่ประสบ 3) การค้นหาแนวคิดในการแก้ปัญหา (Idea-finding) 

เป็นขั้นตอนของการหาขอบเขตของปัญหาโดยอาศัยข้อมูลและปัญหาหลายๆอย่างจากสถานการณ์
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จริงที่ประสบ 4) การค้นหาวิธีในการแก้ปัญหา (Solution-finding) เป็นขั้นตอนการหาวิธีการและ

ขั้นตอนในการแก้ปัญหาหลังจากที่ก าหนดขอบเขตของปัญหาเรียบร้อยแล้ว 5) การค้นหาแนวทางที่

ยอมรับได้ (Acceptance-finding) เป็นขั้นตอนการหาเหตุผลที่จะมาช่วยสนับสนุนค าตอบของปัญหา

ที่ได้จากการด าเนินการแก้ไขแล้ว 

 2.1.2 การสอนการแก้ปัญหาโดยใช้รูปแบบ IDEAL 

IDEAL ย่ อมาจาก  Identity, Define, Explore, Act และ  Look ได้ รั บก า ร

พัฒนาขึ้นโดย Bransford and  Stein (Kirkley, 2003: 3) ประกอบด้วยขั้นตอน 5 ขั้นตอน ดังนี้      

1) การจ าแนกแยกแยะปัญหา (Identifying the problem) เป็นขั้นการค้นหาข้อมูลจากข้อเท็จจริง

จากสถานการณ์ต่างๆที่มีอยู่เพ่ือแจกแจงตัวปัญหา 2) การให้ค านิยามและการน าเสนอปัญหา 

(Defining and representing the problem) เป็นขั้นการตีความหมายของปัญหาเพ่ือก าหนด

รายละเอียดของปัญหา 3) การค้นหากลยุทธ์ที่หลากหลายในการแก้ปัญหา (Exploring alternative 

strategies) เป็นขั้นการคิดค้นหาแนวทางที่หลากหลายเพ่ือหาแนวทางและวิธีที่เหมาะสมในการ

แก้ปัญหา 4) การลงมือปฏิบัติตามกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา (Acting on the strategies) เป็นขั้นการ

ลงมือแก้ปัญหาตามแนวทางและวิธีการที่เลือกไว้เพ่ือแก้ปัญหาที่ก าหนดไว้ข้างต้น 5) การมอง

ย้อนกลับและการประเมินผล (Looking back and evaluating the effect) เป็นขั้นตอนการ

ตรวจสอบค าตอบและประเมินผลกระทบของค าตอบที่ได้ 

จากรูปแบบการแก้ปัญหาทั้ง 2 รูปแบบ Pizzini, Shepardson and Abell จึงได้มีการ

สังเคราะห์รูปแบบการแก้ปัญหาใหม่ที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการสอนแก้ปัญหาแบบ CPS 

และแบบ IDEAL เพ่ือให้มีขั้นตอนในการแก้ปัญหาที่ชัดเจนและง่ายขึ้น และเหมาะสมกับนักเรียน

ระดับประถมศึกษาตอนปลายและนักเรียนมัธยมศึกษาโดยการปรับให้เหลือเพียง 4 ขั้นตอน ซึ่งให้ชื่อ

ว่า การสอนการแก้ปัญหาโดยใช้รูปแบบ SSCS (Search: S, Solve: S, Create: C, Share: S) (Pizzini, 

Shepardson and Abell,1989: 528)  

 จุดร่วมของการเรียนการสอนรูปแบบ SSCS  IDEAL และ CPS คือ 1) การพัฒนาให้

ผู้เรียนได้ค้นหาข้อมูลและข้อเท็จจริงเพ่ือสามารระบุปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วให้ผู้เรียนพิจารณา

ปัญหาว่าปัญหาที่ส าคัญคือปัญหาใด จากนั้นผู้เรียนต้องตีความหมายของปัญหา ระบุขอบเขตของ

ปัญหา เพ่ือหาแนวทางและวิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหาหรือการค้นหาค าตอบของปัญหาที่
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ระบุขอบเขตของปัญหาข้างต้น 2) การพัฒนาให้ผู้เรียนได้ลงมือแก้ปัญหาที่ได้ก าหนดไว้เพ่ือแก้ปัญหา

หรือหาค าตอบของปัญหาที่ระบุขอบเขตไว้ข้างต้น 

 จุดเด่นของการเรียนการสอนรูปแบบ CPS คือ การพัฒนาให้ผู้เรียนค้นคว้าแนวทางที่

ยอมรับ กล่าวคือ การพัฒนาให้ผู้ เรียนมีความสามารถในการใช้เหตุผลในการอธิบายผลของการ

แก้ปัญหาหรืออธิบายค าตอบของปัญหาให้มีเหตุผลเพียงพอให้เกิดความน่าเชื่อถือได้  

 จุดเด่นของการเรียนการสอนรูปแบบ IDEAL คือ การพัฒนาให้ผู้เรียนได้มองย้อนกลับไป

กู้ผลกระทบของการแก้ปัญหา กล่าวคือ หลังจากแก้ปัญหาแล้วผู้เรียนต้องพิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้น

หลังจากการด าเนินการแก้ปัญหาแล้ว ทั้งในส่วนที่เป็นปัญหาว่าได้รับการพัฒนาหรือแก้ไขให้ดีขึ้น

หรือไม่ ผลลัพธ์อื่นๆที่จะตามมามีอะไรบ้าง 

 จุดเด่นของการเรียนการสอนรูปแบบ SSCS มี 2 ประเด็น ประเด็นแรก คือ การพัฒนา

นักเรียนในขั้นการแก้ปัญหา (Solve: S)  ซึ่ งครอบคลุมทั้ งการค้นหาแนวทางที่ยอมรับ ได้  

(Acceptance-finding) ของการสอนรูปแบบ CPS และยังครอบคลุมการมองย้อนกลับและ

ประเมินผล (Looking back and evaluation the effect: L) ที่เกิดขึ้นในด้านต่าง ๆ จากผลของการ

แก้ปัญหาของการสอนตามรูปแบบ IDEAL  

 นอกจากนี้รูปแบบ SSCS ยังได้เพ่ิมข้ึนการสร้างความรู้ที่ได้จากการแก้ปัญหา (Creative: 

C) ซึ่งเป็นการพัฒนาให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ค าตอบที่ได้จากการแก้ปัญหา กล่าวคือ ในขั้นการสร้าง

ค าตอบผู้เรียนจะต้องน าเสนอช่องทางใหม่ ๆ หรือวิธีการใหม่ที่หลากหลายในการค้นหาค าตอบของ

ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน หรือการน าเสนอข้อ

ค้นพบใหม่ นอกเหนือจากข้อค้นพบเดิมที่ได้จากการแก้ปัญหาภายในขอบเขตเดียวกัน แล้วจึงคิดหา

เหตุผลประกอบการอธิบาย ค าตอบที่ได้จากการค้นพบเพ่ือให้ค าตอบที่ได้มีความน่าเชื่อถือ ตลอดจน

การเขียนร่างค าพูดโดยใช้ภาษาที่ง่ายต่อการท าความเข้าใจ สละสลวย เพ่ือใช้ในการสื่อสารให้เพ่ือนใน

ชั้นเรียนเข้าใจในขั้นต่อไป และนอกจากนี้ในขั้นการสร้างความรู้ที่ได้จากการแก้ปัญหา ผู้เรียนยังได้มี

การน าข้อมูลหรือค าตอบที่ได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือนร่วมชั้นเรียนต่อไป  

ประเด็นที่สอง คือ การพัฒนาให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในขั้นการแลกเปลี่ยน

แนวทางการแก้ไขปัญหา (Share: S) โดยเป็นขั้นที่เพ่ิมขึ้นมาในรูปแบบการสอน SSCS เช่นเดียวกับ

ขั้นการสร้างความรู้ที่ได้จากการแก้ปัญหา (Creative: C) ซึ่งในรูปแบบการสอน CPS และรูปแบบ 

IDEAL ไม่มี 2 ขั้นนี้ และในขั้นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนี้ ผู้เรียนจะต้องแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ
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วิธีการแก้ปัญหา ขั้นตอนการแก้ปัญหา ค าตอบที่ได้จากการค้นหา การน าเสนอช่องทางใหม่  หรือ

วิธีการใหม่ ที่หลากหลายในการค้นหาค าตอบของปัญหา หรือมีการน าเสนอช่องทางใหม่ ๆ ในการน า

ค าตอบของปัญหาไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจ าวัน หรือ

การน าเสนอข้อค้นพบใหม่ นอกเหนือจากข้อค้นพบเดิมที่ได้จากการแก้ปัญหาภายในขอบเขตเดียวกัน 

ซึ่งเป็นข้อมูลที่จัดเตรียมไว้ในขั้นที่ผ่านมา โดยผู้เรียนต้องอธิบายให้เพ่ือนในชั้นเรียนได้ฟัง โดยวิธีการ

และค าตอบที่ผู้เรียนแต่ละคนน าเสนอหน้าชั้นเรียนอาจจะเหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้ แล้วผู้สอนและ

ผู้เรียนจึงร่วมกันอธิปรายสรุปปัญหา แนวทางในการแก้ปัญหา และค าตอบของการแก้ปัญหาในช่วง

สุดท้ายของการเรียนการสอนต่อไป ในขั้นนี้จะสามารถช่วยฝึกฝนนักเรียนในการสื่อสารทั้งด้านการพูด

และการฟังไปพร้อม ๆ กัน 

 จากการพิจารณาจุดร่วมและจุดเด่นของแนวคิดการสอนทั้ง 3 รูปแบบ คือ CPS IDEAL 

และ SSCS พบว่า การเรียนการสอนด้วยรูปแบบ SSCS มีจุดเด่นที่ครอบคลุมเป้าหมายการพัฒนา

ผู้เรียนให้มีความสามารถในการแก้ปัญหา เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนได้แก้ปัญหาอย่างสมบูรณ์และมี

ประสิทธิภาพอันจะสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนต่อไป Pizzini, Shepardson 

and Abell จึงได้ สรุปขั้นตอนและวิธีการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ SSCS ดังนี้ 

 1. ขั้นค้นหาปัญหา (Search)  หมายถึง  ขั้นที่ผู้เรียนต้องเก็บรวบรวมข้อมูล

จากสถานการณ์ปัญหาเพื่อระบุปัญหา 

 2. ขั้นวางแผนการแก้ปัญหา (Solve) หมายถึง ขั้นที่ผู้เรียนต้องระบุสาเหตุของ 

ปัญหา ออกแบบขั้นตอน วิธีการในการแก้ปัญหา และด าเนินการแก้ปัญหาตามข้ันตอนที่ออกแบบไว้ 

 3. ขั้นสร้างความรู้ที่ได้จากการแก้ปัญหา (Create) หมายถึง ขั้นการน าผลที่

ได้มาจัดกระท าเป็นขั้นตอนเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ และเพ่ือสื่อสารกับคนอ่ืนได้ 

 4. ขั้นแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ปัญหา (Share) หมายถึง ขั้นที่ผู้เรียนจะต้อง

น าเสนอกระบวนการแก้ไขปัญหา เริ่มตั้งแต่ ระบุปัญหา แยะแยะประเด็นของปัญหา วิธีการที่

หลากหลายในในการแก้ปัญหา ค าตอบที่ค้นพบจากการแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ และการน าวิธีการ

และค าตอบที่ค้นพบจากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ 

การแก้ปัญหาทั้ง 4 ขั้นตอนของการสอนรูปแบบ SSCS จะมีความสัมพันธ์ 

กันตลอดในขณะแก้ปัญหาอาจเข้าสู่ขั้นตอนได้หลายด้าน Pizzini, Shepardson and Abell (1989: 

526-529) จึงได้เสนอวัฏจักรการแก้ปัญหา ดังแผนภาพที ่2 
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แผนภาพที ่2 วัฏจักรการแก้ปัญหาแบบ SSCS   

 
ที่มา: Pizzini, Shepardson and Abell, A Rationale for and the Development of a problem solving 
model of Instruction in Science Education : Science Education Vol.73, 1989 

 

  จากแผนภาพที่ 2 จะเห็นได้ว่าการสอนจะเริ่มจากขั้น Search ไปสู่ขั้น Solve ขั้น  

Create  และขั้น Share ซึ่งขั้นตอนแต่ละขั้นนั้นผู้เรียนสามารถคิดทบทวนข้อบกพร่องต่าง ๆ ในขั้นที่

มีผลต่อการแก้ปัญหา นอกจากนี้ในขั้น Create มีลูกศรย้อนกลับไปยังขั้น Search เพ่ือตรวจสอบ

ข้อบกพร่องในการค้นหา และด าเนินการแก้ปัญหาไปสู่ขั้น Solve ตามแผนภาพ เช่นเดียวกับขั้น 

Share ซึ่งผู้เรียนสามารถตรวจสอบข้อบกพร่องในการแก้ปัญหาและด าเนินการสร้างค าตอบต่อไป 

นอกจากนี้มีการอภิปรายเพ่ือค้นหาข้อปัญหาใหม่ ๆ ที่จะศึกษาต่อไป ผลการสอนการแก้ปัญหาแบบ 

SSCS จึงท าให้ผู้เรียนได้ค้นพบข้อเท็จจริงและเกิดทักษะการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่ารูปแบบการเรียนการสอน SSCS เป็นรูปแบบการ

สอนที่พัฒนาขึ้นเพ่ือใช้ในการสอนการแก้ปัญหาให้กับผู้เรียนโดย Pizzini, Shepardson and Abell 

นักการศึกษาวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไอโอวา ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งใช้รูปแบบการสอน CPS 

และรูปแบบ IDEAL เป็นพ้ืนฐานที่น าไปสู่การสอนในรูปแบบ SSCS ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ      

1) Search (S) ขั้นค้นหาปัญหา 2) Solve (S) ขั้นวางแผนแก้ปัญหา 3) Create (C) ขั้นสร้างความรู้ที่

ได้จากการแก้ปัญหา  4) Share (S) ขั้นแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ปัญหา 
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2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการเรียนการสอน SSCS 

รูปแบบการเรียนการสอน SSCS พัฒนาขึ้นจากสมมติฐานที่ว่า ผู้เรียนเรียนรู้การใช้ทักษะ

การแก้ปัญหาได้สมบูรณ์ที่สุด โดยผ่านประสบการณ์ในการแก้ปัญหาและในการที่จะแก้ปัญหาให้

ส าเร็จนั้นจะต้องมีองค์ประกอบด้านทักษะกระบวนการคิดที่ได้รับจากประสบการณ์การแก้ปัญหาทาง

วิทยาศาสตร์ Presseisen (1985: 34-48) กล่าวไว้โดยสรุปว่า ทักษะทางความคิดที่มีความจ าเป็น

ส าหรับการแก้ปัญหา คือ ทักษะในการจัดระบบข้อมูล และตัดสินใจว่าข้อมูลที่มีความจ าเป็นอะไรบ้าง

ที่ต้องหาเพ่ิมเติม หาทางเลือกของวิธีการแก้ปัญหา และท าการทดสอบทางเลือกเหล่านั้นพยายาม

บูรณาการข้อมูลเหล่านั้นให้อยู่ในระดับที่สามารถอธิบายได้เข้าใจมากที่สุด ขจัดความขัดแย้งต่าง  ๆ

ออกไปให้หมดและตรวจสอบความถูกต้องของวิธีการแก้ปัญหาที่เลือกเพ่ือใช้ในการด าเนินการต่อไป  

Sternberg (1985: 99-107) ได้แบ่งทักษะทางความคิดในการแก้ปัญหาเป็น 3 กลุ่ม 

และเสนอกระบวนการคิดท่ีน าไปสู่การแก้ปัญหาตามทฤษฎีการประมวลผลข้อมูล 6 ขั้นตอนดังนี้ 

  ทักษะทางความคิดในการแก้ปัญหาออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 

1. ส่วนที่เป็นส่วนประกอบเกิน (Metacomponents) คือ ส่วนที่ใช้ในการ

วางแผน สังเกต ควบคุม และประเมินค่า ในส่วนนี้ซึ่งประกอบด้วยการจ าแนกหรือการท าความเข้าใจ

ปัญหา ตีความปัญหา ตัดสินกระบวนการที่ใช้ในการแก้ปัญหา ระบุระยะเวลาของเครื่องมือที่ใช้

ควบคุมดูแลวิธีการแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับปัญหาน าข้อมูลที่ประเมินค่ากลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ 

2. ส่วนที่เป็นส่วนด าเนินการ (Performance component) คือ ส่วนที่ใช้

ในการปฏิบัติกับส่วนประกอบส่วนเกิน และน าข้อมูลมาประเมินค่าต่อไป และมีความแตกต่างกันไป

ตามความช านาญของแต่ละบุคคล ประกอบไปด้วยเหตุผลที่มีอิทธิพล หรือเป็นตัวชักน าเหตุผลที่ไม่มี

อิทธิพล และการมองเห็นล าดับขั้นตอนในการแก้ปัญหา 

3. ส่วนที่เป็นความรู้ที่ได้มา (Knowledge acquisition components) 

คือ ส่วนที่เป็นกระบวนการน าความรู้ที่มีอยู่มาใช้ในการเรียนรู้ เป็นกระบวนการทางความคิด และ

ขั้นตอนต่างๆ ในการเลือกใช้สัญลักษณ์ การเลือกวิธีการเปรียบเทียบข้อมูล เลือกรูปแบบในการ

ตรวจสอบของข้อมูล การจัดการข้อมูลที่เก่ียวข้องกับความรู้ที่มีอยู่ และข้อมูลใหม่ๆที่เกิดขึ้น 

กระบวนการคิดท่ีน าไปสู่การแก้ปัญหา 6 ขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นที่ 1 การนิยามธรรมชาติของปัญหา เป็นการทบทวนปัญหาเพ่ือท า

ความเขา้ใจ ต่อจากนั้นเป็นการตั้งเป้าหมายและการนิยามปัญหาเพ่ือจะน าไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
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ขั้นที่ 2 การเลือกองค์ประกอบหรือขั้นตอนที่จะใช้ในการแก้ปัญหา เป็น

การก าหนดขั้นตอนเพ่ือให้แต่ละขั้นตอนมีขนาดที่เหมาะสม ไม่กว้างเกินไปหรือแคบเกินไปควร

พิจารณารายละเอียดแต่ละข้ันตอนให้ถี่ถ้วนก่อน 

ขั้นที่ 3 การเลือกกลวิธีในการจัดล าดับองค์ประกอบในการแก้ปัญหา ต้อง

แน่ใจว่ามีการพิจารณาปัญหาอย่างทั่วถึง ไม่ด่วนสรุปในสิ่งที่เกิดขึ้น เพราะอาจท าให้เกิดการผิดพลาด

ได้ ต้องแน่ใจว่าเรียงล าดับขั้นตอนเป็นไปตามหลักเหตุผลที่น าไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ 

ขั้นที่ 4 การเลือกตัวแทนความคิดเกี่ยวกับข้อมูลของปัญหา ซึ่งต้องทราบ

รูปแบบความสามารถของตน ใช้ตัวแทนทางความคิดในรูปแบบต่าง ๆ จากความสามารถที่ตนมีอยู่

ตลอดจนใช้ตัวแทนจากภายนอกมาเพ่ิมเติม 

ขั้นที่ 5 การก าหนดแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์จะต้องมีความทุ่มเทให้กับ

การวางแผนอย่างรอบคอบ ใช้ความรู้ที่มีอยู่อย่างเต็มที่ในการวางแผนและการก าหนดแหล่งข้อมูลที่

น ามาใช้ประโยชน์ มีความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงแผน และแหล่งข้อมูลเ พ่ือให้สอดคล้องกับ

สภาพการณ์ในการแก้ปัญหาและแสวงแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์แหล่งใหม่อยู่เสมอ 

ขั้นที ่6 การตรวจสอบวิธีการแก้ปัญหาว่าเป็นไปสู่เป้าหมายที่วางไว้หรือไม่  

Greeno (1980) ได้กล่าวถึง ทฤษฎีการประมวลผลข้อมูลในการแก้ปัญหาโดยเน้น

กระบวนการที่ส าคัญ 2 ประการ ดังนี้  

1. การสร้างตัวแทนของปัญหา (Problem representation)  ผู้ แก้ปัญหา

พยายามท าความเข้าใจโดยการเชื่อมโยงปัญหากับความรู้เดิมที่มีอยู่ และสร้างเป็นตัวแทนของปัญหา

ขึ้นในรูปแบบต่างๆ 

2. กระบวนการแก้ปัญหา (Solution process) เป็นการค้นหาขอบข่ายของ

ปัญหา (problem space) ซึ่งเป็นการใช้ความเข้าใจ รวมไปถึงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่

ก าหนดมาให้ในปัญหานั้นๆ และการสร้างรูปแบบการแก้ปัญหาข้ึน 

จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการเรียนการสอน SSCS  ที่ได้กล่าวมา

ข้างต้น สรุปได้ว่า รูปแบบการเรียนการสอน SSCS จะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการ

แก้ปัญหา ทักษะในการจัดระบบข้อมูล การตัดสินใจ การทางเลือกวิธีการแก้ปัญหา และท าการ

ทดสอบทางเลือกวิธีการเหล่านั้น ตลอดจนมีกระบวนการคิดที่น าไปสู่การแก้ปัญหาตามทฤษฎีการ

ประมวลผลข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วย การนิยามธรรมชาติของปัญหา การเลือกขั้นตอนที่จะใช้ในการ
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แก้ปัญหา  การจัดล าดับองค์ประกอบในการแก้ปัญหา การเลือกตัวแทนทางความคิดเกี่ยวกับข้อมูล

ของปัญหา และสุดท้ายคือการตรวจสอบวิธีการแก้ปัญหา 

2.3 แนวทางการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบการเรียนการสอน SSCS 

2.3.1 หลักการสอนของรูปแบบการเรียนการสอน SSCS 

รูปแบบการ เรี ยนการสอน SSCS เป็นรูปแบบการสอนการแก้ปัญหา 

ประกอบด้วยขั้นตอน 4 ขั้นตอน คือ 1) Search (S) ขั้นค้นหาปัญหา 2) Solve (S) ขั้นวางแผนการ

แก้ปัญหา 3) Create  (C) ขั้นสร้างความรู้ที่ได้จากการแก้ปัญหา 4) Share (S) ขั้นแลกเปลี่ยนแนว

ทางการแก้ปัญหา ซึ่งผู้สอนสามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จ

ในการแก้ปัญหาต่างๆในชั้นเรียน และการที่จะท าให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จในการแก้ปัญหาได้นั้นไม่

เพียงแต่ผู้สอนจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาอย่างเดียวเท่านั้น ผู้สอนจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับ

หลักการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอน SSCS อย่างดีด้วย เพ่ือจะช่วยให้การสอนมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น  

Pizzini, Shepardson and Abell (1989: 528-529) ได้กล่าวถึง รูปแบบการ

เรียนการสอน SSCS เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยเชื่อว่า

ผู้เรียนแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน ดังนั้น ผู้สอนควรมี

ความค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นส าคัญ ควรให้ผู้เรียนได้ด าเนินการแก้ปัญหาด้วยตนเอง 

โดยผู้เรียนเผชิญสถานการณ์ปัญหาแล้วให้ผู้เรียนวิเคราะห์เพ่ือระบุปัญหา เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนได้

พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาโดยผู้สอนเป็นเพียงผู้ที่จะคอยให้ความช่วยเหลือในทุกขั้นตอน

ของการสอน  คอยชี้ให้เห็นถึงข้อผิดพลาดของผู้เรียนในขั้นตอนที่ผู้เรียนท าการแก้ปัญหาผิดพลาด  

ผู้สอนจะต้องแสดงให้ผู้เรียนเห็นว่าผู้เรียนมีสมมติฐานที่เพียงพอใน การแก้ปัญหาหรือไม่ ตลอดจน

ผู้สอนจะต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มความสามารถ   

จากหลักการสอนที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นสรุปได้ว่า รูปแบบการเรียน การสอน 

SSCS เป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียนแยกแยะประเด็นของปัญหา และหา

ข้อมูลของปัญหาเพ่ือส่งเสริมแนวทางในการแก้ปัญหา เชื่อมโยงประสบการณ์เดิมเข้ากับประสบการณ์

ใหม่ เพ่ือทางแก้ปัญหาใหม่ ๆ ตลอดจนเป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ท า

กิจกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับตนเองให้มากท่ีสุด 
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2.3.2 กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอน SSCS  

Pizzini, Shepardson and Abell (1989: 532) กล่าวว่า การสอนแบบ SSCS 

จะเกิดขึ้นได้ดีที่สุด เมื่อได้รับการสอนที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาวิธีการแก้ปัญหา มี 4 ขั้นตอนดังนี้ 

 ขั้นที่ 1 Search (S) ขั้นค้นหาปัญหา หมายถึง การค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

กับปัญหา  และการแยกแยะประเด็นของปัญหา การแสวงหาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับปัญหา 

ประกอบด้วยการระดมสมอง ท าให้เกิดการแยกแยะปัญหาต่างๆ ช่วยผู้เรียนในด้านการมองเห็น

ความสัมพันธ์ของมโน มติต่างๆ ที่มีอยู่ในปัญหานั้น ผู้เรียนจะต้องอธิบาย และให้ขอบเขตของปัญหา 

ด้วยค าอธิบาย จากความเข้าใจของผู้เรียนเอง ซึ่งจะต้องตรงกับจุดมุ่งหมายของบทเรียนที่ตั้งไว้ ใน

ขั้นตอนนี้ผู้เรียนจะต้องหาข้อมูลของปัญหาเพ่ิมเติม โดยอาจหาได้  จากที่ผู้เรียนตั้งค าถามถามครู หรือ

เพ่ือนนักเรียนเอง การอ่านบทความในวารสารหรือหนังสือพิมพ์ การส ารวจ และได้มาจากงานวิจัย

หรือตามต าราต่างๆ 

ขั้นที่ 2 Solve (S) ขั้นวางแผนการแก้ปัญหา หมายถึง  การวางแผนและ

การด าเนินการแก้ปัญหา ด้วยวิธีการต่างๆหรือการหาค าตอบของปัญหาที่เราต้องการ ในขั้นนี้ผู้เรียน

ต้องวางแผนใน  การแก้ปัญหา ขณะที่ผู้เรียนด าเนินการแก้ไขปัญหา ถ้าพบปัญหาอีกสามารถกลับไป

ขั้นที ่1 ได้ หรือผู้เรียนอาจปรับปรุงแผนของตนที่วางไว้โดยการประยุกต์เอาวิธีการต่างๆ มาใช้ 

ขั้นที่ 3 Create (C) ขั้นสร้างความรู้ที่ได้จากการแก้ปัญหา  หมายถึง การ

น าผลที่ได้มาจัดกระท าเป็นขั้นตอนเพ่ือให้ง่ายต่อความเข้าใจ และเพ่ือสื่อสารกับคนอ่ืนได้ การน าเอา

ข้อมูลที่ได้จากการแก้ปัญหา หรือตอบค าตอบที่ได้มาจัดกระท าให้อยู่ในรูปของค าตอบสามารถอธิบาย

เข้าใจได้ง่าย โดยอาจท าได้โดยการใช้ภาษาที่ง่ายสละสลวยมาขยายความหรือตัดตอนค าตอบที่ได้ให้

อยู่ในรูปค าตอบที่สามารถอธิบายหรือสื่อสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ง่าย 

ขั้นที่ 4 Share (S) ขั้นแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ปัญหา หมายถึง  การ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลและวิธีการแก้ปัญหา  การที่ให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น โดย

ค าตอบที่เกิดขึ้นอาจได้รับการยอมรับหรือไม่ยอมรับก็ได้ ค าตอบที่รับการยอมรับนั้นก็อาจท าให้เกิด

ปัญหาใหม่ก็ได้ ส่วนค าตอบที่ไม่ได้รับการยอมรับ นั้นก็อาจท าให้เกิดปัญหาได้เมื่อพบว่า มีเหตุผลที่

ผิดพลาดในการวางแก้ไขปัญหาของผู้เรียนโดยที่คนอ่ืนช่วยประเมินให้ 
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2.3.3 การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอน SSCS 

 Pizzini, Shepardson and Abell (1989: 528) ได้กล่าวถึง การจัดการเรียนการ

สอนตามรูปแบบ SSCS ว่ามีกระบวนการเรียนการสอน ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ SSCS ของ Pizzini, Shepardson and Abell 

ขั้นตอน แนวทาง กระบวนการ 

1. ขั้นค้นหาปัญหา 

(Search: S)  

- - การนึกถึงปัญหาโดยใช้ค าถามอะไร ใคร 

เมื่อไร ท่ีไหน อย่างไร 

การระดมสมอง, การสังเกต, การวิเคราะห์ 

การจ าแนกแยกแยะ, การบรรยาย, อธิบาย 

การตั้งค าถาม 

- หาข้อมูลเพิ่มเติม โดยการตั้งค าถาม ว่า

อะไรเป็นสิ่งจ าเป็นต้องรู้และจะค้นหาสิ่ง

เหล่าน้ันได้จากที่ไหน 

- แยกประเด็นของปัญหาและความคิด 

จากประสบการณ์ เช่น มีทางใดบ้างที่ 

สามารถแก้ปัญหาได้ หรือขั้นตอนในการ

แก้ปัญหา และมีทางใดบ้างที่เราควรเลือก 

การค้นหาจากวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง, 

การสืบเสาะหา, การระดมสมอง 

การตั้งสมมติฐาน, การคาดคะเน, การ

ประเมิน 

การทดสอบ, การตั้ งค าถาม, การหา

จุดส าคัญ 

- เขียนวิธีการหรือแนวความคิดท่ีจะใช้ใน

การแก้ปัญหา 

การเปรียบเทียบ, การแยกแยะ, การ

วิเคราะห ์

2. ขั้นวางแผนการแก้ปัญหา

(Solve: S) 

- วางแผนการแก้ปัญหา 

- วางแผนการใช้เครื่องมือ 

การตัดสินใจ, การนิยาม, การออกแบบ 

การประยุกต์, การสังเคราะห์, การทดสอบ 

การพิสูจน์ 

3.ขั้นสร้างความรู้ ท่ีได้จาก

การแก้ไขปัญหา 

(Create: C) 

- การจัดการกระท ากับข้อมูล หรือ 

แนวคิด การประเมินกระบวนการ 

แก้ปัญหาด้วยตนเอง 

การยอมรับ, การปฏิเสธ, การเปลี่ยนแปลง 

การปรับปรุง, การท าให้สมบูรณ์ , การ

สื่อสาร 

การแสดงผล 

4.ขั้นแลกเปลี่ยนแนวทางใน

การแก้ปัญหา 

(Share: S) 

- การสื่อสารและการปฏิสัมพันธ์ 

- การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

- การให้ข้อมูลย้อนกลับ 

- การประเมินผลการแก้ปัญหา 

การแสดงผล, การรายงานผล,การให้ค า

บรรยาย, การตั้งค าถาม, การอ้างอิง 

การปรับปรุง 

ที่มา: Pizzini, Shepardson and Abell, A Rationale for and the Development of a problem solving 
model of Instruction in Science Education : Science Education. Vol.73, 1989 
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จากตารางที่ 1 แสดงการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ SSCS โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้ด้วย

ตนเอง มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิด ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน หรือผู้เรียนกับ

ผู้เรียน ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนเป็น

อย่างมาก  นอกจากนี้ การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ SSCS บทบาทของผู้สอนจะเป็นเพียงผู้ให้

ความช่วยเหลือในกระบวนการเรียนการสอนเท่านั้น  จึงถือได้ว่ารูปแบบ SSCS เป็นการจัดการเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ Pizzini, Shepardson and Abell (1989: 531) ได้ให้บทบาทของ

ผู้สอนและบทบาทผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ในขั้นตอนต่าง ๆ ดังตารางที ่2 

ตารางที ่2 แสดงบทบาทของผู้สอนและบทบาทผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ  SSCS    
  ของ Pizzini, Shepardson and Abell    

รูปแบบการเรียน 

การสอน SSCS 

บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 

1.ขั้นค้นหาปัญหา 

 (Search: S) 

- ก าหนดสถานการณ์ปัญหา 

- ใช้ค าถามกระตุ้นให้นักเรียนวิเคราะห์ปัญหาเพื่อระบุ

ปัญหา 

- แนะน าให้นักเรียนเก็บข้อมูลเพิ่มเติมหากยังไม่สามารถ

วิเคราะห์ปัญหาเพ่ือระบุปัญหาได้ 

- ให้นักเรียนระบุปัญหา 

- เก็บรวบรวมข้อมูลจาก

สถานการณ์ปัญหา 

- ตั้ งวิ เคราะห์ประเด็นเพื่อระบุ

ปัญหา 

- เก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมหากยัง

ไม่สามารถวิเคราะห์ปัญหา 

 - ระบุปัญหา 

2. ขั้ น วางแผนการ

แก้ปัญหา (Solve : S)  

- ช่วยนักเรียนในการแยกแยะประเด็นการแก้ปัญหา 

- กระตุ้นให้นักเรียนคิดแก้ปัญหาในความเป็นไปได้ทางอื่น

หลายๆทาง 

- ช่วยนักเรียนให้เชื่อมโยงประสบการณ์ เพื่อให้เกิด

ความคิดของเขาเอง 

- พิจารณาเหตุผลท่ีนักเรียนใช้ในการออกแบบวิธีการ

แก้ปัญหาและการตรวจสอบ 

- ให้นักเรียนท าสิ่งท่ีได้จากข้อมูลน าไปใช้ได้สะดวก 

- ช่วยแนะน านักเรียนในการแก้ปัญหาในแต่ละขั้นตอนของ

การแก้ปัญหาท่ีคิดขึ้นเองของเขา 

- แยกแยะประเด็นปัญหา 

- ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาด้วย

วิธีการต่างๆที่หลากหลาย 
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ตารางที ่2 แสดงบทบาทของผู้สอนและบทบาทผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ  SSCS    
  ของ Pizzini, Shepardson and Abell   (ต่อ) 

รูปแบบการเรียน 

การสอน SSCS 

บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 

3. ขั้นสร้างความรู้ท่ีได้จาก

การแก้ปัญหา (Create: C) 

- กระตุ้นให้นักเรียนแยกแยะวิธีการ

แก้ปัญหาและค าตอบท่ีได้จากการแก้ปัญหา

ด้วยวิธีการต่างๆ 

- กระตุ้นให้นักเรียนสรุปความรู้ท่ีได้จากการ

แก้ปัญหาเป็น 3 ส่วน 

    1. วิธีการท่ีหลากหลายในการแก้ปัญหา 

    2. ค าตอบท่ีค้นพบจากการแก้ปัญหาด้วย

วิธีการต่างๆ 

    3.การน าวิธีการและค าตอบท่ีค้นพบจาก

การแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ 

- แยกแยะวิธีการแก้ปัญหาและค าตอบท่ีได้

จากการแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ 

- สรุปความรู้ท่ีได้จากการแก้ไขปัญหา แบ่ง

ออกเป็น 3 ส่วน 

    1. วิธีการท่ีหลากหลายในการแก้ปัญหา 

    2. ค าตอบท่ีค้นพบจากการแก้ปัญหา

ด้วยวิธีการต่างๆ 

    3. การน าวิธีการและค าตอบท่ีค้นพบ

จากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ 

4.ขั้นแลกเปลี่ยนแนวทาง

ในการแก้ปัญหา  

(Share : S) 

- ใช้ค าถามเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนน าเสนอ

กระบวนการการแก้ปัญหา 

- ช่วยนักเรียนเสนอกระบวนการแก้ปัญหา

โดยใช้ค าถามน าให้นักเรียนเสนอ

กระบวนการแก้ปัญหาทีละประเด็น 

- น าเสนอกระบวนการแก้ปัญหาเพื่อ 

1. ระบุปัญหา แยกแยะประเด็นปัญหา 

2. วิธีการต่างๆในการแก้ปัญหา 

3. ค าตอบท่ีค้นพบจากการแก้ปัญหา  

4. การน าวิธีการและค าตอบท่ีประยุกต์ใช้ 

น าข้อมูลจากการน าเสนอของเพื่อน

นักเรียนมาสรุปเป็นกระบวนการแก้ปัญหา

ท่ีถูกต้อง 

ที่มา: Pizzini, Shepardson and Abell. A Rationale for and the Development of a problem solving 

model of Instruction in Science Education : Science Education. Vol.73.1989 

จากตารางที่ 2 แสดงบทบาทของผู้สอนและบทบาทผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนตาม

รูปแบบ SSCS โดย Pizzini, Shepardson and Abell (1989: 53) จะเห็นได้ว่ารูปแบบการเรียนการ

สอน SSCS เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ พัฒนา

ความสามารถในการแยกแยะ เก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานการณ์ปัญหาวิเคราะห์ประเด็นเพ่ือระบุ

ปัญหาออกแบบวิธีการแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่หลากหลาย สรุปความรู้ที่ได้จากการแก้ไขปัญหา 
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การน าวิธีการและค าตอบที่ค้นพบจากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้  น าข้อมูลจากการน าเสนอของ

เพ่ือนนักเรียนมาสรุปเป็นกระบวนการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง 

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการเรียนการสอน SSCS ดังที่

กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า รูปแบบการเรียนการสอน SSCS สามารถพัฒนาให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึง

กระบวนการแก้ปัญหาตระหนักถึงกระบวนการในการแก้ปัญหา น าไปสู่การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

เป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมายกับผู้เรียนให้สามารถแสดงทักษะที่ส าคัญ ในการพิสูจน์และการแก้ไข

ปัญหาได ้ 

3. แนวคิดเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

จากการศึกษาเอกสารแนวคิดเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้มีนักวิชาการกล่าวถึง

ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ดังนี้ 

Good (1973, อ้างถึงใน ฉวีวรรณ เศวตมาลย์, 2545) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ หมายถึง การ

ท าให้ส าเร็จ (Accomplishment) หรือประสิทธิภาพของการปฏิบัติในลักษณะที่ก าหนด หรือด้าน

ความรู้ ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Attained) ที่ก าหนดให้ 

หรือคะแนนที่ได้จากการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย หรืออาจทั้งสองอย่าง 

 ทิศนา แขมมณี (2548: 10) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ คือ การท าให้ส าเร็จหรือประสิทธิภาพ

ทางด้านการกระท าในทักษะที่ก าหนดให้หรือด้านความรู้ ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง การ

เข้าถึงความรู้ การพัฒนาทักษะในด้านการเรียน ซึ่งอาจพิจารณาจากคะแนนสอบที่ก าหนดให้ คะแนน

ที่ได้จากครูมอบหมายให้หรือท้ังสองอย่าง 

ชวาล แพรัตกุล (2516: 15-17) ให้ความหมายว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เป็น

ความส าเร็จในด้านความรู้ ทักษะและสมรรถภาพด้านต่าง ๆ ของสมองนั้น คือ สัมฤทธิ์ผล 8 ทางการ

เรียน ควรจะประกอบด้วยสิ่งส าคัญ อย่างน้อย 3 สิ่งคือ ความรู้ ทักษะ และความสามารถของสมอง

ด้านต่าง ๆ 

 พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2530: 29) ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ว่า

หมายถึง คุณลักษณะรวมทั้งความรู้ความสามารถหรือมวลประสบการณ์ทั้งปวงที่บุคคลได้รับจาก 

ประสบการณ์การเรียนการสอน ท าให้บุคคลเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านต่าง ๆ  
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 อารีย์ วชิรวรากร (2542: 143) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลของ

พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสมรรถภาพทางสมอง และสติปัญญาของนักเรียนที่เปลี่ยนแปลงหลังจากได้

เรียนไปแล้ว โดยวัดด้วยแบบทดสอบ 

 เยาวดี วิบูลย์ศรี (2549: 16) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลจากการ

เรียนรู้ที่แต่ละคนได้ศึกษาเรียนรู้มาแล้วในอดีตหรือในปัจจุบัน โดยเป็นผลจากการประเมินความรู้

ทางด้านเนื้อหาวิชาการเป็นหลัก เน้นความตรงเชิงเนื้อหาที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ

การศึกษาเป็นส าคัญ 

นิ่มน้อย แพงปัสสา (2551: 79) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คุณลักษณะ 

ความรู้ ความสามารถ และมวลประสบการณ์ของบุคคล อันเป็นผลมาจากการจัดการเรียนรู้ และเป็น

ผลให้บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้านต่าง ๆ ซึ่งตรวจสอบได้จากการวัดผล 

ไพศาล หวังพานิช (2526: 9) กล่าวถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพอสรุปได้ว่า เป็น

พฤติกรรมหรือความสามารถของบุคคลที่เกิดจากการเรียนการสอน เป็นคุณลักษณะของผู้เรียนที่

พัฒนาขึ้นมาจากการฝึกอบรมสั่งสอนโดยตรง คือพฤติกรรมที่เป็นผลการเรียนของเด็ก ซึ่งได้แก่ 

ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการประเมินค่า  

เดโช สวนานนท์ (2512: 3) กล่าวถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนว่า หมายถึง ความส าเร็จที่

ได้รับจาก ความพยายาม จากการลงแรง เพ่ือมุ่งในจุดหมายปลายทางที่ต้องการหรืออาจจะหมายถึง

ความส าเร็จที่ได้รับแต่ละด้าน  

  กล่าวโดยสรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลของการปฏิบัติในลักษณะที่

ก าหนด หรือความสามารถของบุคคลที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอน รวมถึงมวลประสบการณ์ทั้ง

ปวงที่ท าให้บุคคลเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านต่าง ๆ  

3.2 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

จากการศึกษาเอกสารแนวคิดเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้มีนักวิชาการกล่าวถึง

การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ดังนี้ 

 Benjamin Bloom (1956) ได้กล่าวถึง จุดมุ่งหมายการวัดผลสัมฤทธิ์ของการศึกษา

อย่างเป็นระบบ โดยจุดมุ่งหมายดังกล่าวประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านพุทธพิสัย (Cognitive 

Domain) ด้านจิตพิสัย (Affective Domain) และด้านทักษะพิสัย (Psycho–motor Domain)  



34 
 

 David Krathwohl and Lorin Anderson (2002) ได้ปรับปรุงจุดมุ่งหมายด้านพุทธ

พิสัย โดยมีล าดับของกระบวนการทางปัญญา 6 ขั้น ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

 1. จ า (Remembering) หมายถึง ความสามารถในการระลึกได้ แสดงรายการได้ 

ระบ ุบอกชื่อได้ เช่น นักเรียนสามารถบอกความหมายของทฤษฎีได้ 

 2. เข้าใจ (Understanding) หมายถึง ความสามารถในการแปลความหมาย 

ยกตัวอย่าง สรุป อ้างอิง ตัวอย่างเช่น นักเรียนสามารถอธิบายแนวคิดของทฤษฎีได้ 

 3. ประยุกต์ใช้ (Applying) หมายถึง ความสามารถในการน าไปใช้ ประยุกต์ใช้ 

แก้ไขปัญหา ตัวอย่างเช่น นักเรียนสามารถใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาได้ 

 4. วิเคราะห์ (Analysing) หมายถึง ความสามารถในการเปรียบเทียบ อธิบาย

ลักษณะการจัดการ ตัวอย่างเช่น นักเรียนสามารถบอกความแตกต่างระหว่าง 2 ทฤษฎีได้ 

 5. ประเมินค่า (Evaluating) หมายถึง ความสามารถในการตรวจสอบ วิจารณ์ 

ตัดสิน ตัวอย่างเช่น นักเรียนสามารถตัดสินคุณค่าของทฤษฎีได้ 

  6. คิดสร้างสรรค์ (Creating) หมายถึง ความสามารถในการออกแบบ (Design) 

