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ชื่อรายงานการวิจัย รูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองไทยดวยหลักอริยสัจ

ของนิสิตระดับปริญญาตรี สาชาวิชารัฐศาสตร 

ผูวิจัย    ดร.ธงชัย สิงอุดม ดร.สามารถ บุญรัตน และนายธีรวัฒน แสนคํา   

สวนงาน    วิทยาลัยสงฆเลย 
ปงบประมาณ   ๒๕๕๘ 
ทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

บทคัดยอ 
 
  การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค ๑. เพื่อศึกษาพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการ

ปกครองไทยดวยหลักอริยสัจของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร ๒.เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิ

การเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองไทยดวยหลักอริยสัจของนิสิตระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชารัฐศาสตร และ๓.เพื่อเสนอรูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองไทยดวย

หลักอริยสัจของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร            

  ระเบียบการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Design) ซึ่งมีกลุมทดลองแบบกลุม

เดียว (The Posttest Only Control Group Design) โดยใชนิสิตภาคปกติช้ันปที่ จํานวน ๑๐ รูป/

คน การเลือกกลุมตัวอยางและการสุมแบบอยางงายแบบยกช้ันในปการศึกษา ๒๕๕๘ ภาคเรียนที่ ๑ 

ทดสอบกอนและหลังการเรียนการสอนตามแผนการศึกษาดวยการวิเคราะหปญหาทางการเมืองการ

ปกครองไทยโดยใชอริยสัจสี่เปนฐานจํานวน ๑๐ แผนๆ ละ ๓ ช่ัวโมง รวมเวลา ๓๐ ช่ัวโมง โดยจะทํา

การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติคารอยละ (Percentage) คาความถ่ี (Frequency) และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) และขอมูลเชิงเน้ือหาจะวิเคราะหดวยการวิธีพรรณนาความ 

  ผลการวิจัย พบวา ผลการศึกษาการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครอง

ไทยดวยหลักอริยสัจของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร พบวา คะแนนเฉลี่ยของนิสิตจาก

การประเมินพฤติกรรมกอนกิจกรรมการเรียนการสอนที่เรียนในรายวิชาการเมืองการปกครองดวยหลกั

อริยสัจเทากับ ๒.๔๕ และสวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ ๐.๒๘ คิดเปนรอยละ ๖๑.๒๕ ของ

คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน  และ คะแนนเฉลี่ยของนิสิตจากการประเมินพฤติกรรมหลังกิจกรรมการ

เรียนการสอนที่เรียนในรายวิชาการเมืองการปกครองดวยหลักอริยสัจเทากับ ๓.๕๓ และสวนคา

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ ๐.๑๖ คิดเปนรอยละ ๘๘.๐๐ ของคะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน 

ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองไทยดวยหลกัอรยิสจั

ของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร พบวา คะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบเพื่อวัด

ผลสัมฤทธ์ิการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองไทยดวยหลักอริยสัจ กอนเรียนเทากับ 

๒.๔๕ และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ ๐.๒๘ คิดเปนรอยละ ๖๑.๗๕ จากคะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน 



 ข

และคาคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการ

ปกครองไทยดวยหลักอริยสัจ หลักเรียนเทากับ ๓.๕๓  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ ๐.๑๖ คิด

เปนรอยละ ๘๗.๗๕ จากคะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน 

  ผลการศึกษารูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองไทยดวยหลักอริยสัจ

ของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร พบวา ประกอบดวย ๔ รูปแบบ คือ  

  ๑. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ประกอบดวยข้ึนตอนตอการสรางความเขาใจตอ

ประเด็นการเรียนการสอนที่มีความสําคัญตอองคความรูพื้นฐาน มีการวางแผนมีความครอบ  คลุม

ประเด็นแตละปญหาการเมืองการปกครองของไทย ผลการประเมินดานรูปแบบการจัดการเรียนการ

สอนอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยอยูที่ ๔.๐๓   

  ๒. รูปแบบการวิเคราะหตามหลักอริยสัจสี่  ซึ่งผูสอนยกตัวอยางลักษณะของปญหา การจด

บันทึก พรอมกับการวิเคราะหสาเหตุ สรางความคิดสรางสรรคบนความตองการของนิสิตเปนพื้นฐาน

สําคัญ การสรางทางเลือกจากการวิเคราะหกระบวนการขางตนทําใหเห็นภาพความสัมพันธที่ชัดเจน    

ผลการประเมินดานรูปแบบการวิเคราะหตามหลักอริยสัจสี่อยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยอยูที่ ๔.๑๔  

  ๓. รูปแบบการระดมความคิดแบบกลุม การจัดกลุม ๓-๔ รูป/คน เพื่อใหสะดวกตอการ

แลกเปลี่ยนความรูไมมากไมนอยจนเกินไป การสรางกติกาตอการโตแยงประเด็นกันในกลุมจะตองเปด

โอกาสไดอยางเต็มที่ตอการเสนอความคิดเห็นของทุกคนในกลุมไดอยางอิสระ ผลการประเมินดาน

รูปแบบการระดมความคิดแบบกลุมอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยอยูที่ ๓.๙๓   

  ๔. รูปแบบการสรุปประเด็นปญหา พบวา นิสิตสามารถสรุปประเด็นตามลักษณะของปญหา

ที่มีขอความสั้น ๆ ในการอธิบายตามหลักอริยสัจตามลักษณะปญหาที่เกิดข้ึน รูจักตีความใหม ๆ  ใหเขา

กับสถานการณที่เปนจริงพรอมกับอธิบายเช่ือมโยง และเกิดขอสรุปที่เปนประเด็นสําคัญได ผลการ

ประเมินดานรูปแบบการสรุปประเด็นปญหาอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยอยูที่ ๔.๑๐ 

 

คําสําคัญ:  รูปแบบการเรียนการสอน, รายวิชาการเมืองการปกครองไทย , หลักอริยสัจ , 
นิสิตระดับปริญญาตรี ,  สาชาวิชารัฐศาสตร  
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เรียนการสอนที่เรียนในรายวิชาการเมืองการปกครองดวยหลักอริยสัจเทากับ ๓.๕๓ และสวนคา

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ ๐.๑๖ คิดเปนรอยละ ๘๘.๐๐ ของคะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน 

ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองไทยดวยหลกัอรยิสจั

ของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร พบวา คะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบเพื่อวัด

ผลสัมฤทธ์ิการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองไทยดวยหลักอริยสัจ กอนเรียนเทากับ 

๒.๔๕ และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ ๐.๒๘ คิดเปนรอยละ ๖๑.๗๕ จากคะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน 
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และคาคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการ

ปกครองไทยดวยหลักอริยสัจ หลักเรียนเทากับ ๓.๕๓  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ ๐.๑๖ คิด

เปนรอยละ ๘๗.๗๕ จากคะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน 

  ผลการศึกษารูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองไทยดวยหลักอริยสัจ

ของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร พบวา ประกอบดวย ๔ รูปแบบ คือ  

  ๑. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ประกอบดวยข้ึนตอนตอการสรางความเขาใจตอ

ประเด็นการเรียนการสอนที่มีความสําคัญตอองคความรูพื้นฐาน มีการวางแผนมีความครอบ  คลุม

ประเด็นแตละปญหาการเมืองการปกครองของไทย ผลการประเมินดานรูปแบบการจัดการเรียนการ

สอนอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยอยูที่ ๔.๐๓   

  ๒. รูปแบบการวิเคราะหตามหลักอริยสัจสี่  ซึ่งผูสอนยกตัวอยางลักษณะของปญหา การจด

บันทึก พรอมกับการวิเคราะหสาเหตุ สรางความคิดสรางสรรคบนความตองการของนิสิตเปนพื้นฐาน

สําคัญ การสรางทางเลือกจากการวิเคราะหกระบวนการขางตนทําใหเห็นภาพความสัมพันธที่ชัดเจน    

ผลการประเมินดานรูปแบบการวิเคราะหตามหลักอริยสัจสี่อยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยอยูที่ ๔.๑๔  

  ๓. รูปแบบการระดมความคิดแบบกลุม การจัดกลุม ๓-๔ รูป/คน เพื่อใหสะดวกตอการ

แลกเปลี่ยนความรูไมมากไมนอยจนเกินไป การสรางกติกาตอการโตแยงประเด็นกันในกลุมจะตองเปด

โอกาสไดอยางเต็มที่ตอการเสนอความคิดเห็นของทุกคนในกลุมไดอยางอิสระ ผลการประเมินดาน

รูปแบบการระดมความคิดแบบกลุมอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยอยูที่ ๓.๙๓   

  ๔. รูปแบบการสรุปประเด็นปญหา พบวา นิสิตสามารถสรุปประเด็นตามลักษณะของปญหา

ที่มีขอความสั้น ๆ ในการอธิบายตามหลักอริยสัจตามลักษณะปญหาที่เกิดข้ึน รูจักตีความใหม ๆ  ใหเขา

กับสถานการณที่เปนจริงพรอมกับอธิบายเช่ือมโยง และเกิดขอสรุปที่เปนประเด็นสําคัญได ผลการ

ประเมินดานรูปแบบการสรุปประเด็นปญหาอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยอยูที่ ๔.๑๐ 
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ABSTRACT  
 

The objectives of this study are: 1) to study the development of teaching 

and learning Thai Political studies courses using the Four Noble Truths by 

undergraduate students of Political Science, 2) to study the effectiveness of teaching 

and learningThai Political studies courses using the Four Noble Truths by 

undergraduate students of Political Science, and 3) to propose a model for the 

teaching and learning model of Thai Political studies courses using the Four Noble 

Truths by undergraduate students of Political Science. 

  The quasi-experimental research methods (Quasi-Experimental Design),which 

has a single experimental group (The Posttest Only Control Group Design): using 10 

regular class students of the academic year; the selection of a sample group and a 

simple random sampling model by raising the level of the academic year 2558, first 

semester;having tests before and after the courses, according to the academic study 

year plan; by analysing the problems of Thai politics using The Four Noble Truth as 

the basis;in the amount of 10 sheets, 3 hours for each sheet, amounting to a total 

time of 30 hours.The data was analysed using percentage, frequency, and standard 

deviation and the data was analysed using descriptive analysis. 
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  The research results  

The results of the study on the development of teaching and learning Thai 

Political studies courses using the Four Noble Truths by undergraduate students of 

Political Science are as follows: 

  By assessing their behaviour before activities of teaching and learning in the 

course of Thai political studies using the Four Noble Truths:the mean score of 

students was 1.45, the standard deviation was equal to 0.28, at a percentage of 

61.25% from a full score of 50 points. 

  By assessing their behaviour after activities of teaching and learning in the 

course of Thai political studies using the Four Noble Truths: the mean score of 

students was 3.53, the standard deviation was equal to 1.16, at a percentage of 

88.00%, from a full score of 50 points. 

The results of the study on the effectiveness of teaching and learning Thai 

Political studies courses using the Four Noble Truths by undergraduate students of 

Political Science are as follows: 

  By tests measuring the rate of success before activities of teaching and 

learning in the course of Thai Political studies using the Four Noble Truths by 

undergraduate students in Political Science: the mean score was 2.45, the standard 

deviation was 0.28, at a percentage of 61.75%, from a full score of 40 points. 

By tests measuring the rate of success after activities of teaching and learning in the 

course of Thai Political studies using the Four Noble Truths by undergraduate 

students of Political Science: the mean score was 3.53, the standard deviation was 

0.16, at a percentage of 87.75%, from a full score of 40 points. 

The results found on the study of the teaching and learning model of Thai 

Political studies courses using the Four Noble Truths by undergraduate students of 

Political Science consists of four models, which are: 

  1. The management model of teaching and learning consists of: steps on 

raising awareness on issues that are important to teaching and learning for basic 

knowledge; planning and covering points of each problem in Thai politics. Results of 

the evaluation on the management model of teaching and learning had a high level, 

with a mean of 4.03. 
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  2. Analytical modelling based on the Four Noble Truths:done by instructors 

giving examples of problems;note taking, along with root cause analysis; creative 

thinking based on the fundamental needs of students; and depicting relationships 

clearly by making choices using the analytical methods mentioned above. Results of 

the evaluation of the analysis model based on the Four Noble Truths was at a high 

level, with a mean of 4.14. 

  3. Method of innovative brainstorming in groups:Groups of 3-4 persons; to 

facilitate the exchange of knowledge, by neither too much nor too little; and 

establishing rules for debating each issue in groupscreating complete opportunities 

for the opinions of everyone to be formed independently. Results of the evaluation 

of innovative brainstorming in groups was at a high level, with a mean of 3.93. 

  4. Method of summarising points of a problem found that: students are able 

to summarize the nature of the problem with a brief statement; describing, in the 

manner of the Four Noble Truths, characteristics of a problem; knowing how to form 

new interpretations to a real situation, ready with interconnecting descriptions; and 

forming conclusions that could be key points. Results of the evaluation on 

summarising points of a problem was at a high level, with a mean of 4.10. 

 

Keywords: teaching and learning model, Thai Polit ical studies courses, 

the Four Noble Truths, undergraduate students, Polit ical 

Science 
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๔.๔  วิเคราะหผลสัมฤทธ์ิการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองไทยดวยหลักอริยสัจกอน

เรียนและหลังเรียน ๘๖ 

๔.๕  ผลสัมฤทธ์ิของแผนการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองไทยดวยหลักอริยสัจกอน

เรียนและหลังเรียน ๘๖ 

๔.๖ ผลการเปรียบเทียบรูปแบบกอนและหลังการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองไทยดวย

หลักอริยสัจของนิสิตระดับปรญิญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร ๙๑ 

๔.๗ สถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ๙๒ 

๔.๘ ผลของคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่มีตอรูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการ

ปกครองไทยดวยหลักอริยสจัโดยรวมทุกดาน ๙๒ 

๔.๙ ผลของคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่มีตอรูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการ

ปกครองไทยดวยหลักอริยสจัดานรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ๙๓ 

๔.๑๐ ผลของคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่มีตอรูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการเมือง

การปกครองไทยดวยหลกัอริยสัจดานรูปแบบการวิเคราะหตามหลักอริยสัจสี ่ ๙๔ 

๔.๑๑ ผลของคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่มีตอรูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการเมือง

การปกครองไทยดวยหลกัอริยสัจดานรูปแบบการระดมความคิดแบบกลุม ๙๕ 

๔.๑๒ ผลของคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่มีตอรูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการเมือง

การปกครองไทยดวยหลกัอริยสัจดานรูปแบบการสรุปประเด็นปญหา ๙๖ 



 

 

ญ

สารบัญภาพ 

 

หนา 

ตารางท่ี  

๒.๑  การจัดการเรียนการสอน ๒๕ 

๒.๒  แสดงเครื่องมือวัดผลการเรียนรู ๓๗ 

๒.๓  แสดงลักษณะการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูในช้ันเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ๓๙ 

๒.๒  กรอบแนวคิดการวิจัย ๗๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ฎ

อักษรยอช่ือคัมภีร 

  อักษรยอในวิทยานิพนธเลมน้ี ผูวิจัยไดใชคัมภีรพระไตรปฎกมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 

๒๕๓๙  ฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาบาลี พ.ศ.๒๕๓๕ ในวิทยานิพนธน้ี ผูวิจัยใชอางอิงแบบ ๔ ตอน

คือ ช่ือยอคัมภีร/เลม/ขอ/หนา เชน สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๗๐๓/๕๔๓. หมายถึง เลมที่ ๑๙ (ภาษาไทย) 

ขอที่ ๑๗๐๓ หนาที่ ๕๔๕ เปนตน 

 

พระวินัยปฎก 

วิ .มหา. (ไทย)   =  พระวินัยปฎก มหาวิภังค  (ภาษาไทย) 

 

พระสุตตนัตปฎก 

ม.มู. (ไทย)   =  สุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก (ภาษาไทย) 

ขุ.ป. (บาลี)   =  สุตฺตนฺตปฏก ขุทฺทกนิกาย ปฏิสมฺภิทามคฺคปาล (ภาษาบาล)ี 

ที.มหา. (ไทย)   =  สุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวารวรรค (ภาษาไทย) 

สํ.ม. (ไทย)   =  สุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค (ภาษาไทย) 

สํ .ม. (บาลี )     =  สุ ตฺตนฺตปฏก สํ ยุ ตฺตนิกาย มหาวารวคฺคปาลิ  (ภาษาบาลี )  

 

 



 
๑ 

 

บทท่ี ๑ 

บทนํา 

 

๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๔๙ ไดบัญญัติไววา บุคคล

ยอม มีสิทธิเสมอกัน ในการรับการศึกษาข้ันพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป ที่รัฐจะตองจัดให อยางทั่วถึง 

และมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย๑   พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  และแกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติสาระที่สอดคลองกับรัฐธรรมนูญไวในมาตรา ๑๐ วาการ

จัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ัน พื้นฐานไมนอยกวาสบิสองป 

ที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึง มีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย๒  จากสาระสําคัญของรัฐธรรมนูญ และ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติดังกลาว นําไปสูนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของไทย ซึ่งมี

เปาหมายในการปฏิรูปการศึกษาอยู ๒ ประเด็น คือ ความเสมอภาคของประชากรวัยเรียน ที่มีโอกาส

เขารับการศึกษา โดยเปนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานที่เทาเทียมกันคุณภาพการศึกษาของ 

ประชากรวัยเรียนที่มีคุณลักษณะเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรม 

จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขการจัดการเรียนรู

เพื่อใหผูเรียนมีคุณลักษณะเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งราง กาย จิตใจ สติปญญาความรู คุณธรรม มี

จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

ไดกําหนดการจัดระบบโครงสราง กระบวนการจัดการศึกษา ไวในมาตรา ๙ (๑), (๕) และ(๖) วาใหยึด

หลักการมีเอกภาพดานนโยบาย มีความหลากหลายในการปฏิบัติมีการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง 

ๆ มาใชในการจัดการศึกษา และการมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรตาง ๆ  นอกจากน้ี

หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔  ยังไดกําหนดจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาข้ัน

พื้นฐานวา มุงพัฒนาคนไทย ใหเปนมนุษย  ที่สมบูรณ เปนคนดี มีปญญา มีความสุข และมีความเปน

ไทยมีศักยภาพในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ  การประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการกระทรวง ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ทําใหมีการโอนสถานศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ

การประถมศึกษาแหงชาติ และของ กรม สามัญศึกษามาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

                                                
๑ราชกิจจานุเบกษา, รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ

คณะรัฐมนตรี, ๒๕๕๐), หนา ๘. 
๒ฝายวิชาการสํานักพิมพเดอะบุคส, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ (แกไขเพิ่มเติม

(ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕), (กรุงเทพมหานคร : รุงเรืองสาสนการพิมพ, ๒๕๔๕), หนา ๗.  



 
๒ 

 

พื้นฐานโดยมีรูปแบบการ บริหารเปนเขตพื้นที่การศึกษาและใหสถานศึกษาข้ันพื้นฐานทุกแหง มีสภาพ

เปนนิติบุคคล๓
 

สภาพปญหาในการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนการพัฒนาระบบทักษะการวิเคราะหเกิด

ปญหาอยางมาก การขาดทักษะการคิดวิเคราะห (Lack of Critical Thinking) เปนปญหาใหญของ

สังคมไทยในปจจุบัน เด็กปฐมวัยเกิดมาพรอมกับเซลลสมอง 1 แสนลานเซลลที่พรอมไดรับการพัฒนา

อยางเหมาะสม เพื่อใหมีพื้นฐานของสมองที่เอื้อตอการเรียนรูโดยสัมพันธกับการพัฒนาดานรางกาย 

ดานอารมณ จิตใจ และดานสังคม การคิดเปนหัวใจของการพัฒนาในทุกๆดาน เด็กปกติและเด็กพิเศษ

ทุกคนควรไดรับการประเมินและสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห เพื่อใหเขาประสบความสําเร็จและ

กาวหนาในการเรียนรูและอยูรอดทั้งในวันน้ีและในอนาคต๔ นอกจากน้ียังมขีอสังเกตุวาสภาพการขาด

ทักษะการวิเคราะหจะเกิดมาจาก ๖ ประการ ไดแก ๑. การจัดการเรียนการสอนในปจจุบันสอนให

เด็กทองจําหรือคิดวิเคราะห ทิศทางที่ถูกตองควรเปนอยางไร การจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับ

หลักสูตรหรือไม ๒. การออกขอสอบทั้งแบบทดสอบทางการศึกษาแหงชาติข้ันพื้นฐานหรือโอเน็ต การ

ทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ (PAT) สอดคลองกับที่

สอนหรือไม ๓. เด็กไทยเรียนในหองเรียนมากเกินไปหรือไม และจะทําอยางไรใหเด็กเรียนในหองเรียน

นอยลงแลวมีเวลาทํากิจกรรมนอกหองเรียนเพิ่มข้ึน ๔. ระบบการคัดเลือกเขาเรียนตอระดับอุดมศึกษา 

มีความเหมาะสมหรือยัง สอดคลองกับสิ่งที่ควรจะเปนหรือไม ๕. สถาบันอุดมศึกษาผลิตผูเรียนที่ไมมี

คุณภาพตรงตามความตองการของประเทศ ๖. ระบบการประเมินการวัดผล หรือการประเมิน

สถานศึกษาเที่ยงตรงยังไมถูกตองและเหมาะสม๕ แตถึงอยางไรก็ตามหากยังมีการจัดการเรียนการ

สอนในลักษณะอยางน้ีตอไปจะสงผลกระทบผลเสียตอระบบการศึกษาไทยอยางหลักเลี่ยงมิได ซึ่ง

ผลการวิจัยบางฉบับก็พบวิธีในการพัฒนาทักษะระบบความคิดใหกับนักศึกษาไดอยางนาพอใจซึ่ง

พบวา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูแบบรวมมือดวยวิธีการแบงกลุมผลสัมฤทธ์ิและความสามารถในการ

คิดวิเคราะหหลังเรียนจะสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ในดานความพึงพอใจ 

นักศึกษาที-เรียนวิชาการปฐมพยาบาลและการพยาบาลพื้นฐาน ซึ่งเรียนรูแบบรวมมือดวยวิธีการ

แบงกลุมผลสัมฤทธ์ิซึ่งมีรายการประเมิน 12 ขอ ทุกขอจะอยูในระดับความพึงพอใจมากอาจจะเปน

                                                
๓สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต,ิ การบริหารงานวิชาการ, (กรุงเทพมหานคร  : สาม

เจริญพานิช, ๒๕๔๑), หนา ๑๐-๑๑.  

  
๔ พิทยาภรณ มานะจุติ, การขาดทักษะการคิดวิเคราะห (Lack of Critical Thinking), [ออนไลน], 

แหลงขอมูล : http://taamkru.com/th/การขาดทักษะการคิดวิเคราะห/  [๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘]. 

  
๕จุรินทร ลักษณวิศิษฏ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ, แกปญหา ทักษะ การคิด วิเคราะหของ

เด็กไทย, [ออนไลน], แหลงขอมูล : https://blog.eduzones.com/ezine/32226  [๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘]. 



 
๓ 

 

เพราะการสอนวิธีแบบรวมมือนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนได

เลือกกิจกรรมตามความสมัครใจ และยังมีพฤติกรรมในการรวมกลุมไดดียิงข้ึนอีกดวย๖ 

 รายวิชาการเมืองการปกครองของประเทศไทยเปนการศึกษาความรูทั่วไปเกี่ยวกับ

การเมืองและการปกครองเกี่ยวกับรูปแบบการปกครองตาง ๆ พัฒนาการการเมืองการปกครองของ

ไทยต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน สถาบันทางการเมืองตาง ๆ ที่เปนตัวแทนในการใชอํานาจทางการ

ปกครอง และการปกครองของไทย กระบวนการทางการเมืองของไทย การจัดระเบียบการปกครอง 

และพระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครองซึ่งจะตองพัฒนานิสิตใหสามารถคนควาหาขอเท็จจริง 

คิดวิเคราะห สังเคราะห และสามารถนําความรู ทักษะ มีความเขาใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง

ไทย พรอมทั้งสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได และคุณสมบัติของความเปนพลเมืองที่ดีในระบอบ

การปกครองแบบประชาธิปไตยในประเทศไทย รวมทั้งตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม 

เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต วินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคมมีภาวะ

ความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับความ สําคัญ

เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 

เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 

  วิทยาลัยสงฆเลยต้ังอยูที่ ๑๑๙ หมูที่ ๕ ตําบลศรีสองรัก อําเภอเมือง จังหวัดเลยไดทําการ

เปดการเรียนการสอนสาขาวิชารัฐศาสตรของต้ังแตป พ.ศ.๒๕๔๙ ซึ่งปจจุบันมีจํานวนนิสิตภาคปกติ

จํานวน ๗๘ ภาคเสาร-อาทิตยจํานวน ๗๙ รวมทั้งหมดจํานวน ๑๕๗ รูป/คน เพื่อใหการจัดการศึกษา

และพัฒนากระบวนการเรียนรู โดยบูรณาการวิชาการดานพระพุทธศาสนาเขากับศาสตรสมัยใหมทั้ง

ภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ผานกระบวนการศึกษา คนควา วิจัย และการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อ

กาวไปสูความเปนเลิศทางวิชาการ และเพื่อสรางองคความรูใหมในการพัฒนา มนุษย สังคม และ

สิ่งแวดลอม ใหอยูรวมกันไดอยางสมดุล และสันติสุข 

  จะเห็นไดวาองคความรูทางการเมืองการปกครองไทยจะตองมีความเขาใจในระดับที่สูงมาก

จึงจะสามารถใชทักษะในการวิเคราะหปญหาทางการเมืองการปกครองอยางชํานาญและรูเทาทันตอ

การเปลี่ยนแปลงตามบริบททางสังคมน้ัน ๆ หากนิสิตระดับปริญญาตรทีี่ศึกษาในสาขาวิชารัฐศาสตรมี

การพัฒนาทักษะการวิเคราะหในรายวิชาการเมืองการปกครองจะชวยใหเกิดความเขาใจและใช

ศักยภาพของตนเองในการทําความเขาใจในระบอบประชาธิปไตยที่ถูก ฉะน้ัน ผูวิจัยจึงไดมองเห็น

คุณคา และศักยภาพที่จะสามารถจะพัฒนาการเรียนการสอนวิชาการเมืองการปกครองไทยของนิสิต

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร ใหสามารถจะกําหนดหลักการและกระบวนวิธีการที่จะนําไปสู

                                                
  

๖มงคล นราศรี, การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักศึกษาที่

ไดรับการเรียนรูแบบรวมมือดวยวิธีแบงกลุมผลสัมฤทธ์ิ วิชาการปฐมพยาบาลและการพยาบาลพื้นฐาน, วิทยานิพนธ

สาธารณสุขชุมชนบัณฑิต, (คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ, ๒๕๕๔), หนา ข. 



 
๔ 

 

การวิเคราะหอยางมีเหตุผลดวยการนําหลักอริยสัจทั้ง ๔ ประการ ไดแก ทุกข คือ การกําหนดปญหา

ทางการเมืองการปกครอง ที่ชวยใหผูสอนกําหนดบทเรียน การนําเสนอปญหาอยางละเอียด และชวย

ใหผูสอนชวยผูเรียนใหไดศึกษาพิจารณาดูปญหาที่เกิดข้ึนดวยตนเอง สมุทัย คือ การต้ังสมมติฐานเพื่อ

หาคําตอบ ทําใหผูสอนชวยใหผูเรียนใหไดพิจารณาดวยตัวเองวาสาเหตุของปญหา และผูสอนชวย

ผูเรียนใหไดเกิดความเขาใจและตระหนักวาในการแกปญหาใด ๆ นิโรธ คือ การทดลองเก็บขอมูลหรือ

การกําหนดเปาหมายใหชัดเจน ใชเทคนิคการแบงงานและการทํางานเปนกลุมและเสนอแนะวิธีการจด

บันทึกขอมูลผูสอน และมรรค คือการวิเคราะหขอมูลและอุปสรรค รวมทั้งการวิเคราะหแนวทางแกไข

ปญหาทางการเมืองการปกครองเปนการชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจและสรุปไดผูเรียนชวยกัน

กําหนดแนวทางในการปฏิบัติ และลงมือปฏิบัติตามแนวทางน้ันโดยทั่วกันของนิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร 

วิทยาลัยสงฆเลยไดอยางไร 

 

๒. วัตถุประสงคการวิจัย  

  ๒.๑ เพื่อศึกษาพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองไทยดวยหลัก

อริยสัจของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร  

  ๒.๒ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองไทยดวยหลัก

อริยสัจของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร  

  ๒.๓  เพื่อเสนอรูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองไทยดวยหลัก

อริยสัจของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร  

 

๓. ขอบเขตการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดใชรูปแบบการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental 

Design) มีกลุมทดลองแบบกลุมเดียวทดสอบกอนและหลังการเรียนการสอน (The Posttest Only 

Control Group Design)  ดังตอไปน้ี 

 ๓.๑ ขอบเขตดานเน้ือหา 

 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตเน้ือหา โดยทบทวนเอกสาร ตํารา หนังสือ 

บทความวิชาการ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยศึกษาเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวของกับ แนวคิดเกี่ยวกับ

รูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองไทยดวยหลักอริยสัจของนิสิตระดับปรญิญาตร ี

สาขาวิชารัฐศาสตร ดังน้ี ไดแก รูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองไทยดวยหลัก

อริยสัจของนิสิตระดับปริญญาตรี สาวิชารัฐศาสตร และขอบเขตเน้ือหาทางดานหลักพุทธธรรมที่มุง

การนําหลักอริยสัจ ๔ ประการ ไดแก รูปแบบการวิเคราะหปญหาทางการเมืองการปกครองไทย 

รูปแบบการวิเคราะหสาเหตุของปญหาทางการเมืองการปกครองไทย รูปแบบการวิเคราะหเปาหมาย



 
๕ 

 

ทางการเมืองการปกครองไทย และรูปแบบการวิเคราะหแนวทางการแกไขปญหาทางการเมืองการ

ปกครองไทย 

 ๓.๒  ขอบเขตดานประชากร ไดแก นิสิตระดับปริญญาตรีช้ันปที่ ๔ ภาคปกติของ

วิทยาลัยสงฆ สาขาวิชารัฐศาสตรการปกครอง คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย จํานวน ๑๐ รูป/คน 

 ๓.๔  ขอบเขตดานสถานท่ี ไดแก สาขาวิชารัฐศาสตร วิทยาลัยสงฆเลย วิทยาเขต

ขอนแกน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

  ๓.๕ ขอบเขตดานระยะเวลา ต้ังแตเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 

๒๕๕๘ รวมระยะเวลา ๔ เดือน 

 

๔. นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 

  รูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง การนํารูปแบบการนําหลักอริยสัจ ๔ มาใชในการ

เรียนการการสอนประกอบดวย รูปแบบการวิเคราะหปญหาทางการเมืองการปกครองไทย รูปแบบ

การวิเคราะหสาเหตุของปญหาทางการเมืองการปกครองwmp รูปแบบการวิเคราะหเปาหมายทาง

การเมืองการปกครอง และรูปแบบการวิเคราะหแนวทางการแกไขปญหาทางการเมืองการปกครอง

ไทยมาใชในการเรียนการสอนใหกับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตรการปกครอง 

 การพัฒนาการเรียนการสอน หมายถึง การนํากระบวนวิธีการตามหลักอริยสัจสี่มาใชในการ

วิเคราะหปญหาทางการเมืองปกครองของประเทศไทยของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร

การปกครอง วิทยาลัยสงฆเลย 

  วิชาการเมืองการปกครอง หมายถึง วิชาที่มีเน้ือการเรียนการสอนหลักสูตรพุทธศาสตร

บัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตรการปกครองแบบประชาธิปไตยในประเทศไทย เชน เน้ือหาของการ

พัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย อุดมการณทางการเมือง สถาบันทางการเมือง และการ

ปกครองของไทย กระบวนการทางการเมืองของไทย การจัดระเบียบการปกครองของไทย และ

พระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครองของไทย  

  การวิเคราะหตามหลักอริยสัจ หมายถึง การเพิ่มทักษะระบบการวิเคราะหดวยหลักการ 

และกระบวนวิธีการที่จะนําไปสูการวิเคราะหอยางมีเหตุผลประกอบดวย ๔ ข้ันตอน ไดแก ข้ันที่ ๑ 

การทําความเขาใจในบริบทการเรียนการสอนเบื้องตนพรอมกับแจกใบประเมินผลความรูเพือ่วิเคราะห

สภาพปญหา และสาเหตุของปญหาที่เกิดข้ึนทางการเมืองการปกครองไทย ข้ันที่ ๒ การระดมความคิด

แบบวิเคราะหเกี่ยวกับเปาหมายและวิธีการแกไขปญหาทางการเมืองการปกครองของไทย ข้ึนตอนที่ 

๓ การสรุปออกมาเปนประเด็นปญหาเพื่อขมวดสภาพปญหาเปนกลุม ๆ ข้ันที่ ๓ การประเมินผลการ

วิเคราะหและการสังเกตการณรวมของนิสิตในความสนใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ 



 
๖ 

 

  นิสิตระดับปริญญาตรี หมายถึง นิสิตระดับปริญญาตรี(ภาคปกติ) ที่ศึกษาในภาคปกติของ

สาขาวิชารัฐศาสตรการปกครองในวิทยาลัยสงฆเลย 

 ผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอน หมายถึง ความสําเร็จของการนํารูปแบบการเรียนการสอน

มาเพิ่มระดับของทักษะใหกับนิสิตปริญญาตรี สาขารัฐศาสตรใหดีข้ึนโดยการนําหลักอริยสัจมาใชใน

การวิเคราะหปญหาทางการเมืองการปกครองของประเทศไทย 

  ทักษะการวิเคราะห หมายถึง ความสามารถในการคนควาหาขอเท็จจริง คิดวิเคราะห 

สังเคราะห สามารถนําความรู ทักษะ และความเขาใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทยจนสามารถ

วิเคราะหสถานการณทางการเมืองในปจจุบันและนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

  

๕.ประโยชนที่ไดรบัจากการวิจัย 

 ๕.๑ ทําใหทราบพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองไทยดวยหลัก

อริยสัจของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร  

 ๕.๒ ทําใหทราบผลสัมฤทธ์ิการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองไทยดวยหลัก

อริยสัจของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร  

 ๕.๓ ทําใหทราบรูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองไทยดวยหลัก

อริยสัจของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร  

 ๕.๔ ผลการวิจัยจะเปนประโยชนตอการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการ

ปกครองไทยดวยหลักอริยสัจของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร และสถาบันทางการศึกษา

อื่นๆ ได 

 



บทท่ี ๒ 

เอกสาร และงานวจิัยท่ีเกี่ยวของ 
 

 บทน้ีเปนการวิเคราะหแนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับรูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการเมือง

การปกครองดวยหลักอริยสัจของนิสิตระดับปริญญาตรี สาชาวิชารัฐศาสตร วิทยาลัยสงฆ มาเสนอไวโดย

การรวบรวมเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของผูศึกษาไดแบงเน้ือหาออกเปน ๕  สวน ดังน้ี แนวคิดเกี่ยวกับ

รูปแบบการพัฒนาการเรียนการสอน แนวคิด และทฤษฎีการเมืองการปกครอง กระบวนการเรียนการสอน

ตามหลักอริยสัจสี่ งานวิจัยที่เก่ียวของ และกรอบแนวคิดการวิจัย ซึ่งม่ีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 

๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาการเรียนการสอน 

  ๒.๑.๑ แนวคิดรูปแบบการเรียนการสอน 

   แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการพัฒนาการเรียนการสอนเปนอีกแนวคิดที่มุงใหคุณคาตอการพัฒนา

ผูเรียนซึ่งสวนใหญจะถูกอธิบายไดโดยสายศึกษาศาสตรหรือคุรุศาสตร หรือการวิจัยในชั้นเรียนมากกวาใช

ในลักษณะอ่ืน ๆ ซึ่งผูวิจัยจะไดนํามาเสนอองคความรูไวดังนี้ 

  แนวคิดของ จอยสและ วิลส  ไดพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนมโนทัศนน้ีขึ้นโดยใชแนวคิด

ของบรุนเนอร กูดนาว และออสติน เกี่ยวกับการเรียนรูมโนทัศนที่วา การเรียนรูมโนทัศนของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

น้ัน  สามารถทําไดโดยการคนหาคุณสมบัติเฉพาะที่สําคัญของสิ่งน้ันเพ่ือใชเปนเกณฑในการจําแนกสิง่ทีใ่ช

และไมใชสิ่งน้ันออกจากกัน๑   

  ๑) วัตถุประสงคของรูปแบบเพ่ือชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูมโนทัศนของเนื้อหาสาระตาง 

ๆ  อยางเขาใจและสามารถใหคํานิยามของมโนทัศนนั้นไดดวยตนเอง 

  ๒) รูปแบบกระบวนการเรียนการสอน ประกอบดวย ๖ ขั้นตอน ไดแก 

  ขั้นที่ ๑ ผูสอนเตรียมขอมูลสําหรับใหผูเรียนฝกหัดจําแนก ผูสอนเตรียมขอมูล  ๒  ชุด  ชุด

หนึ่งเปนตัวอยางของมโนทัศนที่ตองการสอน  อีกชุดหนึ่งไมใชตัวอยางของมโนทัศนที่ตองการสอน ในการ

เลือกตัวอยางขอมูล  ๒  ชุดขางตน  ผูสอนจะตองเลือกหาตัวอยางที่มีจํานวนมากพอที่จะครอบคลุม

ลักษณะของมโนทัศน ที่ตองการน้ัน ถามโนทัศนที่ตองการสอนเปนเรื่องยากหรือซับซอนหรือเปน

นามธรรมอาจ ใชวิธี การยกเปนตัวอยางเรื่องสั้น ๆ ที่ผูสอนแตงขึ้นเองนําเสนอแกผูเรียน ,   ผูสอนเตรียม

                                                        

 
๑
ทิศนา  แขมณี, ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดของไทยเกี่ยวกับการคิดและพัฒนาการคิด ในวิทยาการดาน

ความคิด, (กรุงเทพมหานคร : เดอะมาสเตอรกรุปแมเนจเมนท, ๒๕๔๔), หนา ๒๒๓.   



