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บทคัดย่อภาษาไทย 

60263302 : หลกัสตูรและการสอน แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑติ 
คำสำคัญ : การสอนแบบอริยสัจ 4 / กรณีตัวอย่าง / ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

นาย  กันตภณ  ชื่นกลิ่นธูป : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อ ง หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการสอนแบบอริยสัจ 4 โดยใช้กรณีตัวอย่าง 
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย  คือ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง 

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการสอนแบบ
อริยสัจ 4 โดยใช้กรณีตัวอย่าง 2) เพื่อศึกษาพัฒนาการการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 
ด้วยการสอนแบบอริยสัจ 4 โดยใช้กรณีตัวอย่าง  3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ท่ีมีต่อการการสอนแบบอริยสัจ  4 โดยใช้กรณีตัวอย่าง  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 จำนวน 32 คน โรงเรียนสถาพรวิทยา อำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม  ซึ่งกำลังเรียน
อยู่ ในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2564  เป็นหน่วยวิเคราะห์  ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือ 
ท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้การสอนแบบอริยสัจ 4  โดยใช้กรณีตัวอย่าง  
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
3) แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีมี
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบอริยสัจ 4  โดยใช้กรณีตัวอย่าง สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล  คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน 
แบบ Dependent  

ผลการวิจัยพบว่า 

            1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังเรียนด้วยการสอนแบบอริยสัจ 4 โดยใช้กรณีตัวอย่าง สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

            2. พัฒนาการการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังเรียนด้วยการสอน
แบบอริยสัจ 4  โดยใช้กรณีตัวอย่าง สูงข้ึน 

            3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการการสอนแบบอริยสัจ 4 
โดยใช้กรณีตัวอย่างโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

60263302 : Major (CURRICULUM AND INSTRUCTION) 
Keyword : TEACHING  THE  FOUR  NOBLE TRUTHS  BY  USING  A CASE  STUDY/ ACADEMIC 
ACHIEVEMENT 

MR. KANTAPON CAENKINTUB : THE DEVELOPMENT OF LEARNING 
ACHIEVEMENTON THE BUBDHIST PRINCIPLES OF MATTHAYOMSUEKSA THREE 
STUDENTSUSING THE FOUR NOBLE TRUTHS METHOD WITH CASE STUDY  THESIS 
ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR CHANASITH SITHSUNGNOEN, Ph.D. 

The purpose of this research is 1) to compare the pretest and posttest achievement of 
the subjects titled “the Dhamma of Buddhism” of Mathayomsuksa three students by teaching 
the four noble truths by using a case study 2) to study the development of critical thinking skill 
of Mathayomsuksa three students by teaching the four noble truths by using a case study 3) to 
study the opinions of Mathayomsuksa three students by teaching the four noble truths by using a 
case study. The sample was 32 students in Mathayomsuksa three of Sathaporn Witthaya school 
in Banglen district Nakhon Pathom province during second semester, academic year 2021 are unit 
of analysis which is obtained by simple random method. The instrument that used in the 
research consisted of 1)lesson plan of the four noble truths by using a case study 2) achievement 
test of the subjects titled “the Dhamma of Buddhism” 3) critical thinking skill test and 4) opinion 
questionnaire of Mathayomsuksa three students by teaching the four noble truths by using a case 
study. The data analysis by percentage, mean, standard deviation and t-test dependent. 

The results with follow: 

1. The posttest achievement of the subjects titled “the Dhamma of Buddhism” of 
Mathayomsuksa three students by teaching the four noble truths by using a case study higher 
than pretest achievement, was found statistically significant at .05. 

2. The development of critical thinking skill after learning of Mathayomsuksa three 
students by using a case study is higher. 

3. The opinions of Mathayomsuksa three students by teaching the four noble truths by 
using a case study, as a whole were at a most agree level. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความอนุเคราะห์จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนสิทธิ์  สิทธิ์สูง
เนิน อาจารย์ ดร.สุวิมล  สพฤกษ์ศรี  เเละอาจารย์ ดร.บำรุง  ชำนาญเรือ  ท่ีกรุณาให้ความอนุเคราะห์ เป็นท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์  คอยแนะนำให้คำปรึกษาและแก้ไขข้อบกพร่องจนทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์
ยิ่งข้ึน ตลอดจนให้กำลังใจตลอดระยะเวลาท่ีทำการวิจัยเป็นอย่างดีผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณในความกรุณา  
ของอาจารย์ทุกท่านเป็นอย่างสูง 

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริวรรณ  วณิชวัฒนวรชัย ท่ีกรุณาเป็นประธานสอบในการ
พิจารณาวิทยานิพนธ์และ รองศาสตราจารย์ อนงค์พร  สมานชาติ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ท่ีกรุณาให้คำแนะนำในการ
แก้ไขข้อบกพร่อง ตลอดจนคณาจารย์ในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และคณาจารย์ทุกท่านท่ีให้ความรู้และ
ประสบการณ์อันมีค่ายิ่งแก่ผู้วิจัยตลอดเวลาท่ีศึกษาอยู่ในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้ประสบ
ความสำเร็จได้ 

ขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ ดร.กุลกาญน์ สุวรรณรักษ์  อาจารย์ ดร.อนัน ปั้นอินทร์ และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา  จันทร์ชูสกุล  ท่ีกรุณาให้คำแนะนำ และปรับปรุงเครื่องมือท่ีใช้ประกอบการวิจัย
เพื่อให้เครื่องมือ  ท่ีใช้ในการวิจัยมีคุณภาพ 

ขอบพระคุณ  พระครูถาวรศีลวัตร (พรหม ถาวรสีโล ) ท่ีปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางเลน เจ้าอาวาส
วัดลานคา พระครูไพศาลกิตติวรรณ เจ้าคณะตำบลบางระกำ เจ้าอาวาสวัดเวฬุวนาราม นางสาวนงคราญ            
ชุณอภิชาติ  อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสถาพรวิทยา สิบตำรวจเอก  สาธิต จ้อยเจริญ  ผู้อำนวยการโรงเรียน
สถาพรวิทยา นางสาวกรองกาญจน์  อรุณเมฆ  ตลอดจนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสถาพรวิทยา และผู้ท่ี
ไม่ได้กล่าวนาม ณ ท่ีนี้ทุกท่าน ท่ีกรุณาให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการทำวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้อีกท้ังยังให้
กำลังใจ ความห่วงใยและปรารถนาดีแก่ผู้วิจัยมาโดยตลอด 

ขอบพระคุณ  คุณพ่อวิรัช  คุณแม่หนึ่งฤทัย  ชื่นกลิ่นธูป นางสาวศุภากร ชื่นกลิ่นธูป และครอบครัว 
ท่ีคอยดูแล สนับสนุน ช่วยเหลือ และให้กำลังใจ รวมถึงพี่ ๆ เพื่อน ๆ และน้อง ๆ สาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอนทุกท่านท่ีได้ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และเป็นแรงใจแก่ผู้วิจัยตลอดมา 

หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ก่อให้เกิดคุณค่าและประโยชน์อันใด ผู้วิจัยขอมอบคุณความดีท้ังมวล  แก่ผู้ท่ี
เกี่ยวข้องท้ังหมดท่ีทำให้วิทยานิพนธ์นี้ประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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บทที่ 1  

บทนำ 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

 
 สภาพการณ์ของสังคมโลกในช่วง 2-3 ทศวรรษท่ีผ่านมาต่างเผชิญกับปัจจัยต่างๆ อันนำมาซึ่ง
การเปล่ียนแปลงท้ังทางด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม เช่น กระแสโลกาภิวัตน์ 
กระแสโลกเสรี  การสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน  เป็นต้น  ส่งผลให้การศึกษาในแต่ละสาขา
ต่างพยายามค้นหาองค์ความรู้ใหม่เพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการดำรงอยู่ในสังคมโลกได้อย่าง
ยั่ งยื น   ไม่ เว้ น แม้ แ ต่ ใน แวดวงก าร ศึกษ าของป ระ เทศ ไทยภ ายใต้ ก ารก ำกั บ ดู แลของ
กระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งสภาพสังคมไทยในทศวรรษใหม่ เป็นยุคของความเร็วและความล้ำสมัยของ
เทคโนโลยีการส่ือสารความหลากหลายทางเช้ือชาติ วัฒนธรรมการหล่อหลอมรวมความคิดและความ
เช่ือของกลุ่มคน ท่ีบุคคลในสังคมจะต้องต้ังรับการมีวิถีชีวิตยุคใหม่อย่างมีวิจารญาณ ซึ่งจากสภาพ
สังคมท่ีเปล่ียนแปลง และความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการศึกษาของบุตรหลาน ตลอดจนการเผชิญ
ส่ิงยั่วยุหรือตัวแบบท่ีไม่เหมาะสมต่างๆ รอบตัวก่อให้เกิดปัญหาเด็กและเยาวชนอย่างมากมาย ท้ัง
ปัญหาด้านการปรับตัว ปัญหาด้านอารมณ์และจิตใจปัญหาสุขภาพ ปัญหาความรุนแรง ปัญหาเด็กติด
เกม ปัญหายาเสพติด ปัญหาทางเพศ ฯลฯ โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนท่ีมีทักษะชีวิตต่ำ ขาด
ภูมิคุ้มกันท่ีดีทางสังคม เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐานไปแล้ว อาจจะเป็นคนท่ีไม่ประสบความสำเร็จใน
ชีวิต มีปัญหาทางอารมณ์ จิตใจ และมีความขัดแย้งในชีวิตได้ง่ายครูจึงต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีมี
ประสิทธิภาพให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตท่ีดีเป็นภูมิคุ้มกัน ให้รอดพ้นจากการครอบงำความคิดของส่ือ
เทคโนโลยี และต้ังรับต่อการก้าวรุกทางสังคมอย่างรู้เท่าทัน  (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 2563 : 9)  ดังนั้นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ ง 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่ม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 ได้บัญญัติในเรื่องแนว
ทางการจัดการศึกษาหมวด 4 ตามมาตรา 22 ไว้ว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญท่ีสุดในกระบวนเรียนรู้ ต้อง
สาระการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจรวมท้ัง
ความถนัดของผู้เรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลจัดให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยวิธีต่าง ๆ ตาม
สติปัญญาและความสามารถของตนการจัดการศึกษามุ่งเน้นความสำคัญท้ังด้านความรู้ ความคิด 
ความสามารถคุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อพัฒนาคนให้มีความ
สมดุล โดยยึดหลักผู้เรียนสำคัญท่ีสุด ท้ังนี้หลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)  ยังให้ความสำคัญต่อการแก้ปัญหาสังคมและการพัฒนา
ประเทศโดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้เป็นกำลังท่ีสำคัญของชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 : 6)   
 การจะพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุจุดมุ่งหมายสอดคล้องกับหลักการ วิสัยทัศน์และเจตนารมณ์ 
ของการพัฒนาการศึกษาได้นั้นครูต้องมีการปรับปรุงวิธีการสอนแบบใหม่  ให้นักเรียนเกิดความใฝ่
เรียนรู้ คิดวิเคราะห์เป็น  สามารถเช่ือมโยงเนื้อหาวิชาการกับโลกท่ีเป็นจริง รวมท้ังต้องสร้างความรู้
ความเข้าใจใหม่ว่าการศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์หลายทาง  ท่ีเราสามารถเรียนรู้
จากแหล่งต่างๆได้มากกว่าจากตำราและครูในห้องเรียน ซึ่งหลักการการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ คือ ผู้สอนและผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และผู้เรียนมี
อิสระท่ีเลือกทำกิจกรรมการเรียนการสอนตามความถนัดของตนเอง โดยผู้สอนเป็นผู้ให้คำแนะนำและ
การจัดการเรียนการสอนนั้นจะต้องสอดคล้องกับสภาพสังคม ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนนั้นจึง
ควรให้นักเรียนมีบทบาทในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันนั้นผู้สอนให้ความสำคัญ
กับการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Learner Center) โดยใช้เทคนิควิธีสอนท่ีหลากหลาย
เพื่อท่ีจะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อีกท้ังเป็นการพัฒนา ทักษะต่างๆ แก่ผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นทักษะการ
คิด การส่ือสารการแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีหรือทักษะชีวิต ผู้เรียนมีบทบาทในการทำกิจกรรมการ
เรียนการสอน มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในรูปแบบต่าง ๆ  ท่ีตอบสนองความสนใจหรือ
ความต้องการของผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง (เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม, 2554: 435)  อีกท้ังการ
การจัดการเรียนรู้ท่ีดีจะส่งผลให้นักเรียนเกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ท้ังทางด้านวิชาการความรู้และ
คุณธรรม จริยธรรมด้วย ซึ่งการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 จะต้องมีการเตรียมความพร้อมท้ังทางด้าน
ทักษะและความสามารถให้สอดคล้องกับสาขาอาชีพในปัจจุบันและจำเป็นท่ีต้องมีทักษะในการเรียรู้ 
(learning skills) (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2563: 10) 
 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณภาพตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นั้น เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานท่ี สถานศึกษา/ผู้จัดการศึกษาควรมีการ
ประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครอง ชุมชน เพื่ อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  
สถานศึกษาและผู้จัดการศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้หลากหลายรูปแบบวิธีการตามปรัชญา
และความต้องการในการพัฒนาให้ผู้เรียนบรรลุคุณภาพตามมาตรฐาน โดยอาจสอดแทรกบูรณาการ
สาระวิชาต่าง ๆ รวมท้ังสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เข้าด้วยกัน ตามแนวคิดหรือ
ปรัชญาการศึกษาสภาพและบริบทท่ีมีลักษณะเฉพาะของกลุ่มเป้าหมายนั้น ๆ และควรให้ผู้เรียนได้ฝึก
ความสามารถในการ การจัดการกับสถานการณ์ โดยมีการประยุกต์วิธีการแก้ปัญหาม าใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ และให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง  
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(สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2555 :21) ซึ่งการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมนั้น ครูผู้สอนมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง ท่ีต้องรู้จักนำวิธีการจัดการเรียนรู้ 
หรือเทคนิคการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายมาใช้  กระบวนการจัดการเรียนรู้  ต้องจัดเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน  โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ใช้
เทคโนโลยีและส่ือสารสนเทศให้เป็นประโยชน์  ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงบทบาทได้อย่างไม่มี
ขีดจำกัดและสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา (วิจารณ์  พานิช,  2556: 67)   
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมว่าด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคม ท่ีมี
ความเช่ือมสัมพันธ์กัน และมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย เพื่อช่วยให้สามารถปรับตนเองกับ
บริบทสภาพแวดล้อม  เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ  มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และค่านิยมท่ี
เหมาะสม ได้กำหนดสาระต่าง ๆ ไว้ ดังนี้ 
 1. ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ  
 2. หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิต ระบบการเมืองการปกครองในสังคม
ปัจจุบันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 3. เศรษฐศาสตร์  การผลิต การแจกจ่าย และการบริโภคสินค้าและบริการ  การบริหาร
จัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ  การดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และการนำ
หลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน   
 4. ประวัติศาสตร์  เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการ
ของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน  
 5. ภูมิศาสตร์  ลักษณะทางกายภาพของโลก  แหล่งทรัพยากร และภูมิอากาศของประเทศ
ไทย และภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560: 1-2)  

ปัจจุบันนักเรียนให้ความสนใจต่อพระพุทธศาสนาน้อยลง สวนหนึ่ งเป็นเพราะการ
เปล่ียนแปลงของยุคสมัยท่ีมีการพัฒนาเทคโนโลยีไม่หยุดนิ่ง  (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) , 
2556: 1) ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดของพรรณมา ดวงบุตร (2559: 53) ท่ีกล่าวว่า การจัดกระบวนการ
เรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาท่ีผ่านมา นักเรียนต้องเรียนเนื้อหาสาระมากมาย ซ้ำซ้อน โดยเฉพาะเรื่อง
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาซึ่งเรื่องสำคัญในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ซึ่งการเรียนรู้เรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม เป็นเรื่องท่ียากต่อการทำความเข้าใจสำหรับนักเรียนในปัจจุบัน อีกท้ังไม่ทำให้
นักเรียนเกิดความคิดรวบยอดในการเรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียนขาดการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ไม่
สามารถเห็นความสำคัญและประโยชน์ต่อการเรียนได้ จึงเกิดความเบ่ือหน่ายต่อการเรียนรู้ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีกำหนด ท้ังนี้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาสังคมศึกษา ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในระดับช้ัน
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มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ของโรงเรียนสถาพรวิทยา ท่ีผ่านมายังไม่บรรลุผลสำเร็จเท่าท่ีควร ซึ่งการจัดการ
เรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ในปีการศึกษา 2561-2563 
จากรายงานผลการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา พบว่า ผู้เรียนมีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 60.38  ร้อยละ 53.15 
และร้อยละ 66.06 ตามลำดับ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายท่ีโรงเรียนกำหนดไว้ คือ ผู้เรียนมีคะแนนเฉล่ีย    
ร้อยละ 80 ขึ้นไปและความสามารถในการคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับ ต่ำ  (รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสถาพรวิทยา , 2564: 10)  
นอกจากนี้ จากการสอบถาม (นางสาวปุณยนุช  แก้วเรือง, วันท่ี 20 พฤษภาคม 2563)  ครูผู้สอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนสถาพรวิทยา พบว่า ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ของผู้เรียนส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับ ต่ำ ผู้เรียนขาดความสามารถในการคิด ไม่สามารถ
แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ  
 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิ จัยจึงศึกษาแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจ 4           
ตามแนวทางของสาโรช บัวศรี ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีเน้นให้ ผู้เรียน ได้ฝึกการคิด
แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนเป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยการให้เรียนแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง โดยครูผู้สอนเป็นเพียงผู้ช้ีแนะแนวทาง แนะนำและให้คำปรึกษานอกเหนือจากนั้น
ขึ้นอยู่กับศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนว่าจะเรียนรู้ได้มากเพียงใด อีกท้ังการสอนแบบอริยสัจ 4 
สามารถทำให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์มีความสามารถในการตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล ซึ่งการสอน
แบบอริยสัจ 4 เป็นกระบวนการในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบมีขั้นตอนท่ีเป็นรูปธรรมตามหลัก
พระพุทธศาสนา โดยการสอนแบบอริยสัจ 4 ตามแนวทางของสาโรช บัวศรี (2526: 6 ) มีข้ันตอนดังนี้ 
 1)  ขั้นทุกข์หรือขั้นกำหนดปัญหา คือ การระบุปัญหาท่ีต้องการแก้ไข   
 2)  ขั้นสมุทัยหรือขั้นต้ังสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและต้ังสมมติฐาน   
 3)  ขั้นนิโรธหรือขั้นทดลองและเก็บข้อมูล คือ การกำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการทดลอง
เพื่อพิสูจน์สมมติฐานหรือวิธีการแก้ปัญหาและเก็บรวบรวมข้อมูล   
 4)  ขั้นมรรคหรือขั้นวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลของการแก้ปัญหา คือ สรุปแนวทางการ
แก้ปัญหาและผลการดำเนินการแก้ปัญหาท่ีเกิดขั้นหรือเป็นแนวทางปฏิบัติและให้ลงมือ กระทำหรือ
ปฏิบัติอย่างเต็มท่ีตามแนวทางนั้น 
 ในการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ผู้วิจัยได้ประยุกต์การสอนแบบอริยสัจ 
4 โดยใช้กรณีตัวอย่าง โดยการปรับเปล่ียนวิธีการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่สำคัญและ
จำเป็นต่อตัวนักเรียนอย่างแท้จริง ครูต้องสอนคนให้เป็นมนุษย์ท่ีเรียนรู้การใช้ทักษะการคิดเพื่อการ
ดำรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ครูจึงควรเป็นผู้ออกแบบและอำนวยความสะดวก ( facilitate) ในการ
เรียนรู้ท่ีให้นักเรียนได้ศึกษากรณีปัญหาท่ีเป็นสถานการณ์ในปัจจุบัน ท่ีเกี่ยวข้องกับตัวผู้เรียน  ได้รู้จัก
คิดวิเคราะห์ประเด็นหรือสถานการณ์ ท่ีจะนำไปสู่การกระตือรือร้นท่ีจะสืบค้น รวบรวมความรู้จาก
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แหล่งต่าง ๆ มาสนับสนุนหรือโต้แย้งคำตอบ พัฒนาทักษะการตัดสินใจ และนำเสนอแนวทาง
แก้ปัญหา สร้างเป็นกระบวนทัศน์ใหม่แทนของเดิม ซึ่งการสอนแบบอริยสัจ 4  เป็นหลักการท่ีสามารถ
นำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี  และมีความเป็นสากลสามารถนำมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้  เช่น ปัญหาสังคม ปัญหาการศึกษา  ปัญหาด้านอาชญากรรม เป็นต้น บุคคลท่ี
เรียนรู้หรือเข้าใจอริยสัจ 4 ก็จะเข้าใจปัญหาท่ีเกิดขึ้นว่าคืออะไร มีสาเหตุมาจากส่ิงใด จะเกิดผล
อย่างไรและมีวิธีการ หรือกระบวนการแก้ปัญหาอย่างไร จึงเป็นกระบวนการท่ีทำให้รู้จักคิดหาทาง
ออกของปัญหาได้อย่างเป็นระบบ หลักการสำคัญคือ ต้องพิจารณาให้ดีหรือมองให้ออกว่าอะไรคือตัว
ปัญหาและอะไรคือสาเหตุท่ีทำให้เกิดปัญหา จึงจะสามารถหาทางแก้ไขได้ถูกวิธี (พระปัญญาวรวัฒน์ 
สิริภทฺโท, 2555: 215)  และการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีตัวอย่างเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้
รูปแบบหนึ่ง  ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอีกท่ีสามารถยกระดับผลการเรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและผู้เรียนได้วิเคราะห์สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริงมีส่วนร่วมในกลุ่มมี
โอกาสทำงานร่วมกันและได้พัฒนาการวิเคราะห์สถานการณ์โดยใช้ความรู้ท่ีเป็นข้อเท็จจริงประกอบ 
รู้จักวางแผนปฏิบั ติการและรู้จักตัดสินใจ (ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน , 2560 : 33) ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ Santos (1994,  อ้างถึงในปรณัฐ กิจรุ่งเรือง, 2553: 13) ท่ีพบว่าวิธีการสอนโดยใช้
กรณีตัวอย่างจะทำให้เกิดการคิดวิเคราะห์ได้อย่างง่ายดาย  และเป็นวิธีท่ีถูกต้องแม่นยำในการเพิ่ม
ความเข้าใจเกี่ยวกับช้ันเรียน  โรงเรียน  และบริบทของสังคม เช่นเดียวกับผลการวิจัยของ  Powell 
(1944  อ้างถึงในปรณัฐ  กิจรุ่งเรือง, 2553: 13)  ท่ีพบว่าวิธีสอนโดยใช้กรณีตัวอย่างจะเกิดประโยชน์
ต่อการเรียนรู้ท่ีเน้นความสามารถในการแก้ปัญหา และส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ให้แก่
ผู้เรียนได้ดี  (ปรณัฐ  กิจรุ่งเรือง ,2553: 55, ทิศนา  แขมมณี, 2558: 364) นอกจากนี้ ประเสริฐ สิทธิ
จิรพัฒน์  (2556: ก) ได้กล่าวถึงผลการวิจัยในการใช้กระบวนการเรียนรู้โดยใช้กรณีตัวอย่างว่าสามารถ
ส่งผลให้พัฒนาการทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาดีขึ้น การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกรณี
ตัวอย่าง เป็นวิธีสอนท่ีช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิด
แก้ปัญหา ช่วยให้ผู้เรียนมีมุมมองท่ีกว้างขึ้นและเป็นวิธีสอนท่ีช่วยให้ผู้เรียนได้เผชิญปัญหาท่ีเป็น
สถานการณ์จริง และได้ฝึกแก้ปัญหาช่วยให้ผู้เรียนเกิดความพร้อมท่ีจะแก้ปัญหาเมื่อเผชิญปัญหานั้นใน
สถานการณ์จริง อีกท้ังยังเป็นวิธีสอนท่ีช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนสูงส่งเสริมปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียน และส่งเสริมการเรียนรู้จากกันและกัน และการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีตัวอย่าง  ยัง
เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีช่วยพัฒนาทักษะการคิดท่ีหลากหลายของผู้เรียนท้ังทักษะการคิด
ระดับต่ำไปจนถึงการคิดระดับสูง และเป็นวิธีสอนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองการเรียนรู้เป็นกลุ่ม 
และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วย  
 

 จากขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีกล่าวมาผู้วิจัยเห็นว่าการสอนแบบอริยสัจ 4  โดยใช้   
กรณีตัวอย่าง เหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกหนึ่งท่ีทำให้นักเรียน มีทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
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ยิ่งขึ้น และสามารถนำกระบวนการคิดหรือวิธีการตามหลักอริยสัจ 4 ไปประยุกต์ร่วมกับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้รูปแบบกรณีตัวอย่างเพื่อยกระดับมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะ
นำวิธีการดังกล่าวไปพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการสอนแบบอริยสัจ 4  โดยใช้กรณีตัวอย่าง ของโรงเรียนสถาพร
วิทยา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับการสอนแบบอริยสัจ 4  โดยใช้กรณีตัวอย่าง เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิ เคราะห์  เรื่อง หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินการศึกษาค้นคว้า แนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 
 แนวคิดการสอนแบบอริยสัจ 4 
 การจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจ 4  เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยการให้
ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ตามแนวทางของสาโรช บัวศรี สาโรช บัวศรี (2526 : 6)  เป็นการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน ดังนี้ 
 1)  ขั้นทุกข์หรือขั้นกำหนดปัญหา คือ การระบุปัญหาท่ีต้องการแก้ไข 
 2)  ขั้นสมุทัยหรือขั้นต้ังสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและต้ังสมมติฐาน 
 3)  ขั้นนิโรธหรือขั้นทดลองและเก็บข้อมูล คือ การกำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการทดลอง
เพื่อพิสูจน์สมมติฐานหรือวิธีการแก้ปัญหาและเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4)  ขั้นมรรคหรือขั้นวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลของการแก้ปัญหา คือ สรุปแนวทางการ
แก้ปัญหาและผลการดำเนินการแก้ปัญหาท่ีเกิดขั้นหรือเป็นแนวทางปฏิบัติและให้ลงมือ กระทำหรือ
ปฏิบัติอย่างเต็มท่ีตามแนวทางนั้น 
 
 แนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีตัวอย่าง 
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีตัวอย่าง (Case study) เป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีนำ
สถานการณ์ เหตุการณ์ ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในสังคมหรือเรื่องราวต่างๆ  ท่ีเกิดขึ้นจริงมาใช้เป็นกรณี
ตัวอย่างให้นักเรียนได้อภิปรายร่วมกัน เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้และเช่ือมโยงความรู้ไปสู่การ
หาทางออก  และแนวทางการป้องกันแก้ไขร่วมกัน  (Herried  1997  อ้างถึงใน ภัทราทิพย์            
ท รงบุ ญ ญ า , 2556: 9 ;  Shulman, 1992: 21, อ้ า งถึ ง ใน  ป รณั ฐ   กิ จ รุ่ ง เรื อ ง , 2553: 37 ;              

ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง, 2553: 37 ; ประเสริฐ สิทธิจิรพัฒน์, 2556: 3 ; ทิศนา  แขมมณี, 2558: 362 ;   
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ธัญวลัย  กุลวงษ์ , 2557: 24 ; ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์ , 2558 : 334 ;  เกศรา  คณฑา,  2559: 20 ;          
ชนสิทธิ์  สิทธิ์สูงเนิน,  2560: 22 ; วันเพ็ญ  สุลง,  2561: 35 )  
 

 แนวคิดการคิดวิเคราะห์ 
การคิดวิเคราะห์ถือเป็นทักษะท่ีมีความจำเป็นท่ีใช้ในการจำแนกแยกแยะ  องค์ประกอบของ 

ส่ิงต่างใดๆ  อย่างรอบคอบตามหลักการของเหตุผล โดยมีหลักฐานอ้างอิงเพื่อหาข้อสรุปท่ีชัดเจน  ซึ่ง
ผู้วิ จัยได้ดำเนินการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับการคิดวิ เคราะห์  (Piaget, อ้างถึงใน            
พรรณี ช เจนจิต , 2548: 87 – 91; Bruner, อ้างถึงใน ประสาท อิศรปรีดา , 2523: 133 – 136; 
Sternberg, 1985: 97-107  อ้างถึงใน:  ปรีดาวรรณ  อ่อนนางใย, 2555: 16-17 ; Marzano, 2001 : 
30–60, อ้างถึงใน ประพันธศิริ  สุเสารัจ, 2553: 58)  ซึ่งท้ังนี้ผู้วิจัยได้สังเคราะห์องค์ประกอบของการ
คิดวิเคราะห์ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบดังนี้ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 
2548:  52;  เก รี ย ง ศั ก ด์ิ   เจ ริญ วง ศ์ ศั ก ด์ิ , 2549: 26; Bloom 1956 ;  Hudgins 1977 : 95,     
Marzano 2001,  อ้างถึงใน  ประพันธ์ศิริ  สุเสารัจ, 2553: 59)  

1) ทักษะการจำแนก  หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะองค์ประกอบย่อย ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์  เรื่องราว  และสถานการณ์ให้เข้าใจอย่างมีหลักเกณฑ์และสามารถบอก
รายละเอียดต่างๆได้อย่างถูกต้อง 

2)  ทักษะการจัดหมวดหมู่  หมายถึง  ความสามารถในการจัดประเภท จำลำดับ จัดกลุ่มของ
เหตุการณ์  เรื่องราว  และสถานการณ์ท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกันเข้าด้วยกัน  

3) ทักษะการเช่ือมโยง  หมายถึง  ความสามารถในการเช่ือโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลต่างๆ
ว่ามีลักษณะความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกันอย่างไร 

4) ทักษะการสรุปความ  หมายถึง  ความสามารถในการสรุปประมวลข้อมูล หรือจับประเด็น 
จากเหตุการณ์  เรื่องราว  และสถานการณ์ท่ีกำหนดให้ได้ 

5) ทักษะการประยุกต์ หมายถึง  ความสามารถในการนำความรู้  หลักการ  และทฤษฎีมา
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ  และสามารถคาดคะเนหรือพยากรณ์เหตุการณ์  เรื่องราวท่ีจะเกิดข้ึน
ในอนาคตได้อย่าง มีเหตุผล 
 จากการศึกษาแนวคิด  หลักการ  ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัย  ผู้วิจัยได้สรุปเป็น
กรอบแนวคิด  การวิจัย ดังนี้ 
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แผนภูมิท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

      ทฤษฎี     ตัวแปรต้น   ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวคิดการสอนแบบอริยสัจ 4  
  - สาโรช บัวศรี (2526 : 6)   
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีตัวอย่าง 
 -Herried  (1997  อ้างถึงใน   
ภัทราทิพย์ ทรงบุญญา, 2556: 9)   
 -Shulman, (1992: 21,  อ้างถึงใน 
ปรณัฐ  กิจรุ่งเรือง, 2553: 37) 
-ปรณัฐ  กิจรุ่งเรือง (2553: 37)  

 -ประเสริฐ สิทธิจิรพัฒน์ (2556:3)  
 -ทิศนา  แขมมณี (2552: 362)  
 -ธัญวลัย  กุลวงษ์ (2557: 24)  
 -ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2558 : 334)  
 -เกศรา  คณฑา  (2559: 20)  
 -วันเพ็ญ  สุลง  (2561: 35) 
  แนวคิดการคิดวิเคราะห ์
  - ทฤษฎีเก่ียวกับการคิดวิเคราะห์ของ 
Bruner 
  -  ทฤษฎีเก่ียวกับการคิดวิเคราะห์ของ 
Sternberg 
  - ทฤษฎีเก่ียวกับการคิดวิเคราะห์ของ 
Marzano 
-  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน (2548:  52) -  เกรียงศักด์ิ  
เจริญวงศ์ศักด์ิ  (2549: 26) 
- Bloom (1956) 
-  Hudgins (1977 : 95)  
 -Marzano (2001,  อ้างถึงใน  
ประพันธ์ศิริ  สุเสารัจ, 2553: 59) 
 
 

การสอนแบบอริยสัจ 4 โดยใช้
กรณีตัวอย่าง  
ประกอบด้วยข้ันตอนดังน้ี 
  1) ข้ันทุกข์หรือข้ันกำหนดปัญหา   
  2) ข้ันสมุทัยหรือข้ันต้ังสมมติฐาน  
  3) ข้ันนิโรธหรือข้ันทดลองและเก็บ
ข้อมูล  
  4) ข้ันมรรคหรือข้ันวิเคราะห์ข้อมูล
และสรุปผล 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เรื่อง หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
2. การคิดวิเคราะห์ 
3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่
มีต่อการสอนแบบอริยสัจ 4 
โดยใช้กรณีตัวอย่าง 
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คำถามการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการสอนแบบอริยสัจ 4 โดยใช้กรณีตัวอย่าง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่ 

2.  พัฒนาการการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการสอนแบบอริยสัจ 4  
โดยใช้กรณีตัวอย่าง สูงขึ้นหรือไม่  

3. ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการสอนแบบอริยสัจ 4 โดยใช้กรณี
ตัวอย่าง อยู่ในระดับใด 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ก่อนเรียน
และหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการสอนแบบอริยสัจ 4 โดยใช้กรณีตัวอย่าง 

2. เพื่อศึกษาพัฒนาการการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ด้วยการสอน  
แบบอริยสัจ 4 โดยใช้กรณีตัวอย่าง 

3.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการการสอนแบบอริยสัจ 
4  โดยใช้กรณีตัวอย่าง 

 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา  
ปีท่ี  3 ด้วยการสอนแบบอริยสัจ 4 โดยใช้กรณีตัวอย่าง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  

2. พัฒนาการการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ด้วยการสอนแบบอริยสัจ 4  
โดยใช้กรณีตัวอย่าง  สูงขึ้น 
 

ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการสอนแบบอริยสัจ 4  โดยใช้กรณีตัวอย่าง ซึ่งได้กำหนด
ขอบเขตการวิจัยไว้ดังนี้ 

1. ตัวแปรที่ศึกษา 
  1.1  ตัวแปรต้น 

 การสอนแบบอริยสัจ 4 โดยใช้กรณีตัวอย่าง 
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1.2  ตัวแปรตาม 
1)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
2)  การคิดวิเคราะห์ 
3)  ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการสอนแบบอริยสัจ 4 โดยใช้กรณี

ตัวอย่าง 
 

2.  ประชากร 
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนสถาพรวิทยา   

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ท่ีกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2564  จำนวน  2  ห้องเรียน  รวม 65 คน 

3.  กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ห้อง 3/1  โรงเรียน
สถาพรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครปฐม  ท่ีกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 
2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 32 คน  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่มด้วยวิธีการจับสลาก 
 4.  เนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง 
 เนื้อหาท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นำมาจากเนื้อหาของรายวิชา สังคมศึกษา  5          
(ส23101)  หน่วยการเรียนรู้ ท่ี 2  เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3          
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งมีเนื้อหาสาระการเรียนรู้ คือ       
1) พระรัตนตรัย  2) อริยสัจ 4  3) พุทธศาสนสุภาษิต  สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
มาตรฐาน ส 1.1 รู้ และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา
ท่ีตนนับถือและศาสนาอื่น  มีศรัทธาท่ีถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข  ตัวช้ีวัด ม.3/6 อธิบายสังฆคุณ และข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4  หรือหลักธรรมของ
ศาสนาท่ีตนนับถือตามทีกำหนดและม.3/7 เห็นคุณค่า และวิเคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักธรรมใน
การพัฒนาตนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานและการมีครอบครัว 
 5.  ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 
 ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจัย คือดำเนินการภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 โดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ สัปดาห์ละ 2 ช่ัวโมง รวม 6 สัปดาห์  รวมท้ังส้ิน 12 ช่ัวโมง (ไม่รวมการทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียน) 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 การสอนแบบอริยสัจ 4 โดยใช้กรณีตัวอย่าง หมายถึง การจัดจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีนำ
หลักธรรม ทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ตามแนวคิดของ สาโรช บัวศรี (2526 : 6) ประกอบด้วย 4 
ขั้นตอน คือ  ขั้นทุกข์หรือขั้นกำหนดปัญหา  ขั้นสมุทัยหรือขั้นต้ังสมมติฐาน ขั้นนิโรธหรือขั้นทดลอง
และเก็บข้อมูล ขั้นมรรคหรือขั้นวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล โดยมีการนำสถานการณ์ เหตุการณ์ 
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในสังคมหรือเรื่องราวต่างๆท่ีเกิดขึ้นจริง  มาให้นักเรียนได้อภิปรายร่วมกัน เพื่อให้เกิด
การแลกเปล่ียนเรียนรู้  และเช่ือมโยงความรู้ไปสู่การหาทางออกและแนวทางการป้องกันแก้ไขร่วมกัน 
 
 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนท่ีได้จากการทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียนด้วยการสอนแบบอริยสัจ 4 โดยใช้กรณีตัวอย่าง รายวิชา สังคมศึกษา 5 (ส23101)  หน่วยการ
เรียนรู้ท่ี 2  เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (ส 1.1 ม.3/6 , ม.3/7)  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3      
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็น แบบปรนัย      
4 ตัวเลือก จำนวน 50 ข้อ 

 
การคิดวิเคราะห์  หมายถึง  ความสามารถในการในการจำแนก  แยกแยะ เปรียบเทียบ

ข้อมูลของเรื่องราวเหตุการณ์ต่าง ๆ  โดยการหาข้อมูลหรือหลักการท่ีมีความเช่ือมโยงสัมพันธ์กัน  
หรือข้อมูลท่ีสามารถอ้างอิงได้มายืนยันเพื่อพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจสรุปความ ซึ่งวัดจาก
การทำแบบทดสอบท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยเป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย  จำนวน 3 ข้อ  มีองค์ประกอบ 
5 ด้าน  ได้แก่   

1) ทักษะการจำแนก  หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะองค์ประกอบย่อย ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์  เรื่องราว  และสถานการณ์ให้เข้าใจอย่างมีหลักเกณฑ์ 

 2)  ทักษะการจัดหมวดหมู่  หมายถึง  ความสามารถในการจัดประเภท จัดลำดับ จัดกลุ่ม
ของเหตุการณ์  เรื่องราว  และสถานการณ์ท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกันเข้าด้วยกัน  

3) ทักษะการเช่ือมโยง  หมายถึง  ความสามารถในการเช่ือโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลต่างๆ
ว่ามีลักษณะความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกันอย่างไร 

4) ทักษะการสรุปความ  หมายถึง  ความสามารถในการสรุป หรือจับประเด็นจากเหตุการณ์  
เรื่องราว  และสถานการณ์ท่ีกำหนดให้ได้ 
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5) ทักษะการประยุกต์ หมายถึง  ความสามารถในการนำความรู้  หลักการ  และทฤษฎี      
มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ  ได้อย่างมีเหตุผล 

 
ความคิดเห็นของนักเรียน  หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนท่ีมี ต่อการสอนแบบ

อริยสัจ 4 โดยใช้กรณีตัวอย่าง ใน 3 ด้าน  ได้แก่ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน 5 ข้อ ด้านบรรยาย
กาศการเรียนรู้ จำนวน 5 ข้อ และประโยชน์ท่ีได้รับ จำนวน 5 ข้อ รวมเป็น 15 ข้อ ซึ่งวัดได้จากการ
ทำแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น  มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ  ตามแนวคิด
ของ Likert ได้แก่  มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยท่ีสุด 

 
นักเรียน  หมายถึง ผู้ท่ีกำลังศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียน    

ท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  โรงเรียนสถาพรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
นครปฐม   
 
 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  มีพัฒนาการการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น และเกิดการ
เรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขั้น ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

2. ครูสามารถนำแนวการสอนแบบอริยสัจ 4 โดยใช้กรณีตัวอย่าง  ไปประยุกต์ใช้ในการสอน
สาระอื่นของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  เช่น  สาระประวัติศาสตร์  
เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เป็นต้น 

3. โรงเรียนสามารถนำองค์ความรู้และกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไปประยุกต์ในการ
บริหารงานอื่นๆได้ 
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บทที่ 2  

วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการสอนแบบอริยสัจ 4  โดยใช้กรณีตัวอย่าง  ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้
ศึกษา  เอกสาร  แนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้  

 
 1. หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสถาพรวิทยา (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 2. เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการสอนแบบอริยสัจ 4 
 3. เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีตัวอย่าง 
 4. เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์ 
  
  

หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสถาพรวิทยา (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสถาพรวิทยา (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   
 วิสัยทัศน์ 
 โรงเรียนสถาพรวิทยา มุ่งผลิตผู้เรียนเป็นใฝ่รู้  ใฝ่เรียน เลิศล้ำคุณธรรม  น้อมนำศาสตร์
พระราชา พัฒนาชีวิต ห่างไกลสารเสพติดและอบายมุขเพื่อเป็นพลเมืองโลกท่ีดีสู่มาตรฐานสากล 
 
 พันธกิจ 
 1. พัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานด้านวิชาการให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ 
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และทักษะชีวิต 
 3. น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 4. พัฒนาผู้เรียนให้ห่างไกลจากสารเสพติดและอบายมุข เพื่อเป็นพลโลกท่ีดี 
 5. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้เป็นมืออาชีพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 6. บริหารจัดการโรงเรียนเป็นฐานด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
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จุดมุ่งหมาย 
 โรงเรียนสถาพรวิทยา มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มี ความสุข มีศักยภาพใน
การศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกำหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิด กับผู้เรียน เมื่อจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ดังนี้ 
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัย และปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมี
ทักษะชีวิต 
 3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย 
 4. มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 5. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนา ส่ิงแวดล้อม 
มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งทำประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันใน สังคมอย่างมีความสุข 
 
 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้
ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง  
 2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด
อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบเพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ได้
อย่างเหมาะสม 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง  ๆ       
ท่ีเผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูล สารสนเทศ  
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่างๆ ไปใช้ใน
การดำเนินชีวิตประจำวัน  
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้เทคโนโลยีด้าน
ต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้    
 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
   2. ซื่อสัตย์สุจริต  
   3. มีวินัย 
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   4. ใฝ่เรียนรู้  
   5. อยู่อย่างพอเพียง  
   6. มุ่งมั่นในการทำงาน  
   7. รักความเป็นไทย  
   8. มีจิตสาธารณะ 
 
 

โครงสร้างรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ของโรงเรียนสถาพรวิทยา  

คำอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    วิชา ส23101 สังคมศึกษา 5 

รายวิชา พื้นฐาน          จำนวน 1.5 หน่วยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2      จำนวน 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 

   ศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศต่างๆท่ัวโลก และการนับถือพระพุทธศาสนา
ของประเทศเหล่านั้นในปัจจุบัน ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะท่ีช่วยสร้างสรรค์อารยธรรม
และความสงบสุขให้แก่โลก สัมมนาพระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
อย่างยั่งยืน พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่างๆ สรุปและวิเคราะห์พุทธประวัติ (ปฐมเทศนา โอวาท
ปาฏิโมกข์) พระอัญญาโกณฑัญญะ พระมหาปชาบดีเถรี พระเขมาเถรี พระเจ้าปเสนทิโกศล นันทิ
วิสาลชาดก สุวัณณหังสชาดก พระรัตนตรัย (สังฆคุณ 9) อริยสัจ 4 ทุกข์ (ขันธ์ 5) สมุทัย (หลักกรรม) 
นิโรธ (อัตถะ 3) มรรค (มรรค  มีองค์ 8 ปัญญา 3 สัปปุริสธรรม 7 บุญกิริยาวัตถุ 10 อุบาสกธรรม 7 
มงคล 38) พุทธศาสนสุภาษิต การปฏิบัติตนตามหลักธรรม พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิ โส
มนสิการ 2 วิธี คือวิธีคิดแบบอริยสัจ และวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย สวดมนต์แปลและแผ่เมตตา วิธี
ปฏิบัติและประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญปัญญา การฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญาตาม
หลักสติปัฎฐานเน้นอานาปานสติ วิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญาไปใช้ในชีวิตประจำวัน วิ ถีการ
ดำเนินชีวิตของ  ศาสนิกชนศาสนาอื่นๆ หน้าท่ีของภิกษุในการปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยและ
จริยาวัตรอย่างเหมาะสม การปฏิบัติต่อพระภิกษุในงานศาสนพิธีท่ีบ้าน การสนทนา การแต่งกาย 
มรรยาทการพูดกับภิกษุตามฐานะ การเป็นศิษย์ตามหลักทิศเบ้ืองขวาในทิศ 6 ของพระพุทธศาสนา 
การปฏิบัติหน้าท่ีชาวพุทธตามพุทธปณิธาน 4 ในมหาปรินิพพานสูตร พิธีทำบุญ งานมงคล งาน
อวมงคล  การนิมนต์พระภิกษุ การเตรียมท่ีต้ังพระพุทธรูปและเครื่องบูชา การวงด้ายสายสิญจน์ การ
ปูลาดอาสนะ การเตรียมเครื่องรับรอง การจุดธูปเทียน ข้อปฏิบัติในวันเล้ียงพระ การถวายข้าวพระ
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พุทธ การถวายไทยธรรม การกรวดน้ำ ประวัติวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย (วันวิ
สาขบูชา วันธรรมสวนะและเทศกาลสำคัญ) หลักปฏิบัติตน การฟังธรรมเทศนา การแต่งกายในการ
ประกอบศาสนพิธีท่ีวัด การงดเว้นอบายมุข การประพฤติปฏิบัติในวันธรรมสวนะและเทศกาลสำคัญ 
การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ขั้นเตรียมการ ขั้นพิธีการ การศึกษาเรียนรู้เรื่ององค์ประกอบของพระพุ
ทะศาสนา นำไปปฏิบัติและเผยแผ่ตามโอกาส การศึกษา  การรวมตัวขององค์การชาวพุทธ การปลูก
จิตสำนึกในด้านการบำรุงรักษาวัดและพุทธสถานให้เกิดประโยชน์ 
   ศึกษาวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้  ศึกษาข้อมูล 
เชิงภูมิศาสตร์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่  แปลความหมายเชิงภูมิศาสตร์ของทวีปอเมริกาเหนือและทวีป
อเมริกาใต้โดยสังเขป  ศึกษาสภาพการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ  และส่ิงแวดล้อม
ทางสังคม วิเคราะห์การเกิดส่ิงแวดล้อมใหม่ทางสังคมท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติและ
สังคม  พร้อมท้ังเสนอแนวคิดอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต้และผลกระทบท่ีมีต่อประเทศไทย 
   ใช้กระบวนการทำงาน  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการสืบค้น  กระบวนการคิดวิเคราะห์  
กระบวนการฝึกปฏิบัติ  กระบวนการจัดการ  กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการเปรียบเทียบ  
กระบวนการพัฒนาค่านิยม  กระบวนการนำข้อมูลไปใช้ในการแก้ปัญหาอย่างมีกระบวนการ 

เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและความสำคัญของพระพุทธศาสนา ในฐานะท่ีช่วยสร้างสรรค์อารย

ธรรมและความสงบสุข และเห็นความสำคัญของการศึกษาแนวคิดอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้  เพื่อสามารถปฏิบัติตนอยู่ในสังคมได้อย่างถูกต้องและ

เห็นคุณค่าของการดำเนินชีวิตด้วยความพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  อันนำไปสู่

การเป็นพลเมืองท่ีดีตามค่านิยมหลัก  12  ประการและเป็นสมาชิกท่ีดีของประชาคมอาเซียน 

 

มาตรฐานและตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน ส 1.1 รู้ และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนา

หรือศาสนา ท่ีตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาท่ีถูกต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่

ร่วมกันอย่างสันติสุข 

 ตัวชี้วัด 

 ม.3/1 อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือสู่ประเทศต่างๆ ท่ัวโลก 

 ม.3/2 วิเคราะห์ความสำคัญของ พระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือใน ฐานะท่ีช่วย

สร้างสรรค์อารยธรรม และ ความสงบสุขแก่โลก 
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 ม.3/3 อภิปรายความสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือกับปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียงและ การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 ม.3/4 วิเคราะห์พุทธประวัติจากพระพุทธรูป ปางต่างๆ หรือประวัติศาสดาท่ีตนนับถือตามท่ี

กำหนด 

 ม.3/5 วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอย่าง การดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก 

ชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง ตามท่ีกำหนด 

 ม.3/6 อธิบายสังฆคุณ และข้อธรรมสำคัญใน กรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาท่ีตน

นับถือตามท่ีกำหนด 

 ม.3/7 เห็น คุณค่าและวิ เคราะห์การปฏิบั ติตน ตามหลักธรรมในการพัฒนาตนเพื่ อ

เตรียมพร้อมสำหรับการทำงานและการมีครอบครัว 

 ม.3/8 เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อการ เรียนรู้และดำเนินชีวิต ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโส

มนสิการคือ วิธีคิดแบบอริยสัจและวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย หรือ การพัฒนาจิตตามแนวทางของ

ศาสนาท่ีตนนับถือ 

 ม.3/9 สวดมนต์แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ หรือตามแนวทาง

ของศาสนาท่ีตนนับถือ 

 ม.3/10 วิเคราะห์ความแตกต่างและยอมรับวิถีการดำเนินชีวิตของศาสนิกชนในศาสนา อื่น ๆ 

 มาตรฐาน ส 1.2 เข้าใจ ตระหนักและปฏิบั ติตนเป็นศาสนิกชนท่ี ดี และธำรงรักษา

พระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ 

 ตัวชี้วัด 

 ม.3/1 วิเคราะห์หน้าท่ีและบทบาทของสาวกและปฏิบัติตนต่อสาวกตามท่ีกำหนดได้ถูกต้อง 

 ม.3/2 ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคล ต่าง ๆ ตามหลักศาสนาตามท่ีกำหนด 

 ม.3/3 ปฏิบัติหน้าท่ีของศาสนิกชนท่ีดี 

 ม.3/4 ปฏิบัติตนในศาสนพิธีพิธีกรรมได้ถูกต้อง 

 ม.3/5 อธิบายประวัติวันสำคัญทางศาสนา ตามท่ีกำหนดและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 

 ม.3/6 แสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาท่ีตนนับถือ 

 ม.3/7 นำเสนอแนวทางในการธำรงรักษา ศาสนาท่ีตนนับถือ 
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 มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซึ่งมีผล

ต่อกัน ใช้แผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการ

ทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ม.3/1 วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของ ทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้ โดย

เลือกใช้แผนท่ีเฉพาะเรื่องและ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล 

 ม.3/2 วิเคราะห์สาเหตุการเกิดภัยพิบัติของทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้ 

 มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมทางกายภาพท่ีก่อให้เกิดการ

สร้างสรรค์วิถีการดำเนินชีวิต มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร และส่ิงแวดล้อมเพื่อ

การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 ม.3/1 สำรวจและระบุทำเลท่ีต้ังของกิจกรรม ทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปอเมริกาเหนือ

และทวีปอเมริกาใต้ 

 ม.3/2 วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัย ทางสังคมท่ีมีผลต่อทำเลท่ีต้ังของกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจและสังคมในทวีป อเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้ 

 ม.3/3 สืบค้น อภิปรายประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพกับ

มนุษย์ท่ีเกิดขึ้นในทวีป อเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้ 

 ม.3/4 วิเคราะห์แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม ใน

ทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้อย่างยั่งยืน 

 ม.3/5 ระบุความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีมีผลต่อการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 

รวม  24  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 
 

1.3 โครงสร้างรายวิชา ส23101 สังคมศึกษา 5  ภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

ตารางท่ี 1 โครงสร้างรายวิชา ส23101 สังคมศึกษา 5  ภาคเรียนท่ี 2 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม     วิชา ส23101 สังคมศึกษา5 
รายวิชา พื้นฐาน          จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3     ภาคเรียนท่ี 2     จำนวน 60 ช่ัวโมง/ภาคเรียน 
 

หน่วย
ท่ี 

ช่ือหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
1 ประวัติและ

ความสำคัญของ
พระพุทธศาสนา 

ส 1.1 
ม.3/1 
ม.3/2 
ม.3/4 

1.1  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่
ประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก และการนับถือ
พระพุทธศาสนาของประเทศเหล่านั้น  ใน
ปัจจุบัน 
1.2  ความสำคัญของพระพุทธศาสนา  
ในฐานะท่ีช่วยสร้างสรรค์อารยธรรม  
และความสงบสุขให้แก่โลก 
1.3  ศึกษาพุทธประวัติจากพระพุทธรูป

ปาง ต่าง ๆ  เช่น  
ปางมารวิชัย 
ปางปฐมเทศนา 
ปางลีลา 
ปางประจำวันเกิด 

1.4  สรุปและวิเคราะห์พุทธประวัติ 
ปฐมเทศนา  โอวาทปาฏิโมกข์ 

6 

2 
 
 
 