วางแผน ผลิต ตัวอย่างเช่น นักเรียนสามารถน าเสนอทฤษฎีใหม่ที่แตกต่างไปจากทฤษฎีเดิม 

ไพศาล หวังพานิช (2526: 89) ได้แบ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามจุดหมายและลักษณะ

วิชาที่สอน ซึ่งสามารถวัดได้ 2 แบบ ตามจุดมุ่งหมายและลักษณะวิชาที่สอน ดังนี้  

1. การวัดผลด้านปฏิบัติ เป็นการตรวจสอบความสามารถในการปฏิบัติหรือทักษะ

ของผู้เรียนโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถในรูปแบบของการกระท าจริงเป็นผลงาน เช่น

วิชาศิลปศึกษา พลศึกษา เป็นต้น การวัดผลแบบนี้จึงต้องใช้ข้อสอบภาคปฏิบัติ (Performance Test)  

2. การวัดผลด้านเนื้อหา เป็นการตรวจสอบความสามารถเกี่ยวกับเนื้อหาอันเป็น

ประสบการณ์ของการเรียนรู้ของผู้เรียนอันรวมถึงพฤติกรรมความสามารถด้านต่างๆ สามารถวัดผล ได้

โดยใช้ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Achievement Test)  

 กล่าวโดยสรุปได้ว่า การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้นมีจุดมุ่งหมายส าคัญ 3 ด้าน คือ 

ด้านพุทธพิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย ซึ่งสามารถวัดได้ทั้งด้านเนื้อหาโดยใช้แบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม และด้านทักษะปฏิบัติโดยการ

ใช้แบบทดสอบภาคปฏิบัติ  
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3.3 ความหมายของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

จากการศึกษาเอกสารแนวคิดเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้มีนักวิชาการกล่าวถึง

ความหมายของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ดังนี้ 

 พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2545: 96) กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง 

แบบทดสอบที่ใช้วัดความรู้ ทักษะ และความสามารถทางวิชาการที่นักเรียนได้เรียนรู้มาแล้วว่า

บรรลุผลส าเร็จตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด 

 สิริพร ทิพย์คง (2545: 193) กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง

ชุดค าถามที่มุ่งวัดพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนว่ามีความรู้ ทักษะ และสมรรถภาพด้านสมองด้าน

ต่างๆ ในเรื่องท่ีเรียนรู้ไปแล้วมากน้อยเพียงใด 

 สมพร เชื้อพันธ์ (2547: 59) กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง

แบบทดสอบหรือชุดของข้อสอบที่ใช้วัดความส าเร็จหรือความสามารถในการท ากิจกรรมการเรียนรู้

ของนักเรียนที่เป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนว่าผ่านจุดประสงค์การ

เรียนรู้ที่ตั้งไว้เพียงใด 

 กล่าวโดยสรุปได้ว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ชุดข้อสอบที่ใช้วัด 

ความรู้ ทักษะ และความสามารถของนักเรียนที่ได้เรียนรู้หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ว่า

นักเรียนบรรลุบรรลุผลส าเร็จตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด 

3.4 ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

จากการศึกษาเอกสารแนวคิดเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้มีนักวิชาการกล่าวถึง

ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ดังนี้ 

ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2538 : 146) ได้ให้ความหมายของแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ว่า เป็นแบบทดสอบที่วัดความรู้ของนักเรียนหลังจากที่ได้เรียนไปแล้ว  

โดยมักเป็นข้อค าถามให้นักเรียนตอบด้วยกระดาษและดินสอกับให้นักเรียนปฏิบัติจริง แบ่งเป็น 2 

ประเภท คือ 

1. แบบทดสอบของผู้สอน หมายถึง ชุดค าถามที่ผู้สอนเป็นผู้สร้างขึ้น เป็นข้อ

ค าถามเก่ียวกับความรู้ที่ผู้เรียนได้เรียนในห้องเรียนว่า ผู้เรียนมาความรู้มากแค่ไหน บกพร่องที่ตรงไหน 

จะได้สอนซ่อมเสริม หรือเป็นการวัดดูความพร้อมที่จะเรียนบทเรียนใหม่ ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการ

ของผู้สอน  
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2. แบบทดสอบมาตรฐาน แบบทดสอบประเภทนี้สร้างขึ้นจากผู้เชี่ยวชาญในแต่

ละสาขาวิชาหรือจากผู้สอนที่สอนวิชานั้น ผ่านการทดลองคุณภาพหลายครั้ง จนกระทั่งคุณภาพดีพอ 

จึงสร้างเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบนั้น สามารถใช้เป็นหลักเปรียบเทียบผลเพ่ือประเมินค่าของการ

เรียนการสอนในเรื่องใด ๆ ก็ได้ แบบทดสอบมาตรฐานจะมีคู่มือด าเนินการสอบ บอกวิธีสอบและมี

มาตรฐานในด้านการแปลคะแนน 

สิริพร ทิพย์คง (2545: 193) กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมี 2 

ประเภท โดยสรุปแบบทดสอบแต่ละประเภทได้ดังนี้ 

1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์มาตรฐาน มีการด าเนินการสอบและแปลคะแนน

แบบมาตรฐาน สร้างโดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละวิชา และยอมรับในคุณภาพที่สามารถขยายอิงสู่ประชากร

ได้ การด าเนินการใช้แบบทดสอบมาตรฐานต้องท าตามคู่มือ ทั้งการแจก การอธิบาย การใช้เวลา 

ตลอดจนการตรวจและการแปลคะแนนของข้อสอบ 

 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ครูสร้างข้ึน โดยสร้างตามจุดประสงค์ของครูผู้สอน 

เป็นค าถามที่เกี่ยวกับความรู้ที่นักเรียนได้ในห้องเรียน ซึ่งเป็นการทดสอบว่านักเรียนมีความรู้มากน้อย

เพียงใด บกพร่องในส่วนใด อันน าไปสู่การสอนซ่อมเสริม หรือเป็นการวัดเพื่อดูความพร้อมส าหรับการ

เรียนเนื้อหาใหม่  

บุญชม ศรีสะอาด (2528: 2)  ได้จ าแนกประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนไว้ 2 ประเภทคือ 

 1. แบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์ (Criterion Referenced Test) หมายถึง แบบ 

ทดสอบท่ีสร้างขึ้นตามจุดประสงค์พฤตกรรม มีคะแนนจุดตัดหรือคะแนนเกณฑ์ส าหรับใช้ตัดสินว่า 

ผู้สอบมีความรู้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดหรือไม่ การวัดตามจุดประสงค์เป็นหัวใจส าคัญของข้อสอบใน

แบบทดสอบประเภทนี้ 

2. แบบทดสอบแบบอิงกลุ่ม (Norm Referenced Test) หมายถึง แบบทดสอบ

ที่มุ่งสร้างเพ่ือวัดให้ครอบคลุมหลักสูตรจึงสร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตร ความสามารถในการจ าแนก

ผู้สอบตามความเก่งอ่านได้ดี เป็นหัวใจส าคัญของข้อสอบในแบบทดสอบประเภทนี้ การรายงานผล

การสอบอาศัยคะแนนมาตรฐาน ซึ่งเป็นคะแนนที่สามารถให้ความหมายแสดงถึงสถานภาพ

ความสามารถของบุคคลนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลอื่น ๆ ที่ใช้เป็นกลุ่มเปรียบเทียบ 
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กล่าวโดยสรุปได้ว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่วัดสมรรถภาพสมองด้าน

ต่างๆที่นักเรียนได้รับการเรียนรู้ผ่านมาแล้วนั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ แบบทดสอบมาตรฐาน 

และแบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้น โดยทั้งสองแบบสามารถวัดว่านักเรียนมีความรู้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด

หรือไม่ ตลอดจนสามารถแสดงสถานภาพความสามารถของบุคคลนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลอ่ืนๆ 

ที่ใช้เป็นกลุ่มเปรียบเทียบได้ 

4. แนวคิดเกี่ยวกับความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ 

4.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ 

ณัฐิกานต์  รักนาค (2552: 76-78) ได้กล่าวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน

ตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ประกอบด้วย 3 ทฤษฎี คือ 

 4.1.1 ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ (Schema theory)  

  เป็นทฤษฎีที่เชื่อว่าโครงสร้างภายในของความรู้ที่มนุษย์มีอยู่นั้นจะมี

ลักษณะเป็นโหนด (node) หรือกลุ่มที่มีการเชื่อมโยงกันอยู่ ในการที่มนุษย์จะเรียนรู้อะไรใหม่ได้นั้น 

มนุษย์จะน าความรู้ ใหม่ๆที่ เ พ่ิงได้รับนั้นไปเชื่อมโยงกับกลุ่มความรู้ที่มีอยู่ เดิม (pre-existing 

khowledge)  Rumelhart and Ortony ได้นิยามความหมายของค าว่า “โครงสร้างความรู้” ไว้ว่า

เป็นโครงสร้างภายในสมองของมนุษย์ซึ่งรวบรวมเกี่ยวกับความรู้วัตถุ ล าดับเหตุการณ์ รายการ

กิจกรรมต่าง ๆ เอาไว้ หน้าที่โครงสร้างของความรู้นี้ก็คือ การน าไปสู่การรับรู้ข้อมูล (perception) 

การรับรู้ข้อมูลนั้นจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากขาดโครงสร้าง (Schema) ทั้งนี้ก็เพราะการรับรู้ข้อมูล

นั้นการสร้างความหมายโดยการถ่ายโอนความรู้ใหม่เข้ากับความรู้เดิมภายในกรอบความรู้เดิมที่มีอยู่ 

และจากการกระตุ้นในเหตุการณ์หนึ่ง ๆ ที่ช่วยให้เกิดการเชื่อมโยงความรู้นั้น ๆ เข้าด้วยกัน การรับรู้

เป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้เกิดการเรียนรู้ เนื่องจากไม่มีการเรียนรู้ใดเกิดขึ้นโดยปราศจากการรับรู้  นอกจาก

โครงสร้างความรู้จะช่วยในการรับรู้และการเรียนรู้แล้วนั้น โครงสร้างความรู้ยังช่วยในการระลึก 

(recall) ถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เราเคยเรียนรู้มา 

   โครงสร้างความรู้มีลักษณะเป็นแหล่งเรียนทางปัญญา มีหน้าที่ในการ

จัดเก็บความรู้หลายประเภทที่แตกต่างกัน ตั้งอยู่ในหน่วยความจ าระยะยาว และเป็นแหล่งเพ่ิมพูน

ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการประมวลผล รวมทั้งเป็นตัวที่ส่งอิทธิพลต่อลักษณะของการเรียนรู้ทุกชนิด เช่น 

การรับรู้ การสร้างความเข้าใจ การใช้เหตุผล การแก้ปัญหาต่าง ๆ เป็นต้น (Cree, 2000)  
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   นักจิตวิทยาแนวปัญญานิยมเรียกความรู้ที่อยู่ ในรูปอุปนัยทั่ว ไปว่า 

โครงสร้าง แบ่งออกได้เป็น 2 ชนิดได้แก ่ 

   1.  โครงสร้างด้านนามธรรม (Abstract Structure) ประกอบด้วย 

การเข้าไปเกี่ยวข้องกับการได้มีประสบการณ์ในเหตุการณ์หรือมโนทัศน์ โครงสร้างนี้ถูกสร้างขึ้นมาเป็น

แนวคิดทฤษฎีในรูประบบการแบ่งล าดับในธรรมชาติกับโครงสร้างที่เฉพาะเจาะจง มากกว่าที่อยู่ใน

โครงสร้างทั่วไป เช่น พูดว่า “ก าลังจะไปภัตตาคาร” ซึ่งส่วนใหญ่จะรวมถึงข้อมูลเช่น ภัตตาคารเป็น

สถานที่ส ารับกินอาหาร หรือจ่ายอาหาร ไม่ได้มีไว้ส าหรับท าอาหารหรือท าความสะอาด โดยใน

โครงสร้างจะบรรจุข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับชนิดของภัตตาคาร เช่น ภัตตาคารกรีก ภัตตาคารอิตาเลียน

และฟาสต์ฟูด เช่น แมคโดนัลด์ เป็นต้น (Schank and Abelson, 1977) 

    2. โครงสร้างด้านการด าเนินการ (Procedural Structure) เช่น ใน

การเรียนรู้รายการของค าในการทดลองทางจิตวิทยา โครงสร้างนี้จะช่วยกระตุ้นโครงสร้างย่อย

เกี่ยวกับกลยุทธ์ที่พิเศษ เช่น การทวน การจัดกลุ่มของค าเพ่ือเรียนรู้ค าพวกนั้น (Royer, 1979: 64) 

  นอกจากนี้ทฤษฎีนี้ยังได้เสนอว่าในขณะด าเนินกระบวนการการเรียนรู้จะ

มีการกระตุ้นโครงสร้างต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็นตัวแทนของข้อมูล และเป็นแหล่งของสมมติฐานเกี่ยวกับชนิด

ของข้อมูลที่คาดหวัง โครงสร้างทางปัญญาเป็นโครงสร้างของช่องทางของการรอข้อมูล ที่ก าลังจะเข้า

มาใหม่ ข้อมูลที่เข้ากันได้กับช่องทางเดินในโครงสร้างทางปัญญาก็จะท าให้ขั้นตอนการเรียนรู้ง่าย แต่

ถ้าข้อมูลที่เข้ามาใหม่ไม่สามารถเข้ากันได้กับโครงสร้างเดิมที่มีอยู่ ก็จะเกิดความล าบากในการเรียนรู้ 

(Royer, 1979:64-65) 

  การถ่ายโยงการเรียนรู้ เกิดขึ้นได้จากการน าความรู้ที่มีอยู่ก่อนมา

ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในบริบทใหม่ได้ โดยอาจมีความเชื่อในเรื่องของความคล้ายคลึง การมี

ความเข้าใจในหลักการและการมีความเชื่อในเรื่องของการประยุกต์ใช้ความรู้ซึ่งเมื่อน าความเชื่อของ

ทฤษฎีเหล่านี้มาวิเคราะห์จะพบว่า การถ่ายโยงการเรียนรู้เกิดข้ึนได้ต้องมีความรู้เดิมเกี่ยวกับสิ่งที่เรียน  

   ดังนั้นทฤษฎี จึงมีความเชื่อว่า ความรู้ของคนเราได้รับการรวบรวมเรียบ

เรียงเป็นหน่วยความรู้หลายหน่วย ซึ่งแต่ละหน่วยมีความสัมพันธ์กัน และคล้ายคลึงกัน ผู้เรียนที่มี

โครงสร้างความรู้ที่รวบรวมไว้อย่างหลากหลายจะมีความพร้อมสูงในการเลือกดึงมาใช้ท าให้เกิดการ

เรียนรู้อย่างมีความหมาย สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ความรู้ใหม่และความรู้เดิมได้อย่างรวดเร็ว 
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 แนวทางการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 1. วัดความรู้ ความเข้าใจ หรือมโนทัศน์เกี่ยวกับเรื่องที่จะสอน

เพ่ือให้ทราบถึงโครงสร้างความรู้ในเรื่องนั้นๆของผู้เรียน 

2. ศึกษากระบวนการสร้างโครงสร้างความรู้ของผู้เรียนเพ่ือให้

ทราบถึงแนวทางของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของแต่ละคน 

 3. สร้างสถานการณ์หรือสภาพปัญหาเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเพ่ิม

ปรับเปลี่ยน หรือการสร้างโครงสร้างใหม่ให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน 

 4. ใช้กลวิธีการสอนที่จะให้ผู้เรียนได้ปรับโครงสร้างความรู้จาก

บริบทหรือสถานการณ์ใหม่ให้มากที่สุด 

  5. ใช้สถานการณ์ที่ให้ผู้เรียนสามารถแสดงการแก้ปัญหา หรือการ

ประยุกต์ความรู้และทักษะปฏิบัติ โดยใช้การเปรียบเทียบกับบริบทที่ผู้เรียนอยู่ หรือการอุปมาอุปไมย

กับสิ่งที่ผู้เรียนเคยรู้  

  4.1.2 ทฤษฎีองค์ประกอบเหมือน (Identical-Elememt Theory)  

     Thorndike (1913) ได้เสนอทฤษฎีองค์ประกอบเหมือนเพ่ืออธิบายถึงการ

ถ่ายโยง ทฤษฎีนี้เสนอว่า ในการที่เรียนรู้ในสถานการณ์หนึ่งจะมีผลต่อการเรียนรู้ในอีกสถานการณ์

หนึ่งอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งเร้าของสองสถานการณ์นั้นเหมือนกันมากน้อยเพียงไร ทั้งในด้านเนื้อหา 

(content) วิธีการ (technique) และเจตคติ (attitude) ของนักเรียนต่อสถานการณ์การเรียนรู้ทั้ง

สองสถานการณ์ ซึ่งความคล้ายคลึงกันจะท าให้เกิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ในทางบวก กล่าวคือ ถ้าการ

เรียนรู้ในสถานการณ์หนึ่งมีองค์ประกอบที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันกับอีกสถานการณ์หนึ่ง ก็จะท า

ให้เกิดการถ่ายโยงในทางบวก แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าองค์ประกอบในสถานการณ์การเรียนรู้ทั้ง 2 

สถานการณ์ขัดแย้งกันก็จะท าให้ผู้เรียนเกิดความสับสนเกิดการถ่ายโยงเชิงลบขึ้น ตัวอย่างเช่น การ

เรียนคณิตศาสตร์มาก่อนจะช่วยให้เรียนวิชาฟิสิกส์ได้ดีขึ้น ทั้งนี้เพราะเนื้อหาของทั้งสองวิชาคล้ายคลึง

กัน หรือการเรียนภาษาอังกฤษช่วยให้การเรียนภาษาไทยดีขึ้น ทั้งนี้เพราะวิธีการศึกษาคล้ายคลึงกัน 

เช่น ต้องเรียนไวยากรณ์ รูปประโยค ค าศัพท์ ส านวน เป็นต้น ทั้งสองตัวอย่างท าให้เกิดการถ่ายโยงเชิง

บวก ทั้งนี้เพราะเนื้อหาและวิธีการคล้ายกันนั่นเอง (อารี  พันธ์มณี, 2538: 171) ทั้งนี้สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ  Thorndike and Woodworth (1901) ได้วิจัยในเรื่องของการถ่ายโยงไว้อย่าง

กว้างขวาง โดยทฤษฎีของเขามีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อวงการศึกษา ในการริเริ่มแนวคิดที่จะเตรียมผู้เรียน
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ออกไปประกอบอาชีพโดยให้ผู้เรียนเรียนรายวิชาต่างๆที่เชื่อว่าผู้เรียนสามารถถ่ายโยงความรู้ออกไปใช้

ประกอบอาชีพได้ จึงได้จัดสถานการณ์จ าลองขึ้นมาในโรงเรียนเพ่ือฝึกให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับสถานการณ์

ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ก่อนที่จะออกไปสู่สถานการณ์จริงนอกโรงเรียน แม้จะมีผู้แย้งว่าโอกาสที่

สถานการณ์การเรียนรู้ในห้องเรียนจะเหมือนกับสถานการณ์จริงนอกโรงเรียนทุกประการนั้นเป็นไปได้

ยาก แต่แนวคิดทฤษฎีนี้ก็ยังใช้กันอยู่ในการจัดการศึกษาโดยเฉพาะทางสายอาชีวศึกษา (กุญชรี 

ค้าขาย, 2540: 182-183) ทั้งนี้ทฤษฎีนี้ชี้ให้เห็นถึงการฝึกเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนถ่ายโยงไปสู่สถานการณ์

นอกโรงเรียน นั่นคือ การสอนความรู้และทักษะในโรงเรียนที่เหมือนกับที่พบในชีวิตประจ าวันนอก

โรงเรียนจะสามารถท าให้ผู้เรียนเกิดการถ่ายโยงความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงได้ 

      แนวทางการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

      1. ให้ผู้เรียนเรียนรู้จากตัวอย่าง หรือสถานการณ์ที่มีองค์ประกอบ

คล้ายคลึงกับที่ผู้เรียนรู้แล้วก่อน โดยเริ่มจากง่ายไปยาก 

 2. สอนสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว และเชื่อมโยงไปสู่สิ่งที่อยู่ใกล้ตัว โดยอาจ

เรียนรู้ในสถานการณ์จ าลองหรือในสถานการณ์จริง 

    4.1.3 ทฤษฎีการสรุปนัยท่ัวไป (Generalization theory)  

   Judd cited in Bigge (1982) ให้ความหมายของ Generalization ว่า

เป็นข้อความหรือความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ซึ่งอาจจะเรียกหลักการ (princeiple) หรือกฎ 

(rule, law) ก็ได้ Judd เชื่อว่าความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการ

สรุปนัยทั่วไปเพ่ือที่จะใช้เป็นแนวในการเรียนรู้สิ่งอ่ืนหรือเพ่ือจะแก้ปัญหาอ่ืน ๆ Judd และนักทฤษฎี

ในแนวทฤษฎีการสรุปนัยทั่วไป ในปัจจุบันเห็นว่าการถ่ายโยงการเรียนรู้เป็นการตระหนักรู้ ใน

ความสัมพนัธ์ (relationship) ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ในสถานการณ์หนึ่ง และจะเกิดการถ่ายโยง

ขึ้นได้โดยอัตโนมัติ (automatic) เมื่อมีการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยให้เกิดการเรียนรู้ 

     ทฤษฎีการสรุปนัยทั่วไปเป็นทฤษฎีที่มีความเชื่อว่า  เมื่อคนเราเรียนรู้

หลักการและวิธีการแล้ว หลักการและวิธีการที่ได้เรียนรู้แล้วนั้นจะส่งเสริมการเรียนรู้ในงานต่อไปที่

คล้ายคลึงกัน โดยในการทดลองแบบคลาสสิคที่เกี่ยวข้องกับการสรุปอ้างอิง ของ  Judd ในปี 1908 

ด้วยการให้เด็กผู้ชายสองกลุ่มปาลูกดอกไปที่เป้าที่วางไว้ใต้น้ า กลุ่มหนึ่งได้รับการอธิบายเรื่องการหักเห

ของแสงก่อนเริ่มต้นกิจกรรมนี้ แต่เด็กอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้รับการอธิบายใดๆเลย โดยทั้งสองกลุ่มได้ฝึกปา

เป้าที่อยู่ลึกในน้ าลงไป 12 นิ้ว โดยที่จ านวนของการฝึกเป็นที่ต้องการของทั้งสองกลุ่ม ในการไปให้    
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ถึงเป้าหมายท่ีได้ผลเหมือนกัน ณ จุดนี้ ปรากฏว่า ความรู้เกี่ยวกับหลักการไม่มีผลอะไรเลยเมื่องานนั้น

ได้รับการเปลี่ยน ซึ่งเปลี่ยนแต่เพียงความลึกของน้ าเท่านั้น จึงมีความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติของ

สองกลุ่มที่เห็นได้อย่างชัดเจน ในกลุ่มของเด็กที่เข้าใจหลักการซึ่งได้กระท างานนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ

มากกว่ากลุ่มที่ไม่เข้าใจหลักการ ซึ่งไม่ใช่องค์ประกอบที่เหมือนกันในสองสถานการณ์ที่ส่งเสริมการ

เรียนรู้ใหม่แต่เป็นการเข้าใจในหลักการของการหักเหของแสงที่ท าให้เกิดความแตกต่าง Judd สรุปว่า

การเข้าใจหลักการหักเหของแสงเอ้ือต่อการถ่ายโยงการเรียนรู้ 

     ต่อมาในปี ค.ศ. 1941 Hendrickson and Schroeder อ้างถึงใน สุรางค์      

โค้วตระกูล (2542: 263) ได้น าการทดลองของ Judd ไปท าซ้ าปรากฏว่าได้ผลสนับสนุนข้อสรุปของ 

Judd เกี่ยวกับการถ่ายโยงการเรียนรู้ดังต่อไปนี้ 

     1. การเข้าใจหลักการเอื้อต่อการถ่ายโยงทางบวก 

     2. การเข้าใจหลักการจะเอ้ือต่อการเรียนรู้เริ่มแรก  

     3. การให้ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับทฤษฎีหรือหลักการอย่างสมบูรณ์

จะช่วยทั้งการเรียนรู้เริ่มต้น และการถ่ายโยงการเรียนรู้ได้ดีกว่าการให้ข่าวสารอย่างไม่สมบูรณ์ 

     แม้ว่าทฤษฎีนัยทั่วไปของ Judd จะได้มาจากการทดลองของการเรียนรู้

ทางทักษะ แต่หลักการทฤษฎีนัยทั่วไปจะสามารถน าไปใช้กับการถ่ายโยงการเรียนรู้ทางพุทธิพิสัยด้วย 

(Klausmeier, Harris, and Wiersma, 1964 อ้างถึงใน สุรางค์ โค้วตระกูล, 2542 : 263 ) 

     แนวทางการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

     1. สร้างแนวคิดหรือกระบวนการของการเชื่อมโยงระหว่าง

สถานการณ์โดยชี้ให้เห็นความเหมือนและความต่างในภาวะของเวลา สถานที่ และสิ่งแวดล้อม 

     2. สร้างความเข้าใจหรือตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่าง

องค์ประกอบแต่ละสถานการณ์ให้ชัดเจน เพ่ือให้สามารถน าความรู้ไปใช้ตามสถานการณ์นั้นๆได้ 

     3. สร้างข้อมูลสรุปให้สามารถน าไปใช้เป็นหลักการอย่างกว้าง ๆ ที่

น าไปประยุกต์กับสถานการณ์อ่ืนๆได้ 

     4. สอนให้เกิดความเข้าใจเป็นสิ่งส าคัญ 

     5. ฝึกฝนหรือฝึกทักษะเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้ 

     6. ฝึกให้ผู้เรียนมีโอกาสน าไปใช้ 
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 จากทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ที่กล่าวมา

ข้างต้น สรุปได้ว่าการถ่ายโยงการเรียนรู้เกิดขึ้นได้จากการมีโครงสร้างความรู้ เป็นการน าความรู้ที่มีอยู่

ก่อนมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในบริบทใหม่ได้ โดยการเรียนรู้ในสถานการณ์หนึ่งจะมีผลต่อการ

เรียนรู้ในอีกสถานการณ์หนึ่งได้นั้นขึ้นอยู่กับสิ่งเร้าของสองสถานการณ์ว่ามีความเหมือนหรือต่างกัน

มากน้อยเพียงไร และความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ยังขึ้นอยู่กับความสามารถในการสรุปนัย

ทั่วไปซึ่งเป็นการตระหนักรู้ในความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆในสถานการณ์หนึ่ง และจะเกิด

การถ่ายโยงขึ้นได้โดยอัตโนมัติเมื่อมีการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยให้เกิดการเรียนรู้ 

4.2 ความหมายของความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ 

McGeogh and Irion (1952) ได้ให้ค าจ ากัดความของการถ่ายโยงการเรียนรู้ไว้ดังนี้ 

“การถ่ายโยงเกิดข้ึนเมื่อนิสัยที่ได้รับการสร้างข้ึนมาแล้วนั้น มีผลต่อการได้มาของนิสัยอันที่สอง” 

 Munn (1962) ได้อธิบายความหมายของการถ่ายโยงการเรียนรู้ว่า หมายถึง การน าเอา

นิสัยอันหนึ่งไปใช้กับการกระท าอีกอย่างหนึ่ง ผลที่ได้อาจจะมีลักษณะเป็นบวก หากนิสัยที่มีอยู่เดิม

แล้วช่วยให้เกิดการเรียนรู้ในคราวต่อไปอย่างสะดวกสบาย หรืออาจจะมีลักษณะเป็นลบ หากนิสัยเดิม

ที่มีอยู่นั้นไม่อ านวยประโยชน์ต่อการกระท าในคราวต่อไป  

 Hillgard (1962) ได้ให้ความหมายของการถ่ายโยงการเรียนรู้ว่า หมายถึง อิทธิพลของ

การเรียนรู้ในครั้งก่อน ที่มีผลกระทบต่อการเรียนรู้ในครั้งต่อไปและอาจแสดงผลให้เห็นได้สองประการ

คือ หากผลของการเรียนรู้ในครั้งก่อนอ านวยประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในครั้งต่อไป การถ่ายโยงการ

เรียนรู้นั้นจะมีลักษณะเป็นบวก และหากผลของการเรียนรู้ในครั้งก่อนไม่อ านวยต่อการเรียนรู้ในครั้ง

ต่อไปแล้วนั้น การถ่ายโยงการเรียนรู้ย่อมมีลักษณะเป็นลบ 

 Blair, Jones and Simpson (1968) การถ่ายโยงการเรียนรู้หมายถึงการเรียนรู้ครั้ง

ก่อนที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ หรือการตอบสนองครั้งใหม่ 

 Ellis (1969) กล่าวว่าการถ่ายโยงการเรียนรู้ หมายถึง ประสบการณ์หรือประสิทธิภาพ

ต่องานหนึ่งที่มีผลต่อประสิทธิภาพของงานบางอย่างที่มีความสัมพันธ์กับงานครั้งแรก 

 Gagne (1970: 335) การถ่ายโยงการเรียนรู้เป็นการน านัยทั่วไปที่เคยเรียนรู้แล้วในอดีต

ไปใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกับสถานการณ์ท่ีเคยเรียนรู้มาก่อน  
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Drowatzky (1975) กล่าวว่า การถ่ายโยงการเรียนรู้หมายถึง ขบวนการที่มนุษย์ใช้

เรียนรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในสถานการณ์หนึ่ง ซึ่งแตกต่างหรือแปลกใหม่จากสถานการณ์ที่เคยพบมาและ

มนุษย์สามารถถ่ายโยงสิ่งที่ได้รู้มาแล้วจากสถานการณ์หนึ่งไปใช้ในสถานการณ์อ่ืน ๆ ได้มากมาย 

 Hillgard and other (1975: 253) กล่าวไว้ว่า การถ่ายโยงการเรียนรู้ หมายถึง การ

เรียนรู้ในครั้งก่อนที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ในครั้งถัดไป ซึ่งการถ่ายโยงการเรียนรู้แบ่งได้ 2 ประเภท 

คือ การถ่ายโยงทางบวก จะเกิดขึ้นเมื่อการเรียนรู้สิ่งหนึ่งอ านวยประโยชน์ต่อการเรียนรู้อีกสิ่งหนึ่ง 

และการถ่ายโยงทางลบ จะเกิดขึ้นเมื่อการเรียนรู้สิ่งหนึ่งไปรบกวนการเรียนรู้อีกสิ่งหนึ่ง 

 Ellis and Hunt (1973) กล่าวไว้ว่า การถ่ายโยงการเรียนรู้ หมายถึง ผลกระทบของการ

เรียนรู้ครั้งก่อนที่มีผลต่อการเรียนรู้ครั้งใหม่ 

 Bigge (1982) กล่าวว่า การถ่ายโยงการเรียนรู้เกิดขึ้นเมื่อการเรียนรู้ของบุคคลหนึ่งใน

สถานการณ์หนึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้และพฤติกรรมของบุคคลนั้นในสถานการณ์อ่ืน 

 Klausmeier (1985) ได้ให้ความหมายของ การถ่ายโยงการเรียนรู้ไว้ว่า เป็นการน า

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ได้มาก่อน (Initially Learning outcomes) มาสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ในอีก

สถานการณ์หนึ่ง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้สิ่ งใหม่ (advanced outcomes) เพ่ิมขึ้นด้วยความมี

ประสิทธิภาพ 

 Voss (1987) ให้ความหมายของการถ่ายโยงการเรียนรู้ว่า ประกอบด้วยการสัมพันธ์ 

และการบูรณาการความรู้ที่บุคคลมีอยู่แล้วกับข้อมูลใหม่จนกลายเป็นความรู้ใหม่ 

 Fleishman cited in Cree and Macaulay (2000) กล่าวว่าเป็นสิ่งที่ใช้ในการด าเนิน

ชีวิตประจ าวันทั้งเด็กและผู้ใหญ่ซึ่งการถ่ายโยงการเรียนรู้จะเกิดขึ้นเมื่อความรู้ ความสามารถหรือ

ทักษะที่มีอยู่เดิมส่งผลต่อพฤติกรรมในการเรียนรู้งานใหม่ หรืออาจกล่าวได้ว่า การถ่ายโยงการเรียนรู้

เปรียบเสมือนรากฐานของการเรียนรู้ทั้งปวง 

 McKeough (1995) ระบุว่า การถ่ายโยงการเรียนรู้เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีมา

ก่อนไปสู่สถานการณ์การเรียนรู้ใหม่ที่สามารถมองเห็นได้ในรูปแบบของเป้าหมายการเรียนรู้ แล้วถูก

น ามาขยายไปสู่ที่ซึ่งเกิดการถ่ายโยง และเมื่อเกิดการถ่ายโยงก็คือเกิดความประสบความส าเร็ จในการ

เรียนรู้ 

 Marini and Genereux (1995: 2) กล่าวว่า การถ่ายโยงการเรียนรู้ได้แก่ผลของการ

เรียนรู้ที่มีมาก่อนที่มีต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่หรือพฤติกรรมในสถานการณ์ใหม่ 
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 Woolfolk (1995: 314) กล่าวว่า การถ่ายโยงการเรียนรู้หมายถึง การเรียนรู้บางสิ่ง

บางอย่างที่เกิดขึ้นก่อน และมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ในปัจจุบัน 

 Hunter (1995: 2) กล่าวว่า การเรียนรู้เป็นความสามารถของผู้เรียนในสถานการณ์หนึ่ง 

แล้วใช้การเรียนรู้นั้นโดยรูปแบบของการปรับหรือสรุปนัยทั่วไปไปสู่สถานการณ์อ่ืนที่เหมาะสม 

 Elliot and orther (2000) กล่าวว่า การถ่ายโยงการเรียนรู้เป็นการเรียนรู้ในงานอย่าง

ใดอย่างหนึ่งที่ส่งอิทธิพลต่อการเรียนรู้ในเวลาต่อมา นอกจากนี้ยังหมายถึง ความสามารถในการใช้

ประสบการณ์ท่ีผ่านมามาช่วยสร้างความเข้าใจในสถานการณ์ใหม่ที่ท้าทาย 

 Haskell (2001) ให้ความหมายของ การถ่ายโยงการเรียนรู้ว่า เป็นการใช้การเรียนรู้ที่

ผ่านมาในการเรียนรู้สิ่งใหม่ และเป็นการประยุกต์ใช้การเรียนรู้นั้นไปยังสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน 

หรือสถานการณ์ใหม่ นอกจากนี้ยังเป็นพื่นฐานของการเรียนรู้ การคิด และการแก้ปัญหาต่างๆ 

 Ormrod (2004) กล่าวว่า การถ่ายโยงการเรียนรู้ เป็นความสามารถในการประยุกต์ใช้

ความรู้ ความเข้าใจ และ/หรือ ทักษะในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ 

 อารี  พันธ์มณี (2538: 167) กล่าวว่า การถ่ายโยงการเรียนรู้ คือ การที่บุคคลได้เรียนรู้

อย่างหนึ่งมาก่อน ซึ่งความรู้เดิมที่ได้เรียนรู้มามีผลต่อการเรียนรู้ใหม่ หรือการกระท ากิจกรรมใหม่ 

กล่าวคือ อาจมีผลในทางบวก คือการเรียนรู้เดิมช่วยท าให้หรือส่งเสริมการเรียนรู้ใหม่ให้สะดวกรวดเร็ว 

หรือการเรียนรู้เดิมส่งผลในทางลบ หรือเป็นอุปสรรคขัดขวางการเรียนรู้ใหม่ท าให้การเรียนรู้ใหม่ล้าช้า

ยากข้ึน 

 สุรางค์ โค้วตระกูล (2544: 262) กล่าวถึง การถ่ายโยงการเรียนรู้ว่า หมายถึง การน าสิ่ง

ที่เรียนรู้แล้วไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ หรือการเรียนรู้ในอดีตเอ้ือต่อการเรียนรู้ใหม่ 

 สรุปความหมายของการถ่ายโยงการเรียนรู้  ได้ว่า เป็นการเรียนรู้ของบุคคลใน

สถานการณ์หนึ่งที่มีผลกระทบต่อการเรียนรู้และพฤติกรรมของบุคคลนั้นในสถานการณ์อ่ืนที่สามารถ

ประยุกต์ใช้ความรู้เดิมที่มีอยู่ก่อนแล้วในอดีตมาใช้กับสถานการณ์ใหม่ที่แตกต่างจากสถานการณ์เดิมที่

เคยเรียนรู้มาก่อน โดยอิทธิพลของการเรียนรู้ในครั้งก่อนจะมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ในครั้งต่อไป 

หากผลของการเรียนรู้ในครั้งก่อนอ านวยประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในครั้งต่อไป การถ่ายโยงการเรียนรู้

นั้นจะมีลักษณะเป็นบวก และหากผลของการเรียนรู้ในครั้งก่อนไม่อ านวยต่อการเรียนรู้ในครั้งต่อไป

แล้วนั้นการถ่ายโยงการเรียนรู้ย่อมมีลักษณะเป็นลบ อีกทั้งเป็นการน าผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ได้มา มา
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สนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ในอีกสถานการณ์หนึ่ง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่เพ่ิมขึ้นด้วยความมี

ประสิทธิภาพ เป็นการบูรณาการความรู้ที่บุคคลมีอยู่แล้วกับข้อมูลใหม่จนกลายเป็นความรู้ใหม่ 

4.3 องค์ประกอบของการถ่ายโยงการเรียนรู้ 

การถ่ายโยงการเรียนรู้ได้รับการอธิบายไว้อย่างคล้ายคลึงกันว่า  เกิดจากองค์ประกอบ

หลัก คือ (1) การเรียนรู้อย่างมีความหมาย (2) โครงสร้างความรู้ที่ เป็นผลลัพธ์การเรียนรู้จาก

กระบวนการเชิงพุทธิปัญญา หรือ Cognitive process และ (3) เมตาคอกนิชัน กลไกในการบริหาร

จัดการควบคุมกระบวนการในการรู้คิดและกระบวนการในการเรียนรู้ของมนุษย์ (Woolfolk, 1998; 

Eggen and Kauchak, 1999; Cree,2000; Haskell,2001 and Sternberg and Wendy, 2002) โดย

ทั้งสามองค์ประกอบได้มาจากผลการศึกษาทั้งโดยการทดลองและการวิจัยที่เกิดขึ้นจากรูปแบบ

กระบวนการในการประมวลผลข้อมูลที่ เป็นรูปแบบหนึ่ งในการศึกษาเกี่ยวกับ Educational 

psychology 

จากการศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายโยงการเรียนรู้ที่ผ่านมามีข้อค้นพบใหม่  ๆ ทางการศึกษา

และงานวิจัยสามารถสรุปได้ว่า การถ่ายโยงการเรียนรู้เกิดขึ้นจากผลลัพธ์การเรียนรู้ จากกระบวนการใน

การประมวลผลข้อมูลที่เรียกว่า โครงสร้างความรู้ ซึ่งได้รับการกระตุ้นให้น ากลับมาใช้อีกครั้งใน

สถานการณ์หรือบริบทใหม่ ภายใต้การปฏิบัติงานของกระบวนการเชิงพุทธิปัญญา และเมตาคอกนิชัน 

ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 3 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 1. โครงสร้างความรู้ (Schema) เป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ของการประมวลผลข้อมูล

ที่เป็นองค์ประกอบฐานรากที่ส าคัญในการเกิดขึ้นของการถ่ายโยงการเรียนรู้ เนื่องจากเป็นแหล่งข้อมูล

ที่ใช้เป็นฐานในการเรียนรู้สิ่งใหม่ โดยความรู้เหล่านี้เมื่อได้รับการกระตุ้นด้วยการสอนที่เหมาะสมจะ

เกิดการถ่ายโยงขึ้นได้ (Eggen and Kauchak, 1999 and Cree, 2000) การถ่ายโยงการเรียนรู้ขึ้นอยู่

กับว่า การประมวลผลข้อมูลในการเรียนรู้ครั้งแรกนั้นประมวลผลอย่างไร 

 2. กระบวนการทางปัญญา (Cognitive process) เป็นความตื่นตัวทางปัญญา

เพ่ือสร้างการรับรู้และโครงสร้างความรู้ ซึ่งสามารถท าได้จากประมวลผลข้อมูลเชิงลึก ซึ่งได้แก่ การ

เชื่อมโยงความรู้เดิมที่มีกับข้อมูลใหม่ที่ได้รับ ผสมผสานการฝึกปฏิบัติจนจ าได้ โดยในการฝึกปฏิบัตินั้น 

ได้แก่การฝึกปฏิบัติด้วยการใช้กิจกรรมทางปัญญาต่าง ๆ เช่น การสร้างแผนผังมโนคติจากการรับรู้ของ

ตนเอง (Mind Map) กิจกรรมการแก้ปัญหา การวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง 

การสังเคราะห์ การประเมิน และการสร้างชิ้นงานใหม่ได้อย่างสร้างสรรค์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
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โดยเน้นการปฏิบัติในบริบทที่หลากหลาย เพ่ือสร้างการเรียนรู้และเพ่ิมพูนประสบการณ์ในการ

แก้ปัญหาในหลายแนวทาง รวมทั้งการสร้างชิ้นงานใหม่ได้หลากหลายลักษณะ ทั้งนี้การประมวลผล

ข้อมูลครั้งแรกถ้าเป็นการประมวลเชิงลึกตามลักษณะดังกล่าวมาแล้ว จะเกิดเป็นการเรียนรู้อย่างมี

ความหมายขึ้นท าให้ผู้เรียนเกิดความจ าในระยะยาวกับสิ่งที่เรียน และมีความรู้ในหน่วยความจ า

เพียงพอก็จะสามารถน ากลับมาใช้ได้ตามที่ต้องการได้ทุกเวลา และทุก ๆ สถานการณ์ ซึ่งกระบวนการ

ทางปัญญานี้จัดเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานที่ส าคัญของการถ่ายโยงการเรียนรู้ (Woolfolk, 1998; Egen 

and Kauchak, 1999; Cree, 2000; Haskell, 2001; Sternberg and Wendy, 2002) 

 3. เมตาคอกนิชัน (Metacognition) หรือกระบวนการรู้คิด เป็นกลไกในการ

บริหารจัดการและควบคุมกระบวนการในการรู้คิด และการเรียนรู้ของเอกัตบุคคล รวมทั้งเป็น

ความสามารถในการใช้กลไกในการเรียนรู้ของตนเอง เพ่ือแสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 

การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเกิดเมตาคอกนิชัน จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถถ่ายโยงความรู้ไป

ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ โดยผู้เรียนที่มีเมตาคอกนิชันจะกลายเป็นผู้เรียนที่สามารถพลิกแพลง

ข้อความรู้ได้อย่างเหมาะสมในหลายๆสถานการณ์ (Strategic learner) ทั้งนี้เมตาคอกนิชันจึงจัดเป็น

องค์ประกอบส าคัญตัวหนึ่งของกระบวนการถ่ายโยงความรู้ (Wittrock, 1991; Woolfolk, 1998; 

Egen and Kauchak, 1999 and Cree, 2000)  
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แผนภาพที ่3  แสดงการสังเคราะห์ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโยงการเรียนรู้ 

ที่มา: ณัฐิกานต์  รักนาค, การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหาการให้เหตุผล และการเชื่อมโยงของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  2552), 116. 