 

๘ 
 

สื่อการสอนที่เหมาะสมจะใชประกอบนําเสนอตัวอยางมโนทัศน เพื่อแสดงใหเห็นลักษณะตาง ๆ  ของมโน

ทัศนที่ตองการสอนอยางชัดเจน    

  ขั้นที่ ๒  ผูสอนอธิบายกติกาในการเรียนใหผูเรียนรูและเขาใจตรงกันผู สอนชี้แจงวธิกีารเรยีนรู

ใหผูเรียนเขาใจกอนเริ่มกิจกรรมโดยอาจสาธิตวิธี การและลองใหผูเรียนลองทําตามที่ผูสอนบอกจนกระทัง่

ผูเรียนเกิดความเขาใจ พอสมควร    

 ขั้นที่ ๓  ผูสอนเสนอขอมูลตัว อยางของมโนทัศนที่ตองการสอน  และขอมูลที่ไมใชตัวอยาง

ของมโนทัศนที่ตองการสอนการนํา เสนอขอมูลตัวอยางน้ีทําไดหลายแบบ   แตละแบบมีจุดเดน  จุดดอย

ดังตอไปน้ี นําเสนอขอมูลที่เปนตัวอยางของสิ่งที่จะสอนทีละขอมูลจนหมดทั้งชุด  โดยบอกใหผูเรียนรูวา

เปนตัวอยางของสิ่งที่จะสอนแลวตามดวยการนําเสนอ ขอมูลที่ไมใชตัวอยางของสิ่งที่จะสอนแตละ

ขอมูล จนครบหมดทั้งชุดเชนกันโดยบอกใหผูเรียนรูวาตัวอยางชุดหลังน้ีไมใชชุดที่จะสอนผูเรยีนตองสงัเกต

ตัวอยางทั้ง  ๒  ชุด   และคิดหาคุณสมบัติรวมและคุณสมบัติที่แตกตางกัน   เทคนิควิธีนี้ชวยใหผูเรียน

สรางมโนทัศนไดเร็ว  แตใชกระบวนการคิดนอย ,เสนอขอมูลที่ใชและไมใชตัวอยางของสิ่งที่จะสอน

สลับกันไปจนครบ  เทคนิควิธีน้ีชวยสรางมโนทัศนไดชากวาเทคนิคแรก   แตไดใชกระบวนการคดิมากกวา,

เสนอขอมูลที่ใชและไมใชตัวอยางของสิ่งที่จะสอนทีละ  ๑  ขอมูล   แลวเสนอขอมูลที่เหลือทั้งหมดทีละ

ขอมูลโดยใหผูเรียนตอบวาขอมูลแตละ ขอมูลที่เหลือน้ันใชหรือไมใชขอมูลที่จะสอน   เม่ือผูเรียน

ตอบ  ผูสอนจะเฉลยวาผูเรียนตอบถูกหรือผิด   วิธีน้ีผูเรียนจะไดใชกระบวนการคิดในการทดสอบ

สมมติฐานของตนไปทีละขั้นตอน ,เสนอขอมูลที่ใชและไมใชตัวอยางของสิ่งที่จะสอนทีละ  ๑  ขอมูล  แลว

ใหผูเรียนชวยกันยกตัวอยางขอมูลที่ผูเรียนคิดวาใชตัวอยางของ สิ่งที่จะสอน โดยผูสอนจะเปนผูตอบวาใช

หรือไมใช วิธีน้ีผูเรียนจะมีโอกาสคิดมากขึ้น, 

  ขั้นที่ ๔ ใหผูเรียนบอกคุณสมบัติเฉพาะของสิ่งที่ตองการสอนจากกิจกรรมที่ผานมาในขั้นตน 

ๆ  ผูเรียนจะตองพยายามหาคุณสมบัติเฉพาะตัวของตัวอยางที่ใชและไมใชสิ่งที่ ผูสอนตองการสอนและ

ทดสอบคําตอบของตน หากคําตอบของตนผิดผูเรียนก็จะตองหาคําตอบใหมซึ่งก็หมายความวาตองเปลีย่น

สมมติฐานที่เปนฐานของคําตอบเดิมซึ่งก็จะมาจากคุณสมบัติเฉพาะของสิ่งนั้นน่ันเอง,  

  ขั้นที่ ๕ ใหผูเรียนสรุปและใหคําจํากัดความของสิ่งที่ตองการสอนเม่ือผูเรียนไดรายการของ

คุณสมบัติเฉพาะของสิ่งที่ตองการสอนแลวผูสอนใหผูเรียนชวยกันเรียบเรียงใหเปนคํานิยามหรือจํากัด

ความ 

 ขั้นที่ ๖   ผูสอนและผูเรียนอภิปรายรวมกันถึงวิธีการที่ผูเรียนใชในการแสวงหาคําตอบ ให

ผูเรียนไดเรียนรูเก่ียวกับกระบวนการคิดของตัวเองเน่ืองจากผูเรียนเกิดการเรียนรูมโนทัศน   จากการคิด

วิเคราะห  และตัวอยางที่หลากหลาย  ดังน้ันผลที่ผูเรียนจะไดรับโดยตรง คือ จะเกิดความเขาใจในมโน



 

๙ 
 

ทัศนน้ัน  และไดเรียนรูทักษะการสรางมโนทัศนซึ่งสามารถนําไปใชในการทําความเขาใจ มโนทัศนอ่ืน 

ๆ  ตอไปได  รวมทั้งชวยพัฒนาทักษะการใชเหตุผลโดยการอุปนัย (inductive  reasoning)  

อีกดวย 

 Gangnes Insfructional Mode ๒ อธิบายวา ปรากฏการณเรียนรูมีองคประกอบ  ๓  สวน 

คือ 

 ๑) ผลการเรียนรูหรือความสามารถดานตาง ๆ ของมนุษย  ซึ่งมีอยู  ๕  ประเภท คือ         

(๑) ทักษะทางปญญา  (Intellectual  skill) ซึ่งประกอบดวยการจําแนกแยกแยะ  การสรางความคิดรวบ

ยอด   การสรางกฎ  การสรางกระบวนการหรือกฎชั้นสูง  (๒) กลวิธีในการเรียนรู (Cognitive  strategy) 

(๓) ภาษาหรือคําพูด (verbal  information) (๔) ทักษะการเคลื่อนไหว (motor  skills) และ (๕) และ

เจตคติ (attitude)  

 ๒) กระบวนการเรียนรูและจดจําของมนุษย  มนุษยมีกระบวนการจัดกระทําขอมูลใน

สมอง   ซึ่งมนุษยจะอาศัยขอมูลที่สะสมไวมาพิจารณาเลือกจัดกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  และในขณะที่

กระบวนการจัดกระทําขอมูลภายในสมองกําลังเกิดขึ้น   เหตุการณภายนอกรางกายมนุษยมีอิทธิ พลตอ

การสงเสริมหรือการยับยั้งการ เรียนรูที่เกิดขึ้นภายในได   ดังน้ันในการจัดการเรียนการสอน กานเยจึงได

เสนอแนะวา  ควรมีการจัดสภาพการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับการเรียนรูแตละประเภท   ซึ่งมี

ลักษณะเฉพาะที่แตกตางกัน  และสงเสริมกระบวนการเรียนรูภายในสมอง   โดยการจัดสภาพภายนอกให

เอ้ือตอกระบวนการเรียนรูภายในของผูเรียน 

 วัตถุประสงคของรูปแบบเพ่ือชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูเนื้อหาสาระตาง ๆ ไดอยาง

ดี รวดเร็วและสามารถจดจําสิ่งที่เรียนไดนานกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบกานิเยประกอบดวย

การดําเนินการเปนลําดับขั้นตอนรวม  ๙  ขั้น   ดังน้ี   

  ขั้นที่ ๑   การกระตุนและดึง ดูดความสนใจของผูเรียนเปนการชวยใหผูเรียนสามารถรับสิ่ง

เรา  หรือสิ่งที่จะเรียนรูไดดี   

  ขั้นที่ ๒   การแจงวัตถุประสงคของบทเรียนใหผูเรียนทราบเปนการชวยใหผูเรียนไดรับรูความ

คาดหวัง  

  ขั้นที่ ๓   การกระตุนใหระลึกถึงความรูเดิมเปนการชวยใหผูเรียนดึงขอมูลเดิมที่ อยูในหนวย 

ความจําระยะยาวใหมาอยูในหนวยความจําเพ่ือใชงาน (working  memory) ซึ่งจะชวยใหผู เรียนเกิด

ความพรอมในการเชื่อมโยงความรูใหมกับความรู เดิม  

                                                        

 
๒
เร่ืองเดียวกัน, หนา ๒๒๕. 



 

๑๐ 
 

  ขั้นที ่๔ การนําเสนอสิ่งเราหรือเน้ือหาสาระใหม ผูสอนควรจะจัดสิ่งเราใหผูเรียนเห็นลักษณะ

สําคัญของสิ่งเรานั่นอยาง ชัดเจน  เพ่ือความสะดวกในการเลือกรับรูของผูเรียน  

  ขั้นที่ ๕ การใหแนวการเรียนรู  หรือการจัดระบบขอมูลใหมีความหมายเพ่ือชวยใหผูเรียน

สามารถทําความเขาใจกับสาระที่เรียนไดงายและเร็วขึ้น 

  ขั้นที ่๖ การกระตนใหผูเรียนแสดงความสามารถเพื่อใหผูเรียนมีโอกาสตอบสนองตอสิ่งเรา

หรือสาระที่เรียนซึ่งจะชวยใหทราบถึงสาระการเรียนรูที่เกิดขึ้นในตัวผูเรียน  

  ขั้นที ่๗ การใหขอมูลปอนกลับ เปนการใหการเสริมแรงแกผูเรียนและขอมูลที่เปนประโยชน

กับผูเรียน  

  ขั้นที ่๘ การประเมินผลการแสดงออกของผูเรียน  เพ่ือชวยใหผูเรียนทราบวาตนเองสามารถ

บรรลุวัตถุประสงคไดมากนอยเพียงใด ขั้น ที่๙  การสงเสริมการคงทนและการถายโอนการเรียนรู  โดย

การใหโอกาสผูเรียนไดมีการฝกฝนอยางพอเพียงและในสถานการณที่หลาก หลาย   เพื่อชวยใหผูเรียนเกดิ

ความเขาใจที่ลึก ซึ้งขึ้น  และสามารถถายโอนการเรียนรูไปสูสถานการณอ่ืน ๆ ไดเนื่องจากการเรียนการ

สอนตามรูปแบบนี้   จัดขึ้นใหสงเสริมกระบวนการเรียนรูและจดจําของมนุษย  

 แนวรูปแบบการเรียนการสอนของ จอยสและวิลส ๓ไดพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเนน

ความจํา (memory model) ขึ้นโดยอาศัยหลัก  ๖  ประการเก่ียวกับ 

  ๑) การตระหนักรู (awareness) ซึ่งกลาววาการที่บุคคลจะจดจําสิ่งใดไดดีนั้น  จะตองเริ่ม

จากการรับรูสิ่งน้ัน  หรือการสังเกตสิ่งน้ันอยางต้ังใจ   

  ๒) การเชื่อมโยง (association) กับสิ่งที่รูแลวหรือจําได 

  ๓) ระบบการเชื่อมโยง ( link  system) คือระบบในการเชื่อมความคิดหลายความคิดเขา

ดวยกันในลักษณะที่ความคิดหน่ึงจะ ไปกระตุนใหจําอีกความคิดหน่ึงได 

  ๔) การเชื่อมโยงที่นาขบขัน (ridiculous association) การเชื่อมโยงที่จะชวยใหบุคคล

จดจําไดดีน้ัน  มักจะเปนสิ่งที่แปลกไปจากปกติธรรมดาการเชื่อมโยงในลักษณะที่แปลก เปนไปไมไดชวน

ใหขบขันมักจะประทับในความทรงจําของบุคคลเปนเวลานาน 

  ๕) ระบบการใชคําทดแทน 

  ๖) การใชคําสําคัญ (key  word) ไดแก  การใชคํา  อักษรหรือพยางคเพียงตัวเดียว  เพ่ือ

ชวยกระตุนใหจําสิ่งอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวกันได 

                                                        

 
๓
เร่ืองเดียวกัน, หนา ๒๒๙. 



 

๑๑ 
 

 วัตถุประสงคของรูปแบบน้ีมีวัตถุประสงคชวยใหผูเรียนจดจําเนื้อหาสาระที่เรียนรูไดดีและ ได

นาน  และไดเรียนรูกลวิธีการจํา  ซึง่สามารถนําไปใชในการเรียนรูสาระอื่น ๆ ไดอีกในการเรียนการสอน

สาระใด ๆ ผูสอนสามารถชวยใหผูเรียนจดจําเน้ือหาสาระน้ันไดดีและนานโดยการดําเนินการดังน้ี  

  ขั้นที่ ๑ การสังเกตหรือศึกษาสาระอยางตั้งใจผูสอนชวยใหผูเรียนตระหนักรูในสาระที่

เรียน  โดยการใชเทคนคิตาง ๆ เชน  ใหอานเอกสารแลวขีดเสนใตคํา / ประเด็นที่สําคัญใหต้ังคําถามจาก

เรื่องที่อาน  ใหหาคําตอบของคําถามตาง ๆ  เปนตน  

  ขั้นที่ ๒ การสรางความเชื่อม โยง เม่ือผูเรียนไดศึกษาสาระที่ตองเรียนรูแลวใหผูเรียนเชื่อมโยง

เน้ือหา สวนตาง ๆที่ตอง การจด จํา กับสิ่งที่ตนคุนเคย เชน กับคํา ภาพ หรือความคิดตาง 

ๆ   (ตัวอยางเชน  เด็กจําไมไดวาคายบาง ระจัน อยูจังหวัดอะไร  จึงโยงความคิดวา ชาวบานบางประจัญ

เปนคนกลาหาญ  สัตวที่ถือวาเกงกลา คือสิงโต บางระจันจึงอยูที่จังหวัดสิงหบุรี) หรือใหหาหรือคิดคํา

สําคัญที่ไมคุนหรือยากดวยคํา  ภาพ หรือความหมายอ่ืน ๆหรือการใชการเชื่อมโยงความคิดเขาดวยกัน  

  ขั้นที่ ๓   การใชจินตนาการ เพ่ือใหจดจําสาระไดดีขึ้น  ใหผูเรียนใชเทคนิคการเชื่อมโยงสาระ

ตาง ๆ  ใหเห็นเปนภาพที่นาขบขัน  เกินความเปนจริง  

  ขั้นที่ ๔  การใชเทคนิคตาง ๆ ที่ทําไวขางตนในการทบทวนความรูและเน้ือหาสาระตาง 

ๆ จนกระทั่งจดจําไดการเรียนโดยใชเทคนิคชวยความจําตาง ๆ ของรูปแบบ  นอกจากจะชวยใหผูเรียน

สามารถจดจําเน้ือหาสาระตาง ๆ  ที่เรียนไดดีและไดนานแลว  ยังชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูกลวิธีการ

จํา  ซึ่งสามารถนําไปใชในการเรียนรูสาระอ่ืน ๆ ไดอีกมาก 

  ๒.๑.๒ ทฤษฎีรูปแบบการเรียนรู 

  ทฤษฎีการเรียนรู (learning theory) การเรียนรูคือกระบวนการ ที่ทําใหคนเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรม ความคิด คนสามารถเรียนไดจากการไดยิน การสัมผัส การอาน การใชเทคโนโลยี การเรียนรู

ของเด็ก และผูใหญจะตางกัน เด็กจะเรียนรูดวยการเรียนในหอง การซักถาม ผูใหญมักเรียนรูดวย

ประสบการณที่มีอยู  แตการเรียนรูจะเกิดขึ้นจากประสบการณ ที่ผูสอนนําเสนอ โดยการปฏิสัมพันธ

ระหวางผูสอนและผูเรียน ผูสอนจะเปนผูที่สรางบรรยากาศทางจิตวิทยาที่เอ้ืออํานวยตอการเรยีนรู ทีจ่ะให

เกิดขึ้นเปนรูปแบบใดก็ไดเชน ความเปนกันเอง ความเขมงวดกวดขัน หรือความไมมีระเบียบวินัย สิ่ง

เหลาน้ีผูสอนจะเปนผูสรางเงื่อนไข และสถานการณเรียนรูใหกับผูเรียน ดังนั้น ผูสอนจะตองพิจารณาเลอืก

รูปแบบการสอน รวมทั้งการสรางปฏิสัมพันธกับผูเรียน เพ่ือที่ผูสอนจะสามารถพัฒนาผูเรียนไดตรงกับ

ความสามารถ และไดเต็มศักยภาพของผูเรียน ทฤษฎีการเรียนรูเหลาน้ี เปนเครื่องมือสําคัญอีกสวนหนึง่ ที่

ครูสอนจะนํามาประยุกตใชในการพัฒนาเด็ก ซึ่งผูวิจัยจะไดนําเสนอ ดังตอไปน้ี 



 

๑๒ 
 

 การเรียนรูตามทฤษฎีของ Bloom (Bloom's Taxonomy) ไดแบงการเรียนรูเปน ๖ 

ระดับ ดังน้ี๔ 

 ๑) ความรูที่เกิดจากความจํา (knowledge) ซึ่งเปนระดับลางสุด 

 ๒) ความเขาใจ (Comprehend) 

 ๓) การประยุกต (Application) 

 ๔) การวิเคราะห (Analysis) สามารถแกปญหา ตรวจสอบได 

 ๕) การสังเคราะห (Synthesis) สามารถนําสวนตาง ๆ มาประกอบเปนรูปแบบใหมไดให

แตกตางจากรูปเดิม เนนโครงสรางใหม 

 ๖) การประเมินคา (Evaluation) วัดไดและตัดสินไดวาอะไรถูกหรือผิด ประกอบการ

ตัดสินใจบนพ้ืนฐาน ของเหตุผลและเกณฑที่แนชัด 

  การเรียนรูตามทฤษฎีของเมเยอร (Mayor) 

  ในการออกแบบสื่อการเรียนการสอน การวิเคราะหความจําเปนเปนสิ่งสําคัญ และตามดวย

จุดประสงคของการเรียน โดยแบงออกเปนยอย ๆ  ๓ สวนดวยกัน คือ๕ 

 ๑) พฤติกรรมควรชี้ชัด และสังเกตได 

 ๒) เง่ือนไข พฤติกรรมสําเร็จไดควรมีเง่ือนไขในการชวยเหลือ 

 ๓) มาตรฐาน พฤติกรรมที่ไดน้ันสามารถอยูในเกณฑที่กําหนด 

 ๔. การเรียนรูตามทฤษฎีของบรูเนอร (Bruner) ประกอบดวย๖ 

 ๑) ความรูถูกสรางหรือหลอหลอมโดยประสบการณ 

 ๒) ผูเรียนมีบทบาทรับผิดชอบในการเรียน 

 ๓) ผูเรียนเปนผูสรางความหมายขึ้นมาจากแงมุมตางๆ 

 ๔) ผูเรียนอยูในสภาพแวดลอมที่เปนจริง 

 ๕) ผูเรียนเลือกเนื้อหาและกิจกรรมเอง 

 ๖) เน้ือหาควรถูกสรางในภาพรวม 
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๑๓ 
 

 การเรียนรูตามทฤษฎีของไทเลอร (Tylor) คือ๗ 

 ๑) ความตอเน่ือง (continuity) หมายถึง ในวิชาทักษะ ตองเปดโอกาสใหมีการฝกทักษะใน

กิจกรรม และประสบการณบอย ๆ และตอเน่ืองกัน 

 ๒) การจัดชวงลําดับ (sequence) หมายถึง หรือการจัดสิ่งที่มีความงาย ไปสูสิ่ง    ที่มีความ

ยาก ดังนั้น การจัดกิจกรรมและประสบการณ ใหมีการเรียงลําดับกอนหลัง เพ่ือใหไดเรียนเนื้อหาที่ลึกซึ้ง

ย่ิงขึ้น 

 ๓) บูรณาการ (integration) หมายถึง การจัดประสบการณจึงควรเปนในลักษณะที่ชวยให

ผูเรียน ไดเพ่ิมพูนความคิดเห็น และไดแสดงพฤติกรรมที่สอดคลองกัน เน้ือหาที่เรียน เปนการเพ่ิม

ความสามารถทั้งหมดของผูเรียนที่จะไดใชประสบการณได ในสถานการณตาง ๆ กัน ประสบการณการ

เรียนรู จึงเปนแบบแผนของปฏิสัมพันธ (interaction) ระหวางผูเรียนกับสถานการณที่แวดลอม 

  ทฤษฎีการเรียนรู ๘ ขั้น ของกาเย  (Gagne) คือ๘ 

 ๑) การจูงใจ (Motivation Phase) การคาดหวังของผูเรียนเปนแรงจูงใจในการเรียนรู 

 ๒) การรับรูตามเปาหมายที่ต้ังไว (Apprehending Phase) ผูเรียนจะรับรูสิ่งที่สอดคลองกับ

ความตั้งใจ 

 ๓) การปรุงแตงสิ่งที่รับรูไวเปนความจํา (Acquisition Phase) เพ่ือใหเกิดความจําระยะสั้น

และระยะยาว 

 ๔) ความสามารถในการจํา (Retention Phase) 

 ๕) ความสามารถในการระลึกถึงสิ่งที่ไดเรียนรูไปแลว (Recall Phase) 

 ๖) การนําไปประยุกตใชกับสิ่งที่เรียนรูไปแลว (Generalization Phase) 

 ๗) การแสดงออกพฤติกรรมที่เรียนรู (Performance Phase) 

 ๘) การแสดงผลการเรียนรูกลับไปยังผูเรียน (Feedback Phase) ผูเรียนไดรับทราบผลเร็ว

จะทําใหมีผลดี และประสิทธิภาพสูง 
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๑๔ 
 

 องคประกอบที่สําคัญที่กอใหเกิดการเรียนรูจากแนวคิดนักการศึกษาของกาเย (Gagne) 

ประกอบดวย๙ 

 ๑) ผูเรียน (learner) มีระบบสัมผัส และระบบประสาทในการรับรู 

 ๒) สิ่งเรา (stimulus) คือ สถานการณตาง ๆ ที่เปนสิ่งเราใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 

 ๓) การตอบสนอง (response) คือ พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู 

 ๔) การสอนดวยสื่อตามแนวคิดของกาเย (Gagne) 

 ๕) เราความสนใจ มีโปรแกรมที่กระตุนความสนใจของผูเรียน เชนใชการตูน หรือกราฟกที่

ดึงดูดสายตา 

 ๖) ความอยากรูอยากเห็นจะเปนแรงจูงใจใหผูเรียนสนใจในบทเรียนการต้ังคําถามก็เปนอีก

สิ่งหน่ึง 

 ๗) บอกวัตถุประสงค ผูเรียนควรทราบถึงวัตถุประสงคใหผูเรียนสนใจในบทเรียน เพ่ือให

ทราบวาบทเรียน เกี่ยวกับอะไร 

 ๘) กระตุนความจําผูเรียน สรางความสัมพันธในการโยงขอมูลกับความรูที่มีอยูกอน เพราะ

สิ่งน้ีสามารถทําใหเกิดความทรงจําในระยะยาวได เม่ือไดโยงถึงประสบการณผูเรียนโดยการต้ังคําถาม 

เก่ียวกับแนวคิด หรือเน้ือหาน้ัน ๆ 

 ๙) เสนอเนื้อหาขั้นตอนน้ี จะเปนการอธิบายเน้ือหาใหกับผูเรียนโดยใชสื่อชนิดตาง ๆ ในรูป 

กราฟก หรือ เสียง วิดีโอ 

 ๑๐) การยกตัวอยาง การยกตัวอยางสามารถทําไดโดยยกกรณีศึกษาการเปรียบเทียบ 

เพ่ือใหเขาใจไดซาบซึ้ง 

 ๑๑) การฝกปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดทักษะหรือพฤติกรรม เปนการวัดความเขาใจวาผูเรียนไดเรียน

ถูกตอง เพ่ือใหเกิดการอธิบายซ้ําเม่ือรับสิ่งที่ผิด 

 ๑๒) การใหคําแนะนําเพิ่มเติม เชน การทําแบบฝกหัดโดยมีคําแนะนํา 

 ๑๓) การสอบเพ่ือวัดระดับความเขาใจ 

 ๑๔) การนําไปใชกับงานที่ทําในการทําสื่อควรมี เนื้อหาเพ่ิมเติม หรือหัวขอตาง ๆ ที่ควรจะรู

เพ่ิมเติม 

 

                                                        

 
๙
นิ รั น ด .  ข อ มู ล เ พ่ื อ ก า รค น คว า :สั ง ค ม ศ า ส ตร แล ะ จิ ต วิ ท ย า . [อ อ น ไ ล น ].  แ ห ล ง ท่ี ม า : 

http://www.idis.ru.ac.th/report/index.php?topic=๒79๖.0;wap๒ [๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘]. 



 

๑๕ 
 

 ทฤษฎเีก่ียวกับการสอน 

 การเรียนการสอนน้ัน มักจะเนนความสามารถของสมอง ในดานของการใชภาษา การใช

ทักษะทางคณิตศาสตร และการคิดเชิงเหตุผล ซึ่งทําใหนักเรียนไมสามารถพัฒนาความสามารถได

เทาที่ควร ยกตัวอยางนักเรียนบางคน มีความสามารถหลายดาน เชน ศิลปะ ดนตรี หรืออ่ืน ๆ แตกลับ

ตองเรียนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ที่ไมชอบ เม่ือผลการเรียนไมดี ผูปกครอง ครู เขาใจวา “เด็กโง” แต

ความจริงถาพัฒนาใหถูกดาน นักเรียนคนน้ันอาจจะมีความสามารถมากกวา   ที่เห็นทั่วไป เพื่อเปนการ

ตอบโจทยน้ี “ทฤษฎีการสอนแบบพหุปญญา” (Multiple Intelligence)     จึงถือกําเนิดขึ้นมาในวง

การศึกษา  

 การดเนอร (Gardner) ไดใหความหมายของเชาวนปญญาใหมวา “ความสามารถในการ

แกปญหาในสภาพแวดลอมตาง ๆ หรือการสรางสรรคผลงานตาง ๆ ซึ่งจะมีความสัมพันธกับบริบททาง

วัฒนธรรมในแตละแหง รวมทั้งความสามารถในการตั้งปญหา เพ่ือจะหาคําตอบ และเพ่ิมพูนความรู” 

การดเนอรน้ัน มีความเชื่อพ้ืนฐานเกี่ยวกับสติปญญาที่สําคัญ ๒ ประการ คือ๑๐ 

 ๑. เชาวนปญญาของบุคคลมิไดมีเพียงความสามารถทางภาษา และทางคณิตศาสตรเทานั้น 

แตมีอยูอยางหลากหลายถึง ๘ ประเภทดวยกัน แตการดเนอรเอง ก็กลาววาอาจจะมีมากกวา ๘ ประเภท 

โดยคนแตละคนจะมีความสามารถเฉพาะดานแตกตางกันไปซึ่งสอดคลองกับเรื่องของความแตกตาง

ระหวางบุคคล ความสามารถที่แตกตางกันออกไปน้ีเมื่อผสมผสานออกมา แลวจะกอใหเกิดเอกลักษณ

เฉพาะตัวบุคคล 

 ๒. เชาวนปญญาไมใชสิ่งที่ม่ันคงถาวรต้ังแตเกิดจนกระทั่งตาย หากแตสามารถเปลี่ยน แปลง

ไดตามสภาพแวดลอม และการสงเสริมที่เหมาะสม 

 การดเนอรยังไดไดอธิบายถึงเชาวนปญญาไววา ประกอบดวยความสามารถ ๓ ประการ ไดแก 

 ๑. ความสามารถในการแกปญหาในสภาพการณตาง ๆ ที่เปนไปตามธรรมชาติ และตาม

บริบททางวัฒนธรรมของแตละบุคคล 

 ๒. ความสามารถในการสรางสรรคผลงานที่มีประสิทธิภาพ และสัมพันธกับบริบททาง

วัฒนธรรม 

 ๓. ความสามารถในการแสวงหาหรือต้ังปญหาเพ่ือหาคําตอบ และเพ่ิมพูนความรู 

                                                        

 
๑๐

ก าร ด เน อ ร  ( Gardner)  อ า ง ใ น ทิ ศน า  แ ขมมณี ,  ศ าส ตร ก า รส อน  : อ งค คว าม รู เ พ่ื อ                               

การจัดกระบวนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ, พิมพคร้ังท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย ๒๕๔๕), หนา ๘๖. 



 

๑๖ 
 

 พงษศักด์ิ แปนแกว ไดอธิบายเชาวนปญญาซึ่ง การดเนอรไดเสนอไว ๘ ดาน อยางละเอียด 

ดังน้ี๑๑   

 ๑. สติปญญาดานภาษา (Linguistic Intelligence) 

 ๒.สติปญญาในการใชเหตุผลเชิงตรรกะและคณิตศาสตร (Logical Mathematical 

Intelligence) 

 ๓. สติปญญาดานการเคลื่อนไหวรา งกายและกลามเน้ือ (Bodily Kinesthetic 

Intelligence) 

 ๔. สติปญญาดานการมองเห็นและมิติสัมพันธ (Visual/Spatial Intelligence) 

 ๕. สติปญญาดานดนตรี (Musical Intelligence) 

๖. สติปญญาดานการเขากับผูอ่ืน (Interpersonal Intelligence) 

 ๗.ส ติปญญาดานการรู จั กและ เข า ใจตนเอง  ( Intrapersonal Intelligence) 

 ๘. สติปญญาดานการเปนนักธรรมชาติวิทยา (Nationalism Intelligence) 

  ทิศนา แขมมณี กลาววา การมองและเขาใจเชาวปญญาในความหมายที่ตางกันยอมกอใหเกดิ

การกระทําที่แตกตางกัน ทฤษฎีพหุปญญา ไดขยายขอบเขตของความหมายของคําวาปญญาออกไปอยาง

กวางขวางมากขึ้นจากเดิม สงผลใหการจัดการเรียนการสอนขยายขอบเขตไปอยางกวางขวางเชนกัน แนว

ทางการนําทฤษฎีพหุปญญามาใชในการเรียนการสอนมีหลากหลาย ดังน้ี๑๒ 

 ๑. เน่ืองจากผูเรียนแตละคนมีเชาวนปญญาแตละดานไมเหมือนกัน ดังน้ันในการจัดการ

เรียนการสอนควรมีกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย ที่สามารถสงเสริมเชาวนปญญาหลาย ๆ ดานมิใชมุง

พัฒนาแตเพียงเชาวนปญญาดานใดดานหน่ึงเทาน้ัน ดังเชนในอดีตเรามักจะมีการเนนการพัฒนาดานภาษา

และดานคณิตศาสตร หรือดานการใชเหตุผลเชิงตรรกะอันเปนการพัฒนาสมองซีกซายเปนหลัก ทําให

ผูเรียนไมมีโอกาสพัฒนาเชาวนปญญาดานอื่น ๆ เทาที่ควร โดยเฉพาะอยางย่ิง ผูเรียนที่มีเชาวนปญญา

ดานอ่ืนสูง จะขาดโอกาสที่จะเรียนรูและพัฒนาในดานที่ตนมีความสามารถหรือถนัดเปนพิเศษ การจัด

กิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการของสติปญญาหลาย ๆ ดานจะชวยใหผูเรียนทุกคนมีโอกาส ที่จะพัฒนา

ตนเองอยางรอบดาน พรอมทั้งชวยสงเสริมอัจฉริยภาพ หรือความสามารถเฉพาะตนของผูเรียนไปในตัว  

                                                        

 
๑๑

พงษศักดิ์ แปนแกว, “พหุปญญา (Multiple Intelligence)”, ศึกษาศาสตรสาร, (มกราคม– มิถุนายน 

๒๕๔๖), หนา ๑๐๙-๑๑๙.    