 
 

หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

 
 
 
 

ส 1.1 
ม.3/6 
ม.3/7 

 
 

2.1 พระรัตนตรัย 
  สังฆคุณ 9 

2.2 อริยสัจ 4 
1) ทุกข์ (ธรรมท่ีควรรู้) 
 ขันธ์ 5 

ไตรลักษณ์  

12 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

   2)  สมทุัย (ธรรมทีค่วรละ) 
หลักกรรม 
  วัฏฏะ 3 
 ปปัญจธรรม 3  

 (ตัณหา  มานะ ทิฎฐิ) 
3) นิโรธ (ธรรมทีค่วรบรรลุ) 

อัตถะ 3 
4) มรรค (ธรรมทีค่วรเจริญ) 

มรรคมีองค ์8 
ปัญญา 3 
สัปปุริสธรรม7 
บุญกิริยาวัตถุ 10 
 อุบาสกธรรม 7 
 มงคล 38 
 มีศิลปวทิยา 
 พบสมณะ 
 ฟังธรรมตามกาล 
 สนทนาธรรมตามกาล 

2.3 พทุธศาสนสุภาษิต 
1) อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย  ชนะตน

นั่นแลดีกว่า 
2) ธมฺมจารี  สุขํ เสติ    
ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข 
3)  ปมาโท มจจฺุโน ปทํ    

ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย 
4)  สสฺุสสูํ ลภเต ปญฺญํ    
ผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา 

 5)  เรื่องนา่รู้จากพระไตรปิฎก :  
พุทธปณิธาน 4  ในมหาปรินิพพาน

สูตร 
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หน่วย

ท่ี 

ช่ือหน่วยการ

เรียนรู ้

มาตรฐานการ

เรียนรู้/ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

3 ประวัติพุทธ

สาวก พุทธ

สาวิกา และ

ชาดก 

ส 1.1 

ม.3/5 

 

3.1 พระอัญญาโกณฑัญญะ 
3.2 พระมหาปชาบดีเถรี 
3.3 พระเขมาเถรี 
3.4 พระเจ้าปเสนทิโกศล 
3.5 นันทิวิสาลชาดก 

  3.6 สุวัณณหังสชาดก 

3 

4 หน้าท่ีชาวพุทธ 

มรรยาทชาว

พุทธและชาว

พุทธตัวอย่าง 

ส 1.2 

ม.3/1 

ม.3/2 

ม.3/3 

ม.3/6 

ม.3/7 

 

4.1 หน้าท่ีของพระภิกษุในการ
ปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย และจริย
วัตรอย่างเหมาะสม 
 4.2 การปฏิบัติตนต่อพระภิกษุในงาน  

ศาสนพิธีที่บ้าน การสนทนา การแต่ง

กาย มรรยาทการพูดกับพระภิกษุตาม

ฐานะ 

  4.3 การเป็นศิษย์ท่ีดี ตามหลักทิศ

เบ้ืองขวาในทิศ 6 ของพระพุทธศาสนา 

 4.4 การปฏิบัติหน้าท่ีชาวพุทธตามพุทธ

ปณิธาน 4 ในมหาปรินิพพานสูตร 

  4.5 การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 

4.6 การศึกษาเรียนรู้เรื่อง
องค์ประกอบของพระพุทธศาสนา  
นำไปปฏิบัติและเผยแผ่ตามโอกาส 
  4.7 การศึกษาการรวมตัวขององค์กร
ชาวพุทธ 
 4.8 การปลูกจิตสำนึกในด้านการ

บำรุงรักษาวัดและพุทธสถานให้เกิด 

ประโยชน์ 

9 
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หน่วย

ท่ี 

ช่ือหน่วยการ

เรียนรู ้

มาตรฐานการ

เรียนรู้/ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

สอบกลางภาค 1 

5 การบริหารจิต

และการเจริญ

ปัญญา 

ส 1.1 

ม.3/8 

ม.3/9 

 

 

5.1 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิด
แบบ โยนิโสมนสิการ  ๒ วิธี คือ วิธีคิด
แบบอริยสัจ และวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุ
ปัจจัย 

5.2 สวดมนต์แปล และแผ่เมตตา 
5.3 รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติและ 
ประโยชน์ของการบริหารจิตและ

เจริญปัญญา 
5.4 ฝึกการบริหารจิตและเจริญ 

ปัญญาตามหลักสติปัฎฐานเน้นอานา
ปานสติ 
  5.6 นำวิธีการบริหารจิตและเจริญ 
ปัญญาไปใช้ในชีวิตประจำวัน   

6 

6 วันสำคัญทาง

พระพุทธศาสนา 

ส1.2 

ม.3/5 

6.1 ประวัติวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย   

  วันวิสาขบูชา  (วันสำคัญสากล) 
  วันธรรมสวนะและเทศกาล 

สำคัญ 
6.2  หลักปฏิบัติตน :  การฟังพระธรรม 
เทศนา  การแต่งกายในการประกอบ  
ศาสนพิธีที่วัด  การงดเว้นอบายมุข   
6.3  การประพฤติปฏิบัติในวันธรรม 

สวนะและเทศกาลสำคัญ 

3 
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หน่วย

ท่ี 
ช่ือหน่วยการ

เรียนรู ้
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
7 ศาสนพิธี ส 1.2 

ม.3/4 

7.1 พิธีทำบุญ งานมงคล งาน
อวมงคล  

7.2 การนิมนต์พระภิกษุ การเตรียม
ท่ีต้ังพระพุทธรูปและเครื่องบูชา การวง
ด้ายสายสิญจน์ การปูลาดอาสนะ  การ
เตรียมเครื่องรับรอง การจุดธูปเทียน  
 7.3  ข้อปฏิบัติในวันเล้ียงพระ การ
ถวายข้าวพระพุทธ การถวายไทยธรรม 
การกรวดน้ำ 

3 

8 สัมมนา
พระพุทธศาสนา
กับปรัชญาของ

เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส 1.1 

ม.3/3 

 สัมมนาพระพุทธศาสนากับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขใน
อาเซียนตามค่านิยมหลัก 12  ประการ 

1 

9 ศาสนาสากล ส 1.1 
ม.3/10 

วิถีการดำเนินชีวิตของศาสนิกชน 
ศาสนาอื่นๆ 

1 

10 เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ 

ส 5.1 
ม.3/1 

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ท่ีแสดง 
ลักษณะทางกายภาพและสังคมของ
ทวีป อเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้ 

2 

11 ทวีปอเมริกา
เหนือ 

ส 5.1 
ม.3/2 
ส 5.2 
ม.3/1 
ม.3/2 
ม.3/3 
ม.3/4 
ม.3/5 

11.4 ปัญหาเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมท่ี
เกิดขึ้นในทวีปอเมริกาเหนือ 
11.5 ผลกระทบต่อเนื่องของส่ิงแวดล้อม
ในทวีปอเมริกาเหนือ ท่ีส่งผลต่อ
ประเทศไทย 

6 
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หน่วย

ท่ี 

ช่ือหน่วยการ

เรียนรู ้

มาตรฐานการ

เรียนรู้/ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

12 ทวีปอเมริกาใต้ ส 5.1 

ม.3/2 

ส 5.2 

ม.3/1 

ม.3/2 

ม.3/3 

ม.3/4 

ม.3/5 

 

12.1  ลักษณะทางกายภาพและสังคม

ของทวีป อเมริกาใต้ 

12.2  การเปล่ียนแปลงประชากร 

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของ

ทวีปอเมริกาใต้ 

12.3  ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมในทวีปอเมริกาใต้ 

12.4  ปัญหาเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมท่ี

เกิดขึ้นในทวีปอเมริกาใต้ 

12.5  ผลกระทบต่อเนื่องของ

ส่ิงแวดล้อมในทวีปอเมริกาใต้ ท่ีส่งผล

ต่อประเทศไทย 

6 

สอบปลายภาค 1 

 
  จากตารางโครงสร้างรายวิชา สังคมศึกษา 5  ผู้วิจัยใช้เนื้อหาท่ี หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2  เรื่อง 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (ส 1.1 ม.3/6 , ม.3/7)  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ซึ่งมีเนื้อหาสาระการ
เรียนรู้ คือ  1) พระรัตนตรัย  2) อริยสัจ 4  3) พุทธศาสนสุภาษิต ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
สถาพรวิทยา  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จำนวน 12 ช่ัวโมง เป็นหน่วยการ
เรียนรู้ในการดำเนินการศึกษาวิจัย 
 

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอนแบบอริยสัจ 4 

 ผู้วิจัยได้ดำเนินการสืบค้นข้อมูล  แนวคิด  ทฤษฎี  เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการสอนแบบ
อริยสัจ 4 เพื่อ  ให้สอดคล้องงานวิจัยท่ีศึกษา ดังนี้ 
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ความหมายของอริยสัจ 4 

 พระเทพวิสุทธิเมธี (ปัญญานันทภิกขุ)  (มปป.: 4-5) กล่าวว่า อริย แปลว่า ประเสริฐ และ สัจ 
แปลว่า ของจริง อริยสัจ จึงแปลว่า ของจริงอันประเสริฐ หรือแปลอีกอย่างหนึ่งว่า ของจริงท่ีทำให้เป็น
ผู้ประเสริฐขึ้น ใครรู้แจ้งเห็นจริงในส่ิง 4 ประการนี้ก็กลายเป็น “อริยบุคคล” แปลว่า “ผู้ประเสริฐ” 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2546: 1337) ได้ให้ความหมายของอริยสัจ หมายถึง  
ความจริงของพระอริยะความจริงอันประเสริฐ ซึ่งเป็นธรรมสำคัญหมวดหนึ่งในพระพุทธศาสนามี  4 
ข้อ คือ  
  1. ทุกข์  
  2. ทุกขสมุทัย (เหตุให้เกิดทุกข์)  
  3. ทุกขนิโรธ  (ความดับทุกข์)  
  4. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา หรือ มรรค  (ทางแห่งความดับทุกข์) 
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)  (2559: 155)  ได้กล่าวไว้ว่า อริยสัจ 4 หมายถึง  ความ
จริงอันประเสริฐ, ความจริงของพระอริยะ, ความจริงท่ีทำให้ผู้ท่ีถึงกลายเป็นอริยะ ประกอบด้วย 
 1. ทุกข์ ความทุกข์, สภาพท่ีทนได้ยาก, สภาวะท่ีบีบค้ัน ขัดแย้ง บกพร่อง ขาดแก่นสารและ
ความเท่ียงแท้ไม้ให้ความพึงพอใจแท้จริง , ได้แก่ ชาติชรา มรณะ การประจวบกับส่ิงอันไม่เป็นท่ีรัก 
การพลัดพรากจากส่ิงท่ีรัก ความปรารถนาไม่สมหวัง โดนย่อว่า อุปาทานขันธ์ 5 เป็นทุกข์ 
 2. ทุกข์สมุทัย เหตุเกิดแห่งทุกข์ , สาเหตุให้ทุกข์เกิด  ได้แก่  ตัณหา 3 คือ กามตัณหา 
ภวตัณหา และ วิภวตัณหา   
 3. ทุกขนิโรธ ความดับทุกข์ ได้แก่ ภาวะท่ีตัณหาดับส้ินไป, ภาวะท่ีเข้าถึงเมื่อกำจัดอวิชชา 
สำรอกตัณหาส้ินแลว ไม่ถูกย้อม ไม่ติดข้อง หลุดพ้น สงบ ปลอดโปร่ง เป็นอริสระ คือ นิพพาน 
 4. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ปฏิปทาท่ีนำไปสู่ความดับแห่งทุกข์, ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับ 
ทุกข์  ได้แก่ อริยอัฏฐังคิกมรรค หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า มัชฌิมาปฏิปทา แปลว่า “ทางสายกลาง” 
มรรคมีองค์  8 นี้สรุปลงในไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ  ปัญญา  
 จากการศึกษาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า อริยสัจ  หมายถึง  ความจริงอั นประเสริฐ 4  
ประการ คือ 1. ทุกข์ (สภาพท่ีทนได้อยาก)  2. สมุทัย (เหตุให้เกิดทุกข์) 3. นิโรธ  (ความดับทุกข์)  4. 
มรรค  (หนทางแห่งความดับทุกข์) 
 

กิจในอริยสัจ 4 

 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)  (2559: 156)  กล่าวถึง กิจในอริยสัจ 4 (หน้าท่ีอันจะพึง
ทำต่อ  อริยสัจ 4 แต่ละอย่างข้อท่ีต้องปฏิบัติให้ถูกต้องและเสร็จส้ินในอริยสัจ 4 แต่ละอย่างจึงจะช่ือ
ว่ารู้  อริยสัจหรือเป็นผู้ตรัสรู้แล้ว – functions concerning the Four Noble Truths) 
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 1. ปริญญา (การกำหนดรู้เป็นกิจในทุกข์ตามหลักว่า ทุกฺขํ อริยสจฺจํ ปริฺเญยฺยํ ทุกข์ควรรู้ คือ 
ควรศึกษาให้รู้จักให้เข้าใจชัดตามสภาพท่ีเป็นจริง ได้แก่ การทำความเข้าใจและกำหนดขอบเขตของ
ปัญหา – comprehension; suffering is to be comprehended) 
 2. ปหานะ (การละเป็นกิจในสมุทัย ตามหลักว่า ทุกฺขสมุทโย อริยสัจฺจํ ปหาตพฺพํ  สมุทัยควร
ละ คือ กำจัดให้หมดส้ินไป ได้แก่ การแก้ไขกำจัดต้นตอของปัญหา – eradication; abandonment; 
the cause of suffering is to be eradicated) 
 3. สัจฉิกิริยา (การทำให้แจ้งเป็นกิจในนิโรธ ตามหลักว่า ทุกฺขนิโรโธ อริยสจฺจํ สจฺฉิกาตพฺพํ  
นิโรธควรทำให้แจ้ง คือ เข้าถึงหรือบรรลุ ได้แก่ การเข้าถึงภาวะท่ีปราศจากปัญหาบรรลุจุดหมายท่ี
ต้องการ– realization; the cessation of suffering is to be realized) 
 4. ภาวนา (การเจริญเป็นกิจในมรรค ตามหลักว่า ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา อริยสจฺจํ ภา
เวตพฺพํ มรรคควรเจริญ คือ ควรฝึกอบรม ลงมือปฏิบัติกระทำตามวิธีการท่ีจะนำไปสู่จุดหมาย  ได้แก่ 
ก า ร ล ง มื อ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า  – development; practice; the path is to be followed or 
developed) 
 ในการแสดงอริยสัจก็ดี ในการปฏิบัติธรรมตามหลักอริยสัจก็ดี จะต้องให้อริยสัจแต่ละข้อ
สัมพันธ์ตรงกันกับกิจแต่ละอย่างจึงเป็นการแสดงและเป็นการปฏิบัติโดยชอบท้ังนี้วางเป็นหัวข้อได้ดังนี้ 
 1. ทุกข์ เป็นขั้นแถลงปัญหาท่ีจะต้องทำความเข้าใจและรู้ขอบเขต  (ปริญญา) – statement 
of evil; location of the problem. 
 2. สมุทัย เป็นขั้นวิเคราะห์และวินิจฉัยมูลเหตุของปัญหาซึ่งจะต้องแก้ไขกำจัดให้หมดส้ินไป 
(ปหานะ) –diagnosis of the origin. 
 3. นิโรธ เป็นขั้นช้ีบอกภาวะปราศจากปัญหา อันเป็นจุดหมายท่ีต้องการให้เห็นว่าการ
แก้ปัญหาเป็นไปได้ และจุดหมายนั้นควรเข้าถึงซึ่งจะต้องทำให้สำเร็จ (สัจฉิกิริยา) – prognosisof its 
antidote; envisioning the solution. 
 4. มรรค เป็นขั้นกำหนดวิธีการ ขั้นตอน และรายละเอียดท่ีจะต้องปฏิบัติในการลงมือ
แก้ปัญหา (ภาวนา) – prescription of the remedy 
 

ความหมายการสอนแบบอริยสัจ 4 

 สาโรช บัวศรี (2526 : 6)  ได้กล่าวไว้ว่า วิธีการสอนแบบอริยสัจ  4 เป็นวิธีการสอนท่ี
ก่อให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติเป็นการประยุกต์ จากกิจหรือข้อปฏิบัติในขั้นต่าง ๆ ของอริยสัจ
โดยถือด้านปฏิบัติเป็น  ส่วนใหญ่ มิได้ประยุกต์โดยตรงจากตัวอริยสัจ เรียกว่า เป็นการประยุกต์จาก
ส่วนหนึ่งของอริยสัจเท่านั้น จึงได้เสนอขั้นของอริยสัจ 4 กิจของอริยสัจ 4 และวิธีการสอนตามขั้นท้ัง 
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4 ของอริยสัจ ได้แก่  ขั้นทุกข์ (ขั้นการกำหนดปัญหา) ขั้นสมุทัย (ขั้น ต้ังสมมติฐาน) ขั้นนิโรธ  
(ขั้นทดลองและเก็บข้อมูล) และขั้นมรรค (ข้ันวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล) 
 ระพีพรรณ ดวงใจ (2550 :  38) ได้กล่าวไว้ว่า วิธีการสอนแบบอริยสัจ 4 เป็นกระบวนการท่ี
มุ่งส่งเสริมให้นักเรียน คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ และมีเหตุผลซึ่งนับว่าเป็นส่ิง
สำคัญในการศึกษาท่ีครูผู้สอนควรกระตุ้นให้เกิดขึ้นผู้เรียน การฝึกจากสถานการณ์ต่างๆ ในแบบฝึก
ประกอบการเรียนในช้ันเรียน จะนำไปสู่การแก้ปัญหาท่ีเกิดกับนักเรียนและสามารถนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 
 วิภาวรรณ พินลาและคณะ (2555 : 119) ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจ 4 เป็น
การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยการให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ครูเป็นเพียงผู้
ช้ีแนะแนวทาง แนะนำและให้คำปรึกษานอกเหนือจากนั้นขึ้นอยู่กับศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนว่าจะ
เรียนรู้ได้มากเพียงใด กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจ มี 4 ข้ันตอน ได้แก่ 
 1) ขั้นวิเคราะห์ปัญหา (ขั้นทุกข์) หมายถึง การแยกแยะประเด็นปัญหาท่ีเกิดขึ้น โดยครูเป็น
ผู้สร้างสถานการณ์ปัญหาข้ึนหรือนักเรียนกำหนดประเด็นปัญหาเอง  
 2) ขั้นหาสาเหตุ (ขั้นสมุทัย) หมายถึง การให้ผู้เรียนได้ค้นหาท่ีมาของปัญหาด้วยตัวเองว่ามี
ปัญหาอะไรบ้าง   
 3) ขัน้ทดลองเก็บข้อมูล (ข้ันนิโรธ) หมายถึง การท่ีผู้เรียนได้รู้ท่ีมาของปัญหาแล้วทดลองเก็บ
ข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ จนกระท่ังค้นพบวิธีวิธีแก้ปัญหาท่ีถูกต้องและได้ผลท่ีสุด  
 4) ขั้นวิเคราะห์และสรุปผล (ข้ันมรรค) หมายถึง เมื่อนักเรียนค้นพบวิธีแก้ปัญหาแล้วให้สรุป
เป็นกระบวนการเพื่อนำไปปฏิบัติท้ัง 4 ข้ันตอนนี้จะทำให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบและมี
เหตุผลและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระมากขึ้น 
 พระพุธศักดิ์ แวงสูงเนิน (2563 : 21)  ได้กล่าวไว้ว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบอริยสัจ 4 
เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามขั้นตอน ท้ัง  4 ของอริย สัจ ได้แก่  1) ขั้น ทุกข์                  
(ขั้นการกำหนดปัญหา) 2) ขั้นสมุทัย (ขั้นต้ังสมมติฐาน) 3) ขั้นนิโรธ (ขั้นทดลองและเก็บข้อมูล)      
และ 4) ขั้นมรรค (ข้ันวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน คิดเป็น 
ทำเป็น แก้ปัญหาได้และมีเหตุผล โดยครูผู้สอนควรกระตุ้นให้เกิดขึ้น จากสถานการณ์ต่าง ๆ ในแบบ
ฝึกประกอบการเรียนในช้ันเรียน ซึ่งนำไปสู่การแก้ปัญหาท่ีเกิดกับนักเรียนและสามารถนาไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 
 จากการศึกษาค้นคว้าข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การสอนแบบอริยสัจ 4 หมายถึง  การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีออกแบบการเรียนรู้อย่างเป็นระบบตามแนวคิดของสาโรช บัวศรี ประกอบด้วย   
4 ขั้นตอน คือ  1) ขั้นทุกข์หรือขั้นกำหนดปัญหา คือ การระบุปัญหาท่ีต้องการแก้ไข  2) ขั้นสมุทัย
หรือขั้นต้ังสมมติฐาน  คือ การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและต้ังสมมติฐาน  3) ขั้นนิโรธหรือ
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ขั้นทดลองและเก็บข้อมูล คือ การกำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการทดลองเพื่อพิสูจน์สมมติฐานหรือ
วิธีการแก้ปัญหาและเก็บรวบรวมข้อมูล 4)  ขั้นมรรคหรือขั้นวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลของการ
แก้ปัญหา คือ สรุปแนวทางการแก้ปัญหาและผลการดำเนินการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นหรือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติ และให้ลงมือกระทำหรือปฏิบัติอย่างเต็มท่ีตามแนวทางนั้น 
 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจ 4 

 สาโรช บัวศรี ( อ้างถึงใน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2540: 201-202)  ได้
นำขั้นตอนของอริยสัจมาประยุกต์เป็นการสอน ไว้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจ 4  ตามแนวคิดของสาโรช บัวศรี 

ขั้นตอนการสอน เทคนิคสำคัญ 

1. กำหนดปัญหา (ขั้นทุกข์) ผู้สอนกำหนดและ
นำเสนอปัญหาอย่างละเอียด พยายามให้ผู้เรียน
ทำความ เข้าใจต่อปัญ หา นั้ น ตรงกันและ
พยายามเร้าความรู้ สึกให้ ผู้ เรียนเกิด ความ
ตระหนักว่าส่ิงท่ีผู้สอนนำเสนอนั้นเป็นปัญหา
ของทุกคน ทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหานั้น
และทุกคนจะต้องร่วมมือกันช่วยแก้ปัญหาเพื่อ
ความสุขของทุกคน  

  ผู้สอนช่วยให้ ผู้เรียนให้ได้ศึกษาพิจารณาดู
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นด้วยตนเองด้วยความรอบคอบ
และพยายามกำหนดขอบเขตของปัญหาซึ่ ง
ผู้เรียนจะต้องคิดแก้ให้ได้  

1.1 การอธิบายอย่างกระจ่างชัด สร้างภาพ 
เหตุการณ์ให้เห็นผลของการละเลยไม่แก้ปัญหา
และการโน้มน้าวชักชวนให้เกิดความตระหนักใน
ความสำคัญของการ แก้ปัญหาอาจใช้ส่ือท่ี
เหมาะสมในการนำเสนอปัญหาให้สมจริง  

1.2 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น
อย่างหลากหลายและท่ัวถึงและเขียนความแสดง
ความคิดเห็นท้ังหมดนั้นบนกระดาน เพื่อป้องกัน
การลืมและเป็นการเสริมให้ ผู้เรียนพยายามมี
ส่วนร่วมในบทเรียน 

2. ต้ังสมมติฐาน ( ขั้นสมุทัย ) ผู้สอนช่วยผู้เรียน
ให้ได้พิจารณาด้วยตนเอง ว่าสาเหตุของปัญหาท่ี
ยกขึ้นมากล่าวในขั้นที่ 1 นั้นมีอะไรบ้าง 

  ผู้สอน ช่วย ผู้ เรียน ให้ ไ ด้  เกิ ดความ เข้ าใจ
ตระหนักว่าในการแก้ปัญหาใดๆนั้นจะต้องกำจัด

2.1 ใช้คำถามเร้าให้ผู้เรียนช่วยกันคิดและแสดง
ความคิดเห็น ผู้สอนเขียนข้อมูลสาเหตุของ
ปัญหาตามท่ีผู้เรียนเสนอไว้คู่กับประเด็นปัญหา
ท่ี 1.2 ท่ีเขียนไวบนกระดาน 

2.2 ใช้วิธีการอภิปรายเช่ือมโยงเหตุผล  
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ขั้นตอนการสอน เทคนิคสำคัญ 

หรือดับ  

 ผู้สอนช่วยผู้เรียนให้ได้คิดว่าในการแก้ปัญหาท่ี 
สาเหตุนั้นอาจจะกระทำอะไรได้บ้าง คือ ให้
กำหนดส่ิงท่ีจะกระทำเป็นข้อๆ ไป 

2.3 ให้ตัวอย่างการกำหนดส่ิงท่ีจะกระทำแล้ว
เปิด โอกาสและกระตุ้นให้ ผู้เรียนแสดงความ 
คิดเห็นในการเสริมแรงผู้เรียนท่ีแสดงความ 
คิดเห็น เขียนข้อมูลท่ีผู้เรียนเสนอไว้บนกระดาน 

3. ทดลองและเก็บข้อมูล ( ขั้นนิโรธ ) 

 

 

3 ให้เทคนิคการแบ่งงาน และการทำงานเป็น

กลุ่มและเสนอแนะวิธีการจดบันทึกข้อมูล ผู้สอน

อาจให้ผู้เรียนช่วยกันเสนอว่าจะจดบันทึกข้อมูล

อย่างไรหรือช่วยกันออกแบบตารางบันทึกข้อมูล 

4. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล (ขั้นมรรค) ช่วย

ให้ ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจและสรุป ได้ว่าใน

บรรดาการทดลองหรือการกระทำด้วยตนเอง

หลายๆ อย่างนั้น บางอย่างก็แก้ปัญหาไม่ได้

บางอย่างก็แก้ปัญหาได้ชัดเจน การแก้ปัญหาให้

สำเร็จจะต้องทำอย่างไรแน่ 

  เมื่อลงขอสรุปวิธีแก้ปัญหาได้แล้วให้ผู้เรียน 

ช่วยกันกำหนดแนวทางในการปฏิบัติและลงมือ 

ปฏิบัติตามแนวทางนั้นโดยท่ัวกันรวมท้ังให้

ผู้เรียน ช่วยกันคัดว่าวิธีการควบคุมและติดตาม

การปฏิบัติ เมื่อแก้ไขปัญหานั้นๆด้วย 

4.1 ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และ 

เปรียบเทียบข้อมูลท่ีได้บันทึกไวแล้วช่วยกันลง

ขอสรุปโดยผู้สอนช่วยเช่ือมโยง ความคิดของ

ผู้เรียนแต่ละคน 

 4.2 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นโดย 

ผู้สอนใช้คำถามกระ ตุ้นให้ข้อมูลย้อนกลับ 

ทบทวน เสริ มความสำ คัญ  สรุป เช่ือม โย ง 

ข้อคิดเห็นของผู้เรียนและบันทึกข้อมูลต่างๆ บน

กระดาน 

  
วิทย์  วิศเวทย์และเสฐียรพงษ์ วรรณปก  (2547 : 42-43) ได้กล่าวถึงวิธีสอนแบบอริยสัจ 4 

ดังนี ้
 1. ขั้นกำหนดปัญหาหรือขั้นทุกข์  ครูช่วยนักเรียนให้ได้ศึกษาพิจารณาดูปัญหาท่ี เกิดขึ้นด้วย
ตนเองด้วยความรอบคอบและพยายามกำหนดขอบเขตของปัญหา ซึ่งนักเรียนจะต้อง คิดแก้ไขให้ได้  
 2. ขั้นสมมติฐานหรือขั้นสมุทัย 
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  2.1 ครูช่วยให้นักเรียนได้พิจารณาเองว่าสาเหตุของปัญหาท่ียกขึ้นมากล่าวในขั้นที่ 1 
นั้นมีอะไรบ้าง  
  2.2 ครูช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจว่าในการแก้ปัญหาใด ๆ นั้นต้องกำจัดหรือดับ
ท่ีต้นตอหรือแก้ปัญหาเหล่านั้น 
  2.3 ครูช่วยให้นักเรียนได้คิดว่าในการแก้ท่ีสาเหตุนั้น อาจจะกระทำอะไรได้บ้าง คือ
กำหนดส่ิงท่ีกระทำเป็นข้อ ๆ 
 3. ขั้นการทดลองหรือเก็บข้อมูลหรือขั้นนิโรธ 
  3.1 ข้ันทำให้แจ้ง ครูต้องสอนให้นักเรียนได้กระทำหรือทำการทดลองด้วยตนเอง
ตามหัวข้อ ต่าง ๆ ท่ีกำหนดไว้ในขั้นที่ 2 
  3.2 เมื่อทดลองได้ผลประการใด ต้องบันทึกผลการทดลองแต่ละอย่าง หรือท่ีเรียกว่า
บันทึกข้อมูลไว้เพื่อพิจารณาในขั้นต่อไป 
 4. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลหรือมรรค 
  4.1 จากการทดลองกระทำด้วยตนเองหลาย ๆ ครั้งย่อมจะได้ผลออกมาชัดเจนผล
บางประการใช้ให้เห็นว่าแก้ปัญหาได้บ้างแต่ไม่ค่อยชัดเจนนักผลท่ีถูกต้องใช้ให้เห็นว่า แก้ปัญหาได้
แน่นอนแล้วและได้บรรลุจุดหมายแล้ว ได้แนวทางหรือข้อปฏิบัติท่ีเราต้องการแล้ว เหล่านี้หมายความ
ว่า จะต้องวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลท่ีได้บันทึกไว้ในขั้นที่ 3 จนแจ่มแจ้งว่าทำอย่างไรจึงจะ
แก้ปัญหาท่ีกำหนดในขั้นที่ 1 ได้สำเร็จ 
  4.2 จากการวิเคราะห์ดังกล่าวนั้น จะทำให้เห็นว่าส่ิงใดแก้ปัญหาได้จริง ต่อไปก็สรุป
กากระทำท่ีได้ผลนั้นไว้เป็นข้อ ๆ หรือเป็นระบบหรือเป็นแนวทางปฏิบัติและให้ลงมือกระทำหรือ
ปฏิบัติอย่างเต็มท่ีตามแนวทางนั้นโดยท่ัวกัน 
 
 จากแนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจ 4 สามารถสรุปได้  4  ขั้นตอน 
ดังนี้  
 1. ขั้นทุกข์หรือขั้นกำหนดปัญหา  คือ  ผู้สอนกำหนดหรือนำเสนอปัญหาท่ีนักเรียนจะต้อง
ร่วมกันคิดแก้ไข  2. ขั้นสมุทัยหรือขั้นต้ังสมมติฐาน  คือ  การกำหนดสาเหตุของปัญหาท่ียกขึ้นมา
กล่าวในขั้นที ่1  นั้นมีอะไรบ้าง  
 3. ขั้นนิโรธหรือขั้นทดลองและเก็บข้อมูล คือ  การกำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการทดลอง
เพื่อพิสูจน์สมมติฐานหรือวิธีการแก้ปัญหาและเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4. ขั้นมรรคหรือขั้นวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลของการแก้ปัญหา  คือ   สรุปแนวทางการ
แก้ปัญหาและผลการดำเนินการแก้ปัญหาท่ีเกิดขั้นหรือเป็นแนวทางปฏิบัติและให้ลงมือ กระทำหรือ
ปฏิบัติอย่างเต็มท่ีตามแนวทางนั้ 
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คุณค่าและประโยชน์ของการสอนแบบอริยสัจ 

 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (2554: 2) ได้กล่าวถึง  
คุณค่าและประโยชน์ของการสอนแบบอริยสัจไว้ว่า อริยสัจเป็นการศึกษาเรียนรู้ท่ีมุ่งค้นพบองค์ความรู้
ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบโดยเริ่มจากการรู้จักปัญหา (ทุกข์)  คิดวิเคราะห์ สาวหาสาเหตุของปัญหา 
(สมุทัย) มีเป้าหมายในการแก้ปัญหาได้ชัดเจน (นิโรธ) และมีวิธีในการแก้ปัญหาท่ีถูกต้อง (มร รค) 
นับเป็นการเรียนรู้ท่ีมีความสำคัญ  ยิ่งเฉกเช่นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่ีทรงเรียนรู้ปัญหา คือ ความ
ทุกข์ แล้วสืบสาวหาต้นตอนของปัญหา ทดลองแก้ปัญหา ด้วยตนเองจนพบหนทางแก้ท่ีถูกต้องและ
สามารถแก้ปัญหาได้อย่างหมดจด การค้นพบองค์ความรู้นี้จึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ ท่ี ควรแก่
การศึกษา  และน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีเก่ง และมีความสุข  
 พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2560: 14) ได้กล่าวถึง  หลักอริยสัจ 4 เป็นวิธีการ
แก้ปัญหา ท่ีมีเหตุมีผล ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) การกำหนดปัญหา (ทุกข์) 2) หาสาเหตุของ
ปัญหา (สมุทัย) 3)  ต้ังสมมุติฐานหรือต้ังเป้าหมายของการแก้ปัญหาให้เกิดความสำเร็จ (นิโรธ)          
4) ลงมือปฏิบัติหรือดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอนท่ีถูกต้อง ด้วยการกระทำท่ีดี มีสติและความต้ังมั่นใน
การทำงาน (มรรค) หากสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการคิดการปฏิบัติงานของคนไทยในทุก
องค์กร ก็น่าจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง โดยเฉพาะด้านการศึกษาของนักเรียนก็น่าจะทำให้นักเรียนคิด
เป็น ทำเป็นแก้ปัญหาเป็น ส่งผลดีต่อนักเรียนในการแสวงหาองค์ความรู้แสวงหาคำตอบจากปัญหาท่ี
ตนเองสนใจ ซึ่งตรงกับสุภาษิตท่ี ว่า “ถ้าให้ปลาแก่คนจน เขาจะมีปลากินเพียงวันเดียว แต่ถ้าสอนวิธี
จับปลาให้เขา เขาจะมีปลากินตลอดชีวิต”  
    

งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสอนแบบอริยสัจ 4 

 งานวิจัยในประเทศ 
 บงกชรัตน์ สมานสินธุ์ (2551) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนแบบอริยสัจ 4 ท่ีมีต่อ
ความสามารถในการแก้ปัญหาและทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 5  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2550 ของโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ซึ่ งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling) จำนวน 1 ห้องเรียน นักเรียนท้ังหมด 28 คน ใช้เวลาในการสอน 19 
คาบ แบบแผนการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบ One – Group Pretest–Posttest Design วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ค่าสถิติ t-test dependent samples และค่าสถิติ one sample t-test 
 ผลการศึกษาพบว่า 
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1. ความสามารถในการแก้ปัญหาและทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 หลังจากได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบอริยสัจ 4 สูงกว่าก่อนได้รับการสอน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2. ความสามารถในการแก้ปัญหาและทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 หลังจากได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบอริยสัจ 4 ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
 พระมหากิตติพงษ์ ภูมิรา (2554) ได้ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาและ
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของสามเณรโรงเรียนพระปริยติธรรมแผนกสามัญศึกษาท่ี
เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจกับการจัดกรเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็น
สามเณร ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม  (Cluster Random Sampling 
) มีเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา มีความ
เช่ือมั่น .84 และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีความเช่ือมั่น  .74 ใช้
แบบแผนการวิจัย Randomized Control Group Pretest-Posttest  Design วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้สถิติ t-test 
 ผลการศึกษาพบว่า 
 1. สามเณรท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2. สามเณรท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา
หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3. สามเณรท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 4. สามเณรท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  มี
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 
 5. สามเณรท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจมีความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 6. สามเณรท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ มีความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 ณัฐมา ศุภชนานันท์  (2554) ได้ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบอริยสัจ 4 
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี ท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 5 (แก้วปัญญาอุปถัมภ์) 
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เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้ประเมิน จำนวน  5 คน 
ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้สอนท่ีมีประสบการณ์ในการสอนในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  ศึกษานิเทศก์ กองการศึกษา เทศบาลเมืองพะเยา อาจารย์ท่ีมีความเช่ียวชาญในการ
พัฒนากิจกรรม การเรียนการสอน เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบอริยสัจ 4 เพื่อพัฒนาทักษะการคิด และแบบประเมินแผนการจัดกิจกรรมเรียน
การสอนแบบอริยสัจ 4 เพื่อพัฒนาทักษะการคิด จำนวน 4 แผน ส่วนการประเมินแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบอริยสัจ 4 เพื่อพัฒนาทักษะการคิด โดยรวมทุกแผนการจัดกิจกรรมมีความ

เหมาะสมมาก (μ = 2.60 – 3.00) ท้ังด้านการกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ 
สาระสำคัญ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอนแบบอริยสัจ 4 เพื่อพัฒนาทักษะการคิด แหล่ง 
/ ส่ือการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบอริยสัจ 4   
มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 78.30 / 83.02 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ 
 
 พระปลัดชินภัทร วิทยารุ่งเรือง  (2555)  ได้ศึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ การสร้างแผนการ
เรียนรู้ เรื่องปัญหาส่ิงแวดล้อม ท่ีเน้นการใช้หลักอริยสัจส่ี สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ จังหวัดเชียงใหม่  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครูสอนสังคม
ศึกษาและศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เครื่องมือท่ีใช้ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องปัญหา
ส่ิงแวดล้อมท่ีเน้นการใช้หลักอริยสัจ  4 จำนวน 4 แผนการจัดการเรียนรู้ และแบบประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้ จำนวน 4 ชุด วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 ผลการศึกษาพบว่า 

1. ได้แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องปัญหาส่ิงแวดล้อม ท่ีเน้นการใช้หลักอริยสัจ 4 สำหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 แผนการ
จัดการเรียนรู้ คือ แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 เรื่อง ปัญหาส่ิงแวดล้อม จำนวน 2 ช่ัวโมง แผนการ
จัดการเรียนรู้ท่ี 2 เรื่อง สภาพและสาเหตุของปัญหาส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษา จำนวน 3 ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 เรื่อง การลดปริมาณขยะ จำนวน 3 ช่ัวโมง แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4   
เรื่อง แนวทางการลดปริมาณขยะ จำนวน 3 ช่ัวโมง 

2. ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 เรื่อง ปัญหา
ส่ิงแวดล้อม มีมาตรฐานการเรียนรู้ในระดับเหมาะสมมากทุกมาตรฐาน และมีระดับมาตรฐานของ
แผนการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมากเช่นกัน แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 เรื่อง สภาพและ
สาเหตุของปัญหาส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษา มีมาตรฐานการเรียนรู้ ในระดับเหมาะสมมาก               
ทุกมาตรฐานและมีระดับมาตรฐานของแผนการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับ เหมาะสมมากเช่นกัน 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 เรื่อง การลดปริมาณขยะ มีมาตรฐานการเรียนรู้ในระดับเหมาะสมมาก    
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ทุกมาตรฐานและมีระดับมาตรฐานของแผนการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมากเช่นกัน 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4 เรื่อง แนวทางการลดปริมาณขยะ มีมาตรฐานการเรียนรู้ในระดับเหมาะสม
มากทุกมาตรฐานและมีระดับมาตรฐานของแผนการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมากเช่นกัน 

 
 จำเนียร กิ่งแก้ว  (2558)  ได้ศึกษาผลของการสอนแบบอริยสัจ  4  ท่ีมีต่อความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านป่าข่า จังหวัดอุบลราชธานี  โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จำนวน 22 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยวิธีการสอนแบบอริยสัจส่ี แบบทดสอบวัดความสามารถทางการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การทดสอบค่าที  
 ผลการศึกษาพบว่า 
 1. นักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีสอนแบบอริสัจ  4 มีความสามารถทางการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีสอนแบบอริยสัจ 4 หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 พรศรี อุ่น ตุ้ม (2558) ได้ศึกษาการคิดแก้ปัญหาโดยใช้กิจกรรมแบบอริยสัจ 4 สาระ
เศรษฐศาสตร์  สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวัดกู่คำ อำเภอสันป่าตอง จังหวัด
เชียงใหม่ กลุ่มประชากรท่ี  ใช้ในการวิจัยคือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี ท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2              
ปีการศึกษา 2556  โรงเรียนวัดกู่คำ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 30 คน  เป็นการวิจัย
เชิงทดลอง (Experimental Research) ใช้ 1 กลุ่ม ดำเนินการทดลองตามแผนการวิจัยขั้นพื้นฐาน 
(Pre Experimental Design)  ท่ีมีกลุ่มทดลองแบบกลุ่มเดียว  มีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
(One-Group Pretest-Posttest Design)  
 ผลการศึกษาพบว่า 
 1. ได้แผนการจัดการเรียนรู้การคิดแก้ปัญหาโดยใช้กิจกรรมแบบอริย สัจ 4 สาระ
เศรษฐศาสตร์ สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จำนวน 9 แผน และโดยภาพรวมมีคุณภาพ     
อยู่ในระดับดีมาก  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.92/82.47 ซึ่งสูงกว่า เกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ คือ 80/80  
 2. หลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้การคิดแก้ปัญหาโดยใช้กิจกรรมแบบอริยสัจ 4         
สาระเศรษฐศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยภาพรวมนักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์       
ท่ีกำหนดอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป  
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 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ท้ังนี้ได้คะแนนก่อนเรียนคิด เป็น     
ร้อยละ 69.83 หลังเรียนได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 81.58 และมีผลต่างคิดเป็นร้อยละ 11.75 

อรอนงค์ ศรีชัยสุวรรณ  (2558)  ได้ศึกษาผลการใช้ชุดการสอนแบบอริยสัจ 4 ท่ีมีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4     
โดยใช้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์    
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนรวม 53 
คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนสอบหลัง 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบทีแบบไม่อิสระ 
 ผลการศึกษาพบว่า 

1. ชุดการสอนแบบอริยสัจ 4 ท่ีสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 81.42/86.85 
2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนแบบอริยสัจ 4 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนแบบอริยสัจ 4  

มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ   
ท่ีระดับ .05 

 
 งานวิจัยต่างประเทศ 
  Scherer (2003 : 1974 - A) ได้ศึกษาเกี่ยวกับผลการเสริมแรงและการลงโทษในระหว่าง
การสอนโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบอริยสัจ 4 จุดมุ่งหมายของการศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษาผลกระทบท่ี
เกิดขึ้นจากการใช้แรงเสริมและการลงโทษในการสอนโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบอริยสัจ 4          
กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนระดับวิทยาลัย  จำนวน 4 คน การดำเนินการทดลอง คือ การสอนโดยใช้
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบอริยสัจ 4 ท่ีปฏิบัติกิจกรรมได้ดีและลงโทษนักเรียนโดยการคิดแก้ปัญหา 
 ผลการศึกษาพบว่า  การให้การเสริมแรงและการลงโทษท่ีเหมาะสมจะช่วยให้การเรียนโดยใช้
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบอริยสัจ 4 ประสบความสำเร็จมากขึ้น เพราะการเสริมแรงและการลงโทษจะทำ
ให้ผู้เรียนเพิ่มความสนใจในการเรียน และประสบความสำเร็จในการเรียนมากขึ้น 
 
  Dallas  (อ้างถึงในชูชีพ เอี่ยมฉ่ำ, 2553 : 46) ได้ศึกษาวิธีการสอนสังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรมท่ีอาศัยแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้แบบอริยสัจ 4 ซึ่งกำหนดให้นักเรียนค้นหามโนมติจากการ
ลงมือทำปฏิบัติการและสร้างความหมายจากกประสบการณ์เหล่านั้น  
 ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีความมั่นใจในการเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียน โดยภาพรวมพบว่า
นักเรียน มีแรงจูงใจต่อความพึงพอใจมากขึ้น 
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เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีตัวอย่าง 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีตัวอย่าง  (Case study)  เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในหลายๆด้าน ซึ่งผู้วิจัยได้สืบค้นและรวบรวมประเด็นสำคัญไว้ดังนี้ 

 

ความหมายของการเรียนรู้โดยใช้กรณีตัวอย่าง 

Herried  (1997,  อ้างถึงใน ภัทราทิพย์ ทรงบุญญา, 2556: 9)  กล่าวว่า  กรณีตัวอย่าง คือ 
“เรื่องราวที่มีข้อความบรรยาย” หรือ “เรื่องราวที่ใช้สำหรับศึกษา” 

 Shulman (1992: 21,  อ้างถึงใน ปรณัฐ  กิจรุ่งเรือง, 2553: 37)  กล่าวว่า  กรณีตัวอย่าง
เป็นเรื่องราว หรือชุดของเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นอยู่ตลอดในสถานท่ีท่ีเฉพาะเจาะจง นอกจากนี้กรณี
ตัวอย่างเป็นได้ท้ังลักษณะของเอกสารท่ีบันทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริงหรือในลักษณะของเรื่องแต่งขึ้น 

ปรณัฐ  กิจรุ่งเรือง (2553: 37) กล่าวว่า  กรณีตัวอย่างเป็นส่ือการสอนท่ีมีลักษณะเป็น
เรื่องราวหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในบริบทท่ีมีความเฉพาะเจาะจง เป็นประเด็นท่ียังหาข้อยุติไม่ได้  ซึ่ง
ต้องอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น  สรุป  และตัดสินใจ 

 ประเสริฐ สิทธิจิรพัฒน์  (2556: 3)  กล่าวว่า  กระบวนการท่ีผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนด โดยให้ผู้เรียนศึกษาเรื่องท่ีสมมติขึ้นจากความเป็นจริงและ
ตอบประเด็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องนั้น แล้วนำคำตอบและเหตุผลท่ีมาของคาตอบนั้นมาใช้เป็นข้อมูลใน
การอภิปราย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์  

ธัญวลัย  กุลวงษ์ (2557: 24)  กล่าวว่า กระบวนการสอนท่ีผู้สอนนำเสนอกรณีตัวอย่างหรือ
ตัวอย่าง หรือเรื่องราวท่ีเกิดจากสถานการณ์ใดๆซึ่งมีปัญหาความขัดแย้งอยู่  โดยนำเสนอในรูปแบบ
ต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาวิเคราะห์  อภิปราย  แลกเปล่ียนข้อมูลซึ่งกันและกันในแนวทางแก้ปัญหา 
จะช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจพื้นฐานของปัญหา  และตัดสินใจแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 

ทิศนา  แขมมณี (2558: 362)  กล่าวว่า  วิธีสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง คือ กระบวนการท่ีครูใช้
ในการให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  ตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนด โดยให้นักเรียนศึกษาเรื่องท่ีสมมติขึ้นจาก
ความจริงและหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนั้น แล้วนำคำตอบและเหตุผลท่ีมาของคำตอบนั้นมาใช้เป็น
ข้อมูลในการอภิปราย เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ 
 ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2558 : 334) กล่าวว่า กรณีตัวอย่างเป็นเรื่องท่ีเกิดขึ้นจริง หรือเรื่องท่ีเล่า
สืบต่อท่ีกำหนดขึ้นมา โดยมีประเด็นปัญหาทำให้ผู้เรียนคิดค้น อธิบาย ถกเถียงกัน เพื่อสร้างเสริมให้มี
การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ ให้เหตุผล และมีแนวทางการแก้ปัญหา  
 เกศรา  คณฑา  (2559: 20)  กล่าวว่า  การจัดการเรียนรู้แบบกรณีตัวอย่าง เป็นการนำกรณี
ตัวอย่างท่ีสร้างขึ้นหรือสถานกรณีปัญหาท่ีเป็นสถานการณ์จริงนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
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เพื่อให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนสอนฝึกให้นักเรียนศึกษา  วิเคราะห์  
อภิปราย  และตัดสินใจหาทางแก้ปัญหาหรือคำตอบท้ังเป็นรายบุคคลและกลุ่มได้ 
 ชนสิทธิ์  สิทธิ์สูงเนิน  (2560: 22) กล่าวว่า  การจัดการเรียนรู้แบบกรณีตัวอย่าง เป็นการท่ี
ครูผู้สอนกำหนดสถานการณ์ปัญหาท่ีเป็นสถานการณ์จริง  มาให้นักเรียนได้หาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มก็ได้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดทักษะการคิดแก้ปัญหาและ
การตัดสินใจท่ีเป็นเหตุเป็นผลกัน 
 วันเพ็ญ  สุลง  (2561: 35)  กล่าวว่า  การจัดการเรียนรู้แบบกรณีตัวอย่าง  เป็นรูปแบบ
วิธีการสอนท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในห้องเรียน โดยการนำเรื่องราวจากประสบการณ์ต่าง ๆ 
หรือเหตุการณ์สมมุติมาเป็นตัวอย่างกรณีศึกษา ทำให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น 
สามารถเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาของรายวิชาได้ ผู้เรียนต้องคิดหาหลักการและเหตุผล มาอภิปราย
ร่วมกับเพื่อน ๆ ในกลุ่มเล็กหรือในช้ันเรียน เพื่อเป็นการสรุป ความรู้ ข้อคิดเห็นเเลกเปล่ียนข้อคิดเห็น
กับเพื่อนกลุ่มอื่น ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น 
  จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า การจัดเรียนรู้แบบกรณีตัวอย่าง  
หมายถึง การจัดการเรียนการสอนท่ีนำสถานการณ์ เหตุการณ์ ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในสังคมหรือเรื่องราว
ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจริงมาใช้เป็นกรณีตัวอย่างให้นักเรียนได้อภิปรายร่วมกัน เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียน
เรียนรู้และเช่ือมโยงความรู้ไปสู่การหาทางออกและแนวทางการป้องกันแก้ไขร่วมกัน 

ลักษณะของการเรียนรู้โดยใช้กรณีตัวอย่าง 

ปรียา สมพืช  (2559: 263)  ได้กล่าวถึง ลักษณะของการเรียนรู้โดยใช้กรณีตัวอย่างไว้ดังนี้ 
1.  กรณีตัวอย่างทำให้ผู้เรียนเรียนแบบกระตือรือร้น  และสามารถจัดให้เรียนเป็นกลุ่ม  เพื่อ

ร่วมกันแก้ปัญหาจากกรณีตัวอย่างก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
2.  กรณีตัวอย่างทำให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการเผชิญปัญหาท่ียุ่งยาก  ซับซ้อน  ไม่มีรูปแบบ

ตายตัว  ผู้เรียนจึงต้องมีทักษะในการแสวงหาความรู้ท่ีใหม่และสอดคล้องกับสถานการณ์นั้น 
3.  ผู้สอนจะต้องเป็นผู้เตรียมการกรณีตัวอย่างท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา  บางครั้งอาจต้อง

เป็นผู้นำเสนอกรณีตัวอย่างและคอยอำนวยความสะดวกในการเรียนรวมท้ังคอยสนับสนุนและ
เสริมแรง 

4.  กรณีตัวอย่างช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์เพื่อ
แก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในกรณีตัวอย่าง 

จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะของการเรียนรู้โดยใช้กรณีตัวอย่างข้างต้น  สรุปได้ว่า 
การเรียนรู้โดยใช้กรณีตัวอย่างเป็นการศึกษาแบบวิเคราะห์เกี่ยวกับ  เรื่องราว เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีผู้สอนจัดเตรียมหรือนำเสนอข้อมูลเพื่อให้ผู้เรียนร่วมกันแก้ปัญหาจากกรณีตัวอย่างท่ี
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กำหนด ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะในการคิด
วิเคราะห์  สังเคราะห์และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล 
 

การสร้างกรณีตัวอย่าง 

แนวคิดในการสร้างกรณีตัวอย่างท่ีจะนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีน่าสนใจ 
ซึ่งกระบวนการในการสร้างกรณีตัวอย่างมีดังนี้ 

 
ปรณัฐ  กิจรุ่งเรือง  (2553: 43)  ได้เสนอแนวทางการสร้างกรณีตัวอย่าง  ไว้ดังนี ้
1.  ขั้นรวบรวมข้อมูล  เป็นการศึกษาสภาพปัญหา  รวบรวมเนื้อหาและประสบการณ์เพื่อจะ

นำมาใช้ในกรณีตัวอย่างแต่ละกรณีตามจุดประสงค์ของการเรียนการสอน 
2.  ขั้นวางโครงเรื่อง  เป็นการวางแนวทางในการนำเสนอเรื่องโดยการกำหนดเป็น  ส่วนนำ  

ส่วนเนื้อเรื่อง  และส่วนสรุปเรื่อง  ตลอดจนแนวการต้ังคำถาม  หรือประเด็นปัญหา 
3.  ขั้นเขียนเรื่อง  เป็นการนำเสนอเหตุการณ์  ความคิด  หรือการกระทำของบุคคลใน

สถานท่ีใกล้เคียงกับความเป็นจริง และเพียงพอต่อการกำหนดปัญหาหรือประเด็นเพื่อการคิดและ
ตัดสินใจ 

4.  ขั้นทดลองใช้  เป็นการนำเสนอกรณีตัวอย่างท่ีเขียนขึ้นไปทดลองเพื่อศึกษาว่าผู้เรียนมี
ปฏิกิริยาต่อเหตุการณ์ในกรณีตัวอย่างท่ีต้องการหรือไม ่