องค์ประกอบส าคัญของการถ่ายโยงการเรียนรู้ 

โครงสร้างความรู ้(Schema) 

- การพอกโครงสร้าง (Accretion) 

- การปรับโครงสร้าง (Tuning) 

- การสร้างโครงสร้างใหม่ (Restructuring) 

 

กระบวนการทางปัญญา 
( Cognitive process) 

- ข้อมูล (Data) 

- ข่าวสาร (Information) 

- ความรู้ (Knowledge) 

 

กระบวนการรู้คิด 

(Metacognition) 

- ความรู้ (Knowledge) 

- การควบคุม (Control) 

 

 

การถ่ายโยงการเรียนรู้ 

1. Schema theory (ทฤษฎีโครงสร้างความรู้) 

การถ่ายโยงการเรียนรู้เกิดขึ้นได้จาก

การกระตุ้นประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายที่

มีมาก่อนของผู้เรียนขึ้นอยู่กับว่าการประมวลข้อมูล

ในการเรียนรู้ครั้งแรกนั้นประมวลผลอย่างไรแล้วมี

การเชื่อมต่อกับสิ่งที่เข้ามาใหม่อย่างไร ผู้เรียนมี

ความรู้ในหน่วยความจ าระยะยาวเพียงพอที่จะเป็น

พื้นฐานในการถ่ายโยงการเรียนรู้หรือไม่ 

2. Identical component theory 

(ทฤษฎีการองค์ประกอบเหมือน) 

การถ่ายโยงการเรียนรู้เกิดขึ้นจากความ

เหมือนขององค์ประกอบต่างๆ อันได้แก่ ข้อเท็จจริง

เฉพาะ และทักษะเฉพาะในสถานการณ์แรก และ

สถานการณ์ใหม่ ถ้าการเรียนรู้ในสถานการณ์หนึ่ง 

มีองค์ประกอบที่ เหมือนหรือคล้ายคลึงกับอีก

สถานการณ์หนึ่ง ก็จะท าให้เกิดการถ่ายโยงการ

เรียนรู้ในทางบวก 

3. Generalization theory  

(ทฤษฎีการสรุปนัยทั่วไป) 

การสรุปหลักการและวิธีการจะท าให้

เกิดการถ่ายโยงการเรียนรู้จากสถานการณ์หนึ่ง 

ไปสู่สถานการณ์หนึ่ง โดยมีความตระหนักรู้ใน

ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่ างๆใน

สถานการณ์หนึ่ง ซ่ึงจะใช้เป็นแนวการเรียนรู้ใน

สถานการณ์อื่น 
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แผนภาพที่ 4 แสดงกระบวนการถ่ายโยงการเรียนรู้จ าแนกตามองค์ประกอบ  

ที่มา: ณัฐิกานต์  รักนาค, การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหาการให้เหตุผล และการเชื่อมโยงของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  2552), 117. 

 

กระบวนการถ่ายโยงการเรียนรู้ 

1. ระบุคุณลักษณะของความรู้ 

2. ขยายความรู้ 

3. วางแผนการใช้ความรู้ 

4. ด าเนินการน าความรู้ไปใช้ 

1. รวบรวมและเลือกใช้ข้อมูล 

2. จัดกระท าข้อมูล 

3. ประยุกต์ใช้ข้อมูล 

4. ก ากับตนเอง 

1. เชื่อมโยงข้อมูลท่ีได้รับกับความรู้เดิม 

2. เลือกกลยุทธ์วิธีการคิดท่ีเฉพาะเจาะจง 

3. วางแผน ตรวจสอบ และประเมินผล 

องค์ประกอบของการถ่ายโยงการเรียนรู้ 

โครงสร้างความรู้ (Schema) 

- การพอกโครงสร้าง 

- การปรับโครงสร้าง 

- การสร้างโครงสร้างใหม่ 

 

กระบวนการทางปัญญา 
( Cognitive process) 

- ข้อมูล (Data) 

- ข่าวสาร (Information) 

- ความรู้ (Knowledge) 

 

กระบวนการรู้คิด 

(Metacogntion) 

- ความรู้ (Knowledge) 

-การควบคุม (Control) 
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จากแผนภาพที่ 4  ณัฐิกานต์  รักนาค (2552: 117) ได้น ามาพัฒนาเป็นกระบวนการ 

ถ่ายโยงการเรียนรู้ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1) ระบุความรู้ที่มีความส าคัญ 2) ดึงความรู้เก่าที่

สัมพันธ์กับสิ่งที่เรียนรู้ใหม่ 3) ฝึกปฏิบัติการใช้ความรู้ 4) ถ่ายโยงความรู้ไปใช้ 5) สะท้อนความคิด 

จากองค์ประกอบของการถ่ายโยงการเรียนรู้ที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า การถ่ายโยง 

การเรียนรู้ เกิดขึ้นได้จากการที่โครงสร้างความรู้ได้รับการกระตุ้นให้น าความรู้เดิมที่มีอยู่กลับมาใช้อีก

ครั้ง ในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน ภายใต้การปฏิบัติงานของกระบวนการทางปัญญาที่มีการเชื่อมโยง

ความรู้เดิมที่มีกับข้อมูลใหม่ที่ได้รับ ผสมผสานการฝึกปฏิบัติจนจ าได้  และเมตาคอกนิชันที่เป็นกลไก

ในการจัดการเกี่ยวกับการรู้คิด  โดยการความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้สามารถส่งเสริมให้

เกิดข้ึนได้ด้วยการสอนการรู้คิดท่ีมีการลงมือปฏิบัติ 

4.4 ประเภทของความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ 

ได้มีนักการศึกษาแบ่งการถ่ายโยงการเรียนรู้ออกเป็นประเภท และชนิดต่างๆกันดังนี้  

 Decco (1968: 440) ได้จ าแนกการถ่ายโยงการเรียนรู้ออกเป็น 3 ชนิด ดังนี้ 

 1. การถ่ายโยงการเรียนรู้เชิงบวก (Positive transfer) เป็นการถ่ายโยงการ

เรียนรู้ที่เกิดขึ้นเมื่อวิ่งกระตุ้นเปลี่ยน แต่การตอบสนองยังเหมือนเดิม กล่าวคือ ผู้เรียนเคยเรียนรู้การ

ตอบสนองชนิดหนึ่งมาแล้ว ต่อมาเมื่อเรียนรู้การตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นชนิดใหม่ก็จะสามารถน า

ความรู้ที่มีอยู่เดิมมาใช้ต่อการตอบสนองสิ่งกระตุ้นชนิดใหม่ได้ทันที เช่น ผู้ที่เคยเรียนรู้และขี่จักรยาน

มาก่อนแล้ว เมื่อมาเรียนขับมอเตอร์ไซด์ก็จะขับเป็นได้เร็ว ทั้งนี้เพราะสามารถน าเอาหลักการการทรง

ตัวมาใช้ได้นั่นเอง 

 2. การถ่ายโยงการเรียนรู้เชิงลบ (Negative transfer) เป็นลักษณะของการถ่าย

โยงการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเมื่อสิ่งสิ่งกระตุ้นเดิมแต่การตอบสนองเปลี่ยน กล่าวคือเมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้การ

ตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นชนิดหนึ่งมาแล้ว และต่อมาต้องการเปลี่ยนแปลงการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น

เดิมนั้นเสีย เช่น เคยเรียนรู้การพิมพ์สัมผัสด้วยการใช้นิ้วชี้เพียงนิ้วเดียว ขณะที่พิมพ์ตามองดูแป้นพิมพ์

ด้วย เมื่อเปลี่ยนมาฝึกการพิมพ์สัมผัสด้วยนิ้วทั้งสิบโดยตาต้องไม่มองแป้นพิมพ์จะท าให้การเรียนรู้การ

พิมพ์สัมผัสได้ช้ากว่าผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการพิมพ์มาก่อน จะเห็นว่าการเรียนรู้หรือการ

ตอบสนองที่เคยมีมาก่อนมาขัดขวางการเรียนรู้ครั้งหนึ่ง ท าให้การเรียนรู้การตอบสนองครั้งหลังยาก

ขึ้น ในการจัดการศึกษาท้ังหลายพยายามไม่ให้มีการถ่ายโยงการเรียนรู้เชิงลบเกิดข้ึน 
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 3. การถ่ายโยงการเรียนรู้เป็นศูนย์ (Zero transfer) หรือไม่มีการถ่ายโยงการ

เรียนรู้เกิดขึ้น กล่าวคือ สิ่งที่ผู้เรียนเคยเรียนรู้มาก่อนไม่มีผลต่อการเรียนรู้ครั้งหลังทั้งในแง่ของ

ประหยัดเวลาหรือถ่วงเวลาในการเรียนรู้ เช่น การเรียนรู้ทักษะการเตะตะกร้อมาก่อนแล้วมาเรียนรู้

การตอนต้นไม้ ความรู้จากการเตะตะกร้อไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้การตอนต้นไม้เลย 

 พงษ์พันธ์ พงษ์โสภา (2542: 151) ได้แบ่งการถ่ายโยงการเรียนรู้ออกเป็น 2 ประเภท

ใหญ่ๆ ได้แก่ การถ่ายโยงทางบวก (Positive transfer) และการถ่ายโยงทางลบ (Negative transfer) 

ซึ่งการถ่ายโยงทางบวก คือ การที่ผลของการเรียนรู้ในอดีตช่วยให้การเรียนรู้สิ่งใหม่ง่ายขึ้น ในทาง

ตรงกันข้ามการถ่ายโยงทางลบ คือ การที่ผลของการเรียนรู้ในอดีตขัดแย้งกับการเรียนรู้สิ่งใหม่หรือท า

ให้การเรียนรู้สิ่งใหม่ยากข้ึน 

 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2542) กล่าวถึงหลักการถ่ายโยงการเรียนรู้ใน 4 ลักษณะคือ  

  1. การถ่ายโยงโดยความคล้ายคลึงกัน (Transfer by generalization) หากมี

กิจกรรมใดที่คล้ายคลึงกันแล้ว การเรียนรู้สิ่งที่สองจะดีกว่าสิ่งแรก เพราะเกิดการถ่ายโยงขึ้น  

  2. การถ่ายโยงโดยการประยุกต์ใช้ (Transfer by application) การเรียนรู้

ลักษณะนี้เกิดขึ้นเนื่องจากผู้เรียนได้เข้าใจและสามารถน ามาใช้ในการเรียนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

และประยุกต์ใช้ได้  

  3. การถ่ายโยงเพราะความสัมพันธ์กัน (Transfer though relation) เป็นการ

ถ่ายโยงชนิดใกล้เคียงกับการถ่ายโยงโดยความคล้ายคลึงกัน แต่การถ่ายโยงแบบนี้ใช้วิธีการ

เปรียบเทียบสิ่งที่เคยเรียนรู้มาแล้วกับสิ่งที่ก าลังเรียนรู้ใหม่ และมองเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงของสิ่ง

เหล่านี้ จึงสามารถน าไปแก้ปัญหาได้  

  4. การถ่ายโยงทางทัศนคติ (Transfer of attitude and idea) เป็นการถ่ายโยง

ความรู้สึกท่ีมีมาแต่เดิมไปยังความรู้สึกท่ีมีต่อสิ่งที่เผชิญใหม่ 

 จากการแบ่งประเภทต่างๆ ของการถ่ายโยงการเรียนรู้ที่กล่าวมาข้างต้นนั้น สรุปได้ว่า

การถ่ายโยงการเรียนรู้แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ  (1) การถ่ายโยงการเรียนรู้ทางบวก คือ 

การที่ผลของการเรียนรู้ในอดีตช่วยให้การเรียนรู้สิ่งใหม่ง่ายขึ้น  (2) การถ่ายโยงการเรียนรู้ทางลบ คือ 

การที่ผลของการเรียนรู้ในอดีตขัดแย้งกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ หรือท าให้การเรียนรู้สิ่งใหม่ยากขึ้น และ 

(3) การถ่ายโยงการเรียนรู้เป็นศูนย์หรือไม่มีการถ่ายโยงการเรียนรู้เกิดขึ้น  
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4.5 การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดความสามารถในถ่ายโยงการเรียนรู้ 

ณัฐิกานต์  รักนาค (2552: 123-125) ได้จากการสังเคราะห์ทฤษฎีโครงสร้างความรู้

ทฤษฎีองค์ประกอบเหมือน และทฤษฎีการสรุปนัยทั่วไป เพ่ือหาองค์ประกอบร่วมส าคัญที่ส่งผลต่อ

การถ่ายโยงการเรียนรู้ ท าให้ได้แนวทางส าคัญต่อการจัดการเรียนการสอนดังตาราง ที่ 3 

ตารางที่ 3 แสดงแนวทางส าคัญต่อการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้       

ทฤษฎีการถ่ายโยงการเรียนรู้ ลักษณะส าคัญของการจัดการเรียนการสอน 

1. Schema theory  

(ทฤษฎีโครงสร้างความรู้) 

การถ่ายโยงการเรียนรู้เกิดขึ้นได้จากการกระตุ้น

ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายที่มีมาก่อนของ

ผู้เรียนขึ้นอยู่กับว่าการประมวลข้อมูลในการเรียนรู้ครั้ง

แรกนั้นประมวลผลอย่างไร แล้วมีการเช่ือมต่อกับสิ่งที่

เข้ามาใหม่อย่างไร ผู้เรียนมีความรู้ในหน่วยความจ า

ระยะยาวเพียงพอที่จะเป็นพื้นฐานในการถ่ายโยงการ

เรียนรู้หรือไม่ 

1. สอนให้ผู้เรียนมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้กับเรื่องที่

จะเรียน 

2. สร้างสถานการณ์หรือสภาพปัญหาเพื่อกระตุ้นให้

เกิดการเพิ่มปรับเปลี่ยนหรือการสร้างโครงสร้างใหม่ให้

เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน 

3. ใช้กลวิธีการสอนเพื่อให้ผู้ เรียนได้ปรับเปลี่ยน

โครงสร้างความรู้จากบริบทหรือสถานการณ์ให้มาก

ที่สุด 

4. ใ ช้สถานการณ์ที่ ให้ผู้ เ รียนสามารถแสดงการ

แก้ปัญหาหรือการประยุกต์ความรู้ ทักษะปฏิบัติโดย

เปรียบเทียบกับบริบทท่ีผู้เรียนอยู่ 

2. Identical component theory  

(ทฤษฎกีารองค์ประกอบเหมือน) 

การถ่ายโยงการเรียนรู้เกิดขึ้นจากความเหมือน

ขององค์ประกอบต่างๆ อันได้แก่ ข้อเท็จจริงเฉพาะ 

และทักษะเฉพาะในสถานการณ์แรก และสถานการณ์

ใหม่ ถ้าการเรียนรู้ในสถานการณ์หนึ่ง มีองค์ประกอบท่ี

เหมือนหรือคล้ายคลึงกับอีกสถานการณ์หนึ่ง ก็จะท าให้

เกิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ในทางบวก 

1. ให้ผู้เรียนเรียนรู้จากตัวอย่างหรือสถานการณ์ที่มี

องค์ประกอบคล้ายคลึงกับสิ่งที่เคยเรียนรู้มาแล้ว โดย

เริ่มจากง่ายไปหายากในปริมาณที่มากพอ 

2. ก าหนดสถานการณ์หรือตัวอย่างให้ผู้ เรียนฝึก

แก้ปัญหา 

3. สอนสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวและเช่ือมโยงไปสู่สิ่งที่อยู่ไกลตัว

โ ดยอาจ เ รี ยนรู้ ใ นสถานกา รณ์ จ า ลอ งหรื อ ใน

สถานการณ์จริง 
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ตารางที่ 3  แสดงแนวทางส าคัญต่อการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้       

 (ต่อ) 

ทฤษฎีการถ่ายโยงการเรียนรู ้ ลักษณะส าคัญของการจัดการเรียนการสอน 

3. Generalization theory  

(ทฤษฎีการสรุปนัยทั่วไป) 

การสรุปหลักการและวิธีการจะท าให้

เกิดการถ่ายโยงการเรียนรู้จากสถานการณ์หนึ่ง 

ไปสู่สถานการณ์หนึ่ง โดยมีความตระหนักรู้ใน

ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆใน

สถานการณ์หนึ่ง ซึ่งจะใช้เป็นแนวการเรียนรู้ใน

สถานการณ์อื่น 

1. สอนให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในหลักการอย่างถ่องแท้ 

2. กระตุ้นให้นักเรียนสร้างข้อมูล หรือหลักการทั่วไปจากเรื่องที่

เรียนรู้ 

3. ฝึกให้นักเรียนน าหลักการกว้างๆ ไปประยุกต์ ใ ช้กับ

สถานการณ์อื่นได้ 

4. สร้างสถานการณ์ปัญหาให้นักเรียนได้ฝกึปฏิบัติการใช้ความรู้

อย่างหลากหลาย 

5. สร้างแนวคิดให้นักเรียนเห็นความเ ช่ือมโยงระหว่าง

สถานการณ์โดยช้ีให้เห็นความเหมือนและความต่างในภาวะ

ของเวลาสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 

6. สร้างความเข้าใจให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสัมพันธ์

ระหว่างองค์ประกอบในแต่ละสถานการณ์อย่างชัดเจน 

 
ที่มา: ณัฐิกานต์  รักนาค, การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหาการให้เหตุผล และการเชื่อมโยงของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  2552), 123-125. 

จากตารางที ่3 แสดงแนวทางส าคัญต่อการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการถ่ายโยง

การเรียนรู้  ณัฐิกานต์  รักนาค (2552: 123-125) ได้สังเคราะห์มาพัฒนาเป็นกระบวนการถ่ายโยงการ

เรียนรู้ซึ่งเป็นแนวทางส าคัญในการจัดการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการถ่ายโยงการเรียนรู้ ซ่ึง

มีล าดับขั้นตอน ดังนี้ 

 1. ขั้นระบุความรู้ที่มีความส าคัญ เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นหรือทบทวนให้ผู้เรียน

นึกถึงความรู้ในอดีตที่เคยเรียนผ่านมาแล้ว ที่มีความส าคัญ จ าเป็น และเกี่ยวข้องต่อสิ่งที่ก าลังจะ

เรียนรู้ 

 2. ขั้นดึงความรู้เก่ามาสัมพันธ์กับสิ่งที่เรียนรู้ใหม่ เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนหา

องค์ประกอบที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกับสิ่งที่เขาได้เคยเรียนรู้แล้ว ไปสร้างความสัมพันธ์กับสิ่งที่ผู้เรียน

เรียนรู้ในปัจจุบัน หรือขยายขอบเขตความรู้ในเรื่องนั้น 
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 3. ขั้นฝึกปฏิบัติการใช้ความรู้  เป็นกิจกรรมที่ผู้ เรียนได้ฝึกทักษะและ

กระบวนการใช้ความรู้ใหม่ โดยเริ่มจากการฝึกทักษะในสิ่งที่มีความซับซ้อนน้อยไปหาสิ่งที่มีความ

ซับซ้อนมาก โดยก าหนดสถานการณ์ให้นักเรียนด าเนินการใช้ความรู้ไปแก้ปัญหา ในบริบทที่ผู้เรียน

ก าลังเรียนรู้ จากนั้นให้ผู้เรียนสะท้อนการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การท ารายงานโครงงาน 

 4. ขั้นถ่ายโยงความรู้ไปใช้ เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาภายใต้

เงื่อนไขใหม่ และบริบทใหม่ หรือสถานการณ์จริง และรวมถึงการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการ

แก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

 5. ขั้นสะท้อนความคิด เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

แก้ปัญหาของตนเอง 

จากการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดความสามารถในถ่ายโยงการเรียนรู้ ที่ได้กล่าวมา

ข้างต้นสรุปได้ว่า ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ โดยผู้เรียนเรียนรู้จากตัวอย่าง

หรือสถานการณ์ที่มีองค์ประกอบคล้ายคลึงกับสิ่งที่เคยเรียนรู้มา แล้วฝึกแก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ 

เพ่ือฝึกปฏิบัติการใช้ความรู้อย่างหลากหลาย ผู้สอนควรสอนสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวและเชื่อมโยงไปสู่สิ่งที่อยู่

ไกลตัว อาจเรียนรู้ในสถานการณ์จ าลองหรือในสถานการณ์จริง  จึงท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจใน

หลักการอย่างถ่องแท้ จนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์อ่ืนได้ ผู้สอนควรท าให้ผู้เรียน

เห็นความเชื่อมโยงระหว่างสถานการณ์ โดยชี้ให้เห็นความเหมือนและความต่างในภาวะของเวลา 

สถานที่ และสิ่งแวดล้อม สร้างความเข้าใจให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ

ในแต่ละสถานการณ์อย่างชัดเจน   

จากแนวทางส าคัญต่อการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ ที่   

ณัฐิกานต์ รักนาค (2552: 123-125) ได้สังเคราะห์มาพัฒนาเป็นกระบวนการถ่ายโยงการเรียนรู้ทั้ง 5 

ขั้นตอน ผู้วิจัยจึงได้น าขั้นตอนดังกล่าวมาปรับเป็นองค์ประกอบของการวัดความสามารถในการถ่าย

โยงการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

 1. การระบุสาระส าคัญ  เป็นการวัดความสามารถในการระบุสาระส าคัญ

เกี่ยวกับแนวคิด/หลักทางพระพุทธศาสนาได้อย่างครอบคลุม ถูกต้อง สอดคล้องตามประเด็นที่ก าหนด 

อันมีความสัมพันธ์กับ ขั้นระบุความรู้ที่มีความส าคัญ ซึ่งเป็นขั้นที่กระตุ้นหรือทบทวนให้ผู้เรียนนึกถึง

ความรู้ในอดีตที่มีความส าคัญ จ าเป็น และเก่ียวข้องต่อสิ่งที่ก าลังจะเรียนรู้ 
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 2. การเชื่อมโยงสาระส าคัญสู่สถานการณ์ใหม่ เป็นการวัดความสามารถในการ

เชื่อมโยงสาระส าคัญของแนวคิด/หลักการทางพระพุทธศาสนาไปสู่สถานการณ์ใหม่ที่ก าหนดให้ได้

อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งระบุเหตุผลที่ชัดเจน อันมีความสัมพันธ์กับขั้นดึงความรู้เก่ามาสัมพันธ์กับสิ่งที่

เรียนรู้ใหม่ ซ่ึงเป็นขั้นทีผู่้เรียนต้องหาองค์ประกอบที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกับสิ่งที่เขาได้เคยเรียนรู้แล้ว 

ไปสร้างความสัมพันธ์กับสิ่งที่ผู้เรียนเรียนรู้ในปัจจุบัน  

3. การเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์ใหม่ เป็นการวัด

ความสามารถในการเสนอแนวทางการประยุกต์สาระส าคัญตามหลักการในประเด็นที่ศึกษาสู่

สถานการณ์ใหม่ได้เหมาะสม และเกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน อันมีความสัมพันธ์กับขั้นฝึก

ปฏิบัติการใช้ความรู้ ขั้นถ่ายโยงความรู้ไปใช้ และขั้นสะท้อนความคิด ซึ่งเป็นขั้นที่ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ

และด าเนินการใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาภายใต้เงื่อนไขใหม่ ตลอดจนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การแก้ปัญหาดังกล่าว 

 

4.6 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนการสอน SSCS กับความสามารถในการถ่ายโยง

การเรียนรู้ 

 รูปแบบการเรียนการสอน SSCS สามารถส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความสามารถในการ

ถ่ายโยงการเรียนรู้ได้ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 Search (S ) สัมพันธ์กับความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ด้าน

ระบุสาระส าคัญ เพราะกิจกรรมในขั้นนี้จะช่วยให้ผู้เรียนฝึกการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา

ระดมสมองเพ่ือแยกแยะประเด็นของปัญหา อีกทั้งยังช่วยผู้เรียนในด้านการมองเห็นความสัมพันธ์ของ

มโนมติต่างๆ ขั้นตอนเหล่านี้จะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางการคิดขั้นพ้ืนฐาน น าไปสู่ความสามารถ

ในการระบุสาระส าคัญ 

ขั้นที่ 2 Solve (S) สัมพันธ์กับความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ด้าน

เชื่อมโยงสาระส าคัญสู่สถานการณ์ใหม่ เพราะในขั้นนี้ผู้เรียนจะต้องช่วยกันวางแผนการแก้ปัญหา 

ตามแนวคิดหรือหลักการทางพระพุทธศาสนาที่สอดคล้องกับปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้การที่จะแก้ปัญหาได้ 

ผู้เรียนก็ต้องพยายามออกแบบวิธีการแก้ที่หลากหลาย รู้จักการเชื่อมโยงระหว่างประเด็นปัญหากับ

หลักการทางพระพุทธศาสนาที่จะน ามาแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 
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ขั้นที่ 3 Create (C) และขั้นที่ 4 Share (S) ซึ่งสัมพันธ์กับความสามารถใน

การถ่ายโยงการเรียนรู้ด้านเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์ใหม่ โดยในขั้นนี้จะ

ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนสรุปวิธีการแก้ปัญหาตามหลักการทางพระพุทธศาสนา แล้วน าเสนอแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นต่อเพ่ือนร่วมชั้นเรียน ช่วยให้ผู้เรียนทราบถึงแนวทางการแก้ปัญหาที่หลากหลาย สามารถ

น าข้อมูลจากการน าเสนอของเพ่ือนร่วมชั้นเรียนมาสรุปเป็นกระบวนการแก้ปัญหาที่ถูกต้องได้มาก

ยิ่งขึ้น   

จะเห็นได้ว่า รูปแบบการเรียนการสอน SSCS กับการพัฒนาความสามารถในการถ่าย

โยงการเรียนรู้ มีความสัมพันธ์กันเพราะรูปแบบการเรียนการสอน SSCS มุ่งเน้นให้ผู้เรียนค้นหาข้อมูล

ที่มีความส าคัญเพ่ือแยกแยะประเด็นที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของมโนมติต่างๆ

ที่อยู่ในปัญหา แล้ววางแผนและด าเนินการน าข้อมูลมาประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ปัญหาอย่างหลากหลายและ

เกิดประโยชน์ ตลอดจนสามารถสะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ปัญหานั้น ๆ ได้จึงสัมพันธ์กันกับ

ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องสามารถระบุสาระส าคัญจากความรู้เดิมที่เกี่ยวข้อง

ต่อสิ่งที่ก าลังจะเรียนรู้ใหม่ มีการดึงความรู้เก่ามาใช้สร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสิ่ งที่ผู้เรียนเรียนรู้

ในปัจจุบันแล้วถ่ายโยงน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันตลอดจนสามารถสะท้อนความคิดเห็นต่อ

ความรู้ ดังแผนภาพที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนการสอน SSCS กับความสามารถ

ในการถ่ายโยงการเรียนรู้ 
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แผนภาพที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนการสอน SSCS  

กับความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ 

 

5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

5.1 งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ SSCS   

5.1.1 งานวิจัยในประเทศ 

วิชชุดา งามอักษร (2541: 254) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชา

วิทยาศาสตร์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการและความสามารถในการคิดอย่างมี

เหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการสอนแบบSSCS กับการสอนตามคู่มือครู  พบว่า  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์  และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ของนักเรียนที่ได้รับ

การสอนแบบ SSCS  กับการสอนตามคู่มือ แตกต่างต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ส่วน

ความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลของนักเรียนกลุ่มที่ได้รับการสอนแบบ SSCS กับการสอนตาม

คู่มือครูแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  

ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ รูปแบบการเรียนการสอน SSCS 

ขั้นท่ี  1 Search (S) 

ขั้นค้นหาปัญหา 

ขั้นท่ี  2  Solve  (S) 

ขั้นวางแผนการแก้ปัญหา 

ขั้นท่ี  3 Create (C) 

ขั้นสร้างความรู้ท่ีได้จาก 

การแก้ปัญหา 

ขั้นตอนท่ี  4 Share (S) 

ขั้นแลกเปลี่ยนแนวทาง 

การแก้ปัญหา 

1. การระบสุาระส าคัญ 

2. การเชื่อมโยงสาระส าคัญสู่

สถานการณ์ใหม่ 

3. การเสนอแนวทางการประยุกต์ 

ใช้ความรู้ในสถานการณ์ใหม่ 
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  อุไรวรรณ รักดวน (2542: 52) ได้ศึกษาผลการสอนแบบ SSCS  ที่มีผลต่อ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและในทางการแก้ปัญหาเป็นเนื้อหาวิชาในกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต  

เรื่อง  สิ่งที่อยู่รอบตัวเราและสิ่งแวดล้อมทางสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากได้รับการสอนในรูปแบบ SSCS มีนักเรียนผ่านเกณฑ์

มาตรฐานคิดเป็นร้อยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมด โดยมีคะแนนเฉลี่ยทั้งชั้นคิดเป็นร้อยละ 73.15 และ

ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบ SSCS หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05   

  นวลจันทร์  ผลอุดทา (2545: 59) ท าการวิจัยผลการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้

รูปแบบ  SSCS ทีม่ีต่อความสามารถในการแกโ้จทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 2 พบว่า ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการสอนในรูปแบบ 

SSCS สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ า ร้อยละ 50 ที่ก าหนด และความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยรูปแบบ SSCS สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ 

  ธนาวุฒิ  ลาตวงษ์ (2548: 60-61) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่ได้รับการสอนโดย

ใช้รูปแบบ SSCS และการสอนแบบปกติ พบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการ

แก้ปัญหาสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

  วัลลภ  มานักฆ้อง (2549: 90-91 ) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุด

กิจกรรมด้วยวิธีการสอนแบบ SSCS เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 3  ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้ชุดกิจกรรมด้วยวิธีการสอนแบบ  

SSCS  สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและนักเรียนยังมีเจตคติทางคณิตศาสตร์หลัก

ชุดกจิกรรมการสอนแบบSSCS สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

  อิศราวุฒิ  สัมซ่า (2549 : 54) ได้ศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาและ

เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ดีรับการสอนแบบ SSCS  พบว่า

ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 ของส านักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพทางการศึกษาอย่างมีนัยสถิติ  และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า การเขียนประโยค

สัญลักษณ์และการค้นหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวกจ านวนที่มีหลายหลักสามจ านวน     
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นักเรียนท าคะแนนได้แตกต่างจากเกณฑ์ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพทาง

การศึกษา  อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  และนักเรียนมีเจตคติอยู่ในระดับดี 

  นันทวัน  ค าสียา ( 2551: 91-92 )  ได้ศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการคิด

อย่างมีวิจารณญาณ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์  และเจตคติต่อการเรียน

คณิตศาสตร์  เรื่อง อสมการ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยวิธีการเรียนรู้แบบ LT การ

เรียนรู้แบบ  KWL และการเรียนรู้แบบ SSCS ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 3 ที่เรียนด้วย

วิธีการเรียนรู้แบบ LT การเรียนรู้แบบ KWL และการเรียนรู้แบบ SSCS มีความสามารถในการคิด

อย่างมีวิจารณญาณ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  และเจตคติต่อการ

เรียนคณิตศาสตร์  แตกต่างกัน ดังนั้นครูผู้สอนจึงควรพัฒนารูปแบบวิธีการเรียนรู้ เพ่ิมส่งเสริม

ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และเจตคติต่อการเรียนของ

นักเรียนให้สูงขึ้นต่อไป 

 จากการศึกษางานวิจัยในประเทศเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอน SSCS สามารถสรุป

ได้ว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน SSCS ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้นในหลายรายวิชา อาทิ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาในกลุ่มสร้าง

เสริมประสบการณ์ชีวิต อีกทั้งยังช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 

ความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล และความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ 

 

5.1.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

Chiappetta and Russell (1982: 82) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถ

ในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยรูปแบบ  SSCS   

พบว่า  นักเรียนที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาสูงจะมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์

สูงกว่านักเรียนที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาต่ า 

Pizzini and Shepardson (1991: 348-352) ศึกษาการตั้งค าถามของนักเรียน

ระดับเกรด 5-8  ระหว่างที่ครูสอนด้วยวิธีแก้ปัญหาโดยใช้รูปแบบ SSCS กับการสอนด้วยวิธีที่ครูเป็น

ผู้น าในการทดลองปฏิบัติในวิชาวิทยาศาสตร์  ผลการวิจัยพบว่า การตั้งค าถามของนักเรียนระหว่าง

การสอนแบบ SSCS และแบบครูเป็นผู้น าการทดลองปฏิบัติ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติหนึ่ง

ที่ระดับ .05  
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Chun Yen Chang (1999: 373-388) ศึกษาผลการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

โลกด้วยรูปแบบ SSCS และการเรียนการสอนการวิทยาศาสตร์โลกด้วยการเรียนการสอนแบบปกติที่มี

ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า นักเรียนที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์

โลกด้วยรูปแบบ SSCS มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนวิทยาศาสตร์โลกด้วยการเรียน

กานสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

Kusmawam (2005: 1-5) ศึกษาคุณค่าของการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ผ่าน

การเรียนสิ่งแวดล้อม โดยใช้รูปแบบ SSCS ของนักเรียนในประเทศอินโดนีเซีย จากการวิจัยพบว่า 

หลังใช้รูปแบบ SSCS ทัศนคติของนักเรียนต่อความรู้และความตระหนักในสถานการณ์ต่างๆของ

สิ่งแวดล้อมทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการสื่อสาร และการมีปฏิสัมพันธ์สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

เนื่องจาก  SSCS นั้น เป็นรูปแบบที่ช่วยให้นักเรียนได้ด าเนินการค้นหาในสิ่งที่ไม่รู้  และขยายความรู้ที่

ผ่านการประยุกต์ใช้แก้ปัญหาและสิ่งส าคัญของการค้นหา คือได้ฝึกให้นักเรียนได้รู้จักระบุปัญหา การ

เลือกประเด็นและการคัดกรองปัญหา และยังได้ส่งเสริมการคิดของนักเรียนในการแก้ปัญหา

หลากหลายเพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหาต่าง ๆ นักเรียนสามารถตัดสินใจที่จะค้นหาหรือออกแบบ  

รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์  นอกจากนี้รูปแบบมีการสอนแบบ SSCS ยังท าให้นักเรียนมีทักษะการ

สื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนเกี่ยวกับปัญหา เช่น การวางแผน การค้นพบและประยุกต์ ดังนั้น

จึงท าให้นักเรียนได้มีโอกาสสะท้อนความเป็นตัวของตัวเองและการพัฒนาตนเองด้วยเช่นกัน 

LI LI (1996)  ได้ศึกษาเทคนิคการสอนทางวิทยาศาสตร์ที่ครูใช้สอนในระดับ

ประถมศึกษา  และปัจจัยในการใช้พิจารณาการเลือกใช้เทคนิคการสอนที่แตกต่างกันเพ่ือน ามาใช้การ

แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์  ของครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ประเทศสิงคโปร์จากการวิจัย

พบว่า  ครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาส่วนใหญ่เลือกใช้รูปแบบการสอน SSCS มาใช้ในการ

แก้ปัญหา โดยใช้ เหตุผลว่า การสอนแบบ SSCS สามารถช่วยพัฒนาทักษะความคิด  และ

ความสามารถในการแก้ปัญหาตั้งแต่ระดับประถมศึกษา เนื่องจากการสอนแบบ SSCS สามารถช่วย

ความคิดและกลั่นกรองปัญหาหรือค าถามต่างๆ ฝึกให้นักเรียนได้ระบุปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

Wibawati (2009: 1-6) ได้ศึกษาผลการเรียนการสอนแบบ SSCS ที่มีต่อผลการ

เรียนรู้และการเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ที่ปรากฏขึ้นในชั้นเรียนของนักเรียนในระดับเกรด 7 ภาคเรียนที่ 

2 โรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน อัลอิสลาม 1 สุราการ์ตา เรื่อง ระบบนิเวศน์ ปีการศึกษา 2551/2552 

ผลวิจัยพบว่า การสอนแบบ SSCS สามารถช่วยยกระดับขีดความสนใจของนักเรียนในการเรียนจน 
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กระทั่งสามารถที่จะพัฒนาระดับผลการเรียนของนักเรียนได้เป็นอย่างดี  และช่วยพัฒนายกระดับ

ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนในการเรียนของนักเรียนในการเรียนที่เน้นไปที่ความรู้ความสามารถ

และทักษะในการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองเป็นหลัก 

 จากการศึกษางานวิจัยต่างประเทศเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอน SSCS สามารถสรุป

ได้ว่า  การจัดการเรียนรู้แบบ SSCS เป็นรูปแบบการสอนที่สามารถพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้น และยังส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการตั้งค าถามระหว่างการทดลอง

ปฏิบัติวิชาวิทยาศาสตร์ ความสามารถในการเผชิญปัญหาต่างๆ ที่ปรากฏขึ้นในชั้นเรียน ความสามารถ

ในการคิดอย่างมีเหตุผล ความสามารถในการแก้ปัญหา  ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  

ตลอดจนเกิดทัศนคติต่อความรู้และความตระหนักในสถานการณ์ต่าง ๆ  

 จากงานวิจัยที่ได้กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่ารูปแบบการเรียนการสอน SSCS เป็นการจัด

กิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา  การศึกษาหาความรู้  และการมีส่วน

ร่วมในกระบวนการจัดการเรียนรู้ เน้นการค้นพบความรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนมีการ

อภิปรายเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังสามารถช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน

หลายกลุ่มวิชาทั้งวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ซึ่งมีความ

สอดคล้องกับหลักการของพระพุทธศาสนา เนื่องจากพระพุทธศาสนามุ่งเน้นการใช้เหตุผล การพิสูจน์

ทดลองจนเกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ ตลอดจนเน้นความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยและวิธีการ

แก้ปัญหา ผู้วิจัยจึงเห็นความจ าเป็นของการน ารูปแบบการเรียนการสอน SSCS มาใช้ในการเรียนการ

สอนวิชาพระพุทธศาสนา เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์และความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้   

5.2 งานวิจัยเกี่ยวกับความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ 

5.2.1 งานวิจัยในประเทศ 

ณัฐิกานต์  รักนาค (2552) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตาม

แนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา  

การให้เหตุผลและการเชื่อมโยงของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการเรียน

การสอนที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วยขั้นตอน 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้   

2) ขั้นการฝึกปฏิบัติการใช้ความรู้ 3) ขั้นการถ่ายโยงการเรียนรู้ 4) ขั้นสะท้อนความคิด  และรูปแบบ

การเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
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ด้านการแก้ปัญหา การให้เหตุผล และการเชื่อมโยง โดยทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้าน

การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล และการเชื่อมโยง หลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่าก่อนเรียน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา  

การให้เหตุผล  และการเชื่อมโยง หลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีการ

พัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา  การให้เหตุผล และการเชื่อมโยง

อย่างชัดเจน  นักเรียนค่อยๆเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ในทางที่ดีขึ้น สามารถเชื่อมโยง และน า

ความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์  ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันได้มากขึ้น 

อนุชา เงินแพทย์ (2535) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบการถ่ายโยงการเรียนรู้ระหว่าง

การเรียนเทเบิลเทนนิสที่มีต่อการเรียนเทนนิสกับการเรียนแบตมินตันที่มีผลต่อการเรียนเทนนิส กลุ่ม

ที่ 1 เรียนเทเบิลเทนนิสก่อนเรียนเทนนิส กลุ่มที่ 2 เรียนแบดมินตันก่อนเรียนเทนนิส ผลการศึกษา

พบว่า 1) การถ่ายโยงการเรียนรู้หลักการเทนนิสของกลุ่มที่เรียนเทเบิลเทนนิสก่อนการเรียนเทนนิส 

กับกลุ่มที่เรียนแบดมินตันก่อนการเรียนเทนนิส ภายหลังการฝึกไม่ต่างกัน 2) การถ่ายโยงการเรียนรู้

ทักษะเทนนิสของกลุ่มที่เรียนเทเบิลเทนนิสก่อนการเรียนเทนนิสกับกลุ่มที่เรียนแบดมินตันก่อนการ

เรียนเทนนิส ภายหลังการฝึกแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

วันชัย กิติศรีวรพันธุ์ (2526: 36) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบการถ่ายโยงการเรียนรู้

ระหว่างการเรียนรู้โฟร์แฮนด์วอลเลย์ ที่มีผลต่อการเรียนโฟร์แฮนด์กับการเรียนรู้โฟร์แฮนด์ที่มีผลต่อ

การเรียนโฟร์แฮนด์วอลเลย์ในกีฬาเทนนิส ผลการศึกษาพบว่า 1) เปอร์เซ็นต์การถ่ายโยงการเรียนรู้

ระหว่างโฟร์แฮนด์วอลเลย์ไปยังโฟร์แฮนด์ มีค่าเท่ากับ 15.29 , 3.72 และ 8.62 เปอร์เซ็นต์ และโฟร์

แฮนด์ไปยังโฟร์แฮนด์วอลเล่ย์ มีค่าเท่ากับ 24.36 , 5.80 และ 4.77 เปอร์เซ็นต์ 2) การเริ่มต้นเรียน

ด้วยโฟร์แฮนด์วอลเลย์กับการเริ่มต้นเรียนด้วยโฟร์แฮนด์มีผลต่อความสามารถในการตีโฟร์แฮนด์

และโฟร์แฮนด์วอลเลย์ไม่ต่างกัน 

ไพจิตร สดวกการ (2538: 139-140) ได้ศึกษาผลของการสอนคณิตศาสตร์ตาม

แนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และ

ความสามารถ ในการถ่ายโยงการเรียนรู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่  1 ผลการศึกษาพบว่า      

1) นักเรียนระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ปานกลางที่ได้รับการสอนด้วยกระบวนการ

สอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่า
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นักเรียนระดับเดียวกันที่ได้รับการสอนตามปกติ ที่ระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติ .01 แต่ไม่พบความ

แตกต่างอย่างมี่นัยส าคัญทางสถิติในนักเรียนระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงและต่ า 

2) นักเรียนระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูง ปานกลาง และต่ าที่ได้รับการสอนด้วย

ระบบการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์มีความสามารถในการถ่ายโยงเรียนรู้ 

สูงกว่านักเรียนระดับเดียวกันที่ได้รับการสอนตามกติกาที่ระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติ .05, .001 

และ .05 ตามล าดับ  

โฆษิต จัตุรัสวัฒนากูล (2543: 98-99) ได้ศึกษาผลของการเรียนแบบร่วมมือโดย

ใช้ เทคนิคการสอนเป็นกลุ่มที่ช่วยเหลือเป็นรายบุคคลที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และ

ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีระดับ

ความสามารถแตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างได้แก่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

กรุงเทพมหานครจ านวน 78 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองที่เรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการสอนเป็น

กลุ่ม กลุ่มที่ช่วยเหลือเป็นรายบุคคลจ านวน 39 คน และกลุ่มควบคุมที่เรียนตามปกติจ านวน 39 คน 

ผลการศึกษาพบว่านักเรียนทุกระดับความสามารถที่เรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการสอนเป็นกลุ่ม

ที่ช่วยเหลือเป็นรายบุคคล มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนทุกระดับความสามารถที่เรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการ

สอนเป็นกลุ่ม ที่ช่วยเหลือเป็นรายบุคคลมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนใน

ระดับเดียวกันที่เรียนตามปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรยีนที่เรียนแบบร่วมมือโดยใช้

เทคนิคการสอนเป็นกลุ่มที่ช่วยเหลือเป็นรายบุคคลมีความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้สูงกว่า

นักเรียนที่เรียนตามปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และหลังการทดลองนักเรียนที่เรียน

แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการสอนเป็นกลุ่มที่ช่วยเหลือเป็นรายบุคคลมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่