 
๑๒

ทิศนา แขมมณี, ศาสตรการสอน : องคความรูเพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ.  พิมพ

คร้ังที่ ๕, ( กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หนา ๘๙-๙๐. 



 

๑๗ 
 

 ๒. เน่ืองจากผูเรียนมีระดับพัฒนาการในเชาวนปญญาแตละดานไมเทากัน ดังน้ัน จึงจาํเปนที่

จะตองจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับขั้นพัฒนาการในแตละดานของผูเรียน ตัวอยางเชน เด็กที่มี

เชาวนปญญาดานดนตรีสูง จะพัฒนาปญญาดานดนตรีของตนไปอยางรวดเร็วตางจากเด็กคนอ่ืน ๆ ดังน้ัน 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเด็ก ที่มีขั้นพัฒนาการดานใดดานหน่ึงสูงควรตองแตกตางไป จากเด็กทีมี่

ขั้นพัฒนาการในดานนั้นตํ่ากวา  

 ๓. เน่ืองจากผูเรียนแตละคนมีเชาวนปญญาแตละดานไมเหมือนกัน การผสมผสานของ

ความสามารถดานตาง ๆ ที่มีอยูไมเทากันน้ี ทําใหเกิดเปนเอกลักษณ (Uniqueness) หรือลักษณะเฉพาะ

ของแตละคนซึ่งไมเหมือนกัน หรืออีกนัยหนึ่ง เอกลักษณของ   แตละบุคคลทําใหแตละคนแตกตางกัน 

และความแตกตางที่หลากหลาย (Diversity) น้ีสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ดังน้ัน 

กระบวนการคิดที่วาคนนี้โง หรือเกงกวาคนนั้นคนนี้จึงควรจะเปลี่ยนไป การสอนควรเนนการสงเสรมิความ

เปนเอกลักษณของผูเรียน ครูควรสอนโดยเนนใหผูเรียนคนหาเอกลักษณของตนภาคภูมิใจในเอกลักษณ

ของตนเอง และเคารพในเอกลักษณของผูอ่ืนรวมทั้งเห็นคุณคา และเรียนรูที่จะใชความแตกตางของแตละ

บุคคลใหเปนประโยชนตอสวนรวม เชนน้ี ผูเรียนก็จะเรียนรูอยางมีความสุข มีทัศนคติที่ดีตอตนเองเห็น

คุณคาในตนเอง ในขณะเดียวกันก็มีความเคารพในผูอื่น และอยูรวมกันอยางเก้ือกูลกัน  

  ๔. ระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู ควรจะตองมีการปรับเปลี่ยนไปจากแนวคดิเดิมที่

ใชการทดสอบ เพ่ือวัดความสามารถทางเชาวนปญญาเพียงดานใดดานหน่ึงเทาน้ัน และที่สําคัญ คือไม

สัมพันธกับบริบทที่แทจริงที่ใชความสามารถน้ัน ๆ ตามปกติ วิธีการประเมินผลการเรียนการสอนที่ดี ควร

มีการประเมินหลาย ๆ ดาน และในแตละดานควรเปนการประเมินในสภาพการณของปญหาที่สามารถ

แกปญหาไดดวยอุปกรณที่สัมพันธกับเชาวนปญญาดานน้ัน ๆ  การประเมินจะตองครอบคลมุความสามารถ

ในการแกปญหา หรือการสรางสรรคผลงานโดยใชอุปกรณที่สัมพันธกับเชาวนปญญาดานน้ันอีกวธิหีน่ึง คอื

การใหเรียนอยูในสภาพการณ ที่ซับซอนซึ่งตองใชสติปญญาหลายดาน หรือการใหอุปกรณซึ่งสัมพันธกับ

เชาวนปญญาหลาย ๆ ดานและสังเกตดูวา ผูเรียนเลือกใชเชาวนปญญาดานใด หรือศึกษาและใชอุปกรณ

ซึ่งสัมพันธกับเชาวนปญญาดานใดมากเพียงไร 

  ระบบการสอนแบบ ๔ MAT เกิดขึ้นจากแนวคิดนักการศึกษาคนสําคัญ ชาวอเมริกา ชื่อ ซูซา

นมอรริส (Susan Moris) และเบอรนิส แม็คคารธี (Bemice Mc Carthy) เม่ือป ๑๙๘๐ จึงถือวามิใชเปน

รูปแบบการสอน ที่แปลกใหมหรือเกิดขึ้นใหมแตอยางใด แตที่เพ่ิงไดรับความสนใจ และเปนที่รูจักกันอยาง

กวางขวางในประเทศไทยเม่ือไมนานมาน้ีเน่ืองมาจากไดรับอิทธิพลจากทฤษฎีพหุปญญา (Muktiple  

Intelligences) ของโฮวารด การดเนอร (Howard  Gardner)  ที่เขามา และไดรับความสนใจกันอยาง



 

๑๘ 
 

กวางขวางในหมูนักการศึกษาไทยในปจจุบัน เม่ือวิเคราะหแนวคิดทฤษฎีการสอนแบบ ๔ MAT จะได

ประเด็นหลักของแนวคิดซึ่งสรุปไดเปน ๓ ประเด็น ดังน้ี๑๓ 

              ๑. แบบฉบับหรือลีลาการเรียนรูของผูเรียนมีความแตกตางกันตามความแตกตางระหวาง

บุคคลมี ๔ แบบ ไดแก 

                ๑) ผูเรียนแบบที่ ๑ (WHY) เปนคนชางคิดชางสงสัย อยากรูอยากเห็นชอบเรียนรูดวย

การสังเกต และสัมผัส ชอบเรียนรูจากการฟง การเฝาดู การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ชอบงานทํารวมกับ

ผูอื่น จึงมักชอบต้ังคําถามวาทําไม 

               ๒) ผูเรียนแบบที่ ๒ (WHAT) เปนผูสนใจขอเท็จจริง ชอบเรียนรูจักการรับขอมูลและสิ่ง

ตาง ๆ จากครูหรือจากคนอ่ืน ๆ เปนคนชางวิเคราะห ชอบเรียนรูดวยวิธีการคิดไตรตรอง 

              ๓) ผูเรียนแบบที่ ๓ (HOW) เปนผูสนใจในวิธีการตาง ๆ อยากรูวาสิ่ง ตาง ๆ น้ันทํางาน

อยางไร ชอบที่จะไดลงมือปฏิบัติจริงเปนการเรียนรูจากสามัญสํานึก ที่สัมผัสได เชน จับตอง ลูบคลํา

ทดลอง ทําของจริง ฝกปฏิบัติ 

               ๔)  ผูเรียนแบบที่ ๔ (IF) ชอบคนหาวาเปนไปไดหรือไม ถาไมเปนอยางน้ีจะเปนอยางอ่ืน

ไดหรือไม จึงสนใจในการคนหาสิ่งใหมดวยตนเองดวยการทดลองพสิูจนเรียนรู จากความรูสึกของตนเอง 

เรียนรูดวยการลองผิดลองถูก ชอบที่จะลองทําดู และคนพบสิ่งใหม ๆ ดวยตนเอง 

 ๒. ลีลาการสอนหรือวิธีการสอนของครูจึงตองมี ๔ แบบเพ่ือตอบสนองความแตกตาง

ระหวางบุคคลเชนกัน 

                     บทบาทที่ ๑ ครู คือ ผูกระตุนสรางแรงจูงใจ ครูจะตองเปนผูยั่วยุ / กระตุน การเรียนรู 

และสรางแรงจูงใจใหกับนักเรียนโดยการใหเขาไดสังเกต คิดไตรตรองสัมผัส ครูนําประสบการณจริงไปสู

การคิดกระตุนใหเขาไดฟงไดเห็น และอยากคิดอยากต้ังถามซึ่งคําถามที่เกิดขึ้นมีหลากหลายมากมาย แต

สิ่งที่ควรเกิดขึ้นกับผูเรียนมากที่สุด คือ คําวา ทําไมวิธีการสอน อาจใชสถานการณจําลองการอภิปราย 

การใหสังเกตสิ่งตาง ๆ การต้ังคําถามบทบาทนี้จะทําใหผูเรียนแบบที่ ๑ (WHY) มีความสุขความสบายใจ

ในการเรียนมากที่สุดเจตนารมณของ ๔ MAT ในขั้น WHY  จะเปนการกระตุนยั่วยุโดยการใหนักเรียนได

สังเกตไดฟงแลว ทิ้งปริศนาใหนักเรียนขบคิดจนเกิดการต้ังคําถามถามใหไดวา ทําไมกับครูหรือกับตนเอง

                                                        

 
๑๓

ประพันธศิริ สุเสารัจ, การจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสรางศักยภาพนักเรียน : วารสารศูนยศึกษาการ

พัฒนาครูป ท่ี ๒ ฉบับที่๗. [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://www.gotoknow.org/blogs/posts/๒0๒009 [๑๖ 

มิถุนายน ๒๕๕๘]. 



 

๑๙ 
 

หรือกับใคร ๆ เพ่ือเขาจะไดมี ความกระตือรือรน และมีแรงจูงใจในการแสวงหาคําตอบหรือความรูในขั้น 

What หรือ ขั้น How ไดตอไป 

                     บทบาทที่ ๒ ครู คือ ผูสอนผูบอกความรู บทบาทของครูเปนผูปอนความรู     ปอนความ

จริงใหกับนักเรียน เพ่ือใหเกิดความเขาใจใหลึกซึ้งยิ่งขึ้น ครูจะตองใหความรูเน้ือหา  ที่ลึกซึ้งใหแกนักเรียน 

ครูเปนผูสอนผูแจงใหทราบบทบาทที่ ๒น้ีจะทําใหผูเรียนแบบ ที่ ๒ (WHAT) มีความสุขความสบายใจใน

การเรียนมากที่สุด  

                     บทบาทที่ ๓ ครู  คือโคชหรือผูฝกสอนครูจะปลอยใหนักเรียนลงมือทําจาก ของจริง และ

ฝกปฏิบัติจากของจริงดวยตนเองครูเพียงแตทําหนาที่อํานวยความสะดวก และจัดเตรียมสื่ออุปกรณให

นักเรียน เปนเพียงผูชีแ้นะแนะนํา เพ่ือใหนักเรียนลงมือปฏิบัติงานใหสําเร็จครูจึงเปรียบเสมือนโคชหรือผู

ฝกสอน ครูจําเปนจะตองออกแบบกิจกรรมใหได เพ่ือใหนักเรียนกระหายอยากลงมือปฏิบัติบทบาทน้ี

ผูเรียนแบบที่ ๓ (HOW) จะมีความสุขความสบายใจมากที่สุด  

                       บทบาทที่ ๔ ครู คือ ผูประเมินผลผูรวมเรียนรูผูแกไขครูจัดสถานการณใหนักเรียนได

คนหา คิดคน และทดลองทําสิ่งใหม ๆ  ดวยตัวของเขาเองโดยการกระตุนและกําหนดสถานการณตาง ๆ 

ใหเขาไดคิดคน หรือคนพบสิ่งใหม ๆ เชนถาไมเปนอยางน้ีแลวจะเปนอยางไร ไดอีกมันจะเปนแบบอ่ืนได

หรือไม ถาไมเปนอยางน้ี มันจะเกิดอะไรขึ้นหรือถาเปนอยางน้ีแลวจะเกิดอะไรขึ้น หรือถามันเปนอยางน้ัน

แลวจะทําอยางไร ตัวอยางเชนครูสอนการเพาะถั่วงอกดวยกระดาษทิชชู เม่ือถึงขั้น IF อาจต้ังคําถามวา

จากเม็ดถั่วเขียวมันจะงอกออกมาภายในกี่วันจะมีใบก่ีใบหรือถาไมใชกระดาษทิชชูจะใชวัสดุอ่ืนไดหรือไม 

หรือถามันไมงอกเพราะอะไรจะเกิดอะไรขึ้นถาเพาะในหองกับเพาะกลางแจงถาเพาะในหองไมมีแสงเปน

อยางไร ถาเพาะกลางแจงถั่วงอกจะเปนอยางไร  ครูจะกระตุนใหนักเรียนลองผิดลองถูกและเรียนรูเอง

สอนกันเองคนพบความรูดวยตนเองครูเพียงแตเปนผูรวมเรียนรูไปพรอมกับนักเรียน และทําหนาที่เปนผู

ประเมินความรูและผลงานนักเรียนวาเปนอยางไร และคอยแกไขแนะนําผลงานของนักเรียนเทานั้นในขั้น 

IF น้ีนักเรียนจะสามารถประมวลความรูที่ไดรับใหเกิดเปนความรูใหม หรือนําเอาความรูที่ ไดรับไป

ประยุกตใชใหเกิดประโยชนได  

           ๓. รูปแบบการสอนทั้ง ๔ แบบจะมี ๘ เทคนิคเพื่อพัฒนาสมองทั้ง ๒ ซีก คือ เริ่มจากเทคนิค 

ขวา-ซาย  ขวา-ซาย  ซาย-ขวา ซาย-ขวา ตามลําดับตอเนื่องกันไป ๘ ขั้นตอน  

นอกจากน้ี ทฤษฏีการเรียนการสอน คือ ขอความที่พรรณนา อธิบาย ทํานาย ปรากฏการณ

ตาง ๆ  ทางการสอน ที่ไดรับการพิสูจน ทดสอบและการยอมรับวาเชื่อถือได ซึ่งนักจิตวิทยาหรือนัก

การศึกษาอาจพัฒนาหรือแปลงเปนทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือนําไปใชเปนหลักในการจัดการเรียนการสอนให



 

๒๐ 
 

เปนไปตามจุดมุงหมายที่กําหนดไวทฤษฎีการสอนหน่ึงๆ มักประกอบไปดวยการสอนยอย ๆหลาย

หลักการ๑๔ 

หลักสูตรสถานศึกษาเปนแผนหรือแนวทางหรือขอกําหนดของการจัดการศึกษาทีจ่ะพัฒนาให

ผูเรียนมีความรู ความสามารถ โดยสงเสริมใหแตละกลุมบุคคลพัฒนาไปสูศักยภาพสูงสุดของตน รวมถึง

ระดับขั้นตอนมวลประสบการณ ที่กอใหเกิดการเรียนรูสะสมซึ่งจะชวยใหผูเรียนนําความรูไปสูการปฏิบัติ

ได ประสบการณสําเร็จในการเรียนรูดวยตนเองรูจักตนเอง มีชีวิตอยูในโรงเรียน ชุมชน สังคม และโลก

อยางมีความสุข ดังน้ันหลักสูตรสถานศึกษาจะประกอบดวยการเรียนรูทั้งมวลและประสบการณอ่ืน๑๕ ๆ 

หลักสูตรถาแบงตามประเภทได ๙  แบบ๑๖ดังน้ี 

๑. หลักสูตรรายวิชา (Subjective curriculum) เปนรูปแบบหลักสูตรดั้งเดิม โดยเนนเน้ือหา

สาระของแตละวิชาที่แยกจากกันจุดมุงหมายของหลักสูตรแบบน้ีก็เพ่ือใหผูเรียนไดเขาใจเน้ือหาสาระซึ่ง

ลักษณะหลักสูตรรายวิชาจะมีลักษณะดังนี้ 

๑.๑ เนื้อหาแตละวิชาแยกจากกันเชน วิชาเลขคณิต ฟสิกส เคมี ชีววิทยา จะสอนแยก

ออกจากันเปนรายวิชา 

๑.๒ แตละวิชาจะมีลําดับของเน้ือหาสาระ มีขอบเขตของความรูที่เรียงลําดับความยาก

งายและไมเก่ียวโยงถึงวิชาอ่ืน ๆ 

๑.๓ วิชาแตละวิชา ไม ได โยงความสัมพันธระหวางความรู น้ันกับการปฏิบั ติใน

สถานการณจริง 

๑.๔ การเลือกเน้ือหาสาระ และการจัดเน้ือหาสาระ โดยยึดคุณคาที่มีอยูในตัวของเรื่องที่

สอนน้ัน โดยมีแนวคิดวาผูเรียนสามารถนําเอาไปใชเมื่อตองการ 

๒. หลักสูตรสหสัมพันธ (Correlated curriculum) หลักสูตรที่นําเอาเนื้อหาของวิชาอื่น ที่มี

ความสัมพันธกันมารวมเขาดวยกัน แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของ ๒ วิชา โดยไมทําลายขอบเขตวิชา

เดิม คือไมไดมีการผสมผสานเน้ือหาเขาดวยกัน เชน การจัดเน้ือหา เนนใหเห็นความสัมพันธ ระหวาง

ระบบอิเล็กทรอนิกสและโทรทัศน ความสัมพันธระหวางการเลี้ยงหมูและการปลูกพืช โดยแสดงใหเห็นแต

ละวิชาจะเสริมกันไดอยางไร 

                                                        
๑๔ ทิศนา แขมมณี, ศาสตรการสอน, ๒๕๕๓, หนา ๔๗๖. 
๑๕

 สุรศักด์ิ ศิริ, รายงานการศึกษาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : พิมพท่ี: บริษัท ๒๑ 

เซ็นจูร่ี จํากัด, ๒๕๕๐), หนา  ๑๘. 
๑๖

 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, การบริหารงานวิชาการ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท พิมพดี จํากัด, ๒๕๔๖), 

หนา ๒๗. 



 

๒๑ 
 

๓. หลักสูตรผสมผสาน (Fused curriculum) เปนการจัดหลักสูตรที่มุงเนนรายวิชาโดยสราง

วิชาจากเน้ือหาวิชาที่เคยแยกสอนใหเปนวิชาเดียวกัน แตยังคงรักษาเน้ือหาพ้ืนฐานของแตละวิชาไว 

หลักสูตรแบบนี้ แตกตางจากหลักสูตรสหสัมพันธที่ มีบูรณาการระหวางวิชามากกวาคือ การสอนวิชา

เหมือนสอนวิชาเดียว 

๔. หลักสูตรหมวดวิชา (Board field curriculum) เปนรูปแบบหลักสูตรที่มีลักษณะหลาย

หลักสูตร ไดแก หลักสูตรสัมพันธและหลักสูตรแบบผสมผสาน  โดยการนําเน้ือหาวิชาหาวิชาจัดเปนวิชาที่

กวางขวางขึ้น โดยเนนถงึการรักษาคุณคาของความรูที่มีเหตุผลมีระบบ เชน มนุษยกับเทคโนโลยี มนุษย

สัมพันธเปนตน 

๕. หลักสูตรวิชาแกน (Core curriculum) เปนหลักสูตรที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งเปนแกนของวิชา

อ่ืน ๆ โดยเนนเน้ือหาดานสังคมและหนาที่ผลเมือง เพื่อการแกปญหา เชน ประชากรมลภาวะการ

ดํารงชีวิตในเมืองและชนบท 

๖. หลักสูตรท่ีเนนทักษะกระบวนการ (Process skills curriculum) เปนหลักสูตรที่มุงให

เกิดทักษะกระบวนการ เชน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการในการแกปญหา โดยมี

จุดหมายเพ่ือพัฒนาใหเปนผูมีความสามารถในดานทักษะกระบวนการดังน้ี 

๖.๑ มีความรูที่สามารถนําไปใชได 

๖.๒ ใชกระบวนการใหเปนสื่อไปสูจุดมุงหมายที่ตองการ 

๖.๓ ใหรูธรรมชาติของกระบวนการ 

๗. หลักสูตรท่ีเนนสมรรถนะ (Competency or Performance base curriculum)  เปน

หลักสูตรที่มีความสัมพันธโดยตรงระหวางจุดมุงหมาย กิจกรรม การเรียนการสอน และความสามารถใน

การปฏิบัติของผูเรียน ในการจัดหลักสูตรแบบน้ีตองทําหมดความสามารถในการปฏิบัติที่ตองการไวเปน

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม หรือจุดประสงคดานความสามารถ จากน้ันก็วางแผนกิจกรรมการเรยีนการสอน

เพ่ือใหผูเรียนบรรลุแตละจุดประสงคและมีการตรวจสอบการปฏิบัติของผูเรียนกอนที่จะผานไปเรียนตาม

จุดประสงคถัดไป เชน การฝกสอนแบบจุลภาค การสอนพิมพดีด 

๘. หลักสูตรท่ีเนนกิจกรรมและปญหาสังคม (Social activities and problem 

curriculum) หลักสูตรแบบนี้จะแตกตางกันไปตามแนวคิดของแตละกลุม เชนผูมีแนวคิดวาหลักสูตรควร

ตรงกับการดํารงชีวิตในสังคมจริง ในการสรางหลักสูตรจึงยึดรากฐานของหนาที่ทางสังคม  หากมีความคดิ

วาหลักสูตรควรเปนเรืองเกี่ยวกับปญหา หรือเรื่องตาง ๆของชีวิตในสังคม ชุมชน เชนการปองกันมลภาวะ 

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เปนตน 



 

๒๒ 
 

๙. หลักสูตรท่ีเนนความตองการและความสนใจของแตละบุคคล(Individual needs and 

Interest curriculum)  เปนหลักสูตรที่เนนความสนใจและความตองการของผูเรียน เชน การเนนที่

ผูเรียน การเนนที่ประสบการณ โดยหลักสูตรที่สรางขึ้นตามความรู และ ความสนใจของผูเรียนมีความ

ยืดหยุนสูง และผูเรียนสามารถเรียนไดเปนรายบุคคล เชน หลักสูตรของโรงเรียน Summer Hill ที่อังกฤษ 

ซึ่ง นิล (Niel 1960) สรางขึ้น โดยทําโรงเรียนใหสอดคลองกับเด็ก เปนตน 

๒.๑.๓ แนวคิดการจัดการเรียนการสอน  

การนําหลักสูตรที่วางแผนไวไปสูการเรียนการสอนซึ่งเปนหนาที่โดยตรงของครูผูสอนที่จะให

ผูเรียนมีพฤติกรรมตามที่ระบุไวในหลักสูตร 

 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 การจัดการเรียนการสอนหรือการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

พุทธศักราช ๒๕๕๑ มีหลักการสําคัญ ดังนี้๑๗ 

 ๑. การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนการจัดการเรียนรูที่ยึดหลักการวาผูเรียนทุกคน

สามารถเรียนรูไดโดยการจัดวิธีการเรียนรูใหเหมาะสมกับความสามารถของผูเรียนแตละคน       ให

สามารถพัฒนาตนเองได การจัดการเรียนรูความเปนสิ่งที่มีความหมายกับความสามารถของผูเรียนแตละ

คน ใหสามารถพัฒนาตนเองได การจัดการเรียนรูควรเปนสิ่งที่มีความหมายตอผูเรียน ใหผูเรียนมีความสุข

ในการเรียนรู ไดลงมือศึกษาคนควาคิด แกปญหาและปฏิบัติงานเพ่ือสรางความรูไดดวยตนเอง โดยมี

ครูผูสอนเปนผูสงเสริมสนับสนุนจัดสถานการณใหเอ้ือตอการเรียนรู 

 ๒.  การจัดการเรียนรูที่คํานึกถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

 การจัดการเรียนรูควรใหความสําคัญของความแตกตางระหวางผูเรียน เพ่ือวางรากฐานชวีติให

เจริญงอกงามอยางสมบูรณ มีพัฒนาการสมวัยอยางสมดุล ทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และ

สติปญญา การจัดการเรียนรูตองสงเสริมใหผูเรียนไดคนพบ และแสดงออกถึงศักยภาพของตนเอง 

ครูผูสอนจึงควรมีขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคลสําหรับใชในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรยีนรูและนาํไป

พัฒนาผูเรียนใหเหมาะสมกับความแตกตางของผูเรียน 

 ๓.  การจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับพัฒนาการทางสมอง 

                                                        

 
๑๗

กระทรวงศึกษาธิการ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา , แนวทางการจัดการเ รียน รู                

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๒, หนา ๙-๑๐. 



 

๒๓ 
 

 การจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับพัฒนาการทางสมอง เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มุงเนน

ใหผูเรียนไดรับการพัฒนาไดอยางเหมาะสมกับการเชื่อมโยงวงจรสมอง พัฒนาการทางอารมณ ซึง่จะสงผล

ใหผูเรียนมีจินตนาการ ความคิดสรางสรรค ทํางาน และอยูกับผูอ่ืนอยางมีความสุข โดยใชประสบการตรง

ดานรางกายที่เปนรูปธรรม ขอเท็จจริงและทักษะที่ปรากฏในชีวิตจริงตามธรรมชาติเปนเครื่องมือในการ

จัดการเรียนรูใหสอดคลองกับพัฒนาการทางสมอง 

 ๔.  การจัดการเรียนรูที่เนนดานคุณธรรม การจัดการเรียนรูมุงเนนใหผูเรียนมีคุณธรรม ดวย

การจัดการเรียนรูที่บูรณาการ คุณธรรม จริยธรรมไดรับรู เกิดการยอมรับ เห็นคุณคาและพัฒนาอยาง

ตอเนื่องจนเปนลักษณะนิสัยที่ด ี

 ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน๑๘
  แบงขั้นตอนของการสอนไวดังน้ี 

 การจัดการสอนแบงออกเปน ๓ ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมการสอน ขั้นดําเนินการสอน และขั้น

ประเมินผล 

 ๑. ขั้นเตรียมการสอน การเตรียมการสอนเปนการวางแผนการสอนกอนการเขาสอน สิง่ทีค่วร

พิจารณามีดังน้ี 

 ๑) การเตรียมการสอน ตองเขาใจจุดมุงหมายในรายวิชา เพ่ือครูผูสอนจะไดทราบวากาํลัง

จะสอนอะไร รวมทั้งเปนแนวทางในการเลือกและกําหนดเน้ือหาวิชา และการจัดกิจกรรมเนื้อหาให

ตอเนื่องกันได 

 ๒)  ควรพิจารณาพ้ืนฐานของผูเรียน วามีพ้ืนความรูเดิมเปนอยางไร อาจใชวธิกีารสอบถาม

หรือทดสอบกอนการสอน 

 ๓) การกําหนดเน้ือหา เปนการเตรียมเน้ือหาใหตรงกับจุดมุงหมาย มีความกวางขวาง 

สมบูรณถูกตองเหมาะสมกับลักษณะงาน 

 ๔) กา ร กํ า หนดวั ส ดุ ฝ ก แ ล ะอุ ปก รณ ก า รส อ น  โด ยก า ร เลื อ ก ใ ห เห ม า ะ ส ม                        

กับเน้ือหาวิชา และการฝกในวิชาน้ัน 

 ๒.  ขั้นการดําเนินการ เปนการดําเนินการระหวางสอน เปนกระบวนการตอเน่ืองกัน            

ขอควรพิจารณามีดังน้ี                

 ๑) ชั่วโมงแรกเปนชั่วโมงสําคัญ เพราะถาเริ่มตนดวยดีก็จะเปนโอกาสดีในชั่วโมงถัดไป 

ชั่วโมงแรกเปนการแนะนําตัวเอง ทําความรูจักกับผูเรียน แนะนํารายวิชา แจงรายละเอียดของรายวิชา 

                                                        
๑๘

ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน, การบริหารงานวิชาการ, (กรุงเทพมหานคร : ศูนยส่ือเสริมกรุงเทพ, ๒๕๔๖), 

หนา ๕๕-๕๖. 



 

๒๔ 
 

พรอมทั้งการอธิบายถึงวิชาที่เรียน วิธีการเรียน การจัดกิจกรรม การวัดผลโดยเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวน

รวมในการใหขอคิดและเสนอแนะ 

 ๒) ชั่วโมงตอๆ ไป การเริ่มสอนในแตละชั่วโมงควรทบทวนการสอนที่ผานมา เพ่ือจะได

เปนการฟนความจํา และความตอเน่ืองของบทเรียนอยางเหมาะสม เปดโอกาสใหซักถามระหวางชั่วโมง 

รวมทั้งการสรุปทบเรียนและการทดสอบความเขาใจในสิ่งที่เรียน 

 ๓.  ขั้นการประเมินผล เปนขั้นสุดทายของการสอนวาไดผลตามจุดมุงหมายหรือไมครูจะ

ประเมินผลการเรียนการสอนที่เสร็จสิ้นลงไปแลววา เปนไปตามจุดมุงหมายที่ต้ังไวหรือไมโดยกําหนดการ

ผานเกณฑหรือมาตรฐานที่กําหนดไว  

 กรมวิชาการ การที่หลักสูตรจะประสบผลสําเร็จตามเปาหมายหรือไมน้ัน ขึ้นอยูกับการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน ครูกรมวิชาการไดใหแนวทางในการจัดการศึกษาไวด้ังน้ี  

 ๑.  จัดการเรียนการสอนใหยืดหยุน ตามเหตุการณและสภาพทองถิ่น โดยใหทองถิ่นพัฒนา

หลักสูตร และสื่อการสอนในสวนที่เก่ียวของกับทองถิ่นตามความเหมาะสม 

 ๒.  จัดการเรียนการสอน โดยยึดผูเรียนเปนจุดศูนยกลาง ใหสอดคลองกับความสนใจ และ

สภาพชีวิตจริงของผูเรียน และใหโอกาสทัดเทียมกันในการพัฒนาตนเองตามความสามารถ 

 ๓.  จัดการเรียนการสอนใหมีความสัมพันธเชื่อมโยงหรือบูรณาการทั้งภายในกลุม

ประสบการณ และระหวางกลุมประสบการณใหมากที่สุด 

 ๔.  จัดการเรียนการสอน โดยเนนกระบวนการเรียนรู กระบวนการคิด อยางมีเหตุผล และ

สรางสรรค และกระบวนการกลุม 

 ๕.  จัดการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนไดปฏิบัติจริงมากที่สุด และเนนใหเกิดความคิดรวบ

ยอดในกลุมประสบการณตาง ๆ 

 ๖.  จัดใหมีการศึกษา ติดตามและแกไขขอบกพรองของผูเรียนอยางตอเน่ือง 

 ๗.  ใหสอดแทรกการอบรมดานจริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคในการจัดการเรียนการ

สอนและกิจกรรมตางๆ อยางสม่ําเสมอ 

 ๘.  ในการเสริมสรางคานิยมที่รวมไวในจุดมุงหมาย ตองปลูกฝงคานิยมที่เปนพ้ืนฐานเชน 

ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย อดทน มีวินัย รับผิดชอบ ควบคูกันไปดวย 

 ๙.  จัดสภาพแวดลอมและสรางบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนการสอน  



 

๒๕ 
 

 สันติ  บุญภิรมย๑๙ การบริหารการเรียนการสอน คือ การดําเนินงานเก่ียวกับการรวบรวม 

วิเคราะห และกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับหนวยการเรียนที่ไดกําหนดไวแลวในการ

บริหารหลักสูตร  

 การจัดการสอนเปนความพยายามหน่ึงของผูสอน และเปนบทบาทหนาที่หลักที่มีความสาํคญั

ย่ิงของครูผูสอนทุกระดับ ครูตองวิเคราะหผูเรียน และคํานึงถึงนักเรียนเปนรายบุคคล และใชวิธีการที่

หลากหลาย ตองพิจารณาใหละเอียดรอบคอบในการนํามาใชจัดการเรียนการสอนในแตละครัง้ เพือ่มุงหวัง

ใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรู ดังน้ันกอนที่ผูสอนจะตัดสินใจลงขอสรุปวาจะเลือกวิธีสอนแบบใด จึงจะ

เหมาะสมแกสภาพแวดลอม เงื่อนไขการเรียนรู และขอกําหนดที่เก่ียวของกับการสอน และอื่นๆ ที่ควร

ตระหนัก สามารถแสดงได  

ดังแผนภมิูที่ ๒.๑  

การจัดการเรียนการสอน๒๐ 

 

 
  

 

                                                        

 
๑๙

สันติ บุญภิรมย, การบริหารงานวิชาการ, (กรุงเทพมหานคร : พิมพท่ี บริษัทบุค พอยท จํากัด, ๒๕๕๒), 

หนา ๒๘. 

 
๒๐

เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๖๐. 

จุดประสงค 
เชิงพฤติกรรม เลือกวิธีสอน 
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๒๖ 
 

  การปฏิบัติงานในโรงเรียนจะเจริญกาวหนา มีประสิทธิภาพ สัมฤทธิผลตามเปาหมายได ปจจัย

สําคัญย่ิงประการหนึ่ง คือ คุณภาพในการปฏิบัติงานของครูโดยเฉพาะครูผูสอน จัดไดวาเปนผูปฏิบัติงาน

ดานวิชาการที่สําคัญที่สุดของโรงเรียน จุดมุงหมายหลักของสถานศึกษา อยูที่การจัดการเรยีนการสอนใหมี

ประสิทธิภาพ๒๑ เพราะกระบวนการจัดการเรียนรู ครูตองวิเคราะหผูเรียน และคํานึงถึงนักเรียนเปน

รายบุคคล และใชวิธีการที่หลากหลายอยางไรก็ตามความหลากหลายในการจัดกระบวนการเรียนรู ก็เพ่ือ

สนองตอบความตองการที่หลากหลาย และแตกตางกันของนักเรียน๒๒สวนวิธีการจัดการเรียนรูที่ผูเรียน

สําคัญที่สุดนั้นมีมากมายหลายวิธี เพ่ือใหผูสอนสามารถนําไปใชใหอยางเหมาะสมกับผู เรียนและ

จุดมุงหมายของการเรียนรู จึงจําแนกตามแนวคิดการจัดกิจกรรมและวิธีการเรียน๒๓ดังน้ี 

 ๑. การจัดการเรียนการสอนทางออม ไดแก การเรียนรูแบบสืบคน แบบคนพบ และแบบ

แกปญหา แบบสรางแผนผังความคิด แบบใชกรณีศึกษา แบบต้ังคําถาม แบบใชการตัดสินใจ 

 ๒. เทคนิคการเรียนรูเปนรายบุคคล ไดแก การเรียนรูแบบศูนยการเรียนรู แบบการเรียนรู

ดวยตัวเอง แบบชุดกิจกรรมการเรียนรู คอมพิวเตอรชวยสอน การทํารายงาน การคนควาอิสระเขียน

รายงาน การเรียนเสริม การทําโครงงาน การทํานิตยสาร มอบหมายงานเปนรายบุคคล 

 ๓. เทคนิคการจัดการเรียนรู โดยใชเทคโนโลยีตางๆ ประกอบการเรียน เชน สิ่งพิมพ ตํารา

เรียนและแบบฝกหัด การใชแหลงทรัพยากรในชุมชน ศูนยการเรียนการสอน คอมพิวเตอรชวยสอน 

บทเรียนสําเร็จรูป 

 ๔. เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบเนนปฏิสัมพันธ ประกอบดวยการโตวาทีการ

อภิปรายการระดมสมอง กลุมแกปญหา การประชุมตางๆ การแสดงบทบาทสมมุติ กลุมสืบคน คูคิด การ

ฝกปฏิบัติ เปนตน 

 ๕. เทคนิคการเรียนการสอนแบบเนนประสบการณ เชน การจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม

เกม กรณีตัวอยาง สถานการณจําลอง ละคร บทบาทสมมุติ 

 ๖. เทคนิคการเรียนการสอนแบบรวมมือ ไดแก ปริศนาความคิด รวมแขงขันหรือสืบคน 

กลุมเรียนรูรวมกัน รวมกันคิดกลุมรวมมือ 

                                                        

 ๒๑ภาวิดา  ธาราศรีสุทธิ, การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๐), หนา ๙๕-๙๙. 