5.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข  เป็นการปรับปรุงแก้ไขกรณีตัวอย่างจากผลการทดลองใช้เพื่อให้เป็น
กรณีตัวอย่างท่ีสมบูรณ์สำหรับนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู ้

 Shulman  (1992:  21)  ได้กล่าวถึงการสร้างกรณีตัวอย่างไว้ดังนี ้
1. การวางโครงเรื่องท่ีเกี่ยวกับ  ส่วนนำ  เนื้อหา  และการสรุปเหตุการณ์  โดยเนื้อหานั้น

จะต้องกระตุ้นให้เกิดการหาทาองออกที่เหมาะสม 
2. เป็นเรื่องท่ีมีความเฉพาะเจาะจง 
3. มีการระบุเวลา  สถานท่ีของเหตุการณ์ 
4. เห็นภาพการกระทำ  การเคล่ือนไหวและพฤติกรรมท่ีแสดงออก 

 5. สะท้อนบริบทของสังคมท่ีเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นและเป็นเหตุการณ์ท่ีน่าสนใจ  
ต่ืนเต้น 

 จากแนวคิดการสร้างกรณีตัวอย่างข้างต้นสรุปได้ว่า  การสร้างกรณีตัวอย่างเป็นขั้นตอนใน
การวางแผนโครงเรื่องท่ีกรณีตัวอย่างเกี่ยวกับ  ขั้นรวบรวมข้อมูล  ขั้นวางโครงเรื่อง  ขั้นเขียนเรื่อง
และขั้นการนำข้อมูลต่างๆ เพื่อศึกษาว่าผู้เรียนมีปฏิกิริยาต่อเหตุการณ์ในกรณีตัวอย่างท่ีต้องการ
หรือไม่ 
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องค์ประกอบของการเรียนรู้โดยใช้กรณีตัวอย่าง 

 ชนาธิป  พรกุล  (2554: 165-167)  ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้
โดยใช้กรณีตัวอย่างไว้ดังนี้ 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีตัวอย่างหรือการใช้กรณีตัวอย่างจัดการเรียนการสอน  ครู
จำเป็นต้องเข้าใจองค์ประกอบท่ีสำคัญของการสอน  3  ประการคือ 

1. การเตรียมการ 
1.1 จุดประสงค์ เป็นส่ิงแรกที่ครูต้องทำ เพราะจุดประสงค์เป็นกลไกสำคัญท่ีใช้เป็น 

แนวทางการอภิปราย 
  1.2  ส่ิงท่ีใช้ในการสอน  ครูต้องทำความความคุ้นเคยกับกรณีตัวอย่างและเอกสารท่ี
เกี่ยวข้องกับการอภิปราย  ครูจะพบมโนทัศน์หลักท่ีตรงกับจุดประสงค์ของการอสอน  และมโนทัศน์
รองจำนวนหนึ่งซึ่งครูนำมาทำขอบเขต  (outline)  เพื่อระบุทิศทางการอภิปรายและเช่ือมโยง
ความคิดท่ีเกิดขึ้นระหว่างการอภิปราย 
  1.3  ขอบเขตคำถาม  ครูควรจัดทำให้สอดคล้องกับขอบเขตของมโนทัศน์  เพื่อให้
ทราบว่าจะเริ่มการอภิปรายตรงไหน  เริ่มอย่างไร  และทำการเช่ือมโยงเมื่ อใดซึ่งจะทำให้การ
แลกเปล่ียนความคิดราบรื่น  คำถามท่ีคิดควรส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าจมโนทัศน์มากกว่าการค้นหา
คำตอบท่ีถูกต้อง  และเป็นคำถามท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกคน 
  1.4  การใช้บอร์ด  ครูวางแผนว่าจะเขียนอะไรบนบอร์ด  และเขียนอย่างไร  การใช้
บอร์ดมีหลายวิธี  เช่น  เขียนเป็นคอลัมน์จากซ้ายไปขวาตามลำดับหัวข้อ  หรือเขียนแสดงความ
คิดเห็นความหลากหลายของความคิดเป็นกลุ่มๆ  ซึ่งครูต้องคิดล่วงหน้าว่าผู้เรียนจะแสดงความคิดเห็น
แบบใด  และด้วยวิธีคิดแบบอุปนัย  (inductive)  ผู้เรียนจะมองเห็นความคิดท่ีดูเหมือนไม่เกี่ยวข้อง
กันในตอนแรก  แต่ต่อมาเริ่มมองเห็นภาพปะติดปะต่อกันเป็นภาพรวม 
 2.  การจัดช้ันเรียน  ช้ันเรียนเป็นสถานท่ีทำกิจกรรมการเรียนรู้  จึงจำเป็นต้องจัดให้สะดวก

ในการทำกิจกรรมอภิปราย 

  2.1  ช้ันเรียนตามหลักการ  ควรจัดเก้าอี้เป็นรูปตัวยู  (U-shape) เพื่อให้ทุกคน
มองเห็นกัน  และสะดวกในการแลกเปล่ียนความคิด  มีโต๊ะเล็ก  1  ตัววางเอกสารของผู้นำการ
อภิปราย มีบอร์ดติดท่ีผนังอย่างน้อย  2  อัน  ห้องต้องกว้างพอท่ีจะให้ครูเคล่ือนท่ีเพื่ออำนวยความ
สะดวกเมื่อจำเป็นหรือเพื่อเขียนข้อความลงบนบอร์ด 
  2.2  ช้ันเรียนปกติ  มักเป็นห้องส่ีเหล่ียม  กระดานดำท่ีมีฝุ่นชอล์ก โต๊ะเก้าอี้วางเป็น
แถว  ห้องเรียนลักษณะนี้ไม่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม  เมื่อครูยืนหน้าช้ัน  ผู้เรียนมีแนวโน้มท่ีจะมี
ปฏิสัมพันธ์กับครู  การอภิปรายท่ีมีคุณค่าควรเป็นกรส่ือสารระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 
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 3.  การดำเนินการในช้ันเรียน  มีเรื่องท่ีครูต้องทำดังนี้ 
  3.1  การเริ่มบทเรียน  ครูมีคำถามท่ีเตรียมมาว่าจะถามคำถามใดเป็นคำถามแรก  
แต่การเลือกผู้ตอบว่าจะให้ผู้เรียนท่ีอาสาหรือครุเลือกผู้ตอบเองมีผลต่อบรรยากาศในช้ันเรียนครูต้อง
นึกอยู่เสมอว่า  ทุกคนต้องการมีส่วนร่วม  เมื่อครูถามคำถาม และเว้นวรรคสัก  4-5  วินาทีจะทำให้มี
คนอยากตอบหลายคน 
  3.2  การถามคำถาม  การฟัง  และการตอบโต้  ครูควรมีทักษะการฟัง  สามารถจับ
ประเด็นท่ีผู้เรียนพูด  ครูอาจขอให้ผู้เรียนพูดอีกครั้ง  หรือขยายความ  บางครั้งครูต้องทำงานร่วมกับ
ผู้เรียนเพื่อทำความเข้าใจและเรียนรู้ร่วมกัน  ครูใช้การถามคำถาม  การฟัง  และการโต้ตอบเพื่อให้
การอภิปรายอยู่ในแนวทางท่ีนำไปสู่จุดประสงค์ 
  3.3  การใช้เวลา  เป็นเรื่องท่ีต้องวางแผนว่าจะใช้เวลาเริ่มต้นดำเนินการ และจบ
เมื่อใด ครูควรมีนาฬิกาวางไว้หน้าช้ันเพื่อตรวจสอบเวลา  ซึ่งน่าจะดีกว่าดูเวลาท่ีนาฬิกาข้อมือ  ไม่ควร
มีการพักระหว่างการอภิปราย  เพราะมักมีปัญหาในการอภิปรายต่อ ถ้าจำเป็นควรพักก่อนหรือหลัง
การอภิปราย 
  3.4  งานกลุ่ม  โดยปกติการเรียนด้วยวิธีนี้  ผู้เรียนแต่ละคนต้องศึกษาก่อนมาทำงาน
กับกลุ่มย่อย  แล้วจึงอภิปรายในช้ันเรียน 
  3.5  การจบบทเรียน  โดยท่ัวไปครูจะเป็นผู้สรุปการอภิปราย  อาจเป็นการบรรยาย
ส้ันๆ  หรือเสนอแนะให้ไปอ่านเพิ่มเติม 

สุคนธ์ สินทพานนท์และคณะ (2554: 166) ได้กล่าวว่า องค์ประกอบท่ีสำคัญของการสอน
แบบการศึกษากรณีตัวอย่างดังนี้ 

1. การอภิปรายท่ีมีความสำคัญ เพราะจะทำความกระจ่างในเรื่องท่ีศึกษาการสอนแบบศึกษา
กรณีตัวอย่างนั้น ควรจะมีการอภิปรายกันเป็นกลุ่มย่อย ในแต่ละกลุ่มจะมีประธานเป็นผู้ดำเนินการให้
มีการอภิปรายตามจุดประสงค์ท่ีกำหนดไว้ โดยมีเลขานุการเป็นผู้ปันทึกสาระสำคัญประเด็น หลักการ 
ข้อตกลงของการอภิปราย สมาชิกของกลุ่มแต่ละคนจะมีโอกาสแสดงความคิดเห็นแลกเปล่ียนความรู้
และประสบการณ์อย่างมีอิสระ ในการอภิปรายนั้นควรจะดำเนินการตามลำดับ ดังนี้ 

 1) การกำหนดขอบเขตของปัญหาอย่างชัดเจน มีหัวข้ออภิปรายท่ีมีลักษณะให้
ผู้เรียนได้แลกเปล่ียนข้อคิดเห็นหรือเจตคติกันได้ มีการตกลงถึงชอบเขตปัญหากัน และเป็น ไปตาม
จุดประสงค์ท่ีกำหนด 

 2) มีการสนทนาแลกเปล่ียนข้อมูล และแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างสมาชิกใน
กลุ่ม ดังนั้นผู้เรียนจึงควรได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะอภิปรายมาล่วงหน้าก่อน เพื่อจะได้ข้อมูลท่ี
หลากหลาย เป็นพื้นฐานในการอภิปราย สมาชิกทุกคนในกลุ่มจะต้องต้ังใจฟังเพื่อน ๆ อภิปราย 
เพื่อท่ีจะให้แสดงความคิดเห็นได้อย่างต่อเนื่องสัมพันธ์กัน 
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 3) การนำข้อยุติ เมื่อมีการอภิปรายดำเนินต่อไปจนถึงขึ้นหาข้อยุติได้แล้ว  ก็ต้องมี
การสรุปความเพื่อเป็นข้อยุ  ท่ีเลขานุการกลุ่มจะบันทึกข้อสรุปของกลุ่ม ซึ่งจัดได้ว่าเป็นความสำเร็จ
ตามจุดประสงค์ของการอภิปราย 

2. การระดมสมอง เป็นเทคนิคท่ีจะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการทำ
กิจกรรมร่วมกัน และทำให้เอกความริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นการรวบรวมความคิดเห็นของสมาชิกของ
กลุ่มใช้ได้มากท่ีสุดภายในระยะเวลาส่ัน ในการระดมพลังสมอง จะต้องให้โอกาสทุกคนในกลุ่มให้
เกียรติซึ่งกันและกัน ไม่วิจารณ์ความคิดเห็นผู้อื่น การระดมพลังสมองจะมุ่งในด้านปริมาณของ
ความคิด เพื่อให้ได้ความคิดมากท่ีสุด ไม่ได้เน้นเรื่องคุณภาพ แต่จะนำความคิดท้ังหลายมาคัดเลือกใน
ภายหลัง เมื่อระดมความคิดจากสมาชิกได้แล้ว ก็ให้นำความคิดดังกล่าวมาแยกประเกทความคิดเป็น
กลุ่ม เขียนความคิดให้กะทัดรัดขัดเจน สรุปความคิดท้ังหมด 

3. การใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ กล่าวคือ ผู้เรียนระดมพลังสมอง
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกันโดยมีผู้เรียนซึ่งกระทำความเข้าใจในปัญหา หาสาเหตุของปัญหา วาง
แผนการทำงานเพื่อแก้ปัญหาตามวิธีท่ีกำหนดไว้ และลงมือปฏิบัติตามช้ันตอนท่ีกำหนด แล้วจึงสรุป
ประเมินผลการแก้ปัญหา 
  ชนสิทธิ์  สิทธิ์สูงเนิน (2560: 24) )  ได้กล่าวถึง  องค์ประกอบของการเรียนการสอนด้วย
กรณีตัวอย่างท่ีควรมีลักษณะท่ีสำคัญๆ ดังต่อไปนี้ 
   1. กรณีศึกษาท่ีใช้ ควรมีลักษณะดังนี้ 
    1.1 เขียนด้วยข้อความบรรยายท่ีชัดเจน ใช้คำสอดคล้องกัน และไม่ควรมีความ
ยาวจนเกินไป 
    1.2 มีเนื้อหาบนพื้นฐานของเรื่องจริง และมีความสัมพันธ์กับชีวิตประจำวันของ
ผู้เรียน 
    1.3 มีจุดเน้นท่ีเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ หรือข้อปัญหา หรือความท้า
ทายในด้านวิทยาศาสตร์ 
    1.4 กระตุ้นให้ผู้เรียนต้ังคำถามเพื่อนำไปสู่การสืบเสาะหาความรู้หรือแนวทางการ
แก้ปัญหาต่อไป (หากเป็นกรณีศึกษาแบบปิดท่ีมีแนวทางการแก้ปัญหาแล้ว ควรมีการนำเสนอแนวทาง
นั้น ๆ อย่างมีเหตุผลตามหลักการทางวิทยาศาสตร์) 
    1.5 ส่งเสริมให้มีการบูรณาการทางวิชาการเช่น มีเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยี 
ส่ิงแวดล้อม และสังคมนอกเหนือจากเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ 
   2. ผู้เรียน ควรมีลักษณะ ดังนี้  
    2.1 เป็นผู้ท่ีมีความรู้ในเรื่องท่ีศึกษามาก่อนอย่างน้อยในขั้นพื้นฐาน  
    2.2 มีการเตรียมตัวโดยการศึกษาข้อมูล สถานการณ์ปัญหามาก่อน 
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    2.3 ผู้เรียนทุกคนควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
   3. ผู้สอน ควรมีลักษณะ ดังนี้  
    3.1 เป็นผู้ท่ีเตรียมกรณีศึกษา หรือเลือกกรณีศึกษา ท่ีสอดคล้องกับการเรียนรู้  
    3.2 ให้แนวทางผู้เรียนเกี่ยวกับเนื้อหาท่ีสำคัญ  
    3.4 ร่วมกำหนดคำถาม เพื่อการอภิปราย 
    3.5 ร่วมอภิปราย เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหา  
    3.6 สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
   4. บรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ควรมีลักษณะ ดังนี้ 
    4.1 เอื้อต่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้  
    4.2 ส่งเสริมให้ทุกคนมีอิสระในการคิดเปิดกว้าง และปลอดภัยเพื่ออำนวยความ
สะดวกให้ผู้เรียนในการมีส่วนร่วม 

จากแนวคิดข้างต้นสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีตัวอย่างมีองค์ประกอบท่ีสำคัญคือ  
1) การเตรียมการในจัดเตรียมกรณีตัวอย่างท่ีสอดคล้องกับเนื้อหา และสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียน 2) การจัดช้ันเรียนโดยแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อยตามความเหมาะสมและ 3) 
การดำเนินการในช้ันเรียนซึ่งครูผู้สอนเริ่มบทเรียนในการใช้กรณีตัวอย่าง เป็นเครื่องมือในการให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และอภิปรายร่วมกันในรูปแบบต่าง ๆ 

 

บทบาทของผู้เรียนและครูผู้สอนของการเรียนรู้โดยใช้กรณีตัวอย่าง 

ทิศนา  แขมมณี  (2558: 363)  ได้กล่าวถึงเทคนิคและข้อเสนอแนะสำหรับครูผู้สอนในการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีตัวอย่างให้มีประสิทธิภาพไว้ดังนี้ 

1.  การเตรียมการก่อนการสอน  ผู้สอนจำเป็นต้องเตรียมกรณีตัวอย่างให้พร้อมกรณีตัวอย่าง
ท่ีเหมาะสมจะต้องมีสาระ  ซึ่งจะช่วยช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์มีลักษณะใกล้เคียง
กับความเป็นจริง  กรณีท่ีนำมาใช้ส่วนใหญ่มักเป็นเรื่องท่ีมีสถานการณ์ปัญหาขัดแย้ง  ซึ่งจะช่วย
กระตุ้นความคิดของผู้เรียน หากไม่มีสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาขัดแย้ง  ผู้สอนอาจใช้วิธีการต้ังคำถามท่ี
ท้าทายให้ผู้เรียนคิดก็ได้  ผู้สอนอาจนำเรื่องจริงมาเขียนเป็นกรณีตัวอย่าง  หรืออาจใช้เรื่องจาก
หนังสือพิมพ์  ข่าว  และเหตุการณ์  รวมท้ังจากส่ือต่างๆ  เช่น  ภาพยนตร์  โทรทัศน์  วีดิทัศน์       
เป็นต้น  เมื่อได้กรณีท่ีต้องการแล้ว  ผู้สอนจะต้องเตรียมประเด็นคำถามสำหรับการอภิปรายเพื่อ
นำไปสู่การเรียนรู้ท่ีต้องการ 

2.  การนำเสนอกรณีตัวอย่าง  ผู้สอนอาจจะเป็นผู้นำเสนอกรณีตัวอย่างหรือ อาจใช้เรื่องจริง
จากผู้เรียนเป็นกรณีตัวอย่างก็ได้  (แต่ครูต้องมีความชำนาญในการวิเคราะห์กรณีตัวอย่างนั้น  และต้ัง
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ประเด็นคำถามได้เร็ว)  วิธีการนำเสนอทำได้หลายวิธี  เช่น  การพิมพ์เป็นข้อมูลมาให้ผู้เรียนอ่านการ
เล่ากรณีตัวอย่างให้ฟัง  หรือนำเสนอโดยใช้ส่ือ  เช่น  สไลด์  วีดิทัศน์  ภาพยนตร์  หรือ  อาจให้
ผู้เรียนแสดงเป็นละครหรือบทบาทสมมติก็ได้ 

3. การศึกษากรณีตัวอย่างและการอภิปราย  ผู้สอนควรแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อยและให้เวลา
อย่างเพียงพอในการศึกษากรณีตัวอย่าง  และคิดหาคำตอบไม่ควรให้ผู้เรียนตอบประเด็นคำถามทันที  
ผู้เรียนแต่ละคนควรมีคำตอบของตนเตรียมไว้ก่อน  แล้วจึงร่วมกันอภิปรายเป็นกลุ่ม  และนำเสนอผล
การอภิปรายระหว่างกลุ่ม  เป็นการแลกเปล่ียนกัน  ผู้สอนพึงตระหนักว่าการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง
นี้ มิได้มุ่งท่ีความถูกต้องของคำตอบ คำถามสำหรับคำอภิปรายนี้ไม่มีคำตอบท่ีถูกหรือผิดอย่างชัดเจน
แน่นอน  แต่ต้องการให้ผู้เรียนเห็นคำตอบและเหตุผลท่ีหลากหลาย  ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนมีความคิดท่ีกว้าง
ขึ้น  มองปัญหาในแง่มุมท่ีหลากหลายขึ้น  อันจะช่วยให้การตัดสินใจมีความรอบคอบขึ้น  ด้วยเหตุนี้
การอภิปรายจึงควรมุ่งความสนใจไปท่ีเหตุผลหรือท่ีมาของผู้เรียนใช้ในการแก้ปัญหาเป็นสำคัญ 
  ชนสิทธิ์  สิทธิ์สูงเนิน  (2560: 31)  ได้กล่าวว่า  เทคนิคและบทบาทในการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้กรณีตัวอย่างเพื่อส่งเสริมการคิดนั้น ถึงแม้ว่า ครูต้องไม่สอน แต่ต้องออกแบบการเรียนรู้ และอำนวย
ความสะดวก (Facilitate) ในการเรียนรู้ ให้นักเรียนเรียนรู้จากการเรียนแบบลงมือทำแล้ว การเรียนรู้ก็จะ
เกิดจากภายในใจและสมองของตนเอง ก็ตาม ครูก็ยังนับว่ามีบทบาทสำคัญอย่างมาก เพื่อให้กิจกรรม
การเรียนรู้ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลดีกับผู้เรียนมากท่ีสุด ตามเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ โดยครูต้องคำนึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ 
   1. สร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้เด็กมีอิสระกล้าคิด  
   2. จัดกิจกรรมแบบร่วมมือ หรือกิจกรรมกลุ่ม ให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มได้มีโอกาสพูดคุย
กับและ แสดงความคิดเห็น 
   3. ให้เด็กคิดแก้ปัญหาได้อย่างฉลาด  ครูต้องมีการเสนอปัญหาหรือประเด็นให้คิดท้าทาย 
น่าสนใจและเหมาะสมกับวัยของเด็ก  
   4. ครูอาจให้ความรู้ในรูปของข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาหาทางเลือก แต่ในขั้น
ตัดสินใจควรให้นักเรียนตัดสินใจด้วยตนเอง แม้การตัดสินใจนั้นจะผิดพลาดเพื่อให้เด็กรับผิดชอบ
ตนเองและรู้จักควบคุมตนเองต่อไป 
   5. ใช้คำถามเพื่อท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจ อยากค้นหาคำถาม และคำถามระดับสูง 
   6. ใช้วิธีการประเมินท่ีหลากหลาย และเน้นการใช้กระบวนการและยุทธวิธี แก้ปัญหา 
สามารถเลือกใช้ยุทธวิธี กระบวนการท่ีนำไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ข้อดีและข้อจำกัดของการจัดการเรียนรู้แบบกรณีตัวอย่าง 

สุวิทย์  มูลคำ  (2550: 96)  ได้กล่าวถึง  ข้อดีและข้อจำกัดของการจัดการเรียนรู้แบบกรณี
ตัวอย่าง  ไว้ดังนี ้

ข้อดี 
 1. ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้และเผชิญปัญหาจากสถานการณ์จริง  ได้ฝึกการแก้ปัญหา
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้เป็นอย่างดี 
 2.  ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาการคิดวิเคราะห์  การคิดแก้ปัญหา  ช่วยให้ผู้เรียนมีมุมมองท่ี
กว้างไกลขึ้น 
 3. ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้สูงและส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน 
 ข้อจำกัด 
 1. กรณี ท่ีกลุ่มผู้เรียนมีความรู้และประสบการณ์ไม่แตกต่างกันจะทำให้การเรียนรู้                
ไม่กว้างขวางเท่าท่ีควร 
 2.  ถ้าประธานหรือผู้นำกลุ่มขาดความสามารถในการเป็นผู้นำ  จะทำให้การเรียนรู้ไม่ได้ผลดี

เท่าท่ีควร 

ทิศนา  แขมมณี  (2558: 364)  ได้กล่าวถึง  ข้อดีและข้อจำกัดของการจัดการเรียนรู้แบบ
กรณีตัวอย่างไว้ดังนี้ 

ข้อดี 
 1. เป็นวิธีสอนท่ีช่วยให้นักเรียนได้เผชิญปัญหาท่ีเกิดขึ้นในสถานการณ์จริงจะได้แก้ปัญหา

โดยไม่ต้องเส่ียงกับผลท่ีจะเกิดขึ้น  ซึ่งจะช่วยให้เกิดความพร้อมในการแก้ปัญหาเมื่อมีโอกาสเผชิญใน
สถานการณ์จริง 
 2. เป็นวิธีสอนท่ีช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนสูง ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน
ด้วยกันและส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกัน 
 
 3. เป็นวิธีสอนท่ีช่วยให้นักเรียนได้ฝึกและพัฒนาการคิดวิเคราะห์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 4. เป็นวิธีสอนท่ีให้ผลสำหรับกลุ่มนักเรียนท่ีมีความรู้และประสบการณ์หลากหลาย 
 

ข้อจำกัด 
1. ถ้ากลุ่มนักเรียนมีความรู้และประสบการณ์ไม่แตกต่างกัน  การเรียนรู้อาจไม่กว้างเท่าท่ีควร  

เพราะนักเรียนมีมุมมองทำนองเดียวกัน 
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2. ต้องช้ีแจงสำหรับปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีได้นำเสนอจะใกล้เคียงกับความเป็นจริง        
การแก้ไขตามเหตุผลและปัจจัยท่ีมีอยู่  ซึ่งอาจไม่ตรงกับการปฏิบัติจริงเสมอไป 

สุคนธ์  สินธพานนท์และคณะ  (2554: 170) ได้กล่าวถึง  ข้อดีและข้อจำกัดของการจัดการ
เรียนรู้แบบกรณีตัวอย่างไว้ดังนี ้

ข้อดี 
การจัดการเรียนรู้แบบกรณีตัวอย่างผู้เรียนมีโอกาสได้พบปัญหาต่าง ๆ ก่อนท่ีจะเกิดขึ้นใน

ชีวิตจริง  ได้วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา  พร้อมท้ังแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันจนได้ข้อสรุปแนว
ทางการแก้ปัญหา  ทำให้ผู้เรียนได้เห็นและมีความเข้าใจในบทเรียนแจ่มชัดมากขึ้น  และได้แนวทาง
เกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจใน  การแก้ปัญหาในอนาคต 

ข้อจำกัด 
การจัดการเรียนรู้แบบกรณีตัวอย่างในกรณีตัวอย่างท่ีนำมาให้ผู้เรียนศึกษานั้น  บางครั้งไม่

สามารถนำมาจากสถานการณ์จริงท่ีตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้  ซึ่งต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนได้
ท้ังหมด  ดังนั้น  ผู้สอนจึงต้องออกแบบหรือเขียนบทโยงเข้ากับเรืองท่ีจะสอน  นอกจากนั้นกรณี
ตัวอย่างบางเรื่องทำให้ผู้เรียนมองไม่เห็นความสำคัญและคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว 

ชนสิทธิ์  สิทธิ์สูงเนิน  (2560: 32-33)  ได้กล่าวถึง ข้อดีและข้อจำกัดของการจัดการเรียนรู้
แบบกรณีตัวอย่างไว้ดังนี ้

1. ถึงตัวทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้คิดกระตุ้นให้มีส่วนร่วมอยู่เสมอ 
2. มีความเป็นจริง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้วิเคราะห์สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริง 

   3. มีความเฉพาะเจาะจง ให้ได้ศึกษาข้อมูลหรือเหตุการณ์เฉพาะมากกว่าข้อมูลท่ัวไป ซึ่ง
ทำให้นักเรียนรู้ว่า ในแต่ละสถานการณ์ต้องอาศัยความเข้าใจและการตอบสนองเฉพาะเหตุการณ์นั้น 
ๆ หลักการใดๆ ท่ีวางไว้ ไม่อาจนำมาใช้กับสถานการณ์เฉพาะท่ีเกิดขึ้น ใหม่ได้ท้ังหมด 
   4. ทำให้สมาชิกมีส่วนร่วมในกลุ่ม มีโอกาสทำงานร่วมกัน รู้คุณค่าหรือความสำคัญของ
กลุ่ม 
   5. สอนให้รู้จักให้และรับอย่างจริงจัง โดยสมาชิกได้เรียนรู้การตัดสิน ปกป้องความ
คิดเห็นของตนเอง ขณะเดียวกันก็ต้องพยายามเข้าใจและใช้ประโยชน์จากความคิดท่ีผู้อื่นเสนอ 
   6. กระตุ้นให้สมาชิกตระหนักว่า แต่ละคนมองสภาพการณ์จากมุมมองท่ีต่างกันทุกคน
ต่างก็มีปัญหาและก็มีความลำบากในการแก้ปัญหาเช่นกัน 
   7. ทำให้สมาชิกตระหนักว่าปัญหาท่ีนำมาอภิปรายไม่ได้มีประเด็นเดียวหรือคำตอบเดียว 
   8. พัฒนาการตัดสินใจและความสามารถคิดอย่างมีอิสระและแบบเป็นผู้ใหญ่ 
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   9. ให้บทบาทสำคัญด้านการบริหารแก่สมาชิกในกลุ่ม สมาชิกจะได้พัฒนาการวิเคราะห์
สถานการณ์โดยใช้ความรู้ ท่ีเป็นข้อเท็จจริงประกอบ รู้จักวางแผนปฏิบัติการและรู้จักตัดสินใจ
ประสบการณ์ท่ีได้ไม่เป็นการเส่ียงต่อตัวสมาชิกหรือองค์กรของสมาชิกแต่อย่างใด 
   10. ทำให้สมาชิกเข้าใจถึงพฤติกรรมของมนุษย์ ตระหนักถึงสาเหตุของอุปนิสัยนั้น ๆ 
และเห็นความจำเป็นท่ีจะต้องค้นหาสาเหตุเหล่านั้น ได้เรียนรู้ว่า คนมีความรู้สึกนึกคิด ความเช่ือไม่
สมเหตุสมผลแต่ก็มีความสำคัญและต้องได้รับการไตร่ตรองจากตัวเขา และจะเห็นชัดว่าการกระทำ
ของพวกเขามีผลกระทบต่อผู้อื่น 
   11. เพิ่มทักษะการส่ือสาร สมาชิกจะรู้จักรับฟังมากขึ้นและถ่ายทอดความคิดได้ดีขึ้น 
   12. รู้ จักปรับลด ทัศนคติ (Case Method) จะทำให้สมาชิกเปล่ียนทัศนคติและ
พัฒนาการมองและเกิดความเต็มใจท่ีจะพิจารณาปัญหาอย่างรอบด้าน 
   13. ทำให้นักเรียนได้มีการคิดวิเคราะห์และมีการเตรียมตัวในการเรียนวิชานั้น ๆ มากขึ้น
เป็นการเรียนแบบกระตือรือร้น 
   14. นักเรียนมีการช่วยกันคิดช่วยกันทำเป็นการทำงานเป็นกลุ่ม นำมาใช้ได้ดีในการเรียน
เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานในคลินิก 
   15. ใช้เวลาประมาณ 50 นาที ในการอภิปรายร่วมกันในการค้นหาคำตอบ เกิดความ
ชัดเจนในประเด็นคำถามและคำตอบ ทบทวนให้นักเรียนเกิดแนวคิด หลักการ ของการเรียนรู้ 
 ข้อดีและข้อจำกัดของการใช้กรณีตัวอย่างนั้น ผู้เรียนได้วิเคราะห์สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริงมีส่วน
ร่วมในกลุ่ม มีโอกาสทำงานร่วมกันและได้พัฒนาการวิเคราะห์สถานการณ์โดยใช้ความรู้ ท่ีเป็น
ข้อเท็จจริงประกอบรู้จักวางแผนปฏิบัติการและรู้จักตัดสินใจประสบการณ์ท่ีได้ไม่เป็นการเส่ียงต่อตัว
สมาชิกหรือองค์กรของสมาชิกแต่อย่างใด แต่บางครั้งก็ทำให้เน้นการตัดสินใจมากเกินไป ในชีวิตจริง
การกระทำบางอย่างก็อาจหาเหตุผลไม่ได้หรือบางครั้ง ก็ไม่มีทางออกและนำไปใช้กับทุกคนไม่ได้ 

ประโยชน์ของการใช้กรณีตัวอย่าง 

 สุคนธ์ สินทพานนท์และคณะ (2554: 170) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบศึกษากรณีตัวอย่าง คือ ผู้เรียนมีโอกาสได้พบปัญหาต่าง ๆ ก่อนท่ีจะเกิดขึ้นในชีวิตจริงได้
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา พร้อมท้ังแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน จนได้ข้อสรุปแนวทางแก้ไซปัญหา 
ทำให้ผู้เรียนได้เห็น มีความเข้าใจในบทเรียนแจ่มชัดขึ้น และได้แนวทางเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ
ในการแก้ไขปัญหาในอนาคต 
 ชนสิทธิ์  สิทธิ์สูงเนิน (2561: 25)  ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการใช้กรณีตัวอย่างไว้ดังนี ้
 1) เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งเสริมสร้างการคิดวิเคราะห์   
 2)  เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนสืบค้นความรู้ด้วยตนเอง  และการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจริง
ให้ได้    
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3) เป็นการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหา  และเกิดความรู้สึกนึกคิด 
ต่าง ๆ ขึ้น  

4) เป็นวิธีการท่ีมุ่งช่วยผู้เรียนฝึกฝนการเผชิญและแก้ปัญหาโดยไม่ต้องรอให้เกิดปัญหาจริง  
 5) เป็นวิธีการท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์  และเรียนรู้ความคิดของผู้อื่น  ช่วยให้
ผู้เรียนมีมุมมองท่ีกว้างขึ้น 
  6)  เป็นวิธีการการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม และแลกเปล่ียนความคิดเห็น  ประสบการณ์  
ความรู้สึก และเจตคติซึ่งกันและกัน 
 

งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการเรียนรู้โดยใช้กรณีตัวอย่าง 

งานวิจัยในประเทศ 
 สุวิมล  สุวรรณจันดี  (2554)  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง  การพัฒนาแบบแผนการจัดการเรียนรู้สาระ
พระพุทธศาสนาโดยใช้กรณีตัวอย่าง  เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนวัดอรัญญาราม  อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน  ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ      
ผู้ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้   จำนวน 7  คน  ได้แก่   ผู้บริหารโรงเรียนจำนวน 1  คน  
ศึกษานิเทศก์  จำนวน  1 คน  ครูผู้สอนท่ีมีประสบการณ์ในการจัดหารเรียนรู้แบบกรรีศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษา  กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ครูผู้สอนจำนวน  3  คน และครูผู้สอนท่ี
มีประสบการณ์ในการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์เพื่อเสริมสร้างการคิดวิเคราะห์  จำนวน    
1  คน ผลการศึกษาพบว่า  แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1  ใฝ่เรียนรู้  แผนการจัดการเรียนรู้แบบกรณี
ตัวอย่างท่ี 2 เรื่อง  ความกตัญญู  แผนการจัดการเรียนรู้แบบกรณีตัวอย่างท่ี 3  เรื่อง  ความซื่อสัตย์  
แผนการจัดการเรียนรู้แบบกรณีตัวอย่างท่ี 4  เรื่องความสามัคคี  โดยทุกแผนการจัดการเรียนรู้         
มีคุณภาพมากท้ังด้านการกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้  จุดประสงค์การเรียนรู้  สาระสำคัญ  สาระการ
เรียนรู้  กระบวนการเรียนรู้  การบรูณาการเรียนรู้สอดแทรกคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์  เพื่อส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์  ส่ือ/แหล่งเรียนรู้  วีคิดและประเมินผล 
 

ธัญวลัย  กุลวงศ์  (2557)  ได้ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถการ
แก้ปัญหาเรื่องวิกฤตการณ์ส่ิงแวดล้อม  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กรณีตัวอย่างและการแก้ปัญหา  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือ  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2557  โรงเรียนบ้านสามยอด  อำเภอบ่อพล่อย จังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานเขตพื้นท่ีกี่ศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน  15  คน   

ผลการศึกษาพบว่า   
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1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องวิกฤตการณ์ส่ิงแวดล้อมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีตัวอย่างและการแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   

2. ความสามารถด้านการคิดแกปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ด้วยการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กรณีตัวอย่างและการแก้ปัญหาระหว่างเรียน อยู่ในระดับปานกลาง 

3.  ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบกรณี
ตัวอย่างและการแก้ปัญหา อยู่ในระดับมาก 

 
 เกศรา  คณฑา.  (2559) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาเรื่องกฎหมายน่ารู้ด้วย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกรณีตัวอย่างของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การวิจัยคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559  จำนวน 43 คน  
โรงเรียนทวีธาภิเศก  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 1  กรุงเทพมหานคร  
 ผลการศึกษาพบว่า 
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  กฎหมายน่ารู้  ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบกรณีตัวอย่าง
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 2. ทักษะการคิดแก้ปัญหา  เรื่องกฎหมายน่ารู้  ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบกรณีตัวอย่างของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3. คุณลักษณะใฝ่เรียนรู้  ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบกรณีตัวอย่างของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 4  โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง 
 4.  ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบกรณีตัวอย่าง  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 

วิภู  มูลวงศ์  (2559) ได้ศึกษา การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
2 ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีตัวอย่าง ซึ่งกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือ  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
2  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558  จำนวน 40 คน ซึ่งได้มา
โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย   

ผลการศึกษาพบว่า 
1. ผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีตัวอย่าง  สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีตัวอย่าง อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ซึ่งผลการเรียนรู้เรื่องสัดส่วนมีคะแนนสูงสุด  และผลการเรียนรู้เรื่อง
การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละมีคะแนนต่ำสุด  
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2.  ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีตัวอย่าง  โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี  ซึ่งนักเรียนมีความสามรถ
ด้านการกำหนดปัญหาจากโจทย์สูงท่ีสุด  และมีความสามารถด้านการแก้การแก้โจทย์ปัญหาต่ำท่ีสุด 
 3.  ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณี
ตัวอย่าง  หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีตัวอย่าง  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและนักเรียนมีความ
คิดเห็นว่าได้ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มและสามารถนำการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีตัวอย่างไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ในเนื้อหาอื่นต่อไป 
  

กมลวจี  พรมแสง  (2560)  ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์  เรื่องอุปมา
ของพระเยซู  สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยการจัดการเรียนรู้แบบกรณีตัวอย่าง           
เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรู้
แบบกรณีตัวอย่าง  และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบกรณีตัวอย่าง  
ก ลุ่ ม ตั วอย่ า ง คื อนั ก เรี ยน ช้ัน มั ธยม ศึ กษ าปี ท่ี  1/1  ภ าค เรี ยน ท่ี  2  ปี ก าร ศึ กษ า 2560                  
โรงเรียนเทพวิทยา  อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  จำนวน  33  คน   

ผลการศึกษาพบว่า 
1)  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  หลังการจัดการ

เรียนรู้แบบกรณีตัวอย่างอยู่ในระดับดีมาก  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐาน
ของการวิจัยท่ีต้ังไว้ 

2)  ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบกรณี
ตัวอย่าง  เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์  นักเรียนมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมาก  โดยด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการจัดการเรียนมีระดับค่าเฉล่ียความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด 

 
งานวิจัยต่างประเทศ 

  Me and Wade (1997, อ้างถึงใน ปรณัฐ  กิจรุ่งเรือง , 2553: 114 ) ได้วิจัยเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีตัวอย่างเพื่อศึกษาวิธีการคิดของครู  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบวิธีการ
คิด  เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอน  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาครูระดับปริญญาตรี  
จำนวน 30 คน และครูประจำการท่ีเข้าศึกษาในโปรแกรมการพัฒนาครู จำนวน 10 คน เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้วิธีการเชิงคุณภาพ  จากการสรุปและอภิปรายกรณีตัวอย่าง  การจดบันทึกภาคสนาม  
การสนทนากลุ่ม และ  การสัมภาษณ์  ผลการศึกษาพบว่า  นักศึกษาครูระดับปริญญาตรีจะใช้
ประสบการณ์ในฐานะท่ีเคยเป็นนักเรียน ใช้ทฤษฎีและความรู้จากตำราท่ีใช้เรียนในมหาวิทยาลัยและ
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การแสดงบทบาทสมมติในระหว่าง  การอภิปรายกรณีตัวอย่างในขณะท่ีครูประจำการจะใช้
ประสบการณ์การสอน  และอารมณ์ความรู้สึกท่ีเคยเกิดขึ้นในช้ันเรียน กลุ่มตัวอย่างท้ังสองกลุ่ม
มองเห็นว่าการสอนเป็นส่ิงท่ีต้องมีเทคนิควิธีการรองรับ และ 3) กลุ่มตัวอย่างท้ังสองกลุ่มให้ความ
สนใจเกี่ยวกับความหลากหลายของผู้เรียนในด้านความต้องการจำเป็น ความรู้และความสามารถ 
 
 Choi  et  al.  (2009: 88)  ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการนำเสนอสภาพแวดล้อมการเรียนรู้   
อิเล็กทรอนิกส์  ด้วยกรณีตัวอย่างไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามลีลาการเรียนรู้  (Learning  
Style)  ของนักเรียน  โดยใช้นักเรียนโรงเรียนทันตกรรม  กรุงโซล  ประเทศเกาหลีใต้ จำนวน  70  
คน  ผลการศึกษาพบว่า  นักเรียนท่ีมีรูปแบบการเรียนท่ีแตกต่างกัน 4  ลักษณะ  (Kolb’s Learning  
Styles)  ไม่มีอิทธิพลต่อประสบการณ์ทางการเรียนและผลลัพธ์ท่ีได้จากการจัดการเรียนรู้แบบกรณี
ตัวอย่างซึ่งนักเรียนยังมีลักษณะกระตือรือร้น  (Active  Learning)  เป็นต้น 
 

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์ 

 การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) เป็นความสามารถทางสมองท่ีนักวิชาการและ

นักจิตวิทยาได้ศึกษาและเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ไว้ดังนี้ 

ความหมายของการคิดวิเคราะห์ 

เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศ์ศักด์ิ  (2549: 24) ให้ความหมายของการคิดวิ เคราะห์ว่าเป็น  
ความสามารถในการจำแนกแจกแจงและแยกแยะองค์ประกอบต่างๆ ของส่ิงใดส่ิงหนึ่งหรือเรื่องใด
เรื่องหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นวัตถุส่ิงของ เรื่องราวหรือเหตุการณ์และหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล ระหว่าง
องค์ประกอบเหล่านั้น เพื่อค้นหาสาเหตุท่ีแท้จริงของส่ิงท่ีเกิดขึ้น 

วัชรา  เล่าเรียนดี  (2547: 57)  กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์  หมายถึงการแสดงออกด้วยคำพูด  
หรือพฤติกรรมการปฏิบัติท่ีบ่งบอกถึงความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ อย่างละเอียดทุกแง่ทุกมุมโดย
บอกอธิบายเหตุผล  ประกอบเรื่องท่ีรู้  ระบุความคิดรวบยอด  ระบุปัญหา  ระบุความเช่ือมโยงของ
ความคิดรวบยอดต่าง ๆและรายละเอียดของเรื่องท่ีอ่านได้  สามารถท่ีจะแจกแจง  (Categorize)  
จำแนกองค์ประกอบ  ส่วนประกอบต่าง ๆ  รวบรวมข้อมูลท่ีเป็นหลักฐานสำคัญเพื่อนำมาเป็นเกณฑ์
ในการตัดสินใจและประเมินผล  หรือเพื่อหาข้อสรุปอย่างเหมาะสม 

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2555: 5) กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์  เป็นการระบุ
เรื่องหรือปัญหาจำแนกแยกแยะ เปรียบเทียบข้อมูลเพื่อจัดกลุ่มอย่างเป็นระบบระบุเหตุผลหรือ
เช่ือมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ เพียงพอในการ
ตัดสินใจ/แก้ปัญหา/คิดสร้างสรรค์ 
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สุวิทย์ มูลคำ (2553: 9) กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์  หมายถึง  การวิเคราะห์ (analysis) การ
จำแนก แยกแยะองค์ประกอบของส่ิงใดส่ิงหนึ่งออกเป็นส่วน ๆ เพื่อค้นหาว่า มีองค์ประกอบย่อย ๆ 
อะไรบ้าง ทำมาจากอะไรประกอบขึ้นมาได้อย่างไร  และมีความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันอย่างไร  การคิด
วิเคราะห์  (analytical thinking) หมายถึง  ความสามารถในการ จำแนก แยกแยะองค์ประกอบ
ต่างๆของส่ิงใดส่ิงหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นวัตถุส่ิงของ เรื่องราวหรือ เหตุการณ์และหาความสัมพันธ์เชิง
เหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น เพื่อค้นหาสภาพความเป็นจริงหรือส่ิงสำคัญของส่ิงท่ีกำหนดให ้

วิทวัส  อินทมานนท์  (2554: 65)  กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์  หมายถึง  การแยกแยะข้อมูล
หรือส่วนประกอบออกเป็นส่วนย่อย ๆ  การคิดพิจารณาอย่างรอบคอบ  และมีการตรวจสอบให้มีการ
เช่ือมโยงความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผลกับองค์ประกอบต่าง ๆ  เพื่อค้นหาสภาพความเป็นจริงเพื่อให้ได้
ความรู้  ความเข้าใจหาเหตุผลของส่ิงท่ีเกิดขึ้น ใช้แก้ปัญหาใช้ประเมินค่าและตัดสินใจ 

สินีนาฏ  วัฒนสุข  (2558: 91)  กล่าวว่า  การคิดวิเคราะห์  หมายถึง ความสามารถในการ
จำแนกแยกแยะ  องค์ประกอบของส่ิงต่างใด ๆ  หรือสถานการณ์ใด ๆ  ความสามารถในการเช่ือมโยง
ความสัมพันธ์ของส่ิงท่ีเกิดขึ้นอย่างสมเหตุผลและเข้าใจหลักการ 

 Dewey (1933, อ้างถึงใน ชำนาญ  เอี่ยมสำอาง, 2539:  51) กล่าวว่า  การคิดวิเคราะห์ 
หมายถึง  การคิดอย่างใคร่ครวญไตร่ตรอง  โดยอธิบายขอบเขตการคิดวิเคราะห์ว่าเป็นการคิดท่ีเริ่มต้น
จากสถานการณ์ท่ีมีความยุ่งยากและส้ินสุดลงด้วยสถานการณ์ท่ีมีความชัดเจน 

Bloom  (1956)  กล่าวว่า  การคิดวิเคราะห์  หมายถึง  ความสามารถในการแยกแยะเพื่อหา
ส่วนประกอบของเนื้อหา  เหตุการณ์และเรื่องราวต่างๆ ว่ามีองค์ประกอบอย่างไร  มีความสำคัญ
อย่างไรและผลท่ีเกิดขึ้นต้องอาศัยหลักการอย่างไร 

Good  (1973: 680)  กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์  หมายถึง  การคิดอย่างรอบคอบตามหลัก
ของการประเมิน  โดยมีหลักฐานอ้างอิงเพื่อหาข้อสรุป และการพิจารณาองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องอย่าง
สมเหตุสมผล 

Watson & Glaser (1964: 11)  กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์  หมายถึง  การคิดวิเคราะห์เป็น
ส่ิงท่ีเกิดจากส่วนประกอบของงทัศนคติ  ความรู้ ท่ีเป็นการแสดงออกทางจิตใจท่ีมีความต้องการสืบค้น
ข้อมูลและความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เหตุผลในการประเมินสถานการณ์ การสรุปข้อมูลอย่างเท่ียงตรง 

 Marzano (อ้างถึงใน ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 2553: 14)  กล่าวว่า  การคิดการวิเคราะห์ 
(Analysis) ตามแนวคิดใหม่นี้เป็นความสามารถในการใช้เหตุผลและความละเอียดถี่ถ้วนในการจำแนก
แยกแยะส่ิงต่าง ๆ มีกระบวนการย่อย  5 ประการได้แก่ 1) การจำแนก 2) การจัดหมวดหมู่  3) การ
วิเคราะห์ข้อเหตุผล 4) การประยุกต์ใช้  และ 5) การทำนาย 

จากการสังเคราะห์ความหมายของการคิดวิเคราะห์ของนักการศึกษาจึงสรุปได้ว่า  การคิด
วิเคราะห์  หมายถึง  ความสามารถในการในการจำแนก  แยกแยะ เปรียบเทียบข้อมูลของเรื่องราว
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เหตุการณ์ต่าง ๆ  โดยการหาข้อมูลหรือหลักการท่ีมีความเช่ือมโยงสัมพันธ์กัน  หรือข้อมูลท่ีสามารถ
อ้างอิงได้มายืนยันเพื่อพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจสรุปความ 

 

ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการคิดวิเคราะห์ 

ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ ผู้วิจัยทำการศึกษาค้นคว้าเพื่อให้ 
สอดคล้องกับงานวิจัย ดังนี้ 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการคิดวิเคราะห์ของ Bruner 
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ Bruner (อ้างถึงใน ประสาท อิศรปรีดา, 2523: 133 – 

136)  ได้แบ่งการพัฒนาการสติปัญญาและการคิดออกเป็น 3 ขั้น ดังนี้  
1.  ขั้นแสดงออกด้วยการกระทำ (Enactive Stage) ขั้นนี้เปรียบได้กับข้ันประสาทสัมผัสและ

การเคล่ือนไหว (Sensorimotor Stage) ของ Piaget เป็นขั้นท่ีเด็กเรียนรู้จากการกระทำ (Learning 
by doing)  

2.  ขั้นสร้างภาพแทนใจ (Iconic Stage) ขั้นนี้ เปรียบเทียบได้กับขั้นก่อนปฏิบัติการคิด 
(Proportional Stage) ของ Piaget เด็กวัยนี้เกี่ยวข้องกับความจริงมากขึ้น เกิดความคิดจากการรับรู้ 
เป็นส่วนใหญ่อาจมีจินตนาการบ้าง แต่ยังไม่สามารถคิดได้ลึกซึ้งเหมือนขั้นปฏิบัติการคิดด้วยรูปธรรม
ของ Piaget 

3. ขั้นใช้สัญลักษณ์  (Symbolic Stage)  เป็นพัฒนาการขั้นสูงสุดของ Bruner เปรียบได้กับ
พัฒนาการขั้นปฏิบัติการคิดด้วยรูปธรรม (Concrete Operation) ของ Piaget ขั้นนี้เด็กสามารถ
เข้าใจความสัมพันธ์ของส่ิงของสามารถสร้างความคิดรวบยอดหรือสังกัป์ในส่ิงต่าง ๆ ท่ีซับซ้อนได้มาก
ขึ้น  

 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการคิดวิเคราะห์ของ Sternberg 
 Sternberg (1985: 97-107,  อ้างถึงใน ปรีดาวรรณ อ่อนนางใย , 2555: 16-17)  พบว่า  

ทฤษฎีย่อยด้านกระบวนการคิด  (Componential Subtheory)  เป็นทฤษฎีท่ีมีพื้นฐานในการคิด
วิเคราะห์ โดยอธิบายถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลว่ามีพฤติกรรมทางปัญญาไม่เหมือนกัน  ทฤษฎี
ย่อยด้านกระบวนการคิดเป็นการใช้การคิดวิเคราะห์เป็นกระบวนการพื้นฐานในการประมวลผลข้อมูล
ข่าวสารท่ีทำให้เกิดพฤติกรรมทางปัญญาโดยทำให้เกิดปัจจัยพื้นฐานในการแก้ปัญหาแปลกใหม่  มี
ความคล่องในการประมวลผลข้อมูลข่าวสารและปรับตัวให้เข้ากับส่ิงแวดล้อมโดยเลือกส่ิงแวดล้อมให้
เหมาะกับตนเอง 

ทฤษฎีย่อยด้านกระบวนการคิด  (Componential Subtheory)  เป็นกระบวนการ
ประมวลผลข้อมูลเบื้องต้นของสมองท่ีกระทำต่อโครงสร้างของส่ิงของต่างๆ  หรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ  
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โดยตัวส่งผ่านข้อมูลจากส่ิงท่ีได้รับรู้เข้ามาเป็นมโนทัศน์ทางสมองจากมโนทัศน์ทางสมองหนึ่งไปสู่มโน
ทัศฯทางสมองอื่น  และเป็นการส่งผ่านมโนทัศน์ทางสมองไปสู่การแสดงออกซึ่งขึ้นอยู่กับความ
ประสงค์สำหรับรูปแบบมโนทัศน์โครงสร้างทางสมองอาจเป็นรูปภาพ  ชุดของประพจน์  สมการ
พีชคณิต  หรืออื่น ๆ  กระบวนการคิดมีรูปแบบหน้าท่ีพื้นฐานแบ่งได้ 3 ลักษณะ  คือ  ส่วนประกอบ
ด้านการปรับความคิด  ส่วนประกอบการปฏิบัติ  ส่วนประกอบการแสวงหาความรู้ 

1. ส่วนประกอบด้านการปรับความคิด (metacomponent) เป็นกระบวนการขั้นสูงในการ
วางแผน  (Planning)  การควบคุม  (Monitoring)  การตัดสินใจ  (Decision  Making)  และ
ประเมินว่าส่ิงท่ีทำแล้วเป็นอย่างไร  เป็นกระบวนการคิดส่ังการส่วนประกอบการคิดอื่น ๆ ว่าต้องทำ
อย่างไรในขณะเดียวกันก็เป็นข้อมูลย้อนกลับจากส่วนประกอบด้านการคิดต่างๆว่ามีปัญหาในการ
แก้ปัญหาหรือการปฏิบัติอย่างไร 