แตกต่างกันระหว่างนักเรียนระดับความสามารถทางการเรียน ปานกลางกับต่ า แต่มีความแตกต่าง

ระหว่างนักเรียนระดับความสามารถทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงกับปานกลาง และสูงกับต่ า 

ปรัชญานันท์ นิลสุข (2544: 129-130) ได้ศึกษาผลของการเชื่อมโยงและรูปแบบ

เว็บเพจในการเรียน การสอนด้วยเว็บเพจที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การแก้ปัญหา และการถ่าย

โยงการเรียนรู้ของนักศึกษาที่มีกระบวนการเรียนรู้ต่างกัน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 2 แบบ ได้แก่ 

กระบวนการเรียนรู้แบบลึก และกระบวนการเรียนรู้แบบตื้น และใช้รูปแบบเว็บเพจ 2 แบบ คือ เว็บ

เพจแบบล าดับ และเว็บเพจแบบถ่ายเลื่อน กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักศึกษาชั้นปีที่  1 สาชาวิชา
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คอมพิวเตอร์สถาบันราชภัฎ จ านวน 120 คน แบ่ง 8 กลุ่มๆละ 15 คน นักศึกษาที่มีกระบวนการ

เรียนรู้แบบตื้นและแบบลึก เรียนจากการเรียนการสอนด้วยเว็บเพจ 4 แบบ คือ รูปแบบเว็บเพจแบบ

ล าดับที่มีการเชื่อมโยงรูปน้อย รูปแบบเว็บเพจแบบล าดับที่มีการเชื่อมโยงมาก รูปแบบเว็บเพจแบบ

แถบเลื่อนที่มีการเชื่อมโยงน้อย และรูปแบบเว็บเพจแบบแถบเลื่อนที่มีการเชื่อมโยงมาก ผลการศึกษา

พบว่านักศึกษาที่เรียนจากรูปแบบเว็บเพจที่มีการเชื่อมโยงมากมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า

นักศึกษาที่เรียนจากรูปแบบเว็บเพจที่มีการเชื่อมโยงน้อยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

นักศึกษาที่มีกระบวนการเรียนรู้แบบตื้นเรียนจากรูปแบบเว็บเพจแบบล าดับที่มีการเชื่อมโยงน้อย มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักศึกษาที่มีกระบวนการเรียนรู้ลึกเรียนจากรูปแบบเว็บเพจแบบล าดับ

ที่มีการเชื่อมโยงมากอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

จากการศึกษางานวิจัยในประเทศเกี่ยวกับความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้  

สามารถสรุปได้ว่า การถ่ายโยงการเรียนรู้ คือ การที่บุคคลได้เรียนรู้อย่างหนึ่งมาก่อน ซึ่งความรู้เดิมที่

ได้เรียนรู้มามีผลต่อการเรียนรู้ใหม่ หรือการกระท ากิจกรรมใหม่ อาจมีผลในทางบวก คือการเรียนรู้

เดิมช่วยท าให้หรือส่งเสริมการเรียนรู้ใหม่ให้สะดวกรวดเร็ว หรือการเรียนรู้เดิมส่งผลในทางลบอันเป็น

อุปสรรคขัดขวางการเรียนรู้ใหม่ท าให้การเรียนรู้ใหม่ล้าช้ายากข้ึน  

5.2.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

Dolye (1981: 46) ได้ศึกษาผลของการให้แนวคิดน าเพ่ือช่วยดูดซับมโนนทัศน์ที่

มีผลต่อการเรียนรู้ การถ่ายโยงการเรียนรู้และความคงทนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ซ่อมเสริมใน

วิทยาลัย ผู้วิจัยจับคู่ผู้เรียนตามความสามารถโดยใช้คะแนนเฉลี่ยจากการสอบกลางภาคแล้วสุ่ม เข้า

กลุ่มทดลอง 2 กลุ่ม กลุ่มแรก เป็นกลุ่มทดลองได้รับแนวคิดน าและกลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มควบคุม กลุ่ม

ทดลองไดร้ับการทดสอบทั้งก่อนและหลังการให้แนวคิดน า มีการสัมภาษณ์ผู้เรียน จ านวน 15 คน จาก

ทั้งสองกลุ่ม ที่มีความสามารถในระดับสูง ปานกลาง และต่ า โดยค าถามในการสัมภาษณ์มี 2 ค าถามที่

เกี่ยวกับการถ่ายโยงการเรียนรู้ค าถามที่เกี่ยวกับการถ่ายโยงการเรียนรู้ที่ต้องการถามผู้เรียนเกี่ยวกับ

การดูดซับมโนทัศน์ไปใช้ในบริบทใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ผู้เรียนในกลุ่มที่ 1 จ านวน 96 คน และ

ผู้เรียนในกลุ่มควบคุม 7 คนมีการดูดซับโดยการเกาะยึดกับมโนทัศน์แนวคิดน าช่วยในการเรียนรู้มโน

ทัศน์ในการเรียนคณิตศาสตร์ การดูดซับเอ้ือต่อการเรียนรู้ การถ่ายโยงการเรียนรู้และความคงทนใน

การเรียนรู้ และแนวคิดน าช่วยในการสอนการถ่ายโยงการเรียนรู้  
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Dyer (1985: 52) ได้ศึกษาผลของการใช้แผนที่น าการอ่านที่มีต่อความเข้าใจการ

เรียนโยงการเรียนรู้ ผู้วิจัยใช้ระยะในการศึกษา 4 สัปดาห์ ตัวอย่างประชากรเป็นนักเรียนเกรด 8 

จ านวน 80 คน สุ่มเข้ากลุ่มทดลอง 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ท ากิจกรรมแผนที่น าการอ่านซึ่งเน้นที่มโน

ทัศน์ที่เป็นจุดส าคัญของเรื่อง กลุ่มที่ 2 ท ากิจกรรมแผนที่น าการอ่านที่เน้นมโนทัศน์ที่ไม่สัมพันธ์กับ

เรื่องที่อ่าน และกลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มควบคุมไม่ได้รับการฝึกน าการอ่านแต่ได้ฟังหัวข้อที่ครูเป็นผู้อธิบาย

แล้วจึงอ่านเรื่อง กลุ่มทดลองทั้ง 3 กลุ่ม ได้รับการทดสอบจากแบบทดสอบ ความเข้าใจฉบับเดียวกัน 

หลังการอ่านเรื่องในแต่ละเรื่อง ผู้วิจัยทดสอบผลของการสอนโดยใช้แผนที่น าการอ่านที่มีต่อการถ่าย

โยงการเรียนรู้ 1 สัปดาห์หลังจากอ่านเรื่องที่ 4 และท าการทดสอบกับทั้ง 3 กลุ่ม ผลการศึกษาพบว่า

กลุ่มตัวอย่างกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับการฝึกน าการอ่านมีคะแนนเฉลี่ยที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ .001 นอกจากนี้ผลงานที่มีการถ่ายโยงการเรียนรู้ของกลุ่มทดลองที่มีการฝึกใช้แผนที่น า

การอ่านที่เน้นมโนทัศน์ที่เป็นจุดส าคัญของเรื่องกับกลุ่มทดลองกลุ่มที่ 2 และ 3 มีคะแนนเฉลี่ยที่มี

ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .001 และคะแนนเฉลี่ยของ 2 กลุ่มหลังนี้ไม่แสดงให้เห็น

ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ

Freeze (1987: 18-19) ได้เปรียบเทียบการถ่ายโยงการเรียนรู้ระหว่าง 2 กลุ่ม ใน 

3 ประเด็น คือ ความเหมือนของงาน การเปลี่ยนกฎของงาน และวิธีการจัดสอนที่ชัดเจนและไม่ชัดเจน

ที่มีผลต่อการถ่ายโยงทักษะผ่านการประยุกต์การถ่ายโยงในแนวนอน 4 ลักษณะและในแนวตั้ง 3 

ลักษณะ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนจ านวน 20 คน ซึ่งได้รับการจับคู่และแบ่งเข้ากลุ่ม 2 กลุ่ม โดยที่ทั้ง

สองกลุ่มจะได้รับการสอนกฎของการออกเสียงพยางค์ทั้ง 6 กฎ เหมือนกัน แต่กลุ่มแรกได้รับการสอน

กฎที่ไม่เด่นชัดในการฝึกน าการถ่ายโยง ส่วนกลุ่มที่ 2 จะได้รับการสอนกฎที่ชัดเจนโดยการใช้กลุ่มฝึก

น าการถ่ายโยงที่เหมือนกัน เพ่ือเป็นตัวอย่างของกฎ ผลการศึกษาพบว่ามีความคล้ายคลึงกันของกฎ

มากกว่าความคล้ายคลึงของงานที่เป็นสื่อกลางของงานในการถ่ายโยงการเรียนรู้ ส าหรับงานวิชาการ

การสอนกฎด้วยวิธีที่ไม่ชัดเจนจะช่วยปรับปรุงการถ่ายโยงในแนวตั้ง และการเปลี่ยนกฎทั้งหมดใน

ลักษณะที่ไม่ขนานกันจะขัดขวางการถ่ายโยงการเรียนรู้ ผลการศึกษาเหล่านี้แสดงให้เห็นความสัมพันธ์

ต่อรูปแบบมโนทัศน์ทางความรู้ และทางปฏิบัติของกระบวนการถ่ายโยงซึ่งได้ประยุกต์ไปสู่การถ่ายโยง

การเรียนรู้ในทางวิชาการ 

Griffin (1989) ได้ศึกษาเรื่อง ประโยชน์ของการถ่ายโยงการเรียนรู้และการถ่าย

โยงกลวิธีการเรียนรู้ในชั้นเรียน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้เรียนระดับ 4 จ านวน 33 คน โดยแบ่งผู้เรียน
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ออกเป็นสองกลุ่ม ใน 5 ตอนเรียนแรก กลุ่มที่ 1 ได้รับการสอนด้วยการใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐานพร้อม

ด้วยการเรียนแบบให้ความร่วมมือกัน ภายใต้เงื่อนไขที่ให้ความช่วยเหลือกันในกลุ่มเพ่ือน ขณะที่กลุ่ม

ที่สอง ได้รับการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนแบบที่เคยมาตั้งแต่เดิม ภายใต้เงื่อนไข

การเรียนรู้ด้วยตัวเอง ส าหรับ 5 ตอนเรียนสุดท้ายกลุ่มต่าง ๆ เปลี่ยนเงื่อนไข โดยผู้เรียนทุกคนต่าง

ได้รับการแนะน าสั่งสอนในการใช้กลวิธีเรียนรู้ต่าง ๆ ผลการวิจัยพบว่า (1) ผู้เรียนสามารถที่จะใช้กลวิธี

ส าหรับการเรียนรู้ได้ (2) พฤติกรรมเชิงกลวิธีของผู้เรียนได้รับผลเชิงบวก และฝึกปฏิบัติในกลวิธีที่ใช้ 

และ (3) ผู้เรียนสามารถใช้กลวิธีให้เป็นประโยชน์ข้ามสถานการณ์ได้ ซึ่งหมายถึง ผู้เรียนสามารถน า

กลวิธีได้เรียนรู้มาไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ได้ซึ่งเรียกว่าเกิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ 

David (1992) ได้ศึกษาการอุปมาการถ่ายโยงการเรียนรู้ในการเรียนแบบร่วมมือ 

ผลการศึกษาพบว่า การเรียนแบบร่วมมือจะให้ผลดีกว่าการเรียนเป็นรายบุคคลในจ านวนของงานที่ท า

และการถ่ายโยงการเรียนรู้ที่ซับซ้อน แต่การเรียนเป็นรายบุคคลจะให้ผลดีกว่าการเรียนแบบร่วมมือใน

จ านวนของปัญหาที่ถูกถ่ายโยงการเรียนรู้ กลุ่มที่ได้คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยจะแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการ

ถ่ายโยงการเรียนรู้ได้ดีกว่ากลุ่มที่ได้คะแนนต่ ากว่าค่าเฉลี่ย 

Marie, N.K. (1995) ได้ศึกษาคุณลักษณะของนักศึกษาที่ท างานด้านสังคมที่มี

อิทธิพลต่อการถ่ายโยงการเรียนรู้ จากห้องเรียนไปสู่สนามปฏิบัติการ ผลการศึกษาพบว่าการรับรู้เรื่อง

ถ่ายโยงการเรียนรู้สามารถอธิบายได้จาก 5 ตัวแปร คือ 1) ทักษะทางการเรียนและความพยายาม    

2) ความสามารถทางสติปัญญา 3) ระดับการศึกษา 4) คะแนนเฉลี่ย (GPA) และ 5) ระดับงานของ

สังคม 

 จากการศึกษางานวิจัยต่างประเทศเกี่ยวกับความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ 

สามารถสรุปได้ว่า ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้เป็นความสามารถของผู้เรียนในการน า

ความรู้ที่มีอยู่ก่อนแล้วในอดีตมาใช้กับสถานการณ์ใหม่ที่แตกต่างจากสถานการณ์เดิมที่เคยเรียนรู้มา

ก่อน ซึ่งถือเป็นความสามารถที่ส าคัญต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเผชิญสถานการณ์

ต่างๆโดยน าความรู้ที่ได้เรียนไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา ตลอดจนสามารถที่จะน าความรู้ไป

ประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆเพ่ือให้ได้มาซึ่งความรู้ใหม่ และใช้ความรู้นั้นๆในชีวิตประจ าวันอย่างมี

ประสิทธิภาพ  
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บทที่ 3 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้

วิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน SSCS การ

วิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental  Research) ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองแบบกลุ่ม

เดียวทดสอบก่อนและหลัง (The One  Group Pretest - Posttest  Design) และมีการทดสอบ

ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้เพ่ือสังเกตพัฒนาการความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ 

ผสมผสานกับแบบดุลยภาพเวลาและกลุ่มตัวอย่างทดลองต่อเนื่อง (Equivalent Time-Sample 

Design) มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนวิชา

พระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน SSCS 2) เพ่ือ

ศึกษาความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน SSCS โดยมีระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้   

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย  

กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 10 ห้องเรียน รวมจ านวนนักเรียน

ทั้งหมด  250  คน 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2  โรงเรียนพระโขนง

พิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 1 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 26 คน 

ตามเกณฑ์การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970: 610) จากนั้นใช้วิธีการ

สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 

ตัวแปรที่วิจัย 

ตัวแปรที่วิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย ตัวแปร 2 ประเภท ได้แก่  

1. ตัวแปรต้น (Independent Variable) ได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอน SSCS     

2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ 

 

 

66 

 



 
 

67 

 

2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 

2.2 ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้  

เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 

  ผู้วิจัยน าเนื้อหาจากสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา 

ศีลธรรม จริยธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 4-6 โดยน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปี

การศึกษา 2559  มีเนื้อหาประกอบด้วย 1) พระพุทธศาสนากับการเมือง 2) พระพุทธศาสนากับ

การศึกษา 3) พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม และ 4) พระพุทธศาสนากับการ

สร้างสันติภาพ   

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย  

 การวิจัยในครั้งนี้ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยใช้รูปแบบ    

การเรียนการสอน SSCS ใช้ระยะเวลาในการทดลอง คาบเรียนละ 50 นาที รวม 12 คาบเรียน 

แบบแผนการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ผู้วิจัยด าเนินการทดลอง

แบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลัง (The One  Group Pretest - Posttest  Design) (มาเรียม 

นิลพันธุ์, 2553: 143-144) และมีการทดสอบความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้เพ่ือสังเกต

พัฒนาการความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ ผสมผสานกับแบบดุลยภาพเวลาและกลุ่มตัวอย่าง

ทดลองต่อเนื่อง (Equivalent Time-Sample Design) (Tuckman, 1999) ดังนี้ 

ตารางที่ 4  แบบแผนการทดลอง (The One Group Pretest - Posttest Design)   

ทดสอบก่อนการทดลอง รูปแบบการเรียนการสอน SSCS ทดสอบหลังการทดลอง 

T1 X T2 
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T1 แทน การทดสอบก่อนการทดลอง 

X แทน รูปแบบการเรียนการสอน SSCS 

T2 แทน การทดสอบหลังการทดลอง 

 

 

แผนภาพที่ 6 แบบแผนการทดลอง (Equivalent Time-Sample Design) 

X  แทน รูปแบบการเรียนการสอน SSCS 

T แทน การศึกษาความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 4 ครั้ง 

T1 แทน การทดสอบความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ครั้งที่ 1  

T2 แทน การทดสอบความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ครั้งที่ 2 

T3 แทน การทดสอบความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ครั้งที่ 3 

T4 แทน การทดสอบความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ครั้งที่ 4 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 

1. แผนหน่วยการจัดการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน SSCS 

จ านวน 4 แผน 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา จ านวน 1 ฉบับ เป็นแบบ

ปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 60 ข้อ 

3. แบบวัดความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ วิชาพระพุทธศาสนาโดยการเขียน

เรียงความ ใช้ทดสอบหลังเรียน แบ่งการทดสอบเป็น 4 ระยะ คือ หลังคาบเรียนที่ 3 หลังคาบเรียนที่ 

6 หลังคาบเรียนที่ 9 และหลังคาบเรียนที่ 12 มีข้ันตอนในการด าเนินการดังนี้ 

 

 

 

 

XT1 XT2 XT3 XT4 
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การสร้างเครื่องมือในการวิจัย 

1. แผนหน่วยการจัดการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนา โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน 

SSCS มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตารางที่ 5  แสดงโครงสร้างแผนหน่วยการจัดการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาโดยใช้รูปแบบการเรียน
การสอน SSCS จ านวน 4 แผน คาบเรียนละ 50 นาที จ านวน 12 คาบ 

ที ่ หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ (คาบ 

เรียน) 

1 พระพุทธศาสนา
กับการเมือง 
 

ส 1.1 
ม. 4-6/ 
6,12,13 

1. ลักษณะประชาธิปไตยในพระพทุธศาสนา 
2. ความส าคัญของพระพุทธศาสนากับการเมือง 
3. หลักธรรมและพุทธศาสนสภุาษติตามกรอบอริยสัจ 4 

3 

2 พระพุทธศาสนา
กับการศึกษา 

ส 1.1 
ม. 4-6/ 

7,9,12,13 

1. หลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร ์
2. การคิดตามนัยแห่งพระพุทธศาสนาและการคิดแบบ

วิทยาศาสตร ์
3. พระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์แห่งการศึกษา 
4. ความส าคญัของพระพุทธศาสนากบัการศึกษาท่ีสมบูรณ ์
5. หลักธรรมและพุทธศาสนสุภาษิตตามกรอบอริยสัจ 4  

3 

3 พระพุทธศาสนา
กับการแก้ปัญหา
และพัฒนาสังคม 

ส 1.1 
ม. 4-6/ 

9,10,11,13 

1. พระพุทธศาสนาเน้นความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยและ
วิธีการแก้ปัญหา 

2. พระพุทธศาสนาฝึกตนใหไ้ม่ประมาท 
3. พระพุทธศาสนามุ่งประโยชน์สุขและสันติภาพแก่บุคคล 

สังคมและโลก 
4. พระพุทธศาสนากับปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาแบบยั่งยืน 
หลักธรรมและพุทธศาสนสุภาษิตตามกรอบอริยสัจ 4 

3 

4 พระพุทธศาสนา
กับการสร้าง
สันติภาพ 

ส 1.1 
ม. 4-6/ 

8,12,13,18 

1. พระพุทธศาสนาเน้นการฝึกหดั อบรมตน การพึ่งตนเอง   
    และการมุ่งสันติภาพ 
2. ความส าคัญของพระพุทธศาสนากับสันติภาพ 
3. การขจัดความขัดแย้งเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันตสิุข 
4. หลักธรรมและพุทธศาสนสภุาษติตามกรอบอริยสัจ 4 

3 

รวม  12 
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ขั้นตอนการสร้างแผนหน่วยการจัดการเรียนรู้ 

1.1 ศึกษาทฤษฎี แนวคิดและหลักการสอน วิธีสอน ของรูปแบบการเรียนการสอน SSCS  

จากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1.2 ศึกษาแนวคิดพ้ืนฐานของพระพุทธศาสนา เป้าหมายในการสอนวิชาพระพุทธศาสนา

สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่ปรากฏในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช

2551 รวมถึงการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาเพ่ือน ามาใช้ในการทดลอง 

1.3 สร้างแผนหน่วยการจัดการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาโดยใช้รูปแบบการเรียนการ

สอน SSCS จ านวน 4 แผน รวม 12 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที 

1.4 น าแผนหน่วยการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นมาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือ

ตรวจพิจารณาความถูกต้อง ด้านองค์ประกอบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เนื้อหา วิธีการสอน 

สื่อการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล โดยน ามาปรับปรุงและแก้ไขให้สมบูรณย์ิ่งขึ้น 

1.5 น าแผนหน่วยการจัดการเรียนรู้ที่สร้างมาเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ประกอบด้วย 

ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาพระพุทธศาสนา ด้านการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา และด้านการวัดและ

ประเมินผลสังคมศึกษา เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แล้วน ามาหา

ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้ค่าดัชนีความ

สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) มีค่าเฉลี่ย 0.99 ถือว่ามีความสอดคล้อง

กันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ จากนั้นปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 

คือ ปรับแก้การออกแบบใบกิจกรรมกลุ่มให้น่าสนใจ และสอดคล้องต่อการจัดการเรียนการสอนตาม

รูปแบบการเรียน SSCS ให้มากขึ้น  

1.6 น าแผนหน่วยการจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบการเรียนการสอน SSCS ไปทดลองใช้ (Try 

Out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 จ านวน 25 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือหาข้อบกพร่อง

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้กับเวลาในการจัดการ

เรียนรู้ที่ก าหนด แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข ในประเด็นต่อนี้ 1. ขั้นค้นหาปัญหา (Search) ผู้สอนต้อง

เพ่ิมค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนร่วมกันระดมสมองเพ่ือระบุปัญหา วิเคราะห์สาเหตุและปัจจัยของปัญหา 

2. ขั้นแลกเปลี่ยนแนวทางแก้ปัญหา (Share) สมาชิกแต่ละกลุ่มต้องบันทึกข้อมูลที่เพ่ือนสมาชิกได้ท า

การแลกเปลี่ยนเพื่อใช้ในการจัดป้ายนิเทศเผยแพร่ความรู้ต่อไป 
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1.7 น าแผนหน่วยการจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบการเรียนการสอน SSCS เพ่ือไปใช้กับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 จ านวน 26 คน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 แบบทดสอบวัดผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา มีเนื้อหาประกอบด้วย 1) 

พระพุทธศาสนากับการเมือง 2) พระพุทธศาสนากับการศึกษา 3) พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหา

และพัฒนาสังคม 4) พระพุทธศาสนากับการสร้างสันติภาพ เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิด 4 

ตัวเลือก มีทั้งหมด 60 ข้อ มีข้ันตอนในการด าเนินการดังนี้ 

2.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีในการสร้างแบบทดสอบจาก “การสร้างและพัฒนา

เครื่องมือด้านพุทธิพิสัย” ในเอกสารการสอนชุดวิชาสถิติวิจัย และการประเมินผลการศึกษาของ

สมบูรณ์ ชิตพงศ์ (2540: 6-7) 

2.2 ศึกษาแนวคิดพ้ืนฐานในของพระพุทธศาสนา  เป้าหมายในการสอนวิชาพระพุทธศาสนา

สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่ปรากฏในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช

2551 รวมถึงการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาค าอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา 

และมาตรฐาน/ตัวชี้วัด เพื่อน ามาใช้ในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2.3 สร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบ ประกอบด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา

พระพุทธศาสนา จ านวน 60 ข้อ โดยวัดทักษะด้านพุทธิพิสัยที่แสดงพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยตาม

แนวคิดของ Anderson and Krathwohl (2001) โดยการพัฒนามาจากแนวคิดพัฒนาการด้าน

สติปัญญาของ Bloom (1965) ดังตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6 แสดงการวิเคราะห์ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/

ตัวชี้วดัช่วง
ชั้น ม.4-6 

 
 

จุดประสงค์การเรียนรู ้
 

 

พุทธิพิสัย 

รวม 

กา
รจ

 า 

กา
รเข

า้ใ
จ 

กา
ร

ปร
ะย

ุกต
์ใช

 ้

กา
รวิ

เค
รา

ะห์
 

กา
รป

ระ
เม

ิน 

กา
ร

สร
้าง

สร
รค

 ์

มาตรฐานการ
เรียนรู้  
ส 1.1 / 
ตัวชี้วัด  
ข้อ 6,12,13 

1.พระพุทธศาสนากับการเมือง 

1. ผู้เรียนสามารถอธบิายในประเด็นลักษณะ
ประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนากับการเมืองหลักธรรมและพุทธ
ศาสนสุภาษิตตามกรอบอริยสจั 4 ที่สอดคล้องกับ
การเมืองได้อย่างถูกต้อง 

 
 
2 

 
 
2 

  
 
4 

   
 
8 

2. ผู้เรียนสามารถสืบค้นสาระส าคัญเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนากับการแกป้ัญหาการเมอืง จาก
แหล่งข้อมูลที่น่าเช่ือถือได้อย่างครอบคลุม 

   
2 

    
2 

3. ผู้เรียนสามารถสะท้อนแนวทางการน าหลักการ
ท า งพ ร ะ พุ ท ธ ศ า สน า กั บ ก า ร เ มื อ ง ไ ป ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

   
2 

 
3 

   
5 

มาตรฐานการ
เรียนรู้  
ส 1.1 / 
ตัวชี้วัด 
ข้อ 7,9,12,13 

2. พระพุทธศาสนากับการศึกษา   

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายในประเด็นหลักการของ
พระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์การคิดตามนัย
แห่งพระพุทธศาสนาและการคิดแบบวิทยาศาสตร์
พ ระพุ ท ธศาสนา เป็ นศาสตร์ แห่ ง การ ศึกษา
ความส าคัญของพระพุทธศาสนากับการศึกษาที่
สมบูรณ์หลักธรรมและพุทธศาสนสุภาษิตตามกรอบ
อริยสัจ 4 ที่สอดคล้องกับการศึกษาได้อย่างถูกต้อง 

 
 
 
2 

 
 
 
2 

  
 
 
4 

   
 
 
8 

2. ผู้ เรียนสามารถสืบค้นสาระส าคัญเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาการศึกษา จาก
แหล่งข้อมูลที่น่าเช่ือถือได้อย่างครอบคลุม 

   
2 

    
2 

3. ผู้เรียนสามารถสะท้อนแนวทางการน าหลักการ
ทา งพระพุ ท ธศาสนากั บก า ร ศึกษา ไป ใช้ ใ น
ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

   
2 

 
3 

   
5 
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ตารางที่ 6 แสดงการวิเคราะห์ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ต่อ) 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/

ตัวชี้วดัช่วง
ชั้น ม.4-6 

 
 

จุดประสงค์การเรียนรู ้
 

 

พุทธิพิสัย 

รวม 

กา
รจ

 า 

กา
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์ใช

 ้
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รวิ
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เม
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กา
ร

สร
้าง

สร
รค

 ์

มาตรฐานการ
เรียนรู้  
ส 1.1 / 
ตัวชี้วัด ขอ้ 
9,10,11,13 

3. พระพุทธศาสนากับการแก้ปญัหาและพัฒนาสังคม 

1 . ผู้ เ รี ย น ส า ม า ร ถ อ ธิ บ า ย ใ น ป ร ะ เ ด็ น
พระพุทธศาสนาเน้นความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัย
และวิธีการแก้ปัญหา พระพุทธศาสนาฝึกตนให้ไม่
ประมาท พระพุทธศาสนากับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาแบบยั่ งยืน 
หลักธรรมและพุทธศาสนสุภาษิตตามกรอบ
อริยสัจ 4 ที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและ
พัฒนาสังคมได้อย่างถูกต้อง 

 
 
 
2 

 
 
 
2 

  
 
 
4 

   
 
 
8 

2. ผู้ เรียนสามารถสืบค้นสาระส าคัญเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและพัฒนา
สังคม จากแหล่งข้อมูลที่น่ า เชื่อถือได้อย่าง
ครอบคลุม  

   
2 

    
2 

3. ผู้เรียนสามารถสะท้อนแนวทางการน าหลักการ
ทางพระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและพัฒนา
สังคมไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

   
2 
 

 
3 

   
5 

มาตรฐานการ
เรียนรู้  
ส 1.1 / 
ตัวชี้วัด ขอ้ 
8,12,13,18 

4. พระพุทธศาสนากับการสร้างสันติภาพ 

1. ผู้เรียนสามารถอธบิายในประเด็น
พระพุทธศาสนาเน้นการฝึกหัด อบรมตน การ
พึ่งตนเอง และการมุ่งสันติภาพความส าคัญของ
พระพุทธศาสนากับสันติภาพการขจัดความ
ขัดแย้งเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขหลกัธรรมและ
พุทธศาสนสุภาษิตตามกรอบอริยสัจ 4 ที่
สอดคล้องกับการสร้างสันติภาพได้อย่างถูกต้อง 

 
 
2 

 
 
2 

  
 
4 

   
 
8 

2. ผู้ เรียนสามารถสืบค้นสาระส าคัญเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนากับการสร้างสันติภาพ จาก
แหล่งข้อมูลที่น่าเช่ือถือได้อย่างครอบคลุม 

   
2 

    
2 

3. ผู้เรียนสามารถสะท้อนแนวทางการน าหลักการ
ทางพระพุทธศาสนากับการสร้างสันติภาพไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

   
2 

 
3 

   
5 

 8 8 16 28 - - 60 
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2.4 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพร ะพุทธศาสนา มี เนื้อหา

ประกอบด้วย 1) พระพุทธศาสนากับการเมือง 2) พระพุทธศาสนากับการศึกษา 3) พระพุทธศาสนา

กับการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม 4) พระพุทธศาสนากับการสร้างสันติภาพ เป็นแบบทดสอบแบบ

ปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก มีทั้งหมด 60 ข้อ ซึ่งมีรายละเอียดครอบคลุมเนื้อหาตามตารางการวิเคราะห์

ข้อสอบที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น 

2.5 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการวิชาพระพุทธศาสนา เสนออาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจพิจารณา และน ามาปรับปรุงแก้ไข 

2.6 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาพระพุทธศาสนา ที่สร้างมา เสนอ

ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาพระพุทธศาสนา ด้านการจัดการ

เรียนรู้สังคมศึกษา และด้านการวัดและประเมินผลสังคมศึกษา เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง

เนื้อหา (Content Validity) โดยค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ( Index of Item 

Objective Congruence: IOC) ซึ่งให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาโดยค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มีค่า

ตั้งแต่ 0.67-1.00 (ดังตารางที่ 10 หน้า 153) จ านวน 80 ข้อ ถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่

ยอมรับได้ จากนั้นน าแบบทดสอบมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 1) ปรับแก้

ตัวเลือกให้มีความชัดเจนและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 2) ปรับแก้ภาษาที่ใช้ในข้อสอบให้อ่านเข้าใจง่าย

มากขึ้น 

2.7 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ไปทดลองใช้ (Try Out) 

กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพ่ือน าผลที่ได้มาวิเคราะห์

ข้อสอบรายข้อค านวณหาค่าระดับความยากง่าย (p) ของแบบทดสอบโดยใช้เกณฑ์ความยากง่าย

ระหว่าง 0.20-0.80 และค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป พบว่า ค่าความยากง่าย (p) ได้

ระหว่าง 0.20 - 0.59 และค่าอ านาจจ าแนก (r) ได้ระหว่าง 0.20 - 1.00 ตรวจสอบหาค่าความ

เชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบปรนัย โดยใช้สูตร Kuder-Richardson 20 (Kr-20) พบว่าได้

เท่ากับ 0.89 ถือว่าน าไปใช้ได้ (ดังตารางที่ 11 หน้า 159) 

2.8 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่คัดเลือกไปใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 5/2 จ านวน 26 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  
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3. แบบวัดความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้  

แบบวัดความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้  ใช้ทดสอบหลังเรียน โดยแบ่งการทดสอบ

เป็น 4 ระยะ คือหลังคาบเรียนที่ 3 หลังคาบเรียนที่ 6 หลังคาบเรียนที่ 9 และหลังคาบเรียนที่ 12 มี

ขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 

3.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการสร้างการวัดความสามารถในการถ่ายโยง

การเรียนรู้ แล้วน าข้อมูลมาพิจารณาสร้างเกณฑ์การประเมินเรียงความเพ่ือวัดความสามารถในการ

ถ่ายโยงการเรียนรู้   

3.2 สร้างเกณฑ์การประเมินเรียงความเพ่ือวัดความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ที่มี

องค์ประกอบของการวัดความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ดังนี้ 

3.2.1 ระบุสาระส าคัญ              

3.2.2 เชื่อมโยงสาระส าคัญสู่สถานการณ์ใหม่   

3.2.3 เสนอแนวทางการประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์ใหม ่

3.3 ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนให้ครอบคลุมองค์ประกอบของวัดความสามารถในการ

ถ่ายโยงการเรียนรู้  โดยก าหนดเกณฑ์การตรวจให้คะแนนรายข้อ ในลักษณะของรูบริค (Rubric 

Scoring) 3 ระดับ ดังตารางที่ 7 
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ตารางที ่7 เกณฑ์การประเมินเรียงความเพื่อวัดความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 2 1 

1. ระบุสาระส าคัญ  ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับ
แนวคิด /หลักทาง
พระพุทธศาสนาได้อย่าง
ครอบคลุม ถูกต้อง สอดคล้อง
ตามประเด็นที่ก าหนด 
 

ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับ
แนวคิด /หลักทาง
พระพุทธศาสนาได้ถูกต้อง 
สอดคล้อง แต่ยังไม่ครอบคลุม
ตามประเด็นที่ก าหนด  

ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับ
แนวคิด /หลักทาง
พระพุทธศาสนาได้ไม่
ครอบคลุม ขาดความถกูต้อง 
และไม่สอดคล้องตามประเด็น
ที่ก าหนด 

2. เชื่อมโยงสาระส าคัญสู่
สถานการณ์ใหม่   

เช่ือมโยงสาระส าคัญของ
แนวคิด /หลักการทาง
พระพุทธศาสนาไปสู่ 
สถานการณ์ใหม่ที่ก าหนดให้ได้
อย่างเหมาะสมพร้อมทั้งระบุ
เหตุผลที่ชัดเจน 

เช่ือมโยงสาระส าคัญของ
แนวคิด /หลักการทาง
พระพุทธศาสนาไปสู่ 
สถานการณ์ใหม่ที่ก าหนดให้ได้ 
แต่ไม่สามารถระบุเหตุผลที่
ชัดเจน 

เช่ือมโยงสาระส าคัญของ
แนวคิด /หลักการทาง
พระพุทธศาสนาไปสู่ 
สถานการณ์ใหม่ที่ก าหนดให้
ได้บางส่วนและไม่สามารถ
ระบุเหตุผลได้ 

3. เ สนอแนวทาง ก า ร
ประยุ กต์ ใช้ ความรู้ ใน
สถานการณ์ใหม่ 

เสนอแนวทางการประยุกต์
สาระส าคัญตามหลักการใน
ประเด็นที่ศึกษาสู่สถานการณ์
ใหม่ได้เหมาะสมอย่างน้อย 3 
แนวทาง และเกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

เสนอแนวทางการประยุกต์
สาระส าคัญตามหลักการใน
ประเด็นที่ศึกษาสู่สถานการณ์
ใหม่ได้เหมาะสม  2  แนวทาง 
และเกิดประโยชน์ในชีวิต 
ประจ าวัน 

เสนอแนวทางการประยุกต์
สาระส าคัญตามหลักการใน 
ประเด็นที่ศึกษาสู่สถานการณ์
ใหม่ได้เหมาะสม 1 แนวทาง
และเกิดประโยชน์ในชีวิต 
ประจ าวัน 

 

ระดับเกณฑ์การประเมินของแบบทดสอบวัดความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง  7–9 คะแนน หมายถึง ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้อยู่ในระดับสูง 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4-6 คะแนน   หมายถึง ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้อยู่ในระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1-3  คะแนน   หมายถึง ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้อยู่ในระดับต่ า 
 

3.4 น าแบบวัดความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

เพ่ือตรวจพิจารณา และน ามาปรับปรุงแก้ไข 

3.5 น าแบบวัดความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ที่สร้างมาเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน   

3 คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาพระพุทธศาสนา ด้านการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา และ

ด้านการวัดและประเมินผลสังคมศึกษา เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 

และค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่

ยอมรับได้ พบว่าได้คะแนน 0.99  (ดังตารางที่ 13 หน้า 166)  จากนั้นน าแบบวัดความสามารถใน
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การถ่ายโยงการเรียนรู้มาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ โดยเพ่ิมค าชี้แจ้งเกี่ยวกับ

เกณฑ์การประเมินในองค์ประกอบของการเขียนเรียงความให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นเพ่ือช่วยให้ผู้เรียน

สามารถเขียนเรียงความได้สอดคล้องตามประเด็นที่ก าหนด  

6. น าแบบวัดความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ ไปทดลองใช้ (Try Out) กับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 จ านวน 25 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือน าผลที่ได้มาวิเคราะห์หา

คุณภาพโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach ซึ่งพบว่ามีค่าเท่ากับ 0.92 หรือ 92% (ดัง

ตารางที่ 14 หน้า 167) 

7. น าเกณฑ์การประเมินเรียงความเพ่ือวัดความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้

ไปใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 จ านวน 26 คน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 รวมทั้งสิ้น 12 คาบเรียน 

วิธีการด าเนินการทดลองผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้ 

 ขั้นเตรียมตัวก่อนการทดลอง 

1. ด าเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ 1) แผนหน่วยการจัดการเรียนรู้

วิชาพระพุทธศาสนาโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน SSCS  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาพระพุทธศาสนา  3) แบบวัดความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้   

2. ผู้วิจัยจัดท าหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเพ่ือท าการวิจัยจากบัณฑิต

วิทยาลัยไปเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 

3. ผู้วิจัยแนะน าวิธีการจัดการเรียนการสอน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน SSCS  

4. ผู้วิจัยให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 26 คน ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาพระพุทธศาสนาก่อนเรียน (Pre - test) จ านวน 60 ข้อ  

ขัน้ด าเนินการสอน 

1. ผู้วิจัยน าแผนหน่วยการจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบการเรียนการสอน SSCS  ไปใช้

สอนกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 26 คน โดยท าการทดลองสอน จ านวน 12 คาบ คาบเรียนละ 50 นาที 

ซึ่งมีข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้ 

   ขั้นที่ 1 ขั้นค้นหาปัญหา (Search) 

ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนการแก้ปัญหา (Solve) 
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ขั้นที่ 3 ขั้นสร้างความรู้ที่ได้จากการแก้ปัญหา (Create)   

ขั้นที่ 4 ขั้นแลกเปลี่ยนแนวทางแก้ปัญหา (Share) 

2. ผู้วิจัยให้ผู้เรียนเขียนเรียงความเพ่ือวัดความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้  เมื่อ

เรียนจบในขั้นที่ 4  ขั้นแลกเปลี่ยนแนวทางแก้ปัญหา (Share) ของแต่ละแต่ละหน่วยการเรียนรู้แบ่ง

การประเมินเป็น 4 ระยะ คือ หลังคาบเรียนที่ 3 หลังคาบเรียนที่ 6 หลังคาบเรียนที่ 9 และหลังคาบ

เรียนที่ 12 โดยใช้เครื่องมือ คือ แบบวัดความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ 

 ขั้นหลังจากการทดลอง 

 หลังจากผู้วิจัยท าการทดลองสอนครบทุกแผนหน่วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ

การเรียนการสอน SSCS ผู้วิจัยท าการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง โดยการ

ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาหลังเรียน (Post- test) จ านวน 60 

ข้อ แล้วท าการเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

 1. วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน SSCS ก่อน

และหลังเรียน โดยการค านวณหาค่าเฉลี่ย (𝑥) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และใช้สถิติทดสอบค่า

ทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent) 

 2.  วิ เคราะห์ข้อมูล เ พ่ือศึกษาคว ามสามารถในการถ่ายโยงการ เรียนรู้ วิ ช า

พระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียน

การสอน SSCS จากการเขียนเรียงความวัดความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้  ซึ่งมีการประเมิน

หลังคาบเรียนที่ 3 หลังคาบเรียนที่ 6 หลังคาบเรียนที่ 9 และหลังคาบเรียนที่ 12 โดยค านวณหา

ค่าเฉลี่ย (𝑥) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้  

วิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน SSCS       

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพ่ือ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน SSCS 2) เพ่ือศึกษาความสามารถในการถ่ายโยง

การเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน 

SSCS ผู้วิจัยขอเสนอผลของการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน SSCS    

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน SSCS 

ตอนที่  1 ผลการเปรียบเที ยบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน วิชา

พระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน SSCS   

 ผู้วิจัยได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนวิชาพระพุทธศาสนาโดยใช้

รูปแบบการเรียนการสอน SSCS ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 26 คน ดังตารางที่ 8 

ตารางที่ 8  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของ 

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน SSCS   

ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 
N คะแนนเต็ม 

คะแนนเฉลี่ย 

(𝒙) 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
t p 

ก่อนเรียน 26 60 30.12 3.65 
22.86 .00 

หลังเรียน 26 60 40.73 3.21 
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จากตารางที่ 8 สรุปได้ว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาโดยใช้รูปแบบ

การเรียนการสอน SSCS ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (𝑥= 40.73, S.D. = 3.21) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อน

เรียน (𝑥= 30.12, S.D. = 3.65) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน SSCS   

 ผู้วิจัยได้ศึกษาความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาโดยใช้รูปแบบการ

เรียนการสอน SSCS ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 จ านวน 26 คน จากแบบวัดความสามารถ

ในการถ่ายโยงการเรียนรู้ จ านวน 4 ครั้ง คือ หลังคาบเรียนที่ 3 หลังคาบเรียนที่ 6 หลังคาบเรียนที่ 9 

และหลังคาบเรียนที่ 12 ดังตารางที ่9 

ตารางที่ 9 ผลการศึกษาความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้น  

 มัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยรูปแบบการเรียนการสอน SSCS   

ความสามารถใน

การถ่ายโยงการ

เรียนรู้ คะ
แน

นเ
ต็ม

 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 
ค่า

เฉ
ลี่ย

รว
ม 

S.D
. 

ล า
ดับ

 

𝒙 S.D. 𝒙 S.D. 𝒙 S.D. 𝒙 S.D. 