 
๒๒

ธีรยุทธ พึ่งเทียร, คูมือการพัฒนาวิชาชีพครู, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๒๕๕๒), หนา ๑๐๖. 

 
๒๓

โสภณ  โสมดี และอภันตรี โสตะจินดา, “การจัดกระบวนการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน”, 

วารสารวิชาการ, ปที่ ๕, ฉบับท่ี ๑, (มกราคม ๒๕๔๕) : ๑๗.  



 

๒๗ 
 

 ๗. เทคนิคการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เชน การเรียนการสอนแบบใชเรื่องเลาหรอืการ

เลาเรื่อง และการเรียนการสอนแบบแกปญหา 

 ดานการใชสื่อการสอน 

 การสอนเปนการกระทําของครู เพื่อใหเกิดการเรียนรูขึ้นในตัวผูเรียน การสอนคือการสงสารไป

ยังผูเรียน แตการสงสารน้ันจะตองมีพาหนะหรือสื่อนําสารไป สื่อนําสารนี้เรียกวาสื่อการสอน เปนสิ่งชวย

ในการเรียนรู ที่ครูผูสอนและผูเรียนเปนผูใชเพ่ือชวยใหกระบวนการเรียนการสอนดําเนินไปสูเปาหมาย

อยางมีประสิทธิภาพ เชน 

 ๑. ทําใหสิ่งที่เขาใจยาก ใหเขาใจงายขึน้ 

 ๒. เปนการสรางแรงจูงใจ และเราความสนใจ 

 ๓. ชวยเสริมสรางความคิด และการแกปญหาในการเรียนรูของนักเรียน 

 ๔. สามารถเอาชนะขอจํากัดตางๆ เก่ียวกับเวลา ระยะทาง และขนาดได๒๔ 

 เรื่องสื่อการเรียนการสอน ผูบริหารโรงเรียน และครูจะตองใหความสนใจในการผลิตและการ

ใชสื่อการเรียนการสอนอยางถูกตองสมํ่าเสมอ ซึ่งผูบริหารและครูควรดําเนินการตางๆ ดังน้ี 

 ๑. ทําใหสิ่งที่เขาใจยาก ใหเขาใจงายขึ้น 

 ๒. การประเมินความจําเปนที่จะตองมีสื่อการเรียนการสอนประเภทตางๆ 

 ๓. พิจารณาความสําคัญและความจําเปนของสื่อ 

 ๔. ระดมสรรพบุคคลทั้งครู ผูแทนกลุมและวิทยากรผูทรงคุณวุฒิในทองถิ่นมาชวยกันจัดทํา

สื่อใหเหมาะสมเพียงพอ 

 ๕. นิเทศติดตามผลการใชสื่อเพ่ือใหเกิดประโยชนอยางจริงจัง 

 ๖. สงเสริมใหมีการผลิตสื่อดวยวัสดุราคาถูก 

 ๗. จัดอบรมครูประจําการใหมีความรูในเรื่องการผลิตสื่อและใชอุปกรณการสอนดวยวัสดุ

ราคาถูก 

 ๘. ผูบริหารควรบําเหน็จความดีความชอบใหบุคลากรที่คิดประดิษฐสื่อการสอนอุปกรณ

ใหมๆ ขึ้นเปนกรณีพิเศษ๒๕ 

 สื่อการสอนจะเปนตัวกลางที่ชวยนําและถายทอดขอมูลความรูจากผูสอนหรือจากแหลงความรู

ไปยังผูเรียนเปนสิ่งชวยอธิบายและขยายเน้ือหาบทเรียนใหผูเรียนสามารถเขาใจเนื้อหาไดงายขึน้เพ่ือบรรลุ

                                                        

 
๒๔

ภาวิดา  ธาราศรีสุทธิ, การจัดและการบริหารงานวิชาการ, หนา ๑๓๓. 

 
๒๕

สมศักด์ิ  คงเที่ยง, หลักการบริหารการศึกษา, หนา ๖๒. 



 

๒๘ 
 

ถึงวัตถุประสงคการเรียนที่ต้ังไว๒๖ที่เกี่ยวของกับวัสดุที่ใชสนับสนุนการเรียนรูของนักเรียนและชวยการ

สอนของครูใหดําเนินไปไดสะดวกขึ้นจําแนกประเภทของสื่อการสอนออกเปน ๓ ประเภท คือ 

 ๑. สื่อประเภทวัสดุ หมายถึง สื่อที่เก็บความรูอยูในตัวเองซึ่งจําแนกยอยไดเปน ๒ ลักษณะ 

คือ ๑) วัสดุประเภทที่สามารถถายทอดความรูไดดวยตัวเองโดยไมจําเปนจะตองอาศัยอุปกรณอื่นชวย เชน 

บัตรคํา ลูกโลก รูปภาพ หุนจําลอง เปนตน และ๒)วัสดุประเภทที่ไมสามารถถายทอดความรูไดดวยตัวเอง

จําเปนจะตองอาศัยอุปกรณอื่นชวย เชน แผนเสียง ฟลมภาพยนตร สไลด เปนตน 

 ๒.  สื่อประเภทอุปกรณ หมายถึง สิ่งที่เปนตัวกลางหรือตัวผานทําใหขอมูลหรือความรูทีบ่นัทกึ

ในวัสดุสามารถายทอดออกมาใหเห็นหรือไดยิน เชน เครื่องฉาย แผนโปรงใส เครื่องฉายสไลด เครื่องภาย

ภาพยนตร เครื่องเลนแผนเสียง เปนตน 

 ๓.  สื่อประเภทเทคนิคและวิธีการ หมายถึง สื่อที่มีลักษณะเปนแนวความคิดหรือรูปแบบ

ขั้นตอนในการเรียนการสอนโดยสามารถนําสื่อวัสดุและอุปกรณมาใชชวยในการสอนได เชน เกม และ

สถานการณจําลอง การสอนแบบจุลภาค การสาธิต เปนตน๒๗ 

 สําหรับการใชอุปกรณการสอนตางๆ เชน ภาพ สไลด วิดีทัศน ภาพยนตร เปน ตน อุปกรณ

การสอนแตละชนิดจะมีลักษณะของการใชแตกตางๆกันไป มีทั้งขอดี และขอจํากัดของแตละชนิดอาจจะมี

เทคนิคการใชสื่อที่เหมาะสมและขั้นตอนการใชสื่อการสอนไว ดังนี ้

 ๑. เทคนิคการใชสื่อที่เหมาะสมใหตรงกับวัตถุประสงคในการสอน ประกอบดวย๑)  ผูสอน

ตองมีความชํานาญ และรูวิธีใชสื่อการสอน ๒) สื่อการสอนตองเหมาะสมกับความสามารถของผูเรียนและ

๓) สื่อการสอนตองเหมาะสมกับสไตลของผูเรียน 

 ๒. ขั้นตอนการใชสื่อการสอน มีดังน้ี 

 ๑) ขั้นเตรียมสื่อ ผูสอนเตรียมสื่อและตรวจสอบสื่อที่จะใช 

 ๒) เตรียมสถานที่ เชน การจัดโตะ เกาอี้ และอุปกรณตางๆ 

 ๓) เตรียมผูเรียน อธิบายวัตถุประสงค เนนใหสังเกตวาตองดูและฟงอะไรจากสื่อนั้น 

 ๔) ขั้นตอนสอนโดยใชสื่อใหถูกตอง 

 

                                                        

 
๒๖

พิมพพรรณ เทพสุเมธานนท และคณะ, ความรูเกี่ยวกับการศึกษาจิตวิทยาและเทคโนโลยีการศึกษา , 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๙), หนา ๒๘๗. 

 
๒๗

Edger Dale อางในพิมพพรรณ เทพสุเมธานนท และคณะ, ความรูเกี่ยวกับการศึกษาจิตวิทยาและ

เทคโนโลยีการศึกษา, หนา ๒๘๙-๒๙๐. 



 

๒๙ 
 

 ๕) ขั้นติดตามประเมินผล ผูสอนอาจสรุป ทบทวน อภิปราย ซักถามความเขาใจ รวมทั้ง

กิจกรรมอ่ืน เพ่ือใหผูเรียนไดมีประสบการณ และเขาใจเรื่องที่เรียนจากสื่อนั้นๆ๒๘ 

 ดานสภาพแวดลอมทางการเรียนการสอน 

 สิ่งแวดลอมทางการเรียนการสอนมีอิทธิพลตอการเรียนรูของผูเรียน ซึ่งสิ่งแวดลอม บรรยากาศ

ที่ดียอมสงเสริม สนับสนุนใหการเรียนมีประสิทธิภาพ มีสุขภาพจิตดี มีความต้ังใจ ใชเวลาในการเรียน

เต็มที่ ในทางตรงขามหากบรรยากาศไมเหมาะสม ก็จะเปนอุปสรรคตอการเรียนรู ทําใหผูเรียนไมสนใจ ไม

ต้ังใจเรียนและอาจมีเจตคติที่ไมดีตอผูสอน ตอสถาบันได ดังน้ันลักษณะของหองเรียนที่มีบรรยากาศทาง

กายภาพเหมาะสมยอมเปนผลดีตอการเรียนรู ของหองเรียนใหเปนหองเรียนที่นาเรียนรู อยูแลวมีความสขุ 

เด็กทุกคนอยากอยูในหองเรียน ครูอาจจะจัดมุมการเรียนรูตามมุมตางๆ ของหองเรียน เชนมุมศิลปะ มุม

ธรรมชาติชีวิต ที่เด็กอยากรู อยากเรียน อยากสัมผัส การจัดสภาพแวดลอมในการทํางานของครูถือวา

สําคัญย่ิง ครูผูสอนจะตองสรางบรรยากาศหองเรียน ใหเด็กเกิดความม่ันใจในการเรียนและมีความสนใจ

ตอกระบวนการเรียนรู๒๙สิ่งที่มีผลกระทบโดยตรงตอการเรียนการสอน ประกอบดวย 

 ๑.  สิ่งแวดลอมทางกายภาพ เชน อาคารสถานที่ หองเรียน หองสมุด สนามหญา สถานที่

พักผอน และอ่ืนๆ สิ่งเหลาน้ี ผูบริหารโรงเรียนจะตองใหความสนใจ สนับสนุน จัดหา จัดทําใหอยูในเกณฑ

ที่ดีมีมาตรฐานที่พอจะสงเสริมงานวิชาการใหเจริญงอกงามได 

 ๒.  สิ่งแวดลอมทางวิชาการ ผูบริหารโรงเรียนควรมีโครงการหรือแผนงานที่จะทําใหครูมี

ความรูความสามารถและมีทักษะทางการเรียนการสอนใหทันสมัย ทันเหตุการณอยูเสมอ๓๐ 

  สวนปจจัยดานสภาพแวดลอมในการเรียนที่สงผลตอการเรียนรูที่เห็นไดชัดเจนที่สุดคือ สภาพ

หองเรียนซึ่งเปนสิ่งแวดลอมดานกายภาพทั้งในเรื่อง แสงสวาง อุณหภูมิภายในหองเรยีน เสียงรบกวนจาก

ภายนอก จะทําใหผูเรียนขาดสมาธิ ลดความกระฉับกระเฉง ไมมีความกระตือรือรนขาดความต้ังใจเรียน

อันสงผลในใหการเรียนรูหยอนประสิทธิภาพและไมบรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไว๓๑ รวมทั้งบรรยากาศการ

เรียนการสอนมีอิทธิพลตอการเรียนรูของผูเรียน ดังน้ันลักษณะของหองเรียนที่มีบรรยากาศทางกายภาพ

เหมาะสม ควรเปนดังน้ี 

                                                        

 ๒๘ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน, การบริหารงานวิชาการ, หนา ๖๙. 

 
๒๙

ธีรยุทธ พึ่งเทียร, คูมือการพัฒนาวิชาชีพครู, หนา ๑๖. 

 
๓๐

สมศักด์ิ  คงเที่ยง, หลักการบริหารการศึกษา, หนา ๖๔. 

 
๓๑

กิดานันท  มลิทอง, เทคโนโลยีและส่ือสารเพ่ือการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : อรุณการพิมพ, ๒๕๔๘), 

หนา ๒๖-๒๙. 



 

๓๐ 
 

 ๑. หองเรียนมีสีสันนาดูและเหมาะสม สบายตา อากาศถายเทไดดี ปราศจากเสียงรบกวน 

และมีขนาดกวางขวางเพียงพอกับจํานวนนักเรียน 

 ๒. หองเรียนควรมีบรรยากาศความเปนอิสระของการเรียน การทํางานรวมกันเปนกลุม

ตลอดจนการเคลื่อนไหวในกิจกรรมการเรียนการสอนทุกประเภท 

 ๓. หองเรียนตองสะอาดถูกสุขลักษณะ นาอยู ตลอดจนมีความเปนระเบียบเรียบรอย 

 ๔. สิ่งที่อยูภายในหองเรียน เชน โตะ เกา อ้ี สื่อการสอนประเภทตางๆ เชน กระดาน

จอรับภาพ เครื่องฉายขามศีรษะ สามารถเคลื่อนยาย และสามารถดัดแปลง ใหเอ้ืออํานวยตอการสอนและ

การจัดกิจกรรมประเภทตางๆ ได 

 ๕. ควรจัดเตรียมหองเรียนใหพรอมตอการสอนในแตละครั้ง เชน ใหมีความเหมาะสมตอการ

สอนวิธีตางๆ ตัวอยางเชน เหมาะสมตอวิธีการสอนโดยกระบวนการกลุม วิธีบรรยาย หรือวิธีการแสดง

ละคร เปนตน ดังน้ันการจัดโตะเรียนในหองเรียนเปนปจจัยสําคัญในการสรางบรรยากาศทางการเรียน 

การจัดโตะเรียนควรคํานึกถึง คือ ๑) จํานวนผูเรียน ๒)  สภาพหองเรียน ๓) ความสามารถของผูเรียน และ

๔) สภาพแวดลอมของสถานศึกษา๓๒ 

 ดานการสงเสริมลักษณะท่ีดีของผูเรียน 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะ

อันพึงประสงค เพ่ือใหสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข ในฐานเปนพลเมืองไทยและพล

โลกดังน้ี 

 ๑. รักชาติ ศาสน กษัตริย 

 ๒. ซื่อสัตยสุจริต 

 ๓. มีวินัย 

 ๔. ใฝเรียนรู 

 ๕. อยูอยางพอเพียง 

 ๖. มุงม่ันในการทํางาน 

 ๗. รักความเปนไทย 

 ๘. มีจิตสาธารณะ๓๓ 

                                                        

 
๓๒

พิมพันธ  เดชะคุปต , การเรียนการสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญ แนวคิดวิธีและเทคนิคการสอน , 

(กรุงเทพมหานคร : เดอะมาสเตอร กรุป, ๒๕๔๔), หนา ๔๙. 

 
๓๓

กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมชน

สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, ๒๕๕๑), หนา ๗. 



 

๓๑ 
 

 การจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคที่กําหนดไวทั้ง ๘ ประการ แทจริง คือ 

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด ดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคที่กําหนดไวในแตละกลุม

สาระการเรียนรู  เพ่ือเนนย้ําใหเกิดขึ้นจนเปนนิสัยสอดคลองตามสภาพสังคมปจจุบัน ครูผูสอนสามารถ

นําไปพัฒนาผูเรียนไดโดยสอดแทรกไปกับการจัดกระบวนการเรียนรู นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาผูเรียน

ใหเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงคผานกิจกรรมตางๆ ทั้งในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา๓๔ ซึ่งหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ไดกําหนดใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

เพ่ือมุงใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอยางรอบดานเพ่ือความเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้ง

รางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม เสริมสรางใหเปนผูมี ศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝง

และสรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได และอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมี

ความสุข โดยกิจกรรมพัฒนาผูเรียน แบงเปน ๓ ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และ

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน โดยมีสาระสําคัญดังน้ี๓๕ 

 ๑. กิจกรรมแนะแนว เปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหรูจักตนเอง รูรกัษสิง่แวดลอม

สามารถตัดสินใจ คิดแกปญหา กําหนดเปาหมาย วางแผนชีวิตทั้งดานการเรียน และอาชพีสามารถปรบัตน

ไดอยางเหมาะสม นอกจากน้ียังชวยใหครูรูจักและเขาใจผูเรียน ทั้งยังเปนกิจกรรมที่ชวยเหลือและให

คําปรึกษาแกผูปกครองในการมีสวนรวมพัฒนาผูเรียน ซึ่งผูสอนทุกคนตองทําหนาที่แนะแนวใหคําปรกึษา

ดานชีวิต การศึกษาตอและการพัฒนาตนองสูโลกอาชีพและการมีงานทํา 

 การจัดกิจกรรมแนะแนวเปนภารกิจสําคัญของสถานศึกษา ที่ตองจัดควบคูกับการจัด

การศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรที่เปดกวางใหสังคมมีสวนรวมและใหอิสระในการจดั

การศึกษาเพ่ือประโยชนสูงสุดของผูเรียน โดยกําหนดแนวการจัดการศึกษาที่ยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมี

ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และผูเรียนสําคัญที่สุด การปฏิบัติงานแนะแนวจะมีประสทิธผิลก็

ตอเมื่อการปฏิบัติเปนไปอยางถูกตอง  

 ประโยชนของกิจกรรมแนะแนวตอการเรียนการสอนของคร ู

 ๑) ชวยครูใหเขาใจถึงปญหาและสาเหตุของปญหารวมทั้งหาวิธีแกปญหานั้น เชน ปญหา

นักเรียน เรียนไมจบหลักสูตร ปญหานักเรียนเรียนออน หรอืหนีเรียน เปนตน 

                                                        

 
๓๔

กระทรวงศึกษาธิการ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, แนวทางการจัดการเรียนรูตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑, หนา ๗. 

 
๓๕

ฆนัท  ธาตุทอง, การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑, (กรุงเทพมหานคร : เพชรเกษมการพิมพ, ๒๕๕๒), หนา ๒๒๗-๒๕๘. 



 

๓๒ 
 

 ๒)  ชวยครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการและความ

สนใจของนักเรียน 

 ๓) ชวยครูในการศึกษานักเรียนทําใหรูจักนักเรียนมากขึ้น 

 ๒. กิจกรรมนักเรียน เปนกิจกรรมที่มุงพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเปนผูนํา ผูตามที่ดี 

ความรับผิดชอบ การทํางานรวมกัน การรูจักแกปญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผลและการ

ชวยเหลือแบงปนกัน เอื้ออาทร และสมานฉันท โดยจัดใหสอดคลองกับความสามารถ ความถนัดและ

ความสนใจของผูเรียน ใหไดปฏิบัติดวยตนเองในทุกขั้นตอน ไดแก การศึกษาวิเคราะหวางแผนปฏิบัติตาม

แผน ประเมินและปรับปรุงการทํางาน เนนการทํางานรวมกันเปนกลุม ตามความเหมาะสมและสอดคลอง

กับวุฒิภาวะของผูเรียน บริบทของสถานศึกษาและทองถิ่น 

 สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรม โดยคํานึกถึงแนวการจัดดังตอไปน้ี๓๖ 

 ๑) การจัดกิจรรมตางๆ เพ่ือเก้ือกูลสงเสริมการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู เชน 

การบูรณาการโครงการ องคความรูจากกลุมสาระการเรียนรู เปนตน 

 ๒) จัด กิจกรรมตามความสนใจ ความถนัดตามธรรมชาติ  และความสามารถ              

ความตองการของผูเรียนและชุมชน เชน ชมรมทางวิชาการตางๆ เปนตน 

 ๓) จัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝงและสรางจิตสํานึกในการทําประโยชนตอสังคม เชน กิจกรรม

ลูกเสือ เนตรนารีหรือยุวกาชาด เปนตน 

 ๔) จัดกิจกรรมประเภทบริการดานตางๆ ฝกการทํางานทําประโยชนตอตนเอง           

และสวนรวม 

 ในทางปฏิบัติสถานศึกษาจัดกิจกรรมในลักษณะของการบูรณาการองคความรูตางๆ ที่เก้ือกูล

สงเสริมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูใหมีความกวางขวงลึกซึ้งย่ิงขึ้น อีกทั้งใหผูเรียนไดคนพบและใช

ศักยภาพที่มีในตนอยางเต็มที่ เลือก ตัดสินใจ ไดอยางมีเหตุผลเหมาะสมกับตนเอง สามารถวางแผนชีวิต

และอาชีพไดอยางมีคุณภาพ เนนการเสริมสรางทักษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ ศีลธรรม และจริยธรรม 

รูจักสรางสัมพันธภาพที่ดีเพ่ือปรับตัวเขากับบุคคลและสถานการณตางๆ ไดอยางดีและมีความสุข เชน 

กิจกรรมการสรางเสริมความรูสึกรักและเห็นคุณคาในตนเอง กิจกรรมพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ 

ศีลธรรม และจริยธรรม กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมสรางเสริมประสิทธิภาพทางการเรียน เปนตน 

กิจกรรมเหลาน้ีสามารถหลอมเขาไปในการจัด กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชนใน

ลักษณะของการ เขาคายตางๆ หรืออาจแยกจัดเปนกิจกรรมเฉพาะทางได เชน กิจกรรมชมรมวิชาการ 

                                                        

 
๓๖

เร่ืองเดียวกัน, หนา ๒๔๗. 



 

๓๓ 
 

มุงเนน ประสบการณความชํานาญเฉพาะเรื่องที่ถนัดและสนใจจากการเรียนรูกลุมสาระตางๆ ชุมนุมตางๆ 

เพ่ือการรวมกันคิดคนกิจกรรมที่สรางสรรคกอใหเกิดความสนุก ความสุข และพัฒนาทักษะทางสังคม โดย

กิจกรรมตอไปนี้เปนกิจกรรมที่สถานศึกษาอาจจัดหรือเสนอแนะใหกับผูเรียน๓๗ 

 ๑) กิจกรรมสรางเสริมประสิทธิภาพในการเรียน 

 เปนกิจกรรมที่มุงสรางเสริมประสิทธิภาพในการเรียน เพ่ือชวยใหผูเรียนไดพัฒนาการ

เรียนรูของตนไดเต็มศักยภาพ มีเจตคติตอการเรียน มีนิสัยในการเรียนที่ดี เห็นคุณคาของการแสวงหา

ความรู มีเทคนิคและวิธีการเรียนที่ดี รูวาปจจัยสงเสริมการเรียนที่ดี และวางแผนการศึกษา และอนาคต

ของตนได 

 ๒) กิจกรรมพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ ศีลธรรม และจริยธรรม  

 เปนกิจกรรมที่มุงพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ เชาวปญญาในการแกปญหา เชาวนปญญา

ทางดานศีลธรรม และจริยธรรม เพ่ือชวยใหผูเรียนมีความสมดุลทั้งดานจิตใจ รางกาย อารมณ และสังคม 

ทําใหดําเนินชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค และมีความสุข ประสบความสําเร็จในชีวิตเปนคนดี มี

ปญญา และมีความสุข 

 ๓) กิจกรรมสรางเสริมความรูสึกรักและเห็นคุณคาในตนเอง 

 เปนกิจกรรมที่ มุงสรางเสริมความรูสึกรักและเห็นคุณคาในตนเอง เพ่ือชวยสํารวจ 

วิเคราะหประเมินตนเองตามความเปนจริง จนกระทั้งรูจัก เขาใจ ยอมรับ ควบคุมและพัฒนาตนเอง มี

ความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอื่น รูวาตนมีความสามารถ มีคุณคา สามารถสรางสิ่งดีงาม ใหแกตนเอง 

ครอบครัว สังคม และดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข 

 ๔) กิจกรรมสรางเสริมนิสัยการทําประโยชนเพ่ือสังคม 

 เปนกิจกรรมที่มุงสรางเสริมนิสัยการทําประโยชนเพ่ือสังคม เพ่ือชวยใหผูเรียนรูจักและ

เขาใจตนเอง ปลูกฝงคุณลักษณะนิสัยที่เอ้ือตอการทําประโยชนเพ่ือสังคม เห็นแนวทางที่จะทําประโยชน

ใหกับสังคม และสามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได 

 ๕) กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต 

 เปนกิจกรรมที่มุงสรางเสริมความสามารถในการปรับตัวอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมี

ความสุข เพ่ือชวยใหผูเรียนแสดงพฤติกรรมไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ สามารถจัดการกับความ

ตองการ ความขัดแยง อุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้นไดอยางถูกตอง ตลอดจนสรางสรรคเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ 

ใหดีขึ้นได 

                                                        

 
๓๗

อางแลว, หนา ๒๔๗-๒๔๘. 



 

๓๔ 
 

 ๓. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนบําเพ็ญตนให

เปนประโยชนตอสังคม ชุมชน และทองถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความ

รับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละตอสังคม มีจิตสาธารณะ เชน กิจกรรมอาสาพัฒนาตางๆ กิจกรรม

สรางสรรคสังคม๓๘ 

 การใหนักเรียนทํากิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน เปนความมุงหวังที่จะสราง “จิต

สาธารณะ” และคุณลักษณะแฝงอ่ืนๆ อีกมากมายผานกิจกรรมนี้ในการสงเสริมลักษณะที่ดีของผูเรียน

เก่ียวของดวย ดังน้ี 

  ๑. การสนับสนุนและประสานงานกับเจาหนาที่อนามัย แพทย พยาบาล เพื่อการตรวจ

สุขภาพและการอนามัยของนักเรียน 

 ๒. สงเสริมใหทุกคนรักษาความสะอาดของอาคาร สถานที่และบริเวณโรงเรียน 

 ๓. จัดกิจกรรมตอตานปองกันและหลีกเลี่ยงการติดยาเสพติดทุกวิถีทาง 

 ๔. สงเสริมกิจกรรมกีฬา ลูกเสือ ยุวกาชาด 

 ๕. จัดกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม และศิลปวัฒนธรรม๓๙ 

 ดานการวัดและประเมินผล 

 การบริหารงานวิชาการจะประสบผลสําเร็จ นักเรียนมีความรูความสามารถมีคุณลักษณะอันพึง

ประสงคตามหลักสูตร การวัด และการประเมินผลจะทําใหทราบวา การดําเนินงาน มีประสิทธิภาพ

เพียงใดเปนไปตามวัตถุประสงค และสําเร็จตามเปาหมายหรือไมตองมองถึงความหมายของการวัด และ

การประเมินผลไว ดังนี ้

 ๑. การวัด (Measurement) เปนกระบวนการที่กําหนดจํานวนตัวเลขใหกับวัตถุสิ่งของหรือ

บุคคลตามความมุงหมายและเปรียบเทียบลักษณะความแตกตางที่ปรากฏอยูในสิ่งที่จะวัดน้ัน เชน การวัด

ความสามารถทองสมองดานตางๆ การวัดคุณสมบัติทางกายภาพ เชน นํ้าหนัก ขนาดของวัตถุ ผลที่ไดจาก

การวัดเปนจํานวนตัวเลข จุดมุงหมายของการวัดผลนั้น เปนการตรวจสอบการสอนของครูอาจารย และ

การเรียนของผูเรียน ในดานการเรียนรู ๓ ดาน คือ ดานความรูความเขาใจ (Cognitive Domain) ดาน

ทักษะปฏิบัติ (Psychomotor Domain) ดานเจตคติ (Affective Domain) 

 ๒. การประเมินผล (Evaluation) เปนการพิจารณาตัดสินเก่ียวกับคุณภาพ คุณคาความจริง

และการกระทํา บางทีขึ้นอยูกับการวัดเพียงอยางเดียว เชน คะแนนสอบ แตโดยทั่วไปจะเปนการรวมการ

                                                        

 
๓๘

อางแลว, หนา ๒๕๘-๒๕๙. 

 
๓๙

สมศักด์ิ  คงเที่ยง, หลักการบริหารการศึกษา, หนา ๖๔. 



 

๓๕ 
 

วัดหลายทาง โดยอาศัยขอมูลหรือรายละเอียดจากการสังเกต การตรวจผลงาน การสัมภาษณ หรือการ

ทดสอบประกอบการพิจารณา การประเมินผลแตละครั้ง จะประกอบดวยผลการวัดที่ไดจากกระบวนการ

ตางๆ เกณฑพิจารณา และการตัดสินใจ เปนการชี้ขาดหรือสรุปผลการเปรียบเทียบผลของการวัดกับ

เกณฑที่กําหนดไว๔๐ 

 การวัดและประเมินผล เปนสิ่งจําเปนในกระบวนการเรียนการสอน มีประโยชนในดานตางๆ 

ดังน้ี 

 ๑.  เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนของครู ทําใหทราบวาผลการสอนของตนเปนอยางไร และ

จะไดแกไขปรับปรุงใหดีขั้น 

 ๒.  เพื่อปรับปรุงการเรียนของนักเรียน เพ่ือใหทราบวา ตนมีความรู ความเขาใจในบทเรียน

หรือไมเพียงใด ซึ่งจะเปนแนวทางในการปรับปรุงตนเอง 

 ๓.  เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารงานในสถานศึกษา ทําใหทราบสภาพที่แทจริงของหลักสูตร 

โครงการสอน บันทึกการสอนที่นํามาสูการปฏิบัติวาประสบปญหาอยางไร เพ่ือทําการแกไขปรับปรุง 

 ๔. เพื่อเปนขอมูลทางการศึกษาทั่วไป เชน ผลการเรียนการศึกษาสําเร็จตามหลักสูตรเปน

แนวทางในการทํางานและศึกษาตอ 

 ๕.  เปนหลักฐานดานการศึกษาของสถานศึกษาในดานการรับนักเรียน ผลการเรียนและการ

สําเร็จตามหลักสูตร 

 ๖.  เพื่อเปนการประชาสัมพันธสถานศึกษาในดานผลการเรียน และการสําเร็จการเรียนของ

นักเรียน๔๑ 

 การวัดและประเมินผลจะตองทําใหเกิดจุดมุงหมายทั้ง ๓ ดาน ดังตอไปน้ี 

 ๑. ดานพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) เปนจุดมุงหมายทางการศึกษาที่ตองการมุงศึกษา

เก่ียวกับความสามารถทางสมอง หรือทางสติปญญาของผูเรียน โดยแบงความสามารถออกเปน ๖ ระดับ 

จากขั้นตํ่าไปสูขั้นสูง คือ 

 ๑) ความรู ความจํา 

 ๒) ความเขาใจ 

 ๓) การนําไปใช 

 ๔) การวิเคราะห 

                                                        

 
๔๐

รุงชัชดาพร  เวหะชาต,ิ การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน, หนา ๙๙. 

 
๔๑

ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน, การบริหารงานวิชาการ, หนา ๑๖๖-๑๖๙. 



 

๓๖ 
 

 ๕) การสังเคราะห 

 ๖) การประเมินคา 

 ๒. ดานจิตพิสัย (Affective Domain) เปนจุดมุงหมายของการศึกษาที่ตองการศึกษาถึง

พฤติกรรมทางดานอารมณและสังคม โดยจําแนกออกเปนระดับได ๕ ระดับ คือ 

 ๑) การรับรู 

 ๒) การตอบสนอง 

 ๓) การสรางคานิยม 

 ๔) การจัดระบบคานิยม 

 ๕) การสรางลักษณะนิสัยของบุคคล 

 ๓.  ดานทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) เปนจุดมุงหมายของการศึกษาที่มุงศึกษาถึง

พัฒนาการทางดานรางกายของผูเรียน โดยสังเกตพฤติกรรมที่มีความสัมพันธกันระหวางกลามเนื้อระบบ

ประสาท และความสามารถทางสมองที่มีความสามารถในการเคลื่อนไหวสวนตางๆ ของรางกายไดอยาง

คลองแคลววองไว เปนผลมาจากการฝกหัดบอยๆ แลวสามารทําไดดีอยางรวดเร็ว เปนการฝกภาคปฏิบัติ

ของผูเรียน สําหรับทักษะพิสัยเปนพฤติกรรมการเรียนรู จําแนกออกเปน ๗ ระดับ คือ 

 ๑) การรับรู 

 ๒) การตระเตรียมความพรอม 

 ๓) การตอบสนองตามแนวทางที่กําหนดได 

 ๔) ความสามารถดานกลไก 

 ๕) การตอบสนองที่ซับซอน 

 ๖) ความสามารถในการดัดแปลง 

 ๗) ความสามารถในการริเริ่ม๔๒  

 สําหรับเครื่องมือวัดผลการเรียนรู ในการวัดผลมีหลายชนิด ไดแก 

 ๑. แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เปนเครื่องมือที่ชวยในการสังเกตพฤติกรรมของ

ผูเรียน เชน การสังเกตผูเรียนขณะปฏิบัติงาน 

 ๒. แบบจัดอันดับคุณภาพของงาน โดยเปนตัวเลขแสดงอันดับคุณภาพของงาน 

 ๓. แบบทดสอบ เปนเครื่องมือนิยมใชในสถานศึกษา มี ๓ ลักษณะ คือ 

                                                        

 
๔๒

ภัทรา นิคมานนท และสมนึก ภัททิยธนี อาวในสันติ  บุญภิรมย, การบริหารงานวิชาการ, หนา ๑๗๗-๑๗๙. 