2.  ส่วนประกอบด้านการปฏิบั ติ  (performance component)  เป็นกระบวนการท่ี
ต่อเนื่องจากส่วนประกอบด้านการปรับความคิด  แต่ขั้นตอนนี้เป็นการลงมือกระทำจริงใช้กลวิธีต่าง ๆ  
ในการแก้ปัญหาและต้องทำควบคู่กันไปกับส่วนประกอบการรู้คิดด้วย  เพราะส่วนประกอบด้านการ
ปรับความคิดอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอในการแก้ปัญหา  เพราะว่าเป็นแต่เพียงการตัดสินใจแต่ยังไม่
เป็นการปฏิบัติ  และส่วนประกอบด้านการปฏิบัติ  และส่วนประกอบด้านการปฏิบัติเพียงอย่างเดียวก็
ไม่เพียงพอในการแก้ปัญหา  เพราะเป็นส่วนของการใช้กลวิธีเพื่อแก้ปัญหา  แต่ไม่ได้ตัดสินใจว่าจะใช้
วิธีการใด  ซึ่งส่วนประกอบด้านการปฏิบัตินั้นมีส่วนประกอบย่อย ๆ ท่ีสำคัญ  คือ 

2.1 การเข้ารหัส  (Encoding  Component)  เป็นกระบวนการของการรับรู้และ 
เก็บข้อมูลท่ีได้รับใหม่  ซึ่งเป็นการเปล่ียนแปลงคุณภาพและปริมาณของการเข้ารหัสเป็นปัจจัยท่ีสำคัญ
ท่ีสุดของการพัฒนาสติปัญญา  โดยพบว่าคุณภาพและปริมาณของการเข้ารหัสจะค่อยๆลดลงตามอายุ
ท่ีเพิ่มขึ้น 

2.2 การรวมและการเปรียบเทียบ  (Combination and Comparison  
Component)  ส่วนประกอบนี้จะเป็นการรวมและการเปรียบเทียบข้อมูลท่ีได้รับมาและนำมาเป็น
ข้อมูลในการแก้ปัญหา 

2.3  การตอบสนอง  (Response Component)  เป็นกระบวนการท่ีแสดงถึง 
กระบวนการปฏิบั ติในการแก้ปัญหา  โดยพิจารณาจากเวลาในการตอบสนอง  (Response 
Component  Latency)   
 3. ส่วนประกอบการแสวงหาความรู้  (Knowledge Acquisition  Components)  เป็น
กระบวนการเรียนรู้หรือแสวงหาความรู้ใหม่  ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของสติปัญญาประกอบด้วยส่วนย่อย ๆ  
คือ 
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  3.1  การเลือกเข้ารหัส (Selection  Encoding)  เป็นการเลือกรับและบันทึกข้อมูล
ท่ีเข้ามาใหม่เฉพาะข้อมูลท่ีตรงประเด็นในการแก้ปัญหา 
  3.2  การเลือกส่วนประกอบ  (Selection  Combination)  เป็นกระบวนการใน
การรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องและเข้ารหัสแล้วในวิถีทางท่ีทำให้เกิดภาพรวมที่ยอมรับได้ 
  3.3  การเลือกการเปรียบเทียบ  (Selection Comparison)  เป็นกระบวนการท่ีนำ
ข้อมูลใหม่ท่ีได้รับมาไปเกี่ยวข้องกับข้อมูลเดิมท่ีมีอยู่ 
 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการคิดวิเคราะห์ของ Marzano 
 Marzano  (2001, 30–60, อ้างถึงใน ประพันธศิริ  สุเสารัจ, 2553: 58) ได้พัฒนารูปแบบ

จุดมุ่งหมายทางการศึกษารูปแบบใหม่  (Marzano’s Taxonomy) ประกอบด้วย ความรู้  3 ประเภท 
และกระบวนการจัดกระทำข้อมูล 6 ระดับ ดังนี้ 

ประเภทของความรู้  
1.ข้อมูลเน้นการจัดระบบความคิดเห็นจากข้อมูลง่ายสู่ข้อมูลยาก  เป็นระดับความคิดรวบ

ยอดข้อเท็จจริงลำดับเหตุการณ์สาเหตุและผลเฉพาะเรื่องและหลักการ   
2. กระบวนการเน้นกระบวนการเพื่อการเรียนรู้จากทักษะสู่กระบวนการอัตโนมัติอันเป็นส่วน

หนึ่งของความสามารถท่ีส่ังสมไว้  
3. ทักษะเน้นการเรียนรู้ท่ีใช้ระบบโครงสร้างกล้ามเนื้อจากทักษะง่ายสู่กระบวนการท่ีซับซ้อน

ขึ้นโดยมีกระบวนการจัดกระทำกับข้อมูล  6 ระดับ ดังนี้  
ระดับท่ี 1 ขั้นรวบรวมเป็นการคิดทบทวนความรู้เดิมรับข้อมูลใหม่  และเก็บเป็นคลังข้อมูลไว้

เป็นการถ่ายโยงความรู้จากความจำถาวรสู่ความจำนำไปใช้ในการปฏิบัติการ  โดยไม่จำเป็นต้องเข้าใจ
โครงสร้างของความรู้นั้น 

ระดับท่ี 2 ขั้นเข้าใจเป็นการเข้าใจสาระท่ีเรียนรู้สู่การเรียนรู้ใหม่  ในรูปแบบการใช้สัญลักษณ์
เป็นการสังเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานของความรู้นั้น โดยเข้าใจประเด็นความสำคัญ  

ระดับท่ี 3 ขั้นวิเคราะห์เป็นการจำแนกความเหมือนและความแตกต่างอย่างมีหลักการ  การ
จัดหมวดหมู่ท่ีสัมพันธ์กับความรู้การสรุปอย่างสมเหตุสมผล  โดยสามารถบ่งช้ีข้อผิดพลาดได้การ
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่โดยใช้ฐานความรู้และการคาดการณ์ผลท่ีตามมาบนพื้นฐานของข้อมูล  

ระดับท่ี 4 ขั้นใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์เป็นการตัดสินใจในสถานการณ์ท่ีไม่มีคำตอบชัดเจน
การแก้ไขปัญหาท่ียุ่งยากการอธิบายปรากฏการณ์ท่ีแตกต่าง  และการพิจารณาหลักฐานสู่การสรุป
สถานการณ์ท่ีมีความซับซ้อนการตั้งข้อสมมติฐานและการทดสอบสมมติฐานนั้นบนพื้นฐานของความรู้  

ระดับท่ี 5 ขั้นบูรณาการความรู้เป็นการจัดระบบความคิดเพื่อบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ท่ี
กำหนดการกำกับติดตามการเรียนรู้  และการจัดขอบเขตการเรียนรู้  
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ระดับท่ี 6 ขั้นจัดระบบแห่งตนเป็นการสร้างระดับแรงจูงใจต่อภาวการณ์เรียนรู้และภาระงาน
ท่ีได้รับมอบหมายในการเรียนรู้รวมทั้งความตระหนักในความสามารถของการเรียนรู้ท่ีตนมี 

 

ลักษณะของการคิดวิเคราะห์ 

Cotterl  (1999,  อ้างถึงใน  วัชรา  เล่าเรียนดี, 2548: 10-11)  ได้กล่าวถึง ลักษณะของการ
คิดวิเคราะห์ไว้ดังนี้ 

1. พิจารณารายละเอียดจากหลายมุมมองได้ 
2.  ตรวจสอบความถูกต้องโดยละเอียดรอบคอบได้ 
3.  ตรวจสอบการเรียงลำดับข้อความท่ีเป็นเหตุเป็นผล 
4.  มองหาเหตุผล  หลักฐานข้อมูล  และการลงสรุปท่ีเป็นไปได้ 
5.  เปรียบเทียบความคิดเห็นในเรื่องเดียวกันจาหลายๆคนได้ 
6.  สามารถมองเห็นและอธิบายได้ว่าทำไมบุคคลต่างๆจึงสรุปอะไรต่างๆได้ตรงกัน 
7.  สามารถเสนอข้อโต้แย้ง  แสดงความคิดเห็นให้เหตุผลได้ 
8.  สามารถตรวจสอบข้อมูลหรือสมมติฐานท่ีแฝงเร้นได้ 
9.  สามารถตรวจสอบได้ว่าเรื่องท่ีอ่าน  เรื่องท่ีฟัง  มีความจงใจให้ผู้อ่านคล้อยตามหรือไม่ 
Marzano (2001, 60, อ้างถึงใน ประพนัธศิริ  สุเสารัจ, 2553: 60)  ได้สรุปลักษณะของของ

การคิดวิเคราะห์ไว้ 5 ด้านดังนี้ 
1.  ด้านจำแนก  (Matching)  หมายถึง ความสามารถในการสังเกตและการจำแนกแยกแยะ

รายละเอียดของส่ิงต่างๆหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเหมือนกันและแตกต่างกันออกเป็นแต่ละส่วนให้
เข้าใจง่ายอย่างมีหลักเกณฑ์  สามารถเปรียบเทียบระบุตัวอย่างหลักฐานลักษณะความเหมือนความ
แตกต่างของส่ิงต่าง ๆได้  ซึ่งจะเช่ือมโยงไปสู่ความสามารถในการจับคู่และการจัดกลุ่มส่ิงต่าง ๆ ท่ี
เหมือนกัน  ท้ังรูปร่างลักษณะ แหล่งกำเนิดได้  การระบุความเหมือนและความแตกต่างกันของส่ิงต่าง 
ๆ โดยสังเกตและจำแนกแยกแยะ ข้อมูลท่ีเหมือนกันและแตกต่างกันของส่ิงต่าง ๆ ท้ังด้านเนื้อหาด้าน
ความรู้เละด้านทักษะโดยอาศัยความรู้เป็นเครื่องมือในการจับคู่ ท้ังนี้การระบุความเหมือนและความ
ต่าง   เป็นการฝึกตั้งแต่ระดับง่าย ๆ ในด้านรูปธรรม  ไปจนถึงขั้นสลับซับซ้อนท่ีเป็นนามธรรม  มีวิธีใน
การฝึกคือ 

 1.1 ระบุส่ิงท่ีต้องการวิเคราะห์ 
 1.2  ระบุลักษณะคุณสมบัติ  สามารถจำแนกแยกแยะส่ิงท่ีต้องการวิเคราะห์ 
 1.3  ตัดสินใจและระบุว่าส่ิงเหล่านั้น มีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร 
 1.4  สรุปความเหมือนและความแตกต่างของส่ิงต่าง ๆ อย่างถูกต้องเหมาะสมและ

เป็นไปได้ 
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2. ด้านการจัดกลุ่ม (Classification) หมายถึง ความสามารถในการประมวลความรู้ เพื่อการ
จัดกลุ่ม จำลำดับจัดประเภทของส่ิงต่าง ๆ สามารถหาคุณลักษณะหือคุณสมบัติของสิงของท่ีเหมือนกัน 
หรือคล้ายคลึงกันออกเป็นกลุ่มได้อย่างมีหลักการและมีหลักเกณฑ์ โดยกำหนดตัวบ่งช้ีของส่ิงท่ี
ต้องการจัดกลุ่ม ให้คำนิยามคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของส่ิงนั้น จัดหาคุณสมบัติท่ีเหมือนกัน กำหนด
หมวดหมู่อย่างมีเหตุผล ซึ่งการจัดกลุ่มนี้เป็นการถ่ายโยงไปสู่การจัดระบบความรู้ การจัดกลุ่มมีวิธีการ
ดังนี้ 

 2.1 กำหนดตัวบ่งช้ีของส่ิงท่ีต้องการจัดกลุ่ม 
 2.2 ให้คำนิยามคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของส่ิงท่ีต้องการจัดกลุ่ม 
 2.3 เลือกส่ิงของท่ีเหมือนกันในการจัดกลุ่ม กำหนดหมวดหมู่ของส่ิงต่าง ๆ และให้

เหตุผลว่าเหตุใดจึงอยู่ในกลุ่ม 
 2.4 หาคุณสมบัติท่ีมีความเหมือนกันของส่ิงเหล่านั้น 
 2.5 กำหนดความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มเติม  โดยให้เหตุผลว่ามีความสัมพันธ์กัน

อย่างไร 
 3. ด้านการสรุปความ  (Error  analysis)  หมายถึง  ความสามารถในการแยกแยะ
ข้อผิดพลาดมองเห็นความผิดปกติ ความสัมพันธ์และความไม่สัมพันธ์  ความสอดคล้องของส่ิงต่าง ๆ 
สามารถโยงความสัมพันธ์สู่การสรุปอย่างสมเหตุสมผล สังเกตและใช้ความรู้เดิมผสมผสานกับความรู้
ใหม่ เพื่อระบุส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง ส่ิงผิดปกติ หรือเป็นไปไม่ได้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้  สามารถสรุป
ประเด็นต่างๆและยกเหตุผลประกอบได้  โดยผ่านการโต้แย้งอย่างมีเหตุผลและเหมาะสม  ท้ังนี้ต้องมี
ความสามารถในการสรุปจากความรู้ ท่ีมีมาก่อน เป็นความรู้ ท่ีเช่ือถือได้เป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไป           
มีข้อมูลสนับสนุนหรือมีการพิจารณาแล้วว่าเป็น  ความจริง  การวิเคราะห์เหตุผลเช่นนี้เป็นการ
วิเคราะห์ข้อผิดพลาดโดยใช้เหตุผลตามข้อมูล ในการอธิบายความสัมพันธ์และความไม่สัมพันธ์ของส่ิง
ต่างๆ การระบุข้อมูลส่ิงท่ีไม่ถูกต้องไม่สมเหตุสมผล ส่ิงผิดปกติ  แตกต่างออกไปจากท่ีท่ีควรจะเป็นการ
พัฒนา ความสามารถในด้านนี้จะเกิดขึ้นได้ ควรมีการโต้แย้งถกเถียงกันโดยใช้เหตุผล 
 4. ด้านการประยุกต์  (Generalizing)  หมายถึงความสามารถในการนำความรู้เดิมท่ีมีสรุป
เป็นหลักการใหม่ ๆ นำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ หรือสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
กิจกรรมชีวิตประจำวันได้ โดยความสามารถในด้านต่าง ๆ มีดังนี้ 
  4.1 การให้เหตุผลเชิงอุปนัย (Inductive)  เป็นการคิดท่ีเริ่มต้นเห็นข้อมูลจาก
รายละเอียด จากตัวอย่างแล้วจึงจะสามารถสรุปเป็นหลักการ  เป็นทฤษฎี ความรู้ใหม่ได้ 
  4.2 การให้เหตุผลเชิงนิรนัย  (Deductive)  เป็นการคิดท่ีเริ่มต้นจากข้อสรุปท่ีมีอยู่
ลงไปหารายละเอียดและยกตัวอย่าง มี 2 วิธีคือ แบบ Synchronic และ Diachronic 
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   4.2.1 แบบ Synchronic เป็นการคิดท่ีเกิดขึ้นจากส่ิงท่ีเห็นหรือส่ิงท่ีมีอยู่มี 
2 แบบ  คือ  การแบ่งกลุ่ม  และแสดงผลลัพธ์ของส่ิงต่างๆท้ังสองประเภทนั้น 
   4.2.2  แบบ Diachronic  เป็นการคิดโดยหาเหตุผล  ผลกระทบ  หรือ
จัดลำดับประกอบด้วย  การทำนาย ดูผลท่ีเกิด และค้นหาสาเหตุ หรือส่ิงเร้าท่ีมากระตุ้นการ
ประยุกต์ใช้นี้  ไม่เพียงแต่เป็นกระบวนการให้เหตุผลเท่านั้น แต่เป็นความสามารถในการแสดงออกได้
ด้วย ท้ังนี้นักวิชาการหลายคน กล่าวว่ามักเป็นการให้เหตุผลโดยอุปนัยเท่านั้น  โดยได้กำหนดขั้นตอน
การประยุกต์ใช้ไว้ดังนี้ 1) สังเกตพิจารณาไตร่ตรองข้อมูลอย่างถี่ถ้วน อย่าสมมติหรือสันนิษฐานเอาเอง 
2) หารูปแบบวิธีการเช่ือมโยงตามท่ีมีความเข้าใจ 3) หากฎเกณฑ์การอธิบายหรือเช่ือมโยง  4) สังเกต
และพิจารณาให้มากขึ้นเพื่อยืนยันหลักเกณฑ์  ท่ีสรุปหรือนำไปใช้ในการเปล่ียนแปลงหลักการ 

5. ด้านการคาดการณ์ (Specifying) หมายถึงความสามารถในการนำความรู้ หรือหลักการท่ีมี
อยู่แล้วไปใช้ เพื่อการกะประมาณและทำนายสถานการณ์ท่ีจะเกิด ขึ้นในอนาคตได้อย่างจำเพาะ
เจาะจง สามารถเข้าใจเหตุการณ์ มีความรู้ความสามารถในการระบุรายละเอียดในเหตุการณ์นั้นและ
ปรับเปล่ียนวิธีการให้เหมาะสมกับส่ิงท่ีเกิดขึ้นต่อไปได้ โดยท่ัวไปเป็นการให้เหตุผลเชิงนิรนัยกล่าวคือ 
จากข้อสรุป กฎ สูตร ทฤษฎี หรือหลักการใหญ่ แล้วสามารถระบุรายละเอียด ได้สร้างเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นอย่างจำเพาะเจาะจงได้ การคาดการณ์เป็นความสามารถในการประยุกต์
ความรู้ใหม่ จากหลักการท่ีมีอยู่แล้ว คาดเดาทำนายส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตสามารถระบุส่ิงท่ีมีผล
ตามมา ส่ังใดจริง ส่ิงใดไม่จริงและสามารถปรับเปล่ียนวิธีการ ได้อย่างเหมาะสม มักเป็นการให้เหตุผล
โดยนิรนัยมีกระบวนการดังนี้ 

5.1 บอกสถานการณ์ท่ีควรพิจารณาหรือศึกษาซึ่งเหมาะสมและ ไม่เหมาะสมได้ 
5.2 ระบุหลักการท่ีจะนำไปใช้ ได้ในสถานการณ์ท่ีจะเกิดขึ้น 
5.3 ต้องแน่ใจว่าสถานการณ์นั้นตรงกับสภาพหลักการหรือกฎโดยท่ัวไปท่ีนำมาใช้ 
5.4 เมื่อนำสถานการณ์นั้นมาประยุกต์ใช้แล้วทำนายว่าอะไรคือความรู้ ท่ีเกิดขึ้นและลง

ความเห็นบอกข้อสรุปสถานการณ์และส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
Bloom ( อ้างถึงใน วิทวัส  อินทมานนท์, 2554: 77-78)  ได้แบ่งลักษณะของการคิด

วิเคราะห์ เป็น  3 ส่วน ดังนี้ 
1. การคิดวิเคราะห์เนื้อหา  ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีได้มานั้นสามารถแยกเป็นส่วนย่อยได้  ข้อความ

บางข้อความเป็นความจริง  บางข้อความเป็นค่านิยม  และบางข้อความเป็นความคิดข้องผู้เขียน  ซึ่ง
การคิดวิเคราะห์ประกอบด้วย 

1.1 ความสามารถในการค้นหาประเด็นต่างๆในข้อมูล 
  1.2  การแยกแยะความจริงออกจากสมมติฐาน 
  1.3  ความสามารถในการแยกความจริงออกจากข้อมูลอื่นๆ 
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  1.4  ความสามารถในการบอกถึงส่ิงจูงใจ  และการพิจารณาพฤติกรรมของบุคคล
และของกลุ่ม 
  1.5  ความสามารถในการแยกแยะข้อสรุปออกจากข้อมูลปลีกย่อย 
 2. การคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ผู้อ่านจะต้องมีทักษะในการตัดสินความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อมูลหลัก ได้ท้ังความสัมพันธ์ของสมมติฐาน  และความสัมพันธ์ระหว่างข้อสรุปยังรวมถึง
ความสัมพันธ์ในชนิดของหลักฐานท่ีนำมาเสนอด้วย  ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์สามารถแยกได้ดังนี้ 
  2.1  ความเข้าใจความสัมพันธ์ของแนวคิด  ในบทความและข้อความต่าง ๆ 
  2.2  ความสามารถในการระลึกได้ว่ามีส่ิงใดเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจนั้น 
  2.3  ความสามารถในการแยกแยะความจริง  หรือสมมติฐานท่ีเป็นใจความสำคัญ
หรือข้อโต้แย้งท่ีนำมาสนับสนุนข้อสมมติฐานนั้น 
  2.4  ความสามารถในการตรวจสอบสมมติฐานท่ีได้มา 
  2.5  ความสามารถในการแบ่งแยกความสัมพันธ์ของสาเหตุและผลของความสัมพันธ์
อื่นๆ 
  2.6  ความสามรถในการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีขัดแย้งแบ่งแยกส่ิงท่ีตรงและไม่ตรงกับ
ข้อมูลได้ 
  2.7  ความสามารถในการสืบหาความจริงของข้อมูล 
  2.8  ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์และแยกรายละเอียดท่ีสำคัญและไม่
สำคัญได้ 
 3. การวิเคราะห์หลักการ  เป็นการวิเคราะห์โครงสร้างและหลักการนี้จะต้องวิเคราะห์แนวคิด  
จุดประสงค์  และมโนทัศน์  การวิเคราะห์หลักการสามารถแยกได้ดังนี้ 
  3.1 ความสามารถในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และข้อความและความหมายของ
องค์ประกอบต่าง ๆ 
  3.2 ความสามารถวิเคราะห์รูปแบบในการเขียน 
  3.3 ความสามารถในการวิเคราะห์จุดประสงค์ของการเขียน  ความคิดเห็นของ
ผู้เขียนหรือลักษณะของการคิดความรู้สึกท่ีมีในงาน 
  3.4 ความสามรถในการวิเคราะห์ทัศนคติของผู้เขียนด้านต่างๆ 
  3.5 ความสามารถในการวิเคราะห์เทคนิคโฆษณาชวนเช่ือ 
  3.6 ความสามารถในการรู้แง่คิดและทัศนคติของผู้เขียน 

ดังนั้น  ลักษณะการคิดวิเคราะห์จะเป็นกระบวนการคิดท่ีมีเป้าหมายในการคิดมีกระบวนการ
และขั้นตอนท่ีซับซ้อน  ความสามารถในการค้นหาประเด็นต่าง ๆ ในข้อมูล จำแนก  แยกแยะความ
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จริงออกจากสมมติฐานได้โดยมีการใช้และอ้างอิงจากหลักการ  หลักฐาน ในการสรุป ผลเพื่อ           
เป็นพื้นฐานในการคิดขั้นสูงในระดับต่อไป 
 

องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ 

การคิดวิเคราะห์เป็นทักษะท่ีมีความสำคัญและจำเป็นในการศึกษาและการดำรงชีวิต        
นักการศึกษาได้กล่าวถึง องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ ไว้ดังนี้ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2548: 52)  กล่าวว่า องค์ประกอบของการคิด
วิเคราะห์ประกอบด้วย  

1. การตีความ ความเข้าใจและให้เหตุผลแก่ส่ิงท่ีต้องการวิเคราะห์เพื่อแปลความของส่ิงนั้น
ขึ้นกับความรู้ประสบการณ์และค่านิยม  

2. การมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องท่ีจะวิเคราะห์  
3.การช่างสังเกต สงสัย ช่างถาม ขอบเขตของคำถาม ท่ีเกี่ยวข้องกับการคิดเชิงวิเคราะห์จะ

ยึดหลัก 5 W 1 H คือ ใคร (Who) อะไร (What) ท่ีไหน (Where) เมื่อไร (When) ทำไม (Why) 
 อย่างไร  (How)  

4.  การหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล  (คำถาม)  ค้นหาคำตอบได้ว่าอะไรเป็นสาเหตุให้เรื่องนั้น
เช่ือมกับส่ิงนี้ได้อย่างไร เรื่องนี้ใครเกี่ยวข้อง  เมื่อเกิดเรื่องนี้ส่งผลกระทบอย่างไร  มีองค์ประกอบ
ใดบ้างท่ีนำไปสู่ส่ิงนั้น มีวิธีการขั้นตอนการทำให้เกิดส่ิงนี้อย่างไร มีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้างถ้า
ทำเช่นนี้จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตลำดับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไร เขาทำส่ิงนี้ได้อย่างไร ส่ิงนี้
เกี่ยวข้องกับส่ิงท่ีเกิดขึ้นได้อย่างไร 
 

เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์  (2549: 26)  ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ว่ามี 
4 ประการดังนี ้

1.  ความสามารถในการตีความ การวิเคราะห์ส่ิงต่าง ๆ ได้ต้องเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจ
ข้อมูลท่ีปรากฏเริ่มแรกต้องพิจารณาข้อมูลท่ีได้รับว่าอะไรเป็นอะไรด้วยการตีความ  หมายถึง  การ
พยายามทำความเข้าใจและให้เหตุผลกับส่ิงท่ีต้องการจะวิเคราะห์ 

2.  ความรู้ความเข้าใจในเรื่องท่ีจะวิเคราะห์  การท่ีจะวิเคราะห์ได้ดีนั้นจำเป็นต้องมีความรู้
ความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องนั้น  เพราะความรู้จะช่วยในการกำหนดขอบเขตของการวิเคราะห์         
แจกแจงและจำแนกได้ว่าเรื่องนั้นเกี่ยวข้องกับอะไร  มีองค์ประกอบย่อย ๆ อะไรบ้างมีกี่หมวดหมู่ 

3.  ความช่างสังเกต  ช่างสงสัยและช่างถาม  นักคิดวิเคราะห์จะต้องมีองค์ประกอบท้ังสามนี้
ร่วมด้วย  คือต้องเป็นคนช่างสังเกต  สามารถค้นพบความผิดปกติ  ท่ามกลางส่ิงท่ีดูอย่างผิวเผินแล้ว
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น  ต้องเป็นคนช่างสงสัย เมื่อเห็นความผิดปกติแล้วไม่ละเลยไป  แต่หยุด
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พิจารณา  ขบคิด  ไตร่ตรอง และต้องเป็นคนช่างถาม  ชอบต้ังคำถามเกี่ยวกับตนเองและคนรอบ ๆ 
ข้างเกี่ยวกับส่ิงท่ีเกิดขึ้น  เพื่อในไปสู่การคิดต่อเกี่ยวกับเรื่องนั้น  การต้ังคำถามจะนำไปสู่การสืบค้น
ความจริง  และเกิดความชัดเจนในประเด็นท่ีจะวิเคราะห์คำถามท่ีเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์จะยึดหลัก  
5  W 1 H  ประกอบด้วย  Who  (ใคร )  What  (อะไร )  Where  (ท่ี ไหน )  When  (ท่ี ไหน )           
Why  (เพราะเหตุใด)  How  (อย่างไร) 

4.  ความสามารถในการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล  นักวิเคราะห์ต้องมีความสามารถในการ
หาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล  สามารถค้นหาคำตอบได้ว่าอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดส่ิงนี้  เรื่องนั้นเช่ือมโยง
กับเรื่องนี้ได้อย่างไร  เมื่อเกิดเรื่องนี้จะเกิดผลกระทบอย่างไรบ้าง  สาเหตุท่ีก่อให้เกิดเหตุการณ์นี้    
องค์ใดบ้างนำไปสู้ส่ิงนั้น  วิธีการ  ขั้นตอนการกระทำให้เกิดส่ิงนี้  ส่ิงนี้ประกอบด้วยอะไรบ้าง         
แนวทางการแก้ปัญหามีอะไรบ้าง  ถ้าทำเช่นนี้จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต  และคำถามอื่น ๆ  ท่ีมุ่งการ
ออกแรงทางสมองให้ต้องขบคิดอย่างมีเหตุผลเช่ือมโยงกับเรื่องท่ีเกิดขึ้น 

 Bloom (1956: 201 - 207) ได้กล่าวถึงการคิดวิเคราะห์ประกอบด้วยทักษะสำคัญๆ ดังนี้ 
1. การคิดวิเคราะห์ความสำคัญหรือเนื้อหาของส่ิงต่าง ๆ เป็นความสามารถในการแยกแยะได้

ว่า ส่ิงใดจำเป็น ส่ิงใดสำคัญส่ิงใดมีบทบาทมากท่ีสุด 
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เป็นการค้นหาความสัมพันธ์ของส่ิงต่างๆ ว่ามีอะไรสัมพันธ์กัน 

สัมพันธ์กันอย่างไร สัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใด สอดคล้องหรือขัดแย้งกัน 
3. การวิเคราะห์เชิงหลักการ หมายถึงการค้นหาโครงสร้างระบบ เรื่องราว ส่ิงของและ        

การทำงานต่าง ๆ ว่าส่ิงเหล่านั้นดำรงอยู่ได้ในสภาพเช่นนั้น เนื่องจากอะไร มีหลักการอย่างไร 
Hudgins (1977 : 95)  อธิบายถึงทักษะท่ีประกอบกันเป็นการคิดวิเคราะห์ไว้  4 ประการคือ  
1. ผู้เรียนจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบท่ีสำคัญของการอ้างเหตุผล  โดยในช้ันต้น

ผู้เรียนจะต้องมีพื้นฐานทางมโนทัศน์และข้อมูลเพียงพอ  สำหรับการพิจารณาความจริงท่ีอาจเป็นไปได้
ของการอ้างเหตุผลหรือความเป็นไปได้ของผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้  นอกจากนั้นผู้เรียนจะต้องมีทักษะท่ี
จำเป็นในการประเมินการอ้างเหตุผลดี  

2. ผู้เรียนจะต้องแสวงหาหลักฐานท่ีนำมาใช้ในการอ้างเหตุผล หรือการลงสรุปโดยจะต้อง
พิจารณาว่าข้อสรุปท่ีนำมากล่าวอ้างมีข้อมูลสนับสนุนหรือไม่  ตลอดจนการพิจารณาว่าหลักฐาน       
ท่ีนำมาอ้างอิงผิดหรือไม่หรือถ้าเป็นหลักฐานท่ีเป็นข้อสรุปจะต้องพิจารณาว่าข้อสรุปเกินกว่าหลักฐาน
หรือไม่ (Overgeneralization)  

3.  ผู้เรียนจะต้องพิจารณา ไตร่ตรอง และประเมินท้ังหลักฐานท่ีนำมาใช้และลักษณะการใช้
เหตุผล (Line of Reasoning) ท่ีนำมาใช้ในการอ้างเหตุผลก่อนการตัดสินใจยอมรับหรือ ปฏิเสธ
ข้อสรุปนั้น  

4. ผู้เรียนสามารถระบุข้อสันนิษฐาน (Assumption) ท่ีเกี่ยวข้องกับการอ้างอิงเหตุผล 
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Marzano  (2001,  อ้างถึงใน  ประพันธ์ ศิริ  สุเสารัจ , 2553: 59)  ได้กล่าวถึงการคิด
วิเคราะห์ท่ีประกอบด้วย 

1.  ทักษะการจำแนก  เป็นความสามารถในการแยกแยะส่วนย่อยต่างๆ ท้ังเหตุการณ์
เรื่องราวส่ิงของออกเป็นส่วนย่อย ๆ ให้เข้าใจง่ายอย่างมีหลักเกณฑ์  สามารถบอกรายละเอียดของส่ิง
ต่าง ๆ ได้ 

2.  ทักษะการจัดหมวดหมู่  เป็นความสามรถในการจัดประเภท  จัดลำดับจัดกลุ่มของส่ิงท่ีมี
ความคล้ายคลึงกันเข้าด้วยกัน  โดยยึดโครงสร้างลักษณะ  หรือคุณสมบัติท่ีเป็นประเภทเดียวกัน 

3.  ทักษะการเช่ือมโยง  เป็นความสามรถในการเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลต่าง ๆ      
ว่าสัมพันธ์กันอย่างไร 

4.  ทักษะการสรุปความ  เป็นความสามารถในการจับประเด็น  และสรุปผลจากส่ิงท่ี
กำหนดให้ได้ 

5.  ทักษะการประยุกต์  เป็นความสามารถในการนำความรู้  หลักการ  และทฤษฎีมาใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ สามารถคาดการณ์  กะประมาณ  พยากรณ์  ขยายความ  คาดเดาส่ิงท่ีเกิดขึ้นใน
อนาคตได้ 

ผู้วิจัยได้นำแนวคิดองค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ ของ Marzano มาใช้ในการวิจัย
เนื่องจากแนวคิดองค์ประกอบการคิดวิเคราะห์ ของ Marzano นั้น มีความสอดคล้องกับองค์ประกอบ
ของการคิดวิเคราะห์ท่ีผู้วิจัยต้องการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ ซึ่งประกอบด้วย  

1) ทักษะการจำแนก  หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะองค์ประกอบย่อย ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์  เรื่องราว  และสถานการณ์ให้เข้าใจอย่างมีหลักเกณฑ์ 

 2)  ทักษะการจัดหมวดหมู่  หมายถึง  ความสามารถในการจัดประเภท จัดลำดับ จัดกลุ่ม
ของเหตุการณ์  เรื่องราว  และสถานการณ์ท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกันเข้าด้วยกัน  

3) ทักษะการเช่ือมโยง  หมายถึง  ความสามารถในการเช่ือโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลต่าง ๆ
ว่ามีลักษณะความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกันอย่างไร 

4) ทักษะการสรุปความ  หมายถึง  ความสามารถในการสรุป หรือจับประเด็นจากเหตุการณ์  
เรื่องราว  และสถานการณ์ท่ีกำหนดให้ได้ 

5) ทักษะการประยุกต์ หมายถึง  ความสามารถในการนำความรู้  หลักการ  และทฤษฎีมา
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ  ได้อย่างมีเหตุผล 
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ขั้นตอนการคิดวิเคราะห์ 

 สุวิทย์ มูลคำ (2553: 18-19) ได้กำหนดขั้นตอนของกระบวนการคิดวิเคราะห์ไว้ ดังนี้ 
  1. กำหนดส่ิงท่ีต้องการวิเคราะห์ เป็นการกำหนดวัตถุส่ิงของ เรื่องราวหรือเหตุการณ์
ต่าง ๆ ข้ึนมา เพื่อเป็นต้นเรื่องท่ีจะใช้วิเคราะห์ 
  2. กำหนดปัญหาหรือวัตถุประสงค์ เป็นการกำหนดประเด็นข้อสงสัยจากปัญหาของ
ส่ิงท่ีต้องการวิเคราะห์ ซึ่งอาจจะกำหนดเป็นคำถามหรือเป็นการกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์
เพื่อค้นหาความจริงท่ีเป็นสาเหตุหรือความสำคัญ 
  3. กำหนดหลักฐานหรือกฎเกณฑ์ เป็นการกำหนดข้อกำหนดสำหรับใช้แยก
ส่วนประกอบของส่ิงท่ีกำหนดให้ เช่น เกณฑ์ในการจำแนกส่ิงท่ีมีความเหมือนกันหรือแตกต่างกัน 
หลักเกณฑ์ในการหาลักษณะความสัมพันธ์ เชิงเหตุผล อาจเป็นลักษณะความสัมพันธ์ท่ีมีความ
คล้ายคลึงหรือขัดแย้งกัน 
  4. พิจารณาแยกแยะ เป็นการพินิจ พิเคราะห์ ทำการแยกแยะ กระจายส่ิงท่ี
กำหนดให้ออกเป็นส่วนย่อย ๆ โดยอาจใช้เทคนิคคำถาม 5W1H ประกอบด้วย What (อะไร) Where 
(ท่ีไหน) When (เมื่อไร) Why (ทำไม) Who (ใคร) และ How (อย่างไร) 
  5.  สรุปคำตอบ เป็นการราบรามประเด็นท่ีสำคัญเพื่อหาข้อสรุปเป็นคำตอบหรือ
ตอบปัญหาของส่ิงท่ีกำหนดให้ 
 

ประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์ 

สุคนธ์  สินทพานนท์  และคณะ  (2555: 31) ได้กล่าวถึง ประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์ไว้
ดังนี ้

1.  ทำให้สามารถแยกเท็จจริงออกจากข้อมูลหรือจากกความคิดเห็น  มีความกระจ่างชัดเจน  
ทำให้มองเห็นแนวทางในการตัดสินใจท่ีจะทำงานหรือดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ  บรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.  เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาทักษะการเรียนรู้  การแสวงหาความรู้  ทำให้รู้จัก
จำแนกแยกแยะส่ิงท่ีเรียนรู้  จัดประเภทส่ิงต่าง ๆ อย่างมีหลักเกณฑ์  สามารทำนายผลหรือคาดการณ์
ส่ิงท่ีเกิดขึ้นได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง  นำไปสู่การตัดสินใจอย่างเหมาะสม 

3.  ทำให้ เป็นคนมี เหตุผล  มีหลักการไม่กระทำส่ิงใดๆตามใจตนเองอย่างเล่ือนลอย             
ไร้ทิศทาง ไม่สรุปเรื่องราวต่าง ๆ ตามอารมณ์หรือความรู้สึกของตนเอง 

4.  ทำให้เป็นผู้น่าเช่ือถือ ได้รับการยอมรับจากผู้อื่นในด้านการแสดงความคิดเห็นหรือการให้
ข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล 
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5.  สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ  ได้อย่างมี เหตุผล  และสามารถปรับตนเองให้ เข้ากับ
สถานการณ์  เหตุการณ์ต่างๆในสังคมโลกยุคปัจจุบันได้  ไม่คล้อยตามหรือหลงเช่ือบุคคลอื่นจนเกิด
ความพลาดพล้ังในกิจกรรมต่าง ๆ 

6.  ทำให้เป็นผู้มีทักษะในการลำดับเหตุการณ์เรื่องราวต่าง ๆ  หลอมรวมได้ใจความเพื่อเสนอ
ความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลไปยังบุคคลและองค์กรต่าง ๆ ได้ 

7.  ทำให้สามารถประมวลเหตุข้อคิดหรือความคิดเห็นของบุคคลท่ีหลากหลายมาสัมพันธ์กัน  
เพ่อนำมาสรุปเป็นแนวคิดใหม่  นำไปใช้ในการพัฒนาและ/หรือปรับปรุงคุณภาพงาน 

8.  ทำให้ได้ข้อมูลท่ีมีความสัมพันธ์และเช่ือมโยงกันมาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่าง
เป็นระบบ  และสามารถตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ได้ตรงประเด็น 

สรุปได้ว่า การคิดวิเคราะห์ มีส่วนสำคัญท่ีช่วยส่งเสริมความฉลาด  รอบคอบทางสติปัญญาใน
การแก้ปัญญาหรือการดำเนินกิจกรรมงานต่าง ๆ  ช่วยสร้างสัมพันธ์และเช่ือมโยงเหตุการณ์หรือ
เรื่องราวอย่างเป็นระบบเพื่อใช้ในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

 

งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการคิดวิเคราะห์  

 งานวิจัยในประเทศ 
นิภาวรรณ  เทพีรัตน์  (2554)  ได้ศึกษา เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยใช้กรณีตัวอย่าง  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  สำหรับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี  5 การวิ จัยครั้งนี้ มี จุดมุ่ งหมายเพื่อสร้างหา
ประสิทธิภาพ  ตามเกณฑ์  75/75  ทดลองใช้และศึกษาความพอใจจากการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยใช้กรณีตัวอย่าง  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5   

ผลการศึกษาพบว่า   
1) ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75/75  ทุกชุด  โดยชุดท่ี 1 มีประสิทธิภาพ  

81.00/79.33  ชุด ท่ี  2  78.33/75.33  ชุ ด ท่ี  3  78/67/78.00  ชุ ด ท่ี  4 76.67/75.33 ชุ ด ท่ี  5  
79.00/77.67   

2) นักเรียนท่ีเรียนชุดกิจกรรมมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

3)  นักเรียนมีความพอใจต่อการเรียนอยู่ในระดับมาก 
 
ลักษณาวดี  คชเศียร (2554) ได้ศึกษา เรื่อง การพัฒนากิจกรรมโดยใช้เทคนิค การต้ังคำถาม

สาระหน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
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ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านห้วยผ้ึง จังหวัดเชียงราย การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
กิจกรรมโดยใช้เทคนิคการต้ังคำถามสาระหน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม เพื่อ
พัฒนาการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านห้วยผ้ึง จังหวัดเชียงราย      
ผลการศึกษาพบว่า  ได้แผนกิจกรรมท่ีมีคุณภาพจำนวน 5 แผน คือ เเผนกิจกรรมท่ี 1 เรื่อง โครงสร้าง
ทางสังคม การขัดเกลาและการเปล่ียนแปลงทางสังคม แผนกิจกรรมท่ี 2 เรื่อง พลเมืองดีของ
ประเทศชาติ และสังคมโลกแผนกิจกรรมท่ี 3 เรื่อง การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศ
ไทย และเสนอแนวทางพัฒนา  แผนกิจกรรมท่ี 4 เรื่องการปรับปรุงเปล่ียนแปลง และอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย และเลือกรับวัฒนธรรมสากล แผนกิจกรรมท่ี 5 เรื่อง การตรวจสอบการใช้อำนาของรัฐ 
ผลการประเมินแผนกิจกรรมมีดังนี้  
 แผนกิจกรรมท่ี 1 มีคำเฉล่ียเท่ากับ 2.74 แผนกิ จกรรมท่ี 2 มี ค่าเฉล่ียเท่ากับ 2 .87           
แผนกิจกรรมท่ี 3 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.00 แผ่นกิจกรรมท่ี 4 มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 2.81 แผนกิจกรรมท่ี 5 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.86 สรุปได้ว่า แผนกิจกรรมท้ัง 5 แผน สามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระ
หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคมได้ 
 

กวี โพธิสุธา (2557: 182) ได้ศึกษา เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิด
วิเคราะห์ เรื่อง ปัญหาส่ิงแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้ ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือร่วมกับเทคนิคหมวกหกใบ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการศึกษาพบว่า   
 นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับเทคนิคหมวกหกใบ มีผลการเรียนรู้ เรื่องปัญหา
ส่ิงแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 และมีการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

ชนกานต์ พิศิษฐวานิช (2560, บทคัดย่อ)  ได้ศึกษา เรื่อง การส่งเสริมการคิดวิเคราะห์วิชา
ประวัติศาสตร์โดยการเรียนรู้แบบนำตนเอง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ผลการศึกษาพบว่า     
1) นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์วิชาประวัติศาสตร์โดยการเรียนรู้แบบนำตนเอง ผ่าน
เกณฑ์คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 12 และมีนักเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์
จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 88 2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์        
จำนวน  25 คน ผ่านเกณฑ์คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 40 และ
นักเรียนท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 15 คน ติดเป็นร้อยละ 60 3) พฤติกรรมการเรียนรู้แบบนำตนเอง 
วิชาประวัติศาสตร์ ประเมินโดยครู ภาพรวมกิจกรรมท้ัง 3 ครั้งอยู่ในระดับดี และนักเรียนประเมินการ
เรียนรู้แบบนำตนเอง ภาพรวมพฤติกรรมการเรียนรู้แบบนำคนเองอยู่ในระดับดี (Mean = 4.30,       
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S.D. = 0.70  4) ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้แบบนำตนเอง เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ 
วิชาประวัติศาสตร์ ภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (Mean = 4.44. S.D. = 0.62) 

 
 งานวิจัยต่างประเทศ 
Goodman (1990, อ้างถึงใน นิภาวรรณ เทพีรัตน์ , 2554: 60) ได้รวบรวมการฝึกปฏิบัติ   

เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ และส่งเสริมการแสดงออก โดยผ่านการเขียนอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียน
ระดับ 2-6 ท่ีมีความคิด และทักษะการจัดระบบต่ำ  จำนวน  6  คน โดยใช้ครูทำการฝึก 3 คน และมี
ครู 1 คน เป็นผู้ให้คำแนะนำในการใช้เทคนิคระดมสมอง การกำหนดโครงร่าง และการร่างเรื่องราว
จากการวิเคราะห์ตัวอย่างการเขียนของนักเรียน  ผลการศึกษาพบว่า  นักเรียนมีการปรับปรุงการ
เขียนของตนในทางท่ีดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อได้รับการฝึกอย่างมีโครงสร้าง และแสดงให้
เห็นถึงความสำคัญของการสอนนักเรียน ท่ีประสบความยากลำบากในการเขียน โดยการสอนทีละขั้น  
นอกจากนี้นักเรียนยังได้เรียนรู้ท่ีจะคิดอย่างมีระบบและมีการวางแผนมากขึ้น 

 
 
 Lumpkin (1991: 3694-A  อ้างถึงใน วิทวัส  อินทมานนท์ , 2554: 81) ได้ศึกษาเรื่อง        

ผลการสอนการคิดวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคงทนในเนื้อหา  วิชาสังคมศึกษาของ
นักเรียนระดับ 5-6 ผลการศึกษาพบว่า เมื่อได้สอนการคิดวิเคราะห์แล้ว นักเรียนระดับ 5 -6              
มีความสามารถด้านการวิเคราะห์ไม่แตกต่างกัน  นักเรียนระดับ 5  ท้ังกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความคงทนในเนื้อหาวิชาสังคมศึกษาไม่แตกต่างกันสำหรับนักเรียนระดับ 6 
ท่ีเป็นกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคงทนในเนื้อหาวิชาสังคมศึกษาสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุม 

 
 Bukhart  (2006, อ้างถึงใน ไกรวิท วงศ์อามาตย์, 2551: 3) ได้ศึกษา เรื่อง การคิดวิเคราะห์
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ในการคิด: การพัฒนาทักษะการคิดในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การ
สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาเป็นขั้นท่ีมีความสำคัญ ซึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา  พบว่า 1 ใน 3 ของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายต้องหยุดพักการเรียนในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และอีก 1 ใน 3 
จบการศึกษาโดยไม่มีทักษะท่ีจำเป็นในการประสบความสำเร็จในการทำงาน ซึ่งพบว่า มีนักเรียนท่ีจบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายน้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งส่วนหนึ่งพบว่าเป็น เนื่องจากความ
ล้มเหลวของหลักสูตรการศึกษา ดังนั้นการวิจัยนี้จึงมีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนา และปรับปรุง หลักสูตร
ในการสอน ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่าเพศท่ีแตกต่างกัน  มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ      
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ในการเรียนรู้ค้นการใช้ภาษา และความสามารถใน  การเเก้ไขปัญหา ซึ่งการสอนในโรงเรียนควรมี 
การออกแบบเพื่อสร้าง และเป็นหนทางในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สรุป 

 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสถาพรวิทยา (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ผู้วิจัยใช้เนื้อหาท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นำมาจากเนื้อหาของรายวิชา สังคมศึกษา 
5 (ส23101)  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2  เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3       
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งมีเนื้อหาสาระการเรียนรู้ คือ             
1) พระรัตนตรัย  2) อริยสัจ 4  3) พุทธศาสนสุภาษิต  สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
มาตรฐาน ส 1.1 รู้ และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา
ท่ีตนนับถือและศาสนาอื่น  มีศรัทธาท่ีถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข  ตัวช้ีวัด ม.3/6 อธิบายสังฆคุณ และข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4  หรือหลักธรรมของ
ศาสนาท่ีตนนับถือตามทีกำหนด  และม.3/7 เห็นคุณค่า และวิเคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักธรรม   
ในการพัฒนาตน  เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานและการมีครอบครัว จำนวน 12 ช่ัวโมง         
เป็นหน่วยการเรียนรู้ในการดำเนินการศึกษาวิจัย 
 การสอนแบบอริยสัจ 4 หมายถึง  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีออกแบบ การเรียนรู้อย่าง   
เป็นระบบตามแนวคิดของสาโรช บัวศรี ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1)  ขั้นทุกข์หรือขั้นกำหนด
ปัญหาคือการระบุปัญหาท่ีต้องการแก้ไข  2)  ขั้นสมุทัยหรือขั้นต้ังสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์หา
สาเหตุของปัญหาและต้ังสมมติฐาน  3)  ขั้นนิโรธหรือขั้นทดลองและเก็บข้อมูล คือ การกำหนด
วัตถุประสงค์และวิธีการทดลองเพื่อพิสูจน์สมมติฐานหรือวิธีการแก้ปัญหาและเก็บรวบรวมข้อมูล      
4)  ขั้นมรรคหรือขั้นวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลของการแก้ปัญหา คือ สรุปแนวทางการแก้ปัญหาและ
ผลการดำเนินการแก้ปัญหาท่ีเกิดขั้นหรือเป็นแนวทางปฏิบัติและให้ลงมือ กระทำหรือปฏิบัติอย่าง
เต็มท่ีตามแนวทางนั้น  
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีตัวอย่าง หมายถึง การจัดการเรียนการสอนท่ีนำสถานการณ์ 
เหตุการณ์ ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในสังคมหรือเรื่องราวต่างๆ  ท่ีเกิดขึ้นจริงมาใช้เป็นกรณีตัวอย่างให้นักเรียน
ได้อภิปรายร่วมกัน เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้และเช่ือมโยงความรู้ไปสู่การหาทางออก และ
แนวทางการป้องกันแก้ไขร่วมกันซึ่งการเรียนรู้โดยใช้กรณีตัวอย่างมีลักษณะเป็นการเรียนรู้โดยใช้กรณี
ตัวอย่างเป็นการศึกษาแบบวิเคราะห์เกี่ยวกับ  เรื่องราว เหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีผู้สอนจัดเตรียม
หรือนำเสนอข้อมูลเพื่อให้ผู้เรียนร่วมกันแก้ปัญหาจากกรณีตัวอย่างท่ีกำหนด ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้และช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์และสามารถ



 67 
 
แก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล  ดังนั้น การสอนแบบอริยสัจ 4 โดยใช้กรณีตัวอย่าง จึงเป็นการจัดจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ตามแนวคิดของ สาโรช บัวศรี 
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นทุกข์หรือปัญหา  ขั้นสมุทัยหรือขั้นต้ังสมมติฐาน ขั้นนิโรธหรือ
ขั้นทดลองและเก็บข้อมูล ขั้นมรรคหรือ ขั้นวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล โดยมีการนำสถานการณ์ 
เหตุการณ์ ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในสังคมหรือเรื่องราวต่างๆท่ีเกิดขึ้นจริง  มาให้นักเรียนได้อภิปรายร่วมกัน 
เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้  และเช่ือมโยงความรู้ไปสู่การหาทางออกและแนวทางการป้องกัน
แก้ไขร่วมกัน 

 

การคิดวิเคราะห์  หมายถึง  ความสามารถในการพิจารณาไตร่ตรองแก้ปัญหามีความละเอียด
ในการจำแนกแยกแยะ เปรียบเทียบข้อมูลเรื่องราวเหตุการณ์ต่าง ๆ  อย่างชำนาญ โดยการหา
หลักฐานท่ีมีความสัมพันธ์เช่ือมโยง  หรือข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือมาสนับสนุนหรือยืนยันเพื่อพิจารณาอย่าง
รอบคอบก่อนตัดสินใจเช่ือหรือสรุป มีองค์ประกอบ 5 ด้าน  ได้แก่  1) ทักษะการจำแนก  หมายถึง 
ความสามารถในการแยกแยะองค์ประกอบย่อย ๆ  ท่ี เกี่ ยวข้ องกับ เห ตุการณ์   เรื่องราว                   
และสถานการณ์ให้เข้าใจอย่างมีหลักเกณฑ์ 2)  ทักษะการจัดหมวดหมู่  หมายถึง  ความสามารถใน
การจัดประเภท จัดลำดับ จัดกลุ่มของเหตุการณ์  เรื่องราว  และสถานการณ์ท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน
เข้าด้วยกัน 3) ทักษะการเช่ือมโยง  หมายถึง  ความสามารถในการเช่ือโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล
ต่างๆว่ามีลักษณะความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกันอย่างไร 4) ทักษะการสรุปความ  หมายถึง  
ความสามารถในการสรุป หรือจับประเด็นจากเหตุการณ์  เรื่องราว  และสถานการณ์ท่ีกำหนดให้ได้   
5) ทักษะการประยุกต์ หมายถึง  ความสามารถในการนำความรู้  หลักการ  และทฤษฎีมาประยุกต์ใช้
ในสถานการณ์ต่าง ๆ  ได้อย่างมีเหตุผล 
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บทที่ 3  

วิธีการดำเนินการวิจัย 

 
 งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา     
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการสอนแบบอริยสัจ 4  โดยใช้กรณีตัวอย่าง เป็นการวิจัย          
เชิงทดลอง (Experimental  Research) โดยมีแบบแผนการวิจัย แบบการวิจัยเชิงทดลองขั้นต้น  
(Pre-Experimental Design)  แบบก ลุ่ม เดียวทดสอบก่ อนและห ลัง  (One Group Pretest- 
Posttest Design) และแบบแผน การทดลองแบบอนุกรมเวลา (One-Group Time  Series Design)            
โดยมีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนสถาพรวิทยา  อำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม  ซึ่งกำลัง
เรียนอยู่ ในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2564  เป็นหน่วยวิเคราะห์  ซึ่งรายละเอียดและขั้นตอน    
การดำเนินการวิจัยมีดังต่อไปนี้ 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

 1. ประชากรในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2564 โรงเรียนสถาพรวิทยา อำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม สังกัด สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษานครปฐม ท่ีเรียนรายวิชา  สังคมศึกษา 5 รหัสวิชา ส23101 เรื่อง หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา จำนวน 2 ห้องเรียน รวม 65 คน   
 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 ภาคเรียนท่ี 2   
ปีการศึกษา 2564  โรงเรียนสถาพรวิทยา อำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม สังกัด สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ท่ีเรียนรายวิชา สังคมศึกษา 5 รหัสวิชา ส23101 เรื่อง หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา จำนวน 32 คน   ซึ่ งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  (Simple random 
sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่มด้วยวิธีการจับฉลาก   
 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