1. ระบุสาระส าคัญ 3 1.42 0.64 1.69 0.84 1.62 0.75 2.23 0.71 1.74 0.74 2 

2. เชื่อมโยง

สาระส าคัญสู่

สถานการณ์ใหม่ 

3 1.38 0.64 1.62 0.70 1.54 0.76 2.19 0.63 1.68 0.68 3 

3. เสนอแนวทางการ

ประยุกต์ใช้ความรู้ใน

สถานการณ์ใหม่ 

3 2.00 0.85 1.96 0.87 2.15 0.92 2.65 0.56 2.19 0.80 1 

เฉลี่ยรวม 9 4.80 5.27 5.31 7.07 
𝒙 = 5.61,  

S.D. = 0.99 

ระดับความสามารถใน 

การถ่ายโยงการเรยีนรู้ 
ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง สูง   
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แผนภาพที่ 7 พัฒนาการความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนา  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน SSCS 

จากตารางที่ 9 และแผนภาพที่ 7 เมื่อพิจารณาความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้  

หลังจากจัดการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนา โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน SSCS ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 26 คน พบว่า มีพัฒนาการสูงขึ้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง     

(𝑥=5.61, S.D.=0.99) ค่าเฉลี่ยครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 4 ผู้เรียนได้ค่าเฉลี่ย ( 𝑥 ) เท่ากับ 4.80, 5.27, 5.31 

และ 7.07 ตามล าดับ โดยครั้งที่ 4 มีคะแนนสูงสุด 

เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านสามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ 1) ด้านเสนอแนว

ทางการประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์ใหม่ (𝑥=2.19, S.D.=0.80) 2) ด้านระบุสาระส าคัญ 

(𝑥=1.74, S.D.=0.74) และ 3) ด้านเชื่อมโยงสาระส าคัญสู่สถานการณ์ใหม่ (𝑥=1.68, S.D.=0.68) 

ตามล าดับ 

 

4.8
5.27 5.31

7.07

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4
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บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ 

วิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน การวิจัยครั้งนี้

เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental  Research) ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองแบบกลุ่มเดียว

ทดสอบก่ อนและหลั ง  ( The One  Group Pretest - Posttest  Design) และมี ก า รทดสอบ

ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้เพ่ือสังเกตพัฒนาการความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ 

ผสมผสานกับแบบดุลยภาพเวลาและกลุ่มตัวอย่างทดลองต่อเนื่อง (Equivalent Time-Sample 

Design) โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนวิชา

พระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน SSCS 2) เพ่ือ

ศึกษาความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน SSCS กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 5/2 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 1 

ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 26 คน ตามเกณฑ์การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan 

(1970: 610) จากนั้นใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลากโดย

ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนหน่วยการจัดการเรียนรู้วิชา

พระพุทธศาสนาโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน SSCS จ านวน 4 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา จ านวน 1 ฉบับ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 60 ข้อ 3) แบบ

วัดความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้  ใช้ทดสอบหลังเรียน โดยแบ่งการทดสอบเป็น 4 ระยะ คือ

หลังคาบเรียนที่ 3 หลังคาบเรียนที่ 6 หลังคาบเรียนที่ 9 และหลังคาบเรียนที่ 12 สามารถสรุป

ผลการวิจัยดังต่อไปนี้   

สรุปผลการวิจัย 

จากการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการถ่ายโยงการ

เรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน SSCS 

สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
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1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้

รูปแบบการเรียนการสอน SSCS หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

5 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน SSCS มีพัฒนาการสูงขึ้น 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ 

วิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน SSCS 

สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้

รูปแบบการเรียนการสอน SSCS หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน SSCS หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งนี้เนื่องจาก

รูปแบบการเรียนการสอน SSCS ที่ผู้วิจัยน ามาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน ประกอบด้วย  

4 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นค้นหาปัญหา (Search) เป็นขั้นที่ผู้เรียนต้องเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานการณ์

ปัญหาเพ่ือระบุปัญหา ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนการแก้ปัญหา (Solve) ผู้เรียนต้องระบุสาเหตุ ปัจจัยของ

ปัญหา และคิดค้นวิธีการหรือแนวคิดตามหลักการทางพระพุทธศาสนาที่สามารถน ามาใช้เพ่ือ

แก้ปัญหา ขั้นที่ 3 ขั้นสร้างความรู้ที่ได้จากการแก้ปัญหา (Create) ในขั้นนี้ผู้เรียนจะสังเคราะห์วิธีการ

แก้ปัญหาโดยใช้หลักการทางพระพุทธศาสนา แล้วจัดท าในรูปแบบต่างๆ ขั้นที่ 4 ขั้นแลกเปลี่ยน

แนวทางแก้ปัญหา (Share) ผู้เรียนจะได้น าเสนอการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาหน้าชั้นเรียน และ

ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเพ่ือนร่วมชั้นเรียนและครู ซึ่งเป็นขั้นตอนการเรียนการสอนที่

ความเหมาะสมกับบริบทของการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา เพราะพระพุทธศาสนาที่มี

แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวข้องกับการรู้และเข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา สามารถน าหลักธรรมค า

สอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเองได้ และสามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

เนื่องจากผู้เรียนต้องคิดค้นวิธีการหรือแนวคิดตามหลักการทางพระพุทธศาสนาที่ สอดคล้องกับ

ประเด็นปัญหาที่ได้รับ จึงท าให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับหลักการทางพระพุทธศาสนาอย่าง

หลากหลาย อันสอดคล้องกับแนวคิดของ Gagne (1970: 214) ซึ่งกล่าวว่า กิจกรรมการแก้ปัญหาเป็น
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กฎส าคัญของการเรียนรู้  เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการแก้ปัญหาที่ครูผู้สอนต้องดึงศักยภาพ

ความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้เรียนออกมา และการสร้างความคิดรวบยอดผ่านการแก้ปัญหายัง

ส่งผลให้การเรียนรู้ของผู้เรียนเกิดขึ้นอย่างมีความหมาย รวมถึง  Driscoll (1994: 405) อ้างถึงใน 

สมาน แก้วค าไสย์ (2545: 19) ทีก่ล่าวว่า การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนจะไม่ได้

เป็นเพียงผู้คอยรับการถ่ายทอดความรู้ แต่ผู้เรียนจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 

ด้วยความกระตือรือร้น และร่วมก าหนดสิ่งที่ต้องการเรียน รวมทั้งวิธีการที่ จะท าให้การเรียนนั้น

สัมฤทธิ์ผล 

 ในการนี้ผู้วิจัยได้ค้นพบว่า ขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอน SSCS ที่น ามาใช้

สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นได้ ซึ่งเป็นไปตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่ม

สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม มาตรฐาน ส 1.1 

ตัวชี้วัด ม.4-6/6,-13,18 ที่มุ่งให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา 

หลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์ การฝึกฝนและพัฒนาตนเอง การพ่ึงตนเอง และ

การมุ่งอิสรภาพในพระพุทธศาสนา การวิเคราะห์พระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสตร์แห่งการศึกษา ที่เน้น

ความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยกับวิธีการแก้ปัญหา การฝึกตนไม่ให้ประมาท การมุ่งประโยชน์และ

สันติภาพบุคคล สังคมและโลก ตลอดจนสามารถวิเคราะห์พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน  ดังแสดงให้เห็นตามกระบวนการต่อไปนี้ 

 1. ขั้นค้นหาปัญหา (Search) ผู้วิจัยจะให้ผู้เรียนเลือกกรณีตัวอย่างหรือสืบค้นกรณี

ตัวอย่างที่ผู้เรียนสนใจตามประเด็นที่ก าหนด แล้วร่วมกันระดมสมองเพ่ือระบุปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ

และปัจจัยของปัญหา โดยผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองผ่านระบบ

เครือข่ายอินเทอร์เนต หนังสือเรียน เอกสารหรือต าราต่าง  ๆ จึงท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากสถานการณ์ปัญหา สามารถตั้งการวิเคราะห์ประเด็นเพ่ือระบุปัญหา น าไปสู่การ

เชื่อมโยงความรู้เดิมที่จะน ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาของสถานการณ์ใหม่ สอดคล้องกับแนวคิด

ของ Greeno (1980) ทีไ่ด้กล่าวถึง ทฤษฎีการประมวลผลข้อมูลในการแก้ปัญหาโดยเน้นกระบวนการ

ที่ส าคัญ 2 ประการ คือ (1) การสร้างตัวแทนของปัญหา ผู้แก้ปัญหาจะต้องพยายามท าความเข้าใจโดย

การเชื่อมโยงปัญหากับความรู้ เดิมที่มีอยู่ และสร้างเป็นตัวแทนของปัญหาขึ้นในรูปแบบต่างๆ          
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(2) กระบวนการแก้ปัญหา เป็นการค้นหาขอบข่ายของปัญหา ซึ่งเป็นการใช้ความเข้าใจ รวมไปถึงการ

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่ก าหนดมาให้ในปัญหานั้นๆ และการสร้างรูปแบบการแก้ปัญหาข้ึน   

 2. ขั้นวางแผนการแก้ปัญหา (Solve) ผู้เรียนจะช่วยกันวางแผนการแก้ปัญหา โดยระบุ

สาเหตุ ปัจจัยของปัญหา และคิดค้นวิธีการ/แนวคิดที่สามารถน ามาใช้เพ่ือแก้ปัญหาให้สอดคล้องตาม

หลักการทางพระพุทธศาสนาจึงท าให้ผู้เรียนเกิดการสังเคราะห์เลือกใช้แนวคิดหรือหลักการทาง

พระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับปัญหานั้น ๆ   

 3. ขั้นสร้างความรู้ที่ได้จากการแก้ปัญหา (Create) ในขั้นตอนนี้จะให้ผู้เรียนจะได้

สังเคราะห์วิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ แล้วออกแบบการน าเสนอข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการ/

แนวทางในการแก้ปัญหาโดยใช้หลักการทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนการประยุกต์ใช้หลักธรรมและ

พุทธศาสนสุภาษิตตามกรอบอริยสัจ 4 โดยแสดงข้อมูลอย่างมีเหตุผล อธิบายถึงความเป็นไปได้และผล

ที่เกิดขึ้นหลังจากใช้วิธีการดังกล่าว  

 4. ขั้นแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ปัญหา (Share) เป็นขั้นตอนที่จะให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม

ส่งตัวแทนมาน าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาหน้าชั้นเรียน เมื่อจบการน าเสนอในแต่ละกลุ่ม ผู้สอนจะ

ให้ผู้เรียนในกลุ่มอ่ืน ๆ ได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้/เหตุผลสนับสนุนใน

การแก้ปัญหาตามหลักทางพระพุทธศาสนาดังกล่าว ท าให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้รับ

ผลย้อนกลับ ทราบการประเมินค าตอบจากผู้สอนและเพ่ือนร่วมชั้นเรียน  

 นอกจากรูปแบบการเรียนการสอน SSCS จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองแล้ว 

ผู้เรียนยังมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิด ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน หรือผู้เรียนกับ

ผู้เรียน ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนเป็น

อย่างมาก อีกทั้งบทบาทของผู้สอนจะเป็นเพียงผู้ให้ความช่วยเหลือในกระบวนการเรียนการสอน

เท่านั้น จึงถือได้ว่ารูปแบบการเรียนการสอน SSCS เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ สอดคล้องกับแนวคิด Pizzini, Shepardson and Abell (1989: 523-532) ที่กล่าวว่าการ

เรียนการสอนด้วยรูปแบบ SSCS มีจุดเด่นที่ครอบคลุมเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถ

ในการแก้ปัญหา เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนได้แก้ปัญหาอย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ อันจะสามารถ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนต่อไป 
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 ทั้งนี้ยังพบว่ารูปแบบการเรียนการสอน SSCS สามารถพัฒนาความสามารถ และทักษะ

ที่จ าเป็นให้แก่ผู้เรียนตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 ที่มุ่ง

พัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ 

คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลกอีกด้วย โดยรูปแบบการเรี ยนการสอน 

SSCS สามารถช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะกระบวนการด้านอ่ืนๆ ได้ดังนี้ 1) ความสามารถในการ

สื่อสาร เนื่องจากผู้เรียนต้องมีการอภิปราย พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่

ได้รับระหว่างเพ่ือนสมาชิกภายในกลุ่ม ตลอดจนอภิปรายน าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาหน้าชั้น

เรียน 2) ความสามารถในการคิด เนื่องจากผู้เรียนต้องวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพปัญหาที่ปรากฏ สาเหตุ

และปัจจัยของปัญหา ตลอดจนสังเคราะห์วิธีการแก้ปัญหาที่สอดคล้องและเหมาะสม น าไปสู่ การ

พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาให้เพ่ิมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถพัฒนาคุณลักษณะด้าน

คุณธรรมและจริยธรรมที่จ าเป็นอย่างยิ่งต่อการด าเนินชีวิตในสังคม ได้แก่ การพัฒนาด้านความมีวินัย 

การใฝ่เรียนรู้ และการมุ่งมั่นในการท างานได้เป็นอย่างดี เนื่องจากผู้เรียนทุกคนต้องร่วมกันด าเนิน

กิจกรรมกลุ่มอย่างตั้งใจ รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง จึงจะสามารถประสบความส าเร็จ

ในการเรียนได ้

  ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของนวลจันทร์ ผลอุดทา (2545: 59) ที่ได้

ศึกษาผลการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบ SSCS ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาโจทย์ปัญหา

ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถในการแก้โจทย์

ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการสอนในรูปแบบ SSCS สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ า ร้อยละ 50 ที่

ก าหนดไว้ และความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดย

รูปแบบ SSCS  สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ และสอดคล้องกับงานวิจัยของนันทวัน     

ค าสียา (2551: 91-92)  ที่ได้ศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์ และเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง 

อสมการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยวิธีการเรียนรู้แบบ LT การเรียนรู้แบบ KWL 

และการเรียนรู้แบบ SSCS ผลการวิจัยพบว่า การเรียนรู้แบบ SSCS มีประสิทธิภาพมากกว่าการเรียนรู้

แบบ LT และการเรียนรู้แบบ KWL อีกท้ังยังมคีวามสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และเจตคติ

ต่อการการเรียนคณิตศาสตร์ที่สูงกว่า 
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จะเห็นได้ว่า รูปแบบการเรียนการสอน SSCS เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาส

ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ร่วมกันระดมสมองเพ่ือหาวิธีการแก้ปัญหา ช่วยกันสืบค้นข้อมูล

หรือแนวทางที่เหมาะสม สามารถพัฒนาให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงกระบวนการแก้ปัญหาและเป็นการ

เรียนรู้อย่างมีความหมายกับตัวผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 

2. ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

5 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน SSCS มีพัฒนาการสูงขึ้น เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านสามารถ

เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ 1) ด้านเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์ใหม่ 

2) ด้านระบุสาระส าคัญ และ 3) ด้านเชื่อมโยงสาระส าคัญสู่สถานการณ์ใหม่  สอดคล้องกับสมมติฐาน

การวิจัยข้อที่ 2 คือ ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน SSCS มีพัฒนาการสูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน SSCS ที่ผู้วิจัยน ามาปรับใช้ในวิชาพระพุทธศาสนาต้องการเน้น

ให้ผู้เรียนการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและแยกแยะประเด็นของปัญหา ซึ่งประกอบด้วยการ

ระดมสมอง ช่วยผู้เรียนในด้านการมองเห็นความสัมพันธ์ของมโนมติต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัญหานั้น โดย

ผู้เรียนจะต้องอธิบายและให้ขอบเขตของปัญหาจากความเข้าใจของผู้เรียนเอง ท าให้เกิดการพัฒนา

ความสามารถในการระบุสาระส าคัญ และผู้เรียนยังต้องวางแผนในการแก้ปัญหา ดึงความรู้เก่ามา

สัมพันธ์กับสิ่งที่เรียนรู้ใหม่ พิจารณาหาองค์ประกอบที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกับสิ่งที่เคยเรียนรู้แล้ว ไป

สร้างความสัมพันธ์กับสิ่งที่เรียนรู้ใหม่ หรือขยายขอบเขตของความรู้ในเรื่องนั้นๆ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 

สอดคล้องกับทฤษฎีการสรุปนัยทั่วไปตามแนวคิดของ Judd (1982) ซึ่งเชื่อว่า ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ความสัมพันธ์มีส่วนช่วยให้เกิดการเรียนรู้ เมื่อคนเราเรียนรู้หลักการและวิธีการแล้ว หลักการและ

วิธีการที่ได้เรียนรู้แล้วนั้นจะส่งเสริมการเรียนรู้ในงานต่อไปที่คล้ายคลึงกัน อีกทั้งยังเห็นว่าเห็นว่าการ

ถ่ายโยงการเรียนรู้เป็นการตระหนักรู้ในความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ในสถานการณ์หนึ่ง 

และจะเกดิการถ่ายโยงขึ้นได้โดยอัตโนมัติ เมื่อมีการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยให้เกิดการเรียนรู้ 

ผลจากการบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการ

เรียนการสอน SSCS ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ ได้

อย่างมีข้ันตอนและเป็นระบบ สังเกตได้จากผลคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ทั้ง 

4 ครั้ง ที่อยู่ในระดับปานกลางและระดับสูง ทั้งนี้ผู้เรียนที่ผ่านการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
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ดังกล่าว จะได้เรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานการณ์ปัญหา ตั้งวิเคราะห์

ประเด็นเพ่ือระบุปัญหา เชื่อมโยงความรู้เดิมเพ่ือออกแบบวิธีการแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่

หลากหลาย และน าเสนอกระบวนการแก้ปัญหา  จึงท าให้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน

ความคิดระหว่างผู้ เรียนกับผู้สอน หรือผู้ เรียนกับผู้ เรียน ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่

หลากหลายอันเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก 

การจัดการเรียนรู้ช่วงแรก คือ คาบเรียนที่  1-3  หน่วยการเรียนรู้ที่  1 เรื่ อง 

พระพุทธศาสนากับการเมือง พบว่า ผู้เรียนขาดความมั่นใจในการท ากิจกรรม สังเกตได้จากการตอบ

ค าถาม ผู้เรียนจะซักถามผู้สอนถึงความถูกต้องของค าตอบก่อนการเขียนลงในใบกิจกรรมกลุ่มเสมอ 

จึงท าให้การด าเนินกิจกรรมในขั้นค้นหาปัญหาใช้เวลามากกว่าที่ก าหนด ผู้เรียนบางกลุ่มไม่สามารถ

ระบุสภาพปัญหาได้ชัดเจนเท่าที่ควร ขาดความรู้เดิมเกี่ยวกับหลักการทางพระพุทธศาสนาที่สามารถ

น ามาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการเมือง ส่งผลให้การวางแผนและเชื่อมโยงความรู้เดิมในการ

แก้ปัญหาตามแนวคิดหรือหลักการทางพระพุทธศาสนายังไม่สอดคล้องและครอบคลุมนัก และการ

น าเสนอในขั้นแลกเปลี่ยนแนวทางแก้ปัญหา ยังพบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่ขาดความมั่นใจในการน าเสนอ 

มีส่วนร่วมในการซักถามหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นค่อนข้างน้อย ทั้งนี้อาจเพราะเนื้อหาเกี่ยวกับ

การเมืองนั้นเป็นเรื่องที่ไกลตัวผู้เรียน ผู้สอนจึงต้องพยายามใช้ค าถามกระตุ้นและพูดเชื่อมโยงวิธีการ

แก้ปัญหาเพิ่มเติมอยู่เสมอ  

คาบเรียนที่ 4-6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พระพุทธศาสนากับการศึกษา พบว่า ผู้เรียน

มีความสนใจต่อการจัดการเรียนรู้มากขึ้น เนื่องจากในขั้นค้นหาปัญหาครั้งนี้ ผู้เรียนแต่ละคนจะได้

สืบค้นกรณีตัวอย่างของสภาพปัญหาการศึกษาไทยที่ตนเองสนใจ แล้วน ามาเล่าให้เพ่ือนสมาชิกได้ฟัง 

เพ่ือคัดเลือกไปใช้ในการวางแผนการแก้ปัญหา ซึ่งผู้เรียนแต่ละกลุ่มสามารถสืบค้นและระบุปัญหามา

ได้อย่างหลากหลาย ทั้งปัญหาพฤติกรรมของผู้เรียน ปัญหาด้านหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียน

การสอน ปัญหาด้านบุคลากรทางการศึกษา และปัญหาการวัดและประเมินทางการศึกษา จึงส่งผลให้

ผู้เรียนสามารถระบุสาระส าคัญ วิเคราะห์สาเหตุ และออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามแนวคิดหรือ

หลักการทางพระพุทธศาสนาได้อย่างชัดเจน และในขั้นสุดท้ายผู้เรียนแต่ละกลุ่มยังคงมีความสนใจต่อ

การน าเสนอ ร่วมซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  
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คาบเรียนที่ 7-9 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและพัฒนา

สังคม พบว่า ผู้เรียนมีความสนใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สังเกตจากความกระตือรือร้นในการท า

กิจกรรมกลุ่มที่ผู้เรียนพยายามพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันในแต่ละขั้นตอน เริ่มตั้งแต่ ขั้นค้นหา

ปัญหา ผู้เรียนร่วมกันระดมสมองเพ่ือระบุปัญหา วิเคราะห์หาสาเหตุและปัจจัยของปัญหา จากนั้นจึง

ช่วยกันวางแผนการแก้ปัญหา โดยในขั้นนี้ผู้เรียนในละแต่กลุ่มมักซักถามผู้สอนถึงการเลือกใช้แนวคิด

หรือหลักการทางพระพุทธศาสนาที่สอดคล้องกับกรณีตัวอย่างที่กลุ่มตนเองได้รับ แล้วด าเนินการ

ออกแบบการน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาในรูปแบบต่างๆ จนกระท่ังในข้ันสุดท้ายขั้นแลกเปลี่ยนแนวทาง

แก้ปัญหา ผู้เรียนแต่ละกลุ่มมีความตื่นตัว กล้าแสดงออก อยากน าเสนอถึงปัญหาและวิธีการที่จะน ามา

แก้ไขได้อย่างน่าสนใจ และหลากหลายจนท าให้กิจกรรมการเรียนการสอนในขั้นสุดท้ายนี้ใช้เวลานาน

กว่าที่ก าหนด 

การจัดการเรียนรู้ในคาบเรียนที่ 10-12 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง พระพุทธศาสนากับ

การสร้างสันติภาพ ซึ่งเป็นหน่วยสุดท้าย พบว่า ผู้เรียนมีความสนใจต่อกิจกรรมการเรียนมากกว่าหลาย

ครั้งที่ผ่านมา เนื่องจากผู้สอนกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน โดยการให้ผู้เรียนรับชมสารคดีเกี่ยวกับ

การต่อต้านการเหยียดสีผิวในประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ส่งผลให้ผู้เรียนแต่ละคนพยายามสืบค้น

กรณีตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสันติภาพ เพ่ือคัดเลือกไปใช้ในการด าเนินการวิเคราะห์หาสาเหตุ 

และออกแบบวิธีการแก้ปัญหา ในขั้นนี้ผู้ เรียนแต่ละกลุ่มสามารถสืบค้นกรณีตัวอย่างได้อย่าง

หลากหลายครอบคลุม ทั้งปัญหาสันติภาพในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนร่วมกันอภิปรายระบุ

สาระส าคัญที่เป็นเหตุปัจจัยของปัญหา น าไปสู่การวางแผนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และน่าสนใจ 

สามารถเชื่อมโยงแนวคิดหรือหลักการทางพระพุทธศาสนาได้อย่างหลากหลาย อีกท้ังบรรยากาศในขั้น

แลกเปลี่ยนแนวทางแก้ปัญหา ซึ่งเป็นขั้นสุดท้าย ผู้เรียนได้ให้ความสนใจกับการจัดการเรียนรู้เป็นอย่าง

ดี แต่ละคนพยายามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแสดงความรู้สึกต่อประเด็นในการน าเสนอของเพ่ือน

ร่วมชั้นเรียน ส่งผลให้สามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดหรือวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายและครอบคลุม 

อีกท้ังยังก่อให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนาน 

นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่า รูปแบบการเรียนการสอน SSCS ดังกล่าวสามารถส่งเสริมให้

ผู้เรียนเกิดความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ ซึ่งสามารถอธิบายความสัมพันธ์ได้ ดังนี้  
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 1. ขั้นค้นหาปัญหา (Search) เป็นขั้นที่ผู้เรียนจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานการณ์

ปัญหา แล้วตั้งวิเคราะห์ประเด็นเพ่ือระบุปัญหาให้ชัดเจน ท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางการคิดขั้นพ้ืนฐาน 

อันส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ด้านระบุสาระส าคัญ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

  

 2. ขั้นวางแผนการแก้ปัญหา (Solve) เป็นขั้นที่ผู้เรียนจะต้องช่วยกันวางแผนการแก้ปัญหา

ตามแนวคิดหรือหลักการทางพระพุทธศาสนาที่สอดคล้องกับปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้การที่จะแก้ปัญหาได้ 

ผู้เรียนก็ต้องมีการสืบค้นข้อมูล รวบรวมข้อมูล แยกแยะประเด็นปัญหา ออกแบบวิธีการแก้ที่หลากหลาย 

ขั้นตอนเหล่านี้ท าให้ผู้เรียนรู้จักการเชื่อมโยงระหว่างประเด็นปัญหากับหลักการทางพระพุทธศาสนาที่

จะน ามาแก้ไขได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ด้านเชื่อมโยง

สาระส าคัญสู่สถานการณ์ใหม่ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

 

 

“พระพุทธศาสนามีแนวคิดทางการปกครอง 3 ลักษณะ แบ่งเป็น

อัตตาธิปไตย โลกาธิปไตย และธรรมาธิปไตย โดยพระพุทธศาสนายึด

หลักทางสายกลาง การไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อนยึด

หลักความถูกต้อง พระพุทธศาสนาจึงให้ความส าคัญกับหลักการ

ปกครองแบบธรรมาธิปไตยมากที่สุด” 

                                                   ธนศาสตร์  ศุภเสถียร 

“พระไตรปิฎกกล่าวว่า มนุษย์ต่างจากสัตว์อื่นในข้อที่เป็นสัตว์ที่ต้อง

ฝึก ต้องศึกษาและฝึกได้ มนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้ หมายความว่า การ

ด าเนินชีวิตอยู่ได้ มีความเป็นอยู่ที่ดี ไม่มีอะไรที่มนุษย์จะได้มาเปล่าๆ 

แต่ได้มาด้วยการศึกษา คือเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาขึ้น มนุษย์จึงเป็นสัตว์ที่

ฝึกได้ การเรียนรู้ฝึกหัดนี้เป็นความพิเศษของมนุษย์ ซึ่งท าให้มนุษย์มี

ชีวิตที่ดีงาม” 

       นงนภัส พรมมานอก 
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 3. ขั้นสร้างความรู้ที่ได้จากการแก้ปัญหา (Create) และขั้นแลกเปลี่ยนแนวทาง

แก้ปัญหา (Share) เป็นขั้นที่ผู้เรียนจะสรุปวิธีการแก้ปัญหาตามหลักการทางพระพุทธศาสนาแล้ว

น าเสนอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อเพ่ือนร่วมชั้นเรียน ขั้นตอนเหล่านี้ท าให้ผู้เรียนทราบถึงแนวทางการ

แก้ปัญหาที่หลากหลาย สามารถน าข้อมูลจากการน าเสนอของเพ่ือนร่ วมชั้นเรียนมาสรุปเป็น

กระบวนการแก้ปัญหาที่ถูกต้องได้มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ 

ด้านเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์ใหม่ โดยในขั้นนี้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

“พระพุทธศาสนามีหลักการส าคัญที่สามารถน ามาแก้ปัญหาต่างๆได้

มากมาย แต่จะหยิบยกหลักการที่สอดคล้องกับปัญหาดังกล่าว คือ 

หลักเหตุผล เมื่อเหตุเป็นอย่างน้ี ผลจึงเป็นอย่างน้ี เมื่อเหตุดี ผลก็จะดี

เมื่อเหตุไม่ดี ผลก็ไม่ดี สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนมีเหตุปัจจัยทั้ งสิ้น”

              นนทรมย์  วงษ์วรรณ 

 

“หัวใจของพระพุทธศาสนาคือสันติภาพภายในตัวของมนุษย์ ถ้าเรา

มีสันติหรือความสงบในหัวใจ เราก็สามารถต่อสู้กับปัญหาภายนอก

ได้ด้วยความสุขุมรอบคอบด้วยปัญญา พระพุทธศาสนาสอนให้เรามี

ความรัก และกรุณาต่อกัน ไม่เบียดเบียนกัน ดังหลักเมตตาธรรมจะ

เห็นได้ว่าพระพุทธศาสนามุ่งเน้นการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

                                     เสาวนีย์  เกติยะ 

 

“พระพุทธศาสนามีหลักธรรมไว้ส าหรับแก้ปัญหาเช่นนี้ หลักธรรมนั้นคือ สาราณียธรรม 6 

นั่นก็คือ ความปราณีต่อกันความเอื้อเฟื้อต่อกัน ประกอบด้วย หนึ่ง เมตตากายกรรม คือ 

การไม่เบียดเบียนกัน การไม่ท าร้ายกัน ท าดีต่อกัน ไม่ว่าจะคน ชาติใด ผิวสีอะไร ก็ควร

ปฏิบัติให้เท่าเทียมกัน สอง เมตตาวจีกรรม คือ การกล่าวให้เข้าใจกัน นึกถึงใจเขาใจเรา 

สาม เมตตามโนกรรม คือ การไม่คิดร้ายซึ่งกันและกัน เคารพในความคิดซึ่งกัน สี่ สาธารณ

โภคี คือ แบ่งปันเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในเชิงมิตรภาพ ห้า สีลสามัญญตา คือ การรักษา

ความประพฤติ ปฏิบัติตามข้อก าหนด หก ทิฏฐิสามัญญตา คือ การมีความเห็นเป็นอย่าง

เดียวกัน โดยความคิดเห็นต่างเป็นเรื่องธรรมดา หากน าความคิดเห็นที่ต่างกันมาพิจารณา

หาข้อยุติ ก็สามารถเกิดเป็นความเห็นเดียวกันได้” 

     พัสกร  จีนไม ้
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ทั้งนี้ผลการวิจัยยังพบว่า คะแนนความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้รายด้านของ

ผู้เรียน 3 ด้านสามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ดังนี้ 1) ด้านเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้

ความรู้ในสถานการณ์ใหม่ (𝑥=2.19, S.D. = 0.80) 2) ด้านระบุสาระส าคัญ (𝑥= 1.74, S.D. = 0.74) 

และ 3) ด้านเชื่อมโยงสาระส าคัญสู่สถานการณ์ใหม่ (𝑥=1.68, S.D.= 0.68) ตามล าดับ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในความสามารถในด้านเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้ความรู้ใน

สถานการณ์ใหม่ ผู้เรียนสามารถท าคะแนนได้สูงกว่าด้านอื่น ๆ ซ่ึงความสามารถด้านเสนอแนวทางการ

ประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์ใหม่นี้ จะสอดคล้องกับขั้นสร้างความรู้ที่ได้จากการแก้ปัญหา 

(Create) และขั้นแลกเปลี่ยนแนวทางแก้ปัญหา (Share) ของรูปแบบการเรียนการสอน SSCS ทั้งนี้

เนื่องมาจากในการจัดการเรียนรู้ในขั้นตอนนี้ผู้เรียนจะได้ออกแบบและน าเสนอกระบวนการแก้ไข

ปัญหา เริ่มตั้งแตร่ะบุปัญหา แยกแยะประเด็นของปัญหา วิธีการที่หลากหลายในในการแก้ปัญหา และ

การน าวิธีการหรือค าตอบที่ค้นพบจากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ โดยผู้เรียนจะได้แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับความเป็นไปได้/เหตุผลสนับสนุนในการแก้ปัญหาดังกล่าวว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 

ส่งผลให้เกิดการตรวจสอบข้อบกพร่องในการแก้ปัญหา จึงท าให้ผู้เรียนได้ค้นพบข้อเท็จจริงและเกิด

ทักษะการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของสิริพร ทิพย์คง (2536:157) ที่กล่าว

ว่าการแก้ปัญหาเป็นสิ่งส าคัญจ าเป็นที่ผู้เรียนทุกคนจะต้องเรียนรู้ เข้าใจ สามารถคิดแก้ปัญหาได้ เพ่ือ

น ากระบวนการนี้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันต่อไป เพราะการฝึกแก้ปัญหาจะช่วยให้ผู้เรียน

รู้จักคิด มีระเบียบขั้นตอนในการคิด รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล และรู้จักตัดสินใจอย่างฉลาด  

ความสามารถในด้านเชื่อมโยงสาระส าคัญสู่สถานการณ์ใหม่ แม้จะเป็นด้านที่ผู้เรียนท า

คะแนนเฉลี่ยได้น้อยที่สุด แต่ก็ยังได้รับการพัฒนามากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบการผลคะแนนในครั้งแรก

กับครั้งสุดท้าย ทั้งนี้เนื่องมาจากการเชื่อมโยงสาระส าคัญสู่สถานการณ์ใหม่จ าเป็นจะต้องอาศัยทักษะ

การคิดขั้นสูงด้านอ่ืนๆ เช่น การคิดสร้างความรู้ การคิดวิจารณญาณ เป็นต้น ผู้สอนจ าเป็นต้อง

ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนต่อไป ทั้งหมดนีจ้ึงเป็นเครื่องยืนยันให้เห็นถึง การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ

การเรียนการสอน SSCS ที่สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ได้

อย่างเหมาะสม เป็นไปตามแนวคิดของ McKeough (1995) ที่กล่าวว่า การถ่ายโยงการเรียนรู้เป็นการ

ประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีมาก่อนไปสู่สถานการณ์การเรียนรู้ใหม่ที่สามารถมองเห็นได้ในรูปแบบของ
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เป้าหมายการเรียนรู้ แล้วถูกน ามาขยายไปสู่ที่ซึ่งเกิดการถ่ายโยง และเมื่อเกิดการถ่ายโยงก็คือเกิด

ความประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ 

ผลการวิจัยการพัฒนาความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้สอดคล้องกับงานวิจัยของ

ไพจิตร สดวกการ (2538: 139-140) ที่ได้ศึกษาผลของการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของทฤษฎี

คอนสตรัคติวิสต์ที่มีผลต่อความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 

พบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยระบบการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์มี

ความสามารถในการถ่ายโยงเรียนรู้ สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนตามปกติ  เนื่องจากทฤษฎีคอน

สตรัคติวิสต์มีสาระส าคัญที่ว่า การเรียนรู้ คือ การสร้างโครงสร้างทางปัญญาที่สามารถคลี่คลาย

สถานการณ์ที่เป็นปัญหาและใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาหรืออธิบายสถานการณ์อ่ืน ๆ ที่

เกี่ยวข้องได้ อีกทั้งนักเรียนยังต้องเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยวิธีต่าง ๆ โดยอาศัยประสบการณ์เดิม  

โครงสร้างทางปัญญาที่มีอยู่ ความสนใจและแรงจูงใจภายในตนเองเป็นจุดเริ่มต้น ซึ่งครูมีหน้าที่จัดการ

ให้นักเรียนได้ปรับขยายโครงสร้างทางปัญญาของนักเรียนเองภายใต้สมมติฐานที่ว่า สถานการณ์ที่เป็น

ปัญหาและปฏิสัมพันธ์ทางสังคมก่อให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญา ความขัดแย้งทางปัญญาเป็น

แรงจูงใจให้เกิดกิจกรรมไตร่ตรองเพ่ือขจัดความขัดแย้งนั้น การไตร่ตรองบนฐานแห่งประสบการณ์และ

โครงสร้างทางปัญญาที่มีอยู่ และการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมจะกระตุ้นให้มีการสร้างโครงสร้างใหม่ทาง

ปัญญา สอดคล้องกับโฆษิต จัตุรัสวัฒนากูล (2543: 98-99) ที่ได้ศึกษาผลของการเรียนแบบร่วมมือ

โดยใช้เทคนิคการสอนเป็นกลุ่มที่ช่วยเหลือเป็นรายบุคคลที่มีต่อความสามารถในการถ่ายโยงการ

เรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีระดับความสามารถแตกต่างกัน กลุ่ม

ตัวอย่างได้แก่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานครจ านวน 78 คน ผล

การศึกษาพบว่า นักเรียนที่เรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการสอนเป็นกลุ่มที่ช่วยเหลือเป็นรายบุคคล

มีความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้สูงกว่านักเรียนที่เรียนตามปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 เนื่องจากการเรียนแบบร่วมมือเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมช่วยให้

ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่สัมพันธ์กับชีวิตจริง เกิดการฝึกฝนทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ 

ทักษะการบันทึกความรู้ ทักษะการจัดการกับความรู้ ทักษะการแสดงออก ทักษะการสร้างความรู้ ใหม่ 

และทักษะการร่วมมือกันแก้ปัญหาในการท างานกลุ่ม โดยสมาชิกกลุ่มจะได้ท าความเข้าใจในปัญหา

ร่วมกัน จากนั้นระดมความคิดวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา แล้วแสดงความคิดเห็นเพ่ือหาวิธีการ
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แก้ไขปัญหาด้วยการอภิปรายให้เหตุผลซึ่งกันและกันจนสามารถหาข้อสรุปของวิธีการแก้ปัญหาที่

เหมาะสมพร้อมกับลงมือร่วมกันแก้ปัญหาตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ ตลอดจนท าการประเมิน

กระบวนการแก้ปัญหาของกลุ่มตนเองได้อีกด้วย 

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่ารูปแบบการเรียนการสอน SSCS เป็นการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียนแยกแยะประเด็นของปัญหา และหาข้อมูลของปัญหาเพ่ือส่งเสริมแนวทาง

ในการแก้ปัญหา เชื่อมโยงประสบการณ์เดิมเข้ากับประสบการณ์ใหม่ เพ่ือทางแก้ปัญหาใหม่ๆ 

ตลอดจนเป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ท ากิจกรรมเพ่ือสร้างองค์ความรู้ให้กับ

ตนเองให้มากที่สุด 

 

ข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้

วิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน SSCS ผู้วิจัยมี

ข้อเสนอแนะ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 

 1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน SSCS นั้น ผู้สอนจ าเป็นต้องใช้ค าถาม

กระตุ้นให้ผู้เรียนวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือระบุปัญหา และกระตุ้นให้ผู้เรียนแยกแยะประเด็นการแก้ปัญหา 

ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงสาระความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างครอบคลุมและชัดเจน

มากขึ้น 

2. การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน SSCS ผู้เรียนจะต้องมีทักษะการคิด

วิเคราะห์ในขั้นวางแผนการแก้ปัญหา เนื่องจากเป็นการขั้นตอนที่ส าคัญ ทั้งในการจัดการเรียนรู้โดยใช้

รูปแบบการเรียนการสอน SSCS และการพัฒนาความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ ผู้สอนควร

กระตุ้นให้ผู้เรียนออกแบบวิธีการแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆที่หลากหลาย และประเมินผลของการ

ออกแบบวิธีการดังกล่าว 

3. การจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์แรก ผู้สอนควรพิจารณาเนื้อหาที่มีความสัมพันธ์

สอดคล้องกับผู้เรียนในเบื้องต้น เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในบริบทของกระบวนการจัดการเรียน

การสอน แล้วจึงปรับให้เนื้อหาให้มีความยากและซับซ้อนยิ่งขึ้น 
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ข้อเสนอแนะเพื่อท าการวิจัยในครั้งต่อไป 

 1. ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน SSCS ร่วมกับวิธีการแบบ

อ่ืน ๆ เช่น วิธีสอนแบบอริยสัจ 4 เพ่ือให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของการจัดการเรียนการสอนระหว่างโลก

ตะวันออกกับโลกตะวันตก เป็นต้น 

 2. ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน SSCS ในเนื้อหาสาระ  

อ่ืน ๆ เช่น การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

 3. ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน SSCS มาใช้ในการพัฒนา

ทักษะ หรือการคิดข้ันสูงอ่ืนๆ เช่น การคิดตัดสินใจ ทักษะการประเมิน ทักษะการวิจัย เป็นต้น 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญ 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 
 

1. อาจารย์กิตติพงศ์  บุญเกิด อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้  ภาควิชา
ภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาพระพุทธศาสนา 

 
 
2. อาจารย์ ดร.ศรัณย์พร ยินดีสุข อาจารย์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษาฯ 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 

 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา ปนค า อาจารย์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษาฯ 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา  
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผลสังคมศึกษา 
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ภาคผนวก ข 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ตัวอย่างแผนหน่วยการจัดการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน SSCS 
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน SSCS 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม       รายวิชา 32102 พระพุทธศาสนา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5      ภาคเรียนที่ 2      ปีการศึกษา 2559 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม (3 คาบ) 

 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

มาตรฐานการเรียนรู้  ส  1.1 รู้  และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตาม
หลักธรรม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

ตัวชี้วัด ม.4-6/9   วิเคราะห์พระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสตร์แห่งการศึกษาซึ่งเน้นความสัมพันธ์
ของเหตุปัจจัยกับวิธีการแก้ปัญหา หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามท่ีก าหนด 

ตัวชี้วัด  ม.4-6/10  วิเคราะห์พระพุทธศาสนาในการฝึกตนไม่ให้ประมาท  มุ่งประโยชน์และ
สันติภาพบุคคล สังคมและโลก หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามท่ีก าหนด 

ตัวชี้วัด  ม.4-6/11  วิเคราะห์พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนา
ประเทศแบบยั่งยืน  หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามท่ีก าหนด 

ตัวชี้วัด ม.4-6/13   วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 หรือค าสอนของศาสนาที่ตนนับถือ 
 
ข้อสรุปทั่วไป 

การที่บุคคลด าเนินชีวิตโดยการไม่ประมาทด้วยการใช้สติพิจารณาสภาวการณ์แห่งชีวิต
วิเคราะห์สาเหตุและวางแผนในการด าเนินชีวิตตามแนวคิดความพอเพียง ย่อมจะท าให้บุคคลมีชีวิตที่
สมดุลและพร้อมที่จะเติบโตไปสู่แนวทางแห่งการพัฒนาตน 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. ผู้เรียนสามารถอภิปรายในประเด็นพระพุทธศาสนาเน้นความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยและ
วิธีการแก้ปัญหา พระพุทธศาสนาฝึกตนให้ไม่ประมาท พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการพัฒนาแบบยั่งยืน หลักธรรมและพุทธศาสนสุภาษิตตามกรอบอริยสัจ 4 ทีน่ าไปสู่การ
แก้ปัญหาและพัฒนาสังคมได้อย่างถูกต้อง 
 2. จากกรณีตัวอย่างเกี่ยวกับปัญหาสังคมที่ก าหนดให้ ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหาได้อย่างชัดเจนและมีเหตุผลสนับสนุน 
 3. จากกรณีตัวอย่างเกี่ยวกับปัญหาสังคมที่ก าหนดให้ ผู้เรียนสามารถอธิบายสภาพการณ์ของ
ปัญหาที่ปรากฏได้อย่างมีเหตุผล 
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 4. ผู้เรียนสามารถสืบค้นสาระส าคัญเกี่ยวกับพระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม 
จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้อย่างครอบคลุม 
 5. ผู้เรียนสามารถออกแบบวิธีการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมโดยประยุกต์ใช้หลักการทาง
พระพุทธศาสนาตามประเด็นพระพุทธศาสนาเน้นความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยและวิธีการแก้ปัญหา 
พระพุทธศาสนาฝึกตนให้ไม่ประมาท พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการ
พัฒนาแบบยั่งยืน หลักธรรมและพุทธศาสนสุภาษิตตามกรอบอริยสัจ 4 ที่น าไปสู่การแก้ปัญหาและ
พัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม   
 6. ผู้เรียนสามารถสะท้อนแนวทางการน าหลักการทางพระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและ
พัฒนาสังคมไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

7. ผู้เรียนสามารถเขียนเรียงความแสดงการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมโดยน าหลักการทาง
พระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืน ๆ ได้อย่างครอบคลุมสาระส าคัญ 
 
สาระการเรียนรู้ 

การสัมมนาพระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม   
1. พระพุทธศาสนาเน้นความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยและวิธีการแก้ปัญหา 