 

๓๗ 
 

 ๑)  ขอสอบแบบอัตนัย (Subjective Test) เปนแบบความเรียงที่ไมจํากัดคําตอบของ

ผูตอบ ใชสําหรับตองการวัดความคิด และการใชเหตุผล แตมีขอเสียตรงที่ออกไดไมครอบคลุมหลักสูตร 

ตรวจใหคะแนนไมแนนนอนและเสียเวลามาก 

 ๒)  ขอสอบแบบปรนัย (Objective Test) เปนขอสอบที่จํากัดการตอบของผูสอบแต

สามารถออกไดมากขอ ครอบคลุมหลักสูตร แบงไดเปน ๓ ชนิด คือ แบบถูก-ผิด แบบจับคู แบบเติมคํา 

 ๓)  แบบเลือกตอบ (Multiple Choice) เปนขอทดสอบที่เหมาะสมที่สุด วัดไดครอบคลุม

หลักสูตร สามารถหาความยากงาย คาความเชื่อม่ัน คาความเที่ยงตรง ได๔๓ 
  

 เครื่องมือและวิธีการประเมินมีหลายรูปแบบ จึงควรพิจารณาเลือกนํามาใชใหสอดคลอง

เหมาะสมกับกระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการเรียนรูของผูเรียน และควรใชวิธีการวัดหลายๆ 

วิธี เพ่ือใหแนใจวาการประเมินผลผูเรียนมีความคลาดเคลื่อนนอยที่สุด  

ดังแผนภาพที่ ๒.๒๔๔ 

แสดงเคร่ืองมือวัดผลการเรียนรู 
 

  
   

                                                        

 
๔๓

รุงชัชดาพร  เวหะชาต,ิ การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน, หนา ๑๐๑. 

 
๔๔

เร่ืองเดียวกัน, 

ดานความรู ความคิด 
(พุทธิพิสัย) 

 

- แบบทดสอบ 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบสัมภาษณ 

ฯลฯ 
 

ดานคุณธรรมจริยธรรม 
(จิตพิสัย) 

 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- แบบวัดเจตคติ 
- แบบทดสอบ 

- แบบสํารวจ 
- แบบสัมภาษณ 
- แฟมสะสมงาน 

ฯลฯ 

ดานทักษะกระบวนการ 
(ทักษะพิสัย) 

 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 
- แฟมสะสมงาน 

- แบบบันทึกพฤติกรรม 
ฯลฯ 

 

เคร่ืองมือวัดผลการเรียนรู 
๑. กระบวนการเรียนการสอน 



 

๓๘ 
 

 

  การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูในชั้นเรียน มีลักษณะการวัดและประเมินผล ๓ ชวง 

ดังน้ี 

 ๑. ประเมินผลกอนเรียน ครูผูสอนดําเนินการประเมินเพ่ือตรวจสอบความรู  ทักษะ 

ประสบการณเดิมของผูเรียน นําไปสูการวางแผนการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับศักยภาพของผูเรียน

รายบุคคล รายกลุม หรือรายหองเรียน ทั้งน้ีการประเมินผลจําเปนตองใชเครื่องมือที่มีคุณภาพเพ่ือใหได

ขอมูลเชิงคุณภาพ เชน ขอสอบ วินิจฉัย แบบสอบถาม แบบสํารวจรายการ แบบสัมภาษณ เปนตน 

 ๒. ประเมินผลระหวางเรียน ครูผูสอนดําเนินการประเมินระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

หรือระหวางหนวยการเรียนรู เพ่ือตรวจสอบพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู/ตวัชีว้ดั 

นําไปสูการแกไข ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพของผูเรียนตามศักยภาพรายบุคคล รายกลุม หรือราย

หองเรียน ทั้งน้ี การประเมินผลจําเปนตองใชเครื่องมือที่มีคุณภาพเพ่ือใหไดขอมูลเชิงคุณภาพ โดยใช

วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย เชน แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ แบบบันทึกและแบบสรปุ

ความรู โดยเนนการประเมินตามสภาพจริง อาทิ การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน 

และแฟมสะสมงาน เปนตน 

 ๓. ประเมินผลหลังเรียน ครูผูสอนประเมินเพ่ือตรวจสอบความสําเร็จของผูเรยีนตามมาตรฐาน

การเรียนรู/ตัวชี้วัด เม่ือสิ้นสุดหนวยการเรียนรู หรือปลายป/รายภาค โดยใชเครื่องมือที่มีคุณภาพ อาทิ 

แบบทดสอบ แบบประเมินภาคปฏิบัติ แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน แฟมสะสมงาน เปนตน เพ่ือนํา

ขอมูลไปใชในการตรวจสอบผลสําเร็จของผูเรียน นําผลการประเมินไปวางแผน แกไข และพัฒนานําไปสู

การวิจัยในชั้นเรียน และการวิจัยทางการศึกษา๔๕ 

 ลักษณะการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูในชั้นเรียน ทั้ง ๓ ชวง คือ ประเมินผลกอน

เรียน ประเมินผลระหวางเรียน และประเมินผลหลังเรียน สามารถแสดงลักษณะ ไดดังแผนภูมิที่ ๒.๕ 

ตอไปนี้๔๖ 

 

 

 

                                                        

 
๔๕

กระทรวงศึกษาธิก าร สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา , แนวทางการจัดการเ รียนรู                     

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑, หนา ๒๘-๒๙. 

 
๔๖

เร่ืองเดียวกัน, หนา ๓๐ 



 

๓๙ 
 

แผนภูมิท่ี ๒.๓   
แสดงลกัษณะการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูในชั้นเรียนตามหลกัสูตรแกนกลาง 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 
 

 
     

 

  กลาวไดวา แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนจะตองมองถึงวัตถุประสงคและ

องคประกอบหรือเปาหมายรวมทั้งขั้นตอนของกระบวนการ เชน การเตรียมขอมูลเก่ียวกับผูเรียน การ

อธิบาย การเชื่อมโยง และอธิบายกติกาใหตรงกัน การนําเสนอขอมูลการจัดการกิจกรรมใหนิสิตเขาใจ

ตรงกัน และการรวมกันอภิปรายเพ่ือหาคําตอบที่มาจากคําสําคัญ การจัดลําดับของกิจกรรมจะตองมีการ

กระตุนทําใหนิสิตเกิดแรงความอยากรูอยากเห็นผานการใชสื่อใหเหมาะสม การใหแนวทางที่ตรงกับ

ประเด็นที่ตองการศึกษา การใหนิสิตบอกถึงขอจํากัดหรือขอดอยเพ่ือนําผลมาปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม 

รวมทั้งการประเมินผลตอการมีสวนรวมของนิสิตจากการนําเสนอสิ่งเรานั้น ๆ ใหเกิดความตระหนักรู การ

นําเสนอขอมูลที่สามารถสรางความสนุกสนานไปดวย สวนทฤษฎีการเรียนรู เชน การเรียนรูของไทเลอร 

จะมีการเปดโอกาสใหนิสิตมีการฝกทักษะในกิจกรรมและประสบการณบอยๆ อยางตอเน่ืองโดยตองมี

ประเมินผลระหวางเรียน 

- ตร วจส อบ ผลกา รพัฒ นา ควา ม 

กาวหนาทางการเรียนของผูเรียน 

- เนนการประเมินตามสภาพจริง 

- ใชเทคนิคการประเมินหลากหลาย เชน 

การสังเกต สัมภาษณ การประเมิน

ช้ินงาน/ภาระงาน แฟมสะสมงาน 

และแบบทดสอบ 

- นําผลการประเมินไปปรับปรุงและ

จัดการเรียนการสอน 

 

ประเมินผลหลังเรียน 
- ตรวจสอบความสําเร็จของผูเรียนตาม

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด  

- ใชวิธีการ/เครื่องมือท่ีเปนมาตรฐาน

เ พ่ือ นําขอ มูลไปใช ในการตรวจสอบ

ผลสําเร็จของผูเรียน  

- นําผลการประเมินไปวางแผน แกไข 

และพัฒนานําไปสูการวิจัยในช้ันเรียน 

และการวิจัยทางการศึกษา 

ประเมินผลกอนเรียน 
- ตรวจสอบความพรอม และความรูพ้ืนฐาน 

- เครื่องมือ ไดแก ขอสอบวินิจฉัย แบบสํารวจรายการ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ 

- นําผลการประเมินไปวางแผนการแกไข ปรับปรุง และพัฒนาศักยภาพรายบุคคล/รายกลุม 

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวช้ีวัด ๘ กลุมสาระ

การเรียนรู 



 

๔๐ 
 

องคประกอบดวย ๆไดแก ลักษณะของความตอเน่ือง การจัดชวงเวลาของกิจกรรม และการบูรณาการให

เกิดนวัตกรรมใหม ๆ ออกมา เปนตนสวนผูสอนควรจะมีบทบาทในการเปนผูกระตุน บทบาทในการบอก

ความรู ทําหนาที่ใยการเปนโคช และบทบาทในการประเมินผล  

 

๒.๒ แนวคิด และทฤษฎีการเมืองการปกครอง 

   รายวิชาการเมืองการปกครองตามหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตรเปน

การศึกษาความรูทั่วไปเก่ียวกับการเมืองและการปกครอง พัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย 

สถาบันทางการเมือง และการปกครองของไทย กระบวนการทางการเมืองของไทย การจัดระเบียบการ

ปกครองของไทย และพระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครองของไทย ซึ่งมุงหวังในรายวิชามีความ

ทันสมัยและสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน รวมทั้งการไดเปดเครื่องมือในการเปด

โลกทัศนของนิสิตกวางขวาง และเขาใจโลกและสังคมมากขึ้น  และการเตรียมความพรอมดานปญญาให

นิสิตสามารถนําความรูและความเขาใจที่ไดรับในทางการเมืองการปกครองของไทยเปนพ้ืนฐานสําหรับ

การศึกษาวิชาอื่นๆ ดังมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

๒.๒.๑ ความรูท่ัวไปเก่ียวกับการเมืองและการปกครอง 

การเมือง (Politics) หมายถึง เรื่องที่เก่ียวกับการแขงขันเพื่อแสวงหาอํานาจหรือเรื่องที่

เก่ียวกับการแสวงหาอํานาจ ซึ่งสงผลกระทบตอสังคมสวนรวมหรือสวนใหญของสังคม 

การปกครอง (Government) หมายถึง เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารวางระเบียบกฎเกณฑ

สําหรับสังคม เพื่อสรางความเสมอภาค เปนธรรมแกสังคม เพ่ือใหสังคมมีความสงบสุข หรือเพ่ือใหเกิดการ

บําบัดทุกขบํารุงสุขการเมืองและการปกครองจะมีความเก่ียวของเชื่อมโยงกัน เพราะการปกครอง

จําเปนตองอาศัยอํานาจคือการเมืองจึงจะสามารถดําเนินการไดสําเร็จ ดังน้ันการศึกษาเรื่องการเมืองการ

ปกรองจึงหมายถึง การศึกษาเก่ียวกับองคกรที่ใชอํานาจและระเบียบกฎเกณฑการใชอํานาจทางการ

บริหาร 

  อํานาจอธิปไตย (Sovereignty) หมายถึง อํานาจเด็ดขาดและเต็มที่ที่จะบัญญัติ บังคับ และ

ตัดสินกฎหมายสําหรับภาครัฐและประชาชนภายในอาณาเขตของตนเอง คือ สามารถที่จะดําเนินกิจการ

ภายในหรือภายนอกประเทศไดโดยอิสระไมถูกบังคับ ควบคุม หรือเทรกแซงโดยประเทศอ่ืน 

  อํานาจอธิปไตยมี ๓ ประการ คือ 

  ๑.อํานาจนิติบัญญัติ คืออํานาจในการออกกฎหมาย 

  ๒. อํานาจบริหาร คือ อํานาจในการนํากฎหมายไปบังคับใช 



 

๔๑ 
 

  ๓. อํานาจตุลาการ คือ อํานาจในการตัดสินคดีตามกฎหมาย๔๗ 

  รูปแบบการปกครอง 

  เพลโต (Plato) และอริสโตเติล (Aristotle) ปรมาจารยทางทฤษฎีการเมืองชาวกรีก ไดแบง

รูปแบบการปกครองโดยพิจารณาจากจํานวนผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตยไดน้ี 

  ๑. การปกครองโดยคนๆ เดียว หรือ “เผด็จการ” หมายถึง ระบบการปกครองที่คนๆ เดียวมี

อํานาจอธิปไตยหรืออํานาจสูงสุดเหนือบุคคลทั้งหลายโดยเด็ดขาด ซึ่งประชาชนไมสามารถควบคุมและ

ถอดถอนผูปกครองได โดยในระยะแรกมักมีรูปการปกครองเปนแบบราชาธิปไตย (Monarchy) จะ

แปรเปลี่ยนเปนทุชนาธิปไตยหรือทรราช (Tyranny) ที่มีจุดมุงหมายเพ่ือผูปกครอง 

  ๒. การปกครองโดยคณะบุคคล หรือ “เผด็จการโดยคณะบุคคล”หมายถึง ระบบการปกครอง

ที่บุคคลคณะหนึ่งสามารถวางหรือกําหนดกฎเกณฑการบริหารประเทศไดตามที่กลุมของตนปรารถนา ซึ่ง

หากมีจุดมุงหมายเพ่ือบําบัดทุกขบํารุงสุขใหกับราษฎรก็จะเปนรูปการปกครองแบบอภิชนาธิปไตย 

(Aristocracy) แตหากมีจุดมุงหมายเพ่ือประโยชนสุขของพรรคพวกก็จะเปนรูปการปกครองแบบ

คณาธิปไตย (Oligrachy) 

  ๓. การปกครองโดยคนทัง้หมดหรือเสียงสวนใหญ หมายถึง ระบบการปกครองที่ประชาชน

เปนเจาของอํานาจอธิปไตย ไดแก รูปการปกครองแบบประชาธิปไตย (Democracy) ซึ่งมีจุดมุงหมายเพ่ือ

ประชาชน แตหากมีจุดมุงหมายเพ่ือผูปกครอง รูปแบบการปกครองก็จะแปรเปลี่ยนเปนการปกครองโดย

ฝูงชน (Mobrule) ซึ่งมีสภาพใกลเคียงกับ อนาธิปไตย (Anarchy) คือสภาพแหงการไมมีรัฐบาลหรือไมมี

กฎหมาย และสังคมมีแตความระสํ่าระสาย ไมมีความสงบสุข 

  รูปแบบการปกครองของปราชญทั้งสองสามารถเขียนเปนตารางโดยจําแนกตามจํานวนผูเปน

เจาของอํานาจอธิปไตย และจุดมุงหมายในการใชอํานาจการปกครองไดดังน้ี 

  เอ็ดวารด ชิลล (Edward Shils) เห็นวา ระบบการเมืองไทยในสมัยรัฐบาลทหาร มี ๒ รูปแบบ 

คือ 

  ๑. คณาธิปไตยนําสมัยเปนระบบการเมืองที่ถูกครอบคลุมดวยระบบราชการ/หรือคณะทหาร 

โดยมีรัฐธรรมนูญที่ไมเปนประชาธิปไตยหรือไมเปนรัฐธรรมนูญเลย ซึ่งมีจุดประสงคสําคัญคอื การพยายาม

สรางประสิทธิภาพและความมีเหตุผลในการบริหารงาน โดยอาจมีปาหมายที่มุงหวังจะสรางระบอบ

ประชาธิปไตยขึ้นมาก็ได 

                                                        

 
๔๗

พรเศรษฐีวูฒิ ปญญาอิสกุล, การเมืองกับการปกครองของไทย , เอกสารประกอบการบรรยาย, 

(มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา, ๒๕๕๖), หนา ๗-๘. (เอกสารอัดสําเนา). 



 

๔๒ 
 

  ๒. ประชาธิปไตยชี้นํา เปนระบบการเมิงทีร่วมอํานาจไวทีฝ่ายบรหิารและระบบราชการแมจะ

มีรัฐสภา มีการเลือกต้ัง และมีเสรีภาพทางการเมืองอยูบาง แตก็เปนเพียงในแงรูปแบบเทาน้ัน 

  ลักษณะการใชอํานาจโดยทั่วไปอาจแบงลักษณะการใชอํานาจออกเปน ๓ ระดับ คือ  

 ๑. เบ็ดเสร็จหรือควบคุมถวนทั่ว (Totalitarianism) คือ การที่รัฐบาลหรือผูปกครองใชอํานาจ

ควบคุมประชาชนอยางเครงครัดจนทุกดาน ทั้งเสรีภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เชน รัฐบาล

ฟาสซิสตและคอมมิวนิสต 

  ๒. อํานาจนิยม (Authoritarianism) คือ การที่รัฐบาลใหเสรีภาพแกประชาชนพอสมควร 

โดยเฉพาะเสรีภาพทางเศรษฐกิจและสังคม แตจะไมยอมใหเสรีภาพทางการเมือง เชนรัฐบาลทหารของ

ไทยในอดีต เปนตน 

  ๓. อิสระนิยมหรือเสรีนิยม (Liberalism) คือ การที่รัฐบาลพยายามใชอํานาจในการปกครอง

นอยที่สุด ปลอยใหประชาชนมีเสรีภาพอยางกวางขวาง โดยรัฐบาลจะเขาควบคุมหรือรักษากฎเกณฑ

เฉพาะที่จําเปนเทานั้น เชน รัฐบาลของประเทศเสรีประชาธิปไตยตาง ๆ 

  นอกจากนี้แลว ยังมีลักษณะการใชอํานาจแบบนายปกครองบาวเจาปกครองขา, รัฐบาล

สมบูรณาญาสิทธิราชยในสมัยสุโขทัยมีลักษณะการใชอํานาจแบบบิดาปกครองบุตร เปนตน๔๘ 

   ลัทธิหรืออุดมการณลัทธิหรืออุดมการณ หมายถึง ความเชื่อถือหรือจุดมุงหมายในการ

ปกครองลัทธิสําคัญ ๆ ที่เปนเปาหมายหรืออุดมการณในการปกครอง มีดังน้ี 

  ๑. ลัทธิฟาสซิสตและคอมมิวนิสต มักบันดาลใหรูปการปกครองเปนแบบเผด็จการโดยคณะ

บุคคล และมีลักษณะการใชอํานาจเปนเบ็ดเสร็จลัทธิคอมมิวนิสต เปนลัทธิที่เคยทําใหเกิดสงคราม

ประชาชนในประเทศไทยในชวงระหวางป พ.ศ. ๒๕๐๗ – ๒๕๒๖ โดยพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย 

ไดจัดต้ังกองกําลังติดอาวุธขึ้น และเรียกตัวเองวากองทัพปลดเอกประชาชนแหงประเทศไทย ทําการตอสู

กับ ฝายรฐับาล 

  ๒. ลัทธิสังคมนิยม เปนลัทธิทางเศรษฐกิจที่รัฐเขาควบคุมเศรษฐกิจหลักของประเทศ โดย

รูปการปกครองอาจจะเปนประชาธิปไตยหรือเผด็จการก็ได 

  ๓. ลัทธิเสรีนิยม จะมีรูปการปกครองเปนประชาธิปไตย และมีลักษณะการใชอํานาจแบบ

อิสระนิยม 

  ๔. ลัทธิเทวสิทธิ์ เปนลัทธิที่ เปนรากฐานการปกครองของไทยในอดีตกอนการเปลี่ยนแปลง

การปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ ซึ่งความเชื่อในลัทธินี้เปนผลใหประชาชนยอมอยูภายใตอํานาจเด็ดขาดของ

                                                        

  
๔๘

เร่ืองเดียวกัน, หนา ๘-๑๐. 



 

๔๓ 
 

กษัตริยยอมรับวากษัตริยเปนเหมือนสมมุติเทพ ไดรับมอบอํานาจมาจากสวรรค ประชาชนไมมีสิทธิ

ตอตานและโตแยงตองยอมรับความเปน “ไพรฟาขาแผนดิน” ชีวิตความเปนอยูของประชาชนขึ้นอยูกับ

การกําหนดของผูปกครอง 

  ๕. ลัทธิชาตินิยม ซึ่งเนนในเรื่องความมั่นคงของชาติ เปนอุดมการณหรือเปนลัทธิที่ครอบงํา

บรรยากาศการเมืองไทยในระยะแรกๆ หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ โดยจะเห็นไดจาก

การปฏิวัติรัฐประหารที่เกิดขึ้นแตละครั้งมักจะอางสาเหตุประการหนึ่งวา มีภัยคุกคามความสงบเรียบรอย

ของบานเมืองหรือมีภัยคุกคามความม่ันคงของชาติ สงผลใหรูปการปกครองเปนแบบเผด็จการ และมี

ลักษณะการใชอํานาจเปนแบบอํานาจนิยม๔๙ 

   ๒.๒.๒ วิวัฒนาการเมืองการปกครองของไทย 

  ระยะที่ ๑ ยุคกอนราชอาณาจักรสุโขทัย ในระยะกอนป พ.ศ. ๑๗๖๑ อํานาจของอาณาจักร

เขมรรุงเรืองมากในดินแดนสุวรรณภูมิ โดยมีศูนยกลางอํานาจทางลุมแมนํ้าเจาพระยาอยูที่เมืองละโว 

(ลพบุรี) เขมรมีการปกครองแบบราชาธิปไตย กษัตริยจะสงขุนนางมาปกครองเมืองบริวาร โดยเมืองบรวิาร

จะสงสวยเปนบรรณาการใหแกพระนครหลวง ขณะเดียวกันบางถิ่นอาจเปนอิสระมีอํานาจปกครองตัวเอง

แบบนครรัฐ  

  ระยะที่ ๒ ยุคอาณาจักรสุโขทัยตอนตน พ.ศ. ๑๗๖๑-๑๙๒๑ การปกครองในยุคนี้วางรากบาน

ลงแบบการปกครองครัวเรือน จุดเริ่มตนเริ่มที่ “พอครัว” ทําหนาที่ปกครอง ครอบครัวหลาย ๆ  ครอบครวั

รวมกันเปน “เรือน” หัวหนาก็คือ “พอเรือน” หลาย ๆ เรือนรวมกันเปนหมูบานมีหัวหนาเรียกวา 

“พอบาน” หลาย ๆ หมูบานรวมกันเรียกวา “เมือง” หัวหนาคือ “พอเมือง” และพอขุน คือผูปกครอง

ประเทศ หรือผูปกครองทุกเมืองนั่นเอง 

                ศิลาจารึกหลักที่ 1 แบงออกเปน ๓ ประเภท คือ 

                ๑. หัวเมืองชั้นใน  ไดแก เมืองหนาดานหรือเมืองลูกหลวง ลอมรอบราชธานี ทั้ง ๔ ดาน คือ 

ศรีสัชนาลัย (ดานหนา) สองแคว (ดานตะวันออก) สระหลวง (ดานใต) และชากังราว (ดานตะวันตก) การ

ปกครองหัวเมืองชั้นในน้ันขึ้นอยูกับสุโขทัยโดยตรง 

                ๒. หัวเมืองชั้นนอก ไดแก เมืองทาวพระยามหานคร ที่มีผูดูแลโดยตรงแตขึ้นอยูกับสุโขทัย 

ในรูปลักษณะของการสวามิภักด์ิในฐานะเปนเมืองขึ้นหรือเมืองออก หัวเมืองชั้นนอกมี แพรก อูทอง 

ราชบุรี ตะนาวศรี แพร หลมสัก เพชรบูรณ และศรีเทพ 

                                                        

 
๔๙

เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๐-๑๑. 



 

๔๔ 
 

                ๓. เมืองประเทศราช  ไดแกเมืองที่เปนชาวตางภาษา มีกษัตริยปกครองขึ้นกับสุโขทัย ใน

ฐานะประเทศราช มีนครศรีธรรมราช มะละกา ยะโฮร ทะวาย เมาะตะมะ หงสาวดี นาน เซา เวียงจันทน 

และเวียงคํา 

 ระยะที่ ๓ ยุคอาณาจักรสุโขทัยตอนหลาย ในป พ.ศ. ๑๙๒๑ ซึ่งตรงกับสมัยของพระมหา

ธรรมราชาที่ ๒ ของพาราจักรสุโขทัย ไดยอมอยูใตอํานาจการปกครองของอยุธยา โดยเฉพาะอยางย่ิงการ

รบทีเมืองชากังราวที่กระมหาธรรมราชาออกถวายบังคมตอพระบรมราชาธิราชที่ ๑ แหงอาณาจกัรอยธุยา

การเปลี่ยนแปลงในทองถิ่นครั้งน้ีที่สําคัญ คือ การที่อยุธยาพยายามทําลายศูนยกลางของอาณาจกัรสโุขทยั 

คือ แบงแยกอาณาจักสุโขทัยเปน ๒ สวน คือ 

                ๑. บริเวณลุมแมน้ํายม แมนํ้านาน ใหมีศูนยกลางอยูที่เมืองสองแคว ใหกษัตริยของสุโขทัย

ปกครองตอไป และอยูในอํานาจของอยุธยาในฐานะประเทศราช 

                ๒. บริเวณลุมแมน้ําปง ใหมีศูนยกลางที่เมืองชากังราว และขึ้นตรงตออยุธยาขณะเดียวกัน

อยุธยาก็พยายามผนวกอาณาจักรสุโขทัยเขาเปนสวนหน่ึงของอยุธยา และประสบความสําเร็จในสมัยพระ

บรมราชาธิราชที่ ๒ (เจาสามพระยา)  

  ระยะที่ ๔ ยุคกรุงศรีอยุธยาจนถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ แหงกรุงรัตนโกสินทร พ.ศ. ๑๙๘๑-๒๕๓๗ 

ในยุคนี้แนวความคิดเกี่ยวกับกษัตริยเปลี่ยนแปลงไปตามคติพราหมณ ซึ่งพวกเขมรเปนผูนํามาโดยถือวา

กษัตริยเปนผูไดรับอํานาจจากสวรรค หรือเปนพระเจาบนมนุษยโลก ลักษณะการปกครองจึงเปนแบบนาย

ปกครองบาว หรือเจาปกครองขา ในสมัยพระบรมรามาธิบดีที่ ๑ และมีเสนาบดี ๔ คน คือ ขุนเมือง ขุนวัง 

ขุนคลัง และขุนนา เปนผูชวยดําเนินการมีหนาที่ดังน้ี 

  ๑.  เมือง  รับผิดชอบดานการรักษาความสงบเรียบรอยและปราบปรามโจรผูราย 

  ๒.  วัง  มีหนาที่เก่ียวกับราชสํานักและตัดสินคดีความตาง ๆ 

  ๓.  คลัง มีหนาที่เกี่ยวกับดานคลัง การคาและภาษีอากรประเภทตาง ๆ 

  ๔.  นา  มีหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับดานการเกษตร 

  สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถเปนตนมาถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ แหงกรุงรัตนโกสินทร (พ.ศ. 

๑๙๘๑-๒๔๓๗) ฐานะของเมืองตาง ๆ ในอาณาจักรสุโขทัย เดิมตองเปลี่ยนแปลงไปตามขนาดและ

ความสําคัญของเมือง คือ 

  ๑. หัวเมืองชั้นนอก ไดแก เมืองสองแคว 

  ๒. หัวเมืองชั้นโท ไดแก เมืองสวรรคโลก  เมืองสุโขทัย เมืองชากังราว และเมืองเพชรบูรณ 

  ๓. หัวเมืองชัน้ตรี ไดแก เมืองพิชัย เมืองสระหลวง (พิจิตร) เมืองพระบาง (นครสวรรค) 

  ระยะที่ ๕  ยุคการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล (พ.ศ. ๒๔๓๗-๒๔๗๖) 



 

๔๕ 
 

                พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงปฏิรูปการปกครองแผนดิน โดยไดทรงยกเลิก

ตําแหนงอัครมหาเสนาบดี ๒ ตําแหนง คือ สมุหนายก และสมุหกลาโหม รวมทั้งจตุสดมภดวย ไดจัด

ระเบียบบริหารราชการออกเปนกระทรวง ตามแบบอารยประเทศ และใหมีเสนาบดีเปนผูวาการแตละ

กระทรวง กระทรวงที่ต้ังขึ้นมีทั้งหมด ๑๒ กระทรวง 

                ในป พ.ศ. ๒๔๓๗ เปนปแรกที่ไดวางแผนงานจัดระเบียบการบริหารมณฑลแบบใหมเสร็จ 

กระทรวงมหาดไทยไดจัดตั้งมณฑลเทศาภิบาลขึ้น ๓ มณฑล คือ มณฑลปราจีนบุรี มณฑลนครราชสีมา 

มณฑลพิษณุโลกและทรงโปรดเกลาฯ ใหโอนหัวเมืองทั้งปวงซึ่งเยขึ้นกับกระทรวงกลาโหมและกระทรวง

ตางประเทศมาขึ้นอยูกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเดียว จึงไดรวมหัวเมืองจัดเปนมณฑลราชบุรีขึ้นอีก

มณฑลหน่ึง 

                พ.ศ. ๒๔๓๘ ไดรวมหัวเมืองจัดเปนมณฑลขึ้นอีก ๒ มณฑล คือ มณฑลนครชัยศรี มณฑล

นครสวรรค และมณฑลกรุงเกา และไดแกไขระเบียบการจัดมณฑลฝายทะเลตะวันตก คือ ต้ังเปนมณฑล

ภูเก็ต ใหเขารูปลักษณะของมณฑลเทศาภิบาลอีกมณฑลหนึ่ง 

                พ.ศ. ๒๔๓๙  ไดรวมหัวเมืองมณฑลเทศาภิบาลขึ้นอีก ๒ มณฑล คือ มณฑลนครศรีธรรมราช

และมณฑลชุมพร 

                พ.ศ. ๒๔๔๐ ไดรวมหัวเมืองมะลายูตะวันออกเปนมณฑลไทรบุรี และในปเดียวกันไดตั้ง

มณฑลเพชรบูรณขึ้นอีกมณฑลหนึ่ง 

                พ.ศ. ๒๔๔๓ ไดเปลี่ยนแปลงสภาพของมณฑลเกา ๆ ที่เหลืออยูอีก ๓ มณฑล คือ มณฑล

พายัพ มณฑลอุดร และมณฑลอีสาน ใหเปนมณฑลเทศาภิบาล 

                พ.ศ. ๒๔๔๗  ยุบมณฑลเพชรบูรณ เพราะเห็นวาสิ้นเปลืองคาใชจาย 

                พ.ศ. ๒๔๔๙ จัดต้ังมณฑลปตตานี และมณฑลจันทบุรี (มีเมืองจันทบุรี ระยอง และตราด) 

                พ.ศ. ๒๕๕๐  ต้ังมณฑลเพชรบูรณ ขึ้นอีกครั้งหน่ึง 

                พ.ศ. ๒๔๕๕  ไดแยกมณฑลอีสานออกเปน ๒ มณฑล มีชื่อใหมวา มณฑลอุบลและมณฑล

รอยเอ็ด 

                พ.ศ. ๒๔๕๘ จัดต้ังมณฑลมหาราษฎรขึ้น โดยแยกออกจากมณฑลพายัพ 

  ระยะที่ ๖ ยุคหลัง พ.ศ. ๒๔๗๕ 

                การปรับปรุงระเบียบการปกครองหัวเมืองเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศมาเปน

ระบบประชาธิปไตยน้ันปรากฏตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารแหงราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ 

จัดระเบียบราชการบริหารสวนภูมิภาคออกเปนจังหวัดและอําเภอจังหวัดมีฐานะเปนหนวยบรหิารราชการ

แผนดิน มีขาหลวงประจําจังหวัดและกรมการจังหวัดเปนผูบริการ เม่ือกอนเปลี่ยนแปลงการปกครอง



 

๔๖ 
 

นอกจากจะแบงเขตการปกครองออกเปนจังหวัดและอําเภอแลว ยังแบงเขตการปกครองออกเปนมณฑล

ดวย เมื่อไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบราชการบริหารแหงราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ 

จึงไดยกเลิกมณฑลเสีย เหตุที่ยกเลิกเนื่องจาก 

  ๑.  การคมนาคม สื่อสาร สะดวกรวดเร็วขึ้นกวาแตกอน สามารถที่จะสั่งการตรวจตรา

สอดสองไดทั่วถึง 

  ๒.  เพื่อประหยัดคาใชจายของประเทศใหนอยลง 

  ๓.  เห็นวาหนวยมณฑลซอนกับหนวยจังหวัด จังหวัดรายงานกิจการตอมณฑล มณฑล

รายงานตอกระทรวงเปนการชักชาโดยไมจําเปน 

  ๔.  รัฐบาลในสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครองใหม ๆ  มีนโยบายที่จะใหอํานาจแกสวนภูมิภาคยิง่

ขั้น และการที่ยุบมณฑลก็เพ่ือใหจังหวัดมีอํานาจน่ันเอง 

  ๕.  ตอมาในป พ.ศ. ๒๔๙๕ รัฐบาลไดออกพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดินอีก

ฉบับหน่ึง ในสวนที่เก่ียวกับจังหวัด มีหลักการเปลี่ยนไปจากเดิม ดังนี้ 

           ๕.๑   จังหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคลแตจังหวัดตามพระราชบัญญัติวาดวยระเบียบบริหาร

แหงราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ หามีฐานะเปนนิติบุคคลไม 

           ๕.๒   อํานาจบริหารในจังหวัดซึ่งแตเดิมตกอยูแกคณะบุคคล ไดแก คณะกรมการ

จังหวัดน้ัน ไดเปลี่ยนแปลงอยูกับบุคคลคนเดียว คือ ผูวาราชการจังหวัด 

           ๕.๓   ในฐานะของกรมการจังหวัด ซึ่งเดิมเปนผูมีอํานาจหนาที่บริหารราชการแผนดิน 

ในจังหวัด ไดกลายเปนคณะเจาหนาที่ปรึกษาของผูวาราชการจังหวัด 

                ตอมา ไดมีการแกไขปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินตามประกาศ

คณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕ โดยจัดระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาคเปน

จังหวัด และอําเภอ 

  ระยะที่ ๗ ยุคปจจุบันไดมีการปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับการบริหารราชการแผนดิน การ

ปกครองสวนทองถิ่น ดังน้ี 

 ๑.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.๒๔๓๔ ไดจัดระเบียบการบริหาร

ราชการแผนดินออกเปนสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น 

  ๒.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ไดกําหนดให

รูปแบบการปกครองตําบลเปนนิติบุคคล มีผูแทนประชาชนจากหมูบานตาง ๆ  ประกอบเปนสภาตาํบล ทาํ

หนาที่บริหารงานของตําบล สวนตําบลที่เขาหลักเกณฑตามที่กฎหมายกําหนดไดยกฐานะเปนองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น เรียกวา องคการบริหารสวนตําบล มีฐานะเปนนิติบุคคล จากผลของกฎหมายฉบับ



 

๔๗ 
 

ดังกลาว ทําใหจังหวัดสุโขทัยมีองคการบริหารสวนตําบล จํานวน ๗๗ แหง โดยไดจัดต้ังดังนี้ ๑.  ป พ.ศ. 