 1.  ตัวแปรต้น (Independent Variable) 
  การสอนแบบอริยสัจ 4 โดยใช้กรณีตัวอย่าง 

2.  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
  1)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
  2)  การคิดวิเคราะห์ 
  3)  ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการสอนแบบอริยสัจ 4 โดยใช้กรณีตัวอย่าง 
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ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 

 ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจัย คือ ดำเนินการภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 โดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ สัปดาห์ละ 2 ช่ัวโมง รวม 6 สัปดาห์  รวมท้ังส้ิน 12 ช่ัวโมง (ไม่รวมการทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียน) 
 

เนื้อหาทีใ่ช้ในการวิจัย 

 เนื้อหาท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นำมาจากเนื้อหาของรายวิชา สังคมศึกษา 5          
(ส23101)  หน่วยการเรียนรู้ ท่ี 2  เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3          
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งมีเนื้อหาสาระการเรียนรู้ คือ        
1) พระรัตนตรัย  2) อริยสัจ 4 3) พุทธศาสนสุภาษิต  สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
มาตรฐาน  ส 1.1 รู้ และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา
ท่ีตนนับถือและศาสนาอื่น  มีศรัทธาท่ีถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ ร่วมกันอย่าง
สันติสุข  ตัวช้ีวัด ม.3/6 อธิบายสังฆคุณ และข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4  หรือหลักธรรมของ
ศาสนาท่ีตนนับถือตามทีกำหนด  และม.3/7 เห็นคุณค่า และวิเคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักธรรมใน
การ      พัฒนาตน  เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานและการมีครอบครัว  
 
ตารางท่ี 3 เนื้อหา ตัวชี้วัด  จำนวนช่ัวโมง ของหน่วยการเรียนรู้เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 

เนื้อหา ตัวชี้วัด จำนวนชั่วโมง 

1. พระรัตนตรัย   
 

ม.3/6  อธิบายสังฆคุณและข้อ
ธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4  
หรือหลักธรรมของศาสนาท่ีตน 
นับถือตามท่ีกำหนด 
ม.3/7 เห็นคุณค่าและวิเคราะห์
การปฏิบัติตนตามหลักธรรม  ใน
การพัฒนาตนเพื่อเตรียมพร้อม
สำหรับการทำงานและการมี
ครอบครัว 

2  
 

2. อริยสัจ 
  ทุกข์ (ธรรมท่ีควรรู้) 
  สมุทัย (ธรรมท่ีควรละ) 
  นิโรธ (ธรรมท่ีควรบรรลุ) 
  มรรค (ธรรมท่ีควรเจริญ) 

 
 
8  
 

3. พุทธศาสนสุภาษิต   2   
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แบบแผนการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental  Research) โดยมีแบบแผนการวิจัย 
แบบการวิจัยเชิงทดลองขั้นต้น  (Pre-Experimental Design)  แบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลัง  
(One Group Pretest- Posttest Design) และแบบแผนการทดลองแบบอนุกรมเวลา (One-Group 
Time  Series Design) 
 
 
 
ตารางท่ี  4 แบบแผนการวิจัย The One Group Pretest- Posttest Design เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3       
ด้วยการสอนแบบอริยสัจ 4 โดยใช้กรณีตัวอย่าง  (มาเรียม  นิลพันธุ์, 2558: 144) 
 

สอบก่อน ทดลอง สอบหลัง 

T1 X T2 

 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการทดลอง 
 T1  แทน   การทดสอบก่อนการทดลอง 
 X  แทน รูปแบบการสอนแบบอริยสัจ 4  โดยใช้กรณีตัวอย่าง 
 T2 แทน การทดสอบหลังการทดลอง 
 
ตารางท่ี 5 แบบแผนการทดลองแบบอนุกรมเวลา (One-Group Time  Series Design) เพื่ อ
พัฒนาการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีจัดการสอนแบบอริยสัจ 4  โดยใช้กรณี
ตัวอย่าง (สุรเชษฐ์ กานต์ประชา, 2562: 18) 
 
 

  
 
 
 

O1  X  O2 O3  O4 
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สัญลักษณ์ที่ใช้ในการทดลอง 

 O1  แทน   การทดสอบก่อนการทดลอง 
 X  แทน รูปแบบการสอนแบบอริยสัจ 4  โดยใช้กรณีตัวอย่าง 
 O2 O3  O4 แทน การทดสอบหลังการทดลอง 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนดเครื่องในการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ดังนี้ 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้การสอนแบบอริยสัจ 4  โดยใช้กรณีตัวอย่าง เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จำนวน 6      
แผน รวม  12 ช่ัวโมง 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง  หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา  จำนวน 1 ฉบับ  เป็นแบบทดสอบ  แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 50 ข้อ 
กำหนดการให้ค่าคะแนน คือ  ตอบถูกได้ 1 คะแนน  ถ้าตอบผิดหรือไม่ตอบได้  0  คะแนน 
 
 3. แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น  มีองค์ประกอบ 5 ด้าน  ได้แก่  1) ทักษะ
การจำแนก  2)  ทักษะการจัดหมวดหมู่  3) ทักษะการเช่ือมโยง  4) ทักษะการสรุปความ  และ        
5) ทักษะการประยุกต์  จำนวน  1 ชุด  เป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย จำนวน 3 ข้อ  
 4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยการสอนแบบอริยสัจ 4  โดยใช้กรณีตัวอย่าง โดยแบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า  
(Rating Scale) ตามรูปแบบของ Likert มี  5  ระดับ  คือ  มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  น้อย และ
น้อย ท่ี สุด  จำนวน  15 ข้อ  ประกอบด้วย 3  ด้าน   คือ  ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                   
ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้  และด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการเรียนรู้ 
 
 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างเครื่องมือโดยมีรายละเอียดและขั้นตอนดังตอไปนี้ 
 1. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยการสอนแบบอริยสัจ 4  โดยใช้กรณีตัวอย่าง  เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
จำนวน 6 แผน มีข้ันตอนดังนี้ 
  1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนสถาพรวิทยา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
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ศาสนาและวัฒนธรรม เอกสาร  วารสารหนังสือเรียน  คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสอนแบบอริยสัจ 4  โดยใช้กรณีตัวอย่าง  
  1.2 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้  ตัวช้ีวัด  คำอธิบายรายวิชา  สาระการเรียนรู้
แกนกลางการศึกษา  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โครงสร้างเวลาเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหาใน
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ท่ีจะนำมาสร้างแผนการจัดการเรียนรู้การสอน
แบบอริยสัจ 4  โดยใช้กรณีตัวอย่าง 
  1.3 สร้างตารางวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างแผนการจัดการเรียนรู้     
ซึ่งประกอบด้วย  แผนการจัดการเรียนรู้การสอนแบบอริยสัจ 4  โดยใช้กรณีตัวอย่าง จำนวน 6 แผน  
โดยจำแนกตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด  และสาระการเรียนรู้ของแต่ละแผน ดังตารางท่ี 6 
 

ตารางท่ี 6 การวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้  แผนการจัดการเรียนรู้การสอนแบบอริยสัจ 4  โดยใช้
กรณีตัวอย่าง จำนวน  6  แผน  โดยจำแนกตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด  และสาระการเรียนรู้
ของแต่ละแผน 
 

มาตรฐานการ

เรียนรู้ 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู ้ แผนการ

จัดการเรียนรู้ 

จำนวน 

ชั่วโมง 

ส 1.1 รู้ และ
เข้าใจประวัติ 
ความสำคัญ 
ศาสดา หลักธรรม
ของพระพุทธ 
ศาสนาหรือ
ศาสนาท่ีตนนับ
ถือและศาสนาอื่น 
มีศรัทธาท่ีถูกต้อง 
ยึดมั่น และปฏิบัติ
ตามหลักธรรม
เพื่ออยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข 

ม.3/6 อธิบาย

สังฆคุณและข้อ

ธรรมสำคัญใน

กรอบอริยสัจ 4 

หรือหลักธรรม

ของศาสนาท่ีตน

นับถือตามท่ี

กำหนด 

 

พระรัตนตรัย 
 คุณของพระรัตนตรัย 

1 2 

อริยสัจ 4 
 ทุกข์ (ธรรมท่ีควรรู้) 

2 2 

สมุทัย (ธรรมท่ีควรละ) 3 2 

ม.3/7 เห็น

คุณค่าและ

วิเคราะห์การ

  นิโรธ (ธรรมท่ีควร
บรรลุ) 

 

4 2 

  มรรค (ธรรมท่ีควร 5 2 
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มาตรฐานการ

เรียนรู้ 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู ้ แผนการ

จัดการเรียนรู้ 

จำนวน 

ชั่วโมง 

ปฏิบัติตนตาม

หลักธรรม ใน

การพัฒนาตน

เพื่อเตรียม 

พร้อมสำหรับ

การทำงานและ

การมีครอบครัว 

เจริญ) 
 

พุทธศาสนสุภาษิต 6 2 

  
  1.4 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้การสอนแบบอริยสัจ 4  โดยใช้กรณีตัวอย่าง จำนวน 
6 แผน  โดยจำแนกตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด และสาระการเรียนรู้ องค์ประกอบของแผนการ
จัดการเรียนรู้ประกอบด้วย 1) มาตรฐานการเรียนรู้  2) ตัวช้ีวัด 3) จุดประสงค์การเรียนรู้                  
4) สาระสำคัญ  5) สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 6) สาระการเรียนรู้  7) จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน  8) ช้ินงานหรือภาระงาน (หลักฐาน /ร่องรอยแสดงความรู้)  9) เกณฑ์การประเมินชิ้นงานหรือ
ภาระงาน 10) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 10.1) ขั้นทุกข์หรือขั้นการกำหนดปัญห า           
10.2) ขั้นสมุทัยหรือขั้นต้ังสมติฐาน 10.3) ขั้นนิโรธหรือขั้นทดลองและเก็บข้อมูล 10.4) ขั้นมรรคหรือ
ขั้นวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 11) ส่ือการสอนและแหล่งเรียนรู้  12) การวัดและประเมินผล         
13) บันทึกหลังสอน   
  1.5  นำแผนการจัดการเรียนรู้การสอนแบบอริยสัจ 4  โดยใช้กรณีตัวอย่าง จำนวน 
6 แผน  ท่ีสร้างขึ้นไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ พิจารณา ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม 
เกี่ยวกับองค์ประกอบท่ัวไปของแผนการจัดการเรียนรู้ และแก้ไขตามคำแนะนำ 
  1.6 นำแผนการจัดการเรียนรู้การสอนแบบอริยสัจ 4  โดยใช้กรณีตัวอย่าง  จำนวน 
6 แผน ท่ีปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้วให้ ไปให้ผู้เช่ียวชาญ 
จำนวน 3  คน ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญด้านการสอนสังคมศึกษา  (หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา)  
ผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินผล  และผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนรู้  ตรวจพิจารณาในด้าน
ความตรงตามสาระการเรียนรู้  มาตรฐานการเรียนรู้  และตัวชี้วัด  ท้ังทางด้านความเหมาะสมในการ
นำรูปแบบการจัดกิจกรรมการสอนแบบอริยสัจ 4  โดยใช้กรณีตัวอย่าง ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ และนำข้อมูลความคิดเห็นมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ระหว่างกิจกรรมกั บจุดประสงค์ 
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( Index of Item Objective Congruence : IOC) โด ย ก ำห น ด เก ณ ฑ์ ก า ร ให้ ค ะ แ น น ดั งนี้                    
(มาเรียม นิลพันธุ์, 2558: 176-180)  
 ให้คะแนนเท่ากับ  +1 เมื่อแน่ใจว่า แผนการจัดการเรียนรู้การสอนแบบอริยสัจ 4  โดยใช้
กรณีตัวอย่าง มีความสอดคล้องระหว่างกิจกรรมกับจุดประสงค์ในการนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
 ให้คะแนนเท่ากับ  0 เมื่อไม่แน่ใจว่า แผนการจัดการเรียนรู้การสอนแบบอริยสัจ 4  โดยใช้
กรณีตัวอย่าง มีความสอดคล้องระหว่างกิจกรรมกับจุดประสงค์ในการนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
 ให้คะแนนเท่ากับ  -1 เมื่อแน่ใจว่า แผนการจัดการเรียนรู้การสอนแบบอริยสัจ 4  โดยใช้กรณี
ตัวอย่าง  ไม่มีความสอดคล้องระหว่างกิจกรรมกับจุดประสงค์ในการนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
 เกณฑ์การพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง ถ้าดัชนีความสอดคล้อง  ( IOC) มากกว่าหรือ
เท่ากับ  0.5 แสดงว่า  แผนการจัดการเรียนรู้การสอนแบบอริยสัจ 4  โดยใช้กรณีตัวอย่าง จำนวน      
6 แผน  มีความเหมาะสม  และถ้าดัชนีความสอดคล้อง  ( IOC) ต่ำกว่า 0.50 แสดงว่า  แผนการจัด  
การเรียนรู้การสอนแบบอริยสัจ 4  โดยใช้กรณีตัวอย่าง จำนวน 6 แผน  ไม่มีความเหมาะสมต้องนำมา
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญใหม่ให้ดีขึ้น  
 จากการค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ พบว่า  ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence : IOC) ท่ี ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบค่ารายข้ออยู่ระหว่าง    
0.67-1.00  (ดังภาคผนวก ข หน้า 127)  แสดงว่า แผนการจัดการเรียนรู้ มีความเท่ียวตรงเชิงเนื้อหา 
สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ ท้ังนี้ผู้เช่ียวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุง ดังนี้ 
  1) ปรับปรุงใบความรู้ให้น่าสนใจมากขึ้น 
 2) ปรับปรุงการประเมินผลให้เกิดความสอดคล้องกับแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
  1.7 นำแผนการจัดการเรียนรู้การสอนแบบอริยสัจ 4  โดยใช้กรณีตัวอย่าง จำนวน  
6 แผน ท่ีปรับปรุงตามคำแนะนำเรียบร้อยแล้วไปทดลอง  กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/2  ท่ีกำลัง
เรียนอยู่ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  โรงเรียนสถาพรวิทยา จํานวน 1 ห้องเรียน รวม 33 คน    
ซึ่งจากการท่ีนําแผนการจัดการเรียนรู้การสอนแบบอริยสัจ 4  โดยใช้กรณีตัวอย่างไปจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน  พบว่า กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม แต่พบปัญหาเรื่องการใช้เวลาในการ
อธิบายหลักธรรมท่ีเกี่ยวข้องบางเรื่องท่ีใช้เวลามากเกินไป ซึ่งผู้วิจัยได้นำข้อมูลมาปรับปรุงให้ใช้เวลาท่ี
เหมาะสมและกระชับเวลามากขึ้น  
  1.8 นำแผนการจัดการเรียนรู้การสอนแบบอริยสัจ 4  โดยใช้กรณี ตัวอย่าง              
ท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว จํานวน  6 แผน ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3/1  



 75 
 
ท่ีกำลังเรียนอยู่ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  โรงเรียนสถาพรวิทยา จำนวน 32  คน  (ระยะเวลา
ในการจัดการเรียนรู้  คือ  ระหว่าง วันท่ี 2  เดือนธันวาคม  2564 –  วันท่ี 24 เดือนกุมภาพันธ์  
2665) 
 ผู้วิจัยดำเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้การสอนแบบอริยสัจ 4  โดยใช้กรณีตัวอย่าง 
สามารถสรุปเป็นขั้นตอนได้ดังนี้ 
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แผนภูมิท่ี 2 ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู ้
 

ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสถาพรวิทยา (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2560)    
 

ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด  คำอธิบายรายวิชา 
สาระการเรียนรู้แกนกลางการศึกษา  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

ศึกษาค้นคว้า เอกสาร งานวิจัยและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการสอนแบบอริยสัจ 4 
โดยใช้กรณีตัวอย่างประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ  ขั้นทุกข์หรือขั้นกำหนดปัญหา  ขั้นสมุทัย
หรือขั้นต้ังสมมติฐาน ขั้นนิโรธหรือขั้นทดลองและเก็บข้อมูล ขั้นมรรคหรือขั้นวิเคราะห์
ข้อมูลและสรุปผล 

สร้างแผนการจัดการเรียนรู้  จำนวน 6 แผน 
ใช้เวลาในการสอนแต่ละแผนการเรียนรู้แผนละ 2  ช่ัวโมง รวมทั้งส้ิน 12 ช่ัวโมง 

 

 เสนอแผนการจัดการเรียนรู้ต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เช่ียวชาญท้ัง 3 
ด้าน จำนวน 3 คน  เพื่อตรวจพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC  พร้อมท้ังแก้ไขตาม
คำแนะนำ) 

นำไปทดลองใช้แบบภาคสนาม (Field Tryout) กับนักเรียน ม.3/2 ท่ีกำลังศึกษาอยู่ใน 
ภาคเรียนท่ี 2 โรงเรียนสถาพรวิทยา ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  จำนวน 33 คน  

 

นำไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างนักเรียนช้ัน  ม.3/1 กำลังศึกษาอยู่ใน 
ภาคเรียนท่ี 2 โรงเรียนสถาพรวิทยา จำนวน 32 คน  
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 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ท่ีใช้ทดสอบ
จริงก่อนเรียนและหลังเรียน  (Pretest- Posttest) เป็นแบบทดสอบ  แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 
50 ข้อ กำหนดการให้ค่าคะแนน  คือ  ตอบถูกได้ 1 คะแนน  ถ้าตอบผิดหรือไม่ตอบได้ 0 คะแนน     
ซึ่งมีขั้นตอนในการสร้างแบบทดสอบดังนี้ 
  2.1 ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการสร้างเครื่องมือในการวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ท่ียึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
  2.2 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนสถาพรวิทยา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม  มาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด  และสาระการเรียนรู้ ในรายวิชา สังคมศึกษา 5  
รหัสวิชา ส23101 หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  
  2.3  วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด  และสาระการเรียนรู้ในรายวิชา สังคม
ศึกษา 5  รหัสวิชา ส23101 หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้สามารถ
สร้างแบบทดสอบได้ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
  2.4 สร้างตารางการวิเคราะห์ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้  เพื่อสร้างแบบทดสอบ   
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยวิเคราะห์
ข้อสอบตามระดับความรู้ของนักเรียนท่ีแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านพุทธพิสัยตามแนวคิดของ 
Anderson and Krathwohl (Anderson and Krathwohl’s Taxonomy, 2001) จำนวน 50  ข้อ 
ซึ่งผู้วิจัยออกข้อสอบรวมทั้งส้ิน จำนวน  100  ข้อ เพื่อนำไปหาค่าความยากง่าย (p) ค่าอำนาจจำแนก 
(r) และค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  
และดำเนินการคัดเลือกเฉพาะข้อสอบท่ีได้ค่าตามเกณฑ์ท่ีกำหนด ให้เหลือแค่ 50 ข้อ  ดังตารางท่ี 7 
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ตารางท่ี 7 การวิเคราะห์ข้อสอบปรนัยท่ีแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านพุทธพิสัยตามแนวคิดของ 
Anderson and Krathwohl  (Anderson and Krathwohl’s Taxonomy, 2001) 
 
 
 
ตัวชี้วัด 

 
 
สาระการเรียนรู้ 
 
 

พฤติกรรมการเรียนรู้ 

จำ
นว

นข
้อส
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  (

ข้อ
) 
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ไป

ใช
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ม.3/6 อธิบายสังฆ
คุณและข้อธรรม
สำคัญในกรอบ
อริยสัจ 4  หรือ
หลักธรรมของ
ศาสนาท่ีตน นับถือ
ตามท่ีกำหนด 
ม.3/7 เห็นคุณค่า
และวิเคราะห์การ
ปฏิบัติตนตาม
หลักธรรม ในการ
พัฒนาตนเพื่อ
เตรียมพร้อม
สำหรับการทำงาน
และการมี
ครอบครัว 

พระรัตนตรัย 
 สังฆคุณ 9 (2 ช.ม.) 
 

 
1 

 
1 

 
1 
 

 
3 

 
2 
 

 
2 

 
10 
 

อริยสัจ 4  (8 ช.ม. 
 ทุกข์ (ธรรมท่ีควรรู้)  
 สมุทัย (ธรรมท่ี 
ควรละ) 
 นิโรธ (ธรรมท่ี 
ควรบรรลุ) 
 มรรค (ธรรมท่ี 
ควรเจริญ) 
 

 
1 
1 
 
1 
 
1 

 
1 
1 
 
2 
 
2 

 
1 
2 
 
1 
 
2 

 
2 
3 
 
2 
 
2 

 
 
1 
 
2 
 
1 

 
 
2 
 
2 
 
2 

 
5 
10 
 

10 
 

10 

พุทธศาสนสุภาษิต 
 (2 ช.ม.) 
 

1 1 1 1  1 5 

รวม 6 8 8 13 7 9 50 
 
 2.5 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ท่ีสร้างขั้นไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ  และให้ข้อเสนอแนะในการ
แก้ไขเบื้องต้น ถึงความเหมาะสมก่อนท่ีจะนำ 
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2.6  นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ  และให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขเบื้องต้น
นั้นไปแก้ไขตามคำแนะนำและส่งให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง  
 2.7 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ท่ีปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้วให้ ไปให้
ผู้ เ ช่ียวชาญจำนวน  3  คน  ได้แก่  ผู้ เช่ียวชาญ ด้านการสอน สังคม ศึกษา  (ห ลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา)  ผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินผล  และผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนรู้  
ตรวจพิจารณาในด้านความตรงด้านเนื้อหา  (Content Validity)  ตามสาระการเรียนรู้  มาตรฐาน
การเรียนรู้  ตัวช้ีวัด  และนำข้อมูลความคิดเห็นมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างคำถามกับ
จุดประสงค์ท่ีต้องการวัด (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยกำหนดเกณฑ์การให้
คะแนนดังนี้  (มาเรียม นิลพันธุ์, 2558: 176-180)  
 ให้คะแนนเท่ากับ  +1 เมื่อแน่ใจว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีความสอดคล้อง
ระหว่างคำถามกับจุดประสงค์ท่ีต้องการวัด 
 ให้คะแนนเท่ากับ  0 เมื่อไม่แน่ใจว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีความ
สอดคล้องระหว่างคำถามกับจุดประสงค์ท่ีต้องการวัด 
 ให้คะแนนเท่ากับ  -1 เมื่อแน่ใจว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไม่มีความ
สอดคล้องระหว่างคำถามกับจุดประสงค์ท่ีต้องการวัด 
 เกณฑ์การพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง ถ้าดัชนีความสอดคล้อง  ( IOC) มากกว่าหรือ
เท่ากับ  0.5 แสดงว่า  แผนการจัดการเรียนรู้ซึ่งประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  มีความเหมาะสม  และถ้าดัชนีความสอดคล้อง  
(IOC) ต่ำกว่า 0.5 แสดงว่า  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ไม่มีความเหมาะสม  ต้องนำมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เช่ียวชาญใหม่ให้ดีขึ้น ซึ่งจากการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้องรายข้ออยู่ระหว่าง 0.67 -1.00 (ดังภาคผนวก ข หน้า 132)  
แสดงว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ท่ีต้องการ
วัด  โดยในการนำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปให้ ผู้เช่ียวชาญตรวจพิจารณานั้น  
ผู้เช่ียวชาญให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไข ดังนี้  
   1)  การต้ังคำถามควรต้ังให้เกิดความชัดเจนสอดคล้องกับพฤติกรรม          
ท่ีต้องการวัด 
   2)  ตัวเลือกของคำตอบไม่ควรมีความแตกต่างท่ีชัดแจน 
   3) เลือกใช้คำให้เหมาะสมกับพระสงฆ์  
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  2.8 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา  ท่ีปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุงแก้ไข  จำนวน 100 
ข้อ ไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1และ4/2  โรงเรียนสถาพรวิทยา   
อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม สังกัด  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ท่ีผ่านการ
เรียนในรายวิชา สังคมศึกษา  5  รหัสวิชา  ส23101 หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง  หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาแล้ว จำนวน 37 คน  ท่ีกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบหาคุณภาพของแบบทดสอบ 
  2.9  นำกระดาษคำตอบจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หน่วย
การเรียนรู้ เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  มาตรวจให้คะแนน  โดยคำตอบท่ีถูกต้องให้ 1  
คะแนน  และคำตอบท่ีผิดหรือไม่ตอบคำถามในกระดาษคำตอบให้ 0  คะแนน แล้วนำมาหาค่าสถิติ
ของแบบทดสอบคือ ค่าความยากง่าย (p) (ข้อสอบท่ีดีค่า P อยู่ระหว่าง .20 - .80) และค่าอำนาจ
จำแนก (r) (ข้อสอบท่ีดีค่า r ต้ังแต่ .20 ขึ้นไป) เมื่อผู้วิจัยหาค่าสถิติของแบบทดสอบเรียบร้อยแล้วจึง
คัดเลือกแบบทดสอบให้เหลือเพียง 50 ข้อ ตามพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย ท่ีกำหนดไว้  เพื่อทำทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับจริง ซึ่งแบบทดสอบท่ีถูกคัดเลือกในใช้จริง จำนวน 50  ข้อนั้น มีความ
ยากง่าย (p)  0.41-0.78  (ดังภาคผนวก  ข หน้า 139)  และค่าอำนาจจำแนก (r)  0.39-0.55         
(ดังภาคผนวก  ข หน้า  139)   
  2.10  นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ไปหาค่าความ เช่ือมั่ น 
(Reliability) คือ  การตรวจสอบผลการวัดท่ีสม่ำเสมอคงท่ี  โดยใช้วิธีการของ Kuder-Richardson 
Method  จากสูตร KR – 20  (ศิ ริ ชัย   กาญ จนวาสี , 2552: 73) ซึ่ งมี ค่าความ เช่ือมั่น  0 .93               
(ดังภาคผนวก ข หน้า 139 )   
  2.11  นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   หน่วยการเรียนรู้   เรื่อง 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ไปทดสอบกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 ท่ีกำลังเรียนอยู่ภาค
เรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2564  โรงเรียนสถาพรวิทยา ซึ่งเป็นกลุ่มตัวกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
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ผู้วิจัยดำเนินการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สามารถสรุปเป็นขั้นตอนได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการสร้างเครื่องมือ 
ในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ท่ียึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสถาพรวิทยา (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2560)    
 

ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด  คำอธิบายรายวิชา 
สาระการเรียนรู้แกนกลางการศึกษา  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาประเภทปรนัย 4 ตัวเลือก  จำนวน 100 ข้อ เพื่อคัดเลือกแล้วนำไปใช้
จริง จำนวน  50 ข้อ 

  เสนอแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
และผู้เช่ียวชาญท้ัง 3 ด้าน จำนวน 3 คน เพื่อตรวจพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  
พร้อมท้ังแก้ไขตามคำแนะนำ 

 

 นำไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียน ม.4  ท่ีกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 
โรงเรียนสถาพรวิทยา ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  จำนวน 37 คน จากนั้นนำผลการทดสอบมา
วิเคราะห์รายข้อเพื่อหาค่าความยากง่าย (P) ค่าอำนาจจำแนก (R) และค่าความเช่ือมั่น 
(KR-20) 
 

 

นำไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างนักเรียนช้ัน  ม.3/1 ท่ีกำลังเรียนอยู่ภาคเรียนท่ี 2   
 ปีการศึกษา 2564  โรงเรียนสถาพรวิทยา  จำนวน 32 คน  

 

แผนภูมิท่ี 3 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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 3. แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น มีองค์ประกอบ 5 ด้าน  ได้แก่  1) ทักษะ
การจำแนก  2)  ทักษะการจัดหมวดหมู่  3) ทักษะการเช่ือมโยง  4) ทักษะการสรุปความ  และ        
5) ทักษะการประยุกต์  จำนวน  1 ฉบับ  เป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย จำนวน 3 ข้อ มีขั้นตอนการ
สร้างดังนี้ 
  3.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนสถาพรวิทยา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม เอกสาร  วารสารหนังสือเรียน  คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและหลักการวัดการคิดวิเคราะห์ 
  3.2  ดำเนินการสร้างตารางวิเคราะห์องค์ประกอบการคิดวิเคราะห์  เพื่อสร้าง
แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ จำนวน 3  ข้อ  3  สถานการณ์ ซึ่งแบบทดสอบนั้นจะวัดการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนท้ังหมดรวม 5 ด้าน ดังตารางท่ี 8 
 

ตารางท่ี 8 การคิดวิเคราะห์แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 
   

องค์ประกอบ 

การคิดวิเคราะห์ 
ลักษณะการวัด 

ทักษะการจำแนก วัดความสามารถในการแยกแยะองค์ประกอบย่อย ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
เหตุการณ์  เรื่องราว  และสถานการณ์ให้เข้าใจอย่างมีหลักเกณฑ์ 

ทักษะการจัดหมวดหมู่ วัดความสามารถในการจัดประเภท จัดลำดับ จัดกลุ่มของเหตุการณ์  
เรื่องราว  และสถานการณ์ท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกันเข้าด้วยกัน 

ทักษะการเช่ือมโยง วัดความสามารถในการเช่ือโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลต่างๆว่ามีลักษณะ
ความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกันอย่างไร 

ทักษะการสรุปความ วัดความสามารถในการสรุป หรือจับประเด็นจากเหตุการณ์  เรื่องราว  และ
สถานการณ์ท่ีกำหนดให้ได้ 

ทักษะการประยุกต์ วัดความสามารถในการนำความรู้  หลักการ  และทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ  ได้อย่างมีเหตุผล 
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ตารางท่ี 9 เกณฑ์การประเมินการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
 

รายการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

3 

(ดีมาก) 

2 

(ด)ี 

1 

(พอใช้) 

ทักษะการจำแนก   สามารถจำแนกหรือบอก
สาเหตุของปัญหาอย่างมี
หลักเกณฑ์และสามารถ
บอกรายละเอียดต่างๆได้
อย่างถูกต้องชัดเจน 

สามารถจำแนกหรือบอก
สาเหตุของปัญหาอย่างมี
หลักเกณฑ์และสามารถบอก
รายละเอียดต่างๆได้ 

สามารถจำแนกหรือบอก
สาเหตขุองปัญหาได้ไม่
ชัดเจน 

ทักษะการจดัหมวดหมู่ สามารถอธิบายลักษณะ
ปัญหาหรือเหตุการณ์ ท่ีมี
ลักษณะคล้ายคลึงกนัเข้า
ด้วยกันได้อย่างถูกต้อง
ชัดเจน  

สามารถอธิบายลักษณะ
ปัญหาหรือเหตุการณ์  ท่ีมี
ลักษณะคล้ายคลึงกนัเข้า
ด้วยกันได ้

สามารถอธิบายลักษณะ
ปัญหาหรือเหตุการณ์ที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกนัเข้า
ด้วยกันไดไ้ม่ชดัเจน 

ทักษะการเช่ือมโยง สามารถอธิบายผลกระทบ
ของปัญหาเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ไปสู่
ครอบครวัและสังคมได้
อย่างถูกต้องชัดเจน 

สามารถอธิบายผลกระทบ
ของปัญหาเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ไปสู่ครอบครัว
หรือสังคมได ้

สามารถอธิบาย
ผลกระทบของปัญหา
เชื่อมโยงความสัมพันธ์
ไปสู่ครอบครวัและสังคม
ไดไ้ม่ชดัเจน 

ทักษะการสรุปความ สามารถตดัสนิข้อมูล หรือ
ประเดน็ จากเหตุการณ ์ 
เรื่องราว  และสถานการณ์
ท่ีกำหนดให้ ว่าควรกระทำ
หรือไม่กระทำได้อย่างมี
เหตุผล 

สามารถตดัสนิข้อมูล หรือ
ประเดน็ จากเหตุการณ ์ 
เรื่องราว  และสถานการณ์ที่
กำหนดให้ ว่าควรกระทำ
หรือไม่กระทำได้แต่ไม่มีการ
อธิบายเหตุผลประกอบ 

สามารถตดัสนิข้อมูล 
หรือประเด็น จาก
เหตุการณ ์ เรื่องราว  
และสถานการณ์ที่
กำหนดให้ ว่าควรกระทำ
หรือไม่กระทำได้ไม่
ชัดเจน 

ทักษะการประยุกต ์ สามารถยกตัวอย่างวิธีการ
แก้ปัญหาหรือเอาตัวรอด 
จากการได้รับผลกระทบได้
อย่างเหมาะสม สอดคล้อง
กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ 

สามารถยกตัวอย่างวิธีการ
แก้ปัญหาหรือเอาตวัรอด 
จากการได้รับผลกระทบได ้

สามารถยกตัวอย่าง
วิธีการแก้ปัญหาหรือเอา
ตัวรอด จากการได้รับ
ผลกระทบได้ไมช่ัดเจน 
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นำเกณฑ์การประเมินการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มาคำนวณหา 
ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพและความหมาย ดังนี้ 
   2.34 - 3.00 หมายความว่า การคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับ  ดีมาก 
   1.67 - 2.33 หมายความว่า การคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับ  ดี 
   1.00 - 1.66 หมายความว่า การคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับ  พอใช้ 

  3.3 นำแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์สร้างขั้นไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
ตรวจสอบ  และให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขเบื้องต้น  
  3.4  นำแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์  ท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ  
และให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขเบื้องต้นนั้น  ไปแก้ไขตามคำแนะนำและส่งให้อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง  
  3.5 นำแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ ท่ีปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของอาจารย์      
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้วให้ ไปให้ผู้เช่ียวชาญจำนวน 3  คน ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาสังคมศึกษา  
(หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา)  ผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินผล  และผู้เช่ียวชาญด้านการ
จัดการเรียนรู้  ตรวจพิจารณาในด้านความตรงด้านเนื้อหา  (Content Validity)  และนำข้อมูลความ
คิดเห็นมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างคำถามกับจุดประสงค์ท่ีต้องการวัด ( Index of Item 
Objective Congruence : IOC)  โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้  (มาเรียม นิลพันธุ์ , 2558: 
176-180)  
 ให้คะแนนเท่ากับ  +1 เมื่อแน่ใจว่า แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ มีความสอดคล้องระหว่าง
คำถามกับจุดประสงค์ท่ีต้องการวัด 
 ให้คะแนนเท่ากับ  0 เมื่อไม่แน่ใจว่า แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ มีความสอดคล้องระหว่าง
คำถามกับจุดประสงค์ท่ีต้องการวัด 
 ให้คะแนนเท่ากับ  -1 เมื่อแน่ใจว่า แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ ไม่มีความสอดคล้องระหว่าง
คำถามกับจุดประสงค์ท่ีต้องการวัด 
 เกณฑ์การพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง ถ้าดัชนีความสอดคล้อง  ( IOC) มากกว่าหรือ
เท่ากับ  0.5 แสดงว่า  แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ มีความเหมาะสม  และถ้าดัชนีความสอดคล้อง  
(IOC)  ต่ำกว่า 0.5 แสดงว่า  แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ ไม่มีความเหมาะสม  ต้องนำมาปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญใหม่ให้ดีขึ้น  ซึ่งจากการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของ
แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์  พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) มีค่ารายข้อเท่ากับ 1.00         
(ดังภาคผนวก  ข หน้า  140)  แสดงว่าแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์มีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
เนื้อหาตามจุดประสงค์ท่ีต้องการวัด 
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3.6 นำแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์  ท่ีปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของผู้เช่ียวชาญ 
มาปรับปรุงแก้ไข  จำนวน 3 ข้อ และไปทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1  ท่ีกำลังเรียนอยู่
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  โรงเรียนสถาพรวิทยา ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย   
 
ผู้วิจัยดำเนินการสร้างแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์  สามารถสรุปเป็นขั้นตอนได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 4 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ 
 

ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการสร้างเครื่องมือ 
ในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ท่ียึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสถาพรวิทยา (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2560)    
 

 สร้างแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ จำนวน 3  ข้อ  3  สถานการณ์  5 ด้าน ได้แก่  
ทักษะการจำแนก  ทักษะการจัดหมวดหมู่ ทักษะการเช่ือมโยง  ทักษะการสรุปความ  
ทักษะการประยุกต์ 

  เสนอแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เช่ียวชาญท้ัง 
3 ด้าน จำนวน 3 คน เพื่อตรวจพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) พร้อมท้ังแก้ไขตาม
คำแนะนำ 

 

นำไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างนักเรียนช้ัน  ม.3/1 ท่ีกำลังเรียนอยู่ภาคเรียนท่ี 2   ปี
การศึกษา 2564  โรงเรียนสถาพรวิทยา  จำนวน 32 คน 
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 4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยการสอนแบบอริยสัจ 4  โดยใช้กรณีตัวอย่าง เป็นแบบมาตรประมาณค่า  (Rating Scale) 
ตามรูปแบบของ Likert มี  5  ระดับ  คือ  มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  น้อย และน้อยท่ีสุด จำนวน 
15 ข้อ  ประกอบด้วย 3  ด้าน  คือ  ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้  
และด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการเรียนรู้ มีข้ันตอนการสร้างดังนี้ 
  4.1 ศึกษารูปแบบการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน  จากหนังสือ  
เอกสาร  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการวัดผล  ประเมินผลของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 
  4.2  สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบอริยสัจ 4  โดยใช้กรณีตัวอย่าง ซึ่งประกอบด้วย 3  ด้าน       
คือ  ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้  และด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการ
เรียนรู้  ด้านละ 5 ข้อรวมทั้งส้ิน 15 ข้อ  และกำหนดเกณฑ์ระดับความคิดเห็นตามรูปแบบของ Likert  
(มาเรียม นิลพันธุ์, 2558: 196)    ดังตารางท่ี  10  ดังนี้  
 

ตารางท่ี 10 เกณฑ์ระดับความคิดเห็นตามรูปแบบของ Likert 
 

คะแนน ระดับความคิดเห็น 
5 มากท่ีสุด 
4 มาก 
3 ปานกลาง 
2 น้อย 
1 น้อยท่ีสุด 

 
ตารางท่ี 11 เกณฑ์การแปลความหมายของค่าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 
 

คะแนน ระดับความคิดเห็น 
4.50 - 5.00 มากท่ีสุด 
3.50 - 4.49 มาก 
2.50 - 3.49 ปานกลาง 
1.50 - 2.49 น้อย 
1.00 - 1.49 น้อยท่ีสุด 
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  4.3 นำแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีสร้างขั้นไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ตรวจสอบ  และให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขเบื้องต้น ถึงความเหมาะสมก่อน 
  4.4  นำแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน  ท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
ตรวจสอบ  และให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขเบ้ืองต้นนั้น  ไปแก้ไขตามคำแนะนำและส่งให้อาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง  
  4.5 นำแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ท่ีปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของ
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้วให้ ไปให้ผู้เช่ียวชาญจำนวน 3  คน ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญด้านการสอน
สังคมศึกษา  (หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา)  ผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินผล  และ
ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนรู้  ตรวจพิจารณาในด้านความตรงด้านเนื้อหา  (Content Validity)  
และนำข้อมูลความคิดเห็นมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับจุดประสงค์ท่ีต้องการวัด 
(Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้  (มาเรียม 
นิลพันธุ์, 2558: 176-180)  
 
 ให้คะแนนเท่ากับ  +1 เมื่อแน่ใจว่า ข้อคำถามมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ท่ีต้องการวัด 
 ให้คะแนนเท่ากับ  0 เมื่อไม่แน่ใจว่า ข้อคำถามมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ท่ีต้องการวัด 
 ให้คะแนนเท่ากับ  -1 เมื่อแน่ใจว่า ข้อคำถามไม่มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ท่ีต้องการวัด 
 เกณฑ์การพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง ถ้าดัชนีความสอดคล้อง  ( IOC) มากกว่าหรือ
เท่ากับ  0.5 แสดงว่า  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน  มีความเหมาะสม  และถ้าดัชนีความ
สอดคล้อง  (IOC)  ต่ำกว่า 0.5 แสดงว่า  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน  ไม่มีความเหมาะสม  
ต้องนำมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญใหม่ให้ดีขึ้น ซึ่งจากการหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน  พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มีค่าราย
ข้อเท่ากับ 1.00 (ดังภาคผนวก ข หน้า 142)  แสดงว่าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน  มี
ความเหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ท่ีต้องการวัด โดยในการนำแบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจพิจารณานั้น  ผู้เช่ียวชาญให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไข ว่า  
การตั้งคำถามบางข้อ ควรต้ังให้เกิดความชัดเจนสอดคล้องกับพฤติกรรมท่ีต้องการวัด 
  4.6  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีมีต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบอริยสัจ 4  โดยใช้กรณีตัวอย่าง ไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยโดย
ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1  ท่ีกำลังเรียนอยู่ภาคเรียนท่ี 2               
ปีการศึกษา 2564  โรงเรียนสถาพรวิทยา  จำนวน 32 คน   
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ผู้วิจัยดำเนินการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน สามารถสรุปเป็นขั้นตอนได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิท่ี 5 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  

 ผู้วิจัยได้แบ่งวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 3  ขั้นตอน  ดังนี้ 
1. ขั้นก่อนการทดลอง เป็นการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 1.1 สร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  คือ 
  1)  แผนการจัดการเรียนรู้  แผนการจัดการเรียนรู้การสอนแบบอริยสัจ 4  โดยใช้
กรณีตัวอย่าง จำนวน 6 แผน  
  2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง  หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา  จำนวน 1 ฉบับ  เป็นแบบทดสอบ  แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 50 ข้อ 
  3) แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ มีองค์ประกอบ 5 ด้าน  ได้แก่  1) ทักษะการ
จำแนก  2)  ทักษะการจัดหมวดหมู่  3) ทักษะการเช่ือมโยง  4) ทักษะการสรุปความ  และ 5) ทักษะ
การประยุกต์  จำนวน  1 ฉบับ  เป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย จำนวน 3  ข้อ 

ศึกษารูปแบบการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน   

สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
ท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบอริยสัจ 4  โดยใช้กรณีตัวอย่าง 

  เสนอแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
ผู้เช่ียวชาญท้ัง 3 ด้าน จำนวน 3 คน เพื่อตรวจพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
พร้อมท้ังแก้ไขตามคำแนะนำ  

 

 นำแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีได้ ไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยกับนักเรียน

กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1  ท่ีกำลังเรียนอยู่ภาคเรียนท่ี 2  ปี

การศึกษา 2564  โรงเรียนสถาพรวิทยา  จำนวน 32 คน   
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  4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมั ธยมศึกษาปี ท่ี 3  ท่ีมีต่อการ         
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบอริยสัจ 4  โดยใช้กรณีตัวอย่าง โดยแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตรประมาณค่า  (Rating Scale) ตามรูปแบบของ Likert มี  5  ระดับ จำนวน 15 ข้อ 
 1.2 ผู้วิจัยสร้างความคุ้นเคยกับนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้นักเรียนเข้าใจจุดประสงค์
ของการจัดการเรียนรู้ 
 1.3  ผู้วิจัยแนะนำกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบอริยสัจ 4  โดยใช้
กรณีตัวอย่าง ให้กับกลุ่มนักเรียนตัวอย่างเข้าใจ  
2. ขั้นทดลอง  ผู้วิจยัดำเนินการ ดังนี้ 
 ขั้นดำเนินการทดลอง   
 1) ผู้วิจัย ดำเนินการช้ีแจง วัตถุประสงค์วิธีประเมินผลการเรียนและทำความเข้าใจการจัดการ
เรียนรู้ด้วยการสอนแบบอริยสัจ 4  โดยใช้กรณีตัวอย่าง 
 2) ผู้วิจัยดำเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pre test) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา จำนวน 50 ข้อ ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นกับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 เป็นระยะเวลา 1 ช่ัวโมง  เพื่อวัดความรู้พื้นฐานหรือความรู้เบ้ืองต้น
และเก็บรวบรวมข้อมูลไปเปรียบเทียบกับการทดสอบหลังเรียน 
 3) ผู้วิจัยดำเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบอริยสัจ 4  โดยใช้กรณีตัวอย่าง จำนวน    
6 แผน รวมท้ังส้ินจำนวน 12 ช่ัวโมง โดยทุกแผนการจัดการเรียนรู้จะดำเนินกิจกรรมท้ังส้ิน 5 ขั้นตอน  
ได้แก่  
  1.  ขั้นทุกข์หรือขั้นกำหนดปัญหา  คือ การระบุปัญหาท่ีต้องการแก้ไข  โดยผู้วิจัย
กระตุ้นให้นักเรียนกำหนดหรือสะท้อนปัญหาท่ีต้องการแก้ไข  โดยมีการนำสถานการณ์ เหตุการณ์ 
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในสังคมหรือเรื่องราวต่างๆท่ีเกิดขึ้นจริง  มาให้นักเรียนได้อภิปรายร่วมกัน เพื่อให้เกิด
การแลกเปล่ียนเรียนรู้  และเช่ือมโยงความรู้ไปสู่การหาทางออกและแนวทางการป้องกันแก้ไขร่วมกัน 
  2.  ขั้นสมุทัยหรือขั้นต้ังสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและ
ต้ังสมมติฐานโดยผู้วิจัยกระตุ้นให้นักเรียนวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดปัญหาท่ีต้องแก้ไขอย่าง           
มีหลักการ     
  3.  ขั้นนิโรธหรือขั้นทดลองและเก็บข้อมูล คือ การกำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการ
ทดลองเพื่อพิสูจน์สมมติฐานหรือวิธีการแก้ปัญหาและเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยผู้วิจัยกระตุ้นให้นักเรียน
สะท้อนผลของการแก้ปัญหา 
  4.  ขั้นมรรคหรือขั้นวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลของการแก้ปัญหา คือ สรุปแนวทาง
การแก้ปัญหาและผลการดำเนินการแก้ปัญหาท่ีเกิดขั้นหรือเป็นแนวทางปฏิบัติและให้ลงมือ กระทำ
หรือปฏิบัติอย่างเต็มท่ีตามแนวทางนั้น โดยผู้วิจัยกระตุ้นให้นักเรียนได้แสดงแนวทางการแก้ปัญหา 
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 4)  ผู้วิจัยให้นักเรียนทำแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์รวมท้ังส้ิน 3 ระยะ  ดังนี้   
  ระยะท่ี 1 นักเรียนทำแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ สถานการณ์ท่ี 1  (สถานการณ์
กรณีตัวอย่างเกี่ยวกับการทะเลาะวิวาทของวัยรุ่น)  หลังเรียนหลังผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แผนท่ี 
1 และ แผนท่ี 2 
  ระยะท่ี 2 นักเรียนทำแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ สถานการณ์ท่ี 2  (สถานการณ์
กรณีตัวอย่างเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์และท้องก่อนวัยอันควร)  หลังเรียนหลังผ่านการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แผนท่ี 3 และ แผนท่ี 4 
  ระยะท่ี 3 นักเรียนทำแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ สถานการณ์ท่ี 3  (สถานการณ์
กรณีตัวอย่างเกี่ยวกับการเสพยาเสพติด)  หลังเรียนหลังผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แผนท่ี 5 และ 
แผนท่ี 6 
 5) ระหว่างนักเรียนดำเนินกิจกรรมในแต่ละช่วงของแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยจะสังเกต
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง   
 6) เมื่อนักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบอริยสัจ 4  โดยใช้กรณีตัวอย่าง      
จบเนื้อหาแล้วผู้วิจัยดำเนินการทดสอบหลังเรียน (Post test)  ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา จำนวน 50 ข้อ ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น         
กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 เพื่อวัดความรู้หลังเรียนและเก็บรวบรวมข้อมูลไปเปรียบเทียบ    
กับการทดสอบก่อนเรียน   
 7) นักเรียนทำแบบสอบถามความคิดเห็น ท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบ
อริยสัจ 4  โดยใช้กรณีตัวอย่าง 
3. ข้ันหลังการทดลอง ผู้วิจัยดำเนินการ ดังนี้ 
 ขั้นหลังการทดลอง ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลท้ังหมดไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิต   
 ผู้วิจัยดำเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบอริยสัจ 4  โดยใช้กรณีตัวอย่าง ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยดำเนินการดัง ตารางท่ี 12 
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ตารางท่ี 12 การดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ามแผนการจัดการเรียนรู้ 
   

แผน 
การจัดการเรียนรู ้

เรื่อง กรณีตวัอย่างเรือ่ง 
วันที่จัด 
การเรียน 
การสอน 

นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน  (1 ธันวาคม 2564) 

1 พระรัตนตรัย 
 คุณของพระรัตนตรัย 

พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของพระสงฆ์
รูปหนึ่งที่มีพฤติกรรมด่ืมสุราและและ
เสพเมถุนกับผู้หญิง 

2,9 
ธันวาคม 
2564 

2 อริยสัจ 4 
  ทุกข์ (ธรรมทีค่วรรู้) 

ความเลื่อมล้ำทางการศึกษาของสังคม
เมืองกับสังคมชนบท   

16,23 
ธันวาคม 
2564 

นักเรียนทำแบบทดสอบการคิดวิเคราะห ์สถานการณ์ 1  (สถานการณ์กรณตีวัอย่างเก่ียวกับการ  
ทะเลาะววิาทของวัยรุน่)  (24 ธันวาคม 2564) 

3   สมทุัย (ธรรมที่ควร
ละ) 

ชายคลุ้มคลั่ง เสพยาเกินขนาดจน
หลอนไล่แทงเพื่อนบ้านเสียชีวิต 

30 ธันวาคม, 
6  มกราคม 

2565 
4   นิโรธ (ธรรมทีค่วร

บรรลุ 
 

ความมั่นคงที่แท้จริงของชีวิต ตาม
แนวคิดของ  ดร.เกริก มีมุ่งกิจ ในการ
ดำเนินชี วิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

13,20  
มกราคม 
2565 

นักเรียนทำแบบทดสอบการคิดวิเคราะห ์สถานการณ์ที่ 2  (สถานการณ์กรณตีวัอย่างเก่ียวกับการมี
เพศสัมพันธแ์ละท้องก่อนวัยอนัควร)  (21 มกราคม 2565) 

5  มรรค (ธรรมทีค่วร
เจริญ) 

ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร
ตกต่ำ 

3,10  
กุมภาพันธ ์

2565 
6   พทุธศาสนสุภาษิต เมาแล้วขับรถยนต์จนเกิดอุบัติเหตุ

เสียชีวิต 
17,24  

กุมภาพันธ ์
2565 

นักเรียนทำแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ สถานการณ์ที่ 3  (สถานการณ์กรณีตัวอย่างเก่ียวกับ การ
เสพยาเสพติด)  (25 กุมภาพันธ์ 2565) 
นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนและทำแบบสอบถามความคิดเห็น (25 กุมภาพันธ์ 2565) 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยมีขั้นตอนดังนี้ 
 1. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
  1.1 ตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้การสอนแบบอริยสัจ 4  โดยใช้กรณี
ตัวอย่างจำนวน 6 แผน  ด้วยการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  โดยการ
หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC)  ได้ค่า อยู่ระหว่าง 
0.67-1.00 แสดงว่า แผนการจัดการเรียนรู้ มีความเท่ียวตรงเชิงเนื้อหา สามารถนำไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ได้ 
  1.2 ตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หน่วยการเรียนรู้  
เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ก่อนเรียนและหลังเรียน ดังนี้ 
   1.2.1 ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  โดยการ
หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC)  ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 
0.67-1.00 
   1.2.2  ตรวจสอบความยากง่าย (p) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ก่อนเรียนและหลังเรียน  ซึ่งการ
ตรวจสอบความยากง่าย (p)  โดยกำหนดเกณฑ์ความยากกง่ายอยู่ระหว่าง 0.20-0.80 ถือว่าเป็น
ข้อสอบท่ีดี และสามารถนำไปใช้ในการทดสอบนักเรียนได้ ซึ่งค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง      
0.41-0.78 
   1.2.3  ตรวจสอบอำนาจจำแนก  (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ก่อนเรียนและหลังเรียน ซึ่งการ
ตรวจสอบอำนาจจำแนก (r)  โดยใช้เกณฑ์ค่าอำนาจจำแนก  (r)  ต้ังแต่ 0.20 ขึ้นไป ถือว่าเป็นข้อสอบ
ท่ีดี และสามารถจำแนกนักเรียนท่ีเรียนเก่งและอ่อนได้ดี ซึ่งค่าอำนาจจำแนก ( r) อยู่ระหว่าง        
0.39-0.55 
   1.2.4  ตรวจสอบความเช่ือมั่น  (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน  หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ก่อนเรียนและหลังเรียน
โดยใช้วิธีการของ คูเดอร์ ริชาร์ดสัน  (Kuder-Richardson Method)  จากสูตร KR – 20  ซึ่งการ
ตรวจสอบค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้วิธีการของคูเดอร์ริชาร์ดสัน จากสูตร KR 20 เกณฑ์
ความเช่ือมั่น ต้ังแต่ 0.75 – 1.00 (มาเรียม นิลพันธุ์, 2558 : 183) ซึ่งได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.93 
  1.3 ตรวจสอบ คุณ ภาพแบบทดสอบการคิดวิ เค ราะห์  ซึ่ ง ผู้ วิ จั ยสร้ างขึ้ น                    
มีองค์ประกอบ 5 ด้าน  ได้แก่  1) ทักษะการจำแนก  2)  ทักษะการจัดหมวดหมู่  3) ทักษะการ
เช่ือมโยง  4) ทักษะการสรุปความ  และ 5) ทักษะการประยุกต์ โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
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( Index of Item Objective Congruence : IOC) จากก ารห า ค่ า ดั ชนี ค ว าม สอ ดค ล้อ งขอ ง
แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์  พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มีค่ารายข้อเท่ากับ 1.00 
  1.4 ตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
ท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบอริยสัจ 4  โดยใช้กรณีตัวอย่าง ด้วยการตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item 
Objective Congruence : IOC) จากการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียน  พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มีค่ารายข้อเท่ากับ 1.00 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย  ผู้วิจัยเลือกใช้สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย  ดังนี้ 
  2.1 การแปลค่าผลการทดสอบจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หน่วย
การเรียนรู้ เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ค่าเฉล่ีย (M)          
และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (SD) 
  2.2 เปรียบเทียบคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หน่วยการเรียนรู้    
เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วย     
การสอนแบบอริยสัจ 4  โดยใช้กรณี ตัวอย่าง โดยการทดสอบค่าทีแบบไม่ เป็นอิสระต่อกัน                              
(t-test dependent) 
  2.3 การเปรียบเทียบพัฒนาการการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 3  
ด้วยการสอนแบบอริยสัจ 4 โดยใช้กรณีตัวอย่าง โดยใช้ค่าเฉล่ีย (M)  และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
(SD) 