1.1 เหตุปัจจัยคืออะไร 
ตามปกติ ค าว่า เหตุ-ปัจจัย เป็นค าที่ใช้แทนกันได้ แต่ในชั้นนี้ขอจ ากัดความหมาย

ให้จ าเพาะลงมา เพ่ือให้เกิดความแตกต่างและง่ายต่อการท าความเข้าใจเบื้องต้นว่า เหตุ หมายถึง 
ปัจจัยจ าเพาะที่เป็นหลักให้เกิดมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาโดยสมบูรณ์ เช่น น้ า เป็นปัจจัยจ าเพาะให้เกิดมี
น้ าแข็ง หรือน้ าหวาน ส่วนปัจจัย หมายถึงองค์ประกอบ หรือเงือนไขแวดล้อมที่ท าให้ปัจจัยจ าเพาะ 
(เหตุ) อย่างใดมีความสมบูรณ์ เช่น ถ้าน้ าเป็น “เหตุ” ของน้ าแข็ง ปัจจัย ย่อมหมายถึงการมีตู้เย็น มี
ช่องเก็บความเย็น มีไฟฟ้า มีอุณหภูมิที่ปรับไว้อย่างเหมาะสมที่จะเปลี่ยนสถานะเป็นน้ าแข็ง หรือถ้า
ฟุตบอลเป็น “เหตุ” ของการเล่นฟุตบอล สนามเพ่ือนร่วมทีม กรรมการ นกหวีด กติกา คนดู สุขภาพ
ของนักฟุตบอล ก็เป็น “ปัจจัย” ที่ท าให้การเล่นฟุตบอลนั้นส าเร็จเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้ หรือ
มะละกอ เป็น “เหตุ” ที่จะท าให้มีส้มต า ส่วนแม่ค้าขายส้มต า คนซื้อ เครื่องปรุง ก็คือ “ปัจจัย” ที่ท า
ให้การต าส้มต าสัมฤทธิ์ผล 
  รวมความว่า สิ่งต่าง ๆ ในโลกนี้มีความเกี่ยวข้องกันเสมอ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดย
อ้อม ไม่ว่าจะในแง่ใดก็แง่หนึ่ง ไม่มีสิ่งใดในจักรภพนี้ด ารงตนอยู่อย่างเป็นเอกเทศจากสิ่งอ่ืนอย่าง
แท้จริง สรรพสิ่งล้วนอิงอาศัยกัน เป็นเหตุปัจจัยแก่กันและกัน  
  พระพุทธเจ้าทรงเรียกความจริงที่พระองค์ตรัสรู้ว่า ปฏิจจสมุปบาท (ภาวะที่สิ่งนี้มี
เพราะอาศัยสิ่งนี้) หรือบางทีก็ทรงใช้ค าเรียกแทนกันว่า อิทัปปัจจยตา (ภาวะที่สิ่งนี้มีเพราะสิ่งนี้มี/สิ่งนี้
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มีก็เพราะมันขึ้นต่อสิ่งนี้) หลักความจริงที่เป็นกลางที่แสดงให้เห็นว่าสิ่งต่างๆ ในโลกนี้ล้วนอิงอาศัยซึ่ง
กันและกันเกิดขึ้นนี้เอง คือ ลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนา ซึ่งปัจจุบันการค้นพบทาง
วิทยาศาสตร์ก็ได้สนับสนุนหลักความจริงข้อนี้ จึงกล่าวได้ว่าหลักความจริงทางวิทยาศาสตร์ก็
สอดคล้องกับหลักความจริงในข้อนี้ ตัวอย่างเช่น หลักทฤษฎีสัมพัทธภาพ (Theory of Relativity) ที่
ไอน์สไตน์คน้พบนั่นเอง  
  หลักการที่สิ่งต่างๆ อิงอาศัยซึ่งกันและกันเกิดขึ้นจนเป็นกระบวนการของ “เหตุ
ปัจจัยสัมพันธ์” นั่นอาจแสดงให้เข้าใจง่ายด้วยหลักต่อไปนี้ 

ก. เมี่อสิ่งนี้มี   สิ่งนี้จึงม ี
เพราะสิ่งนี้เกิดข้ึน  สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น 

ข. เมื่อสิ่งนี้ไม่มี   สิ่งนี้ก็ไม่มี 
เพราะสิ่งนี้ดับไป  สิ่งนี้ก็ดับไปด้วย 

1.2 การประยุกต์ใช้หลักเหตุปัจจัยสัมพันธ์ในการแก้ปัญหา 
  จากการค้นพบความจริงที่ว่า สิ่งต่างๆในโลกล้วนด ารงอยู่อย่างอาศัยซึ่งกันและกัน 

เหมือนเป็นห่วงโซ่แห่งความสัมพันธ์ เช่นนี้เอง จึงท าให้พระพุทธองค์ทรงสรุปมาเป็นหลักในการ
แก้ปัญหาชีวิตที่เรียกว่า อริยสัจ 4 ซึ่งมีสาระส าคัญอยู่ว่า ในเมื่อสิ่งต่างๆ ล้วนเกิดข้ึนเพราะมีเหตุปัจจัย
หนุนเนื่องกันมาเป็นกระบวน หรือเป็นกระแส ดังนั้น การจะแก้ปัญหาชีวิต หรือปัญหาอ่ืนใดก็ตาม ก็
ต้องกระท าโดยการสืบสาวหาเหตุปัจจัยของปัญหานั้นๆ ให้พบ แล้วลงมือที่ต้นเหตุของปัญหาอย่าง
แท้จริง หลักการแก้ปัญหาเช่นนี้ จะเห็นชัดเมื่อมองผ่านตัวบท หรือสูตรที่เรียกว่า อริยสัจ 4 กล่าวคือ 

   (1) ทุกข์ (ปัญหา)   ต้องก าหนดรู้ว่าปัญหาคืออะไร 
   (2) สมุทัย (สาเหตุ)   ต้องสืบสาวหาเหตุให้พบแล้วละให้ได้ 
   (3) นิโรธ (ภาวะที่ปลอดปัญหา) ต้องตั้งจุดที่พ่ึงประสงค ์
   (4) มรรค (วิธีการ/มรรควิธี) ต้องลงมือแก้ปัญหาให้ลุลวง 
  หากเราน าเอากรอบวิธีคิดแบบอริยสัจ 4 ซึ่งพัฒนามาจากหลักการเรื่องสรรพสิ่งล้วน

อิงอาศัยเป็นเหตุปัจจัยแก่กันมาใช้ในการแก้ปัญหาชีวิต ก็จะพบว่าหลักการนี้เป็นหลักการ
แก้ปัญหา หรือการดับทุกข์ที่เป็นสากล สามารถใช้ได้กับทุกปัญหา และสามารถแก้ปัญหาได้อย่าง
แท้จริงชนิดขุดรากถอนโคนปัญหาให้หมดสิ้นไปได้จริงๆ 

 2. พระพุทธศาสนาฝึกตนให้ไม่ประมาท 
  2.1 ความหมายของความไม่ประมาท 
     ความหายของความไม่ประมาทที่สั้นที่สุดก็คือ “ความมีสติ” (สติอวิปปวาส) ขยาย
ความว่า ความรู้ตัวทั่วพร้อม (สติมา สมฺปชาโน) ความที่มีใจไม่เลื่อนลอย หรือภาวะที่ใจอยู่กับกิจ จิต
อยู่กับงานตลอดเวลา 
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  2.2 ความไม่ประมาทคือหัวใจของพระพุทธศาสนา 
   ความไม่ประมาทที่ถือว่าเป็นความหมายขั้นสูงสุดก็คือ ความมีสติไพบูลย์ อันเป็นผล
ของการบรรลุถึงภาวะพระนิพพาน คนที่บรรลุพระนิพพานจึงกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่า เป็นคนที่ไม่
ประมาท ความไม่ประมาทส าคัญอย่างไร เราจะเห็นได้จากพุทธพจน์ดังต่อไปนี้ 
   “ภิกษุทั้งหลายรอยเท้าของสัตว์บกไม่ว่าชนิดใด ๆ ก็ตาม ย่อมวางลงไปในรอย
เท้าช้างได้ทั้งหมด รอยเท้าช้าง นับว่าเป็นยอดของรอยเท้าแห่งสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น ด้วยความเป็น
รอยเท้าใหญ่ฉันใด กุศลธรรมทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดใดๆก็ตาม ก็ย่อมมีความไม่ประมาทเป็น
รากฐาน รวมลงในความไม่ประมาทได้ทั้งหมด ความไม่ประมาทนับว่าเป็นยอดของธรรมเหล่านั้น”  
   “เราไม่เล็งเห็นธรรมอ่ืนแม้สักอย่างหนึ่ง ที่เป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิด ก็
เกิดขึ้น หรืออกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็พลันเสื่อมไปเหมือนความไม่ประมาทนี้เลย เมื่อไม่ประมาทเสีย
อย่างเดียวกุศลธรรมที่ยังไม่เกิด ก็เกิดขึ้น และอกุศลธรรมที่เกิดแล้ว ก็มีอันต้องเสื่อมไป” 
    “ภิกษุทั้งหลาย...สังขารทั้งหมาย ย่อมมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดา เธอ
ทั้งหลาย จงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด” (ปัจฉิมวาจาก่อนปรินิพพาน) ที่กล่าวกันว่าความมี
ประมาทคือ หัวใจของพระพุทธศาสนานั้น ก็เพราะว่าผู้ที่บรรลุพระนิพพานก็เท่ากับบรรลุถึงความไม่
ประมาทอย่างสมบูรณ์ (มีสติไพบูลย์) เพราะปัจฉิมวาจาของพระพุทธองค์ที่ตรัสย้ าให้เห็นความส าคัญ
ของความไม่ประมาท ดังในปัจฉิมวาจาก่อนเสด็จปรินิพพานนั่นเอง 
  2.3 วิธีฝึกตนให้ไม่ประมาท 
   วิ ธี ฝึ กตนให้ ไม่ประมาทมี อยู่ ม ากมาย หรือจะกล่ าวหลั กธรรมทุ กข้ อ ใน
พระพุทธศาสนา คือ วิธีฝึกตนให้ไม่ประมาทก็คงไม่ผิด เพ่ือความสะดวกต่อการฝึกเรื่องความไม่
ประมาท ในที่นี้จะแสดงวิธีฝึกตนให้ไม่ประมาทไว้เป็นแนวทางตามล าดับจากง่ายไปยาก ดังนี้ 

เตือนตนไม่ให้ประมาทด้วยพุทธพจน์ที่ว่า 
    “คนมีปัญญา ไม่ประมาทในเมื่อผู้อ่ืนประมาท ตื่นอยู่เมื่อผู้อ่ืนหลับ (คนที่
ท าได้เช่นนี้) ย่อมละทิ้งคนโง่ เหมือนม้าฝีเท้าดี ทิ้งม้าฝีเท้าทรามไว้ข้างหลังฉะนั้น” 
    “ความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความไม่ตายความประมาทเป็นทางแห่ง
ความตายคนไม่ประมาทไม่มีวันตายคนประมาทไม่ต่างอะไรกับคนที่ตายแล้ว” 

ฝึกตนให้ไม่ประมาทตามแนวอภิณหปัจจเวกขณ์ 5  ได้แก่ ควรพิจารณา
เนืองๆ ว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่มีใครล่วงพ้นความแก่ไปได้ ควรพิจารณาเนือง ๆ ว่าเรามีความ
เจ็บป่วยเป็นธรรมดาไม่มีใครล่วงพ้นความเจ็บป่วยไปได้ ควรพิจารณาเนือง ๆ ว่าเรามีความตายเป็น
ธรรมดาไม่มีใครล่วงพ้นความตายไปได้ ควรพิจารณาเนือง ๆ ว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรัก/คน
รักทั้งหมดทั้งสิ้น ควรพิจารณาเนือง ๆ ว่าเรามีกรรมเป็นของของตนเราท ากรรมสิ่งใดไว้  ดีหรือชั่วก็
ตามเราจะต้องเป็นทายาทรับผลของกรรมนั้น 
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ฝึกตนให้ไม่ประมาทใน 4 สถาน ได้แก่  เตือนตนว่าจิตของเราจะต้องไม่ติด
ใจในสิ่งที่ชวนให้ติดใจ เตือนตนว่าจิตของเราจะต้องไม่ขัดเคืองในสิ่งที่ชวนให้ขัดเคือง เตือนตนว่าจิต
ของเราจะต้องไม่หลงในสิ่งที่ชวนให้หลง เตือนตนว่าจิตของเราจะต้องไม่มัวเมาในสิ่งที่ชวนให้มัวเมา 
ฝึกตนให้ไม่ประมาทอย่างสูงสุดโดยการปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน 4 คือ พิจารณากาย พิจารณา
เวทนา พิจารณาจิต และพิจารณาธรรม หรือการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์ 8 (ทางอันประเสริฐ)  

3. พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาแบบยั่งยืน 
3.1 ความหมายของระบบเศรษฐกิจพอเพียง 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชด าริ เรื่องระบบ
เศรษฐกิจแบบพอเพียง ( Self Sufficiency Economy) เพ่ือแสวงหาทางออกจากภาวะวิกฤต
เศรษฐกิจให้กับประเทศไทย ซึ่งระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงมีความหมายตามพระราชด ารัสที่น ามา
แสดงในบางส่วน ดังนี้ 

“เศรษฐกิจพอเพียงนี้ขอย้ าว่าเป็นทางเศรษฐกิจหรือความประพฤติที่ท าอะไรเพ่ือให้
เกิดผลโดยมีเหตุและผลคือ ผลเกิดมาจากเหตุถ้าเหตุดีคิดดีผลที่ออกมาคือสิ่งที่ติดตามเหตุ การกระท า
ก็จะเป็นการกระท าที่ดีและผลของการกระท านั้นก็จะเป็นการกระท าที่ดีดีแปลว่ามีประสิทธิผลดี
แปลว่ามีประโยชน์ดีแปลว่าท าให้มีความสุข” 

“Self Sufficiency (พ่ึงตนเอง) คือพอเพียงแก่ตนเองแต่ความจริงเศรษฐกิจพอเพียง
นี้กว้างขวางกว่านั้นหมายความว่าผลิตอะไรที่มีพอที่จะใช้ไม่ต้องไปซื้อของคนอ่ืนอยู่ได้ด้วยตัวเอง” 

“ความพอเพียงนี้ ก็แปลว่า ความพอประมาณและความมีเหตุผล...” 
“พอเพียงนี้มีความหมายกว้างขวางยิ่งกว่าอีก (คือกว้างกว่าพ่ึงตนเอง) ค าว่า พอ ก็

คือเพียงนี้ก็พอ ดังนั้น คนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อย เมื่อโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอ่ืน
น้อยคนเราก็อยู่เป็นสุข” 

“การจะเป็นเสือนั้นไม่ส าคัญส าคัญอยู่ที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน หมายความ
ว่าอุ้มชูตัวเองได้ให้มีความพอเพียงกับตัวเอง” พระราชด ารัสดังกล่าวนี้ท าให้เราสรุปความหมายของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงความสามารถของชุมชนเมืองรัฐ ประเทศหรือ
ภูมิภาคหนึ่งๆ ในการผลิตสินค้าและบริการทุกชนิดเพ่ือเลี้ยงสังคมนั้น ๆ โดยไม่ต้องพ่ึงพาปัจจัยต่างๆ
ที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของเศรษฐกิจแบบพอเพียงแบบในระดับบุคคล คือ ความสามารถในการด ารงชีวิตได้
อย่างไม่เดือดร้อนมีความเป็นอยู่อย่างประมาณตนตามฐานะตามอัตภาพที่ส าคัญคือไม่หลงไปตาม
กระแสของวัตถุนิยมมีอิสรภาพเสรีภาพไม่พันธนาการอยู่กับสิ่งใด 
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 3.2 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับแนวเศรษฐกิจพอเพียงมีดังนี้ 
3.2.1 มัตตัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักประมานตนเอง  
3.2.2 สันตุฏฐี ปะระทัง ธะนัง คือ ความมักน้อยเป็นทรัพย์อย่างประเสริฐ (มี

ความเป็นอยู่อย่างสันโดษ)  
3.3.3 อัตตา หิ อัตตะโน นาโถ คือ ตนนั่นแล เป็นที่พ่ึงของตน (การพึ่งตนเอง)   
3.3.4 มัชฌิมาปฏิปทา คือ ทางสายกลาง 8 ประการ ได้แก่ ความเห็นชอบ ด าริ

ชอบ วาจาชอบ การงานชอบ ประกอบอาชีพชอบ เพียรชอบ ตั้งสติชอบ และตั้งสมาธิชอบ   
3.3.5 ธัมมัญญุตาและอัตถัญญุตา คือ รู้จักใช้เหตุผลในการด าเนินชีวิต  

 3.3 แนวทางปฏิบัติตามระบบเศรษฐกิจพอเพียง 
การด ารงชีพแบบพอเพียงคือการรู้จักค าว่าพอในการด าเนินชีวิตปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้ 

3.3.1  ลดละสิ่งชั่วให้หมดสิ้นไปดังที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-
อดุลยเดช ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทว่า “...พยายามไม่ก่อความชั่วให้เป็นเครื่องท าลายตัว
ท าลายผู้อ่ืน พยายามลดพยายามละความชั่วที่ตัวเองมีอยู่ พยายามก่อความดีให้แก่ตัวอยู่ เสมอ 
พยายามรักษาและเพ่ิมพูนความดีที่มีอยู่นั้นให้งอกงามสมบูรณ์ข้ึน...” 

3.3.2 ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์และการแข่งขันในทางการค้าขายกันอย่าง 
รุนแรง ดังพระราชด ารัสว่า “...ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้นหมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคล
แสวงหามาได้ด้วยความเป็นธรรมทั้งในเจตนาและการกระท าที่ไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญหรือด้วย
การแก่งแย่งเบียดบังจากผู้อื่น…” 

3.3.3 ไม่หยุดนิ่งที่จะหาทางให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยากขวนขวายใฝ่หา
ความรู้ให้เกิดมีรายได้จนถึงขั้นขอเพียง ดังพระราชด ารัสว่า “...การที่ต้องการให้ทุกคนพยายามท่ีจะหา
ความรู้และสร้างตนเองให้มั่นคงนี้เพ่ือตนเองเพ่ือที่จะท าให้ตัวเองมีความเป็นอยู่ที่ก้าวหน้าที่มีความสุข 
พอมีพอกินเป็นชั้นหนึ่ง และชั้นต่อไป ก็คือ ให้มีเกียรติว่ายืนได้ด้วยตนเอง 

3.3.4 ประหยัดตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้านลดละความฟุ่มเฟือยดังพระราชด ารัส
ว่า “...ความเป็นอยู่ที่ไม่ต้องฟุ่มเฟือยต้องประหยัดไปในทางที่ถูกต้อง…” 

3.3.5 ประกอบอาชีพด้วยความสุจริตยุติธรรม ดังพระราชด ารัสว่า “...ความเจริญ
ของคนทั้งหลายย่อมเกิดจากการประพฤติดีประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพในทางที่ชอบเป็น
ส าคัญ…” จึงถือได้ว่าพระราชด าริเรื่องระบบเศรษฐกิจพอเพียงนี้น าไปประยุกต์ใช้กับหลักค าสอนของ
พระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี เพราะทั้งพระราชด าริและค าสอนของพระพุทธศาสนาสามารถน าไป
ปฏิบัติให้เห็นจริงได้ 
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  3.4  ความหมายของการพัฒนา 
ค าว่า “พัฒนา” เป็นค าที่แปลมาจากค าในภาษาอังกฤษว่า Development หมายถึง 

ความเจริญเติบโตไปในทิศทางที่ดีหรือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ส่วนพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2544 ให้ค านิยามของค าว่า“พัฒนา” ไว้ว่า ความเจริญ ท าให้เจริญ พร้อมทั้งยังบอกรากศัพท์
เอาไว้อีกด้วยว่าค านี้ในภาษาบาลีจะตรงกับค าว่า “วฑฺฒน” ส่วนค าในภาษาสันสกฤตจะตรงกับค าว่า 
“วรฺธน” ซึ่งทั้งสองค านี้แม้จะแตกต่างกันในแง่ของรูปศัพท์ แต่ในแง่ความหมายแล้วไม่ต่างกันเลย
เพราะต่างก็มีความหมายว่าการท าให้เจริญ การท าให้มีข้ึน เกิดข้ึน หรือการท าให้ก้าวหน้าไปในทิศทาง
ที่พึงประสงค์เหมือนกัน ดังนั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปความหมายของการพัฒนาจึงหมายถึง การท าให้มี
ความเจริญหรือการสร้างสรรค์ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีพึงประสงค์” 

3.5 ที่มาของการพัฒนาแบบย่ังยืน 
ค าว่า “การพัฒนาแบบยั่ งยืน” นั้นบัญญัติมาจากค าที่ ใช้ ในภาษาอังกฤษว่า 

Sustainable Development สาเหตุที่ก่อให้เกิดแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนขึ้น เป็นเพราะว่า
ชาวโลกชั้นน าโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือ นักคิด นักวิชาการ หรือนักปราชญ์ในประเทศตะวันตก ได้
ตระหนักร่วมกันว่า การพัฒนาของชาวโลกที่ผ่านมานั้นมีทิศทางที่ผิดเพราะยิ่งพัฒนาก็ยิ่งปรากฏว่ามี
ปัญหามากมายตามมาไม่รู้จบสิ้น น ามนุษยชาติเข้าไปสู่หนทางแห่งความทุกข์ความเสื่อมอย่างน่าวิตก 
ปัญหาที่ว่านั้นก็เช่น ความเจริญทางวัตถุพรั่งพร้อมแต่คุณธรรมในใจคนต่ าลง ระบบคุณค่าระบบความ
เชื่อที่อิงอยู่กับจริยธรรมถูกลดทอนลงไปจนแทบไม่มีความส าคัญ คนทั่วไปหันหลังให้กับการท าดี นิยม
ท าชั่วโดยไม่เห็นเป็นเรื่องผิดปกติ สถาบันครอบครัวล่มสลาย สถาบันทางศาสนาอ่อนก าลังลงจนไม่
อาจถ่วงดุลกระแสโลกได้อย่างที่ควรจะเป็น ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเมือง
ใหญ่ไม่น่าไว้วางใจ สภาพเศรษฐกิจของโลกผันผวนไม่มั่นคงจนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจลุกลามไปทั่วโลก
สภาพแวดล้อมและธรรมชาติเสื่อมโทรม ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ห้วยหนองคลองบึงขาดน้ า ดินเค็ม 
แม่น้ าเน่าเสีย สัตว์น้ า สัตว์ป่าลดลง ทรัพยากรถูกน าไปใช้อย่างไม่ระมัดระวังจนเกิดกา รแย่งชิง
ทรัพยากรในพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั่วโลก เกิดสงครามลุกลามอธิปไตยของประเทศต่างๆกระจายอยู่ทั่วโลก ยา
เสพติด สื่อลามกกระจายระบาดเข้าไปท าลายคนสังคมสถาบันต่าง ๆ อย่างง่ายดาย เยาวชนติดโรค
เอดส์ มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ปัญหาทารุณกรรมทางเพศ การท าแท้งในปริมาณที่สูง เป็นต้น 

การพัฒนาที่เต็มไปด้วยปัญหาดังกล่าวมานี้  คือ มิจฉาพัฒนาหรือการพัฒนาแบบไม่
ยั่งยืน สาเหตุส าคัญของการพัฒนาแบบไม่ยั่งยืนก็คือ การมุ่งพัฒนาโดยเอาความเจริญทางเศรษฐกิจ
เป็นตัวตั้งหรือเป็นเป้าหมาย ประเทศใดก็ตามที่หวังพัฒนาโดยค านึงแต่ความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจจึงต้องมุ่งไปที่การค้าขายและการจะค้าขายได้ดีก็ต้องยกระดับประเทศของตนให้เป็น
ประเทศอุตสาหกรรมให้ได้เสียก่อน การพัฒนาตามแนวทางดังกล่าวมานี้ท าให้ภาคอ่ืน  ๆ ของสังคม
หรือของประเทศถูกละเลยหรือมองข้ามความส าคัญ 
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 3.6  ความหมายของการพัฒนาแบบย่ังยืน 
การพัฒนาแบบยั่งยืน คือ การพัฒนาที่มุ่งให้เกิดความสมดุลในด้านเศรษฐกิจสังคม

สิ่งแวดล้อม หรือหากกล่าวโดยสรุป การพัฒนาแบบยั่งยืน ก็คือ การพัฒนาที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาตามมา
อีกในอนาคต เช่นที่นักปราชญ์ชาวตะวันตกท่านหนึ่งได้นิยามไว้ว่า “การพัฒนาที่ยั่งยืนคือการพัฒนาที่
สนองต่อความต้องการของปัจจุบันโดยไม่ท าให้ประชาชนรุ่นต่อไปในอนาคตต้องประนีประนอมยอม
ลดความสามารถของเขาในการที่จะสนองความต้องการของเขาเอง” 

ความหมายของข้อความข้างต้นนี้ก็คือการพัฒนาที่ ไม่มีผลเป็นการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติมากจนเกินไปหรือการพัฒนาที่ด าเนินไปด้วยการค านึงถึงความอยู่รอดของคนรุ่น
หลังเป็นส าคัญ 

 3.7 ลักษณะท่ัวไปของการพัฒนาแบบย่ังยืน 
ในการพัฒนาแบบยั่งยืนเชิงพุทธนั้นควรมีลักษณะทั่วไปที่ส่งผลพอจะสังเกตได้ ดังนี้ 

3.7.1 คนสัมพันธ์กับคนอย่างมีความสุขไม่มีมัจฉริยะ 5 คือความตระหนี่  5 
ได้แก่ 1) อาวาส 2) กุล 3) ลาภ 4) วัณณ 5) ธัมม 

3.7.2 คนสัมพันธ์กับสังคมอย่างมีความสุขปฏิบัติตามหลักพรหมวิหาร 4 คือ 
ธรรมประจ าใจอันประเสริฐ ได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 

3.7.3 คนสัมพันธ์กับธรรมที่แท้จริงอย่างรู้เท่าทันไม่เชื่ออย่างมงายจนกลายเป็น
การคลั่งศาสนาลัทธิหรืออุดมการณ์ 

3.7.4 คนสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างเอ้ือเฟ้ือเพ่ือกูลกันมีวิธีคิดแบบคนเป็น
ส่วนหนึ่งของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เป็นนายเหนือธรรมชาติ 

3.7.5 คนสัมพันธ์กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีสติ  ไม่มุ่ ง ใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือแสวงหาประโยชน์เพียงอย่างเดียวหากแต่รู้จักใช้เพ่ือสร้างสรรค์
ประโยชน์ด้วย 

การพัฒนาแบบยั่งยืนตามความหมายที่ใช้กันมาในวัฒนธรรมตะวันตกแต่เดิมนั้นมุ่ง
แก้ปัญหาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญ แต่หากมองด้วยทัศนคติเชิงพุทธจะเห็นว่าการแก้ปัญหา
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมนั้นยังไม่เพียงพอที่จะท าให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนได้อย่างแท้จริง ด้วยเหตุ
นี้หากจะมุ่งแก้ไขให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้นั้นจะต้องรวมเอาการแก้ปัญหาเรื่องคนรวมกับปัญหา
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมประกอบเข้าไปด้วย ถ้าคนซึ่งเป็นสัตว์ที่สามารถพัฒนาได้เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาไปพร้อมๆกันอย่างสมดุล หรืออย่างบูรณาการเมื่อนั้นการพัฒนาแบบ
ยั่งยืนหรือการพัฒนาแบบพุทธจึงจะเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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4. อริยสัจ 4 
 อริยสัจ 4 เป็นหลักธรรมขององค์สมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตรัสรู้ความ 

จริงอันประเสริฐ ซึ่งหลักธรรมของอริยสัจ 4 เป็นหลักธรรมที่ปรากฏอยู่รอบตัวเรา และมีอยู่ในโลก มี
การเกิด ตั้งอยู่ และดับไป ตามสภาพของกฏอิทัปปัจจยตา กฏแห่งเหตุและปัจจัย เพราะสิ่งนี้มี สิ่งนั้น
จึงมี เพราะสิ่งนี้เกิด สิ่งนั้นจึงเกิด เพราะสิ่งนี้ดับ สิ่งนั้นจึงดับ 
  อริยสัจ 4 ถือได้ว่าเป็นหลักธรรมของการแก้ปัญหา ที่พระพุทธเจ้าทรงมองสภาพที่เกิด
ขึ้นกับมนุษย์ หรือสิ่งที่ทุกคนต้องประสบ คือ ความทุกข์ เป็นสภาพที่ทนได้ยาก เป็นสภาวะของสิ่ง
ทั้งหลายที่ต้องตกอยู่ในกฏของธรรมชาติ คือ อนิจจัง (ความไม่เที่ยง) ทุกขัง (ความทุกข์) อนัตตา 
(ความไม่มีตัวตน) เมื่อเห็นสภาพของทุกข์แล้ว สมุทัยอันเป็นสาเหตุที่ท าให้มนุษย์เกิดทุกข์นั้นก็คือ 
ตัณหา ความทะยานอยาก 3 ประการที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความอยากคือ กามตัณหา (ความอยาก
ในกาม) ภวตัณหา (ความอยากได้อยากมี) และวิภวตัณหา (ความไม่อยากได้ไม่อยากมี) ในการ
แก้ปัญหาความอยากอันเป็นตัวท าให้เกิดทุกข์นั้น นิโรธ คือ ความดับทุกข์หลักธรรมอันเป็นสิ่งที่คอย
ก าจัดหรือส ารอกปัญหาให้สิ้นไปหลักธรรมอันเป็นแนวทางของการปฏิบัติเพ่ือให้ส ารอกตัณหาความ
ทะยานอยาก นั้นคือ มรรคมีองค์ 8 ประการอันเป็นข้อปฏิบัติเพ่ือส ารอกและก าจัดกิเลสจากความ
ทุกข์น าตนไปสู่ความสุขที่บริสุทธิ์เบิกบานปลอดโปร่งใจผ่องใสนั่นคือ พระนิพพาน 
 อริยสัจ 4 เป็นหลักธรรมที่มีความส าคัญมากและถือเป็นหัวใจส าคัญของพระพุทธศาสนา
เป็นที่รวมของธรรมทั้งหลายที่พระองค์ทรงตรัสในเมื่อครั้งพุทธกาลเปรียบเหมือนกับรอยเท้าช้างอัน
เป็นที่รวมของรอยเท้าสัตว์ทั้งหลาย เหตุเพราะว่ารอยเท้าช้างเป็นรอยเท้าสัตว์ใหญ่ไม่มีสัตว์ใดเทียบได้
ดังเช่น หลักธรรมค าสอนเรื่องอริยสัจ 4 อันประกอบด้วยทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค เป็นต้น สิ่ง
เหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องประสบพบเจอ แต่อยู่ที่กระบวนการเรียนรู้ในการแก้ปัญหาตามความ
พยายามความสามารถของสติปัญญาของแต่ละบุคคล 
 อริยสัจ 4 เป็นความจริงที่สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตได้เป็นความจริงที่
พระองค์ทรงใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยพระองค์ได้ทรงยกผลของความทุกข์ขึ้นเพราะเป็น
สิ่งที่คนทั่วไปประสบพบเจอกันอยู่ในชีวิตประจ าวัน เมื่อรู้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้ท าการศึกษาไป
หาต้นตอหรือเหตุที่ท าให้เกิดทุกข์ จากนั้นก็ทรงชี้วิธีการที่จะดับทุกข์โดยใช้กระบวนการฝึก หรือการ
ปฏิบัติอันเป็นแนวทางในการแก้ความทุกข์ที่เกิดขึ้น ทุกข์เปรียบเสมือนกับโรค สมุทัยเปรียบเสมือน
สาเหตุที่ท าให้เกิดโรค นิโรธเปรียบเสมือนความหายจากโรค และมรรคเปรียบเสมือนยารักษาโรค เป็น
ต้น ดังนั้น จะเห็นได้ว่าความเกี่ยวเนื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นมีความเกี่ยวข้องกันเสมอ การมองถึงปัญหาที่
เกิดขึ้นเป็นตัวบ่งบอกถึงสาเหตุที่ท าให้ผลเกิดขึ้นอยู่ที่ว่าการพิจารณาปัญหาด้วยปัญญาและรู้เท่าทัน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมีมากน้อยแค่ไหน 
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 อริยสัจ 4 ประกอบด้วย 
1. ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้) หมายถึง ความรู้สึกไม่สบายกาย ไม่สบายใจ ความเศร้า

โศกเสียใจ เป็นสภาพบีบคั้นจิตใจและร่างกายให้ทนได้ยาก เมื่อทุกข์เกิดขึ้น บุคคลจะไม่สามารถละ
หรือคลายทุกข์ได้ ทุกข์จึงเป็นสภาวะ ที่จะต้องก าหนดโลกต้องปล่อยวางจึงจะท าให้ทุกข์บางเบาลงได้ 

2. สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) หมายถึง ต้นเหตุที่ท าให้เกิดทุกข์ หรือปัญหา 
หรือ ความต้องการ หรือความอยาก ที่เรียกว่า "ตัณหา"  ความอยากเกินควร หรือความทะยานอยาก
ของจิต ท าให้ต้องเวียนว่ายตายเกิด เป็นไปด้วยความก าหนัด ด้วยอ านาจความเพลิดเพลิน อย่างหลง
ระเริง  

3. นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) หมายถึง สภาวะที่ทุกข์หมดสิ้นไป สภาพที่ปราศจาก
ทุกข์ มีแต่ความสงบร่มเย็น สภาวะที่จัดเป็นนิโรธนี้ถือเป็นที่สูงสุด ในการปฏิบัติธรรมของชาวพุทธ 
เป็นยอดปรารถนาของคนท่ัวไปคือความดับทุกข์ 

4. มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) หมายถึง ข้อปฏิบัติที่เป็นเหตุให้ถึงความดับทุกข์ 
ได้แก่ มรรคมีองค์ 8 ประการประกอบด้วย 
  4.1) สัมมาทิฏฐิ  คือ ปัญญาเห็นชอบ 
  4.2) สัมมาสังกัปปะ  คือ ด าริชอบ 

4.3) สัมมาวาจา  คือ เจรจาชอบ 
4.4) สัมมากัมมันตะ  คือ การประพฤติดีงาม 
4.5) สัมมาอาชีวะ  คือ การท ามาหากินอย่างสุจริตชน 
4.6) สัมมาวายามะ  คือ ความพยายามอุตสาหะ 
4.7) สัมมาสติ   คือ การไม่ปล่อยให้เกิดความพลั้งเผลอ 
4.8) สัมมาสมาธิ  คือ การฝึกจิตให้ตั้งมั่น 
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สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. มีวินัย 
3. ใฝ่เรียนรู้ 
4. มุ่งม่ันในการท างาน 
5. มีจิตสาธารณะ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



122 
 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
ขอบเขตการวัด วิธีการ เครื่องมือ ผู้ประเมิน 

1. ความรู้ 
1. พระพุทธศาสนาเน้น
ความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยและ
วิธีการแก้ปัญหา 
2. พระพุทธศาสนาฝึกตนให้ไม่
ประมาท 
3. พระพุทธศาสนามุ่งประโยชน์
สุขและสันติภาพแก่บุคคล สังคม
และโลก 
4. พระพุทธศาสนากับปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนา
แบบยั่งยืน 
5. หลักธรรมและพุทธศาสน-
สุภาษิตตามกรอบอริยสัจ 4 

- การตอบค าถาม 
- การน าเสนอการ
ออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหา 
- การจัดท าป้ายนิเทศ 
- การเขียนเรียงความ 
- การประเมิน
พฤติกรรมการท างาน
เป็นรายบุคคลและ
เป็นกลุ่ม 
 

- ค าถาม 
-แบบประเมินการ
น าเสนอการออกแบบ
วิธีการแก้ปัญหา 
- แบบประเมินป้าย
นิเทศ 
- แบบประเมิน
เรียงความ 
- แบบการประเมิน
พฤติกรรมการท างาน
เป็นรายบุคคลและเป็น
กลุ่ม 
 

ผู้สอน 

ขอบเขตการวัด วิธีการ เครื่องมือ ผู้ประเมิน 
2. สมรรถนะส าคัญ    
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะ

ชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้

เทคโนโลยี 

- การตอบค าถาม 
- การน าเสนอการ
ออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหา 
- การจัดท าป้ายนิเทศ 
- การเขียนเรียงความ 
- การประเมิน
พฤติกรรมการท างาน
เป็นรายบุคคลและ
เป็นกลุ่ม 

- ค าถาม 
- แบบประเมินการ
น าเสนอการออกแบบ
วิธีการแก้ปัญหา 
- แบบประเมินป้าย
นิเทศ 
- แบบประเมิน
เรียงความ 
- แบบการประเมิน
พฤติกรรมการท างาน
เป็นรายบุคคลและเป็น
กลุ่ม 

ผู้สอน 
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ขอบเขตการวัด วิธีการ เครื่องมือ ผู้ประเมิน 
3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์    
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. มีวินัย 
3. ใฝ่เรียนรู้ 
4. มุ่งม่ันในการท างาน 
5. มีจิตสาธารณะ 
 

- การตอบค าถาม 
- การน าเสนอการ
ออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหา 
- การจัดท าป้ายนิเทศ 
- การเขียนเรียงความ 
- การประเมิน
พฤติกรรมการท างาน
เป็นรายบุคคลและ
เป็นกลุ่ม 
 

- ค าถาม 
- แบบประเมินการ
น าเสนอการออกแบบ
วิธีการแก้ปัญหา 
- แบบประเมินป้าย
นิเทศ 
- แบบประเมิน
เรียงความ 
- แบบการประเมิน
พฤติกรรมการท างาน
เป็นรายบุคคลและเป็น
กลุ่ม 

ผู้สอน 

 
 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

1. การน าเสนอการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาเรื่อง พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและพัฒนา
สังคม 

2. การจัดท าป้ายนิเทศในหัวข้อเรื่อง พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม 
3. การเขียนเรียงความในประเด็น พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม 
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เกณฑ์การประเมิน 
 ด้านความรู้ (K)  

1. เกณฑ์การประเมินการน าเสนอการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาเรื่อง พระพุทธศาสนากับ 
การแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม 

ที่ ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ 
3 2 1 

1 การออกแบบ
ชิ้นงาน 

ออกแบบชิ้นงานด้วยรูปแบบที่
เข้าใจง่าย เหมาะสม และชัดเจน 

ออกแบบชิ้นงานด้วยรูปแบบที่
เข้าใจง่าย แต่ยังไม่ชัดเจน 

ออกแบบชิ้นงานด้วยรูปแบบที่
เข้าใจยาก ไม่เหมาะสม  

2 วิธีการแกป้ัญหา ใช้วิธีการแก้ปัญหาที่สอดคล้อง
กับเรื่องที่ก าหนดโดยใช้หลัก
ท า ง พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า แ ละ
หลักธรรมตามกรอบอริยสัจ 4 
ได้ อย่ า งถู กต้ อ ง  เหมาะสม 
ชัดเจน 

ใช้วิธีการแก้ปัญหาที่สอดคล้อง
กับเรื่องที่ก าหนดโดยใช้หลัก
ท า งพ ร ะ พุ ท ธ ศ า สน า แ ละ
หลักธรรมตามกรอบอริยสัจ 4 
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมแต่ยัง
ไม่ชัดเจน 

ใช้วิธีการแก้ปัญหาที่สอดคล้อง
กับเรื่องที่ก าหนดโดยใช้หลัก
ท า งพ ร ะ พุ ท ธ ศ า สน า แ ละ
หลักธรรมตามกรอบอริยสัจ 4 
ได้ แต่ไม่ชัดเจน 

3 การประเมินความ
เป็นไปได้ของวธิีการ
แก้ปัญหา 

แยกแยะวิธกีารแก้ปัญหาและ
ค าตอบที่ได้จากการแกป้ัญหา
ด้วยวธิีการต่างๆ ได้อยา่ง
ถูกต้อง ชัดเจนและครอบคลุม 

แยกแยะวิธกีารแก้ปัญหาและ
ค าตอบที่ได้จากการแกป้ัญหา
ด้วยวธิีการต่างๆ ได้อยา่ง
ถูกต้อง แต่ยังไม่ครอบคลุม 

แยกแยะวิธกีารแก้ปัญหาและ
ค าตอบที่ได้จากการแกป้ัญหา
ด้วยวธิีการต่างๆ ได้ แต่ไม่
ชัดเจน 

4 ความคิดสร้างสรรค์ 
 
 

ผลงานแปลกใหม่ แสดงให้เห็น
ถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

ผลงานค่อนข้างแปลกใหม่ 
แสดงให้เห็นถึงความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์เพียงบางส่วน 

ผลงานไม่แปลกใหม่ แต่ยังมี
ผลงานที่บ่งบอกว่ามกีารคิด
ริเริ่มขึ้นเล็กน้อย 

5 การน าเสนอหน้าชั้น
เรียน 

มีความพร้อมในการน าเสนอ 
และสามารถน าเสนอผลงานได้
น่าสนใจ   

มีความพร้อมในการน าเสนอ 
แต่ ก า รน า เ สนอขาดความ
น่าสนใจ    

ไม่มีความพร้อมในการน าเสนอ 
และน าเสนอได้ไม่น่าสนใจ 

 
ระดับคะแนน เกณฑ์การตดัสินคุณภาพ 

11-15 ดี 

6-10 พอใช้ 

ต่ ากวา่6 ปรับปรุง 

          เกณฑ์การผ่าน คือ ระดับพอใช้ขึ้นไป  
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2. เกณฑ์การประเมินการจัดท าป้ายนิเทศในหัวข้อเรื่อง พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหา 
และพัฒนาสังคม 

ที่ ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ 
3 2 1 

1. องค์ประกอบของ
การจัดท าป้ายนิเทศ 

ข้อมูลมีความชัดเจนถูกต้อง 
ล า ดั บ เ นื้ อ ห า ไ ด้ ดี  เ ป็ น
ระเบียบเรียบร้อย มีการใช้
ภาพประกอบที่สอดคล้อง
เหมาะสมและครบถ้วน 

ข้อมูลมีความชัดเจนถูกต้อง 
ล าดับเนื้อหาได้ดี เป็นระเบียบ
เ รี ย บ ร้ อ ย  มี ก า ร ใ ช้
ภ าพประกอบที่ ส อดคล้ อ ง
เล็กน้อย 

ข้อมูลไม่มีความชัดเจน ล าดับ
เนื้อหาได้ไม่ เป็นระเบียบ ใช้
ภาพประกอบที่ไม่สอดคล้อง 

2. การประเมินปัญหาที่
ก าหนดให ้

ระบุปัญหาสอดคล้องกับเรื่อง
ที่ก าหนดให้ได้อย่างชัดเจน 
 

ระบุปัญหาสอดคล้องกับเรื่องที่
ก าหนดให้ได้ แต่ไม่ชัดเจน 
 

ระบุปัญหาได้ไม่สอดคล้องกับ
เร่ืองที่ก าหนดให้ 
 

3. การวิเคราะห์
หลักการพุทธศาสนา
ที่สอดคล้องกับ
ปัญหา 

ระบุหลักการพุทธศาสนาที่
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ปั ญ ห า ที่
ก าหนดให้ได้อย่างถูกต้อง 
และชัดเจน 