๒๕๓๘ จํานวน ๑ แหง ๒.  ป พ.ศ. ๒๕๓๙ จํานวน ๔๕ แหง ๓.  ป พ.ศ. ๒๕๔๐ จํานวน ๓๑ แหง และ

๔.  ป พ.ศ. ๒๕๔๑ มีสภาตําบลจํานวน ๖ แหง 

  ๓. พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดปรับปรุงรูปแบบการบริหาร 

โดยใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัด มาจากการเลือกต้ัง๕๐ 

 ๒.๒.๓ กระบวนการทางการเมืองและสถาบันทางการเมือง 

  กระบวนทางการเมือง คือ วิธีการใชอํานาจอธิปไตย ไดแก การใชอํานาจบริหาร อํานาจนิติ

บัญญัติ และอํานาจตุลาการ ควบคูมากับรัฐ เชน เม่ือมีรัฐเกิดขึ้นก็ยอมมีกระบวนการทางการเมืองควบคู

กันมาการศึกษากระบวนการทางการเมือง คือ การศึกษาเรื่องของ พรรคการเมือง (Political Party) 

และกลุมอิทธิพล(Pressure Group) ทั้งสองกลุมมิไดมีสวนเก่ียวของโดยตรงกับอํานาจ แตมีอิทธิพลตอรัฐ

บาล 

  พรรคการเมือง คือ กลุมบุคคลที่รวมกันขึ้นเพ่ือแสวงหาอํานาจทางการเมืองตามวถิทีางของแต

ละรัฐซึ่งกําหนดไว ปจจุบันพรรคการเมืองในโลกแบงได ๓ ระบบ ไดแก 

 ๑. ระบบพรรคเดียว (Single Party System) 

  ๒. ระบบสองพรรค (Two Party System) 

  ๓. ระบบหลายพรรค (Multi-Party System) 

  เรื่องของพรรคการเมืองเราตองคํานึงวา พรรคการเมือง คือ กลุ มบุคคลที่รวมกันขึ้นเพ่ือ

แสวงหาอํานาจทางการเมืองตามวิถีทางของแตละรัฐซึ่งกําหนดไว 

  กลุมอิทธิพล คือ กลุมชนกลุมหนึ่งที่มีอาชีพ มีผลประโยชนรวมกัน มีความประสงคแสวงหาผล

ประโยชนเฉพาะอยาง รักษาผลประโยชนของตนไวหรือตองการขยายผลประโยชนทีมี่อยูแลวใหกวางขวาง

ย่ิงขึ้นวิธีการดําเนินงานของกลุมอิทธิพล คือ การเสนอความคิดเห็นในเรื่องความตองการของกลุมของตน

ตอรัฐบาล หรือใชอิทธิพลในทุก ๆ ดานรวมทั้งดานการเงิน เพ่ือชักชวน บีบบังคับรัฐบาล โดยเฉพาะอยาง

ย่ิงฝายนิติบัญญัติใหออกกฎหมายเพ่ือประโยชนของกลุมของตน ตลอดใชอิทธิพลเขาแทรกแซงพรรค

การเมืองใหพยายามดําเนินนโยบายเพื่อประโยชนของกลุม 

                                                        

 
๕๐

สํ านั ก ง าน จั งห วั ด สุ โ ข ทั ย , ก า รป กครอ ง ต้ั งแต อดี ต -ป จ จุ บั น , [อ อ น ไล น ], แหล ง ข อ มู ล  : 

http://www.sukhothai.go.th/history/hist_04.htm [ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘]. 



 

๔๘ 
 

  กลุมผลประโยชน หมายถึง กลุมตัวแทนสาขา อาชีพสาขาในสังคม ซึ่งมีจํานวนมากและตาม

ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาตัวอยางของกลุมผลประโยชนเชน กลุมชาวไรชาวนากลุมเกษตรกรออยและ

นํ้าตาลกลุมอุตสาหกรรมการสื่อสาร (มือถือ) เปนตน 

  กลุมผลักดัน คือองคการที่กอตั้งเพ่ือปกปองผลประโยชนที่ไปเกี่ยวของกับอํานาจรัฐบังคบัใหมี

การเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจในนโยบายของรัฐใหเปนประโยชนแกกลุมของตนตัวอยางของกลุมผลักดัน 

เปนกลุมที่ตองการมีสวนรวมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ เชน กลุมชาวบานหินกรูดบอนอกเปนตน 

  ระบบราชการ จึงเปนกลุมของระบบการทํางานหลายๆ ระบบที่มีลักษณะประสานกันเปนสิ่ง

เดียว เปนรูปแบบหน่ึงของการบริหารงานขององคการของรัฐไมวาจะเปนในระดับใดหรือ ณ สถานที่ใดก็

ตามองคประกอบของระบบราชการ 

  - เปนงานสาธารณะที่ปฏิบัติงานโดยอาศัยอํานาจตามตัวบทกฎหมาย 

  - เปนองคการที่มีการจัดอํานาจหนาที่หรือลําดับขั้นตอนการบังคับบัญชาที่สลับซับซอน 

  - มีพฤติกรรมที่มีเหตุผลและมีลักษณะสากลนิยม และตองมีการใชระบบคุณธรรม 

  - ตองเปนการบริหารงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดองคกรอิสระ เปนองคกรตรวจสอบ

การใชอํานาจรัฐความหวังของสังคมประชาธิปไตย ปลอดพนจากการแทรกแซงขององคกรของรัฐอ่ืนหรือ

สถาบันการเมืองอื่น รวมทั้งอยูเหนือกระแสและการกดดันใดๆ ที่เกิดขึ้นภายในสังคมในชวงเวลาใดเวลา

หนึ่ง 

  - คณะกรรมการการเลือกต้ัง (ก.ก.ต.) แกปญหาความไมเปนกลางในกระบวนการเลือกต้ัง 

  - คณะกรรมการปองกันและปราบปรามทุจริตแหงชาติ(ป.ป.ช.) แกปญหาของคณะกรรมการ  

ปองกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงการราชการ 

  - คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (ส.ต.ง.) แกปญหาของคณะกรรมการ ตรวจสอบการใช

งบประมาณของรัฐบาล๕๑ 

  ๒.๒.๔ การจัดระเบียบการปกครองของไทย  

  การปกครองประเทศมีนาจะอยู ๒ ระดับ คือ 

  ๑. อํานาจบริหาร เปนอํานาจระดับสูงสุด คืออํานาจของรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรี ซึ่งอยูใน

ฐานะผูอํานวยการปฏิบัติโดยการวางนโยบายไว 

                                                        

  
๕๑

วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา, รัฐศาสตรท่ัวไป, เอกสารประกอบการสอนวิชารัฐศาสตรทั่วไป,  (วิทยาลัยเฉลิม

กาญจนา, มปป.), หนา ๙-๑๐. 



 

๔๙ 
 

  ๒. อํานาจในการบริหารราชการแผนดิน เปนอํานาจระดับรองลงมา คือ อํานาจของกระทรวง 

ทบวง กรม ซึ่งดําเนินการปฏิบัติใหเปนไปตาม 

  หลักการบริหารราชการแผนดินการจดัระเบียบบริหารราชการมีหลักทั่ว ไปที่ใชใน

ตางประเทศ ๒ หลัก คือ 

  ๑. หลักการรวมอํานาจปกครอง โดยกําหนดใหอํานาจในการปกครองรวมไวที่สวนกลางไดแก 

กระทรวง ทบวง กรม โดยใชขาราชการหรือเจาหนาที่ของสวนกลางซึ่งขึ้นตรงตอกันตามลําดับชั้นการ

บังคับบัญชาเปนผูดําเนินการปกครองตลอดทั้งอาณาเขตของประเทศสวนหลักการแบงอํานาจปกครอง 

ถือเปนสวนหน่ึงของหลักการรวมอํานาจปกครอง โดยใหราชการบริหารสวนภูมิภาค คือ จังหวัดและ

อําเภอ ซึ่งมีฐานะเปนตัวแทนราชการบริหารสวนกลางไดรับการแบงอํานาจและการวินิจฉัยสั่งการ

บางสวนไปดําเนินการในเขตการปกครองของตน 

  ๒. หลักการกระจายอํานาจปกครอง เปนวิธีการที่รัฐมอบอํานาจปกครองบางสวนใหทองถิน่ไป

จัดทําบริการสาธารณะบางอยางโดยมีอิสระตามสมควร ไมตองขึ้นอยูในบังคับบัญชาของสวนกลาง 

เพียงแตอยูในความควบคุมเทาน้ัน ไมไดเขาไปบังคับบัญชาสั่งการการจัดระเบียบบริหารราชการแผนดิน

ของไทยแบงเปน ๓ สวนคือ 

  ๑. ระเบียบบริหารราชการสวนกลาง ซึ่งใชหลักการรวมอํานาจปกครอง 

  ๒. ระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค ซึ่งใชหลักการแบงอํานาจปกครอง 

 ๓. ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น ซึ่งใชหลักการกระจายอํานาจปกครอง 

  การจัดระเบียบบริหารราชการไทยโดยภาพรวมแลว มีลักษณะโนมไปในทางรวมอํานาจ

มากกวากระจายอํานาจ เพราะนอกจากราชการบริหารสวนกลางที่เปนแบบรวมอํานาจแลวราชการ

บริหารสวนภูมิภาคก็ยังเปนแบบแบงปนอํานาจซึ่งเปนสวนหนึ่งของหลักการรวมอํานาจปกครองดวย 

   ลักษณะการจดัองคการและการบริหารของระบบราชการไทย มีดังน้ี 

  ๑. จัดหนวยราชเปนระดับ คือการจัดโครงสรางมีลักษณะเปนลูกโซมากระดับ โดยมี

จุดประสงคเพื่อใหหนวยเหนือซึ่งถือวามีประสบการณสูงกวาและมีความรอบคอบในการตัดสนิใจดกีวาเปน

ผูควบคุมและตัดสินใจ แตก็มีปญหา คือ เกิดความลาชาทําใหเสียเวลา เพราะตองเสนอตามขั้นตอน 

  ๒. ยึดถือกฎหมายระเบียบขอบังคับเปนหลักปฏิบัติ โดยมีจุดประสงคเพ่ือใหงานเปนระเบียบ

แบบแผนเดียวกัน ซึ่งแมจะเปนผลดีในดานการควบคุม แตก็มีผลเสีย คือทําใหงานลาชาและบางครั้ง ไม

อาจดําเนินไปได  

  ๓. พยายามแบงงานเปนสัดสวนกัน แตการไมกําหนดวัตถุประสงคการปฏิบัติงิานของ

หนวยงานใหชัดเจน ทําใหมปญหาในการทํางานซํ้าซอนกัน และการรวมมือประสานงานระหวางหนวยงาน 



 

๕๐ 
 

  ๔. คัดเลือกบุคคลตามระบบคุณธรรม โดยใชหลักการตามความสามารถและความรับผิดชอบ

แตในทางปฏิบัติก็มีไมนอยที่เปนไปตามระบบอุปถัมภ คือยังมีการเลนพรรคเลนพวกขาราชการ 

  โดยทัว่ ไปขาราชการแบงออกเปน ๒ ประเภท คือ 

  ๑. ขาราชการประจําคือบุคคลที่รับราชการในตําแหนงตาง ๆ  ซึ่งไดรับผิดชอบงานประจําของ

กระทรวง ทบวง กรม โดยดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งฝายขาราชการการเมืองเปนผู

กําหนดใหเกิดผลสําเรจ็ และจะตองผานการสอบแขงขันหรือคัดเลือก เพื่อทดสอบความรูความสามารถ

กอนบรรจุเขารับราชการตามระบบคุณธรรมขาราชการประจําจะมีการพิจารณาความดีความชอบเพ่ือ

เลื่อนขั้นเงินเดือนประจําป และรับราชการเปนอาชีพตอเน่ืองกันไป โดยปกติจะออกจากราชการเม่ือครบ

เกษียณอายุ คือ ๖๐ ป 

  ๒. ขาราชการการเมือง คือบุคคลซึ่งรับราชการในตําแหนงที่รับผิดชอบเก่ียวกับ นโยบายหรอื

เปนฝายกําหนดนโยบาย และคอยควบคุมขาราชการประจําใหปฏิบัติตามนโยบายที่วางไว มีอัตรา

เงินเดือนคงที่ไมมีเกษียณอายุ โดยจะเขาดํารงตําแหนงและออกจากตําแหนงตามวิถีทางการเมืองหรือ

เหตุผลทางการเมืองเชน เขารับตําแหนงนายกฯ ดวยเสียงสนับสนุนของ ส.ส. และออกตามวาระเม่ือครบ 

กําหนด ๔ ป เปนตนตา แหนงขาราชการการเมือง เชน นายกฯ, รัฐมนตร,ี ที่ปรึกษานายกฯ หรือรัฐมนตรี 

,เลขาธิการนายกฯ, โฆษกประจําสํานักนายกฯ(โฆษกรัฐบาล ) ,เลขานุการรัฐมนตรีตาง ๆ เปนตน 

  การเมืองกบัการบริหาร 

 นักการเมืองซึ่งเขาดํารงตําแหนงเพียงชั่วคราวและออกไปตามวิถีทางการเมือง ยอมจะตอง

พ่ึงพาอาศัยขาราชการในดานขอมูลขาวสารอยูมาก รวมทั้งความคิดเห็นในดานตาง ๆ ดังน้ันในการวาง

นโยบายของนักการเมืองจึงตองมองความเห็นเก่ียวกับทางเลือก ตลอดจนขอเสียของทางเลือกแตละทาง

จากขาราชการประจําอยูเสมอปญหาสําคัญ ประการหน่ึงในความสัมพันธระหวางฝายการเมืองกับฝาย

บริหาร (ขาราชการประจํา) คือ ฝายการเมืองไมสามารถควบคุมฝายบริหารหรือขาราชการประจําได

ขาราชการประจําของไทยมีอิทธิพลในการปกครองมาก เพราะจะเปนผูเสนอขอมูลขาวสารใหฝาย

การเมืองนําไปพจิารณาประกอบการวางนโยบาย ซึ่งขอมูลที่เสนอนั้นยอมจะเปนไปตามทิศทางที่

สอดคลองกับความตองการของขาราชการประจํา๕๒ 

 

 

                                                        

  
๕๒

พรเศรษฐีวูฒิ ปญญาอิสกุล, การเมืองกับการปกครองของไทย , เอกสารประกอบการบรรยาย, 

(มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา, ๒๕๕๖), หนา ๑๒๔-๑๒๘. (เอกสารอัดสําเนา). 



 

๕๑ 
 

  ๒.๒.๕ พระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครองของไทย 

  พุทธศาสนามีความเจริญรุงเรืองมากในสมัยพระเจาอโศกมหาราช หลังจากน้ันพุทธศาสนาได

เลือนหายไปทีละสาย แมประเทศศรีลังกาที่พุทธศาสนามีรากฐานม่ันคงในยุคน้ัน ก็เสื่อมสลายลง เหลือที่

ม่ันสุดทายในแผนดินสุวรรณภูมิอันเปนผลงานการวางรากฐานของพระธรรมทูตตางประเทศ โดยมี

พระโสณะและพระอุตตระเปนหัวหนา แตพุทธศาสนาในแผนดินสุวรรณภูมิ ในลาว กัมพูชา หรือเมียนมาร

(พมา) เริ่มเสื่อมถอยลง เพราะการเมืองของประเทศนั้นๆ และการเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหมจนพุทธ

ศาสนาเหลือปราการสุดทายบนผืนแผนดินไทย ที่เปนที่พ่ึงของสังคมและแนวคิดทางการเมืองไทยมาทุก

ยุคทุกสมัย เมื่อยอนไปพุทธศตวรรษที่ ๑๙ สยามไดรับอิทธิพลจากพุทธศาสนานิกายลังกาวงศ เกิดคติทีถ่อื

วาพระมหากษัตริยทรงเปนจักรพรรดิ หรือธรรมราชา พระมหากษัตริยทรงเปนผูนําใหคนทั้งหลาย

ประพฤติตนตามหลักธรรมทางพุทธศาสนา พระมหากษัตริยหรือพระราชา คือผูซึ่งทําใหคนทั้งหลายยินดี 

หรือปกครองใหราษฎรมีความสุข ดังน้ัน จึงตองทรงถึงพรอมดวยทศพิธราชธรรม ถงึพรอมในการทาํหนาที่

ผูปกครองรัฐตามหลักสังคหวัตถุ มีหลักการของจักรพรรดิที่เปนใหญเหนือกษัตริยอ่ืน และการสราง

สัมพันธไมตรีกับกษัตริยที่ปกครองเมืองขึ้นเมืองออกอยางชัดเจน  

  หลักการปกครองของพระเจาอโศกเปนผลของคําสั่งสอนของพระพุทธเจาโดยตรง คําสอน

หลักธรรมแหงการปกครองมี ๒ ระบอบ คือ 

  ๑.ระบอบสาธารณรัฐ หรือวาหิกคณะ ใช  อปริหานียธรรม  คือ ธรรมเปนที่ตั้งแหงความไม

เสื่อม ๗ ประการ เปนหลักธรรมะที่ปรากฏอยูในมหาปรินิพพานสูตร และอรรถกถาสุมังคลวิลาสินี ทีฆา

นิกายมหาวรรค  

  ๒.ราชาธิปไตย หรือธรรมราชา คือ ธรรมแหงพระเจาแผนดิน ไดแก ทศพิธราชธรรม 10 

ประการ สังคหวัตถุ ๔ ประการ และจักรวรรดิวัตร ๑๒ ประการ ๕๓ 

   ในหลักการที่เปน อธิปไตย ในทางพระพุทธศาสนาน้ัน พระพุทธองคไดทรงแสดงไว ๓ 

ประการดวยกัน ๒๔ นั่นก็คือ 

 

 

 

                                                        

  
๕๓

สมหมาย จันทรเรือ คณบดีคณะนิติศาสตร ม.สยาม, แนวคิดทางการเมืองแนวพุทธ ของ ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ 

ปราโมช, [ออนไลน], แหลงขอมูล : http://m.matichon.co.th/readnews.php?newsid=1429617079 [๒๒ 

มิถุนายน ๒๕๕๘]. 



 

๕๒ 
 

  หลักอธิปไตย ๓  

           ๑. อัตตาธิปไตย ถือตนเปนใหญ คือ ถือเอาตนเอง ฐานะ ศักด์ิศรี เกียรติภูมิของตนเปนใหญ 

กระทําการดวยการปรารภตนและสิ่งที่เนื่องดวยตนเปนประมาณ ในฝายกุศล ไดแก เวนชั่ว ทําดี ดวย

เคารพตน 

          ๒. โลกาธิปไตย ถือโลกเปนใหญ คือ ถือความนิยมของชาวโลกเปนใหญ หวั่นไหวไปตามเสียง

นินทาและสรรเสริญ กระทําดวยปรารถนาจะเอาใจผูนั้น หาความนิยม หรือหวั่นกลัวเสียงกลาววาเปน

ประมาณ ในฝายกุศลไดแก เวนชั่ว ทําดีดวยเคารพเสียงหมูชน 

           ๓. ธรรมาธิปไตย ถือธรรมเปนใหญ คือ ถือหลักการความจริง ความถูกตอง ความดีงาม 

เหตุผลเปนใหญ กระทําดวยปรารภสิ่งที่ไดศึกษา ตรวจสอบตามขอเท็จจริง และความเห็นที่รับฟงอยาง

กวางขวาง แจงชัด และพิจารณาอยางดีที่สุด เต็มขีดแหงสติปญญา มองเห็นไดดวยความบริสุทธิ์ใจ เปนไป

โดยชอบธรรม และเพ่ือความดีงามเปนประมาณ อยางสามัญไดแก ทําการดวยความเคารพ หลักการ กฎ 

ระเบียบ กติกา เม่ือรูอยางน้ีแลว ถาตองการรับผิดชอบตอรัฐประชาธิปไตย หรือหลักขอ ๓ คือ 

ธรรมาธิปไตย 

  โดยเฉพาะอยางในการปกครองแบบประชาธิปไตยนั้น พระธรรมปฎกมองเห็นวา การปกครอง

น้ัน หากเปนไปเพ่ืออยากไดผลประโยชน อยากใหญ อยากโต อยากมีอํานาจ อยากไดอะไรๆ ตองเปนไป

ตามความยึดถือของตน ซึ่งจะตรงกันขามกับจริยธรรม ถาถูกตัณหา มานะ หรือ ทิฏฐิครอบงํา แนนอนวา 

จริยธรรมเดินไปไมได เพราะฉะน้ัน ทางแกไขเรื่องน้ีก็คือ จะตองมีการพัฒนาความอยากใหมันดี และ

อยากทําใหมันดีน้ีใหเขมขน แรงกลา ใหเปนไปอยางมุงม่ันที่สุด ใหฝงลึกลงไปประจําอยูในจิตใจใหได 

            เม่ือคนในสังคมประชาธิปไตย มีความใฝดี อยากใหมันดี ปรารถนาความสุขแก ประชาชน 

และแกบานเมืองแลว ความปรารถนาน้ีก็จะแผลึกซึ้งและครอบคลุมทั่วไป ซึ่งพระธรรมปฎกพูดดวยคํา

สั้นๆ วา ความอยากใหธรรมเกิดมีขึ้น หรือความใฝธรรม กลาวคือ อยากใหธรรม ความดี ความงาม ความ

จริง ความถูกตอง เกิดมีขึ้นในสังคม ซึ่งเปนเรื่องใหญและตรงจุดหมาย เพราะการที่มนุษยมีการปกครอง มี

การงานบานเมืองตางๆ น้ี ก็เพ่ือให เกิดมี "ธรรม" ขึ้นในสังคมมนุษย หรือเพื่อดํารง "ธรรม" ใหคงอยู 

            คําวา "ธรรม" ในที่น้ี พระธรรมปฎกใหนิยามไววา หมายถึง ความจริง ความ ถูกตอง ความดี

งาม ประโยชนสุขที่แทจริง รวมทั้งหลักการที่จะใหเกิดความดีงาม ความ ถูกตองเหลานี้๒๕ การที่เราจดัต้ัง

วางหลักตางๆ เชน หลักการทางรัฐศาสตร หลักการทาง นิติศาสตร หลักการทางเศรษฐศาสตร หรือ



 

๕๓ 
 

หลักการเองใดๆ ก็ตาม ก็เพ่ือใหมีเกณฑ มี มาตรฐานในการที่จะดําเนินงาน เพื่อสรางสรรคทําใหเกิดความ

ดี ความงาม ความถูกตอง และประโยชนสุขที่แทน้ัน๕๔ 

  การเมืองการปกครองตามแนวพระพุทธศาสนาของพุทธทาสภิกขุ  

  ทานพุทธทาส เปนที่ยอมรับวาทานเปน “ปราชญทางพระพุทธศาสนา” ทานวิเคราะหหลกัคาํ

สอนทางพระพุทธศาสนาและเผยแผหลักคําสอนในรูปแบบตาง ๆ ทําใหผูที่ฟงหรืออานผลงานของทาน

เขาใจอยางแจมแจง และสามารถนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันและวงวิชาการไดอยางกวางขวาง 

ผลงานทางการเมืองการปกครองของทานน้ันที่โดดเดนไดแก งานเขียนเรื่อง “ธัมมิกสังคมนิยม” แนวคิด

ทางการเมืองของทาน มีพ้ืนฐานแนวความคิดอิงหลักทางพระพุทธศาสนาเปนสําคัญ โดยการประยุกตใช

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เปนดานหลักแนวคิดทางการเมืองแบบ “ธัมมิกสังคมนิยม” มีดังน้ีคือ 

 ๑) ความหมายของธัมมิกสังคมนิยม ธัมมิกสังคมนิยมเปนระบบการปกครองที่ไมเห็นแกตัว

บุคคล และจะตองประกอบไปดวยธรรมะ ระบอบการปกครองของโลกที่ไมเห็นแกตัวบุคคล จะเปดโอกาส

ใหระบบการปกครองนั้นประกอบดวยธรรมะ กลาวโดยสรุป ธัมมิกสังคมนิยม เปนระบอบที่ถือเอา

ประโยชนของสังคมเปนหลัก และประกอบดวยธรรมะ 

  ๒) สังคมนิยมในพระพุทธศาสนา ทานพุทธทาส ไดกลาวถึงสังคมนิยมในพระพุทธศาสนา 

ดังน้ีคือ 

  คําวา สังฆะ แปลวา หมู หรือ พวก ซึ่งพระพุทธเจาทรงบัญญัติระบบวินัย เปนระบบที่ผูกพัน

กันไวเปนหมูเปนพวกไมแยกออกจากกัน โดยมีเครื่องยึดเหนี่ยวใหอยูรวมกัน เชน หลักธรรม เปนเครื่องยึด

เหน่ียวใหหมูสงฆอยูรวมกันอยางสงบสุข 

  ๒.๒) การปฏิบัติตนใหสันโดษเปนรากฐานของสังคมนิยม ระเบียบวินัยทางพระพุทธศาสนามุง

ใหพระสงฆปฏิบัติตนอยางสันโดษ พอดี รูจักพอดีในการเปนอยู เชน จะตองมีจีวร ๓ ผืน มีมากก็อาบัติ 

เปนตน การปฏิบัติตนใหสันโดษ พอดี ซึ่งจะกอใหเกิดสวนที่เหลือ และสามารถจุนเจือหรือชวยเหลือบคุคล

อ่ืนที่ยากจนกวาไดดีมาก จึงเปนรากฐานของสังคมนิยมในที่สุด 

  ๒.๓) การอยู กันเปนสังคม การชวยเหลือหรือเสียสละเพ่ือผู อ่ืน ระเบียบวิ นัยทา ง

พระพุทธศาสนากลาวไวชัดเจนวา จะตองชวยเหลือซึ่งกันและกัน เสียสละเพ่ือผูอ่ืน ไมเห็นแกตัว แตเห็น

แกสังคม นั่นก็คือมีเจตนาของสังคมนิยมมากในทุกดาน การอยูกันเปนสังคมน้ีเปนความตองการของ

ธรรมชาติ เพ่ือชวยเหลือหรือพ่ึงพิงซึ่งกันและกันได 

                                                        

 
๕๔

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๒๕๔๔), หนา ๑๕. 



 

๕๔ 
 

  ๒.๔) ระบบสังคมนิยมแบบธรรมราชา ระบบสังคมนิยมแบบธรรมราชา ก็คือ หลัก

ทศพิธราชธรรม ที่ประกอบดวย ทาน ศีล บริจาค ความซื่อสัตย ความออนโยน การควบคุมตนเอง ความ

ไมโกรธ การไมเบียดเบียนผูอื่น ความอดทน และการปฏิบัติตามธรรม๕๕ 

  การเมืองการปกครองตามแนวพระพุทธศาสนาของพระพรหมคุณาภรณ 

  พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) เปนพระนักปราชญทางพระพุทธศาสนา ที่มีมุมมองตอการ

แกไขปญหาสังคม โดยใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเปนพื้นฐาน พระธรรมปฎกไดใหความสนใจตอ

การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยอยางใกลชิด เห็นไดจากผลงานทางวิชาการทั้งในรูปแบบของงานนิพนธ 

การแสดงปาฐกถา และบรรยายธรรม ในชวงหลายศตวรรษที่ผานมาน้ัน ลวนแลวแตเปนการผสมผสาน

แนวความคิดทางพระพุทธศาสนา ที่จะนํามาประยุกตกับศาสตรสมัยใหมในการนําผลแกไขปญหา

สังคมไทยที่เกิดขึ้น เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา พระธรรมปฎก ไดเสนอแนวคิด “ประชาธิปไตย” ไวดังน้ี 

  พระธรรมปฎกไดนิยามคําวา ประชาธิปไตยไวอยางนาฟงย่ิงวา เม่ือพูดถึงประชาธิปไตย ถา

กลาวถึงความหมาย มีวิธีพูดงายๆ อยางหน่ึงคือ ยกเอาวาทะของประธานาธิบดี ลินคอลน มาอาง เพราะ

คนชอบ และรูจักกันมาก คือวาทะที่วา "ประชาธิปไตยเปนการ ปกครองของประชาชน โดยประชาชน 

เพ่ือประชาชน" วาทะน้ีคนจําไดแมน เวลาพูดกัน คนมักมองความหมายในแงของความรูสึกต่ืนเตนวา 

ตนเองจะได เชน จะไดสิทธิ ไดอํานาจ หรือ ไดความเปนใหญในการที่จะเปนผูปกครอง แตอีกแงหนึ่งที่ไม

คอยไดมองคือ "ความรับผิดชอบ" 

  ดังนั้น จากแนวคิดเรื่องดังกลาวน้ี ทําใหเห็นไดวา ประชาธิปไตยจะดี ก็อยูที่ประชาชน ที่เปนผู

มีอํานาจตัดสินใจน้ันวา จะตองเปนคนดีและมีปญญา โดยที่วา ประชาชนเปนใหญ มีอํานาจตัดสินใจน้ี 

การตัดสินใจที่วานั้น วินิจฉัยดวยเสียงขางมากเปนใหญ ในเรื่องนี้พระธรรมปฎกใหขอสังเกตไว ๒ ประการ

ดวยกันคือ 

  ๑. ถาคนสวนใหญเปนคนโง เสียงขางมากที่วินิจฉัยก็จะเปนการตัดสินใจเลือกอยาง โงๆ หรือ

แมแตเลือกไปตามที่ถูกเขาหลอกลอ ทําใหผิดพลาดเสียหาย แตถาคนสวนใหญเปนคนดี มีปญญา ก็จะได

เสียงขางมากที่ตัดสินใจเลือกไดถูกตอง บังเกิดผลดี จึงตองใหประชาชนมีการศึกษา หรือจะไดเสียงขาง

มากที่ตัดสินใจอยางผูมีปญญา 

  ๒. ความจริงของสิ่งทั้งหลายยอมเปนอยางที่มันเปน มันยอมไมเปนไปตามการบอก การสั่ง 

การลงคะแนนเสียง หรือตามความตองการของคน ดังน้ัน คนจะไปตัดสินความจริง ไมได แตเปนหนาที่

                                                        

  
๕๕

คนอง วังฝายแกว , การเมืองการปกครองตามแนวพระพุทธศาสนา , [ออนไลน], แหลงขอมูล : 

https://www.gotoknow.org/posts/442693 [๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘]. 



 

๕๕ 
 

ของคนเองที่จะตองตัดสินใจเลือกสิ่งที่เปนจริง จึงตองใหประชาชนมี การศึกษา เพ่ือจะไดเสียงขางมากที่

ตัดสินใจเลือกเอาสิ่งที่ถูกตองเปนจริง 

  พระธรรมปฎกยํ้าวา เสียงขางมากตัดสินความจริงไมได อันน้ีเปนหลักธรรมดา เราตัดสินใจ 

ไมใชตัดสินความจริง ถาเอาเสียงขางมากมาตัดสินความจริง ก็เปนไปไมได เพราะฉะน้ัน ตามหลักการแลว

ไมสามารถเอาเสียงขางมากมาตัดสินความจริงได ถาอยางน้ัน จะเอาเสียงขางมากตัดสินอะไร ประเด็นน้ี 

พระธรรมปฎก ใหความเห็นวา เราเอาเสียงขางมากมาตัดสินความตองการ คือบอกวาจะเอาอยางไร ในแง

น้ีสามารถบอกไดวา ประชาชนตองการอะไร จะเอาอยางไร แลวมีมติเปนที่ตกลงกันวาจะเอาอยางนี้ ซึ่ง

รวมความ ปญหาอยูที่วา ทําอยางไรจะใหความตองการที่วาจะเอาอยางไรน้ัน ไปประสานกับความมุง

หมายที่ดี โดยมีสติปญญาที่รูเขาใจวา อะไรเปนความจริง ความถูกตอง แลวตัวประโยชนแทที่ควรจะเอา 

คือ ตองใหความตองการน้ัน ไปตรงกับความจริง ความถูกตองและความเปนประโยชนที่แทจริง มิฉะน้ัน

ความตองการน้ันก็ผิด 

  เม่ือคนตัดสินใจดวยความตองการที่ผิด การตัดสินใจนั้นก็ผิด จะเลือกผิด เอาผิด และ

กอใหเกิดผลราย เพราะฉะน้ัน จึงหนีไมพนที่จะตองทําใหคนมีความรู มีสติปญญา จึงตองเนนกันวา คน

จะตองมีวิจารณญาณ หรือจะใชคําศัพทใหลึกลงไปกวาน้ัน ก็คือ ตองมีโยนิโสมนสิการ ดวยเหตุนี้ การใช

เสียงขางมากมาตัดสิน จึงตองเปนเสียงแหงสติปญญา ที่แสดงถึงความตองการอันฉลาดที่จะเลือกเอาสิ่งที่

ดีงามถูกตองเปนประโยชนแทจริง พระธรรมปฎกสรุปวา การศึกษาจําเปนตอประชาธิปไตย หรือพัฒนา

ประชาชนให ทําหนาที่หรือใชอํานาจตัดสินใจอยางไดผลดีใน ๒ ประการ คือ ๑. ใหเสียงขางมากที่จะใช

วินิจฉัย เกิดจากการตัดสินใจของคนที่เปนบัณฑิต คือ คนดีมีสติปญญา และ๒. ใหการตัดสินใจของคนที่

เกิดจากความตองการที่มาประสานกับปญญาที่รู และใหเลือกเอาสิ่งที่ถูกตองดีงามจริงแท และเปน

ประโยชนแทจริง เม่ือพิจารณาจากแนวคิดเรื่องเสียงขางมาก ในประชาธิปไตยตามแนวของพระธรรมปฎก 

จึงเห็นไดชัดวา สังคมไทยเปนสังคมแหงวิถีพุทธ ดังน้ัน ระบอบประชาธิปไตยของไทยจึงควร ที่นําแนวคิด

ในเรื่องของการตัดสินใจดวยเสียงขางมาก ตามแนวของพระธรรมปฎกมาประยุกตใช ก็จะทําใหระบบการ

เมืองไทย ไดเสียงขางมากที่เปนไปตามจุดมุงหมายของระบอบประชาธิปไตย ที่แนนอน กลาวคือ เปนไป

เพ่ือประโยชนสุขของสังคมไทยโดยรวมน่ันเอง๕๖ 

  กลาวไดวา แนวคิดเก่ียวกับการเมืองการปกครองวาดวยการแสวงหาอํานาจและจัดสรร

ผลประโยชนเพ่ือประโยชนในชาตแิตกระนั้นการควบอํานาจหรือการครองอํานาจของมนุษยยอมเปนไป

                                                        

  
๕๖

คนอง วังฝายแกว , การเมืองการปกครองตามแนวพระพุทธศาสนา , [ออนไลน], แหลงขอมูล : 

https://www.gotoknow.org/posts/442693 [๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘]. 