 2.4 การแปลค่าจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 3     
ท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบอริยสัจ 4  โดยใช้กรณีตัวอย่าง โดยการแปลค่าจาก
แบบมาตรประมาณค่า  (Rating Scale) ตามรูปแบบของ Likert มี  5  ระดับ  คือ  มากท่ีสุด  มาก  
ปานกลาง  น้อย และน้อยท่ีสุด  แปลผลโดยใช้ค่าเฉล่ีย (M) และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (SD)  
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บทที่  4  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยครั้งนี้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการสอนแบบอริยสัจ 4 โดยใช้กรณีตัวอย่าง ซึ่งผู้วิจัยได้เก็บรวมรวม
ข้อมูลโดยนำเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  ได้แก่  1. แผนการจัดการเรียนรู้การสอนแบบอริ ยสัจ 4       
โดยใช้กรณีตัวอย่าง 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา  3. แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์  มีองค์ประกอบ 5 ด้าน  ได้แก่  1) ทักษะการ
จำแนก  2)  ทักษะการจัดหมวดหมู่  3) ทักษะการเช่ือมโยง 4) ทักษะการสรุปความ  และ 5) ทักษะ
การประยุกต์  และ 4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีมีต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบอริยสัจ 4  โดยใช้กรณีตัวอย่าง ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
จากผู้เช่ียวชาญและนำไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง  โดยได้ทำ
การทดสอบก่อนเรียน  ซึ่งจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนด้วยการสอนแบบอริยสัจ 4 โดยใช้กรณี
ตัวอย่าง แล้วทำการทดสอบหลังเรียน และให้นักเรียนทำแบบสอบถามความคิดเห็นหลังเรียน        
เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยผู้วิจัยขอนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 
 ตอนท่ี 1  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3ด้วยการสอนแบบอริยสัจ 4 โดยใช้กรณี
ตัวอย่าง 
 ตอนท่ี 2  ผลการศึกษาพัฒนาการการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนช้ันมั ธยมศึกษาปีท่ี 3       
ด้วยการสอนแบบอริยสัจ 4 โดยใช้กรณีตัวอย่าง 
 ตอนท่ี 3  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการการสอน
แบบอริยสัจ 4 โดยใช้กรณีตัวอย่าง 
 

ตอนที่ 1  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ก่อน

เรียนและหลังเรียนของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการสอนแบบอริยสัจ 4 โดยใช้กรณี

ตัวอย่าง 

 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ก่อนเรียนและ
หลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการสอนแบบอริยสัจ 4 โดยใช้กรณีตัวอย่าง  ผู้วิจัยได้
ดำเนินการนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 โรงเรียนสถาพร
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วิทยา จำนวน  32  คน โดยท่ี ผู้วิ จัยได้ดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้              
เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ด้วยการสอนแบบอริยสัจ 4 โดยใช้กรณีตัวอย่าง จำนวน 6  แผน  
และผู้วิจัยได้ทำการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบท่ีมีลักษณะเป็นปรนัยชนิด
เลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  50 ข้อ  คะแนนเต็ม 50  คะแนน  รายละเอียดดังตารางท่ี 13 
ตารางท่ี 13 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา      
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบอริยสัจ 4 โดยใช้
กรณีตัวอย่าง 
  

ผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียน 

จำนวน

นักเรียน 

คะแนนเต็ม 
M SD t P 

คะแนนก่อนเรียน 32 50 24.00 4.235 
19.712 .000 

คะแนนหลังเรียน 32 50 41.28 3.795 

 
 จากตารางท่ี  13 พบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบ
อริยสัจ 4 โดยใช้กรณีตัวอย่าง (M = 41.28  , SD = 3.795)  สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยการ
สอนแบบอริยสัจ 4 โดยใช้กรณีตัวอย่าง (M = 24.00 , SD = 4.235)  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ         
ท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 1   

ตอนที่ 2  ผลการศึกษาพัฒนาการการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ด้วยการ

สอนแบบอริยสัจ 4  โดยใช้กรณีตัวอย่าง 

 การศึกษาพัฒนาการการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ด้วยการสอนแบบ
อริยสัจ 4 โดยใช้กรณีตัวอย่าง  ผู้วิจัยได้ดำเนินการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ 
จำนวน 3 ข้อ  ข้อละ 1 สถานการณ์ รวมทั้งส้ิน 3  ระยะ ซึ่งแบบทดสอบ  1 ข้อ จะประกอบไปด้วย 5 
คำถามย่อย เพื่อวัดการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนท้ังหมดรวม 5 ด้าน คือ 1) ทักษะการจำแนก  2)  
ทักษะการจัดหมวดหมู่  3) ทักษะการเช่ือมโยง  4) ทักษะการสรุปความ  และ 5) ทักษะการประยุกต์ 
รายละเอียดดังตารางท่ี 14 
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ตารางท่ี 14 ผลการศึกษาพัฒนาการการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการสอน
แบบอริยสัจ 4 โดยใช้กรณีตัวอย่าง  (ระยะท่ี 1-3) 
  

การคิดวิเคราะห์ จำนวนนักเรียน คะแนนเต็ม M SD 

ระยะท่ี 1 32 15 8.16 1.588 
ระยะท่ี 2 32 15 11.75 0.803 
ระยะท่ี 3 32 15 14.53 0.567 

 
   จากตารางท่ี  14 พบว่า  พัฒนาการการคิดวิเคราะห์ ระยะท่ี 1 สถานการณ์กรณีตัวอย่าง
เกี่ยวกับการทำเลาะวิวาทของวัยรุ่น (M = 8.16 , SD = 1.588)  พัฒนาการการคิดวิเคราะห์ ระยะท่ี 
2 สถานการณ์กรณีตัวอย่างเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์และท้องก่อนวัยอันควร  (M = 11.75 ,          
SD = 0.803)  และ พัฒนาการการคิดวิเคราะห์ ระยะท่ี 3 กรณีตัวอย่างเกี่ยวกับการเสพยาเสพติด           
(M = 14.53 , SD = 0.567)  ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิ จัย  ข้อ ท่ี  2  รายละเอียดดั ง         
แผนภาพท่ี 1 
 
 

แผนภาพท่ี 1 ผลการศึกษาพัฒนาการการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
ด้วยการสอนแบบอริยสัจ 4 โดยใช้กรณีตัวอย่าง  (ระยะท่ี 1-3) 

 

1

3

5

7

9

11

13

15

ระยะที่ 1 ระยะท่ี 2 ระยะท่ี 3

คะแนนเฉล่ียรวม

ผลการศึกษาพัฒนาการการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ด้วยการสอนแบบอริยสัจ 4 โดยใช้กรณีตัวอย่างศึกษา  (ระยะที่ 1-3)

8.16

11.75

14.53



 97 
 
ตารางท่ี 15 ผลการศึกษาพัฒนาการการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการสอน
แบบอริยสัจ 4 โดยใช้กรณีตัวอย่าง 
 

การคิด
วิเคราะห์ คะ

แน
น 

ระยะ/แผนการจัดการเรียนรู้ 

M SD 

ระดับ
พัฒนา 

การ 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 

M SD M SD M SD 

1) ทักษะการ
จำแนก  

3 1.50 0.508 2.22 0.420 2.88 0.336 2.20 0.421 ดี 

2) ทักษะการ 

จัดหมวดหมู่   
3 1.38 0.492 2.34 0.483 2.97 0.177 2.23 0.384 ดี 

3) ทักษะการ
เช่ือมโยง   

3 1.34 0.483 2.50 0.508 2.84 0.448 2.23 0.480 ดี 

4) ทักษะการ 

สรุปความ   
3 1.84 0.515 2.38 0.492 2.91 0.296 2.38 0.434 ดีมาก 

5) ทักษะการ
ประยุกต์ 

3 2.09 0.641 2.31 0.471 2.94 0.246 2.45 0.453 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย 3 1.63 0.528 2.35 0.475 2.90 0.301 
- 

ค่าเฉลี่ยรวม 15 8.16 1.588 11.75 0.803 14.53 0.567 

ระดับพัฒนาการ 

การคิดวิเคราะห์ 
พอใช ้ ดีมาก ดีมาก - 

 
 จากตารางท่ี  พบว่า  พัฒนาการการคิดวิเคราะห์ ระยะท่ี 1 สถานการณ์กรณีตัวอย่าง
เกี่ยวกับการทำเลาะวิวาทของวัยรุ่น มีค่าเฉล่ียของคะแนนอยู่ในระดับ พอใช้ (M = 1.63 , SD = 
0.528)  พัฒนาการการคิดวิเคราะห์ ระยะท่ี 2 สถานการณ์กรณีตัวอย่างเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์
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และท้องก่อนวัยอันควร  ค่าเฉล่ียของคะแนนอยู่ในระดับ ดีมาก  (M = 2.35 , SD = 0.475)  และ 
พัฒนาการการคิดวิเคราะห์ ระยะท่ี 3 สถานการณ์กรณีตัวอย่างเกี่ยวกับการเสพยาเสพติด  ค่าเฉล่ีย
ของคะแนนอยู่ในระดับดีมาก (M = 2.90 , SD = 0.301)  และเมื่อพิจารณาข้อมูลจากการศึกษา
พัฒนาการการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 แต่ละระยะเป็นรายด้าน พบว่า 
พัฒนาการการคิดวิเคราะห์ด้านทักษะการประยุกต์ มีค่าเฉล่ียของคะแนนสูงสุด คือ (M = 2.45 , SD 
= 0.453)  รองลงมาคือ พัฒนาการการคิดวิเคราะห์ด้านทักษะการสรุปความ คือ (M = 2.38 , SD = 
0.434)  พัฒนาการการคิดวิเคราะห์ ด้านทักษะการเช่ือมโยง คือ (M = 2.23 , SD = 0.480) 
พัฒนาการการคิดวิเคราะห์ด้านทักษะการจัดหมวดหมู่  คือ (M = 2.23 , SD = 0.384)  และ
พัฒนาการการคิดวิเคราะห์ด้านทักษะการจำแนก คือ (M = 2.20 , SD = 0.421) ตามลำดับ  ดังนั้น
เมื่อพิจารณาพัฒนาการการคิดวิเคราะห์ในแต่ระยะพบว่า ระยะท่ี 1 นักเรียนมีพัฒนาการการคิด
วิเคราะห์  อยู่ในเกณฑ์  พอใช้  ระยะท่ี 2  นักเรียนมีพัฒนาการการคิดวิเคราะห์  อยู่ในเกณฑ์  ดีมาก  
และระยะท่ี 3 นักเรียนมีพัฒนาการการคิดวิเคราะห์  อยู่ในเกณฑ์  ดีมากตามลำดับ รายละเอียดดัง
แผนภาพท่ี 2 
 

 
 
 จากแผนภาพท่ี 2 เมื่อพิจารณาข้อมูลจากการศึกษาพัฒนาการการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 แต่ละระยะเป็นรายด้าน พบว่า พัฒนาการการคิดวิ เคราะห์แต่ละด้าน มี
พัฒนาการการคิดวิเคราะห์ สูงขึ้นทุกด้าน  และเมื่อเปรียบเทียบแต่ละระยะของแต่ละด้าน  พบว่า 
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ทักษะการสรุปความ

ทักษะการประยุกต่

ผลการศึกษาพัฒนาการการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการ
สอนแบบอริยสัจ 4 โดยใช้กรณีตัวอย่าง (รายด้าน)
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ระยะท่ี 1 สถานการณ์กรณีตัวอย่างเกี่ยวกับการทำเลาะวิวาทของวัยรุ่น พัฒนาการการคิดวิเคราะห์ 
ด้านทักษะการประยุกต์  มีค่าเฉล่ียของคะแนนสูงสุด  คือ  (M = 2.09 , SD = 0.641) รองลงมา คือ 
ด้านทักษะการสรุปความ (M = 1.84 , SD = 0 .515) ด้าน ทักษะการจำแนก (M = 1 .50  ,                 
SD = 0.508) ด้านทักษะการจัดหมวดหมู่ (M = 1.38 , SD = 0.492) และด้านทักษะการเช่ือมโยง    
(M = 1.34 , SD = 0.483) ตามลำดับ ระยะท่ี 2 สถานการณ์กรณีตัวอย่างเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์
และท้องก่อนวัยอันควร  พัฒนาการการคิดวิเคราะห์ด้านการเช่ือมโยง  มีค่าเฉล่ียของคะแนนสูงสุด  
คือ  (M = 2.50 , SD = 0.508) รองลงมา ด้านทักษะการสรุปความ (M = 2.38 , SD = 0.492)     
ด้านทักษะการจัดหมวดหมู่ (M = 2.34 , SD = 0.483) ด้านการประยุกต์  (M = 2.31 , SD = 0.471) 
และด้านทักษะการจำแนก (M = 2.22 , SD = 0.420) ตามลำดับ และระยะท่ี 3 สถานการณ์กรณี
ตัวอย่างเกี่ยวกับการเสพยาเสพติด พัฒนาการการคิดวิเคราะห์ด้านทักษะการจัดหมวดหมู่  มีค่าเฉล่ีย
ของคะแนนสูงสุด คือ  (M = 2.97 , SD = 0.177) รองลงมา คือ ด้านทักษะการประยุกต์ (M = 2.94,  
SD = 0.246) ด้านทักษะการสรุปความ (M = 2.91 , SD = 0.296) ด้านทักษะการจำแนก (M = 2.88 
, SD = 0.336) และด้านทักษะการเช่ือมโยง (M = 2.84 , SD = 0.448) ตามลำดับ  

 

ตอนที่ 3  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการสอนแบบอริยสัจ 

4 โดยใช้กรณีตัวอย่าง 

 จากการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการสอนแบบอริยสัจ 4 
โดยใช้กรณีตัวอย่าง โดยผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่ง
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน  ประกอบด้วย 3  ด้าน  คือ  ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้  และด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการเรียนรู้  ด้านละ 5 ข้อรวมท้ังส้ิน 15 
ข้อ  และกำหนดเกณฑ์ระดับความคิดเห็นตามรูปแบบของ Likert  โดยมี  5  ระดับ ได้แก่ มากท่ีสุด 
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด รายละเอียดดังตารางท่ี 16 
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ตารางท่ี 16 ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการสอนแบบอริยสัจ 4 โดยใช้กรณี
ตัวอย่าง 
 

ความคิดเห็นของนักเรียน M SD 
ระดับความ

คิดเห็น 
ลำดับที ่

1. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   
  1) ครูผูส้อนแจง้จุดประสงค์การเรียนรู้ชัดเจน 5.00 0.00 มากทีสุ่ด 1 
  2) กจิกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสม
กับเนื้อหา 

4.66 0.48 มากทีสุ่ด 5 

  3) กจิกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมใหเ้กิด 
การคิดและตัดสนิใจ  

4.69 0.47 มากทีสุ่ด 4 

  4) กจิกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้
นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความรูค้วามคิด 

4.84 0.37 มากทีสุ่ด 3 

  5) กจิกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนการสอน 

4.91 0.30 มากทีสุ่ด 2 

รวม 4.82 0.39 มากทีสุ่ด (3) 

2. ด้านบรรยากาศในการเรียนรู ้
 1) การจัดบรรยากาศห้องเรียนเอื้อต่อการเรียน
การสอน 

4.88 0.34 มากทีสุ่ด 2 

 2)  บรรยากาศของการเรียนทำใหน้ักเรียนเกิด
ความคิดที่หลากหลาย 

4.86 0.34 
มากทีสุ่ด 

4 

 3) บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้
นักเรียนมสี่วนร่วมในการทำกิจกรรม 

4.84 0.37 
มากทีสุ่ด 

5 

 4) บรรยากาศของการเรียนทำให้นักเรียนมี
ความกระตือรือร้นในการเรียน 

4.91 0.30 
มากทีสุ่ด 

1 

 5)  ครูผูส้อนสง่เสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และร่วมกนัอภิปราย 

4.87 0.34 
มากทีสุ่ด 

3 

รวม 4.88 0.33 มากทีสุ่ด (1) 
3. ด้านประโยชน์ทีไ่ด้รบัจากการเรียนรู ้
  1) การจัดการเรียนการสอนทำใหน้ักเรียน
พัฒนาทักษะการวิเคราะห์ทีสู่งข้ึน 

4.87 0.34 
มากทีสุ่ด 

3 
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ความคิดเห็นของนักเรียน M SD 
ระดับความ

คิดเห็น 
ลำดับที ่

  2)  การจัดการเรียนการสอนทำให้นักเรียนนำ
วิธีการเรียนรูไ้ปใช้ในวิชาอื่นๆ ได้ 

4.91 0.30 
มากทีสุ่ด 

1 

  3)  การจัดการเรียนการสอนทำให้เข้าใจ
เนื้อหาและองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้ง่ายข้ึน 

4.81 0.40 
มากทีสุ่ด 

5 

  4)  การจัดการเรียนการสอนช่วยให้นักเรียน
ตัดสินใจโดยใช้เหตุผลอย่างเหมาะสม 

4.86 0.34 
มากทีสุ่ด 

4 

 5)  การจัดการเรียนการสอนช่วยให้นักเรียน
สร้างความรู ้ความเข้าใจด้วยตนเองได้ 

4.88 0.34 
มากทีสุ่ด 

2 

รวม 4.87 0.34 มากทีสุ่ด (2) 

ภาพรวม 4.85 0.35 มากที่สุด 

 
 จากตารางท่ี  16 พบว่า โดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นต่อการสอนแบบอริยสัจ 4 โดย
ใช้กรณีตัวอย่าง อยู่ในระดับ  มากท่ีสุด  (M = 4.88 , SD = 0.33) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  
พบว่า  นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการสอนแบบอริยสัจ 4 โดยใช้กรณีตัวอย่าง  อยู่ในระดับ เห็นด้วย
มากท่ีสุดทุกด้าน  โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ลำดับท่ี 1 ด้านบรรยากาศในการ
เรียนรู้  (M = 4.88 , SD= 0.33)  ลำดับท่ี 2 ด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการเรียนรู้ (M = 4.87 ,       
SD = 0.34) และลำดับท่ี 3  ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (M = 4.82 , SD= 0.39)  และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านเรียงลำดับได้ดังต่อไปนี้ 
 ลำดับท่ี 1 ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้  พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีความคิดเห็น
ต่อการสอนแบบอริยสัจ 4 โดยใช้กรณีตัวอย่าง อยู่ในระดับ  มากท่ีสุด (M = 4.88 , SD = 0.33 )  
และเมื่ อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็น อยู่ ในระดับ มากท่ีสุดทุกข้อ                 
ซึ่งเรียงลำดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้  บรรยากาศของการเรียนทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น      
ในการเรียน (M = 4.91 ,  SD = 0.30) การจัดบรรยากาศห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนการสอน           
(M = 4.88 , SD = 0.34) ครูผู้สอนส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และร่วมกันอภิปราย 
(M = 4.87 , SD = 0.34) บรรยากาศของการเรียนทำให้นักเรียนเกิดความคิดท่ีหลากหลาย (M 
=4.86 ,SD = 0.34)  และบรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม         
(M = 4.84 , SD = 0.37)  
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 ลำดับท่ี 2  ด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการเรียนรู้  พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3          
มีความคิดเห็นต่อการสอนแบบอริยสัจ 4 โดยใช้กรณีตัวอย่าง อยู่ในระดับ  มากท่ีสุด (M = 4.87 ,     
SD = 0.34)  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็น อยู่ในระดับ มากท่ีสุดทุกข้อ  
ซึ่งเรียงลำดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้  การจัดการเรียนการสอนทำให้นักเรียนนำวิธีการเรียนรู้ไปใช้ใน
วิชาอื่นๆ ได้  (M = 4.91 , SD = 0.30)  การจัดการเรียนการสอนช่วยให้นักเรียนสร้างความรู้ ความ
เข้าใจด้วยตนเองได้ (M = 4.88 , SD = 0.34) การจัดการเรียนการสอนทำให้นักเรียนพัฒนาทักษะ
การวิเคราะห์ท่ีสูงขึ้น (M = 4.87 , SD = 0.34) การจัดการเรียนการสอนช่วยให้นักเรียนตัดสินใจโดย
ใช้เหตุผลอย่างเหมาะสม (M = 4.86 , SD = 0.34)  การจัดการเรียนการสอนทำให้เข้าใจเนื้อหาและ
องค์ความรู้ต่าง ๆ ได้ง่ายข้ึน (M = 4.81 , SD = 0.40)   

 ลำดับท่ี 3 ด้านการจัดการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีความคิดเห็นต่อการ
สอนแบบอริยสัจ 4 โดยใช้กรณีตัวอย่าง อยู่ในระดับ  มากท่ีสุด (M = 4.82 , SD = 0.39 )  และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็น อยู่ในระดับ มากท่ีสุดทุกข้อ  ซึ่งเรียงลำดับจาก
มากไปน้อยได้ดังนี้  ครูผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ชัดเจน (M = 5.00 , SD = 0.00)  กิจกรรม
การเรียนการสอนสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนการสอน (M = 4.91 , SD = 0.30)  กิจกรรมการ
เรียนการสอนส่งเสริมให้นักเรียนได้แลกเปล่ียนความรู้ความคิด (M =  4.84 ,SD = 0.37)  กิจกรรม
การเรียนการสอนส่งเสริมให้เกิดการคิดและตัดสินใจ  (M = 4.69, SD = 0.47 และกิจกรรมการเรียน
การสอนมีความเหมาะสมกับเนื้อหา (M = 4.66 , SD = 0.48) 
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บทที่ 5  

สรุปผล  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 รายงานการวิ จัย เรื่อง การพัฒ นาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   เรื่อง ห ลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการสอนแบบอริยสัจ 4 โดยใช้กรณีตัวอย่าง  
เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental  Research) โดยมีแบบแผนการวิจัย แบบการวิจัยเชิง
ทดลองขั้นต้น  (Pre-Experimental Design)  แบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลัง (One Group 
Pretest- Posttest Design) และแบบแผน การทดลองแบบอนุกรมเวลา (One-Group Time  
Series Design) โดยมีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนสถาพรวิทยา  อำเภอบางเลน  จังหวัด
นครปฐม  ซึ่งกำลังเรียนอยู่ ในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2564  เป็นหน่วยวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ 
1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ก่อนเรียนและหลัง
เรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการสอนแบบอริยสัจ 4 โดยใช้กรณีตัวอย่าง  2) เพื่อศึกษา
พัฒนาการการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ด้วยการสอนแบบอริยสัจ 4 โดยใช้กรณี
ตัวอย่าง  และ 3)  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการสอนแบบ
อริยสัจ 4 โดยใช้กรณีตัวอย่าง ซึ่งกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
3/1  โรงเรียนสถาพรวิทยา  อำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม  จำนวน  32  คน เครื่องมือท่ีใช้ในการ
วิจัย  ได้แก่ 1.1 แผนการจัดการเรียนรู้การสอนแบบอริยสัจ 4  โดยใช้กรณีตัวอย่าง จำนวน 6 แผน 
รวม 12 ช่ัวโมง 2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง  หลักธรรม            
ทางพระพุทธศาสนา จำนวน 1 ฉบับ  เป็นแบบทดสอบ  แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 50 ข้อ           
3.1 แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น  มีองค์ประกอบ 5 ด้าน  ได้แก่  1) ทักษะการ
จำแนก  2)  ทักษะการจัดหมวดหมู่  3) ทักษะการเช่ือมโยง  4) ทักษะการสรุปความ  และ 5) ทักษะ
การประยุกต์  จำนวน  1 ชุด เป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย จำนวน 3 ข้อ  และ 4. แบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบอริยสัจ 4  
โดยใช้กรณีตัวอย่าง โดยแบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า  (Rating Scale) ตามรูปแบบของ 
Likert มี  5  ระดับ  คือ  มากท่ี สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย และน้อยท่ีสุด  จำนวน 15 ข้อ  
ประกอบด้วย 3  ด้าน  คือ  ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้  และด้าน
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเรียนรู้  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉล่ีย  (M)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (SD)  
การทดสอบค่า t แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent)  
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สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการสอนแบบอริยสัจ 4 โดยใช้กรณีตัวอย่าง  สรุปได้ดังนี้ 
 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบอริยสัจ 4 โดยใช้กรณี
ตัวอย่าง สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานของการวิจัย     
ข้อท่ี 1  
 2. พัฒนาการการคิดวิเคราะห์ ระยะท่ี 1 สถานการณ์กรณีตัวอย่างเกี่ยวกับการทำเลาะวิวาท
ของวัยรุ่น  พัฒนาการการคิดวิเคราะห์ ระยะท่ี 2 สถานการณ์กรณีตัวอย่างเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์
และท้องก่อนวัยอันควรและ พัฒนาการการคิดวิเคราะห์ ระยะท่ี 3 กรณีตัวอย่างเกี่ยวกับการเสพยา
เสพติด สูงขึ้นตามลำดับ ซึ่งยอมรับสมมติฐานของการวิจัยข้อท่ี 2  

3. นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการสอนแบบอริยสัจ 4 โดยใช้กรณีตัวอย่างโดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับ  มากท่ีสุด  

การอภิปรายผล 

 
 รายงานการวิ จัย เรื่อง การพัฒ นาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   เรื่อ ง ห ลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการสอนแบบอริยสัจ 4 โดยใช้กรณีตัวอย่าง  
ผู้วิจัยได้นำผลมาอภิปราย ดังนี้  
 1.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบอริยสัจ 4 โดยใช้กรณี
ตัวอย่าง คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  ซึ่งยอมรับสมมติฐานของการวิจัยข้อท่ี 1 ท้ังนี้อาจเป็น
เพราะว่า  กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบอริยสัจ 4 โดยใช้กรณีตัวอย่าง ได้พัฒนาขึ้น
จากแนวคิด หลักการ ทฤษฎี ท่ีเกี่ยวข้องซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นเป็นวิธีสอนท่ีช่วยให้ผู้เรียนได้
พัฒนาทักษะการคิดท่ีหลากหลาย ต้ังแต่ทักษะการคิดระดับต่ำ ไปจนถึงทักษะการระดับสูง เช่น การ
คิดแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ ซึ่งการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบอริยสัจ 4 โดยใช้กรณีตัวอย่าง 
เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนอย่างมี
ขั้นตอนและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง  ท้ังนี้ผู้วิจัยได้จัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบอริยสัจ 4 
บูรณาการเรียนรู้โดยใช้กรณีตัวอย่างท่ีเป็นสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริงในสังคม  อีกท้ังการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนยังมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมกลุ่ม  โดยร่วมกันทำงานและช่วยเหลือกันและกัน
ในกลุ่ม ซึ่งนั้นเรียนทุกกลุ่มจะมีเป้าหมายเดียวกันโดยได้ร่วมกันเรียนรู้และฝึกปฏิบัติค้นหาสาเหตุของ
ปัญหาท่ีได้รับมอบหมาย  ความสำเร็จของกลุ่มจะขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของแต่บุคคลในกลุ่ม 
อีกท้ังวิธีการสอนแบบนี้จะช่วยให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น ภูมิใจในตนเองตระหนักถึงความ
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รับผิดชอบ และช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  สอดคล้องกับแนวคิดของ สาโรช บัวศรี 
(2526 : 6)  ท่ีกล่าวไว้ว่า วิธีการสอนแบบอริยสัจ 4  เป็นวิธีการสอนท่ีก่อให้เกิดความสะดวกในการ
ปฏิบัติเป็นการประยุกต์ จากกิจหรือข้อปฏิบัติในขั้นต่างๆของอริยสัจ   สอดคล้องกับแนวคิดของ 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2554: 2) ท่ีกล่าวว่า  คุณค่าและ
ประโยชน์ของการสอนแบบอริยสัจไว้ว่า อริยสัจเป็นการศึกษาเรียนรู้ท่ีมุ่งค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง
อย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับงานวิจัยของบงกชรัตน์ สมานสินธุ์  (2551) ; พระมหากิตติพงษ์   
ภูมิรา (2554) ; ณัฐมา ศุภชนานันท์  (2554) ; พระปลัดชินภัทร วิทยารุ่งเรือง  (2555) ; จำเนียร     
กิ่งแก้ว  (2558) ; อรอนงค์ ศรีชัยสุวรรณ  (2558) ; Scherer (2003 : 1974 - A) และ Dallas  (อ้างถึง
ในชูชีพ เอี่ยมฉ่ำ, 2553 : 46) ท่ีได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบอริยสัจ 4 
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 ท้ังนี้การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีตัวอย่าง เป็นวิธีการสอนท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริงโดยผู้เรียนมีความเข้าใจปัญหาท่ีเกิดขึ้น  และตัดสินใจแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง  
สอดคล้องกับแนวคิดของ Harman (2014: 1); ทิศนา  แขมมณี (2558: 362); ปรณัฐ  กิจรุ่งเรือง 

(2553: 37); ประเสริฐ สิทธิจิรพัฒน์  (2556: 3); ธัญวลัย  กุลวงษ์ (2557: 24); เกศรา คณฑา  
(2559: 20)  ท่ีกล่าวว่า กรณีตัวอย่างเป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีใช้ปัญหาเป็นพื้นฐาน ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีครู
ใช้ในการให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  ตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนด โดยให้นักเรียนศึกษากรณีตัวอย่าง
หรือตัวอย่าง หรือเรื่องราวท่ีเกิดจากสถานการณ์ใดๆ จากความจริงและหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนั้น 
แล้วนำคำตอบและเหตุผลท่ีมาของคำตอบนั้นมาใช้เป็นข้อมูลในการอภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
สรุป  และตัดสินใจ แล้วนำคำตอบและเหตุผลท่ีมาของคำตอบนั้นมาใช้เป็นข้อมูลในการแก้ปัญหาท่ีจะ
ช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจพื้นฐานของปัญหาและสามารถตัดสินใจหาทางแก้ปัญหาหรือคำตอบท้ัง
เป็นรายบุคคลและกลุ่มได้  อีกท้ังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีตัวอย่างยังสามารถเสริมสร้างลักษณะ
การคิดอย่างเป็นระบบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ชนสิทธิ์  สิทธิ์สูงเนิน (2561: 25)  ท่ีกล่าวถึง
ประโยชน์การใช้กรณีตัวอย่างไว้ว่า เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งเสริมสร้างการคิดวิเคราะห์  ท่ีให้ผู้เรียน
สืบค้นความรู้ด้วยตนเอง  และการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจริงให้ได้  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหา 
และเกิดความรู้สึกนึกคิดต่าง ๆ ขึ้น  เป็นวิธีการท่ีมุ่งช่วยผู้เรียนฝึกฝนการเผชิญและแก้ปัญหาโดยไม่
ต้องรอให้เกิดปัญหาจริง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์  และเรียนรู้ความคิดของผู้อื่น  ช่วยให้
ผู้เรียนมีมุมมองท่ีกว้างขึ้นและเป็นวิธีการการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม และแลกเปล่ียนความคิดเห็น  
ประสบการณ์  ความรู้สึก และเจตคติซึ่งกันและกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Choi  et  al.  
(2009: 88), Me and Wade (1997, อ้างถึงใน ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง, 2553: 114 ), สุวิมล  สุวรรณจันดี  
(2554),  ธัญวลัย  กุลวงศ์  (2557),  เกศรา  คณฑา  (2559), วิภู  มูลวงค์  (2559), กมลวจี พรมแสง  
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(2560) ท่ีได้ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีตัวอย่าง พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน  

2.  ผลการการศึกษาพัฒนาการการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ด้วยการ
สอนแบบอริยสัจ 4 โดยใช้กรณีตัวอย่าง  พบว่า คะแนนท่ีได้จากการวัดการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น และ
คะแนนท่ีได้จากการวัดการคิดวิเคราะห์รวมทุกด้านของนักเรียนมีการคิดวิเคราะห์อยู่ใน ระดับ ดีมาก  
ซึ่งยอมรับสมมติฐานของการวิจัยข้อท่ี 2 ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า  การจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบ
อริยสัจ 4  โดยใช้กรณีตัวอย่าง เป็นวิธีท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนต้องแสวงหาความรู้ สร้างองค์ความรู้ในการ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง  จากปัญหาหรือกรณีตัวอย่างท่ีกำหนด  ซึ่งการท่ีผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการลงมือ
ปฏิบัติทำให้ผู้เรียนเกิดการเช่ือมโยงองค์ความรู้ในการหาทางออกของปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม และ
สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และนำไปสู่การเกิดการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล โดยนำเอา
ลำดับขั้นท้ัง 4 ของอริยสัจในศาสนาพุทธมาใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาของตนเอง ซึ่งประกอบด้วย 
ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค โดยเทคนิควิธีการสอนนี้สามารถส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม ของผู้เรียน และเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า เสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองสอดคล้องกับ 
ทิศนา แขมมณี  (2558: 364)  ท่ีได้กล่าวถึงข้อดีของการจัดการเรียนรู้แบบกรณีตัวอย่างไว้ ว่าเป็นวิธี
สอนท่ีช่วยให้นักเรียนได้เผชิญปัญหาท่ีเกิดขึ้นในสถานการณ์จริง เป็นวิธีสอนท่ีช่วยให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการเรียนสูง ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนด้วยกันและส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหว่างกัน  เป็นวิธีสอนท่ีช่วยให้นักเรียนได้ฝึกและพัฒนาการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณและเป็นวิธีสอนท่ีให้ผลสำหรับกลุ่มนักเรียนท่ีมีความรู้และประสบการณ์หลากหลาย  
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กมลวจี  พรมแสง  (2560)  ท่ีได้ศึกษาการพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  เรื่องอุปมาของพระเยซู  สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดย
การจัดการเรียนรู้แบบกรณีตัวอย่าง  เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1     หลังการจัดการเรียนรู้แบบกรณีตัวอย่าง  และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ี
มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ พบว่า  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
หลังการจัดการเรียนรู้แบบกรณีตัวอย่างอยู่ในระดับดีมาก  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ซึ่ง
ยอมรับสมมติฐานของการวิจัยท่ีต้ังไว้ 

3. ผลศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการสอนแบบอริยสัจ 4  
โดยใช้กรณีตัวอย่าง  พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการการสอนแบบ
อริยสัจ 4 โดยใช้กรณีตัวอย่าง  โดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มากท่ีสุดทุกด้าน ท้ัง
อาจเป็นเพราะว่า  นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสวงหาองค์ความรู้  และส่งเสริมให้นักเรียนการ
แก้ปัญหาเป็นกระบวนการทางการคิดท่ีสำคัญกระบวนการหนึ่งและเป็นส่ิงจำเป็นท่ีทุกคนต้องใช้ใน
ชีวิตประจำวัน  ฝึกให้รู้วิธีการคิดแก้ปัญหาอยู่เสมอ สามารถหาแนวทางในการแก้ปัญหานั้นให้สำเร็จ



 107 
 
ลุล่วงได้  นอกจากนี้ยังอาจนำความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ใหม่ได้  สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธัญวลัย  กุลวงศ์  (2557)  ; เกศรา  คณฑา.  
(2559) ; กมลวจี  พรมแสง  (2560)  ท่ีได้ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กรณีตัวอย่าง พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้เพราะว่านักเรียนได้เกิด
การเรียนรู้ในทักษะการคิดแก้ปัญหาตามลำดับขั้นตอน เกิดการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล 
นักเรียนสามารถสืบค้นค้นคว้าหาคำตอบได้ด้วยตนเอง และมีความคิดท่ีริเริ่มสร้างสรรค์แล้วนำความรู้
กลับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเมื่อพิจารณาลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย 
ได้ดังนี้  
 ลำดับท่ี 1 คือ ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ พบว่า ความคิดเห็นมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  โดย
นักเรียนมีระดับความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดับ  มากท่ีสุด  เนื่องจากการสอนแบบอริยสัจ 4  โดยใช้
กรณีตัวอย่าง เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างความกระตือรือร้นในการเรียน ส่งเสริมความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ความคิดท่ีหลากหลาย  เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกันโดยได้ร่วมกัน
แลกเปล่ียนความคิดในการแก้ปัญหา ส่งผลให้บรรยากาศในห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
สอดคล้องกับแนวคิดของ  พระพรหมบัณฑิต  (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2560: 14) ท่ีกล่าวว่า หลักอริยสัจ 
4 ส่งผลดีต่อนักเรียนในการแสวงหาองค์ความรู้ แสวงหาคำตอบจากปัญหาท่ีตนเองสนใจ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของปรียา สมพืช (2559: 263), ท่ีกล่าวว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีตัวอย่าง 
จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนแบบกระตือรือร้น และเกิดการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้  ดังนั้นลักษณะการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าว จึงส่งผลให้นักเรียนเห็นว่าการสอนแบบอริยสัจ 4  โดยใช้กรณีตัวอย่าง 
เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมด้านบรรยากาศในการเรียนรู้มากท่ีสุด 
 
 ลำดับท่ี 2 คือ ด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการเรียนรู้ พบว่า ความคิดเห็นมีค่าเฉล่ียรองลงมา 
โดยนักเรียนมีระดับความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดับ  มากท่ีสุด  เนื่องจากการสอนแบบอริยสัจ 4  
โดยใช้กรณีตัวอย่าง เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีช่วยให้นักเรียนสามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจด้วย
ตนเองได้ ทำให้เกิดการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ท่ีเป็นลักษณะของทักษะการคิดขั้นสูง  ท่ี
สามารถช่วยในการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและสามารถนำวีการเรียนรู้ไปบูรณาการกับวิชาอื่นๆได้ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ สุวิทย์  มูลคำ  (2550 : 96) และทิศนา  แขมมณี (2558: 364) ท่ีกล่าวว่า 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีตัวอย่าง จะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้และเผชิญปัญหาจากสถานการณ์ท่ี
เกิดขึ้นจริงในสังคม ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกและพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์  การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้เป็นอย่างดี 
 ลำดับท่ี 3 คือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  มีค่าเฉล่ียต่ำท่ีสุด โดยนักเรียนมีระดับความ
คิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดับ  มากท่ีสุด  ซึ่งการสอนแบบอริยสัจ 4  โดยใช้กรณีตัวอย่าง   เป็น
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กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีนักเรียนเห็นว่ามีเนื้อหาท่ีเหมาะสม มีการแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ี
ชัดเจน มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ แต่ด้วยลักษณะของเนื้อหาสาระการ
เรียนรู้เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมคำสอน ซึ่งมีเนื้อหาจำนวนมากจึงทำให้ผู้เรียน
มีความสนใจท่ีจะเรียนรู้น้อยลง  ซึ่งสอดคล้องกับพรรณมา ดวงบุตร (2559 : 53) ได้กล่าวว่า การจัด
กระบวนการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาท่ีผ่านมา นักเรียนต้องเรียนเนื้อหาสาระมากมาย ซ้ำซ้อน 
โดยเฉพาะเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำรงชีวิตการถ่ายทอด
คุณธรรม เป็นเรื่องนามธรรม ยากต่อความเข้าใจสำหรับนักเรียน  ไม่สามารถส่งเสริมให้นักเรียน
เช่ือมโยงความรู้และสร้างความคิดรวบยอด นักเรียนขาดการคิดวิเคราะห์  ไม่สามารถสร้างความ
ตระหนัก ให้เห็นความสำคัญและประโยชน์ต่อการเรียนได้ จึงเกิดความเบ่ือหน่ายต่อการเรียนรู้ 
 

ข้อเสนอแนะ 

 การวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการสอนแบบอริยสัจ 4 โดยใช้กรณีตัวอย่าง  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
ต่อไปนี้   
 

ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ 

 จากการค้นพบในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอน
แบบอริยสัจ 4 โดยใช้กรณีตัวอย่าง ไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 1. จากการวิจัย พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบอริยสัจ 
4 โดยใช้กรณีตัวอย่าง  มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยการ
สอนแบบอริยสัจ 4 โดยใช้กรณีตัวอย่าง  สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้ และ
สามารถพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนได้  ซึ่งการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบอริยสัจ 4 โดย
ใช้กรณีตัวอย่าง เป็นการจัดกิจกรรมท่ีใช้เวลาในการจัดกิจกรรมค่อนข้างมาก  โดยต้องนำสถานการณ์
ท่ีเกิดขึ้นในสังคมมาให้นักเรียนได้วิเคราะห์  ดังนั้นจึงควรมีเวลาให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมแต่ ละ
ขั้นตอนอย่างเพียงพอ  เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์อย่างเต็มท่ีและมีประสิทธิที่เหมาะสมดังนี้ 
 1)  ขั้นทุกข์หรือขั้นกำหนดปัญหา คือ การระบุปัญหาท่ีต้องการแก้ไข  ครูผู้สอนควรนำเสนอ
กรณีตัวอย่างท่ีเกิดขึ้นจริงในสังคม  โดยพยายามอธิบายให้นักเรียนเกิดความเข้าใจต่อปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจและตระหนักว่ากรณีตัวอย่างท่ีครูผู้สอนนำเสนอนั้น  เป็นปัญหาท่ีต้อง
แก้ไขหรือหาทางออกร่วมกัน  โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นหรือยกตัวอย่าง
เหตุการณ์  สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องหรือตนเองเคยพบเจอมาอยากหลากหลาย  
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 2)  ขั้นสมุทัยหรือขั้นต้ังสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา  เป็นขั้นตอนท่ี
ครูผู้สอนควรให้นักเรียนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น  โดยการวิเคราะห์  สังเคราะห์หาสาเหตุของการ
เกิดปัญหาจากกรณีตัวอย่างท่ีครูผู้สอนนำเสนอ  ซึ่งครูผู้สอนสามารถใช้คำถามกระตุ้นให้นักเรียนได้
แสดงความคิดเห็นร่วมกันได้ 
 3)  ขั้นนิโรธหรือขั้นทดลองและเก็บข้อมูล คือ การกำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการทดลอง
เพื่อพิสูจน์สมมติฐานหรือวิธีการแก้ปัญหาและเก็บรวบรวมข้อมูล  ครูผู้สอนควรให้นักเรียนกำหนด
วัตถุประสงค์ของการแก้ปัญหาและออกแบบวิธีการแก้ปัญหาร่วมกันโดยใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาท่ีเกี่ยวข้อง  อาจใช้เทคนิคการแบ่งกลุ่มและให้แต่ละกลุ่มได้ระดมความคิดเห็น โดยมี
การจดบันทึกข้อมูลของสมาชิกแต่ละกลุ่มท่ีร่วมกันเสนอเพื่อให้ได้แนวทางท่ีหลากหลาย 
 4)  ขั้นมรรคหรือขั้นวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลของการแก้ปัญหา คือ สรุปแนวทางการ
แก้ปัญหาและผลการดำเนินการแก้ปัญหาท่ีเกิดขั้นหรือเป็นแนวทางปฏิบัติและให้ลงมือ กระทำหรือ
ปฏิบัติอย่างเต็มท่ีตามแนวทางนั้น  หลังจากท่ีนักเรียนออกแบบวิธีการแก้ปัญหาร่วมกันแล้ว ครูผู้สอน
ควรให้นักเรียน สรุปแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน  โดยให้แต่ละกลุ่มได้เสนอ
แนวคิดของกลุ่มตนเองหรือเปิดโอกาสให้นักเรียนนำเสนอแนวคิดเพิ่มเติมได้   
 2. จากการวิจัย พบว่า ผลการการศึกษาพัฒนาการการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3  ด้วยการสอนแบบอริยสัจ 4 โดยใช้กรณีตัวอย่าง มีคะแนนท่ีได้จากการวัดการคิด
วิเคราะห์สูงขึ้น และคะแนนท่ีได้จากการวัดการคิดวิเคราะห์รวมทุกด้านของนักเรียนมีการคิดวิเคราะห์
อยู่ใน ระดับ ดีมาก แสดงให้เห็นว่าการสอนแบบอริยสัจ 4 โดยใช้กรณีตัวอย่างสามารถส่งเสริม
พัฒนาการการคิดวิเคราะห์ได้ ดังนั้น การจัดการเรียนรู้ควรมุ่งพัฒนากระบวนการทางความคิดของ
ผู้เรียน โดยผู้สอนจะป้อนคำถาม สถานการณ์ เหตุการณ์หรือเรื่องราวที่เหมาะสม ในลักษณะต่าง ๆ ท่ี
สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาความคิด ใช้ความคิดเชิงเหตุผล และวิเคราะห์ สังเคราะห์ส่ิงต่างๆ
ได้อย่างมีหลักการ 
 3. จากการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการการสอน
แบบอริยสัจ 4  โดยใช้กรณีตัวอย่าง  โดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน 
ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนควรส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกทางความคิด การ
มีส่วนร่วมในการทำงาน  จึงเป็นวิธีการท่ีส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ครูผู้สอนจึงควรจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับตัวแปรอื่นๆท่ีมีความสัมพันธ์กับการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบ
อริยสัจ 4 โดยใช้กรณีตัวอย่าง เช่น การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ 
เป็นต้น 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอน

แบบอริยสัจ 4 โดยใช้กรณีตัวอย่าง ร่วมกับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบอื่นๆ เช่น การจัดการเรียนรู้โดย

ใช้ปัญหาเป็นฐาน  การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน การจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA MODEL การ

จัดการเรียนรู้แบบค้นพบ (Discovery Method) และการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหา

ความรู้ (Inquiry Process)  เป็นต้น 
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รายการอ้า งอิง 
 

รายการอ้างอิง 
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ตารางท่ี 17 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการสอนแบบอริยสัจ 4  โดยใช้กรณีตัวอย่าง 

รายการประเมิน 

ระดับความ
คิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญ 

ผลค่าดัชนี 
ความ

สอดคล้อง 
(IOC) 

แปลผล 

1 2 3 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
3.  สาระสำคัญ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
4.  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
5.  สาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
6.  จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
7.  ช้ินงานหรือภาระงาน (หลักฐาน /ร่องรอยแสดง
ความรู้) 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

8.  เกณฑ์การประเมินแผนภาพมโนทัศน์   +1 +1 0 0.67 สอดคล้อง 
9.  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  9.1 ขั้นทุกข์หรือขั้นการกำหนดปัญหา  

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

  9.2  ขั้นสมุทัยหรือขั้นต้ังสมติฐาน  +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
  9.3  ขั้นนิโรธหรือขั้นทดลองและเก็บข้อมูล  +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
  9.4  ขั้นมรรคหรือขั้นวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล  +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
10.  ส่ือการสอนและแหล่งเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
11.  การวัดและประเมินผล 0 +1 +1 0.67 สอดคล้อง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 

1.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
3.  สาระสำคัญ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
 



  128 

รายการประเมิน 

ระดับความ
คิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญ 

ผลค่าดัชนี 
ความ

สอดคล้อง 
(IOC) 

แปลผล 

1 2 3 
4.  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
5.  สาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
6.  จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
7.  ช้ินงานหรือภาระงาน (หลักฐาน /ร่องรอยแสดง
ความรู้) 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

8.  เกณฑ์การประเมินแผนภาพมโนทัศน์   +1 +1 0 0.67 สอดคล้อง 
9.  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  9.1 ขั้นทุกข์หรือขั้นการกำหนดปัญหา  

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

  9.2  ขั้นสมุทัยหรือขั้นต้ังสมติฐาน  +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
  9.3  ขั้นนิโรธหรือขั้นทดลองและเก็บข้อมูล  +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
  9.4  ขั้นมรรคหรือขั้นวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล  +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
10.  ส่ือการสอนและแหล่งเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
11.  การวัดและประเมินผล 0 +1 +1 0.67 สอดคล้อง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 

1.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
3.  สาระสำคัญ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
4.  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
5.  สาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
6.  จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
7.  ช้ินงานหรือภาระงาน (หลักฐาน /ร่องรอยแสดง
ความรู้) 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

8.  เกณฑ์การประเมินผลการอภิปรายกลุ่ม +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
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รายการประเมิน 

ระดับความ
คิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญ 

ผลค่าดัชนี 
ความ

สอดคล้อง 
(IOC) 

 

แปลผล 

1 2 3 

9.  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  9.1 ขั้นทุกข์หรือขั้นการกำหนดปัญหา  

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

  9.2  ขั้นสมุทัยหรือขั้นต้ังสมติฐาน  +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
  9.3  ขั้นนิโรธหรือขั้นทดลองและเก็บข้อมูล  +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
  9.4  ขั้นมรรคหรือขั้นวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล  +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
10.  ส่ือการสอนและแหล่งเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
11.  การวัดและประเมินผล 0 +1 +1 0.67 สอดคล้อง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 

1.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
3.  สาระสำคัญ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
4.  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
5.  สาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
6.  จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
7.  ช้ินงานหรือภาระงาน (หลักฐาน /ร่องรอยแสดง
ความรู้) 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

8.  เกณฑ์การประเมินผลการอภิปรายกลุ่ม +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
9.  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  9.1 ขั้นทุกข์หรือขั้นการกำหนดปัญหา  

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

  9.2  ขั้นสมุทัยหรือขั้นต้ังสมติฐาน  +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
  9.3  ขั้นนิโรธหรือขั้นทดลองและเก็บข้อมูล  +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
  9.4  ขั้นมรรคหรือขั้นวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล  +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
10.  ส่ือการสอนและแหล่งเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
11.  การวัดและประเมินผล 0 +1 +1 0.67 สอดคล้อง 
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รายการประเมิน 

ระดับความ
คิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญ 

ผลค่าดัชนี 
ความ

สอดคล้อง 
(IOC) 

แปลผล 

1 2 3 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
3.  สาระสำคัญ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
4.  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
5.  สาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
6.  จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
7.  ช้ินงานหรือภาระงาน (หลักฐาน /ร่องรอยแสดง
ความรู้) 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

8.  เกณฑ์การประเมินผลการอภิปรายกลุ่ม +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
9.  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  9.1 ขั้นทุกข์หรือขั้นการกำหนดปัญหา  

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

  9.2  ขั้นสมุทัยหรือขั้นต้ังสมติฐาน  +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
  9.3  ขั้นนิโรธหรือขั้นทดลองและเก็บข้อมูล  +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
  9.4  ขั้นมรรคหรือขั้นวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล  +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
10.  ส่ือการสอนและแหล่งเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
11.  การวัดและประเมินผล 0 +1 +1 0.67 สอดคล้อง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 

1.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
3.  สาระสำคัญ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
4.  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
5.  สาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
6.  จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
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รายการประเมิน 

ระดับความ
คิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญ 

ผลค่าดัชนี 
ความ

สอดคล้อง 
(IOC) 

แปลผล 

1 2 3 
7.  ช้ินงานหรือภาระงาน (หลักฐาน /ร่องรอยแสดง
ความรู้) 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

8.  เกณฑ์การประเมินผลการอภิปรายบุคคล +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
9.  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  9.1 ขั้นทุกข์หรือขั้นการกำหนดปัญหา  

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

  9.2  ขั้นสมุทัยหรือขั้นต้ังสมติฐาน  +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
  9.3  ขั้นนิโรธหรือขั้นทดลองและเก็บข้อมูล  +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
  9.4  ขั้นมรรคหรือขั้นวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล  +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
10.  ส่ือการสอนและแหล่งเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
11.  การวัดและประเมินผล 0 +1 +1 0.67 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 18 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการสอนแบบอริยสัจ 4  โดยใช้กรณีตัวอย่าง 