ระบุหลักการพุทธศาสนาที่
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ปั ญ ห า ที่
ก าหนดให้ได้  ถูกต้อง แต่ไม่
ชัดเจน 

ระบุหลักการพุทธศาสนาที่
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ปั ญ ห า ที่
ก าหนดให้ได้ไม่ถูกต้อง 

4. การน าหลักการพุทธ
ศาสนามา
ประยุกต์ใช ้

เสนอวิธีการแก้ปัญหาตาม
หลักการทางพระพุทธศาสนา
ได้ครอบคลุมและเหมาะสม 

เสนอวิ ธี ก า รแก้ปัญหาตาม
หลักการทางพระพุทธศาสนาได้
ครอบคลุม 

เสนอวิ ธี ก า รแก้ปัญหาตาม
หลักการทางพระพุทธศาสนา
ได ้ แต่ไม่ครอบคลุม 

5. การน าเสนอมุมมอง
ใหม่ที่เป็นประโยชน์ 

เ สนอมุ มมอง ใหม่ ในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาสังคมที่
เป็นประโยชน์ในระดับสังคม
โลก 

เ ส น อ มุ ม ม อ ง ใ ห ม่ ใ น ก า ร
แก้ปัญหาและพัฒนาสังคมที่
เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น ร ะ ดั บ
ครอบครัวและชุมชน 

เ ส น อ มุ ม ม อ ง ใ ห ม่ ใ น ก า ร
แก้ปัญหาและพัฒนาสังคมที่
เป็นประโยชน์ในระดับตนเอง 

 
ระดับคะแนน เกณฑ์การตดัสินคุณภาพ 

11-15 ดี 

6-10 พอใช้ 

ต่ ากวา่6 ปรับปรุง 

         เกณฑ์การผ่าน คือ ระดับพอใช้ขึ้นไป  
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3. เกณฑ์การประเมินเรียงความเพ่ือวัดความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ ในประเด็น  
พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 2 1 

1. ระบุสาระส าคัญ  ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับ
แนวคิด /หลักทาง
พระพุทธศาสนาได้อย่าง
ครอบคลุม ถูกต้อง สอดคล้อง
ตามประเด็นที่ก าหนด 
 

ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับ
แนวคิด /หลักทาง
พระพุทธศาสนาได้ถูกต้อง 
สอดคล้อง แต่ยังไม่ครอบคลุม
ตามประเด็นที่ก าหนด 

ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับ
แนวคิด /หลักทาง
พระพุทธศาสนาได้ไม่
ครอบคลุม ขาดความถกูต้อง 
และไม่สอดคล้องตามประเด็น
ที่ก าหนด 

2. เชื่อมโยงสาระส าคัญสู่
สถานการณ์ใหม่   

เช่ือมโยงสาระส าคัญของ
แนวคิด /หลักการทาง
พระพุทธศาสนาไปสู่ 
สถานการณ์ใหม่ที่ก าหนดให้ได้
อย่างเหมาะสมพร้อมทั้งระบุ
เหตุผลที่ชัดเจน 

เช่ือมโยงสาระส าคัญของ
แนวคิด /หลักการทาง
พระพุทธศาสนาไปสู่ 
สถานการณ์ใหม่ที่ก าหนดให้ได้ 
แต่ไม่สามารถระบุเหตุผลที่
ชัดเจน 

เช่ือมโยงสาระส าคัญของ
แนวคิด /หลักการทาง
พระพุทธศาสนาไปสู่ 
สถานการณ์ใหม่ที่ก าหนดให้
ได้บางส่วนและไม่สามารถ
ระบุเหตุผลได้ 

3. เสนอแนวทางการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ใน
สถานการณ์ใหม ่

เสนอแนวทางการประยุกต์
สาระส าคัญตามหลักการใน
ประเด็นที่ศึกษาสู่สถานการณ์
ใหม่ได้เหมาะสมอย่างน้อย 3 
แนวทาง และเกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

เสนอแนวทางการประยุกต์
สาระส าคัญตามหลักการใน
ประเด็นที่ศึกษาสู่สถานการณ์
ใหม่ได้เหมาะสม 2 แนวทาง 
และเกิดประโยชน์ในชีวิต 
ประจ าวัน 

เสนอแนวทางการประยุกต์
สาระส าคัญตามหลักการใน 
ประเด็นที่ศึกษาสู่สถานการณ์
ใหม่ได้เหมาะสม 1 แนวทาง
และเกิดประโยชน์ในชีวิต 
ประจ าวัน 

 
ระดับเกณฑ์การประเมินของแบบทดสอบวัดความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 7–9 คะแนน หมายถึง ความสามารถในการถ่ายโยงการเรยีนรู้อยู่ในระดบัสูง 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4- 6 คะแนน หมายถึง ความสามารถในการถ่ายโยงการเรยีนรู้อยู่ในระดบัปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1-3 คะแนน หมายถึง ความสามารถในการถ่ายโยงการเรยีนรู้อยู่ในระดบัต่ า 
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ด้านสมรรถนะของนักเรียน (P) 
เกณฑ์การประเมินด้านสมรรถนะของนักเรียน 

รายการ 
ระดับคุณภาพ 

3 2 1 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 

ตอบค าถามโดยใช้ความรู้ที่
เรียนมาได้อย่างถูกต้องเป็น
เหตุเป็นผลเป็นส่วนมาก 

ตอบค าถามโดยใช้ความรู้ที่เรียน
มาได้อย่างถูกต้องเป็นเหตุเป็น
ผลเป็นส่วนน้อย 

ตอบค าถามโดยใช้ความรู้
ที่เรียนมาได้ไม่ถูกต้อง 

2. ความสามารถในการคิด 
 

ระบุค าตอบได้อย่างถูกต้อง มี
เหตุผลชัดเจน 

ระบุค าตอบได้อย่างถูกต้อง แต่
ไม่มีเหตุผลที่ชัดเจน 

ระบุค าตอบได้ไม่ถูกต้อง 

3. ความสามารถในการแก้ปญัหา 
 

ระบุสภาพและสาเหตุของ
ปัญหาที่ เกิดขึ้นได้ถูกต้อง 
ครอบคลุม 

ระบุสภาพและสาเหตุของปัญหา
ที่ เกิ ดขึ้ น ได้ถูกต้อง แต่ยั ง ไม่
ครอบคลุม 

ระบุสภาพและสาเหตุของ
ปั ญ ห า ที่ เ กิ ด ขึ้ น ไ ด้ ไ ม่
ถูกต้อง 

4. ความสามารถในการใช้ทักษะ 
ชีวิต 
 

จ าแนกประเด็นความรู้เดิม 
กับประเด็นที่เป็นความรู้ใหม่ 
น า เ ส น อ ป ร ะ เ ด็ น ที่ เ ป็ น
ส า ร ะ ส า คั ญ ไ ด้ อ ย่ า ง
ส อ ดคล้ อ งน่ า เ ชื่ อ ถื อทุ ก
ประเด็น 

จ าแนกประเด็นความรู้เดิม กับ
ป ร ะ เ ด็ น ที่ เ ป็ น ค ว า ม รู้ ใ ห ม่  
น า เ ส น อ ป ร ะ เ ด็ น ที่ เ ป็ น
สาระส าคัญได้อย่างสอดคล้อง
น่าเช่ือถือบางประเด็น 

จ าแนกประเด็นความรู้
เดิม กับประเด็นที่ เป็น
ค ว า ม รู้ ใ ห ม่  น า เ ส น อ
ประเด็นที่เป็นสาระส าคัญ
ได้ไม่สอดคล้อง 

5. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

 

ใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อสืบค้นหา
ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง และ
ชัดเจน 

ใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อสืบค้นหา
ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง แต่ ไม่
ชัดเจน 

ใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อสืบ
ค้นหาข้อมูลได้ไม่ถูกต้อง 

 
ระดับคะแนน เกณฑ์การตดัสินคุณภาพ 

11-15 ดี 

6-10 พอใช้ 

ต่ ากวา่6 ปรับปรุง 

 
เกณฑ์การผ่าน คือ ระดับพอใช้ขึ้นไป 
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ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอังพึงประสงค์ 

รายการ ระดับคุณภาพ 

3 2 1 

1. รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย ์
 

แสดงออกถึงความศรัทธา ยึดมั่น
ในศาสนาของตน และปฏิบัติตน
ตามหลักของศาสนาเป็นประจ า 

แสดงออกถึงความศรัทธา ยึดมั่น
ในศาสนาของตน และปฏิบัติตน
ตามหลักของศาสนาเป็นบางครั้ง 

ไม่แสดงออกถึงความศรัทธา 
ยึดมั่นในศาสนาของตน และ
ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา 

2.  มีวินัย ปฏิบัติกิจกรรม/ท างานที่ได้รับ
มอบหมายเสร็จทันเวลาได้ 

ปฏิบัติกิจกรรม/ท างานที่ได้รับ
มอบหมายเสร็จทันเวลาได้ โดย
ต้องมีการเตือนเป็นบางครั้ง 

ปฏิบั ติ กิ จกรรม/ท า งานที่
ได้รับมอบหมายเสร็จทันเวลา
ได้ โดยต้องมีการเตือนเป็น
ส่วนใหญ่ 

3. ใฝ่เรียนรู้ เข้าเรียนตรงเวลา ตั้งใจเรียน มี
ความพยายามในการเรียนรู้ มีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้เป็นประจ า 

เข้าเรียนตรงเวลา ตั้งใจเรียน มี
ความพยายามในการเรียนรู้ มีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้บ่อยครั้ง 

เข้าเรียน และมีความพยายาม
ในการเรียนรู้  มีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้บางครั้ง 

4. มุ่งมั่นในการท างาน 
 

ตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่ที่
ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย อ ย่ า ง เ ต็ ม
ความสามารถ มีการปรับปรุงและ
พัฒนาการท างานให้ดีขึ้น 

ตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ มีการ
ปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้น 

ไม่ตั้งใจและไม่รับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

5.มีจิตสาธารณะ ช่วยเพื่อนท างานกลุ่มอย่างเต็ม
ความสามารถ 

ช่วยเพื่อนท างานกลุ่มเป็นบางส่วน ไม่ช่วยเพื่อนท างานกลุ่ม 

 
ระดับคะแนน เกณฑ์การตดัสินคุณภาพ 

11-15 ดี 

6-10 พอใช้ 

ต่ ากวา่6 ปรับปรุง 

 
เกณฑ์การผ่าน คือ ระดับพอใช้ขึ้นไป 
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอน SSCS) 
 
ทฤษฏี/หลักการ/แนวคิด         รูปแบบการเรียนการสอน SSCS 
 
 
แนวทาง/ยุทธศาสตร์การสอน ผู้ เ รี ยนระดมสมองประเมินปัญหา

สังคมไทย เพ่ือออกแบบแนวทางการ
แ ก้ ปั ญ ห า โ ด ย ใ ช้ ห ลั ก ก า ร ท า ง
พระพุทธศาสนา แล้วร่วมกันวิพากษ์
แนวทางน าไปสู่การน าเสนอข้อค้นพบ 

 
 
กระบวนการเรียนการสอน      ขั้นตอนการเรียนการสอน 
(วิธีสอน/เทคนิคการสอน)  
 
  1. ขั้นค้นหาปัญหา (Search): ตัวแทน

กลุ่ ม จั บสลาก เลื อกกรณี ตั ว อย่ า ง
สถานการณ์ปัญหาสั งคมไทย แล้ว
ร่ วมกันระดมสมองเ พ่ือระบุปัญหา 
วิเคราะห์สาเหตุและปัจจัยของปัญหา
จากนั้นสืบค้นเนื้อหาจากเอกสาร/
ต ารา/อินเทอร์ เน็ตเ พ่ืออภิปรายต่อ
เพ่ือนสมาชิก 

 
  2. ขั้นวางแผนการแก้ปัญหา (Solve): 

ผู้ เรียนหาวิธีการแก้ปัญหาสังคมไทย 
โดยระบุสาเหตุ ปัจจัยของปัญหา และ
คิดค้นวิธีการ/แนวคิดที่สามารถน ามาใช้
เพ่ือแก้ปัญหาที่ได้รับ ตามหลักการทาง
พระพุทธศาสนา 

    

- วิธีสอนแบบกรณีตัวอย่าง 

- เทคนิคการใช้ค าถามตามระดับ
จุดมุ่งหมายด้านพุทธิพิสัยของ Bloom 

-เทคนิคกระบวนการกลุ่ม 

 

- วิธีสอนแบบอภิปรายกลุ่มย่อย 
- เทคนิคการใช้ค าถามตามระดับ
จุดมุ่งหมายด้านพุทธิพิสัยของ Bloom 
- เทคนิคกระบวนการกลุ่ม 
- เทคนิคกระบวนการแก้ปัญหา 
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3 .  ขั้ น สร้ า งความรู้ ที่ ไ ด้ จากการ
แก้ปัญหา(Create): ผู้เรียนสังเคราะห์
วิ ธี ก ารแก้ปัญหาสั งคมไทยโดยใช้
หลักการทางพระพุทธศาสนาและจัดท า
ในรูปแบบต่างๆ 
 

 
4. ขั้นแลกเปลี่ยนแนวทางแก้ปัญหา
(Share): ผู้เรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอการ
ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาหน้าชั้นเรียน 
แล้วร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างเ พ่ือนร่วมชั้น เรียนและครู  
น าไปสู่การจัดท าป้ายนิเทศเพ่ือเผยแพร่
ความรู้ต่อไป 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- วิธีสอนแบบอภิปรายกลุ่มย่อย 
- เทคนิคการใช้ค าถามตามระดับ
จุดมุ่งหมายด้านพุทธิพิสัยของ Bloom 
-เทคนิคกระบวนการกลุ่ม 
- เทคนิคกระบวนการคิดสร้างสรรค์ 
 

- วิธีสอนแบบอภิปรายกลุ่มย่อย 
- เทคนิคการใช้ค าถามตามระดับ
จุดมุ่งหมายด้านพุทธิพิสัยของ Bloom 
- เทคนิคกระบวนการกลุ่ม 
- เทคนิคกระบวนการคิดสร้างสรรค์ 
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
คาบเรียนที่ 1 
ขั้นที่ 1 ขั้นค้นหาปัญหา (Search) 

1.1 ผู้สอนแบ่งผู้เรียนออกเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน แล้วให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มส่ง 
ตัวแทนจับสลากกรณีตัวอย่างที่เก่ียวข้องกับสถานการณ์ปัญหาสังคมไทย กลุ่มละ 1 กรณี ได้แก่   

1.1.1 ปัญหายาเสพติด 
1.1.2 ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
1.1.3 ปัญหาการทุจริตคอรร์ัปชัน 
1.1.4 ปัญหาการจราจร 
1.1.5 ปัญหาความยากจน 
1.1.6 ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและสังคม 
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1.2 ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มระดมสมองเพ่ือประเมินปัญหาตามที่กลุ่มได้รับ

มอบหมาย แล้วให้ตัวแทนกลุ่มยืนขึ้นเพ่ือบอกให้ครูและเพ่ือนร่วมชั้นเรียนทราบถึงประเด็นปัญหาที่
ได้รับ จากนั้นผู้เรียนร่วมอภิปรายถึงสาระส าคัญที่ปรากฏอยู่ในแต่ละสถานการณ์และตอบค าถามลงใน
ใบกิจกรรมกลุ่ม เรื่อง การสัมมนาพระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม โดยผู้สอนใช้
ค าถามเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถดึงความรู้เดิมเกี่ยวกับหลักการทางพระพุทธศาสนาที่สามารถ
น ามาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยมีแนวค าถามดังนี้ 
   1) จากกรณีตัวอย่างที่ได้รับมอบหมายสะท้อนให้เห็นถึงสภาพปัญหาอย่างไร
บ้าง (ผู้สอนพิจารณาค าตอบของผู้เรียน) 
 2) จากสภาพปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง (ผู้สอนพิจารณาค าตอบ
ของผู้เรียน) 

 3) ผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อตัวนักเรียน สังคม และประเทศชาติ
หรือไม่ อย่างไร (ผู้สอนพิจารณาค าตอบของผู้เรียน) 
 4) สาเหตุของปัญหาดังกล่าวคืออะไร (ผู้สอนพิจารณาค าตอบของผู้เรียน) 
 5) แนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวสามารถท าได้ด้วยวิธีใดบ้าง ซึ่งแต่ละข้อมี
จุดเด่นและจุดด้อยอย่างไร (ผู้สอนพิจารณาค าตอบของผู้เรียน) 
 6) พระพุทธศาสนามีหลักค าสอนที่สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาสังคมได้อย่างไรบ้าง จงยกตัวอย่าง (ผู้สอนพิจารณาค าตอบของผู้เรียน) 

 7) หากจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยหลักการของพระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง  
ควรเริ่มจากการมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องใดเป็นส าคัญ (ผู้สอนพิจารณาค าตอบของผู้เรียน) 
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 (Obj. 2, 3, ความสามารถในการสื่อสาร (ทักษะการอธิบาย) , ความสามารถในการคิด 
(ทักษะการวิเคราะห์), ความสามารถในการแก้ปัญหา (ทักษะการประเมินปัญหา) , ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต (ทักษะการเชื่อมโยงความรู้) 

1.3 ผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมกันสรุปแนวทางการแก้ปัญหาตามหลักการทางพระพุทธศาสนาที่
แต่ละกลุ่มได้เสนอบนกระดานด า จากนั้นผู้สอนเชื่อมโยงเพ่ิมเติมสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมให้ครบถ้วนตามประเด็นดังต่อไปนี้ 

1) พระพุทธศาสนาเน้นความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยกับวิธีการแก้ปัญหา 
2) พระพุทธศาสนาฝึกตนให้ไม่ประมาท 
3) พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4) พระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบยั่งยืน 
5) หลักธรรมและพุทธศาสนสุภาษิตตามกรอบอริยสัจ 4  

1.4 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการในการค้นคว้าและแหล่งข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมเพ่ือน าไปสู่การได้มาซึ่งข้อมูลที่เพียงพอ
ต่อการวางแผนการแก้ปัญหา ในกิจกรรมการเรียนการสอนของชั่วโมงถัดไป โดยมีแนวค าถามกระตุ้น
การคิดของผู้เรียนดังต่อไปนี้ 
 1) หากต้องการค้นคว้าหาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับหลักการทางพระพุทธศาสนาเพ่ือ
น ามาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลดังกล่าวได้จากแหล่งการ
เรียนรู้ใดบ้าง (ห้องสมุด, วัด, ศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนา, อินเตอร์เน็ต เป็นต้น) 
 2) นักเรียนจะมีวิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่สืบค้นมาได้อย่างไร 
(ผู้สอนพิจารณาค าตอบของผู้เรียน) 

 (Obj.4, ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (ทักษะด้านสารสนเทศ) 
 

คาบเรียนที่ 2 
ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนการแก้ปัญหา (Solve) 

2.1 ผู้สอนอภิปรายกับผู้เรียนเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมตาม 
หลักการทางพระพุทธศาสนาจากข้อมูลที่ผู้ เรียนได้ท าการสืบค้น ใน 5 ประเด็นส าคัญ ได้แก่ 
พระพุทธศาสนาเน้นความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยกับวิธีการแก้ปัญหา  พระพุทธศาสนาฝึกตนให้ไม่
ประมาท  พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  พระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบ
ยั่งยืน หลักธรรมและพุทธศาสนสุภาษิตตามกรอบอริยสัจ 4 โดยมีแนวค าถามกระตุ้นการคิดของ
ผู้เรียนดังต่อไปนี้ 
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 1) จากข้อความที่ว่า “เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น 
เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ก็ไม่มี เพราะสิ่งนี้ดับไป สิ่งนี้ก็ดับไปด้วย” นักเรียนคิดว่าข้อความดังกล่าวมี
ความหมายว่าอย่างไร (ทุกสิ่งที่เกิดข้ึนล้วนมีเหตุปัจจัย)  

 2) นักเรียนคิดว่าน้ าแข็งมีเหตุที่มาอย่างไร และเกิดจากปัจจัยใด (น้ าเป็นเหตุที่
เกิดของน้ าแข็ง หากไม่มีน้ าก็ไม่มีน้ าแข็ง ปัจจัยการเกิด มีองค์ประกอบของการเกิดคือตู้เย็นมีช่องเก็บ
ความเย็นมีกระแสไฟที่ปรับอุณหภูมิท าให้น้ าเปลี่ยนสถานะเป็นน้ าแข็ง) 
 3) การใช้หลักเหตุปัจจัยมีความสัมพันธ์กับวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร  (การ
แก้ปัญหาหากไม่พบเหตุปัจจัยของการเกิดปัญหาก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้) 
 4) หากนักเรียนสามารถน าหลักการความสัมพันธ์ทางเหตุปัจจัยกับวิธีการ
แก้ปัญหามาปฏิบัติในการด าเนินชีวิต จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมอย่างไรบ้าง  (ช่วยให้
เกิดทักษะในการคิดเพ่ือแก้ปัญหา สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีเหตุผล ไม่ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม 
น ามาสู่ความสงบสุข) 

 5) เพราะเหตุใดพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า “ความไม่ประมาทเป็นยอดธรรม” 
(ความไม่ประมาทเป็นหลักธรรมที่ใช้ส าหรับการด าเนินชีวิตอย่างมีสติตลอดเวลา ผู้ขาดสติคือผู้
ประมาท ผู้มีสติคือผู้ไม่ประมาท ผู้ไม่ประมาทย่อมประสบแต่ความสุขความเจริญ ความบริบูรณ์ด้วย
ความดีของชีวิต) 
  6) นักเรียนคิดว่าความไม่ประมาทมีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตอย่างไร (ช่วย
ให้การด าเนินชีวิตเกิดความรอบคอบ มีความระมัดระวัง ไม่เกิดความผิดพลาด มีความปลอดภัย โดย
การมีสติก ากับทุกการกระท า เกิดสติปัญญาในการด ารงชีวิตเพ่ือน าไปสู่ความเจริญก้าวหน้า) 
  7) การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทางพระพุทธศาสนาจะ
ส่งผลอย่างไร (สามารถด ารงชีวิตได้อย่างไม่เดือดร้อน มีความเป็นอยู่อย่างประมาณตนตามฐานะ ตาม
อัตภาพ ไม่หลงไปตามกระแสของวัตถุนิยม มีอิสรภาพ เสรีภาพ ไม่พันธนาการอยู่กับสิ่งใด) 
  8) หลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงได้แก่อะไรบ้าง ((1) 
มัตตัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักประมานตนเอง (2) สันตุฏฐี ปะระทัง ธะนัง คือ ความมักน้อยเป็น
ทรัพย์อย่างประเสริฐ (มีความเป็นอยู่อย่างสันโดษ) (3) อัตตา หิ อัตตะโน นาโถ คือ ตนนั่นแล เป็นที่
พ่ึงของตน (การพ่ึงตนเอง) (4) มัชฌิมาปฏิปทา คือ ทางสายกลาง 8 ประการ ได้แก่ ความเห็นชอบ 
ด าริชอบ วาจาชอบ การงานชอบ ประกอบอาชีพชอบ เพียรชอบ ตั้งสติชอบ และตั้งสมาธิชอบ (5) 
ธัมมัญญุตา และอัตถัญญุตา คือ รู้จักใช้เหตุผลในการด าเนินชีวิต) 
   9) สังคมในปัจจุบันมีความเติบโตทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก แต่
อุปนิสัยของคนในสังคมกลับเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากขึ้น เพราะเหตุใด (ระบบคุณค่าความเชื่อ
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ด้านจริยธรรมของคนในสังคมลดลง เพราะถูกฟุ้งเฟ้อด้วยการนิยมบูชาวัตถุ ตอบสนองความต้องการ
เพียงส่วนตน สังคมจึงมีแต่ความเห็นแก่ตัว) 
   10) ปัจจุบันพระพุทธศาสนามีบทบาทส าคัญในการพัฒนาสังคมอย่างไร (ช่วย
ขัดเกลาพัฒนาจิตใจของคนในสังคม ให้รู้จักบาปบุญคุณโทษ และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้ที่ท้อแท้
และสิ้นหวังในชีวิต) 
   11) การพัฒนาแบบยั่งยืน หมายความว่าอย่างไร และการพัฒนาแบบยั่งยืนเชิง
พุทธควรมีลักษณะอย่างไร (การพัฒนาเพื่อให้เกิดความสมดุลกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดย
ไม่สร้างปัญหาในอนาคต) 

 12) หลักธรรมและพุทธศาสนสุภาษิตตามกรอบอริยสัจ 4ที่สอดคล้องกับการ 
แก้ปัญหาและพัฒนาสังคมที่นักเรียนได้ท าการสืบค้นมานั้น มีความหมายว่าอย่างไรบ้าง (ผู้สอน
พิจารณาค าตอบของผู้เรียน) 
 13) เพราะเหตุใด อริยสัจ 4 จึงเป็นหลักธรรมส าคัญที่ทุกคนควรน าไปปฏิบัติ  
(เพราะเป็นหลักธรรมที่เป็นสากล เป็นหลักส าคัญในการด าเนินชีวิตในการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล)  

2.2 ผู้สอนเชื่อมโยงค าตอบของผู้เรียนเพื่อน าไปสู่การวางแผนการแก้ปัญหาจากกรณ ี
ตัวอย่างที่แต่ละกลุ่มได้รับมอบหมายไว้ในชั่วโมงที่แล้ว โดยสมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันเสนอความ
คิดเห็นถึงวิธีการ/ แนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าวตามโดยใช้หลักการทางพระพุทธศาสนาตลอดจน
ประยุกต์ใช้หลักธรรมและพุทธศาสนสุภาษิตตามกรอบอริยสัจ 4  

(Obj.1, 5, ความสามารถในการสื่อสาร (ทักษะการอธิบาย), ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต (ทักษะการเชื่อมโยงความรู้)) 

 
ขั้นที่ 3 ขั้นสร้างความรู้ที่ได้จากการแก้ปัญหา (Create) 

สมาชิกแต่ละกลุ่มออกแบบการน าเสนอข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการ/ แนวทางใน
การแก้ปัญหาโดยใช้หลักการทางพระพุทธศาสนาตลอดจนการประยุกต์ใช้หลักธรรมและ              
พุทธศาสนสุภาษิตตามกรอบอริยสัจ 4 โดยแสดงข้อมูลอย่างมีเหตุผล อธิบายถึงความเป็นไปได้และผล
ที่เกิดขึ้นหลังจากใช้วิธีการดังกล่าว (Obj. 6)  

คาบเรียนที่ 3 
ขั้นที่ 4 ขั้นแลกเปลี่ยนแนวทางแก้ปัญหา (Share) 

4.1 ผู้เรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมาน าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาหน้าชั้นเรียน กลุ่มละ 
5 นาทีโดยผู้สอนและผู้เรียนกลุ่มอ่ืน ๆ จะเป็นผู้ท าการประเมินโดยใช้แบบการประเมินการน าเสนอ
การออกแบบวิธีการแก้ปัญหาเรื่อง พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมเมื่อจบการ
น าเสนอในแต่ละกลุ่ม ครูจะให้ผู้เรียนในกลุ่มอ่ืน ๆ ได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
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เป็นไปได้/ เหตุผลสนับสนุนในการแก้ปัญหาดังกล่าว จากนั้นจึงเริ่มการน าเสนอของกลุ่มถัดไป
ตามล าดับโดยตัวแทนกลุ่มที่น าเสนอจะต้องบันทึกความคิดเห็นดังกล่าวเพ่ือน าไปปรับปรุงและ
เพ่ิมเติมข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ แล้วจัดท าเป็นป้ายนิเทศเพ่ือเผยแพร่ความรู้ มีก าหนดส่งในสัปดาห์
ถัดไป 

4.2 เมื่อน าเสนอครบทั้ง 6 กลุ่ม ผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้รับจากการเรียน
เรื่อง พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม และตอบค าถามว่า  “นักเรียนคิดว่า
พระพุทธศาสนาสามารถช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมได้หรือไม่ เพราะเหตุใด” (ได้ เพราะ
พระพุทธศาสนามีหลักส าคัญซึ่งเป็นแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ปัญหาและพัฒนา โดยมุ่งเน้น
การปฏิบัติที่ดีต่อกันด้วยเหตุผลและสติปัญญา อันจะน าไปสู่ประโยชน์สุขและสันติภาพแก่บุคคล 
สังคม และโลก) 

4.3 ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาผลส ารวจเรื่อง “สถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย” โดย
ศูนย์คุณธรรมร่วมกับศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” (http://nidapoll.nida.ac.th) แล้วเขียน
เรียงความในประเด็น “พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม”ความยาว 1 หน้ากระดาษ
เป็นรายบุคคลเพื่อน าส่งในคาบเรียนถัดไป 

(Obj.7, ความสามารถในการสื่อสาร (ทักษะการอธิบาย), ความสามารถในการคิด (ทักษะการ
วิเคราะห์) 
สื่อการสอน 

1. กรณีตัวอย่างปัญหายาเสพติด  
2. กรณีตัวอย่างปัญหาสิ่งแวดล้อม 
3. กรณีตัวอย่างปัญหาการทุจริตคอรร์ัปชัน 
4. กรณีตัวอย่างปัญหาการจราจร 
5. กรณีตัวอย่างปัญหาความยากจน 
6. กรณีตัวอย่างปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและสังคม 
7. หนังสือเรียนพระพุทธศาสนาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   
8. ผลส ารวจเรื่อง “สถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย” 

แหล่งเรียนรู้ 

1. ห้องศูนย์พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

2. เศรษฐกิจพอเพียง.net 

3. http://www.sufficiencyeconomy.orglindex.php 

4. http://www.buddhabucha.net 

5. http://www.visalo.org/article/index.htm 

http://nidapoll.nida.ac.th/index.php?op=polls-detail&id=427
http://www.sufficiencyeconomy.orglindex.php/
http://www.buddhabucha.net/
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บันทึกหลังสอน 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................... ...... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
ปัญหา/ อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................... ...... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................... ......................... 
 
 
     ลงชื่อ...........................................................ผู้สอน 
          (นางสาวเสาวลักษณ์  ศรีสว่าง) 
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รายช่ือสมาชิกกลุ่ม 

1. ......................................................................................... ...............เลขที่................ชั้น………. 
2. ......................................................................................... ...............เลขที่................ชั้น………. 
3. ......................................................................................... ...............เลขที่................ชั้น………. 
4. ......................................................................................... ...............เลขที่................ชั้น………. 
5. ......................................................................................... ...............เลขที่................ชั้น………. 
6. ......................................................................................... ...............เลขที่................ชั้น………. 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์กรณีตัวอย่างปัญหาสถานการณ์ปัญหาสังคมไทย ตามประเด็นที่ก าหนด 
  
ชื่อกรณีตัวอย่าง………………………………………………………………………………………………… 
ที่มา …………………………………………………………………………………………………………………… 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบกิจกรรมกลุ่ม  
เร่ือง การสัมมนาพระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม 

 

 

สภาพปัญหาส าคัญของกรณีตัวอย่างที่ได้รับ คืออะไร 

 

ผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวมีอะไรบ้าง 
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หลักการของพระพุทธศาสนาที่สอดคล้องในการแก้ปัญหาดังกล่าวมีอะไรบ้าง 

อธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหานั้น ได้แก่อะไรบ้าง 

 
 

 

 

 

 

สา
เห



140 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรน าหลักธรรมใดมาเป็นแนวทางการแก้ปัญหา อธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

  

 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับคืออะไร อธิบายพร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ 
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แบบประเมินการน าเสนอการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 
เรื่อง พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม 

 
รายช่ือสมาชิกกลุ่ม 

1. ......................................................................................... ...............เลขที่................ชั้น………. 
2. ......................................................................................... ...............เลขที่................ชั้น………. 
3. ......................................................................................... ...............เลขที่................ชั้น………. 
4. ......................................................................................... ...............เลขที่................ชั้น………. 
5. ......................................................................................... ...............เลขที่................ชั้น………. 
6. .............................................................................. ..........................เลขที่................ชั้น………. 

 
 

ล าดับที ่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1. การออกแบบช้ินงาน    

2. วิธีการแก้ปัญหา    

3. การประเมินความเป็นไปได้ของวิธีการแก้ปัญหา    

4. ความคิดสร้างสรรค ์    

5. การน าเสนอหน้าช้ันเรียน    

รวม คะแนน 

 

ลงช่ือ...................................................ผู้ประเมิน 
                                                                   ............./.................../............... 
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แบบประเมินการจัดท าป้ายนิเทศ 
ในหัวข้อเรื่อง พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม 

 
รายช่ือสมาชิกกลุ่ม 

1. ......................................................................................... ...............เลขที่................ชั้น………. 
2. ......................................................................................... ...............เลขที่................ชั้น………. 
3. ......................................................................................... ...............เลขที่................ชั้น………. 
4. ......................................................................................... ...............เลขที่................ชั้น………. 
5. ......................................................................................... ...............เลขที่................ชั้น………. 
6. ......................................................................................... ...............เลขที่................ชั้น………. 

 

ล าดับที ่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1. องค์ประกอบของการจัดท าป้ายนเิทศ    

2. การประเมินปญัหาที่ก าหนดให ้    

3. การวิเคราะห์หลักการพุทธศาสนาที่สอดคล้องกับปัญหา    

4. การน าหลักการพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้    

5. การน าเสนอมุมมองใหม่ท่ีเป็นประโยชน์    

รวม คะแนน 

 
 

ลงช่ือ...................................................ผู้ประเมิน 
                                                                 ............./.................../................ 
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แบบประเมินเรียงความเพื่อวัดความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้  
ในประเด็น “พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม” 

 
ชื่อ............................................................................................ ชั้น.......................เลขที…่……… 

 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1. ระบุสาระส าคัญ     

2. เชื่อมโยงสาระส าคัญสู่สถานการณ์ใหม่      

3. 
เสนอแนวทางการประยุกต์ความรู้ 
ในสถานการณ์ใหม่ 

   

รวม คะแนน 
 
 

ลงช่ือ...................................................ผู้สอน 
                                                                    ............./.................../.............. 
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ภาคผนวก ค 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและผลวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ตัวอย่างแบบทดสอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 40 ข้อ 
2. ตารางที่ 10 สรุปค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ของ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของ

ผู้เชี่ยวชาญ 

3. ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์ความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้สูตรของ Kuder-

Richardson KR20 KR-20 

4. ตารางที่ 12 คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน SSCS 
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ตัวอย่างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

 
ค าชี้แจง: 1. แบบทดสอบฉบับน้ีเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4  ตัวเลือก จ านวน  60  ข้อ  60  คะแนน 

2.  ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งที่สุดเพียงค าตอบเดียว แล้วใช้ดนิสอ 2B ฝนค าตอบลงใน 
    กระดาษค าตอบ  

 
1. หลักการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืนในพระพุทธศาสนาคือหลักใด 

ก. ฆราวาสธรรม สาราณียธรรม 
ข. ปฏิจจสมุปบาท อิทัปปัจจยตา 
ค. มงคลบาท อิทัปปัจจยตา 
ง. มงคล 38 ประการ  อริยมรรค 

2. ข้อใดมีความหมาย ไม่สัมพันธ์ กับความไม่ประมาท 
ก. การมีสติ 
ข. การรู้ตัวทั่วพร้อม 
ค. ความลังเลสับสน 
ง. ความมีใจไม่เลื่อนลอย 

3. “พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี" การกระท าทุกอย่างมีความสัมพันธ์กับหลักธรรม
ใดในพระพุทธศาสนา  

ก. โลกธรรม 8 
ข. มิจฉาวณิชชา 5  
ค. มัชฌิมาปฏิปทา 
ง. โภคอาทิยะ 5 

4. “การคิดสืบสาวหาเหตุปัจจัยต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์สืบทอดกันมาของสิ่งต่างๆ ท าให้
มองเห็นความจริงของสิ่งนั้นว่าไม่ได้เกิดขึ้นลอย ๆ” จากข้อความนี้เป็นวิธีคิดแบบใด 

ก. คิดจ าแนกโดยเงื่อนไข 
ข. คิดจ าแนกตามความเป็นจริง 
ค. คิดจ าแนกโดยส่วนประกอบ 
ง. คิดจ าแนกโดยความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัย 
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5. ข้อใด ไม่ใช่ หลักค าสอนที่สอดคล้องกับอริยสัจ 4  
ก. ปัญหาย่อมมีสาเหตุ มิได้เกิดข้ึนลอย ๆ 
ข. มนุษย์สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 
ค. การแก้ปัญหาต้องใช้ปัญญาและความเพียร 
ง. ชีวิตและโลกนี้มีความทุกข์และความสุขปะปนกัน 

6.   บุคคลใดต่อไปนี้มีวิธีการค้นคว้าข้อมูลเรื่องพระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและพัฒนา
สังคม ไม่เหมาะสม  

ก. ป้องสอบถามข้อมูลหลักธรรมการสร้างความสามัคคีจากพระอาจารย์สมยศ 
ข. ฝนสืบค้นข้อมูลเรื่องอริยสัจ 4 จากอินเทอร์เน็ต 
ค. หญิงอ่านหนังสือเรื่องการท าพิธีปาหุล 
ง. แนนสังเกตขั้นตอนการฝึกกรรมฐานในกิจกรรมค่ายสามเณรฤดูร้อน 

7. รุจต้องการสืบค้นข้อมูลเรื่อง พระพุทธศาสนาฝึกตนให้ไม่ประมาท เขาควรแสวงหาข้อมูล
ดังกล่าวจากแหล่งข้อใด  

ก. หนังสือเรียนภูมิศาสตร์ 
ข. เจ้าอาวาสวัดบุญรอดธรรมาราม 
ค. อาจารย์ชาวสเปน 
ง. นักเรียนแลกเปลี่ยนชาวอังกฤษ 

8. แหล่งเรียนรู้ใดที่จะช่วยสนับสนุนให้บุคคลเกิดความเข้าใจในสาระส าคัญเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้มากที่สุด 

ก. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี เขตบางกอกน้อย 
ข. โครงการตามพระราชประสงค์ หุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี 
ค. อุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดสุโขทัย 
ง. ไร่ชาฉุยฟง จังหวัดเชียงราย 

9. บุคคลใดต่อไปนี้สามารถน าค าสอนเรื่องอริยสัจ 4 มาใช้แก้ปัญหาได้อย่างไร  
ก. มานะวิเคราะห์ปัญหาให้ชัดแจ้งแล้วรีบท าลายมันเสีย 
ข. มานพวิเคราะห์ปัญหาให้ชัดแจ้งจะพบสาเหตุและก าหนดวิธีแก้ไขได้อย่างถูกต้อง 
ค. มาโนชวิเคราะห์ปัญหาให้ชัดแจ้งแล้วเราจะพบปัญหาพร้อมทั้งวิธีแก้ไขได้อย่างถูกต้อง 
ง. มานีวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาให้ชัดแจ้งแล้วปัญหานั้นๆก็จะหมดไปเองตามธรรมชาติ 
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10. บารมีเคยได้รับการยกย่องเป็นหัวหน้าห้องแต่ต่อมาถูกเพื่อน ๆ ต าหนิ จึงต้องลาออกจาก
ต าแหน่ง ตามหลักธรรมของโลกธรรม เขาควรมีควรคิดเห็นต่อสภาพการณ์ที่ก าลังเผชิญอยู่
อย่างไร  

ก. ปลีกตัวไปอยู่อย่างสันโดษและเก็บตัว 
ข. ยอมรับความจริงและปรับปรุงตัวใหม่ 
ค. ไม่สนใจค าต าหนิและท าตัวร่าเริงเหมือนเดิม 
ง. เศร้าโศกและคร่ าครวญถึงสมัยที่ยังเป็นหัวหน้าห้อง 

11. ข้อใด ไม่ใช่ จุดมุ่งหมายของการศึกษาโลกธรรม 8 เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการด ารงชีวิต 
ก. เพ่ือให้เราเข้าใจโลกสังคมและชีวิตนี้ได้ดีข้ึน 
ข. เพ่ือให้รู้ทันและเข้าใจว่าโลกธรรมนี้เป็นความจริงของโลก 
ค. เพ่ือหลบหลีกเอาชีวิตไปให้หลุดพ้นไม่ต้องเก่ียวข้องกับเรื่องต่าง ๆ 
ง. เพ่ือให้สามารถยกระดับจิตใจและวิถีชีวิตมิได้ตกเป็นทาสของสิ่งต่าง ๆ 

12. พระพุทธศาสนาสอนหลักความเป็นจริงที่เป็นสากลในเรื่องใด  
ก. มนุษย์ใช้ปัญญาหาสาเหตุเพื่อแก้ปัญหาได้ 
ข. ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน 
ค. การท าลายชีวิตเป็นบาป 
ง. ทุกชีวิตต้องเผชิญปัญหาด้วยความไม่ประมาท 

13. การศึกษาที่สมบูรณ์ประกอบด้วยความรู้ในด้านใด 
ก. มีความรู้ทางโลก มีความรู้ทางธรรม 
ข. มีความรู้เข้าใจชุมชน มีความรู้ในหลักจริยธรรม 
ค. มีความรู้ส าหรับประกอบอาชีพ มีความรู้รอบด้าน 
ง. มีความรู้ส าหรับประกอบอาชีพ มีความรู้เข้าใจชุมชน มีความรู้ในหลักจริยธรรม 

14. ข้อใดอธิบายความหมายของการศึกษาที่สมบูรณ์ได้ชัดเจนที่สุด 
ก. การศึกษาทุกศาสตร์อย่างครบถ้วน 
ข. การศึกษาเพ่ือให้ได้ทั้งความรู้คู่คุณธรรม 
ค. การศึกษาที่ท าให้บุคคลมีชีวิตอยู่ได้ด้วยความสงบและความสุข 
ง. การศึกษาให้เกิดประโยชน์ตามเป้าหมายของการด าเนินชีวิต 
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15. หลักธรรมในข้อใดที่จัดเป็นทฤษฎีการศึกษาที่เป็นกระบวนการพัฒนาบุคคลให้เจริญงอก
งามและประสบความส าเร็จในชีวิต 

ก. รัตนตรัย 
ข. ไตรสิกขา 
ค. ไตรทวาร 
ง. ไตรลักษณ์ 

16. เหตุใดพระพุทธศาสนาจึงได้ชื่อว่ามีหลักการที่เป็นสากล 
ก. เพราะสอนเรื่องการพ้นทุกข์ของมนุษย์ 
ข. เพราะผู้คนทั่วโลกรู้จักและยอมรับนับถือ 
ค. เพราะตอบสนองต่อความต้องการของคนท่ัวไป 
ง. เพราะสอนกฎแห่งความเป็นจริงตามธรรมชาติ 

17. พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์มีความสอดคล้องกันในด้านความเชื่ออย่างไร  
ก. ไม่ควรเชื่อสิ่งใดจากเอกสาร 
ข. ควรเชื่อในสิ่งที่ปรากฏชัดเจน 
ค. กาลเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ความจริง 
ง. ก่อนจะเชื่ออะไรจะต้องมีการพิสูจน์ 

18. ข้อใดต่อไปนี้ ให้ข้อมูล ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับหลักการของพระพุทธศาสนากับหลัก
วิทยาศาสตร์ 

ก. วิทยาศาสตร์ถือหลักการว่า ก่อนจะเชื่ออะไรนั้นต้องพิสูจน์ให้ได้เห็นจริงเสียก่อน 
ข. หลักการของพระพุทธศาสนาและหลักการของวิทยาศาสตร์มีทั้งส่วนที่สอดคล้องกัน