 

๕๖ 
 

เพ่ือการเห็นแกตัวและพวกพองในทุกระบอบการปกครองไมวาจะปกครองในรูปของบุคคลผูเดียว การ

ปกครองในรูปแบบเปนคณะที่เรียกวา คณาธิปไตย ซึ่งหากมองในเรื่องของอํานาจจะมีจุดนาในใจอยูคือ 

การปกครองแบบเบ็ดเสร็จหรือควบคุมถวนทั่ว ลักษณะการใชอํานาจนิยม และแบบอิสระนิยมหรือเสรี

นิยม นอกจากน้ียังพบถึงลัทธิหรืออุดมการณลัทธิหรืออุดมการณ เชน ลัทธิฟาสซิสตและคอมมิวนิสต ลัทธิ

สังคมนิยม ลัทธิเสรีนิยม ลัทธิเทวสิทธิ์ และลัทธิชาตินิยม ซึ่งลัทธิเหลาน้ียอมจัดอยูในประเภทของการใช

อํานาจที่เขมแขง็ และมีความเขมแข็งในเชิงของความเปนชาตินิยมอยางมาก แตถึงอยางไรก็ตาม การ

ปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยที่ยังคงมองถึงระบบในการใชอํานาจอยู ๓ ประการ คือ อํานาจทางนิติ

บัญญัติ อํานาจทางตุลาการ และอํานาจทางการบริหารที่สามารถผลัดเปลี่ยนบุคคลในการเขามาใชอํานาจ

แทนประชาชนผานการเลือกต้ังอันเปนที่ยอมรับโดยคนสวนมาก ซึ่งในสวนของประเทศไทยกยั็งใชรปูแบบ

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย และแนนอนวา นักปราชญอยางพระพุทธทาสมองถึงประเทศไทย

หรือทั่วโลกถึงการใชอํานาจในลักษณะความเปนกลางหรือใชลักษณะของอํานาจทั้งแข็งและออนมา

ผสมผสานใหเกิดเปนธรรมแกคนในสังคมที่เกียกวา ธัมมิกสังคมนิยม ที่มุงใหคนในสงัคมลดความเหน็แกตวั

และมุงสรางประโยชนใหกับผูอื่นมากที่สุด ในขณะที่พระพรหมคุณภรณ (ป.อ.ปยตฺโต) แมวาจะมองถึง

รูปแบบการใชอํานาจและการจัดสรรประโยชนใหกับประชาชนยังมองถึงรูปแบบของประชาธิปไตย แต

จะตองทําใหประชาชนมีความรู และมีอํานาจในการตัดสินใจอยางเปนธรรมมากที่สุดเพราะการที่คนสวน

ใหญจะมาตัดสินความชอบของตนเองยอมไมเปนผลดีตอคนสวนนอยเกิดการเสียเปรียบในเชิงของ

ผลประโยชนแตจะตองนําเอาความถูกตองมาใชรวมทั้งการสรางประชาชนใหเปนคนดีมีสติปญญาชวยการ

ตัดสินใจของคนที่เกิดจากความตองการทีม่าประสานกับปญญา 

 

๒.๓ กระบวนการเรียนการสอนตามหลักอริยสัจส่ี 

  ความหมายของอริยสัจ ๔ 

  อริยสัจสี่มีความหมายตามนัยพระบาลี ดังน้ี “ภิกษุทั้งหลาย อริยสัจ ๔ ประการเหลานี้แล 

เปนของแทอยางนั้น ไมคลาดเคลื่อนไปได ไมกลายเปนอยางอ่ืน ฉะนั้น จึงเรียกวา อริยสัจ”๕๗ “... ภิกษุ

ทั้งหลาย เพราะไดตรัสรูอริยสัจสี่น้ี ตามเปนจริง พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา จงไดนามเรียกวา 

เปนอริยะ”๕๘ 

                                                        

 
๕๗

สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๗๐๓/๕๔๓. 

 
๕๘

สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๗๐๗/๕๔๕. 



 

๕๗ 
 

  หัวใจคําสอนของพระพุทธเจาอยูที่อริยสัจ ๔ ประการ (จตฺตาริ อริยสจฺจานิ) ซึ่งพระพุทธเจา

ทรงแสดงไวในปฐมเทศนาแกสหายเกาของพระองค คือ ปญจวัคคีย ที่ปาอิสิปตนะ มฤคทายวัน (ปจจุบัน

เรียกวาสารนาถ) ใกลเมืองพาราณสี ในพระธรรมเทศนากัณฑน้ีดังที่มีหลักฐานในคัมภีรด้ังเดิมน้ัน พระองค

ไดทรงแสดงอริยสัจ ๔ ประการไวเพียงยนยอ แตในคัมภีรทางพุทธศาสนารุนแรกๆ มีหลายแหงที่ได

อธิบายอริยสัจ ๔ ประการนี้ซ้ําแลวซ้ําอีก พรอมดวยรายละเอียดมากมาย และหลายแงหลายทาง ถา

ศึกษาอริยสัจ ๔ โดยอาศัยหลักฐานอางอิง และคําอธิบาย (จากคัมภีร) เหลานี้ เราก็จะไดรูเรื่องราวที่ดี 

และถูกตองตามคําสอนอันเปนแกนหลักธรรมทั้งปวงของพระพุทธองคตรงตามคัมภีรดั้งเดิม อริยสัจ ๔ 

ประการ คือ๕๙ 

   ๑. ทุกข 

   ๒. สมุทัย การเกิดขึ้น หรือสาเหตุแหงทุกข 

   ๓. นิโรธ ความดับทุกข 

   ๔. มรรค ทางที่นําไปสูความดับทุกข 

  ทุกข คือ แสดงวา สิ่งที่ปรุงแตงทั้งปวงเปนทุกข น้ีคือ บอกตรงๆวาสิ่งทั้งปวงเปนอะไรน่ันเอง 

สิ่งทั้งปวงเปนที่ต้ังแหงความทุกขใจ แตคนทั้งหลายไมรูไมเห็นวาสิ่งทั้งปวงเปนความทุกขจึงไดมีความ

อยากในสิ่งเหลาน้ัน ถารูวามันเปนความทุกข ไมนาอยาก และไมนายึดถือ ไมนาผูกพันตัวเองเขากับสิ่งใด

แลว เขาก็คงจะไมไปอยาก ซึ่งตัวทุกขน้ันเองหมายถึง ขันธ ๕ 

  สมุทัย การเกิดขึ้นหรือสาเหตุแหงทุกข  คือ แสดงวาความอยากดวยอวิชชา (ความไมรู) น้ัน

เปนตนเหตุของความทุกข คนทั้งหลายก็ยังไมรู ไมเห็น ไมเขาใจวาความอยากน้ีแหละ เปนตัวตนเหตุของ

ความทุกขใจจึงไดพากันอยากนั่นอยากน้ีรอยแปดพันประการ เพราะไมรูวาความอยากดวยอวิชชา (ความ

ไมรู) น้ันคืออะไร 

  นิโรธ (ความดับทุกข) คือ แสดงวานิโรธ หรือนิพพาน คือการดับความอยากเสียไดสิ้นเชิง 

เปนความไมมีทุกข คนทั้งหลายย่ิงไมรูจักกันใหญทั้งๆ ที่เปนสิ่งที่อาจบรรลุถึงไดในที่ทั่วๆ ไป คือ พบได

ตรงที่ความอยากมันดับลงไปน่ันเอง นี่คือไมรูวาอะไรเปนอะไร จึงไมมีใครปรารถนา  ที่จะดับความอยาก 

ไมปรารถนานิพพาน เพราะไมรูวาอะไรคือนิพพาน 

  มรรค (ทางที่นําไปสูความดับทุกข) คือ วิธีดับความอยากน้ันๆเสีย ไมมีผูใดเขาใจวา การทํา

อยางน้ีเปนวิธีดับความอยากไมมีใครสนใจเรื่องอริยมรรคอันมีองค ๘ ประการซึ่งดับความอยากเสียได ไม

                                                        

 
๕๙

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต),  พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม,  (กรุงเทพมหานคร: 

สํานักพิมพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ๑๕๕. 



 

๕๘ 
 

รูจักอะไรเปนที่พ่ึงแกตนเอง อะไรควรขวนขวายอยางย่ิง จึงไมสนใจกับเรื่องอริยมรรคของพระพุทธเจา ซึง่

เปนสิ่งที่เลิศประเสริฐที่สุดในบรรดาวิชาความรูของมนุษยเราในโลกน้ี น่ีแหละ คือการไมรูอะไรเปนอะไร

อยางนาหวาดเสียว 

  ทั้งหมดน้ีจะเห็นไดวา อริยสัจ ๔ ประการ น้ันคือ ความรูที่บอกใหเห็นชัดวา อะไรเปนอะไร

อยางครบถวน น่ันเอง เรื่องความอยากน้ันบอกใหรูวา เม่ือไปเลนกับมันจึงเปนความทุกขใจขึ้นมา เราก็ยัง

ขืนไปเลนกับความอยากจนเต็มไปดวยความทุกข นี่แหละเปนความโงเขลาที่ไมรูอะไรเปนอะไรตามที่เปน

จริงจึงปฏิบัติผิดทุกอยาง จะมีถูกบางก็เล็กนอยเกินไป และมักจะถูกตามความหมายของคนที่มีกิเลส

ตัณหา ซึ่งถือกันวาถาไดอะไรมาตรงตามความตองการของตนแลว ก็จัดวาเปนการปฏิบัติถูก อยางน้ีทาง

ธรรมไมถือวาถูกเลย 

  องคประกอบของอริยสัจ ๔ 

  อริยสัจน้ันมีองคประกอบหรือสวนประกอบ ๔ ประการ ดังพระบาลีวา 

  “... จตฺตารีมานิ ภิกฺขเว อริยสจฺจานิ กตมานิ จตฺตาริ ทุกฺขํ อริยสจฺจํ ทุกฺขสมุทโย อริยสจฺจํ 

ทุกฺขนิโรโธ อริยสจฺจํ ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทา อริยสจฺจํ ทุกฺขสมุทัยอริยสัจ ทุกขนิโรโธอริยสัจ ทุกขนิโรธคา

มินีปฏิปทา อริยสัจ”๖๐ สรุปวา อริยสัจ มีองคประกอบ ๔ คือ ทุกข, ทุกขสมุทัยเรียกสั้นๆวา สมุทัย, 

ทุกขนิโรธ เรียกสั้นๆวา นิโรธ , ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เรียกสั้นๆวา มรรค สําหรับความหมายของอรยิสจั

แตละขอๆ มีอธิบายตามพระบาลี ดังน้ี 

  “... ภิกษุทั้งหลาย ขอน้ีแล เปนทุกขอริยสัจ คือ ชาติ (ความเกิด) ก็เปนทุกข ชรา (ความแก) 

ก็เปนทุกข พยาธิ (ความเจ็บไข) ก็เปนทุกข มรณะ (ความตาย) ก็เปนทุกข การประจวบกับสิ่งอันไมเปนที่

รักก็เปนทุกข การพลัดพรากจากสิ่งเปนที่รัก ก็เปนทุกข ปรารถนาสิ่งใดไมไดสิ่งน้ันก็เปนทุกข โดยยอ

อุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข 

  ภิกษุทั้งหลาย ขอน้ีแล เปนทุกขสมุทัยอริยสัจ คือ ตัณหาที่ทําใหมีภพใหมประกอบดวยความ

เพลิดเพลินและความติดใจ คอยเพลิดเพลินอยูในอารมณน้ันๆไดแก กามตัณหา ภวตัณหา  (และ) 

วิภวตัณหา 

  ภิกษุทั้งหลายขอนี้แล เปนทุกขนิโรโธอริยสัจ คือ การที่ตัณหาน้ันแลดับไปไดดวยการสํารอก

ออกหมดไมเหลือ การสละเสียได สลัดออก พนไปได ไมหนวงเหน่ียวพัวพัน 

                                                        

 
๖๐

สํ.ม. (บาลี)  ๑๙/๑๐๘๑/๓๖๗-๓๖๘. 



 

๕๙ 
 

  ภิกษุทั้งหลาย ขอน้ีแลเปนทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ คือ อริยมรรคมีองค ๘        น้ี

แหละ ไดแก สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ 

สัมมาสมาธิ๖๑ 

  อริยสัจดังที่กลาวมาน้ี โดยสรุปแลว ก็มีเพียง ๑ คือ ทุกขและความดับทุกขเทานั้น ดังพระ

พุทธพจนวา “ทั้งในกาลกอนและในบัดน้ีเราสอนแตเรื่องทุกข และความดับทุกขเทาน้ัน”๖๒ โดยอรยิสจัขอ

ทุกขและทุกขสมุทัยรวมเปนเรื่องทุกข และขอทุกขนิโรธกับทุกขนิโรธคามินีปฏิปทารวมเปนเรื่องความดับ

ทุกข 

  ทุกขในอริยสัจสี่น้ี โดยสรุป ทานหมายเอาทุกขในเบญจขันธ เพราะวา เบญจขันธนั้นเปนศนูย

รวมแหงทุกขทุกชนิด ดังพระบาลีพุทธพจนวา “ก็โดยยอ อุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข...”๖๓ 

  โดยที่พระบาลีที่ยกมาน้ี จึงอาจกลาวไดวา อริยสัจสี่ ก็คือ ความจริงของชีวิต เพราะวาในชวีติ

ของคนเราน้ัน มีอริยสัจครบทั้ง ๔ อยูประจําตัวแลว ทุกขมีอยูจริงในชีวิต ทั้งทุกขทางกายและทางใจ เหตุ

ใหเกิดทุกข คือ ตัณหาก็มีอยูจริงในชีวิต จะหมายในการแกทุกขเพ่ือความสิ้นทุกขหรือปราศจากทกุขก็ตอง

แกในชีวิตของเราน้ีเองไมใชที่อ่ืนหรือสิ่งอ่ืน และวิธีการแกทุกขก็ตองลงมือแกในชีวิต คือ เบญจขันธน้ีให

ถูกตองตรงประเด็นและครบถวน และที่สําคัญ อริยสัจสี่ คือ หลักการแกไขปญหาชีวิตที่ถูกตองและ

สมบูรณแบบ หมายความวา เม่ือจะแกปญหาชีวิตใหไดผลสมบูรณครบถวนแลว ก็ตองดําเนินการตาม

หลักการของอริยสัจสี่ กลาวคือ เม่ือมีปญหาเกิดขึ้น กอนอื่นก็ตองรูจักสภาพแหงปญญาตามเปนจริง เม่ือรู

สภาพแหงปญญาแลวก็ตองคนหาสาเหตุแหงปญญาใหไดวา มันเกิดมาจากอะไร ตอจากนั้น ก็กําหนด

จุดหมายในการแกปญหาวา ตองการผลของการแกปญหาระดับใด และประเด็นสุดทาย ก็คือ การกําหนด

ขั้นตอนวิธีปฏิบัติการหรือดําเนินการในการแกปญหาและลงมือปฏิบัติตามน้ันอยางจริงจัง เสร็จแลวมีการ

ทบทวนดู (ญาณ ๓) แตละขั้นตอนในการแกปญหา เพ่ือความถูกตองและเรียบรอย หากยังมีจุดบกพรอง

อยูก็ตองหาทางแกไขจนกวาจะแกปญหาไดสําเร็จ 

  กระบวนการของอริยสัจ ๔ 

  คําวา “กระบวนการ” หมายถึง ปรากฏการณธรรมชาติที่คอยๆเปลี่ยนแปลงอยางมีระเบียบ

ไปสูผลอยางหนึ่ง, กรรมวิธีหรือลําดับการกระทําซึ่งดําเนินตอเน่ืองกันไปจนสําเร็จลง ณ ระดับหน่ึง”๖๔จาก

                                                        

 ๖๑วิ.มหา. (ไทย) ๔/๑๔/๑๘ 

 
๖๒

ม.มู. (ไทย)  ๑๒/๒๘๖/๒๗๖. 

 
๖๓

ที.มหา. (ไทย) ๑๐/๒๘๕/๓๔๓. 

 
๖๔

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, พิมพคร้ังท่ี ๖ , (กรุงเทพมหานคร : บริษัท อักษรเจริญ

ทัศน อจท. จํากัด, ๒๕๓๙), หนา ๗๕ 



 

๖๐ 
 

การศึกษาเรื่องอริยสัจ ๔ ผูวิจัยมองเห็นกระบวนธรรมหรือกระบวนความคิด ในอริยสัจ ๔ สรุปไดเปน ๒ 

กระบวนการ คือ ๑. กระบวนการของเหตุและผล และ ๒. กระบวนการตรวจสอบ ดังนี ้

   ๑. กระบวนการของเหตุและผล 

  กระบวนการของอริยสัจ ๔ ก็คือ การดําเนินไปอยางมีระบบของธรรมะที่เก่ียวเน่ืองกัน

สัมพันธกันในลักษณะที่เปนเหตุและผลของกันและกัน หรือกระบวนการที่เกิดขึ้นและกระบวนดับไปของ

ทุกขอันเปนธรรมชาติของชีวิตตามความสัมพันธกันแหงเหตุและผล 

  กระบวนการของอริยสัจ ๔ เริ่มที่ทุกขกอน เพระวาทุกขเปนธรรมฝายผล เปนสภาพที่เห็นได

งาย และมีปรากฏอยูประจําและเปนจริง ในชีวิตของมนุษยทุกคน เมื่อมีทุกขก็ตองมีสาเหตุที่ทําใหมันเกิด 

ซึ่งสาเหตุหลักที่ทําใหเกิดทุกขก็คือตัวตัณหา เพราะเมื่อคนยังมีตัณหามีความทะเยอทะยานอยากดวย

ประการตางๆ จึงเปนเหตุใหเกิดความคิดหาอุบายที่จะทําหรือพูด เพ่ือจะใหไดสิ่งที่ตนตองการมาสนอง

ความอยากซึ่งเปนสาเหตุใหเกิดทุกข และเม่ือไดมาสมปรารถนาแลวก็ยังเปนทุกขอีก เน่ืองจากจะตองคิด

หาอุบายที่จะรักษามันไวไมใหสูญสลายหรือเปลี่ยนแปลงไป หากสิ่งที่ตนไดมาทุกอยางน้ันมีอันตอง

เปลี่ยนแปลงสูญสลายไปตามเหตุปจจัยแลว ก็ไมพนจากความทุกขไปได 

  เม่ือรูเห็นทุกขพรอมทั้งสาเหตุตามที่เปนจริงแลว ยอมเบื่อหนายคลายความตองการ   ในสิง่ที่

เปนทุกขหรือกอใหเกิดทุกข และคิดหาหนทางที่จะพนไปจากทุกขโดยกําหนดวา เม่ือมีทุกข อุบายที่จะแก

ทุกขดับทุกขก็ตองมีเชนกัน จึงไดต้ังเปาหมายที่จะทําตนใหพนจากความทุกขเรียกวา ทุกขนิโรธ ไวกาํหนด

เปาหมายเอาไวแลว ก็จําเปนตองมีวิธีดําเนินการ เรียกวา มรรค เพ่ือจะใหบรรลุถึงเปาหมายที่กําหนดไว

น้ัน 

  อนึ่ง ทุกขรวมทัง้สาเหตุน้ี พระพุทธเจารทรงตรัสวา เปนสภาวะธรรมที่ตองอาศัยซึ่งกันและ

กันเกิดขึ้น (เรียกชื่อวา ปฏิจจสมุปปนนธรรม) จะเกิดขึ้นเองลอยๆโดยไมมีสาเหตุไมได โดยทรงตรัสถึง

กระบวนการเกิดขึ้นแหงทุกข ดวยพระบาลีวา 

  “... เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร สังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ วิญญาณเปนปจจัย 

จึงมีนามรูป นามรูปเปนปจจัย จึงมีสฬายตนะ สฬายตนะเปนปจจัย จึงมีผัสสะ ผัสสะเปนปจจัย จึงมี

เวทนา เวทนาเปนปจจัย จึงมีตัณหา ตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน อุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ ภพเปน

ปจจัย จึงมีชาติ ชาติเปนปจจัย จึงมีชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส เปนอันวากองทุกข

ทั้งมวลน่ันยอมเกิดดวยอาการอยางน้ี”๖๕ 

                                                        

 
๖๕

ขุ.ป. (บาลี) ๓๑/๘-๑๖/๓๑๗-๓๒๗. 



 

๖๑ 
 

  น้ันเปนสมุทัยวาร (สายเกิด) แหงปฏิจจสมุปบาทหรือกระบวนการของเหตุและผลใน

การเกิดขึ้นของทุกข 

  พระบาลีในสมุทัยวารน้ีเทากับรวมเอาอริยสัจ ๒ ขอ คือ ทุกข และทุกขสมุทัยเขาดวยกัน 

สวนในอริยสัจ ทานแยกชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาสมาไวขอที่ ๑ คือ ทุกข 

ในฐานะที่เปนปญหาที่ประสบซึ่งจะตองคิดอานหาทางแกไข แลวจึงกลาวถึงกระบวนการของเหตุปจจัยที่

กอใหเกิดทุกขวา มีอะไรบาง อะไรเปนเหตุของอะไรอะไรเปนผลของอะไร จนจบทั้งกระบวนการ จัดเปน

ขอที่ ๒ คือ ทุกขสมุทัย ในฐานะที่เปนสาเหตุของปญหา และตรัสถึงกระบวนการของความดับทุกขไววา  

  “... เพราะอวิชชาน่ันแหละดับ ไมเหลือดวยมรรค คือ เพราะวิราคะดับ สังขารจึงดับ เพราะ

สังขารดับ วิญญาณจึงดับ เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ 

เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจึงดับ เพราะผัสสะดับ เวทนาจึงดับ เพราะเวทนาดับ ตัณหาจึงดับ เพราะ

ตัณหา อุปาทานดับ เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ เพราะภพดับ ชาติจึงดับ เพราะชาติดับ ชรา มรณ โส

กะปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาสจึงดับ เปนอันวากองทุกขทั้งมวลยอมดับดวยอาการอยางน้ี” 

  น้ันเปนนิโรธวาร (สายดับ) แหงปฏิจจสมุปบาทหรือกระบวนการของเหตุและผล      ในการ

ดับของทุกขซึ่งนิโรธวารน้ี มีความหมายเทากับอริยสัจขอที่ ๓ คือ ทุกขนิโรธ แสดงใหเห็นวา เม่ือแกปญหา

อยางถูกตองตรงสาเหตุแลว ปญหาน้ันๆ ก็จะดับไปตามเหตุปจจัย และเมื่อถือเอาโดยความแลว ยังบงถึง

แนวทางปฏิบัติหรือวิธีดําเนินการที่จะตองลงมือปฏิบัติในการจัดการกับปญหาใหสําเร็จลุลวงได อัน

หมายถึงอริยสัจขอที่ ๔ คือ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 

  อยางไรก็ตาม นิโรธวาร (สายดับ) ของปฏิจจสมุปบาทนี้ ถึงแมจะกินความถึงอริยสัจขอที่ ๔ 

ดวย  แตก็ยังไมใหผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจน เพราะวา ปฏิจจสมุปบาทแสดงเฉพาะแตกระบวนการที่

เปนไปตามธรรมชาติอยางเดียว ไมไดแสดงวิธีการไววาตองปฏิบัติอยางไรบาง เพ่ือการปฏิบัติที่ไดผล ขอน้ี 

ถาจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับหมอที่รูวิธีการแกไขโรค แตไมไดสั่งยาและบอกวิธีการปฏิบัติในการรักษา

โรคไว สวนอริยสัจขอที่ ๔ จะแสดงขอปฏิบัติไวเพ่ือวัตถุประสงคขอนี้คือ ความดับทุกขอยางชัดเจน

โดยตรง และสามารถทดลองพิสูจนไดวา หากลงมือปฏิบัติตามหลักอริยมรรคมีองคแปด โดยเริ่มตนที่

สัมมาทิฏฐิ กลาวคือ มีความเห็นที่ถูกตองดีงามตามความเปนจริง เรื่อยไปจนถึงสัมมาสมาธิอยางถูกตอง

ครบถวนแลว ก็สามารถจะนําไปสูจุดหมาย กลาวคือ การแกปญหาไดอยางเห็นผลแนนอน 

  ๒. กระบวนการตรวจสอบ 

  อริยสัจ ๔ เปนหลักธรรม หรือคําสอนที่แสดงถึงกระบวนการเกิดขึ้นของทุกข และ

กระบวนการดับไปของทุกขวา ดําเนินไปอยางไร และเพ่ือความสมบูรณครบถวนของการดําเนินการแตละ



 

๖๒ 
 

ขั้นตอน พระพุทธเจายังไดทรงแสดงการตรวจสอบ เพ่ือตรวจสอบการดําเนินการแตละขั้นตอนไวดวย 

ไดแก เรื่องญาณ ๓ คือ สัจจญาณ กิจจญาณ กตญาณ 

   ๑) สัจจญาณ คือ รูสภาพหรือภาวะที่เปนจริงของแตละเรื่องวา คืออะไร กลาวคือ   รูวา 

อะไรคือทุกขของชีวิต อะไรคือสาเหตุของทุกข ภาวะดับทุกขเปนอยางไร วิธีการดับทุกข         คืออะไร 

   ๒) กิจจญาณ คือ รูถึงหนาที่หรือวิธีการที่จะพึงกระทําในแตละเรื่องวา พึงปฏิบัติอยางไร 

กลาวคือ 

     (๑) ในเรื่องทุกขน้ัน รูวา เปนสิ่งที่พึงรูใหชัดเจน 

     (๒) ในเรื่องสมุทัยน้ัน รูวา เปนสิ่งที่พึงละหรือกําจัดใหสิ้นไป 

     (๓) ในเรื่องนิโรธนั้น รูวา เปนสิ่งที่ตองทําใหเปนจริงขึ้น หรือทําใหสําเร็จบริบูรณ 

     (๔) ในเรื่องมรรคน้ัน รูวา เปนสิ่งที่ตองเจริญ คือทําใหครบถวน ปฏิบัติใหสมบูรณ 

   ๓) กตญาณ คือ รูในสิ่งที่ลงมือปฏิบัติไปแลว เปนการตรวจสอบผลของการกระทําที่

ดําเนินการหรือลงมือปฏิบัติไปแลววา ไดผลหรือมีผลเปนอยางไร เปนไปตามวัตถุประสงคอยางสมบูรณ

หรือไม กลาวคือ 

     (๑)  เรื่องทุกข ซึ่งเปนสิ่งที่จะตองรูอยางชัดเจน ถี่ถวน และตามความเปนจริงน้ันรู

อยางชัดเจน ถูกตองแลวหรือยัง 

     (๒) เรื่องสมุทัย ซึ่งเปนสิ่งที่ตองละอยางเด็ดขาดน้ัน ละไดแลว หรือยัง 

     (๓) เรื่องนิโรธ ซึ่งเปนสิ่งที่ตองทําใหเปนจริง คือ สําเร็จผลบริบูรณน้ันทําสําเร็จแลว

หรือยัง 

     (๔) เรื่องมรรค ซึ่ง เปนสิ่งที่ตองเจริญ คือทําใหครบถวนนั้น ทําใหครบถวนแลวหรือ

ยัง 

  คําสอนเรื่องอริยสัจ ๔ น้ัน พระพุทธเจาไดทรงแสดงกระบวนการเกิดและกระบวนการดับของ

ทุกข ซึ่งเปนกระบวนความสัมพันธของเหตุและผลทั้งในกระบวนการเกิดและกระบวนการดับของทกุข ดังที่

ทานพระอัสสชิเถระ (พระเถระรูปสุดทายในกลุมพระปญจวัคคีย) สรุปแสดงแกพระสารีบุตรเม่ือครัง้ยังเปน

อุปติสสปริพาชก  ความวา ธรรมเหลาใดเกิดแตเหตุ พระตถาคตทรงตรัสแสดงเหตุแหงธรรมเหลานั้นและ

ความดับแหงธรรมเหลาน้ัน พระมหาสมณะมีปกติทรงสั่งสอนอยางนี้๖๖พรอมทั้งแสดงหลักการตรวจสอบ 

(ญาณ ๓ ) เพ่ือความสมบูรณครบถวนของการดับทุกขหรือแกปญหาตามกระบวนการของอริยสัจ ๔ ซึ่ง

เปนกระบวนการตรวจสอบที่สามารถตรวจสอบไดดวยตนเอง 

                                                        

 
๖๖

วิ.มหา. (ไทย) ๔/๖๕/๗๔. 



 

๖๓ 
 

  การจัดกระบวนการเรียนรูแบบอริยสัจ ๔ 

  ความหมายของการจัดกระบวนการเรียนรูแบบอริยสัจ ๔ เปนกระบวนการแสวงหาความรู

โดยผูเรียนพยายามคิดคนวิธีการแกปญหาตางๆ โดยใชลําดับขั้นตอน ของอริยสัจ ๔ เปนแนวทางการ

แกปญหาดวยตนเอง๖๗ ซึ่งประกอบไปดวย 

   ๑. ทุกข  การกําหนดประเด็นปญหา 

   ๒. สมุทัย การกําหนดตั้งขอสมมติฐานเบื้องตน 

   ๓. นิโรธ การกําหนดเปาหมาย 

   ๔. มรรค การกําหนดวิธีการแกไขปญหา๖๘ 

  แนวคิดเก่ียวกับวิธีสอนของไทย ความเปนมาของวิธีสอนตามขั้นตอนของอริยสัจ ๔ ไว 

ดังน้ี๖๙ 

  วัฒนธรรมของชาติไทยไดยอมรับนับถือวาพระพุทธองคเปนบรมครูยอมตองมีวิธีสอนที่ดี 

ดังน้ัน ถาเราพบวาวิธีสอนของพุทธองคเปนอยางไรแลวก็ถือวาเปนวิธีสอนของครูไทยที่ควรนํามาปฏิบัติ

เพ่ือเปนตัวอยางที่ดีดวย วิธีการสอนของพระพุทธองคจะเขียนไว ณ ที่ใดบาง จะมีการอธิบายเก่ียวกับวิธี

สอนที่พระองคทรงใชไวที่ใดบาง ก็ไมทราบกันอยางแพรหลาย ดังน้ัน จึงจําเปนตองอนุมานหรือคาดหมาย

เอาบาง โดยมากสิ่งที่เราพบเห็นกันนั้นก็คือ พระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธองคในพระไตรปฎก ซึ่ง

รวบรวมสิ่งที่สําคัญทั้งหมดของพระพุทธศาสนาเอาไว เปนหนังสือที่มีจํานวนมากมายหลายเลม เรายังไมมี

เวลาที่จะอานใหหมด จึงไมมีโอกาสที่จะไดพบไดวา จะมีคําอธิบายเกี่ยวกับวิธีสอนของพระพุทธองคอยูใน

พระไตรปฎก เพียงใด แตเพ่ือความรวดเร็วก็ควรที่จะสามารถ หรืออนุมานเกี่ยวกับวิธีสอนของพระพุทธ

องคไดบางตามสมควรจากคําสอนหรือพฤติการณตางๆ ของพระองค 

  เน่ืองจากอริยสัจ ๔ เปนคําสอนที่ถือวาเปนหัวใจของพระพุทธศาสนาประการหน่ึงซึ่ง

พยายามทําการคาดหมายหรืออนุมานเอาวิธีสอนมาจากอริยสัจ ๔ และพฤติการณสิ่งแวดลอมตางๆน้ันได

บางไมมากก็นอย จากการอนุมาน ก็พอจะมองเห็นหรือพอจะอนุโลมไดวา วิธีการแหงปญญาน้ัน คลายกับ

วิธีการของอริยสัจ ๔ อยางที่สุด ดังจะพยายามเปรียบเทียบใหเห็นดังตอไปน้ี 

  ๑. ขั้นตางๆของอริยสัจสี่ 

                                                        

 ๖๗สุวิทย มูลคํา, ๒๐ วิธีการจัดการเรียนรู เพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คานิยม, พิมพคร้ังท่ี ๓ , 

(กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ, ๒๕๔๕), หนา ๑๕. 

  
๖๘

สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๐๘๓/๕๙๘. 

 
๖๙

สาโรช บัวศรี, วิธีสอนตามขั้นท้ังส่ีของอริรยสัจในการศึกษาตามแนวพุทธศาสตร, (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, ๒๕๒๖), หนา๑๐. 