ตัวชี้วัด ข้อที่ ประเภท 

ระดับความ
คิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญ 

ผลค่าดัชนี 
ความ

สอดคล้อง 

(IOC) 

แปลผล 

1 2 3 
ม.3/6  อธิบายสังฆ
คุณและข้อธรรม
ส ำ คั ญ ใน ก ร อ บ
อ ริ ย สั จ  4 ห รื อ
ห ลั ก ธ ร ร ม ข อ ง
ศาสนาท่ีตนนับถือ
ตามท่ีกำหนด 
 
ม.3/7 เห็นคุณค่า
และวิเคราะห์การ
ป ฏิ บั ติ ต น ต า ม
หลักธรรมในการ
พั ฒ น า ต น เพื่ อ
เ ต รี ย ม พ ร้ อ ม
สำหรับการทำงาน
แ ล ะ ก า ร มี
ครอบครัว 
 
 

1 ความรู้/ความจำ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
2 ความรู้/ความจำ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
3 ความเข้าใจ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
4 ความเข้าใจ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
5 นำไปใช้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
6 นำไปใช้ +1 +1 0 0.67 สอดคล้อง 
7 วิเคราะห์ +1 +1 0 0.67 สอดคล้อง 
8 วิเคราะห์ +1 +1 0 0.67 สอดคล้อง 
9 วิเคราะห์ +1 +1 0 0.67 สอดคล้อง 
10 วิเคราะห์ +1 +1 0 0.67 สอดคล้อง 
11 วิเคราะห์ +1 +1 0 0.67 สอดคล้อง 
12 วิเคราะห์ +1 +1 0 0.67 สอดคล้อง 
13 ประเมินค่า +1 +1 0 0.67 สอดคล้อง 
14 ประเมินค่า +1 +1 0 0.67 สอดคล้อง 
15 ประเมินค่า +1 +1 0 0.67 สอดคล้อง 
16 ประเมินค่า +1 +1 0 0.67 สอดคล้อง 
17 สร้างสรรค์ +1 +1 0 0.67 สอดคล้อง 
18 สร้างสรรค์ +1 +1 0 0.67 สอดคล้อง 
19 สร้างสรรค์ +1 +1 0 0.67 สอดคล้อง 
20 สร้างสรรค์ +1 +1 0 0.67 สอดคล้อง 
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ตัวชี้วัด ข้อที่ ประเภท 

ระดับความ
คิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญ 

ผลค่าดัชนี 
ความ

สอดคล้อง 
(IOC) 

แปลผล 

1 2 3 
ม.3/6  อธิบายสังฆ
คุณและข้อธรรม
ส ำ คั ญ ใน ก ร อ บ
อ ริ ย สั จ  4 ห รื อ
ห ลั ก ธ ร ร ม ข อ ง
ศาสนาท่ีตนนับถือ
ตามท่ีกำหนด 
 
ม.3/7 เห็นคุณค่า
และวิเคราะห์การ
ป ฏิ บั ติ ต น ต า ม
หลักธรรมในการ
พั ฒ น า ต น เพื่ อ
เ ต รี ย ม พ ร้ อ ม
สำหรับการทำงาน
แ ล ะ ก า ร มี
ครอบครัว 
 
 
 

21 ความรู้/ความจำ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
22 ความรู้/ความจำ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
23 ความเข้าใจ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
24 ความเข้าใจ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
25 นำไปใช้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
26 นำไปใช้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
27 วิเคราะห์ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
28 วิเคราะห์ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
29 วิเคราะห์ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
30 วิเคราะห์ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
31 ความรู้/ความจำ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
32 ความรู้/ความจำ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
33 ความเข้าใจ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
34 ความเข้าใจ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
35 นำไปใช้ +1 +1 0 0.67 สอดคล้อง 
36 นำไปใช้ +1 +1 0 0.67 สอดคล้อง 
37 นำไปใช้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
38 นำไปใช้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
39 วิเคราะห์ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

40 วิเคราะห์ +1 +1 0 0.67 สอดคล้อง 
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ตัวชี้วัด ข้อที่ ประเภท 

ระดับความ
คิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญ 

ผลค่าดัชนี 
ความ

สอดคล้อง 
(IOC) 

แปลผล 

1 2 3 
ม.3/6  อธิบายสังฆ
คุณและข้อธรรม
สำคัญในกรอบ
อริยสัจ 4 หรือ
หลักธรรมของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ
ตามท่ีกำหนด 
 
ม.3/7 เห็นคุณค่า
และวิเคราะห์การ
ปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมในการ
พัฒนาตนเพื่อ
เตรียมพร้อม
สำหรับการทำงาน
และการมี
ครอบครัว 
 
 
 

41 วิเคราะห์ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
42 วิเคราะห์ +1 +1 0 0.67 สอดคล้อง 
43 วิเคราะห์ +1 +1 0 0.67 สอดคล้อง 
44 วิเคราะห์ +1 +1 0 0.67 สอดคล้อง 
45 ประเมินค่า +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
46 ประเมินค่า +1 +1 0 0.67 สอดคล้อง 
47 สร้างสรรค์ +1 +1 0 0.67 สอดคล้อง 
48 สร้างสรรค์ +1 +1 0 0.67 สอดคล้อง 
49 สร้างสรรค์ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
50 สร้างสรรค์ +1 +1 0 0.67 สอดคล้อง 
51 ความรู้/ความจำ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
52 ความรู้/ความจำ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
53 ความเข้าใจ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
54 ความเข้าใจ +1 +1 0 0.67 สอดคล้อง 
55 ความเข้าใจ +1 +1 0 0.67 สอดคล้อง 
56 ความเข้าใจ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
57 นำไปใช้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
58 นำไปใช้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
59 วิเคราะห์ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

60 วิเคราะห์ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
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ตัวชี้วัด ข้อที่ ประเภท 

ระดับความ
คิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญ 

ผลค่าดัชนี 
ความ

สอดคล้อง 
(IOC) 

แปลผล 

1 2 3 
ม.3/6  อธิบายสังฆ
คุณและข้อธรรม
สำคัญในกรอบ
อริยสัจ 4 หรือ
หลักธรรมของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ
ตามท่ีกำหนด 
 
ม.3/7 เห็นคุณค่า
และวิเคราะห์การ
ปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมในการ
พัฒนาตนเพื่อ
เตรียมพร้อม
สำหรับการทำงาน
และการมี
ครอบครัว 
 
 
 

61 วิเคราะห์ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
62 วิเคราะห์ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
63 ประเมินค่า +1 +1 0 0.67 สอดคล้อง 
64 ประเมินค่า +1 +1 0 0.67 สอดคล้อง 
65 ประเมินค่า +1 +1 0 0.67 สอดคล้อง 
66 ประเมินค่า +1 +1 0 0.67 สอดคล้อง 
67 สร้างสรรค์ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
68 สร้างสรรค์ +1 +1 0 0.67 สอดคล้อง 
69 สร้างสรรค์ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
70 สร้างสรรค์ +1 +1 0 0.67 สอดคล้อง 
71 ความรู้/ความจำ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
72 ความรู้/ความจำ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
73 ความเข้าใจ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
74 ความเข้าใจ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
75 ความเข้าใจ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
76 ความเข้าใจ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
77 นำไปใช้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
78 นำไปใช้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
79 นำไปใช้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

80 นำไปใช้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
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ตัวชี้วัด ข้อที่ ประเภท 

ระดับความ
คิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญ 

ผลค่าดัชนี 
ความ

สอดคล้อง 
(IOC) 

แปลผล 

1 2 3 
ม.3/6  อธิบายสังฆ
คุณและข้อธรรม
สำคัญในกรอบ
อริยสัจ 4 หรือ
หลักธรรมของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ
ตามท่ีกำหนด 

 

ม.3/7 เห็นคุณค่า
และวิเคราะห์การ
ปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมในการ
พัฒนาตนเพื่อ
เตรียมพร้อม
สำหรับการทำงาน
และการมี
ครอบครัว 

 
 
 

81 วิเคราะห์ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
82 วิเคราะห์ +1 +1 0 0.67 สอดคล้อง 
83 วิเคราะห์ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
84 วิเคราะห์ +1 +1 0 0.67 สอดคล้อง 
85 ประเมินค่า +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
86 ประเมินค่า +1 +1 0 0.67 สอดคล้อง 
87 สร้างสรรค์ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
88 สร้างสรรค์ +1 +1 0 0.67 สอดคล้อง 
89 สร้างสรรค์ +1 +1 0 0.67 สอดคล้อง 
90 สร้างสรรค์ +1 +1 0 0.67 สอดคล้อง 
91 ความรู้/ความจำ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
92 ความรู้/ความจำ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
93 ความเข้าใจ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
94 ความเข้าใจ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
95 นำไปใช้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
96 นำไปใช้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
97 วิเคราะห์ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
98 วิเคราะห์ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
99 สร้างสรรค์ +1 +1 0 0.67 สอดคล้อง 

100 สร้างสรรค์ +1 +1 0 0.67 สอดคล้อง 
รวม 0.86  
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ตารางท่ี 19 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p)  ค่าอำนาจจำแนก (r)  และค่าความเช่ือมั่น ของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

ข้อที่ 
ค่าความ

ยากง่าย (p) 
ค่าอำนาจ
จำแนก (r) 

สรุปผล ข้อที่ 
ค่าความ

ยากง่าย (p) 
ค่าอำนาจ
จำแนก (r) 

สรุปผล 

1 0.56 0.16 ตัดท้ิง 26 0.74 0.05 ตัดท้ิง 
2 0.63 0.45 เลือกใช้ 27 0.70 0.48 เลือกใช้ 
3 0.67 0.18 ตัดท้ิง 28 0.67 0.06 ตัดท้ิง 
4 0.70 0.53 เลือกใช้ 29 0.67 0.11 ตัดท้ิง 
5 0.67 0.09 ตัดท้ิง 30 0.63 0.45 เลือกใช้ 
6 0.63 0.49 เลือกใช้ 31 0.78 0.39 เลือกใช้ 
7 0.78 0.49 เลือกใช้ 32 0.63 -0.25 ตัดท้ิง 
8 0.59 0.30 ตัดท้ิง 33 0.78 0.43 เลือกใช้ 
9 0.74 0.44 เลือกใช้ 34 0.41 -.23 ตัดท้ิง 
10 0.70 0.01 ตัดท้ิง 35 0.74 0.08 ตัดท้ิง 
11 0.56 0.42 เลือกใช้ 36 0.78 0.45 เลือกใช้ 
12 0.74 -0.45 ตัดท้ิง 37 0.48 0.42 เลือกใช้ 
13 0.74 0.42 เลือกใช้ 38 0.56 0.11 ตัดท้ิง 
14 0.48 0.00 ตัดท้ิง 39 0.74 0.51 เลือกใช้ 
15 0.70 0.55 เลือกใช้ 40 0.52 0.32 ตัดท้ิง 
16 0.59 0.04 ตัดท้ิง 41 0.59 0.48 เลือกใช้ 
17 0.37 0.12 ตัดท้ิง 42 0.48 0.28 ตัดท้ิง 
18 0.63 0.47 เลือกใช้ 43 0.74 0.47 เลือกใช้ 
19 0.74 0.19 ตัดท้ิง 44 0.67 -0.24 ตัดท้ิง 
20 0.48 0.42 เลือกใช้ 45 0.74 -0.11 ตัดท้ิง 
21 0.78 0.41 เลือกใช้ 46 0.44 0.40 เลือกใช้ 
22 0.63 0.18 ตัดท้ิง 47 0.48 0.51 เลือกใช้ 
23 0.59 0.30 ตัดท้ิง 48 0.59 0.29 ตัดท้ิง 
24 0.56 0.46 เลือกใช้ 49 0.48 -0.09 ตัดท้ิง 
25 0.74 0.45 เลือกใช้ 50 0.67 0.40 เลือกใช้ 



  138 

ข้อที่ 
ค่าความ

ยากง่าย (p) 
ค่าอำนาจ
จำแนก (r) 

สรุปผล ข้อที่ 
ค่าความ

ยากง่าย (p) 
ค่าอำนาจ
จำแนก (r) 

สรุปผล 

51 0.63 -0.19 ตัดท้ิง 76 0.63 0.48 เลือกใช้ 
52 0.74 0.45 เลือกใช้ 77 0.59 0.28 ตัดท้ิง 
53 0.56 0.15 ตัดท้ิง 78 0.52 0.39 เลือกใช้ 
54 0.59 0.44 เลือกใช้ 79 0.48 0.06 ตัดท้ิง 
55 0.56 0.00 ตัดท้ิง 80 0.67 0.41 เลือกใช้ 
56 0.63 0.58 เลือกใช้ 81 0.74 0.51 เลือกใช้ 
57 0.48 0.35 ตัดท้ิง 82 0.44 0.21 ตัดท้ิง 
58 0.52 0.48 เลือกใช้ 83 0.30 -0.01 ตัดท้ิง 
59 0.59 0.46 เลือกใช้ 84 0.70 0.39 เลือกใช้ 
60 0.67 0.26 ตัดท้ิง 85 0.41 0.38 เลือกใช้ 
61 0.70 0.42 เลือกใช้ 86 0.67 -0.04 ตัดท้ิง 
62 0.67 0.35 ตัดท้ิง 87 0.70 -0.07 ตัดท้ิง 
63 0.44 0.30 ตัดท้ิง 88 0.63 0.40 เลือกใช้ 
64 0.63 0.40 เลือกใช้ 89 0.70 0.40 เลือกใช้ 
65 0.70 0.42 เลือกใช้ 90 0.30 0.24 ตัดท้ิง 
66 0.33 -0.04 ตัดท้ิง 91 0.56 0.10 ตัดท้ิง 
67 0.44 0.30 ตัดท้ิง 92 0.78 0.45 เลือกใช้ 
68 0.48 -0.03 ตัดท้ิง 93 0.56 0.45 เลือกใช้ 
69 0.48 0.40 เลือกใช้ 94 0.41 0.22 ตัดท้ิง 
70 0.70 0.48 เลือกใช้ 95 0.74 0.40 เลือกใช้ 
71 0.41 0.35 เลือกใช้ 96 0.78 0.36 ตัดท้ิง 
72 0.52 0.24 ตัดท้ิง 97 0.63 0.25 ตัดท้ิง 
73 0.67 0.39 เลือกใช้ 98 0.56 0.49 เลือกใช้ 
74 0.52 0.10 ตัดท้ิง 99 0.63 0.43 เลือกใช้ 
75 0.52 0.35 ตัดท้ิง 100 0.63 0.06 ตัดท้ิง 

 
ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบมีค่า 0.90 
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ตารางท่ี 20 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p)  ค่าอำนาจจำแนก (r)  และค่าความเช่ือมั่น ของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ข้อที่ 
ค่าความยากง่าย 

(p) 
ค่าอำนาจจำแนก 

(r) 
ข้อที่ 

ค่าความยากง่าย 
(p) 

ค่าอำนาจจำแนก 
(r) 

1 0.63 0.45 26 0.74 0.45 
2 0.70 0.53 27 0.59 0.44 
3 0.63 0.49 28 0.63 0.58 
4 0.78 0.49 29 0.52 0.43 
5 0.74 0.44 30 0.56 0.46 
6 0.56 0.42 31 0.70 0.42 
7 0.74 0.42 32 0.63 0.40 
8 0.70 0.55 33 0.70 0.42 
9 0.63 0.47 34 0.48 0.40 
10 0.48 0.42 35 0.70 0.48 
11 0.78 0.41 36 0.44 0.39 
12 0.56 0.46 37 0.67 0.39 
13 0.74 0.45 38 0.63 0.48 
14 0.70 0.48 39 0.52 0.39 
15 0.63 0.45 40 0.67 0.41 
16 0.78 0.39 41 0.74 0.51 
17 0.78 0.43 42 0.70 0.39 
18 0.78 0.45 43 0.41 0.39 
19 0.48 0.42 44 0.63 0.40 
20 0.74 0.51 45 0.70 0.40 
21 0.59 0.48 46 0.78 0.45 
22 0.74 0.47 47 0.56 0.54 
23 0.44 0.40 48 0.74 0.40 
24 0.48 0.51 49 0.56 0.49 
25 0.67 0.40 50 0.63 0.43 

ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบมีค่า 0.93 
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ตารางท่ี 21 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์เรื่อง หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการสอนแบบอริยสัจ 4  โดยใช้กรณีตัวอย่าง 

ข้อที่ รายการประเมิน 

ระดับความ
คิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญ 

ผลค่าดัชนี 
ความ

สอดคล้อง 
(IOC) 

แปลผล 

1 2 3 
สถานการณ์ที่ 1 

1. 
นักเรียนคิดว่าสถานการณ์กรณีตัวอย่าง
ข้างต้น สาเหตุของปัญหาคืออะไร 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

2. 
นักเรียนคิดว่าสถานการณ์กรณีตัวอย่าง
ข้างต้น  สามารถนำไปสู่ปัญหาสังคมด้าน
อื่นๆ อะไรบ้าง 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

3. 
นักเรียนคิดว่าสถานการณ์กรณีตัวอย่าง
ข้างต้น ก่อให้เกิดปัญหาต่อครอบครัวและ
สังคมอย่างไร 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

4. 
นักเรียนคิดว่าสถานการณ์กรณีตัวอย่าง
ข้างต้น ควรเกิดขึ้นหรือไม่ เพราะเหตุใด 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

5. 

ห าก นั ก เรี ย น อ ยู่ ใน เห ตุ ก าร ณ์ ห รื อ
สถ าน การณ์ ก ร ณี ตั วอย่ า ง ดั งก ล่ า ว  
นักเรียนจะมีแก้ปัญหาหรือเอาตัวรอดจาก
การได้รับผลกระทบอย่างไร   

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

สถานการณ์ที่ 2 

1. 
นักเรียนคิดว่าสถานการณ์กรณีตัวอย่าง
ข้างต้น สาเหตุของปัญหาคืออะไร 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

2. 
นักเรียนคิดว่าสถานการณ์กรณีตัวอย่าง
ข้างต้น  สามารถนำไปสู่ปัญหาสังคมด้าน
อื่นๆ อะไรบ้าง 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
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ข้อที่ รายการประเมิน 

ระดับความ
คิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญ 

ผลค่าดัชนี 
ความ

สอดคล้อง 
(IOC) 

แปลผล 

1 2 3 

3. 
นักเรียนคิดว่าสถานการณ์กรณีตัวอย่าง
ข้างต้น ก่อให้เกิดปัญหาต่อครอบครัวและ
สังคมอย่างไร 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

4. 
นักเรียนคิดว่าสถานการณ์กรณีตัวอย่าง
ข้างต้น ควรเกิดขึ้นหรือไม่ เพราะเหตุใด 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

5. 

ห าก นั ก เรี ย น อ ยู่ ใน เห ตุ ก าร ณ์ ห รื อ
สถ าน การณ์ ก ร ณี ตั วอย่ า ง ดั งก ล่ า ว  
นักเรียนจะมีแก้ปัญหาหรือเอาตัวรอดจาก
การได้รับผลกระทบอย่างไร   

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

สถานการณ์กรณีตัวอย่างที่ 3 

1. 
นักเรียนคิดว่าสถานการณ์กรณีตัวอย่าง
ข้างต้น สาเหตุของปัญหาคืออะไร 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

2. 
นักเรียนคิดว่าสถานการณ์กรณีตัวอย่าง
ข้างต้น  สามารถนำไปสู่ปัญหาสังคมด้าน
อื่นๆ อะไรบ้าง 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

3. 
นักเรียนคิดว่าสถานการณ์กรณีตัวอย่าง
ข้างต้น ก่อให้เกิดปัญหาต่อครอบครัวและ
สังคมอย่างไร 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

4. 
นักเรียนคิดว่าสถานการณ์กรณีตัวอย่าง
ข้างต้น ควรเกิดขึ้นหรือไม่ เพราะเหตุใด 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

5. 

ห าก นั ก เรี ย น อ ยู่ ใน เห ตุ ก าร ณ์ ห รื อ
สถ าน การณ์ ก ร ณี ตั วอย่ า ง ดั งก ล่ า ว  
นักเรียนจะมีแก้ปัญหาหรือเอาตัวรอดจาก
การได้รับผลกระทบอย่างไร   

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 22 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการ
เรียนรู้ด้วยการสอนแบบอริยสัจ 4 โดยใช้กรณีตัวอย่าง 

ข้อที่ รายการประเมิน 

ระดับความ
คิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญ 

ผลค่าดัชนี 
ความ

สอดคล้อง 
(IOC) 

แปลผล 

1 2 3 
1. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   

1) ครูผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ชัดเจน +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

2) 
กิ จก รรม การ เรี ยน ก ารสอ น มี คว าม
เหมาะสมกับเนื้อหา 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

3) 
กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้เกิด
การคิดและตัดสินใจ 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

4) 
กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้
นักเรียนได้แลกเปล่ียนความรู้ความคิด 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

5) 
กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนการสอน 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

2. ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ 

1) 
การจัดบรรยากาศห้องเรียนเอื้อต่อการ
เรียนการสอน 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

2) 
บรรยากาศของการเรียนทำให้นักเรียนเกิด
ความคิดท่ีหลากหลาย 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

3) 
บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

4) 
บรรยากาศของการเรียนทำให้นักเรียนมี
ความกระตือรือร้นในการเรียน 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

5) 
ครูผู้สอนส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์และร่วมกันอภิปราย 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
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ข้อที่ รายการประเมิน 

ระดับความ
คิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญ 

ผลค่าดัชนี 
ความ

สอดคล้อง 
(IOC) 

แปลผล 

1 2 3 
3. ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ 

1) 
การจัดการเรียนการสอนทำให้นักเรียน
พัฒนาการการคิดวิเคราะห์ท่ีสูงขึ้น 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

2) 
การจัดการเรียนการสอนทำให้นักเรียนนำ
วิธีการเรียนรูไ้ปใช้ในวิชาอื่นๆ ได้ 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

3) 
การจัดการเรียนการสอนทำให้เข้าใจ
เนื้อหาและองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้ง่ายข้ึน 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

4) 
การจัดการเรียนการสอนช่วยให้นักเรียน
ตัดสินใจโดยใช้เหตุผลอย่างเหมาะสม 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

5) 
การจัดการเรียนการสอนช่วยให้นักเรียน
สร้างความรู้ ความเข้าใจด้วยตนเองได้ 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

รวม 1.00  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  144 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ค  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
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1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 
 ส 1.1 รู้ และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ี
ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาท่ีถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติ
สุข 
 ตัวชี้วัด 
 ม.3/6 อธิบายสังฆคุณและข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาท่ีตน
นับถือตามท่ีกำหนด 

 ม.3/7 เห็นคุณค่าและวิเคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการพัฒนาตนเพื่อเตรียมพร้อม
สำหรับการทำงานและการมีครอบครัว 

 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

2.1 ความรู้ (K) 
นักเรียนสามารถอธิบายหลักธรรมอริยสัจ 4 ในกรอบของมรรค (ธรรมท่ีควรเจริญ) ได้ 

 2.2 ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด (P) 
 นักเรียนสามารถยกตัวอย่างการแนวทางการแก้ปัญหาโดยใช้หลักธรรมอริยสัจ 4 ในกรอบ
ของมรรค (ธรรมท่ีควรเจริญ) ได้ 
 2.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 

นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของแนวทางการแก้ปัญหาโดยใช้หลักธรรมอริยสัจ 4 ใน
กรอบของมรรค (ธรรมท่ีควรเจริญ) 

 
3. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด  
 มรรค (ธรรมท่ีควรเจริญ) คือ ข้อปฏิบัติ วิธีหรือหนทางท่ีนำไปสู่ความดับทุกข์ เป็นทางสาย
กลาง เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อริยมรรคมีองค์ 8 ได้แก่ เห็นชอบ คิดชอบ เจรจาชอบ การงานชอบ เล้ียง
ชีพชอบ เพียรชอบ ระลึกชอบ ต้ังจิตมั่นชอบ เป็นต้น  
 

    แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เร่ือง อริยสัจ 4 (มรรค ธรรมท่ีควรเจริญ) 
    หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
    รายวิชา สังคมศึกษา 5 รหัสวิชา ส23101  จำนวน 2 คาบ 
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 2     ปีการศึกษา 2564 
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4.  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  
  ความสามารถในการส่ือสาร  
  ความสามารถในการคิด 
  ความสามารถในการแก้ปัญหา  
  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
5. สาระการเรียนรู้  
 5.1 มรรค (ธรรมท่ีควรเจริญ) ประกอบด้วย 
  1) มรรคมีองค์ 8  2) ปัญญา 3 
  3) สัปปุริสธรรม 7 4) บุญกิริยาวัตถุ 10 
  5) อุบาสกธรรม 7 6) มงคล 38 
 5.2 การเช่ือมโยงหลักธรรมอริยสัจ 4 ในกรอบของมรรค (ธรรมท่ีควรเจริญ) กับปัญหาท่ี
เกิดขึ้น ในสังคม 
 
6. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 6.1 ความสามารถและทักษะ (ม.ต้น)  
   มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 
 มีทักษะการคิดช้ันสูง 
 ทักษะชีวิต 
 ทักษะการส่ือสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 

6.2 คุณลักษณะที่ช่วยเสริมผู้เรียนตามช่วงวัย (ม.ต้น) 
   รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
   ซื่อสัตย์สุจริต  
   มีวินัย 
   ใฝ่เรียนรู้  
   อยู่อย่างพอเพียง  
   มุ่งมั่นในการทำงาน  
   รักความเป็นไทย  
   มีจิตสาธารณ 
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7. ช้ินงานหรือภาระงาน (หลักฐาน /ร่องรอยแสดงความรู้) 
 - การอภิปรายแนวทางการแก้ปัญหาโดยใช้หลักธรรมอริยสัจ 4 ในกรอบของมรรค (ธรรมท่ี
ควรเจริญ) 
 
8. เกณฑ์การประเมินผลการอภิปรายกลุ่ม 

 

รายการประเมิน 
คำอธิบายระดับคุณภาพ 

3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ควรปรับปรุง) 
การเช่ือมโยง 
ประเด็นท่ีอภิปราย 

สามารถเช่ือมโยง
ประเด็นกรณีตัวอย่างกับ
หลักธรรมอริยสัจ 4 ใน
กรอบของมรรคได้อย่าง
เหมาะสม น่าสนใจ 

สามารถเช่ือมโยง
ประเด็นกรณีตัวอย่าง
กับหลักธรรมอริยสัจ 4 
ในกรอบของมรรคได้  

สามารถเช่ือมโยง
ประเด็นกรณีตัวอย่าง
กับหลักธรรมอริยสัจ 4 
ในกรอบของมรรคได้ไม่
ชัดเจน 

การยกตัวอย่าง
สาเหตุของปัญหา 

สามารถยกตัวอย่างแนว
ทางการแก้ปัญหาได้ตรง
ประเด็นน่าสนใจ 

สามารถยกตัวอย่าง
แนวทางการแก้ปัญหา
ได้ 

สามารถยกตัวอย่าง
แนวทางการแก้ปัญหา
ได้ไม่ชัดเจน 

การแสดงความ
คิดเห็น 

สมาชิกในกลุ่มสามารถ
แสดงความคิดเห็น 
ได้ครบทุกคน 

สมาชิกในกลุ่มสามารถ
แสดงความคิดเห็น 
ได้ 3-4 คน 

สมาชิกในกลุ่มสามารถ
แสดงความคิดเห็น 
ได้ 1-2 คน 

 
9. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 คาบเรียนที่ 1 
 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียนและแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1.  ครูผู้สอนให้นักเรียนชมวีดิทัศน์การนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการทำการเกษตรแบบ
ยั่งยืน หรือเกษตรอินทรี 
  2. ครูผู้สอนให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า  การทำการเกษตรแบบยั่งยืน 
หรือเกษตรอินทรีมีประโยชน์อย่างไร  ช่วยแก้ปัญหาทางสังคมได้อย่างไรบ้าง 
  3. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อเช่ือมโยงเข้าสู่บทเรียน 
  4. ครูผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 
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 ขั้นสอนหรือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  ขั้นทุกข์หรือขั้นการกำหนดปัญหา 
  1.  ครูผู้สอนนำเสนอกรณีตัวอย่าง โดยเปิดวิดีทัศน์ข่าว เรื่อง ปัญหาราคาพืชผลทาง
การเกษตรตกต่ำ และต้ังคำถามให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นดังนี้ 
   1.1 นักเรียนคิดว่าปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำส่งผลต่อ
เกษตรกรอย่างไร 
   1.2  มรรค (ธรรมท่ีควรเจริญ) มีความสำคัญต่อการแก้ปัญหาอย่างไร 
 
  2.  ครูผู้สอนอธิบายหลักธรรมท่ีเป็นองค์ประกอบในกรอบของมรรค (ธรรมท่ีควร
เจริญ)และนักเรียนร่วมกันศึกษาใบความรู้เรื่อง มรรค (ธรรมท่ีควรเจริญ) ดังนี้ 
   1) มรรคมีองค์ 8 
   2) ปัญญา 3 
   3) สัปปุริสธรรม 7 
   4) บุญกิริยาวัตถุ 10 
   5) อุบาสกธรรม 7 
   6) มงคล 38 
  3.  นักเรียนร่วมกันอภิปรายสาระการเรียนรู้หลักธรรมอริยสัจ 4 ในกรอบของมรรค 
(ธรรมท่ีควรเจริญ) 
  คาบเรียนที่ 2 
  ขั้นสมุทัยหรือขั้นต้ังสมติฐาน  
  4.  ครูผู้สอนแบ่งกลุ่มนักเรียน โดยคละเพศและความสามารถ จำนวน 4-5 กลุ่ม 
กลุ่มละ   5-6 คน  จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้น
ในสังคม และสะท้อนสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดขึ้น โดยให้แต่ละกลุ่มช่วยกันแสดงความคิดเห็นภายใน
กลุ่มของตนเอง    และบันทึกลงในกระดาษท่ีครูผู้สอนแจกให้ 
  ขั้นนิโรธหรือขั้นทดลองและเก็บข้อมูล 
   5. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายยกตัวอย่างการแก้ปัญหาโดยใช้หลักธรรม
อริยสัจ 4 ในกรอบของมรรค (ธรรมท่ีควรเจริญ)  หน้าช้ันเรียน 
  ขั้นมรรคหรือขั้นวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล  
  6.  นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของการนำหลักธรรม
อริยสัจ 4 ในกรอบของมรรค (ธรรมท่ีควรเจริญ) มาใช้แก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
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 ขั้นสรุปและประเมินผล 
  ครูผู้สอนและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระสำคัญในการนำหลักธรรมอริยสัจ 4 ในกรอบ
ของมรรค (ธรรมท่ีควรเจริญ) มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
 
10. สื่อการสอนและแหล่งเรียนรู้  
 สื่อการเรียนรู้ 
  - วีดิทัศน์การนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการทำการเกษตรแบบยั่งยืน หรือเกษตรอินทรี 
  - วีดิทัศน์การนำเสนอข่าวปัญหาเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นในสังคม 
  - ใบความรู้  เรื่อง มรรค (ธรรมท่ีควรเจริญ)   
 แหล่งการเรียนรู้ 
  - 

หนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม 
  - 
 
11. การวัดและประเมินผล 

สิ่งที่จะวัด 
การวัดผล การประเมินผล 

เกณฑ์การประเมิน เคร่ืองมือวัด วิธีการวัด 

- ความรู้ (K)  
นักเรียนสามารถอธิบาย
หลักธรรมอริยสัจ 4 ใน
กรอบของมรรค (ธรรมท่ี
ควรเจริญ) ได้ 

- ทักษะกระบวนการ 
(P) 

 นักเรียนสามารถ
ยกตัวอย่างแนวทางการ
แก้ปัญหาโดยใช้
หลักธรรมอริยสัจ 4 ใน
กรอบของมรรค (ธรรมท่ี
ควรเจริญ) ได้ 

 
- แบบบันทึก 
ผลการอภิปรายกลุ่ม 
 

 
- ประเมินแบบบันทึก 
ผลการอภิปรายกลุ่ม 
 
 

 
ผ่านเกณฑ์เมื่อนักเรียน 
มีผลการประเมินอยู่ ใน
ระดับ ดี 
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สิ่งที่จะวัด 
การวัดผล การประเมินผล 

เกณฑ์การประเมิน เคร่ืองมือวัด วิธีการวัด 

- คุณลักษณะ/เจต
คติ (A) 

 นัก เรียนตระหนักถึ ง
ค ว า ม ส ำ คั ญ ข อ ง
แนวทางแก้ปัญหาโดย
ใช้หลักธรรมอริยสัจ 4 
ใน กรอ บ ข อ ง  ม รรค 
(ธรรมท่ีควรเจริญ) 

 
-แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้รายบุคคล 
 
 

 
- สังเกตพฤติกรรม 
 
 
 

 
- ผ่านเกณฑ์เมื่อนักเรียน 
มีพฤติกรรมอยู่ในระดับ ดี 
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มรรค 
 

มรรค คือ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ หรือหมดปัญหาต่างๆ โดยส้ินเชิง มีองค์ประกอบ 8 ประการ 
ได้แก่   
     1) เห็นชอบ (สัมมาทิฏฐิ) คือเห็นส่ิงต่าง ๆ ตามท่ีเป็นจริง 
     2) ดำริชอบ (สัมมาสังกัปปะ) คือ ไม่ลุ่มหลงมัวเมากับความสุขทางกาย ไม่พยาบาทและไม่คิดทำ
ร้ายผู้อื่น 
     3) เจรจาชอบ (สัมมาวาจา) คือ การไม่พูดเท็จ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดคำหยาบ และไม่พูดเพ้อเจ้อ 
     4) กระทำชอบ (สัมมากัมมันตะ) คือ ไม่ทำลายชีวิต ไม่ลักขโมย ไม่ประพฤติผิดทางกาม 
    5) เล้ียงชีวิตชอบ (สัมมาอาชีวะ) คือ การทำมาหากินด้วยอาชีพท่ีสุจริต ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง ไม่
ทำกิจการในส่ิงท่ีเป็นผลร้ายต่อคนท่ัวไป 
     6) พยายามชอบ (สัมมาวายามะ) คือความพยายามท่ีจะป้องกันมิให้ความช่ัวเกิดขึ้น ความ
พยายามท่ีจะกำจัดความช่ัวท่ีเกิดขึ้นแล้วให้หมดไป ความพยายามท่ีจะสร้างความดีท่ียังไม่เกิดให้
เกิดขึ้นและความพยายามท่ีจะรักษาความดีท่ีเกิดขึ้นแล้วให้คงอยู่ตลอดไป 
   7) ระลึกชอบ (สัมมาสติ) ความหลงไม่ลืม รู้ตัวอยู่เสมอว่ากำลังเห็นส่ิงต่าง ๆ ตามท่ีเป็นจริง 
   8) ต้ังจิตมั่นชอบ (สัมมาสมาธิ) คือ การท่ีสามารถต้ังจิตให้จดจ่ออยู่กับส่ิงใดส่ิงหนึ่งได้นาน 
 

ปัญญา 3 
 

 ปัญญา แปลว่า ความรู้ท่ัว คือ รู้ท่ัวถึงเหตุถึงผล รู้อย่างชัดเจน, รู้เรื่องบาปบุญคุณโทษ, รู้ส่ิงท่ี
ควรทำควรเว้น เป็นต้น เป็นธรรมท่ีคอยกำกับศรัทธา เพื่อให้เช่ือประกอบด้วยเหตุผล ไม่ให้หลงเช่ือ
อย่างงมงาย  ซึ่งประกอบด้วย 
 1. สุตมยปัญญา ปัญญาท่ีเกิดจากการฟัง โดยการสดับตรับฟัง การศึกษาเล่าเรียน 
 2. จินตามยปัญญา ปัญญาท่ีเกิดจากการคิด โดยการคิดค้น การตรึกตรอง 
  3. ภาวนามยปัญญา ปัญญาท่ีเกิดจากการอบรม โดยการอบรมจิต การเจริญภาวนา 
 

ใบความรู้  เรื่อง มรรค (ธรรมท่ีควรเจรญิ)   

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B2
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สัปปุริสธรรม  

 
สัปปุริสธรรม  แปลว่า  ธรรมะของคนดี  ซึ่งประกอบด้วย 
 1. อัตถัญญุตา   คือ ความเป็นผู้รู้จักวิเคราะห์สาเหตุของสถานการณ์และความเป็นไปของ
ชีวิต 
 2. ธัมมัญญุตา   คือ ความเป็นผู้รู้จักวิเคราะห์สาระและผลอันเกิดจากสาเหตุดังกล่าว 
 3. อัตตัญญุตา   คือ ความเป็นผู้รู้จักวิเคราะห์ตนเองท้ังในด้านความรู้  คุณธรรมและ
ความสามารถ 
 4. มัตตัญญุตา  คือ ความเป็นผู้รู้จักหลักของความพอดี  การดำเนินชีวิตพอเหมาะพอควร  
 5. กาลัญญุตา   คือ ความเป็นรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกกาลเทศะ 
 6. ปริสัญญุตา   คือ ความเป็นผู้รู้ปฏิบัติ  การปรับตนและแก้ไขตนให้เหมาะกับสภาพของ
กลุ่มและชุมชน 
 7. ปุคคลัญญุตา  คือ  ความเป็นผู้รู้จักปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับบุคคลท่ีมีความแตกต่างกัน 
 

บุญกิริยาวัตถุ 10 
 

บุญกิริยาวัตถุ 10  คือ ท่ีต้ังแห่งการทำบุญ, เรื่องท่ีจัดเป็นการทำความดี, หลักการทำความดี  ซึ่ง
ประกอบด้วย 
 1. ทานมัย  คือ  ทำบุญด้วยการให้ปันส่ิงของ  
    2. สีลมัย  คือ  ทำบุญด้วยการรักษาศีลหรือประพฤติดี 
    3. ภาวนามัย  คือ  ทำบุญด้วยการเจริญภาวนาคือฝึกอบรมจิตใจ  
    4. อปจายนมัย  คือ  ทำบุญด้วยการประพฤติอ่อนน้อม  
    5. เวยยาวัจจมัย คือ  ทำบุญด้วยการช่วยขวนขวายรับใช้  
    6. ปัตติทานมัย  คือ  ทำบุญด้วยการเฉล่ียส่วนแห่งความดีให้แก่ผู้อื่น  
    7. ปัตตานุโมทนามัย คือ ทำบุญด้วยการยินดีในความดีของผู้อื่น  
    8. ธัมมัสสวนมัย คือ  ทำบุญด้วยการฟังธรรมศึกษาหาความรู้  
 
    9. ธัมมเทสนามัย คือ  ทำบญุด้วยการส่ังสอนธรรมให้ความรู้  
    10. ทิฏฐุชุกัมม์  คือ  ทำบุญด้วยการทำความเห็นให้ตรง  
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อุบาสกธรรม 

 
อุบาสกธรรม หมายถึง ธรรมท่ีเป็นไปเพื่อความเจริญของอุบาสก ซึ่งประกอบด้วย 
 1. หมั่นไปวัดตามโอกาสท่ีเหมาะสม เพราะ การไปวัดจะได้พบปะกับพระภิกษุผู้ทรงศีลทรง
คุณธรรมหรือได้พบกับมิตรท่ีสนใจในเรื่องธรรมเหมือนกับเรา ย่อมได้ช่ือว่าเป็นการคบหากัลยาณมิตร 
หรือเรียกว่ามิตรท่ีดี ซึ่งจะส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมเพิ่มข้ึน ดังพุทธสุภาษิตท่ีว่า ยํ 
เว เสวติ ตาทิโส ( ยังเว เสวะติ ตาทิโส ) คบคนเช่นไรก็เป็นคนเช่นนั้นแล 
 2. หมั่นฟังธรรม เมื่อมีโอกาสควรใส่ใจในการฟังธรรมอยู่เสมอ เพราะการฟังธรรมเป็นเหตุให้
ได้รู้ส่ิงไม่รู้ ส่วนส่ิงท่ีรู้แล้วก็จะช่วยให้เข้าใจยิ่งขึ้น เช่น การไปวัดเพื่อฟังเทศน์ ฟังธรรมตามโอกาสต่าง 
ๆ ฟังการแสดงธรรมเทศนาทางวิทยุหรือทางโทรทัศน์  เป็นต้น 
 3. พยายามสนใจศึกษาและรักษาศีลให้บริสุทธิ์ โดยนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศานา
มาใช้ปรับปรุงวิถีการดำเนินชีวิตให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจว่าตนเองว่าเป็นพุทธศาสนิกชน
ท่ีแท้จริง 
 4. มีความเล่ือมใสในพระภิกษุสงฆ์ท้ังหลายเท่าเทียมกัน ท้ังนี้เพราะพระสงฆ์แต่ละรูปได้
เสียสละความสุขทางโลก เพื่อมาประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอันเป็นหนทางไปสู่ความหลุดพ้น
จากทุกข์และพระสงฆ์ยังได้ช่ือว่าเป็นผู้สืบต่ออายุของพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวตลอดไป 
 5. ต้ังจิตให้เป็นกุศลในขณะฟังธรรม มิใช่ฟังธรรมโดยคิดในแง่ อคติ คิดขัดแย้ง พยายามฟัง
ธรรมเพื่อก่อให้เกิดกุศล จิตใจจะได้เป็นสุข 
 6. ทำบุญกุศลตามหลักและวิธีการของพระพุทธศาสนา ไม่แสวงบุญนอกคำสอนของ
พระพุทธเจ้า ควรประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 7. ทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาในทุก ๆ ด้าน ถ้าสามารถช่วยเหลือพระพุทธศาสนาได้ ด้วย
วิธีการใดก็ควรขวนขวายเร่งรีบกระทำ อาทิ การต้ังชมรมพุทธศาสน์ในโรงเรียน ในมหาวิทยาลัย จัดให้
มีการอบรมเยาวชน บุคคลท่ัวไป หรือ คนต่างชาติให้เข้าใจใน พระพุทธศาสนา 
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มงคล 38 ประการ 
 

 มงคล คือ เหตุแห่งความสุข ความก้าวหน้าในการดำเนินชีวิต ซึ่งประกอบด้วย 
 

 1. การไม่คบคนพาล    26. การฟังธรรมตามกาล 
 2. การคบบัญฑิต     27. มีความอดทน 
 3. การบูชาบุคคลท่ีควรบูชา   28. เป็นผู้ว่าง่าย 
 4. การอยู่ในถิ่นอันสมควร    29. การได้เห็นสมณะ   
 5. เคยทำบุญมาก่อน    30. การสนทนาธรรมตามกาล 
 6. การตั้งตนชอบ     31. การบำเพ็ญตบะ 
 7. ความเป็นพหูสูต    32. การประพฤติพรหมจรรย ์
 8. การรอบรู้ในศิลปะ    33. การเห็นอริยสัจ 
 9. มีวินัยท่ีดี     34. การทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน 
 10. กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิต   35. มีจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม 
 11. การบำรุงบิดามารดา    36. มีจิตไม่เศร้าโศก 
 12. การสงเคราะห์บุตร    37. มีจิตปราศจากกิเลส 
 13. การสงเคราะห์ภรรยา    38. มีจิตเกษม 
 14. ทำงานไม่ให้ค่ังค้าง 
 15. การให้ทาน 
 16. การประพฤติธรรม 
 17. การสงเคราะห์ญาติ 
 18. ทำงานท่ีไม่มีโทษ 
 19. ละเว้นจากบาป 
 20. สำรวมจากการด่ืมน้ำเมา 
 21. ไม่ประมาทในธรรมท้ังหลาย 
 22. มีความเคารพ 
 23. มีความถ่อมตน 
 24. มีความสันโดษ 
 25. มีความกตัญญู 
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12. กิจกรรมเสนอแนะ 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
13. บันทึกผลหลังการสอน 
 13.1 สรุปผลการเรียนการสอน 

1) นักเรียนเข้าเรียน จำนวน ........................ คน 
  ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..........................คน คิดเป็นร้อยละ................................. 
  ไม่ผ่านจุดประสงค์.......................................คน คิดเป็นร้อยละ.................................  
  ได้แก่ 
  1. .............................................................................................................................. 
  2. ............................................................................................................................... 
  3. ............................................................................................................................... 
  นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ได้แก่ 
  1. ............................................................................................................................... 
  2. ............................................................................................................................... 

2) นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ( K)  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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13.2 ปัญหา/อุปสรรค /แนวทางแก้ไข 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
 

13.3 ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
      ลงช่ือ 

  (นายกันตภณ ช่ืนกล่ินธูป) 
      ตำแหน่ง ครูผู้สอน 
 

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของนายกันตภณ ช่ืนกล่ินธูป แล้วมีความคิดเห็นดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 
   ดีมาก 

 ดี 
 พอใช้ 
 ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู ้
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

 ยังไม่เนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
 
 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 
  นำไปใช้ได้จริง 

 ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 
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4. ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
      ลงช่ือ 
         (นายธีรศักดิ์ มังคุด) 
        หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
 
 
ความเห็นผู้บริหารสถานศึกษา 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
         ลงช่ือ 
         สิบตำรวจเอก  
           (สาธิต  จ้อยเจริญ) 
                              ผู้อำนวยการโรงเรียนสถาพรวิทยา 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

ด้วยการสอนแบบอริยสัจ 4  โดยใช้กรณีตัวอย่าง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
มาตรฐาน  ส 1.1  
 รู้ และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับ
ถือ และศาสนาอื่น  มีศรัทธาท่ีถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  
 
ตัวชี้วัด   
 ม.3/6  อธิบายสังฆคุณและข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาท่ีตน
นับถือตามท่ีกำหนด 
 ม.3/7 เห็นคุณค่าและวิเคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการพัฒนาตนเพื่อเตรียมพร้อม
สำหรับการทำงานและการมีครอบครัว 
 
คำช้ีแจง กรุณาอ่านให้เข้าใจก่อนทำแบบทดสอบ 
 1) แบบทดสอบฉบับนี้ เป็นแบบเลือกตอบ (ปรนัย)  4  ตัวเลือก จำนวน 50 ข้อ ให้นักเรียน
เลือกคำตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงตัวเลือกเดียวของแต่ละข้อ พร้อมท้ังทำเครื่องหมายกากบาท (×) ลงใน
ช่องตัวเลือกของกระดาษคำตอบ  
 2) ให้ใช้ปากกาหมึกน้ำเงิน/หมึกดำ ในการทำแบบทดสอบ 
 3) ห้ามนักเรียน/ผู้เข้าสอบ นำแบบทดสอบและกระดาษคำตอบออกจากห้องสอบ 
 4) ไม่อนุญาตให้นักเรียน/ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบ ก่อนหมดเวลาสอบ 
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1. พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้ว 
จากข้อความข้างต้นน้ันมีความหมายตรงกับข้อใด  
  ก. สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ*  
  ข. อุชุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ  
  ค. ญายปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ  
  ง. สามีจิปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ 
2. การปฏิบัติอย่างไรจึงถือว่าเป็นการปฏิบัติ  ที่ถูกทาง
ตามหลักพุทธคุณ 9   
  ก. ไม่ปฏิบัติเป็นคนลวงโลก ไม่มีมายาสาไถย  
  ข. ปฏิบัติไม่ผิดเพ้ียนไปจากหลักคำสอนของพระ
ศาสดา  
  ค. พระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติตามทางสายกลาง (มัชฌิม
ปฏิปทา)* 
  ง. เป็นผู้ปฏิบัติต้ังอยู่ในสังวร สมควรที่จะได้รับความ
เคารพนับถือ 
3. การเวียนเทียนในรอบที่ 3 เพ่ือระลึกถึงคุณความดี
ของพระสงฆ์  นักเรียนควรสวดมนต์บทใด  
  ก. พระพุทธคุณ 
  ข. พระธรรมคุณ 
  ค. พระสังฆคุณ* 
  ง. ไตรสรณคมน์ 
4. หากพระสงฆ์ขาดคุณสมบัติในสังฆคุณ 9  
ข้อสามีจิปฏิปันโนจะส่งผลอย่างไร  
  ก. ไม่สมควรแก่การต้อนรับ 
  ข. ไม่ได้รับความเคารพนับถือ* 
  ค. ไม่สมควรแก่การได้รับของถวาย 
  ง. ไม่สมควรแก่การที่จะได้รับของบริจาค 
5. พระสงฆ์เป็นเน้ือนาบุญของโลกเปรียบได้กับข้อใด   

  ก. การทำนาต้องเลือกเมล็ดพันธ์ที่ดี 

  ข. ผืนนาท่ีกว้างขวาง เมื่อปลูกพืชใดย่อมได้ผลผลิต

มาก 

  ค. เมล็ดพันธ์ที่ดีย่อมเจริญเติบโตได้ดี แม้ปลูกในที่นาท่ี

แห้งแล้ง 

  ง. ผืนนาท่ีมีดินดี เมื่อหว่านหรือปลูกพืชใดย่อมได้
ผลผลิตสมบรูณ์* 

6. หากพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้ว ย่อมส่งผลตามข้อ

ใด  

  ก. ย่อมส่งผลให้เข้าถึงซึ่งพระนิพพาน* 

  ข. ย่อมส่งเสริมบารมีให้เป็นที่ศรัทธาแก่คนทั่วไป 

  ค. ย่อมส่งผลให้ได้รับการสักการะจากคนทั่วไป 

  ง. ย่อมมีความเป็นธรรมชาติ กลมเกลียวกับพระศาสดา 
7. การปฏิบัติตนของพระสงฆ์ตามบทสรรเสริญ  
พระสังฆคุณ 9 มีความสำคัญกับพระพุทธศาสนาอย่างไร  
  ก. ทำให้สังคมไทยน่าอยู่มากข้ึน 
  ข. ทำให้พุทธศาสนิกชนทำบุญมากข้ึน 
  ค. ทำให้พระพุทธศาสนายังดำรงอยู่สืบไป* 
  ง. ทำให้ผู้คนหันมานับถือพระพุทธศาสนามากข้ึน 
8. การปฏิบัติตนตามคุณลักษณะของ สังฆคุณ 9 ส่งผลดี

ต่อพระพุทธศาสนาอย่างไร (ประเมินค่า) 

  ก. พระสงฆ์เป็นผู้ประเสริฐ 

  ข. พระสงฆ์เป็นพระอรหันต์ 

  ค. พระสงฆ์ได้รับการยกย่องสรรเสริญ 

  ง. พระสงฆ์ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
พุทธศาสนิกชน* 
9. ผู้ที่ปฏิบัติตนตามข้อใดจึงถือได้ว่าเป็นสุปฏิปันโน   
  ก. ตูมตามทำการเกษตรโดยไม่ใช้สารเคม ี
  ข. ต้นกล้าเป็นผู้ที่ปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง* 
  ค. จ๊ะเอ๋ ต้ังใจเรียนหนังสือจนไม่มีเวลาช่วยงานพ่อแม่ 
  ง. เต่า มักจะให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเสมอแม้ตนเองจะ
ลำบาก 
10. นักเรียนมีวิธีการที่สร้างสรรค์ในการแนะนำให้บุคคล
อื่นเห็นคุณค่าของหลักสังฆคุณ 9 อย่างไร  
  ก. แนะนำพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบให้เพ่ือนรู้จัก 
  ข. ชักชวนเพ่ือนให้ปฏิบัติตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
  ค. แสดงความเคารพต่อพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ
ให้เห็น 
  ง. ชี้ให้เห็นถึงคุณค่าของพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ* 
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11. หลักธรรมใดจดัอยู่ในเรื่องทุกข์ ซึง่เปน็หลักธรรมควรรู ้  
  ก. ขันธ์ 5* 
  ข. วิบตัิ 4 
  ค. อรยิสัจ 4 
  ง. อบายมุข 6 
12. ข้อใดต่อไปนี้ท่ีอธิบายเรื่อง ทุกขค์ือธรรมท่ีควรรู้ได้
ถูกต้อง  
  ก. เป็นหลักธรรมท่ีควรศึกษา 
  ข. เปน็หลักธรรมท่ีควรพิจารณาให้รู้* 
  ค. เปน็หลักธรรมท่ีควรนำมาปฏิบัต ิ
  ง. เปน็หลักธรรมท่ีควรวเิคราะห์ให้ชดัเจน 
13. นักเรียนนำความรูเ้รื่องขนัธ ์5 ซึ่งจดัอยู่ในหมวดทุกข์
ไปใช้ในชวีิตประจำวนัได้อย่างไร  
  ก. แก้วยึดมัน่ ถือมัน่ 
  ข. ทำให้เจริญยิ่งๆ ขึน้ไป 
  ค. นำมาปรุงแตง่ให้จิตคิดแต่สิ่งทีด่ี 
  ง. รู้เท่าทันตามสภาพความเป็นจริง* 
14. เอ ไม่ตัง้ใจเรยีน เพราะคดิถึงความงามของแฟนสาวท่ี
ตนรักแสดงว่า เอกำลังหลงใหลในเรื่องใด   
 ก. รูปขันธ์* 
 ข. สังขารขันธ ์
 ค. เวทนาขันธ ์
 ง. วิญญาณขนัธ ์
15. แก้วตาเปน็พนักงานบรษิัทท่ีถูกเพื่อนร่วมงานเอา
เปรียบอยู่เสมอจนแก้วตาทนไม่ได้จึงตัดสินใจลาออก ความ
ทุกข์ท่ีเกิดขึ้นกับแก้วตา สอดคล้องกับหลักไตรลักษณ์ใด 
ก. ความทุกขจ์ากการยึดมัน่ (อัตตา) 
ข. ความทุกข์ท่ีเกดิจากภาวะบีบคั้น (ทุกขตา)* 
ค. ความทุกข์ท่ีเกดิจากการเปลีย่นแปลง (อนิจจตา) 
ง. ความทุกข์จากการไม่ได้เปน็เจ้าของ (อนัตตา) 
16. วัฏฏะ 3 ถูกจัดเข้าในหลักธรรมใด  
  ก. ทุกข ์
  ข. สมุทัย* 
  ค. นิโรธ 
  ง. มรรค 
 