และส่วนที่แตกต่างกัน 
ค. วิทยาศาสตร์เน้นการควบคุมธรรมชาติภายนอก แต่พระพุทธศาสนาให้คนควบคุม

จิตใจภายในของตนเอง 
ง. วิทยาศาสตร์ยอมรับสิ่งที่เป็นปัจจัยปรุงแต่ง และสิ่งที่ปัจจัยมิได้ปรุงแต่ง คือนิพพาน

ว่ามีอยู่จริง 
19. บุคคลใดต่อไปนี้ค้นคว้าหาข้อมูลเรื่อง หลักธรรมพื้นฐานของพุทธศาสนากับการศึกษาที่

สมบูรณ์ได้เหมาะสมที่สุด  
ก. พลอยสัมภาษณ์ชาวต่างชาติที่วัดพระแก้วในหัวข้อ “ท าไมคุณเลือกมาเมืองไทย” 
ข. เพชรฟังธรรมเทศนาจากพระครูไพศาล วิสาโล ในหัวข้อ “เกิดมาทั้งที ต้องมีวิชาชีวิต” 
ค. พลเดินทางไปเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวไทยภูเขาที่จังหวัดเชียงราย 
ง. พิณถ่ายภาพจิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ ตอนมารผจญในวัดคงคาราม 
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20. บุคคลใดต่อไปนี้ มีแนวทางการพัฒนาตนเองได้สอดคล้องตามหลักวิปัสสนาปัญญามาก
ที่สุด  

ก. มานพท าแบบทดสอบวัดความสามารถทางสติปัญญาได้ 145 คะแนน 
ข. มานะสอบผ่านหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสาขาวิศวกรรม 
ค. มารวยศึกษาหลักธรรมเรื่องไตรลักษณ์เพ่ือยอมรับการสูญเสียลูกชาย 
ง. มาโนชเรียนจบปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 1 จากมหาวิทยาลัยชื่อดัง 

21. ธรรมนูญของพระพุทธศาสนาตรงกับข้อใด  
ก. หลักไตรลักษณ์ 
ข. หลักธรรมาธิปไตย 
ค. หลักพระธรรมวินัย 
ง. หลักปฏิจจสมุปบาท 

22. ผู้ปกครองประเทศควรยึดหลักธรรมใดในพระพุทธศาสนาจึงจะส่งผลให้สังคมมีความสงบ
สุขและสันติ  

ก. ทิศ 6  
ข. สุข 2 
ค. อริยวัฑฒิ 
ง. อปริหานิยธรรม 7 

23. “เยภุยยสิกา” เป็นหลักการที่สะท้อนความเป็นประชาธิปไตยในหมู่สงฆ์อย่างไร  
ก. มีการใช้เสียงข้างมากในการตัดสินปัญหา 
ข. มีการมอบอ านาจความเป็นใหญ่ให้แก่พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่ง 
ค. ให้ภิกษุสงฆ์เข้าร่วมประชุมท าอุโบสถสังฆกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน 
ง. ให้ภิกษุทุกรูปมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นทั้งในทางคัดค้านและเห็นด้วย 

24. การเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยสอดคล้องกับหลักการใดในพระพุทธศาสนา  
ก. คณาธิปไตย 
ข. โลกาธิปไตย 
ค. ราชาธิปไตย 
ง. อัตตาธิปไตย 
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25. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของประชาธิปไตยในพุทธศาสนา  
ก. พระพุทธเจ้าทรงรับฟังและเคารพมติสงฆ์ 
ข. ภิกษุทุกรูปมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและฟังมติสงฆ์ 
ค. ในการท าสังฆกรรมต่าง ๆ พระสงฆ์ยึดถือประโยชน์สุขของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 
ง. ภิกษุที่เป็นพระอรหันต์มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นในการปฏิบัติกิจกรรมของสงฆ์  

26. ข้อความที่กล่าวว่า “ภิกษุทุกรูปมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น ทั้งในทางคัดค้านและ
ในทางเห็นด้วย” สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยในข้อใด  

ก. สิทธิในการปฏิบัติตน 
ข. สิทธิเสรีภาพในการประชุม 
ค. สิทธิของพระสงฆ์เท่าเทียมกัน 
ง. สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 

27. หากต้องการสืบค้นเรื่อง ลักษณะประชาธิปไตยในพุทธศาสนา ควรเลือกศึกษาผลงานของ
บุคคลใดต่อไปนี้  

ก. Che Guevara บุคคลส าคัญจากการปฏิวัติคิวบา 
ข. Christopher  Wright  ผู้ด าเนินรายการ English Delivery 
ค. Rodrigo Roa Duterte ประธานาธิบดีของประเทศฟิลิปปินส์ 
ง. Dr.Ambedkar สมาชิกสภานิติบัญญัติเมืองบอมเบย์ ประเทศอินเดีย 

28. หากรู้จักระงับความโกรธเม่ือถูกผู้อ่ืนติเตือน พฤติกรรมดังกล่าวมีความสอดคล้องกับการที่
พระพุทธองค์ทรงห้ามมิให้ภิกษุโกรธซึ่งมีนัยแสดงถึงเรื่องใด  

ก. การยึดอุเบกขา 
ข. พระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์ 
ค. ภิกษุต้องควบคุมลดละกิเลส 
ง. การยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง 

29. หากต้องการปกครองบ้านเมืองให้เกิดความสงบสุข ผู้ปกครองควรเลือกน าหลักการใดมาใช้
ในการบริหารประเทศ  

ก. หลักอัตตาธิปไตย 
ข. หลักโลกาธิปไตย 
ค. หลักธรรมาธิปไตย 
ง. หลักทางสายกลาง 
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30. การปะทะกันระหว่างทหารต ารวจกับชาวพุทธ จนกระทั่งลุกลามไปถึงขึ้นต่อสู้เพื่อโค่นล้ม
อ านาจของรัฐบาลเ วียดนาม ที่ มีประธานาธิบดีนับถือคริสต์ศาสนาและกีดกัน
พระพุทธศาสนามาโดยตลอด จากเหตุการณ์นี้ ควรน าหลักธรรมใดมาแก้ปัญหาเหมาะสม
ที่สุด  

ก. พรหมวิหาร 4 
ข. ฆราวาสธรรม 5 
ค. สาราณียธรรม 6 
ง. มัชฌิมาปฏิปทา 

31. การกระท าในข้อใดจัดเป็นมิชฉาวณิชชา 5  
ก. ค้าขายอาวุธ ค้าขายมนุษย์ ค้าขายเนื้อสัตว์ ค้าขายน้ าเมา ค้าขายยาพิษ 
ข. ค้าขายอาวุธ ค้าขายยาเสพติด ค้าขายน้ าเมา ค้าขายสัตว์ ค้าขายยาอี 
ค. ค้าขายอาวุธ ค้าขายเฮโรอีน ค้าขายยาอี  ค้าขายกัญชา ค้าขายน้ าเมา 
ง. ค้าขายอาวุธ ค้าขายยาบ้า ค้าขายเฮโรอีน ค้าขายยาอี ค้าขายน้ าเมา 

32. ปัจจัยใดที่ส่งผลต่อการ ไม่เกิด สันติภาพในโลกปัจจุบัน   
ก. ความต้องการด้านเงินทอง 
ข. การขาดแคลนทรัพยากร 
ค. การเพ่ิมข้ึนของประชากรโลก 
ง. การแสวงหาอ านาจ และผลประโยชน์ 

33. “อยู่ให้เขารัก จากให้เขาคิดถึง” มีความสอดคล้องกับหลักธรรมใด  
ก. สังคหวัตถุ 4 
ข. อปริหานิยธรรม 
ค. กรรม 12  
ง. พรหมวิหาร 4 

34. ข้อใดเป็นการฝึกฝนตนเองให้สูงข้ึนตามล าดับ จากระดับต่ าไปหาระดับสูง  
ก. ระดับอันธพาลปุถุชน ระดับพาลปุถุชน ระดับกัลยาณปุถุชน ระดับอริยบุคคล  
ข. ระดับอันธพาลปุถุชน ระดับกัลยาณปุถุชน ระดับพาลปุถุชน ระดับอริยบุคคล 
ค. ระดับพาลปุถุชน ระดับอันธพาลปุถุชน ระดับกัลยาณปุถุชน ระดับอริยบุคคล  
ง. ระดับพาลปุถุชน ระดับอันธพาลปุถุชน ระดับอริยบุคคล ระดับกัลยาณปุถุชน 
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35. หลักธรรมใดเป็นกระบวนการฝึกหัดอบรมตน  
ก. สิขา 3 
ข. พรหมวิหาร 4 
ค. ฆราวาสธรรม 4 
ง. อปริหานิยธรรม 7 

36. พุทธศาสนสุภาษิตข้อใดต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกฝนอบรมตน 
ก. สุสฺสูส  ลภเต ปญฺญ  
ข. ปมาโท มจฺจุโน ปท  
ค. สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย 
ง. อตฺตาน  ทมยนฺติ ปณฺฑิตา 

37. หากต้องการสืบค้นเรื่อง การสร้างสันติภาพ ควรเลือกศึกษาชีวประวัติของบุคคลใด
ต่อไปนี้  

ก. Alfred Nobels 
ข. Adolf  Hitler 
ค. Nelson Mandela 
ง. Albert Einstein 

38. บุคคลใดศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ “การสร้างสันติภาพ”  
ก. กัมพลเดินทางไปศึกษาหาความรู้ที่วัดทักซัง ประเทศภูฏาน 
ข. แก้วตาเดินทางไปศึกษาหาความรู้ที่พิพิธภัณฑ์ฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น 
ค. กรองแก้วเดินทางไปศึกษาหาความรู้ที่พระธาตุอินทร์แขวน ประเทศเมียนมาร์ 
ง. กานดาเดินทางไปศึกษาหาความรู้ที่พิพิธภัณฑ์ปีนังเปรานากัน ประเทศมาเลเซีย 

39. บุคคลใดต่อไปนี้มี “อิสรภาพ” ตามหลักของพระพุทธศาสนา  
ก. พรทิพย์เปลี่ยนโทรศัพท์มือถือบ่อยครั้ง เพ่ือให้ทันสมัย 
ข. พันธมิตรเก็บเงินซื้อบ้านหลังใหญ่ เพ่ือให้ทัดเทียมกับเพ่ือน 
ค. พลศรุตอยากเป็นแพทย์เพ่ือช่วยชีวิตคน จึงตั้งใจเรียนหนังสืออย่างมาก 
ง. พงศธรเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศบ่อยครั้ง เพ่ือต้องการให้ผู้อ่ืนรู้ว่าตนเองร่ ารวย 

40. บุคคลใดปฏิบัติตนสอดคล้องกับหลักการก าจัดความหวงแหนกีดกั้นเพื่อสร้างสันติภาพ  
ก. ไพบูลย์ซื้อบ้านพักตากอากาศท่ีอ าเภอบางสะพาน 
ข. ด ารงยักยอกเงินของบริษัทเพ่ือน าไปซื้อรถให้ภรรยา 
ค. เกรียงไรรับลูกชายเข้าท างานในกรมต ารวจโดยไม่ต้องผ่านการทดสอบ 
ง. ปราณีน าอาหารไปแจกจ่ายให้แก่ชาวโรฮิงยาที่พักในศูนย์ลี้ภัยชั่วคราว  
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ตารางที ่10  สรุปค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ของแบบทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของ  
ผู้เชี่ยวชาญ 

 
ข้อที ่

 
ข้อค าถาม 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

 
∑R 

 
IOC 

1 2 3 
1 ตามหลักการพระพุทธศาสนามีความเช่ือว่าบุคคลทีไ่ด้รับ

การศึกษาแล้วย่อมมีลักษณะเช่นใด 
+1 +1 +1 3.00 1.00 

2 หลักการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในพระพุทธศาสนาคือ
หลักใด 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3 ข้อใดมีความหมายไมส่ัมพันธ์กับความไม่ประมาท +1 +1 +1 3.00 1.00 
4 การพัฒนาแบบยั่งยืนมีความหมายตามข้อใด +1 +1 +1 3.00 1.00 
5 ลักษณะของเศรษฐกิจพอเพียงตรงหลักการใดใน

พระพุทธศาสนา 
+1 +1 +1 3.00 1.00 

6 พอประมาน มีเหตผุล มภีูมิคุ้มกันที่ดี การกระท าทุกอย่างมี
ความสัมพันธ์กับหลักธรรมใดในพระพุทธศาสนา  

0 +1 +1 2.00 0.67 

7 การคิดสืบสาวหาเหตปุัจจัยต่างๆ ที่มีความสมัพันธ์สืบทอดกัน
มาของสิ่งต่างๆ ท าให้มองเห็นความจริงของสิ่งนั้นว่าไมไ่ด้
เกิดขึ้นลอยๆ จากข้อความนี้เป็นวธิีคิดแบบใด 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

8 การพัฒนาประเทศแบบยั่งยืนเหมาะกับการน าระบบ
เศรษฐกิจใดมาใช้  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

9 การด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงกับความสันโดษมี
ลักษณะเหมือนกันหรือไม่ เพราะอะไร 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

10 ข้อใดไม่ใช่หลักค าสอนที่สอดคล้องกับอริยสัจ 4  +1 +1 +1 3.00 1.00 
11 บุคคลใดต่อไปนี้มีวิธีการค้นหาข้อมูลเรื่องพระพุทธศาสนากับ

การแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมไม่เหมาะสม  

 
+1 

 
+1 

 
+1 

3.00 1.00 

12 รุจต้องการหาข้อมลูเรื่อง พระพุทธศาสนาฝึกตนให้ไม่
ประมาท รจุควรหาข้อมลูจากข้อใด  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

13 หากนักเรียนต้องการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
พระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนควร
เดินทางไปศึกษาแหล่งเรยีนรู้ใด  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

14 หากนักเรียนต้องการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข
ปัญหาสังคมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยนื นักเรียนควรศึกษาจาก
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ยกเว้น ข้อใด  

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที ่10  สรุปค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ของแบบทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของ  
ผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ) 

 
ข้อที ่

 
ข้อค าถาม 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

 
∑R 

 
IOC 

1 2 3 
15 หากนักเรียนต้องการด าเนินชีวิตให้สอดคล้องกับหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ควรเลือกใช้หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา
ใดเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัตติน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

16 ยุวเรตเป็นคนจริงจังกับชีวิตมาก เมื่อประสบความส าเร็จก็ดีใจ
มาก เมื่อลม้เหลวก็เสยีใจมาก กลายเป็นคนอารมณไ์ม่มั่นคง 
ยุวเรตควรศึกษาหลักธรรมใดเพื่อน ามาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  

0 +1 +1 2.00 0.67 

17 นักเรียนสามารถน าค าสอนเรื่องอริยสัจ 4 มาใช้แก้ปัญหาได้
อย่างไร  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

18 นักเรียนเคยได้รับการยกย่องเป็นหัวหน้าห้อง และต่อมาถูก
เพื่อนๆต าหนิ จึงต้องลาออกจากต าแหน่ง แต่ในฐานะที่
นักเรียนได้ศึกษาโลกธรรม ควรมีควรคิดเห็นต่อสภาพการณ์ที่
ก าลังเผชิญอยู่อย่างไร  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

19 ข้อใดแสดงถึงการแก้ปัญหาตามแนวทางของพระพุทธศาสนา
ได้ถูกต้องที่สุด 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

20 ข้อใด ไม่ใช่ จุดมุ่งหมายของการศกึษาโลกธรรม 8 เพื่อน ามา
เป็นแนวทางในการด ารงชีวิต 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

21 พระพุทธศาสนาสอนหลักความเปน็จริงท่ีเป็นสากลในเรื่องใด  +1 +1 +1 3.00 1.00 
22 การศึกษาท่ีสมบรูณ์ประกอบด้วยความรู้ในด้านใด +1 +1 +1 3.00 1.00 
23 การที่พระพุทธเจ้าเสดจ็ไปศึกษาวชิาความรู้จากส านักต่างๆ 

นั้น สอดคล้องกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในข้ันใด 
+1 +1 +1 3.00 1.00 

24 ข้อใดอธิบายความหมายของการศกึษาที่สมบูรณ์ได้ชัดเจน
ที่สุด 

0 +1 +1 2.00 0.67 

25 หลักธรรมในข้อใดที่จัดเป็นทฤษฎกีารศึกษาท่ีเป็น
กระบวนการพัฒนาบุคคลให้เจริญงอกงามและประสบ
ความส าเร็จในชีวิต 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

26 กระบวนการคดิตามนัยแห่งพระพทุธศาสนาท่ีคล้ายกับ
กระบวนการคดิแบบวิทยาศาสตร์ คือวิธีคิดข้อใด 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

27 เหตุใดพระพุทธศาสนาจึงได้ชื่อว่ามีหลักการที่เป็นสากล +1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที ่10  สรุปค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ของแบบทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของ  
ผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ) 

 
ข้อที ่

 
ข้อค าถาม 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

 
∑R 

 
IOC 

1 2 3 
28 พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ มีความสอดคล้องกับด้าน

ความเชื่ออย่างไร  
+1 +1 +1 3.00 1.00 

29 ข้อใดต่อไปนี้ ให้ข้อมูล ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับหลักการของ
พระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร ์

+1 +1 +1 3.00 1.00 

30 ข้อใดสอดคล้องกับค ากล่าวท่ีว่า “พระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์
แห่งการศึกษา” มากที่สุด 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

31 บุคคลใดต่อไปนี้ค้นคว้าหาข้อมูลเรือ่ง หลักธรรมพื้นฐานของ
พุทธศาสนากับการศึกษาท่ีสมบูรณ์ได้เหมาะสมท่ีสดุ  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

32 หากต้องการค้นคว้าหาข้อมลูเรื่อง ความส าคญัของ
พระพุทธศาสนากับการศึกษา ควรเลือกศึกษาผลงานการ
เขียนของบุคคลใดต่อไปนี้  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

33 ชนาธิปต้องการหาความหมายของค าว่า “การศึกษา” ชนาธิป
ควรเดินทางไปสืบค้นได้ที่แหล่งเรยีนรู้ใดต่อไปนี้  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

34 อุษาต้องการค้นคว้าหาข้อมลูเรื่อง หลักการของ
พระพุทธศาสนากับหลักทางวิทยาศาสตร์ อุษาควรค้นคว้าหา
ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ยกเว้น ข้อใดต่อไปนี้  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

35 เมื่อสายปา่นมีความทุกข์ เธอมักจะน าข้อปฏิบัติทางสายกลาง
อริยมรรคมีองค์ 8 มาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต ซึ่งมี
ความสัมพันธ์กับหลักใดในอริยสัจ 4    

+1 +1 +1 3.00 1.00 

36 ข้อใดเหมาะสมที่สดุในการปฏิบัตตินตามหลักการคิดตามนัย
แห่งพระพุทธศาสนา   

+1 +1 +1 3.00 1.00 

37 บุคคลใดต่อไปนี้ มีแนวทางการพฒันาตนเองไดส้อดคล้องตาม
หลักวิปัสสนาปัญญามากท่ีสุด  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

38 บุคคลใดต่อไปนี้ปฏิบตัิตนแบบ“โยนิโสมนสิการ” ตามหลัก
ของพระพุทธศาสนา  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

39 หากนักเรียนรู้จักฝึกส ารวมกายและวาจาให้เรยีบร้อย ตรงกับ
หลักไตรสิกขาข้อใด  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

40 ข้อใดเป็นการปลูกฝังค่านิยมให้แกเ่ด็กโดยวิธีการแห่งศรัทธาท่ี
ดีที่สุด  

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที ่10  สรุปค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ของแบบทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของ 
ผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ) 

 
ข้อที ่

 
ข้อค าถาม 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

 
∑R 

 
IOC 

1 2 3 
41 ธรรมนญูของพระพุทธศาสนาคือขอ้ใด  +1 +1 +1 3.00 1.00 
42 ผู้ปกครองประเทศควรยึดหลักใด สังคมจึงจะมสีันติ  0 +1 +1   
43 การกระท าใด จดัว่าเป็นลักษณะประชาธิปไตยใน

พระพุทธศาสนา  
+1 +1 +1 3.00 1.00 

44 พุทธด ารัสที่ว่า “ผูร้ักตน ไม่ควรเบยีดเบียนผู้อื่น” แสดงว่า
พระพุทธศาสนาให้ความส าคญัในเรื่องใด  
 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

45 “เยภุยยสิกา” เป็นหลักการทางพระพุทธศาสนาทีส่ะท้อน
ความเป็นประชาธิปไตยในหมู่สงฆอ์ย่างไร  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

46 การเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย
สอดคล้องกับหลักการใดในพระพทุธศาสนา  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

47 ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของประชาธิปไตยในพุทธศาสนา  +1 +1 +1 3.00 1.00 
48 ข้อความที่กล่าวว่า “ภิกษุทุกรูปมสีิทธิในการแสดงความ

คิดเห็น ทั้งในทางคัดค้านและในทางเห็นด้วย” สอดคล้องกับ
หลักการประชาธิปไตยในข้อใด  

0 +1 +1 2.00 0.67 

49 การคอรัปชั่นเกิดจากการขาดคุณธรรมประการใดเป็นส าคัญ  +1 +1 +1 3.00 1.00 
50 ข้อใดไม่ใช่หลักประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา  +1  +1 3.00 1.00 
51 หากนักเรียนต้องการสืบค้นเรื่อง ลักษณะประชาธิปไตยใน

พุทธศาสนา ควรเลือกศึกษาผลงานของบุคคลใดต่อไปนี้  
+1 +1 +1 3.00 1.00 

52 บุคคลใดสืบค้นข้อมูลทีเ่กี่ยวกับหลกัประชาธิปไตยใน
พระพุทธศาสนาได้ถูกต้อง 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

53 หากต้องการสืบค้นข้อมูลเกีย่วกับพระพุทธศาสนากับ
การเมือง ควรสืบค้นข้อมูลทีเ่กี่ยวข้อง ยกเว้น ข้อใดต่อไปนี้  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

54 หากต้องการสืบค้นข้อมูลเกีย่วกับ หลักประชาธิปไตยใน
พระพุทธศาสนา ควรสืบค้นข้อมลูที่เกี่ยวข้อง ยกเว้น ข้อใด
ต่อไปนี้  

0 +1 +1 2.00 0.67 
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ตารางที ่10  สรุปค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ของแบบทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของ 
ผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ) 

 
ข้อที ่

 
ข้อค าถาม 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

 
∑R 

 
IOC 

1 2 3 
55 หากนักเรียนรู้จักระงับความโกรธเมื่อถูกผู้อื่นติเตือน แสดงว่า

นักเรียนปฏิบตัิตนสอดคล้องกับการที่พระพุทธองค์ทรงห้ามมิ
ให้ภิกษุโกรธ ซึ่งมีนัยแสดงถึงเรื่องใด  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

56 บุคคลใดปฏิบัติตนสอดคล้องกับ “หลักความเสมอภาค” ตาม
พระพุทธศาสนา  

0 +1 +1 2.00 0.67 

57 หากนักเรียนยดึมั่นในหลัก “ท าดีได้ดี ท าช่ัวได้ช่ัว” แสดงว่า
นักเรียนปฏิบตัิตนตามหลักการใดทางพระพุทธศาสนา 

0 +1 +1 2.00 0.67 

58 หากต้องการปกครองบ้านเมืองให้เกิดความสงบสุข ผู้ปกครอง
ควรเลือกน าหลักการใดมาใช้ในการบริหารประเทศ  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

59 การปะทะกันระหว่างทหารต ารวจกับชาวพุทธ จนกระทั่ง
ลุกลามไปถึงขึ้นต่อสูเ้พื่อโค่นลม้อ านาจของรัฐบาลเวียดนาม 
ที่มีประธานาธิบดีนับถือคริสต์ศาสนาและกีดกัน
พระพุทธศาสนามาโดยตลอด จากเหตุการณ์นี ้ควรน า
หลักธรรมใดมาแก้ปญัหาเหมาะสมท่ีสุด  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

60 หลักธรรมของพระพุทธศาสนาในข้อใด ที่สามารถน าไปใช้ใน
การสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ   

0 +1 +1 2.00 0.67 

61 เป้าหมายของการฝึกฝนตนเองของมนุษย์มุ่งสู่อิสรภาพ คือ 
การหลดุพ้นจากการครอบง าของเรื่องใด  

0 +1 +1 2.00 0.67 

62 การกระท าในข้อใดจัดเป็นมิชฉาวณิชชา 5  +1 +1 +1 3.00 1.00 
63 ปัจจัยใดที่ส่งผลต่อการไม่เกิดสันตภิาพในโลกปัจจบุัน   0 +1 +1 2.00 0.67 

64 “อยู่ให้เขารัก จากให้เขาคดิถึง” มีความสอดคล้องกับ
หลักธรรมใด  

0 +1 +1 2.00 0.67 

65 ข้อใดเป็นการฝึกฝนตนเองให้สูงข้ึนตามล าดับ จากระดับต่ าไป
หาระดบัสูง  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

66 หลักธรรมใดเป็นกระบวนการฝึกหดัอบรมตน +1 +1 +1 3.00 1.00 
67 การฝึกหดัอบรมตนโดยการนั่งสมาธิ ท าให้เรามสีมรรถภาพ

ทางจิตอย่างไร  
+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที ่10  สรุปค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ของแบบทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของ  
ผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ) 

 
ข้อที ่

 
ข้อค าถาม 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

 
∑R 

 
IOC 

1 2 3 
68 แก้วตายึดถือพุทธด ารสัที่ว่า “ผู้รักตนไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่น” 

แสดงว่าเป็นบุคคลที่ให้ความส าคญัในเรื่องใด 
+1 +1 +1 3.00 1.00 

69 พุทธศาสนสุภาษิตข้อใดต่อไปนี้ท่ีเกี่ยวข้องกับการฝึกฝนอบรม
ตน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

70 วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาท่ีองค์การสหประชาชาติ
ประกาศให้เป็นวันสันตภิาพโลก คือ วันใด 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

71 หากนักเรียนต้องการสืบค้นเรื่อง การสร้างสันตภิาพ ควรเลือก
ศึกษาชีวประวัติของบุคคลใดต่อไปนี้  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

72 บุคคลใดศึกษาแหล่งเรยีนรู้ที่สอดคล้องกับ “การสรา้ง
สันติภาพ”  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

73 เมธีต้องการค้นคว้าหาข้อมูลเรื่อง พระพุทธศาสนากับการ
ฝึกหัดอบรมตนและการพึ่งพาตนเอง เมธีควรค้นคว้าหาข้อมลู
จากแหล่งข้อมูลที่เกีย่วข้อง ยกเว้น ข้อใดต่อไปนี้  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

74 หากนักเรียนต้องการสืบค้นเรื่อง การอยู่ร่วมกันอย่างสันตสิุข 
ควรเลือกศึกษาจากแหล่งข้อมลูใดต่อไปนี้  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

75 บุคคลใดต่อไปนี้มี “อิสรภาพ” ตามหลักของพระพุทธศาสนา  +1 +1 +1 3.00 1.00 
76 การฝึกอบรมตนท่ีถูกต้องควรปฏิบตัิอย่างไร  +1 +1 +1 3.00 1.00 
77 บุคคลใดปฏิบัติตนสอดคล้องกับหลักการพยายามก าจดัความ

หวงแหนกีดกั้นเพื่อสร้างสันติภาพ  
+1 +1 +1 3.00 1.00 

78 การพัฒนาสังคมให้เกดิสันติสุขตามแนวทางพระพุทธศาสนาที่
ชาวพุทธควรปฏิบัติได้แก่ข้อใด  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

79 การจะเกดิสันติภาพท่ีแท้จริงควรท าเช่นไร  +1 +1 +1 3.00 1.00 
80 หากต้องการแก้ไขปญัหาสันติภาพ ทางพระพุทธศาสนาเน้น

ให้แก้ไขที่ต้นเหตุนั้น ตรงกับข้อใด  
+1 +1 +1 3.00 1.00 

รวมท้ังฉบับ 0.99 
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ตารางที ่11  ผลการวิเคราะห์ความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผล  
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้สูตร
ของ Kuder-Richardson KR-20 

ข้อที่ ความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) สรุปความหมาย 
1 0.76 0.18 ใช้ไม่ได ้
2 0.43 0.25 ใช้ได้ 
3 0.73 0.30 ใช้ได้ 
4 0.96 0.51 ใช้ไม่ได ้
5 0.90 0.32 ใช้ไม่ได ้
6 0.56 0.27 ใช้ได้ 
7 0.70 0.50 ใช้ได้ 
8 0.63 0.40 ใช้ได้ 
9 0.23 0.00 ใช้ไม่ได ้
10 0.30 0.54 ใช้ได้ 
11 0.36 0.27 ใช้ได้ 
12 0.76 0.44 ใช้ได้ 
13 0.76 0.42 ใช้ได้ 
14 0.80 0.52 ใช้ไม่ได ้
15 0.23 0.00 ใช้ไม่ได ้
16 0.56 0.39 ใช้ได้ 
17 0.53 0.58 ใช้ได้ 
18 0.76 0.65 ใช้ได้ 
19 0.80 0.56 ใช้ไม่ได ้
20 0.60 0.47 ใช้ได้ 
21 0.36 0.48 ใช้ได้ 
22 0.33 0.37 ใช้ได้ 
23 0.86 0.43 ใช้ไม่ได ้
24 0.26 0.36 ใช้ได้ 
25 0.60 0.57 ใช้ได้ 
26 0.33 -0.01 ใช้ไม่ได ้
27 0.50 0.66 ใช้ได้ 
28 0.46 0.48 ใช้ได้ 
29 0.43 0.22 ใช้ได้ 
30 0.50 0.19 ใช้ไม่ได ้
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ตารางที ่11  ผลการวิเคราะห์ความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้สูตร
ของ Kuder-Richardson KR-20 (ต่อ) 

ข้อที่ ความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) สรุปความหมาย 
31 0.40 0.52 ใช้ได้ 
32 0.56 0.36 ใช้ได้ 
33 0.63 0.57 ใช้ได้ 
34 0.56 0.37 ใช้ได้ 
35 0.36 0.57 ใช้ได้ 
36 0.46 -0.06 ใช้ไม่ได ้
37 0.50 0.55 ใช้ได้ 
38 0.46 0.23 ใช้ได้ 
39 0.30 0.09 ใช้ไม่ได ้
40 0.33 -0.16 ใช้ไม่ได ้
41 0.56 0.35 ใช้ได้ 
42 0.36 0.56 ใช้ได้ 
43 0.73 0.68 ใช้ได้ 
44 0.13 0.16 ใช้ไม่ได ้
45 0.26 0.54 ใช้ได้ 
46 0.40 0.39 ใช้ได้ 
47 0.60 0.47 ใช้ได้ 
48 0.50 0.49 ใช้ได้ 
49 0.60 0.47 ใช้ได้ 
50 0.43 0.54 ใช้ได้ 
51 0.50 0.53 ใช้ได้ 
52 0.26 -0.08 ใช้ไม่ได ้
53 0.36 0.41 ใช้ได้ 
54 0.43 0.33 ใช้ได้ 
55 0.60 0.51 ใช้ได้ 
56 0.46 0.44 ใช้ได้ 
57 0.36 0.29 ใช้ได้ 

58 0.70 0.44 ใช้ได้ 

59 0.33 0.29 ใช้ได้ 

60 0.16 0.21 ใช้ไม่ได ้
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ตารางที ่11  ผลการวิเคราะห์ความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้สูตร
ของ Kuder-Richardson KR-20 (ต่อ) 

ข้อที่ ความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) สรุปความหมาย 
61 0.36 -0.03 ใช้ไม่ได ้
62 0.26 0.73 ใช้ได้ 
63 0.46 0.54 ใช้ได้ 
64 0.36 0.33 ใช้ได้ 
65 0.46 0.33 ใช้ได้ 
66 0.43 0.48 ใช้ได้ 
67 0.53 0.24 ใช้ได้ 
68 0.20 0.16 ใช้ไม่ได ้
69 0.46 0.30 ใช้ได้ 
70 0.46 0.37 ใช้ได้ 
71 0.33 0.49 ใช้ได้ 
72 0.46 0.32 ใช้ได้ 
73 0.40 0.54 ใช้ได้ 
74 0.53 0.24 ใช้ได้ 
75 0.70 0.52 ใช้ได้ 
76 0.70 0.60 ใช้ได้ 
77 0.33 0.57 ใช้ได้ 
78 0.40 0.42 ใช้ได้ 
79 0.40 0.50 ใช้ได้ 
80 0.33 0.02 ใช้ไม่ได ้

เฉลี่ย 0.49 0.38 - 
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หมายเหตุ 
1. ข้อสอบข้อที่ 60 มีค่าความยากง่าย (p) = 0.16 จัดเป็นข้อสอบที่ยากเกินไป และข้อสอบข้อที่  

4 5 14 19 และ 23 มีค่าความยากง่าย (p) มากกว่า 0.80 จัดเป็นข้อสอบที่ง่ายเกินไป 
2. ข้อสอบข้อที่ 1 9 15 26 30 36 39 40 44 52 61 68 และ 80 มีค่าอ านาจจ าแนก (r) ต่ า 

กว่า 0.20 จัดเป็นข้อสอบที่ใช้ไม่ได้ควรตัดทิ้ง 
3. รวมตัดข้อสอบออกจ านวน 20 ข้อ คงเหลือ ข้อสอบจ านวน 60 ข้อ 

นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้สูตร 
KR-20 ของ Kuder-Richardson ได้เท่ากับ 0.89 
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ตารางที ่12  คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รปูแบบการเรียนการสอน SSCS 

คนที่ ก่อนเรียน หลังเรียน คนที่ ก่อนเรียน หลังเรียน 

1 33 40 14 28 37 
2 38 49 15 25 37 
3 31 40 16 33 41 
4 26 40 17 30 42 
5 24 37 18 34 40 
6 34 42 19 30 44 
7 32 45 20 29 39 
8 25 39 21 25 37 
9 28 38 22 30 41 
10 33 40 23 31 42 
11 29 42 24 26 38 
12 35 48 25 30 39 
13 29 38 26 35 44 

 เต็ม 60 60 
ก่อนเรียน (𝒙)= 30.12 S.D. = 3.65 

หลังเรียน (𝒙)= 40.73 S.D. = 3.21 
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ภาคผนวก ง 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและผลวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ตัวอย่างแบบวัดความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนา 
2. ตารางที่  13 สรุปค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบวัดความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้วิชา
พระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน SSCS 
3. ตารางที่ 14 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (D) ของแบบวัด
ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ ใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach 
4. ตารางที่ 15 คะแนนความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดย
ใช้รูปแบบการเรียนการสอน SSCS 
5. ตารางที่ 16 คะแนนความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยรูปแบบการเรียนการสอน SSCS จ าแนกตามรายด้าน 
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ตัวอย่างแบบวัดความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม           รายวิชา  32102  พระพุทธศาสนา 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5            ภาคเรียนที่ 2         ปีการศึกษา 2559 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 การสัมมนาพระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม  

 
ชื่อ...............................................................................................................ชั้น.......................เลขท่ี........... 

ค าชี้แจง: จากการศึกษาผลส ารวจเรื่อง “สถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย” โดยศูนย์คุณธรรมร่วมกับศูนย์ส ารวจ
ความคิดเห็น “นิด้าโพล” (http://nidapoll.nida.ac.th/index.php?op=polls-detail&id=427) ให้นักเรียนเขียน
เรียงความในประเด็น “พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม” ความยาว 1 หน้ากระดาษ  โดยมี
องค์ประกอบในการเขียนดังต่อไปนี้   

1) ชื่อเร่ือง 
  2) ค าน า 
  3) เนื้อเร่ือง 
   3.1) ระบุสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด/หลักทางพระพุทธศาสนา 

กับการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม 
3.2) เช่ือมโยงแนวคิด/หลักทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับผลส ารวจข้างต้น 
3.3) เสนอแนวทางการประยุกต์ใช้หลักการ/หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
  กับการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม 

 4) สรุป  
 

เร่ือง  ................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 

http://nidapoll.nida.ac.th/index.php?op=polls-detail&id=427
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ตารางที่  13  สรุปค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบวัดความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ วิชา
พระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน 
SSCS 

 
ประเด็นการประเมิน 

ความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ 

 
∑R 

 
IOC 

1 2 3 

1. เกณฑ์การประเมินมีความเหมาะสมต่อเนื้อหา +1 +1 +1 3.00 1.00 

2. เกณฑ์การประเมินมีความเหมาะสมต่อจุดประสงค์การ

เรียนรู้ 
+1 +1 +1 3.00 1.00 

3. เกณฑ์การประเมินสอดคล้องต่อการวัดความสามารถ 

ในการถ่ายโยงการเรียนรู้ 
+1 0 +1 2.00 0.67 

4. เกณฑ์การประเมินมีความถูกต้องชัดเจน +1 +1 +1 3.00 1.00 

5. เกณฑ์การประเมินมีความละเอียดครบถ้วน +1 +1 +1 3.00 1.00 

รวมทั้งฉบับ 0.99 
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ตารางที่ 14  ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (D) ของ แบบวัด
ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ ใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach 

ข้อที่ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (D) สรุปความหมาย 
1 1.1 0.81  0.50 ใช้ได้ 

1.2 0.71 0.44 ใช้ได้ 
1.3 0.75 0.56 ใช้ได้ 

2 2.1 0.69 0.50 ใช้ได้ 
2.2 0.67 0.22 ใช้ได้ 
2.3 0.58 0.22 ใช้ได้ 

3 3.1 0.69 0.4 ใช้ได้ 
3.2 0.60 0.61 ใช้ได้ 
3.3 0.67 0.67 ใช้ได้ 

4 4.1 0.63 0.67 ใช้ได้ 
4.2 0.58 0.56 ใช้ได้ 
4.3 0.60 0.50 ใช้ได้ 

เฉลี่ย 6.67 0.49  
 

หมายเหตุ 
 1. จากแบบวัดความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้สามารถน าไปใช้ได้ทั้ง 4 ข้อ 
 
 นอกจากนี้ ผู้ วิ จั ย ได้ทดสอบหาค่าความเชื่ อมั่น  ( Reliability)  ของแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach พบว่ามีค่า
เท่ากับ 0.92 
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ตารางที่ 15  คะแนนความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช ้
 รูปแบบการเรียนการสอน SSCS 

คนที ่ คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 คร้ังท่ี 4 เฉลี่ย 
ระดับ

ความสามารถ 
1 5 6 7 9 6.75 ปานกลาง 
2 9 5 7 9 7.5 สูง 
3 4 3 6 7 5 ปานกลาง 
4 4 4 7 7 5.5 ปานกลาง 
5 8 5 5 8 6.5 ปานกลาง 
6 3 3 3 7 4 ปานกลาง 
7 5 5 5 9 6 ปานกลาง 
8 3 3 3 7 4 ปานกลาง 
9 3 3 3 5 3.5 ปานกลาง 
10 3 4 4 7 4.5 ปานกลาง 
11 4 6 6 6 5.5 ปานกลาง 
12 4 7 5 9 6.25 ปานกลาง 
13 6 5 5 7 5.75 ปานกลาง 
14 5 3 4 9 5.25 ปานกลาง 
15 5 3 5 6 4.75 ปานกลาง 
16 3 5 4 7 4.75 ปานกลาง 
17 6 8 8 9 7.75 สูง 
18 6 9 9 7 7.75 สูง 
19 5 6 6 6 5.75 ปานกลาง 
20 3 8 4 5 5 ปานกลาง 
21 4 6 6 5 5.25 ปานกลาง 
22 5 6 5 7 5.75 ปานกลาง 
23 6 4 5 7 5.5 ปานกลาง 
24 8 7 6 6 6.75 ปานกลาง 
25 3 4 5 7 4.75 ปานกลาง 
26 5 9 5 6 6.25 ปานกลาง 

เฉลี่ย 4.80 5.27 5.31 7.07 5.61 ปานกลาง 
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ตารางที่ 16  คะแนนความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนา ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยรูปแบบการเรียนการสอน SSCS จ าแนกตามรายด้าน 

คนที ่
ด้านระบุสาระส าคัญ ด้านเช่ือมโยงสาระส าคัญ เสนอแนวทางการประยกุต์ใช ้

ครั้ง 
1 

ครั้ง 
2 

ครั้ง 
3 

ครั้ง 
4 

เฉลี่ย ครั้ง 
1 

ครั้ง 
2 

ครั้ง 
3 

ครั้ง 
4 

เฉลี่ย ครั้ง 
1 

ครั้ง 
2 

ครั้ง 
3 

ครั้ง 
4 

เฉลี่ย 

1 1 2 1 3 1.75 1 1 3 3 2 3 3 3 3 3 
2 3 1 1 3 2 3 1 3 3 2.5 3 3 3 3 3 
3 2 1 3 3 2.25 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1.75 
4 1 1 1 2 1.25 1 1 3 2 1.75 2 2 3 3 2.5 
5 3 1 1 3 2 2 1 1 2 1.5 3 3 3 3 3 
6 1 1 1 2 1.25 1 1 1 2 1.25 1 1 1 3 1.5 
7 1 1 1 3 1.5 1 1 1 3 1.5 3 3 3 3 3 
8 1 1 1 2 1.25 1 1 1 2 1.25 1 1 1 3 1.5 
9 1 1 1 3 1.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
10 1 2 2 2 1.75 1 1 1 2 1.25 1 1 1 3 1.5 
11 2 2 3 2 2.25 1 2 2 2 1.75 1 2 1 2 1.5 
12 1 2 2 3 2 1 2 1 3 1.75 2 3 2 3 2.5 
13 2 1 1 2 1.5 2 2 1 2 1.75 2 2 3 3 2.5 
14 2 1 2 3 2 1 1 1 3 1.5 2 1 1 3 1.75 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1.25 3 1 3 3 2.5 
16 1 1 2 3 1.75 1 2 1 2 1.5 1 2 1 2 1.5 
17 1 3 3 3 2.5 2 2 2 3 2.25 3 3 3 3 3 
18 2 3 3 2 2.5 2 3 3 3 2.75 2 3 3 2 2.5 
19 1 2 1 2 1.5 1 2 2 2 1.75 3 2 3 2 2.5 
20 1 3 2 2 2 1 3 1 1 1.5 1 2 1 2 1.5 
21 1 3 2 1 1.75 1 2 2 2 1.75 2 1 2 2 1.75 
22 1 3 1 2 1.75 1 2 1 2 1.5 3 1 3 3 2.5 
23 2 1 1 2 1.5 2 1 1 2 1.5 2 2 3 3 2.5 
24 2 2 2 1 1.75 3 2 1 3 2.25 3 3 3 2 2.75 
25 1 1 2 2 1.5 1 2 2 2 1.75 1 1 1 3 1.5 
26 1 3 1 1 1.5 2 3 2 2 2.25 2 3 2 3 2.5 

เฉลี่ย 1.42 1.69 1.62 2.23 1.74 1.38 1.62 1.54 2.19 1.68 2.00 1.96 2.15 2.65 2.19 
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ประวัติผู้วิจัย 

 

ชื่อ-สกุล   นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีสว่าง 

ที่อยู ่ 100/2 หมู่ 13  ต าบลห้วยยาง  อ าเภอทับสะแก  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    

ที่ท ำงำน  โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

ประวัติกำรศึกษำ   

  พ.ศ. 2555  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต  

วิชาเอกสังคมศึกษา  

มหาวิทยาลัยศิลปากร อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

พ.ศ. 2555  ศึกษาต่อระดับปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา  

มหาวิทยาลัยศิลปากร อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
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