 

17. ข้อใดต่อไปน้ีอธิบายความหมายของกรรมได้อย่าง
ถูกต้อง  
  ก. การกระทำที่ไม่เจตนา 
  ข. การกระทำที่ไม่หวังผลตอบแทน 
  ค. การกระทำซึ่งประกอบด้วยเจตนา* 
  ง. การกระทำที่เกิดจากความประมาท 
18. สมชายอยากได้บ้านสวยๆ และรถยนต์คันใหม่ 
แสดงว่าสมชายเกิดตัณหาข้อใด  
 ก. ภวตัณหา* 
 ข. วิภวตัณหา 
 ค. กามตัณหา 
 ง. อบายมุข 4 
19. ในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หากนักเรียนจะหา
สาเหตุของปัญหา นักเรียนจะเลือกใช้หลักธรรมใดใน
หลักอริยสัจ 4  
  ก. ทุกข์ 
  ข. สมุทัย* 
  ค. นิโรธ 
  ง. มรรค 
20. บุคคลใดต่อไปน้ีถือได้ว่าเป็นผู้รู้อริยสัจ 4 เรื่องสมุทัย 
มากท่ีสุด  
 ก. พลเสียใจที่มีคนด่าทอว่าเห็นแก่ตัว 
 ข. จุ๊รู้ว่าท่ีตนเองสอบไม่ผ่านเพราะไม่ต้ังใจเรียน* 
 ค. กิ๊กผ่านการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษทุกครั้ง 
 ง. จ๋าต้ังใจเรียน ทบทวนบทเรียน อ่านหนังสืออยู่เสมอ 
21. หากวิเคราะห์เรื่องราวปู่โสมเฝ้าทรัพย์ที่ทนทุกข์เฝ้า
สมบัติไม่ได้ผุดได้เกิดแล้ว สะท้อนให้เห็นว่าสาเหตุแห่ง
ความทุกข์เกิดจากสิ่งใด 
  ก. ทิฏฐิ 
  ข. วิบากวัฏฏะ 
  ค. เกิดจากกรรมวัฏฏะ 
  ง. ความยึดมั่น ถือมั่น (อุปทาน)* 
22. เมื่อเรามีความทุกข์เกิดข้ึนในใจ เราควรรู้หลัก
อริยสัจ 4 ข้อใด เพ่ือป้องกันปัญหาให้พ้นจากความทุกข์  
  ก. ทุกข์ 
  ข. สมุทัย* 
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23. การมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎแห่งกรรม มี
ประโยชน์ในด้านใด  
  ก. ทำให้พ้นจากความทุกข์ 
  ข. มีความเข้าใจในหลักธรรม 
  ค. ทำให้รู้จักกรรมแต่ละประเภท 
  ง. ทำให้เราไม่ตกเป็นทาสของกิเลส* 
24. นักเรียนสามารถกำจัดอำนาจของกิเลส กรรม และ
วิบากได้ด้วยวิธีต่างๆ ยกเว้น ข้อใด 
  ก. ยึดมั่นในทิฏฐิ* 
  ข. สร้างกุศลกรรม 
  ค. ย่ึดมั่นในสัมมาทิฏฐิ 
  ง.  ประกอบสัมมาอาชีพ 
25. นักเรียนสามารถนำหลักธรรมในข้อใด ไป
ประยุกต์ใช้ในการกำจัดกิเลสที่เป็นขัดขวางไม่ให้เข้าถึง
ความจริง (ปปัจจธรรม 3)  
  ก. สังคหวัตถุ 
  ข. พรหมวิหาร 
  ค. สัมมาสังกปปะ* 
  ง. สัปปุริสธรรม 
26. ข้อใดกล่าวถึงความหมายของวิมุตติ 5  
ได้ถูกต้อง  
  ก. จิตท่ีดับกิเลสไว้ 
  ข. ความอดทนต่อกิเลส 
  ค. ความหลุดพ้นที่ไม่มีกิเลส* 
  ง. การทำให้มีเกิดข้ึนของสิ่งที่ปรารถนา 
27. ข้อใดอธิบายถึงลักษณะของประโยชน์ปัจจุบัน  
  ก. ปรมัตถะ 
  ข. กรรมวัฏฏะ 
  ค. ทิฏฐธัมมิกัตถะ* 
  ง. สัมปรายิกัตถะ 
28. ประโยชน์สูงสุดหรือประโยชน์ที่แท้จริงของศาสนา
พุทธคือข้อใด  
  ก.  การบรรลุนิพาน* 
  ข. การหลุดพ้นจากการเกิด 
  ค. การเกิดในภพภูมิที่ประเสริฐ 
  ง.  การหลุดพ้นจากการเจ็บป่วย 

  ค. นิโรธ 
 ง. มรรค 
29. ถ้าเราต้องการดับความทุกข์ควรปฏิบัติตาม
หลักธรรมข้อใด  
  ก. อัตถะ 3* 
  ข. ปัญญา 3 
  ค. มงคล 38 
  ง. บุญกิริยาวัตถุ 10 
30. ในการสอบเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย นิสาสอบ
ผ่านข้าเรียนตามท่ีต้ังใจไว้ ถ้าเปรียบเทียบตามนัยของ
อริยสัจความสำเร็จของนิสาตรงกับข้อใด  
  ก. ทุกข์ 
  ข. สมุทัย 
  ค. นิโรธ* 
  ง. มรรค 
31. เพราะเหตุใด อัตถะ 3 จึงจัดเป็นหลักธรรมที่ควร
บรรลุ  
  ก. เป็นประโยชน์ที่ได้รับจากผู้อื่น 
  ข. เป็นประโยชน์ที่จะทำให้ชีวิตมีความสุขสบาย 
  ค. เป็นประโยชน์ที่ทุกคนจะได้รับอย่างเท่าเทียมกัน 
  ง. เป็นประโยชน์เมื่อเกิดข้ึนแล้วจะหลุดพ้นจากความ
ทุกข์ในปัจจุบัน เบื้องหน้า และตลอดกาล* 
32. การดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตรงกับหลักธรรมข้อใด  
  ก. กาลัญญุตา 
  ข. ธัมมัญญุตา 
  ค. มัตตัญญุตา* 
  ง. อัตตัญญุตา 
33. เพราะเหตุใดพระพุทธศาสนาจึงกล่าวว่าภาวนามย
ปัญญาเป็นปัญญาข้ันสูงสุด  
  ก. เป็นองค์ความรู้ใหม่ 
  ข. เป็นความรู้ที่แท้จริง 
  ค. เป็นความรู้ที่เกิดจากภาคปฏิบัติ* 
  ง. เป็นความรู้ที่เกิดข้ึนง่ายกว่าปัญญาประเภทอื่น 
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34. หลักธรรมในข้อใดแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ระหว่างอุฏฐานะสัมปทากับสมชีวิตาได้ถูกต้อง  
 ก. มีความสุขในการประกอบอาชีพสุจริต* 
 ข. มีความเป็นอยู่สมควรกับฐานะของตนเอง 
 ค. ความขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพ 
 ง. การรักษาทรัพย์สินที่หามาได้โดยชอบธรรม 
35. ข้อใดแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของการบรรลุ
นิพพานตามหลักปรมัตถะได้ถูกต้อง 
 ก. การมีอคติ 4 
 ข. การมีมิจฉาทิฏฐิ 
 ค. การยึดมั่นในอัตตา 
 ง. การละสังโยชน์ 10* 
36. ข้อใดตรงกับหลักธรรมที่ควรเจริญ   
  ก. ทุกข์ 
  ข. สมุทัย 
  ค. นิโรธ 
  ง. มรรค* 
37. มรรคมีองค์ 8 สามารถสรุปย่อได้ตามข้อใด  
 ก. ศีล สมาธิ ปัญญา* 
 ข. ศรัทธา สติ ปัญญา 
 ค. ศรัทธา วิริยะ สติ 
 ง. สติ สมาธิ ปัญญา 
38. เพราะเหตุใด มรรค จึงได้ชื่อว่าเป็นหลักธรรมที่ควร
เจริญ  
 ก. เพราะจะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิต 
 ข. เพราะหากทำให้เกิดข้ึนกับตัวแล้วจะมีความสุข 
 ค. เพราะเป็นหลักธรรมที่ทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์* 
 ง. เพราะหากปฏิบัติแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
ผู้อื่น 
39. ถ้าต้องการเรียนหนังสือให้เข้าใจ จะต้องเรียนอย่างมี
สมาธิ หากวิเคราะห์ตามแนวทางของมรรคแล้ว การมี
สมาธิ 
ในการเรียนจะต้องใช้หลักธรรมใด  
  ก. สัมมาวายามะ  สัมมาสติ สัมมาสมาธิ* 
  ข. สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ 
  ค. สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวายามะ 

40. บุคคลใดต่อไปน้ีถือได้ว่าปฏิบัติตนเป็นผู้ประกอบ
สัมมาอาชีวะ  
  ก. ครูชัยสอนนักเรียนอย่างต้ังใจ* 
  ข. ชาญใช้สารเคมีในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
  ค. ชิดขายแมสราคาแพงข้ึน ในช่วงสถานการณ์โควิด 
  ง. ลุงพลต้ังศาลเจ้าแม่ตะเคียนเพ่ือให้ชาวบ้านมาบูชา 
สักการะ และทำบุญ 
41. เพราะเหตุใด มรรคมีองค์ 8 หรือมัชฌิมาปฏิปทา 
 จึงจัดเป็นหนทางนำไปสู่ความดับทุกข์  
ก. เป็นหลักธรรมที่ยึดทางสายกลาง* 
ข. เป็นหลักธรรมที่มุ่งเน้นอัตตาเป็นหลัก 
ค. เป็นหลักธรรมที่เป็นธรรมของสัตบุรุษ 
ง. เป็นหลักธรรมที่แสวงหาความสุขในชีวิต 
42. การปลูกฝังคุณธรรม ระเบียบวินัย และให้ความรู้แก่
เด็กในฐานะครูควรปฏิบัติตามนัยของ มรรค ข้อใด   
 ก. สัมมาวาจา 
 ข. สัมมาสมาธิ 
 ค. สัมมาอาชีวะ* 
 ง. สัมมาวายามะ 
43. ประโยชน์สูงสุดของการเจริญมรรค คือข้อใด  
  ก. เข้าสู่นิพพาน* 
  ข. เรียนได้เกรด A 
  ค. ประสบความสำเร็จในหน้าท่ีการงาน 
  ง. เป็นที่รักของเพ่ือนร่วมงาน 
44. ข้อใดระบุความสัมพันธ์หลักธรรม “มรรคมีองค์ 8”  
 ได้ถูกต้อง  
 ก. สัมมาวาจา / เจรจาชอบ / พูดส่อเสียด พูดคำหยาบ 
พูดเพ้อเจ้อ 
 ข. สัมมาอาชีวะ / กระทำชอบ / เว้นจากมิจฉาชีพ 
ประกอบแต่อาชีพสุจริต 
 ค. สัมมาสังกัปปะ /ความดำริชอบ / คิดถูกต้อง คิด
ในทางที่ดี ไม่คิดโลภ* 
 ง. สัมมาสมาธิ / ระลึกชอบ / การใชส้มาธิในทางที่
ถูกต้อง ต้ังใจกระทำในสิ่งที่ดีงาม 
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  ง. สัมมาวายามะ สัมมากัมมันตะ สัมมาทิฏฐิ 
46. ข้อใดเป็นความหมายของคำว่า “พุทธศาสน
สุภาษิต”  
 ก. คำพูดให้กำลังใจผู้ฟัง 
 ข. คำพูดที่ปลุกเร้าให้คนปฏิบัติตาม 
 ค. ถ้อยคำท่ีเป็นการเปรียบเทียบ 
 ง. ถ้อยคำท่ีมีความหมายในเชิงให้แง่คิด  
เป็นคติสอนใจ* 
47. จากพุทธศาสนสุภาษิต ชนะสงครามร้อยครัง้ ชนะ
คนร้อยคน ยังสู้ชนะตนครั้งเดียวไม่ได้ ข้อความน้ีแสดง
ให้เห็นถึงความสำคัญเรื่องใด  
  ก. การฝึกจิต 
  ข. ความไม่โกรธ 
  ค. ความเป็นมิตร 
  ง. ความพยายาม* 
48. ข้อความต่อไปน้ีเป็นการนำความรู้เรื่องพุทธศาสน
สุภาษิตไปเผยแผ่ ยกเว้นข้อใด 
  ก. ทำป้ายนิเทศให้ความรู้ 
  ข. ศึกษาให้เข้าใจ และท่องจำให้ได้ทุกคำ* 
  ค. ทำต้นไม้เตือนใจ ติดป้ายความรู้เก่ียวกับพุทธศาสน
สุภาษิต 
  ง. จัดกิจกรรมพุทธศาสนสุภาษิตเตือนใจที่หน้าเสาธง
ทุกเช้า 
 
 
 
 
 

45. หากนักเรียนนำหลักธรรม มรรค 8 และปัญญา 3  
มาบูรณาการในดำรงชีวิตจะเกิดผลอย่างไร  
  ก. ครอบครัวมีความสุข 
  ข. สังคมเกิดความสงบเรียบร้อย 
  ค. ตนเองมีปัญญาในการดำเนินชีวิต* 
  ง. คนรอบข้างชื่นชมในความรู้ ความสามารถ 
49. บุคคลใดต่อไปน้ีที่ปฏิบัติตตน สอดคล้องกับพุทธ
ศาสนสุภาษิตที่ว่า “ผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา” สุสฺ สูสํ 
ลภเต ปญฺ ญํ  
  ก. ฟังหู ไว้หู* 
  ข. สีซอให้ควายฟัง 
  ค. เข้าหูซ้าย ทะลุหูขวา 
  ง. ฟังไม่ได้ศัพท์ จับมากระเดียด 
50. ข้อใดต่อไปน้ีที่นำความรู้เรื่องพุทธศาสนสุภาษิต 
ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างสร้างสรรค์  
  ก. ชอบอ่านพุทธศาสนสุภาษิตที่แปลกใหม่ 
  ข. ท่องจำพุทธศาสนสุภาษิต วันละ 1 บททุกวัน 
  ค. จดบันทึกพุทธศาสนสุภาษิตที่ตนเองสนใจเป็น
ประจำ 
  ง. ทำป้าย “ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย” 
 ติดตามข้างถนนเพ่ือเตือนสติ ในการใช้รถใช้ถนน* 
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แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 

คำช้ีแจง  
 1. แบบวัดฉบับนี้ใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา มีคำถามท้ังหมด จำนวน 3 ข้อ   
ใช้เวลาทำข้อละ  20  นาที 
 2. คำถามในแบบวัดนี้เป็นแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ ประกอบด้วยทักษะย่อย 5 ด้าน  
คือ ทักษะการจำแนก  ทักษะการจัดหมวดหมู่ ทักษะการเช่ือมโยง ทักษะการสรุปความ ทักษะการ
ประยุกต์  
 3. ห้ามขีดเขียนหรือทำเครื่องหมายหรืออักษรใดๆ ลงในแบบทดสอบ 
 4. ให้นักเรียนเขียนช่ือ-นามสุกล ช้ัน  เลขท่ี ลงในกระดาษคำตอบให้เรียบร้อยและจึงลงมือ
ทำข้อสอบ 
 5. เมื่อนักเรียนทำแบบทดสอบเรียบร้อยแล้วหรือหมดเวลาในการทำข้อสอบให้ส่ง
กระดาษคำตอบพร้อมแบบทดสอบทันที 
คำช้ีแจง  ให้นักเรียนอ่านสถานการณ์กรณีตัวอย่างท่ีกำหนดให้แล้วตอบคำถามต่อไปนี้   
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สถานการณ์กรณีตัวอย่างที่ 1 
 
หัวข้อข่าว  ไทยรัฐออนไลน์  (12 ธ.ค. 2563) 
 โจ๋กำแพงฯเดือด คว้าโต๊ะ-เก้าอี้ ขว้างกันอุตลุด ในงานงิ้วประจำปี ที่ขาณุฯ คนร่วมงาน
ว่ิงหลบลูกหลงวุ่น ผ่าน 20 นาทีเหตุสงบ มีคนเจ็บนับ 10 ราย 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

ที่มา https://www.thairath.co.th/news/local/north/1993405 

เนื้อหาข่าวโดยสรุป 
 เมื่ อ เวลา 23.00 น . วั น ท่ี  10 ธ .ค .63 ผู้ ใ ช้ เฟ ซบุ๊ ก ช่ือ  "Nontiya Seebangtel" และ 
"Chatchai Ni"  ได้โพสต์และไลฟ์สดเหตุการณ์การทะเลาะวิวาทในงานคอนเสิร์ตมหกรรมรถแห่แห่ง
หนึ่งใน  จ.กำแพงเพชร ซึ่งขณะท่ีรถแห่ได้ทำการแสดงอยู่นั้น กลุ่มวัยรุ่นหลายสิบคนได้มีปากเสียง
ทะเลาะวิวาทกันอย่างชุลมุน โดย ใช้เก้าอี้ โต๊ะ เหยือกเบียร์ และถังน้ำแข็ง ขว้างปาโยนใส่กันอย่าง
ดุเดือด ทำให้ผู้ท่ีมาร่วมงานต่างพากันวิ่งหลบ เพราะกลัวโดนลูกหลง จนทำให้มีผู้บาดเจ็บนับ 10 ราย 
 
1. นักเรียนคิดว่าสถานการณ์กรณีตัวอย่างข้างต้น สาเหตุของปัญหาคืออะไร  (ทักษะการจำแนก) 
แนวการตอบ สาเหตุของปัญหาจากสถานการณ์กรณีตัวอย่างข้างต้น เกิดจากการด่ืมสุราของกลุ่ม
วัยรุ่น  จนขาดสติ และเกิดการเขม่นซึ่งกันและกันจนนำไปสู่การทะเลาะวิวาทดังกล่าว  
 
2. นักเรียนคิดว่าสถานการณ์กรณีตัวอย่างข้างต้น  สามารถนำไปสู่ปัญหาสังคมด้านอื่นๆ อะไรบ้าง  
(ทักษะการจัดหมวดหมู่) 
แนวการตอบ การใช้ความรุนแรงอันเกิดจากการทะเลาะวิวาทเป็นการแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว  
อาจนำไปสู่ปัญหาด้านครอบครัว ปัญหาด้านการศึกษา และ ปัญหาอาชญากรรมต่างๆ  เป็นต้น  
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3. นักเรียนคิดว่าสถานการณ์กรณีตัวอย่างข้างต้น ก่อให้เกิดปัญหาต่อครอบครัวและสังคมอย่างไร  
(ทักษะการเช่ือมโยง) 
แนวการตอบ ปัญหาต่อครอบครัว คือ บิดา  มารดาเส่ือมเสียช่ือเสียงและอาจถูกดำเนินคดีทาง
กฎหมาย  และส่งผลให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์ภายในครอบครัวได้     
 ปัญหาต่อสังคม คือ สังคมเดือดร้อน  เกิดความหวาดระแวงและส่งผลให้เกิดการเลียนแบบ
พฤติกรรมได้          
 
4. นักเรียนคิดว่าสถานการณ์กรณีตัวอย่างข้างต้น ควรเกิดขึ้นหรือไม่ เพราะเหตุใด  (ทักษะการสรุป
ความ) 
แนวการตอบ ไม่ควรเกิดขึ้น เพราะ การใช้ความรุนแรงอันเกิดจากการทะเลาะวิวาทอาจส่งผลให้
เกิดการได้รับบาดเจ็บถึงขั้นพิการ หรือเสียชีวิต อีกท้ังยังเป็นการสร้างความเดือนร้อนให้ผู้อื่นด้วย  
  
5. หากนักเรียนอยู่ในเหตุการณ์หรือสถานการณ์กรณีตัวอย่างดังกล่าว  นักเรียนจะมีแก้ปัญหาหรือเอา
ตัวรอด จากการได้รับผลกระทบอย่างไร  (ทักษะการประยุกต์) 
แนวการตอบ หากข้าพเจ้าอยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าว  ข้าพเจ้าจะระวัดระวังตัวไม่เข้าไปอยู่ในสถานท่ี
ท่ีเกิดการทะเลาะวิวาทหรือจะเกิดการทะเลาะวิวาท หรือเมื่อเกิดการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นข้าพเจ้าจะ
ดำเนินการแจ้งเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อระงับเหตุการณ์ ท่ีจะ
เกิดขึ้น    
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สถานการณ์กรณีตัวอย่างที่ 2 
 
หัวข้อข่าว  ไทยรัฐออนไลน์  (14 ก.พ. 2564) 
 นักศึกษาสาววัย 17 ปี ต้ังท้องใกล้คลอดทำแท้งด้วยตัวเองจนทารกทะลักออกมาเสียชีวิต 
ส่วนตัวเองตกเลือดปางตาย พ่อมาเห็นรีบหามส่งโรงพยาบาล 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา https://www.thairath.co.th/news/local/south/2032171 

เนื้อหาข่าวโดยสรุป 
 เมื่อเวลา 22.00 น. วันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2564 พ.ต.ท.ศุภชัย เพ็ชรสกุล สว.(สอบสวน) สภ.
เมืองชุมพร ได้รับแจ้งว่าได้รับผู้ป่วยรายหนึ่งท่ีมีอาการตกเลือดอย่างรุนแรง ภายในช่องคลอดมีรกเด็ก
ติดอยู่ ซึ่งผู้ป่วยรายดังกล่าวยอมรับสารภาพว่า พยายามทำแท้งเองจนทารกทะลักหลุดออกมาเสียชีวิต 
และนำศพทารกยัดใส่ไว้ในกล่องพลาสติกภายในห้องนอนท่ีบ้านแห่งหนึ่งในพื้นท่ีตำบลนาทุ่ง อ.เมือง 
จ.ชุมพร เจ้าหน้าท่ีจึงเดินทางไปตรวจสอบท่ีบ้านหลังดังกล่าวพร้อมแพทย์และหน่วยกู้ภัยสายชล
มูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์ 
 
1. นักเรียนคิดว่าสถานการณ์กรณีตัวอย่างข้างต้น สาเหตุของปัญหาคืออะไร  (ทักษะการจำแนก) 
แนวการตอบ การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรจนนำไปสู่การตั้งครรภ์อันไม่พงึประสงค์  
 
2. นักเรียนคิดว่าสถานการณ์กรณีตัวอย่างข้างต้น  สามารถนำไปสู่ปัญหาสังคมด้านอื่นๆ อะไรบ้าง  
(ทักษะการจัดหมวดหมู่) 
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แนวการตอบ  การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอนัควรจนนำไปสู่การตั้งครรภ์อันไม่พึงประสงค์เป็นสาเหตุท่ี
ก่อให้เกิดปัญหาครอบครัว  ปัญหาด้านการศึกษา เป็นต้น      
 
3. นักเรียนคิดว่าสถานการณ์กรณีตัวอย่างข้างต้น ก่อให้เกิดปัญหาต่อครอบครัวและสังคมอย่างไร  
(ทักษะการเช่ือมโยง) 
แนวการตอบ  ปัญหาต่อครอบครัว คือ บิดา  มารดาเส่ือมเสียช่ือเสียงส่งผลให้เกิดปัญหา
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวได้ เช่น การใช้ความรุนแรง  การติดเช้ือ เอชไอวี การหย่าร้างและเกิด
ปัญหาฐานะทางการเงินในการเล้ียงดูบุตร  เป็นต้น       
 ปัญหาต่อสังคม คือ หากต้ังครรภ์โดยการถูกข่มขืน ล่อลวง บังคับ ขืนใจอาจได้รับโทษใน
การถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย จึงส่งผลให้เกิดปัญหาครอบครัวขาดความอบอุ่นและหากเด็กท่ีเกิดขึ้น
จากครอบครัวที่ไม่มีความพร้อมในการดูแล เล้ียงดูจะส่งผลทำให้เด็กท่ีเกดมาไม่มีคุณภาพ  เป็นต้น 
   
4. นักเรียนคิดว่าสถานการณ์กรณีตัวอย่างข้างต้น ควรเกิดขึ้นหรือไม่ เพราะเหตุใด  (ทักษะการสรุป
ความ) 
แนวการตอบ  ไม่ควรเกิดขึ้น เพราะ  การทำแท้งท่ีผิดวิธีหรือหรือผิดกฎหมาย จะส่งผลทำให้เกิด
อันตรายต่อชีวิตได้และยังเกิดการติดเช้ือจนนำไปสู่การเสียชีวิต  เป็นต้น    
  
5. หากนักเรียนอยู่ในเหตุการณ์หรือสถานการณ์กรณีตัวอย่างดังกล่าว  นักเรียนจะมีแก้ปัญหาหรือเอา
ตัวรอด จากการได้รับผลกระทบอย่างไร  (ทักษะการประยุกต์) 
แนวการตอบ  หากข้าพเจ้าต้ังครรภ์อันไม่พึงประสงค์หรือท้องก่อนวัยอันควรนั้น  ข้าพเจ้าจะนำ
เรื่องราวดังกล่าว ไปปรึกษาบิดา มารดาหรือผู้ใหญ่ท่ีตนเองนับถือหรือไว้ใจ หรือนำเรื่องราวปัญหาท่ี
เกิดขึ้นไปปรึกษา  ครูท่ีปรึกษาท่ีโรงเรียน  เพื่อหาทางออกท่ีดีท่ีสุดร่วมกันหรือนำเรื่องราวปัญหาท่ี
เกิดขึ้นไปปรึกษาหมอท่ีมีความรู้ด้านการตั้งครรภ์ไม่พึ่งประสงค์      
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สถานการณ์กรณีตัวอย่างที่ 3 
 

 

หัวข้อข่าว  ไทยรัฐออนไลน์  (8 เม.ย. 2564) 
 ด.ต.หลอนยา เห็นคนเป็นผี ชัก 9 มม. กระหน่ำ 3 นัด ดับญาติตัวเอง หนีกอดปืนซุกบ้านน้า 
ไม่รอดถูกล้อมจับ หิ้วขึ้นโรงพักรอส่างฤทธิ์ยา จับตรวจฉ่ี-แจ้งข้อหา ผบช.ภ.9 ส่ังฟันทุกฐานความผิด 
 

 
 

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/crime/2065627 
 

เนื้อหาข่าวโดยสรุป 

 เมื่อวันท่ี 7 เม.ย.64 พ.ต.อ.สมชาย นพศรี ผกก.สภ.คลองแงะ รับรายงานเหตุยิงกันเสียชีวิต    
จึงรุดตรวจสอบท่ีเกิดเหตุ ท่ีเกิดเหตุอยู่บริเวณหน้าบ้าน พบศพผู้เสียชีวิตเป็นชาย 1 ราย ทราบช่ือ 
นายธียุทธ เกตุสุริยงต์ อายุ 39 ปี ถูกยิงด้วยอาวุธปืนกล็อก ขนาด 9 มม. เข้าท่ีศีรษะและลำตัว 
จำนวน 3 นัด ส่วนผู้   ก่อเหตุ คือ ด.ต.อิศรา เกศสุริยงค์ อายุ 38 ปี เป็นตำรวจ สภ.สะเดา ตำแหน่ง 
ผบก.หมู่งานป้องกันปราบปราม ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับผู้ตาย สอบถาม นางวันเพ็ญ เกตุสุริยงค์ อายุ 
66 ปี มารดา ด.ต.อิศรา เล่าว่า ด.ต.อิศรา มีอาการประสาทหลอน เนื่องจากเสพยาเสพติดมานาน ท่ี
ผ่านมาได้พาไปรักษาท่ี รพ.สงขลานครินทร์ หมดเงินไปหลายแสนบาท ตอนหลังอาการดีขึ้นก็กลับมา
ทำงาน และย้ายไปหลายท่ี ล่าสุดถูกย้ายมาท่ี สภ.สะเดา ส่วนสาเหตุนั้น ด.ต.อิศรา อ้างว่าเป็นการยิง
ไล่ผี เนื่องจากหลอนยาเห็นคนกลายเป็นผี  
  
1. นักเรียนคิดว่าสถานการณ์กรณีตัวอย่างข้างต้น สาเหตุของปัญหาคืออะไร  (ทักษะการจำแนก) 
แนวการตอบ การเสพยาเสพติดเป็นเวลานานจนมีอาการประสาทหลอน    

https://www.thairath.co.th/news/crime/2065627
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2. นักเรียนคิดว่าสถานการณ์กรณีตัวอย่างข้างต้น  สามารถนำไปสู่ปัญหาสังคมด้านอื่นๆ อะไรบ้าง  
(ทักษะการจัดหมวดหมู่) 
แนวการตอบ  การเสพยาเสพติดเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบและนำไปสู่ปัญหาต่างๆท่ีเป็นอันตรายต่อ
สังคม เช่น  ปัญหาด้านครอบครัว ปัญหาปัญหาอาชญากรรมต่างๆ  เป็นต้น    
3. นักเรียนคิดว่าสถานการณ์กรณีตัวอย่างข้างต้น ก่อให้เกิดปัญหาต่อครอบครัวและสังคมอย่างไร  
(ทักษะการเช่ือมโยง) 
แนวการตอบ  ปัญหาต่อครอบครัว คือ บิดา  มารดาเส่ือมเสียช่ือเสียงส่งผลให้เกิดปัญหา
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวได้ เช่น การใช้ความรุนแรง  เสียทรัพย์ท่ีจะต้องซื้อยามาเสพ และรักษา
ตัว  ทำลายระบบประสาทสมอง จิตใจเส่ือม ซึมเศร้า กังวล เล่ือนลอย และเป็นโรคจิตจากพิษยานั้นๆ 
 ปัญหาต่อสังคม คือ เป็นภัยต่อสังคม  มีโอกาสเป็นอาชญากรฆ่าผู้อื่นเสียชีวิตได้   
 
4. นักเรียนคิดว่าสถานการณ์กรณีตัวอย่างข้างต้น ควรเกิดขึ้นหรือไม่ เพราะเหตุใด  (ทักษะการสรุป
ความ) 
แนวการตอบ  ไม่ควรเกิดขึ้น เพราะ  การเสพยาเสพติดเป็นปัญหาต่อคนรอบข้างหากมีการเสพ
จำนวนมากอย่างต่อเนื่องจะส่งผลต่อระบบประสาท และยังเป็นภัยอันตรายต่อผู้อื่น ชุมชนและ
ประเทศชาติ  เพิ่มงบประมาณของประเทศในการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาด้วย  
 
5. หากนักเรียนอยู่ในเหตุการณ์หรือสถานการณ์กรณีตัวอย่างดังกล่าว  นักเรียนจะมีแก้ปัญหาหรือเอา
ตัวรอด จากการได้รับผลกระทบอย่างไร  (ทักษะการประยุกต์) 
แนวการตอบ  หากข้าพเจ้าเป็นญาติ พี่ น้อง เพื่อนร่วมงานหรือเป็นผู้บังคับบัญชา ข้าพเจ้าจะนำดาบ
ตำรวจคนดังกล่าวไปรักษาบำบัดในหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและมีการลงโทษทางวินัยในฐานะท่ีเป็น
ข้าราชการปฏิบัติตัวไม่เหมาะสม  เป็นต้น        
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เกณฑ์การประเมินการคิดวิเคราะห์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 

 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

3 
(ดีมาก) 

2 
(ดี) 

1 
(พอใช้) 

ทักษะการจำแนก 

สามารถจำแนกหรือ
บอกสาเหตุของปัญหา
อย่างมีหลักเกณฑ์และ
สามารถบอก
รายละเอียดต่างๆได้
อย่างถูกต้องชัดเจน 

สามารถจำแนกหรือบอก
สาเหตุของปัญหาอย่างมี
หลักเกณฑ์และสามารถ
บอกรายละเอียดต่างๆ
ได้ 

สามารถจำแนกหรือ
บอกสาเหตุของ
ปัญหาได้ไม่ชัดเจน 

ทักษะการจัดหมวดหมู ่

สามารถอธิบาย
ลักษณะปัญหาหรือ
เหตุการณ์ ที่มลีักษณะ
คลา้ยคลงึกันเข้า
ด้วยกันได้อย่างถูกต้อง
ชัดเจน  

สามารถอธิบายลักษณะ
ปัญหาหรือเหตุการณ์  ที่
มีลักษณะคล้ายคลงึกัน
เข้าด้วยกันได้ 

สามารถอธิบาย
ลักษณะปัญหาหรือ
เหตุการณ์ที่มลีักษณะ
คลา้ยคลงึกันเข้า
ด้วยกันได้ไม่ชัดเจน 

ทักษะการเช่ือมโยง 

สามารถอธิบาย
ผลกระทบของปัญหา
เชื่อมโยงความสัมพันธ์
ไปสู่ครอบครัวและ
สังคมได้อย่างถูกต้อง
ชัดเจน 

สามารถอธิบาย
ผลกระทบของปัญหา
เชื่อมโยงความสัมพันธ์
ไปสู่ครอบครัวหรือสังคม
ได้ 

สามารถอธิบาย
ผลกระทบของปัญหา
เชื่อมโยง
ความสัมพันธไ์ปสู่
ครอบครัวและสังคม
ได้ไมช่ัดเจน 

ทักษะการสรปุความ 

สามารถตัดสินข้อมูล 
หรือประเด็น จาก
เหตุการณ์  เรื่องราว  
และสถานการณ์ที่
กำหนดให้ วา่ควร
กระทำหรือไม่กระทำ
ได้อย่างมีเหตุผล 

สามารถตัดสินข้อมูล 
หรือประเด็น จาก
เหตุการณ์  เรื่องราว  
และสถานการณ์ที่
กำหนดให้ วา่ควร
กระทำหรือไม่กระทำได้
แต่ไมม่ีการอธิบาย
เหตุผลประกอบ 

สามารถตัดสินข้อมูล 
หรือประเด็น จาก
เหตุการณ์  เรื่องราว  
และสถานการณ์ที่
กำหนดให้ วา่ควร
กระทำหรือไม่กระทำ
ได้ไม่ชัดเจน 
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รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

3 
(ดีมาก) 

2 
(ดี) 

1 
(พอใช)้ 

ทักษะการประยุกต์ 

สามารถยกตัวอย่าง
วิธีการแก้ปัญหาหรือ
เอาตัวรอด จากการ
ได้รับผลกระทบได้
อย่างเหมาะสม 
สอดคล้องกับ
สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น
ได้ 

สามารถยกตัวอย่าง
วิธีการแก้ปัญหาหรือ
เอาตัวรอด จากการ
ได้รับผลกระทบได้ 

สามารถยกตัวอย่าง
วิธีการแก้ปัญหาหรือ
เอาตัวรอด จากการ
ได้รับผลกระทบได้ไม่
ชัดเจน 
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แบบสอบถามความคิดเห็น 
รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา   

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการสอนแบบอริยสัจ 4 โดยใช้กรณีตัวอย่าง  
 

 แบบสอบถามความคิดเห็นฉบับนี้สร้างขึ้น  เพื่อสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยการสอนแบบอริยสัจ 4 โดยใช้กรณีตัวอย่าง 
เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งผลการสำรวจท่ีได้จะนำไปพัฒนา แก้ไข  ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการ
จัดการเรียนการสอนด้วยการสอนแบบอริยสัจ 4 โดยใช้กรณีตัวอย่าง เร่ือง หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
 
คำช้ีแจง โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  ให้ตรงกับระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการ
จัดการเรียนการสอนด้วยการสอนแบบอริยสัจ 4 โดยใช้กรณี ตัวอย่าง เรื่อง หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
 
  ระดับความพึงพอใจ 5 : มากท่ีสุด  4 : มาก   3 : ปานกลาง 2 : น้อย 1 : น้อยท่ีสุด 
 

กิจกรรม 
ความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. ดา้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   

 1) ครูผูส้อนแจ้งจดุประสงค์การเรียนรู้ชดัเจน      
 2) กิจกรรมการเรียนการสอนมคีวามเหมาะสมกับเนื้อหา      
 3) กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้เกดิการคดิและตัดสินใจ       
 4) กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมใหน้ักเรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้ 
   ความคิด 

     

 5) กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับจดุประสงค ์
   การเรียนการสอน 

     

2. ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู ้

 1) การจัดบรรยากาศห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนการสอน      
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กิจกรรม 
ความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
2) บรรยากาศของการเรียนทำให้นักเรียนเกดิความคดิท่ีหลากหลาย      
3) บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสใหน้ักเรียนมีส่วนร่วมในการ  
   ทำกิจกรรม 

     

 4) บรรยากาศของการเรียนทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นใน 
   การเรียน 

     

 5) ครูผู้สอนส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และร่วมกัน 
   อภิปราย 

     

3. ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ 
 1) การจัดการเรียนการสอนทำให้นักเรียนพัฒนาการการคิดวิเคราะห์ท่ี 
   สูงขึ้น 

     

 2) การจัดการเรียนการสอนทำให้นักเรียนนำวิธีการเรียนรู้ไปใช้ในวิชา 
   อื่นๆ ได้ 

     

 3) การจัดการเรียนการสอนทำให้เข้าใจเนื้อหาและองค์ความรู้ต่าง ๆ  
   ได้ง่ายข้ึน 

     

 4)  การจัดการเรียนการสอนช่วยให้นักเรียนตัดสินใจโดยใช้เหตุผล 
   อย่างเหมาะสม 

     

 5)  การจัดการเรียนการสอนช่วยให้นักเรียนสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
   ด้วยตนเองได้ 

     

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  175 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาคผนวก ง   

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
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ตารางท่ี 23 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ก่อน
เรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1  ด้วยการสอนแบบอริยสัจ 4 โดยใช้กรณี
ตัวอย่าง 
 
นักเรียน

คนที่ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ก่อนเรียน 
(50 คะแนน) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หลังเรียน 

(50 คะแนน) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แตกต่าง 

1 26 35 9 
2 22 37 15 
3 28 43 15 
4 23 36 13 
5 24 33 9 
6 21 47 26 
7 24 37 13 
8 23 37 14 
9 24 39 15 
10 26 38 12 
11 20 39 19 
12 20 39 19 
13 21 43 22 
14 29 41 12 
15 21 40 19 
16 20 36 16 
17 20 43 23 
18 20 40 20 
19 22 42 20 
20 21 41 20 
21 27 46 19 
22 21 44 23 
23 39 46 7 
24 29 45 16 
25 25 45 20 
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นักเรียน
คนที่ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ก่อนเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หลังเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แตกต่าง 

26 21 44 23 
27 32 43 11 
28 21 42 21 
29 24 46 22 
30 23 44 21 
31 22 47 25 
32 29 43 14 
รวม 768 1321 553 
M 24 41.28 17.28 
SD 4.24 3.80 4.96 
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ตารางท่ี 24 ผลการประเมินการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 แบบประเมินการคิด
วิเคราะห์ ระยะท่ี 1 สถานการณ์กรณีตัวอย่างท่ี 1  (กรณีตัวอย่างเกี่ยวกับการทำเลาะวิวาทของวัยรุ่น) 
 

 

เลขที่ 
การคิดวิเคราะห์ 

การ
จำแนก 

การจัด
หมวดหมู่ 

การ 
เชื่อมโยง 

การ 
สรุปความ 

การ
ประยุกต์ 

คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนน
รวม 

1 1 2 1 2 2 1.6 8 
2 1 1 1 1 2 1.2 6 
3 2 2 1 2 2 1.8 9 
4 1 1 2 2 1 1.4 7 
5 1 1 2 2 1 1.4 7 
6 1 1 1 1 2 1.2 6 
7 1 2 1 2 1 1.4 7 
8 1 1 1 2 2 1.4 7 
9 1 1 2 2 3 1.8 9 
10 1 1 2 2 2 1.6 8 
11 2 1 1 2 3 1.8 9 
12 1 1 1 2 2 1.4 7 
13 1 1 2 2 3 1.8 9 
14 2 2 1 2 2 1.8 9 
15 1 1 1 2 2 1.4 7 
16 1 1 1 2 1 1.2 6 
17 1 1 1 2 1 1.2 6 
18 1 2 1 1 2 1.4 7 
19 1 2 1 2 2 1.6 8 
20 2 1 1 2 2 1.6 8 
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เลขที่ 
การคิดวิเคราะห์ 

การ
จำแนก 

การจัด
หมวดหมู่ 

การเชื่อม 
โยง 

การ 
สรุปความ 

การ
ประยุกต์ 

คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนน
รวม 

21 2 1 2 2 2 1.8 9 
22 2 1 1 1 2 1.4 7 
23 2 2 2 3 3 2.4 12 
24 2 2 2 2 3 2.2 11 
25 2 2 2 2 2 2 10 
26 2 1 2 1 2 1.6 8 
27 2 2 2 3 3 2.4 12 
28 2 1 1 1 2 1.4 7 
29 2 2 1 1 3 1.8 9 
30 2 1 1 2 2 1.6 8 
31 2 1 1 2 3 1.8 9 
32 2 2 1 2 2 1.8 9 
M 1.50 1.38 1.34 1.84 2.09 - - 
SD 0.508 0.492 0.483 0.515 0.641 - - 
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แบบประเมินการคิดวิเคราะห์  ระยะท่ี 2 สถานการณ์กรณีตัวอย่างท่ี 2  (กรณีตัวอย่างเกี่ยวกับการมี
เพศสัมพันธ์และท้องก่อนวัยอันควร) 
 

 

เลขที่ 
การคิดวิเคราะห์ 

การ
จำแนก 

การจัด
หมวดหมู่ 

การเชื่อม 
โยง 

การ 
สรุปความ 

การ
ประยุกต์ 

คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนน
รวม 

1 2 2 2 2 3 2.2 11 
2 2 2 2 2 2 2 10 
3 2 2 2 3 3 2.4 12 
4 2 2 2 3 2 2.2 11 
5 3 2 2 3 2 2.4 12 
6 2 2 2 2 3 2.2 11 
7 2 2 3 2 2 2.2 11 
8 2 3 3 2 2 2.4 12 
9 2 3 3 2 2 2.4 12 
10 2 3 2 2 2 2.2 11 
11 3 3 2 2 2 2.4 12 
12 2 3 2 3 2 2.4 12 
13 2 2 3 2 2 2.2 11 
14 2 2 3 3 3 2.6 13 
15 2 2 2 3 3 2.4 12 
16 2 2 3 2 2 2.2 11 
17 2 2 2 2 2 2 10 
18 2 2 3 2 2 2.2 11 
19 2 2 3 3 2 2.4 12 
20 2 2 2 3 3 2.4 12 
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เลขที่ 
การคิดวิเคราะห์ 

การ
จำแนก 

การจัด
หมวดหมู่ 

การเชื่อม 
โยง 

การ 
สรุปความ 

การ
ประยุกต์ 

คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนน
รวม 

21 3 2 3 2 3 2.6 13 
22 3 2 2 2 3 2.4 12 
23 3 3 2 2 3 2.6 13 
24 3 2 3 2 2 2.4 12 
25 3 3 2 2 2 2.4 12 
26 2 3 3 2 2 2.4 12 
27 2 3 3 3 2 2.6 13 
28 2 3 2 2 2 2.2 11 
29 2 3 3 2 2 2.4 12 
30 2 2 3 3 2 2.4 12 
31 2 2 3 3 2 2.4 12 
32 2 2 3 3 3 2.6 13 
M 2.22 2.34 2.50 2.38 2.31 - - 
SD 0.420 0.483 0.508 0.492 0.471 - - 
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แบบประเมินการคิดวิเคราะห์ ระยะท่ี 3  สถานการณ์กรณีตัวอย่างท่ี 3  (กรณีตัวอย่างเกี่ยวกับการ
เสพยาเสพติด) 
 

 

เลขที่ 
การคิดวิเคราะห์ 

การ
จำแนก 

การจัด
หมวดหมู่ 

การเชื่อม 
โยง 

การ 
สรุปความ 

การ
ประยุกต์ 

คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนน
รวม 

1 3 3 3 3 3 3 15 
2 3 3 3 3 2 2.8 14 
3 3 3 3 2 3 2.8 14 
4 3 3 2 3 3 2.8 14 
5 3 3 2 3 3 2.8 14 
6 2 3 3 3 3 2.8 14 
7 3 3 3 3 2 2.8 14 
8 2 3 3 3 3 2.8 14 
9 3 3 3 3 3 3 15 
10 3 3 2 3 3 2.8 14 
11 3 3 3 3 3 3 15 
12 3 3 3 3 3 3 15 
13 3 3 3 3 3 3 15 
14 3 3 3 3 3 3 15 
15 3 3 2 3 3 2.8 14 
16 3 3 3 2 3 2.8 14 
17 3 3 3 2 3 2.8 14 
18 3 3 2 3 3 2.8 14 
19 3 3 3 3 3 3 15 
20 3 3 3 3 3 3 15 
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เลขที่ 
การคิดวิเคราะห์ 

การ
จำแนก 

การจัด
หมวดหมู่ 

การเชื่อม 
โยง 

การ 
สรุปความ 

การ
ประยุกต์ 

คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนน
รวม 

21 3 3 3 3 3 3 15 
22 3 3 3 3 3 3 15 
23 3 2 3 3 3 2.8 14 
24 2 3 3 3 3 2.8 14 
25 3 3 3 3 3 3 15 
26 3 3 3 3 3 3 15 
27 3 3 3 3 3 3 15 
28 3 3 3 3 3 3 15 
29 3 3 3 3 3 3 15 
30 3 3 2 3 3 2.8 14 
31 2 3 3 3 3 2.8 14 
32 3 3 3 3 3 3 15 
M 2.88 2.97 2.84 2.91 2.94 - - 
SD 0.336 0.177 0.448 0.296 0.246 - - 
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การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย  ผู้วิจัยเลือกใช้สถิติการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบ
วัตถุประสงค์การวิจัย  ดังนี้ 
 
 การแปลค่าผลการทดสอบจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หน่วยการเรียนรู้ 
เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ค่าเฉล่ีย (M) และ ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD) 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

ID 32 1 32 16.50 9.381 
Pre 32 20 39 24.00 4.235 
Post 32 33 47 41.28 3.795 
Valid N 
(listwise) 

32     

 
 การเปรียบเทียบคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอน
แบบอริยสัจ 4  โดยใช้กรณี ตัวอย่าง โดยการทดสอบค่าทีแบบไม่ เป็นอิสระต่อกัน  ( t-test 
dependent) 
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T-Test 
 

Notes 

Output Created 08-MAR-2022 15:17:38 
Comments  
Input Data C:\Users\Advice\Documents\Analysis-

M2-1and2-2.sav 
Active Dataset DataSet4 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
File 

32 

Missing Value Handling Definition of Missing User defined missing values are 
treated as missing. 

Cases Used Statistics for each analysis are based 
on the cases with no missing or out-
of-range data for any variable in the 
analysis. 

Syntax T-TEST PAIRS=Pre WITH Post (PAIRED) 
  /CRITERIA=CI(.9500) 
  /MISSING=ANALYSIS. 

Resources Processor Time 00:00:00.02 

Elapsed Time 00:00:00.01 

 
 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Pre 24.00 32 4.235 .749 

Post 41.28 32 3.795 .671 
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Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Pre & Post 32 .241 .184 

 
 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) Mean 

Std. 
Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 
1 

Pre - 
Post 

-
17.281 

4.959 .877 -19.069 -15.493 
-

19.712 
31 .000 

 
 
 การแปลค่าจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีมีต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบอริยสัจ 4  โดยใช้กรณีตัวอย่าง โดยการแปลค่าจากแบบมาตร
ประมาณค่า  (Rating Scale) ตามรูปแบบของ Likert มี  5  ระดับ  คือ  มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  
น้อย และน้อยท่ีสุด  แปลผลโดยใช้ค่าเฉล่ีย (M) และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
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Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

X101 32 5 5 5.00 .000 
X102 32 4 5 4.66 .483 
X103 32 4 5 4.69 .471 
X104 32 4 5 4.84 .369 
X105 32 4 5 4.91 .296 
Valid N 
(listwise) 

32     

 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

X201 32 4 5 4.88 .336 
X202 32 4 5 4.86 .336 
X203 32 4 5 4.84 .369 
X204 32 4 5 4.91 .296 
X205 32 4 5 4.87 .336 
Valid N 
(listwise) 

32     
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 Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

X301 32 4 5 4.87 .336 
X302 32 4 5 4.91 .296 
X303 32 4 5 4.81 .397 
X304 32 4 5 4.86 .336 
X305 32 4 5 4.88 .336 
Valid N 
(listwise) 

32     

 
 
 

ค่าเฉล่ียรายด้าน SD รายด้าน 
1 4.82 1 0.39 
2 4.88 2 0.33 
3 4.87 3 0.34 

ค่าเฉล่ียภาพรวม SD ภาพรวม 
4.85 0.35 
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ประว ัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นายกันตภณ  ช่ืนกล่ินธูป 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2550     สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา  

           โรงเรียนวัดตะโกสูง  (เหรียญอุปถัมภ์)  อำเภอดอนตูม    
                  จังหวัดนครปฐม  
พ.ศ. 2552     สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
           โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม  ตำบลโคกพุทรา    
                  อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง  
พ.ศ. 2554     สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
                  โรงเรียนคงทองวิทยา  อำเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐม  
พ.ศ. 2558     สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี    
           สาขา  สังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
           มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   

 

 


	บทคัดย่อภาษาไทย
	บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
	กิตติกรรมประกาศ
	สารบัญ
	สารบัญตาราง
	สารบัญแผนภูมิ
	บทที่ 1  บทนำ
	ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
	กรอบแนวคิดการวิจัย
	คำถามการวิจัย
	วัตถุประสงค์การวิจัย
	สมมติฐานการวิจัย
	ขอบเขตการวิจัย
	นิยามศัพท์เฉพาะ
	ประโยชน์ที่ได้รับ

	บทที่ 2  วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
	หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสถาพรวิทยา (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
	เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอนแบบอริยสัจ 4
	ความหมายของอริยสัจ 4
	กิจในอริยสัจ 4
	ความหมายการสอนแบบอริยสัจ 4
	ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจ 4
	คุณค่าและประโยชน์ของการสอนแบบอริยสัจ
	งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสอนแบบอริยสัจ 4

	เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีตัวอย่าง
	ความหมายของการเรียนรู้โดยใช้กรณีตัวอย่าง
	ลักษณะของการเรียนรู้โดยใช้กรณีตัวอย่าง
	การสร้างกรณีตัวอย่าง
	องค์ประกอบของการเรียนรู้โดยใช้กรณีตัวอย่าง
	บทบาทของผู้เรียนและครูผู้สอนของการเรียนรู้โดยใช้กรณีตัวอย่าง
	ข้อดีและข้อจำกัดของการจัดการเรียนรู้แบบกรณีตัวอย่าง
	ประโยชน์ของการใช้กรณีตัวอย่าง
	งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้โดยใช้กรณีตัวอย่าง

	เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์
	ความหมายของการคิดวิเคราะห์
	ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์
	ลักษณะของการคิดวิเคราะห์
	องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์
	ขั้นตอนการคิดวิเคราะห์
	ประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์
	งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์


	สรุป
	บทที่ 3  วิธีการดำเนินการวิจัย
	ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
	ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
	ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย
	เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย
	แบบแผนการวิจัย
	สัญลักษณ์ที่ใช้ในการทดลอง
	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	การเก็บรวบรวมข้อมูล
	การวิเคราะห์ข้อมูล

	บทที่  4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
	ตอนที่ 1  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการสอนแบบอริยสัจ 4 โดยใช้กรณีตัวอย่าง
	ตอนที่ 2  ผลการศึกษาพัฒนาการการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ด้วยการสอนแบบอริยสัจ 4  โดยใช้กรณีตัวอย่าง
	ตอนที่ 3  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการสอนแบบอริยสัจ 4 โดยใช้กรณีตัวอย่าง

	บทที่ 5  สรุปผล  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
	สรุปผลการวิจัย
	การอภิปรายผล
	ข้อเสนอแนะ
	ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้
	ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป


	รายการอ้างอิง
	ภาคผนวก
	ภาคผนวก ก  รายชื่อผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	ภาคผนวก ข  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	ภาคผนวก ค  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	ภาคผนวก ง   ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

	ประวัติผู้เขียน