 

๖๔ 
 

   ๑) ทุกข ชีวิตนี้เปนความทุกขอยางย่ิง (ดังนั้น ปญญาของเราก็คือ ทําอยางไรจะไดพน

ทุกข) 

   ๒) สมุทัย สาเหตุใหญที่ทําใหเกิดทุกข ไดแก ตัณหา (ดังนั้น เพ่ือหาทางกําจัดตัณหาเสีย

ได ทุกขก็คงจะหมดไป วิธีการที่อาจทดลองเพ่ือกําจัดตัณหาอาจมีดังน้ี การอดอาหาร การนั่งสมาธิ การ

เขาใจสิ่งที่ถูกตอง) 

   ๓) นิโรธ การดับทุกข (ในการใหไดมาซึ่งสภาวะน้ี จําตองดําเนินการตางๆ  เพ่ือใหทุกข

ดับไป หรือเพ่ือจะไดพนทุกข จึงทําการอดอาหาร เพ่ือใหเห็นวา การทําทุกรกิริยาไมอาจพนทุกขไดก็ลอง

ทําอยางอ่ืนออกไปอีก 

   ๔) มรรค จากการปฏิบัติตางๆดวยตนเองแลว ตกลงสรุปผลไดวา วิธีการที่จะพนทกุขได

น้ันมีทางเดียว คือ ทางที่เรียกวา “มรรคแปด” นั่นเอง 

  ๒. ขั้นตางๆของวิธีการแหงปญญา 

   ๑)  การกําหนดปญหา ไดแก การพิจารณาเหตุการณตางๆ เพ่ือใหถูกตองเหมาะสม (ใน

กรณีน้ีเม่ือพิจารณาเห็นวาชีวิตเปนความทุกขอยางย่ิงแลว ก็กําหนดปญหาไดวา        ทําอยางไรจึงจะได

พนทุกขนั่นเอง) 

   ๒)  ต้ังสมมติฐาน เม่ือเขาใจปญหาโดยรอบคอบแลว เชน รูสึกสาเหตุของปญหาแลว 

อาจต้ังสมมติฐานหรือทดลองกําหนดหลักการในการแกไขได ( เชน กําหนดวาจะตองกําจัดตัณหาเสียให

สิ้นเชิง และกําหนดวิธีการยอยลงไปอีกวา อาจจะอดอาหาร อาจทําสมาธิ เปนตน) 

   ๓)  การทดลองและเก็บขอมูล ลองทําตามที่ตั้งสมมติฐานแลว เชน ลองอดอาหาร ลอง

ทําสมาธิ ฯลฯ จดและจําผลของการปฏิบัติแตละอยางไวเพ่ือจะไดพิจารณาตอไป 

   ๔)  การวิเคราะหขอมูล ทําการวิเคราะหขอมูลหรือผลตางๆ  ที่จําไวในขั้นทดลองน้ัน 

เพ่ือจะไดรูวาสิ่งแกปญหาที่กําหนดไวด้ังเดิมน้ันไดหรือไมประการใด 

   ๕)  การสรุปผล นําการสรุปใหเปนหลักเกณฑ หรือขอความที่แนชัดวาไดแกปญหาได

ดวยวิธีใด และไดผลประการใด (เชน สรุปวา วิธีทุกรกิริยานั้นไมไดผลในการดับทุกข   แตการปฏิบัติตาม

แนวทางของ “มรรคแปด” นั้น เปนทางเดียวที่พนทุกขไดแตจะพนไดในระดับโลกียะหรือระดับโลกุตตระก็

ตองแลวแตเหตุการณและบุคคล 

  จากการเปรียบเทียบน้ี ก็พอจะเห็นไดวาขั้นตางๆของอริยสัจ ๔ และขั้นตางๆของวิธีการแหง

ปญญาน้ันคลายคลึงกันเต็มที่ จะกลาวไดวา แบบเดียวกันก็ไมผิด คือ ตางก็เปนวิธีการหาเหตุผลและ

แกปญหาน่ันเอง ดังน้ัน นับวาเปนสิ่งมหัศจรรยไมใชนอยที่โลกตะวันออกและโลกตะวันตก คนพบวิธีการ



 

๖๕ 
 

ออกมาไดอยางเดียวกัน โดยที่ไมไดทราบซึ่งกันและกันเลย ตางคนตางคิดออกมา แตสังเกตไดวา พระพุทธ

องคไดทรงใชวิธีการน้ีมา ๒๕๔๙ ปมาแลว 

  ๓. ขั้นตอนการจัดการเรียนรูของการจัดกระบวนการเรียนรูแบบอริยสัจ ๔ 

   ๑ ) กําหนดปญหา (ขั้นทุกข) 

     (๑) ผูสอนกําหนดและนําเสนอปญหาอยางละเอียด พยายามใหผูเรียนทําความ

เขาใจตอปญหาน้ันตรงกัน และพยายามเราความรูสึกใหผูเรียนเกิดความตระหนักวา สิ่งที่ผูสอนนําเสนอ

น้ันเปนปญหาของทุกคน ทุกคนมีสวนเกี่ยวของกับปญหาน้ัน และทุกคนจะตองรวมมือกันชวยแกปญหา

เพ่ือความสุขของทุกๆคน 

    (๒) ผูสอนชวยผูเรียนใหไดศึกษาพิจารณาดูปญหาที่เกิดขึ้นดวยตนเอง ดวยความ

รอบคอบและพยายามกําหนดขอบเขตของปญหาซึ่งผูเรียนจะตองคิดแกไขใหได 

   ๒) การต้ังสมมติฐาน (ขั้นสมุทัย) 

     (๑) ผูสอนชวยใหผูเรียนใหไดพิจารณาดวยตัวเองวาสาเหตุของปญหาที่ยกขึ้นมา

กลาวในขั้นที่ ๑ น้ันมีอะไรบาง 

     (๒) ผูสอนชวยผูเรียนใหไดเกิดความเขาใจและตระหนักวาในการแกปญหาใดๆน้ัน 

จะตองกําจัดหรือดับ 

     (๓) ผูสอนชวยผูเรียนใหคิดวาในการแกที่สาเหตุน้ันอาจจะกระทําอะไรไดบาง คือ 

ใหกําหนดสิ่งที่จะกระทําน้ีเปนขอๆไป 

   ๓) ทดลองและเก็บขอมูล (ขั้นนิโรธ) ใชเทคนิคการแบงงานและการทํางานเปนกลุมและ

เสนอแนะวิธีการจดบันทึกขอมูลผูสอนอาจใหผูเรียนชวยกันเสนอวา จะบันทึกขอมูลอยางไร หรือชวยกัน

ออกแบบตารางบันทึกขอมูล 

   ๔) วิเคราะหขอมูลและสรุปผล (ขั้นมรรค) 

     (๑) ชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจและสรุปไดวา ในบรรดาการทดลองหรือการ

กระทําดวยตัวเองหลายๆอยางน้ัน บางอยางก็แกปญหาไมไดบางอยางก็แกปญหาไดชัดเจน บางอยางก็

แกปญหาไดไมชัดเจน การแกปญหาใหสําเร็จจะตองทําอยางไรแน 

     (๒) เม่ือลงขอสรุปวิธีแกปญหาไดแลว ใหผูเรียนชวยกันกําหนดแนวทางในการ

ปฏิบัติและลงมือปฏิบัติตามแนวทางนั้นโดยทั่วกัน รวมทั้งใหผูเรียนชวยกันคิดวิธีการควบคุมและติดตาม

ของการปฏิบัติเม่ือแกไขปญหาน้ัน ๆ ดวย๗๐ 

                                                        

  
๗๐

เร่ืองเดียวกัน หนา ๑๐-๑๓. 



 

๖๖ 
 

  สรุปวา กระบวนการเรียนการสอนตามหลักอริยสัจสี่ที่มาจากความจริงอันประเสริฐ ๔ 

ประการ ไดแก ทุกข คือ แสดงวา สิ่งที่ปรุงแตงทั้งปวงเปนทุกข สมุทัย การเกิดขึ้นหรือสาเหตุแหงทุกข  

มรรค (ทางที่นําไปสูความดับทุกข) คือ วิธีดับความอยากน้ันๆเสีย และนิโรธ (ความดับทุกข) คือ แสดงวา

นิโรธ หรือนิพพานที่จะนํามาใชในการพัฒนาทักษะการเรียนการสอนวิชาการเมอืงการปกครองของไทยที่

อยูในรูปของกระบวนการที่สามารถจะแสวงหาคําตอบจนสามารถทราบความจริงได ซึ่งจะตอง

ตีความหมายเพ่ือใหผูเรียนเกิดความเขาใจที่งายตอการศึกษา เชน ทุกข คือ การกําหนดปญหาทางการ

เมืองการปกครอง ที่ชวยใหผูสอนกําหนดและนําเสนอปญหาอยางละเอียด และชวยใหผูสอนชวยผูเรยีนให

ไดศึกษาพิจารณาดูปญหาที่เกิดขึ้นดวยตนเอง สมุทัย คือ การตั้งสมมติฐานเพ่ือหาคําตอบ ทําใหผูสอนชวย

ใหผูเรียนใหไดพิจารณาดวยตัวเองวาสาเหตุของปญหา และผูสอนชวยผูเรียนใหไดเกิดความเขาใจและ

ตระหนักวาในการแกปญหาใด ๆ นิโรธ คือ การทดลองเก็บขอมูลหรือการกําหนดเปาหมายใหชัดเจน ใช

เทคนิคการแบงงานและการทํางานเปนกลุมและเสนอแนะวิธีการจดบันทึกขอมูลผูสอน และมรรค คอืการ

วิเคราะหขอมูลและอุปสรรค รวมทั้งการวิเคราะหแนวทางแกไขปญหาทางการเมืองการปกครองเปนการ

ชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจและสรุปไดผูเรียนชวยกันกําหนดแนวทางในการปฏิบัต ิและลงมอืปฏบิติัตาม

แนวทางน้ันโดยทั่วกัน ดังนั้น การนําหลักอริยสัจสี่มาใชในการเรียนการสอนจึงเปนการกําหนดกรอบการ

วิเคราะหใหตรงกับจุดมุงหมายที่ตองซึ่งมีความเหมาะสมและสอดคลองกับการวิเคราะหปญหาทาง

การเมืองการปกครองและชวยใหนิสิตสามารถจดจํารูปแบบการวิเคราะหไดเปนอยางดี และชวยเพ่ิม

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหเปนรูปธรรมทางดานรัฐศาสตรมากย่ิงขึ้น 

 

๒.๔ งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  งานวิจัยที่เก่ียวของกับกระบวนการเรียนการสอนเปนการทิศทางหรือแนวทางสําหรับการ

พัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ที่มากขึ้นไดอยางไร รวมทั้งการการพัฒนาระบบทักษะ ระบบความคิด และ

การวิเคราะหใหนิสิตสามารถแยกแยะขาวสารไดอยางเปนระบบเพ่ือรองรับความเปนปญญาชนในการใช

เหตุผลในการดํารงชีวิตในสังคมเสมอ ซึ่งผูวิจัยไดนําผลงานวิจัยทั้งหลายมานําเสนอไวดังน้ี 

  สิทธิพล อาจอินทร วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนการคิดวิเคราะหกลุม

สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร พบวา  สภาพปจจุบันครูมีการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะหของ

นักเรียนในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และครูมีความตองการในการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาการคิด

วิเคราะหในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด สําหรับรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนการคิดวิเคราะหกลุม

สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ประกอบดวย ๕ องคประกอบคือ หลักการ จุดมุงหมาย สาระการเรียนรู 

ขั้นตอนการสอน และการวัดและประเมินผล โดยมีขั้นตอนการสอน ๕ ขั้นคือ ปฐมนิเทศ การนําเสนอ



 

๖๗ 
 

บทเรียน การฝก และการคิดวิเคราะห ผลการพัฒนาครูดานการจัดการเรียนรูที่เนนการคิดวิเคราะห 

พบวา ๑) ครูผูเขารับการฝกอบรมมีคะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะหหลังการอบรมเทากับ ๓๕.๐๙ คิดเปน

รอยละ ๗๗.๙๘ ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว คือ รอยละ ๗๐ ๒) ครูผูเขารับการฝกอบรมสามารถจัดทํา

แผนการจัดการเรียนรูที่เนนการคิดวิเคราะหไดระดับคุณภาพดีมาก จํานวน ๔๗ คน คิดเปนรอยละ 

๖๔.๓๘ และระดับดี จํานวน ๒๖ คน คิดเปนรอยละ ๓๕.๖๒๔) ผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบ 

พบวา นักเรียนมีคะแนนการคิดวิเคราะหหลังเรียนคิดเปนรอยละ ๗๖.๔๙ ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว คือ 

รอยละ ๗๐ และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรูโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนการคิด

วิเคราะหกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด๗๑ 

  ขวัญฟา รังสิยานนท วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูแนวพทุธสาํหรบั

เด็กปฐมวัย พบวา รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูแนวพุทธสําหรับเด็กปฐมวัยที่พัฒนาขึ้นเปนรูปแบบ

การจัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือพัฒนาจริยธรรมเด็กปฐมวัยใชหลักธรรม ไดแก สัมมาทิฏฐิไตรสิกขา  และ 

ปญญาวุฒิธรรม ๔ โดยยดึหลักพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กและครูถือเปนตัวแทนการขัดเกลาทาง   

สังคมที่สําคัญในการหลอหลอมใหเด็กเกิดการเรียนรูผานการมีปฏิสัมพันธกับกิจกรรม ๒ ประเภท คือ    

(๑) กิจกรรมในชีวิตประจําวันเนนการสํารวม กาย วาจา ใจดวยการเจริญสติในชวงกิจกรรมยามเชากอน  

รับประทานอาหารกอนนอน และกอนกลับบานและ (๒) กิจกรรมในหนวยการเรียนรูเนนการเรียนรูจาก 

การไดยิน มองเห็น สูดดม ชิม สัมผัส และรับรู ดวยใจผานสาระการเรียนรู ในหนวยตาง ๆ โดยลงมือ

กระทําเปนรายบุคคลกลุมยอย และกลุมใหญขั้นตอนในการจัดกระบวนการเรียนรู มี ๕ ขั้น คือการจัด      

ปจจัยสนับสนุนการเรียนรูการฝกการรับรูการพัฒนาการคิด การลงมือปฏิบัติ และการประเมิน๗๒ 

  จุติพร อัศวโสวรรณ วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยการ

จัดประสบการณตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสตเพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะหและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ พบวา ๑) รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น มี ๔ องคประกอบ คือ 

(๑) หลักการ ประกอบดวย การเรียนรูแบบองครวม การสงเสริมการคิดหรือกระตุนใหใชความคิด การ

เรียนรูดวยการลงมือกระทําการทํางานกลุม และการนําเสนอผลงาน (๒) วัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาการคิด

วิเคราะหและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (๓) กระบวนการของรูปแบบการเรียนการสอนประกอบดวย ๒ 

ขั้นตอน คือ การพัฒนาขอบเขตเนื้อหา และสรางหนวยบูรณาการ กับ การปฏิบัติการสอนซึ่งประกอบดวย 

                                                        

  
๗๑

สิทธิพล อาจอินทร, การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนการคิดวิเคราะหกลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร, วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแกน, ๑๖: มกราคม ๒๕๕๔, หนา ๗๒. 

  
๗๒

ขวัญฟา รังสิยานนท, การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูแนวพุทธสําหรับเด็กปฐมวัย, ปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต, (คณะสังคมวิทยา : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๒). 



 

๖๘ 
 

๕ ขั้นตอน คือ ขั้นจุดประกายความสนใจ ขั้นสํารวจตรวจสอบ ขั้นขยายความคิด ขั้นนําสูการปฏิบัติ และ

ขั้นสรุปและประเมิน (๔) การวัดและประเมินผล ประกอบดวยการวัดและประเมินผลระหวางการจัดการ

เรียนรู และ การวัดและประเมินผลหลังการ๗๓ 

  ปราโมทย  จันทรเรือง วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

ทกัษะการคิดและการสรรคสรางความรูสําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ ๒ พบวา รูปแบบการจัดการเรียนการ

สอน ซึ่งมีองค ประกอบสําคัญ ๖ องคประกอบ คือ หลักการจุดประสงคโครงสรางเน้ือหา การวิเคราะห

งาน หนวยการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การเรียนรูเอกสารประกอบ รูปแบบมี ๓ เล ม คือ 

คําแนะนําการใช รูปแบบการจัดการเรียนการสอน หนวยการเรียนการสอน และคําแนะนํา การวัดและ

ประเมินผลการเรียนร ู ทักษะการคิดและการสรรค สร างความรูของนักเรียนชวงชั้นที่ ๒ ทีเ่รยีนตามรปูแบบ

การจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ และ

สูงกว าการเรียนตามปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ผลงานการสรรค สร างความรู  โดยภาพรวม

อยูในระดับ ดี และคะแนนเจตคติตอการเรียนตามรูปแบบของนักเรียนอยูในระดับมาก๗๔ 
  กาญจนา จันทรประเสริฐ วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหา

เปนฐานในการสอนวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ พบวา ๑) รูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใช      

ปญหาเปนฐานในการสอนวิชาฟสิกสว ิทยาศาสตรชีวภาพที่พฒนาขึ้น มีองคประกอบ ๔ ประการ ไดแก 

(๑) หลักการของรูปแบบ (๒) วัตถุประสงคของรูปแบบ (๓) กระบวนการจัดการเรียนการสอน ซึ่ง

ประกอบดวย ๘ ขั้นตอน คือ การเตรียมผูเรียน การเผชิญปญหา  การวิเคราะหปญหา การวางแผนงาน 

การสืบคน การสังเคราะห การสรุป และการประเมินการเรียนรูและการประเมินผล ๒) ประสิทธิภาพของ

รูปแบบแสดงดวยการทดสอบคา t-test ของคะแนนหลังเรียนของกลุมทดลองและ กลุมควบคุม พบวา

แตกตางกันอยางมีนยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ และจากการวเคราะหค าสหสัมพันธและทดสอบทาง

สถิติโดยใช One-way ANOVA ระหวาง (๑) คะแนนหลังเรียนกับคาเฉลี่ยความพรอมในการเรียนรูแบบ

                                                        

  
๗๓

จุติพร อัศวโสวรรณ, การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยการจัดประสบการณตาม

แนวคิดคอนสตรัคติวิสตเพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะหและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓, 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (คณะศึกษาศาสตร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๖). 

  
๗๔

ปราโมทย  จันทร เรือง, การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะการคิดและการ

สรรคสรางความรูสําหรับนักเรียนชวงช้ันท่ี ๒, วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ป ท่ี ๒๑, ฉบับท่ี ๑, 

เดือน ตุลาคม ๒๕๕๒- มกราคม ๒๕๕๓. 



 

๖๙ 
 

นําตนเองรายดาน พบวา มีคาสหสัมพันธทางบวก และ (๒) คะแนนหลังเรียนกับคาเฉลี่ยความพึงพอใจ

ราย   ดาน พบวา มีคาสหสัมพันธทางบวก๗๕ 

  วิภา เพ็ชรเจริญรัตน วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือในรายวิชาจิตวิทยา

การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย    

ชั้นปที่ ๑ พบวา หลังการจัดกิจกรรมนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นซึ่งผลการทดสอบกอนเรียน

มีผลคาคะแนนคิดเปนรอยละ ๔๙.๐๖ และหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือที่เนนโดยครูมีสวน

รวมมีคะแนนโดยคิดเปนรอยละ ๘๒.๗๓ สงผลใหผลความตางของคะแนนระหวางกอนและหลังมีความ

เปลี่ยนแปลงเพ่ิมมากขึ้นกวากอนการจัดกิจกรรมโดยคิดเปนรอยละ ๒๓.๕๙ ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐาน

ที่ตั้งไว ๒. ผลความพึงพอใจของนักศึกษาที"ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือทีเ่นนโดยครมีูสวน

รวม พบวาภาพรวมของทุกขอที่ทําการประเมินนักศึกษามีผลความพึงพอใจโดยคิดเปนคาเฉลีย่อยูที ่๔.๒๐ 

ซึ่งจัดอยูในระดับมากโดยมีความสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งใจ๗๖ 

  สุบิน ยุระรัช วิจัยเรื่อง ผลของวิธีการสอนแบบเนนมโนทัศนที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 

รายวิชา EDA ๗๑๓  สถิติขั้นสูงสําหรับการวิจัยทางการบริหารการศึกษา พบวา คาเฉลี่ยคะแนน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา EDA ๗๑๓ หลังเรียน มีคาสงูกวาคาเฉลี่ยคะแนนกอนเรียน (=๓๖.๘๐ และ =

๒๓.๖๐ ตามลําดับ)และนักศึกษารอยละ ๘๐ ไดคะแนนมากกวาหรือเทากับ ๓๐ คะแนน น่ันหมายความ

วา วิธีการสอนแบบเนนมโนทัศนสงผลทําใหนักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา EDA ๗๑๓ ดีขึ้นจริง              

๒. นักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนวิชา EDA ๗๑๓ ในภาพรวมอยูในระดับ มากที่สุด 

สําหรับดานที่นักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ดานคุณลักษณะอาจารยรองลงมา คือ ดานสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรูดานการจัดการเรียนการสอน และดานการวัดและประเมินผลตามลําดับ๗๗ 

  สรุป งานวิจัยที่เก่ียวของกับการเรียนการนักวิจัยหลายทานไดใหความสําคัญของรูปแบบการ

เรียนการสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสอน ความพึงพอใจ และผลของวิธีการสอนซึ่งทําใหเห็นวา องค

                                                        

  ๗๕กาญจนา จันทรประเสริฐ, การพัฒนารูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐานในการสอน

วิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ, ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต, ๒๕๕๔). 

  ๗๖ วิภา เพ็ชรเจริญรัตน, การพัฒนารูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือในรายวิชาจิตวิทยาการอบรมเล้ียงดูเด็ก

ปฐมวัยเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยช้ันปท่ี ๑, รายงานการวิจัย, คณะ     

ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ประจําป ๒๕๕๕,  

  
๗๗

 สุบิน ยุระรัช. ผลของวิธีการสอนแบบเนนมโนทัศนท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา EDA ๗๑๓  

สถิติขั้นสูงสําหรับการวิจัยทางการบริหารการศึกษา, รายงานการวิจัย, (ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวทิยาลัยศรีปทุมป 

๒๕๕๕). 



 

๗๐ 
 

ความรูจะมีลักษณะของพัฒนาการของผูเรียนที่เปนศูนยกลางมีระดับที่สูงขึ้นภายหลังจากนําผลของ

รูปแบบไปจัดการเรียนการสอนที่มากขึ้นนอกจากน้ียังมุงเนนไปที่หลักการเรียนการสอน วัตถุประสงค 

กระบวนการ และการวัดและประเมินผล  

 

๒.๕ กรอบแนวคิดการวิจัย 

  งานวิจัยเปนการวิจัยเชิงการสํารวจและก่ึงทดลองถึงรูปแบบการเรียนการสอนรายวิชา

การเมืองการปกครองไทยดวยหลักอริยสัจของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร โดยมีกรอบ

แนวคิดการวิจัยดังตอไปน้ี 

ภาพประกอบที่ ๒.๔  

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะสวนบุคคล 
เพศ 
อาย ุ
ระดับชั้นป 

พัฒนาก ารเ รีย นก ารสอ น

รายวิชาการเมืองการปกครอง

ไทยดวยหลักอริยสัจ 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอน

รายวิชาการเมืองการปกครอง

ไทยดวยหลักอริยสัจ 

รูปแบบการ เรียนการ
สอนรายวิชาการเมือง
กา รปกครองไทยดวย
หลั กอริ ยสัจ ของ นิสิต
ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี 
สาขาวิชารัฐศาสตร  

รูปแบบการเรียนการ
สอนตามหลักอริยสัจ 

-รูปแบบการเรียนการสอน 
-รูปแบบการวิเคราะห 
-รูปแบบการระดมความคิด 
-รูปแบบการสรุปประเด็น
ปญหา 



บทท่ี ๓ 

วิธีดําเนินการวิจัย 
  

  การศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองไทยดวย

หลักอริยสัจของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร” โดยใชรูปแบบการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง 

(Quasi-Experimental Design) มีกลุมทดลองแบบกลุมเดียววัดผลกอนและหลังการเรียนการสอน 

(The Posttest Only Control Group Design)  ซึ่งผูศึกษาวิจัยจะไดนําเสนอรายละเอียดตามลําดับ 

ดังตอไปน้ี 

  ๓.๑ ประชากรที่ใชในการวิจัย 

  ๓.๒ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

  ๓.๓ การเก็บรวบรวมขอมูล 

  ๓.๔ การวิเคราะหขอมูล 

  ๓.๕ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

๓.๑ ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ๓.๑.๑ ประชากร 
  นิสิตระดับปริญญาตรีภาคปกติของวิทยาลัยสงฆ สาขาวิชารัฐศาสตรการปกครอง คณะ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํานวน ๖๕ รูป/คน 
 ๓.๑.๒ กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวที่อยางที่ใชในการวิจัย คือ นิสิตระดับปริญญาตรีภาคปกติของวิทยาลัยสงฆ 

สาขาวิชารัฐศาสตรการปกครอง คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดวย

การสุมแบบอยางงายแบบยกช้ันทั้งกลุมจํานวน ๑๐ รูป/คน ในปการศึกษา ๒๕๕๘ ภาคเรียนที่ ๑ 

เพราะลักษณะของกลุมตัวอยางที่ใกลเคียงกัน 

 

๓.๒ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

  ๓.๒.๑ ชนิดเครื่องมือการวิจัย ไดแก   

  ๑. รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชแบบประเมินผลกอน และหลังการเรียนการสอน

สาขาวิชารัฐศาสตรการปกครอง(ภาคปกติ) สาขาวิชารัฐศาสตรการปกครอง คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตามแผนการศึกษาที่กิจกรรมการเรียนรูรูปแบบการ
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วิเคราะหปญหาทางการเมืองการปกครองไทยโดยใชอริยสัจสี่เปนฐาน จํานวน ๑๐ สัปดาห โดยมี

รูปแบบการเรียนรูละ ๑๐ แผนๆ ละ ๓ ช่ัวโมง รวมระยะเวลา ๓๐ ช่ัวโมง โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ

แผนการสอนดังตารางที่ ๓.๑ ตอไปน้ี  

ตารางที่ ๓.๑ 

สาระสําคัญของแผนการจัดการเรียนการสอน 

 

แผนจัดการ

ศึกษา 
รูปแบบการวิเคราะห วิธีการประเมินผล เกณฑการประเมินผล 

แผนการเ รียน รูที่   ๑ 

เ ร่ื อ ง วิ เ ค ร า ะ ห

สถานการณการเมือง

การปกครองไทย 

-วิเคราะหปญหา 

-วิเคราะหสาเหตุของปญหา 

-วิเคราะหอุดมการณที่แทจริง 

-วิเคราะหแนวทางแกไขปญหา 

-สังเกตความสนใจ และความตั้ง

ในการปฏิบัติกิจกรรม 

-ตรวจสอบความถูกตองของ

รูปแบบการวิเคราะหโดยการใช

อริยสัจ 

-ระดับทักษะการวิเคราะห ๓ 

ระดับดีมาก(๑๐) ปานกลาง 

(๕) และปรับปรุง (๑) 

-สัดสวนของนิสิตที่มี พัฒนา

ทักษะการวิเคราะหไดดีขึ้น 

แผนการ เ รี ยน รู ที่  ๒ 

เ ร่ื อ ง วิ เ ค ร า ะ ห

รัฐธรรมนูญ 

-วิเคราะหปญหา 

-วิเคราะหสาเหตุของปญหา 

-วิเคราะหอุดมการณที่แทจริง 

-วิเคราะหแนวทางแกไขปญหา 

-สังเกตความสนใจ และความตั้ง

ในการปฏิบัติกิจกรรม 

-ตรวจสอบความถูกตองของ

รูปแบบการวิเคราะหโดยการใช

อริยสัจ 

-ระดับทักษะการวิเคราะห ๓ 

ระดับดีมาก(๑๐) ปานกลาง 

(๕) และปรับปรุง (๑) 

-สัดสวนของนิสิตที่มี พัฒนา

ทักษะการวิเคราะหไดดีขึ้น 

แผนการ เ รี ยน รู ที่  ๓ 

เร่ือง วิเคราะหสถาบัน

พระมหากษัตริย 

-วิเคราะหปญหา 

-วิเคราะหสาเหตุของปญหา 

-วิเคราะหอุดมการณที่แทจริง 

-วิเคราะหแนวทางแกไขปญหา 

-สงัเกตความสนใจ และความตั้ง

ในการปฏิบัติกิจกรรม 

-ตรวจสอบความถูกตองของ

รูปแบบการวิเคราะหโดยการใช

อริยสัจ 

-ระดับทักษะการวิเคราะห ๓ 

ระดับดีมาก(๑๐) ปานกลาง 

(๕) และปรับปรุง (๑) 

-สัดสวนของนิสิตที่มี พัฒนา

ทักษะการวิเคราะหไดดีขึ้น 

แผนการเ รียน รูที่   ๔ 

เร่ือง วิเคราะหสถาบัน

นิติบัญญัต ิ

-วิเคราะหปญหา 

-วิเคราะหสาเหตุของปญหา 

-วิเคราะหอุดมการณที่แทจริง 

-วิเคราะหแนวทางแกไขปญหา 

-สังเกตความสนใจ และความตั้ง

ในการปฏิบัติกิจกรรม 

-ตรวจสอบความถูกตองของ

รูปแบบการวิเคราะหโดยการใช

อริยสัจ 

-ระดับทักษะการวิเคราะห ๓ 

ระดับดีมาก(๑๐) ปานกลาง 

(๕) และปรับปรุง (๑) 

-สัดสวนของนิสิตที่มี พัฒนา

ทักษะการวิเคราะหไดดีขึ้น 

แผนการเ รียน รูที่   ๕ 

คร้ังที่ ๒ เร่ืองวิเคราะห

คณะรัฐมนตรี 

-วิเคราะหปญหา 

-วิเคราะหสาเหตุของปญหา 

-วิเคราะหอุดมการณที่แทจริง 

-วิเคราะหแนวทางแกไขปญหา 

-สังเกตความสนใจ และความตั้ง

ในการปฏิบัติกิจกรรม 

-ตรวจสอบความถูกตองของ

รูปแบบการวิเคราะหโดยการใช

อริยสัจ 

-ระดับทักษะการวิเคราะห ๓ 

ระดับ ดีมาก ปานกลาง และ

ปรับปรุง 

-สัดสวนของนิสิตที่มี พัฒนา

ทักษะการวิเคราะหไดดีขึ้น 

แผนการเ รียน รูที่   ๖ 

เ ร่ือง  เ ร่ืองวิ เคราะห

สถาบันตุลาการ 

-วิเคราะหปญหา 

-วิเคราะหสาเหตุของปญหา 

-วิเคราะหอุดมการณที่แทจริง 

-สังเกตความสนใจ และความตั้ง

ในการปฏิบัติกิจกรรม 

-ตรวจสอบความถูกตองของ

-ระดับทักษะการวิเคราะห ๓ 

ระดับดีมาก(๑๐) ปานกลาง 

(๕) และปรับปรุง (๑) 
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-วิเคราะหแนวทางแกไขปญหา รูปแบบการวิเคราะหโดยการใช

อริยสัจ 

-สัดสวนของนิสิตที่มี พัฒนา

ทักษะการวิเคราะหไดดีขึ้น 

แผนการ เ รี ยน รู ที่  ๗ 

เ ร่ือง  เ ร่ืองวิ เคราะห

องคกรตรวจสอบการใช

อํานาจรัฐและองคกร

อิสระ 

-วิเคราะหปญหา 

-วิเคราะหสาเหตุของปญหา 

-วิเคราะหอุดมการณที่แทจริง 

-วิเคราะหแนวทางแกไขปญหา 

-สังเกตความสนใจ และความตั้ง

ในการปฏิบัติกิจกรรม 

-ตรวจสอบความถูกตองของ

รูปแบบการวิเคราะหโดยการใช

อริยสัจ 

-ระดับทักษะการวิเคราะห ๓ 

ระดับดีมาก(๑๐) ปานกลาง 

(๕) และปรับปรุง (๑) 

-สัดสวนของนิสิตที่มี พัฒนา

ทักษะการวิเคราะหไดดีขึ้น 

แผนการเ รียน รูที่   ๘ 

เ ร่ือง  เ ร่ืองวิ เคราะห

ระบบการเลือกตั้ง 

-วิเคราะหปญหา 

-วิเคราะหสาเหตุของปญหา 

-วิเคราะหอุดมการณที่แทจริง 

-วิเคราะหแนวทางแกไขปญหา 

-สังเกตความสนใจ และความตั้ง

ในการปฏิบัติกิจกรรม 

-ตรวจสอบความถูกตองของ

รูปแบบการวิเคราะหโดยการใช

อริยสัจ 

-ระดับทักษะการวิเคราะห ๓ 

ระดับดีมาก(๑๐) ปานกลาง 

(๕) และปรับปรุง (๑) 

-สัดสวนของนิสิตที่มี พัฒนา

ทักษะการวิเคราะหไดดีขึ้น 

แผนการเ รียน รูที่   ๙ 

เ ร่ื อ ง วิ เ ค ร า ะ ห ก า ร

บริหารราชการแผนดิน 

-วิเคราะหปญหา 

-วิเคราะหสาเหตุของปญหา 

-วิเคราะหอุดมการณที่แทจริง 

-วิเคราะหแนวทางแกไขปญหา 

-สังเกตความสนใจ และความตั้ง

ในการปฏิบัติกิจกรรม 

-ตรวจสอบความถูกตองของ

รูปแบบการวิเคราะหโดยการใช

อริยสัจ 

-ระดับทักษะการวิเคราะห ๓ 

ระดับดีมาก(๑๐) ปานกลาง 

(๕) และปรับปรุง (๑) 

-สัดสวนของนิสิตที่มี พัฒนา

ทักษะการวิเคราะหไดดีขึ้น 

แผนการเรียนรูที่  ๑๐ 

เ ร่ื อ ง วิ เ ค ร า ะ ห

ความสัมพันธระหวาง

พระ พุท ธศ าสนา กับ

การเมืองการปกครอง

ของไทย 

-วิเคราะหปญหา 

-วิเคราะหสาเหตุของปญหา 

-วิเคราะหอุดมการณที่แทจริง 

-วิเคราะหแนวทางแกไขปญหา 

-สังเกตความสนใจ และความตั้ง

ในการปฏิบัติกิจกรรม 

-ตรวจสอบความถูกตองของ

รูปแบบการวิเคราะหโดยการใช

อริยสัจ 

-ระดับทักษะการวิเคราะห ๓ 

ระดับดีมาก(๑๐) ปานกลาง 

(๕) และปรับปรุง (๑) 

-สัดสวนของนิสิตที่มี พัฒนา

ทักษะการวิเคราะหไดดีขึ้น 

 

   การแจกแบบสอบถามการวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยจะแจกในภายหลังจากที่นิสิตไดผาน

กระบวนการเรียนการสอนที่เรียบรอยเพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิการเรียนการสอนในรายวิชาการเมืองการ

ปกครองของไทยดวยอริยสัจ 

 ๒. แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองไทยดวย

หลักอริยสัจของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร ดังมีรายละเอียดตามจํานวนประเด็น ๓ 

ตอน ไดแก ตอนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป ตอนที่ ประเด็นเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนจํานวน ๔ 

ประเด็น ไดแก ๑) ประเด็นรูปแบบการเรียนการสอนดานปญหาทางการเมืองการปกครองไทย 

จํานวน ๑๐ ขอ ๒) ประเด็นรูปแบบการเรียนการสอนดานสาเหตุปญหาทางการเมืองการปกครองไทย 

๓) ประเด็นรูปแบบการเรียนการสอนดานอุดมการณทางการเมืองการปกครองไทย และ๔) ประเด็น

รูปแบบการเรียนการสอนดานแนวทางการแกไขปญหาทางการเมืองการปกครองไทย และตอนที่ ๓ 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม  
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ตารางที่ ๓.๒  

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองของไทย 

 

แผนการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรูจํานวน ๑๐ ครั้ง จํานวน (ชั่วโมง) 

๑ วิเคราะหสถานการณการเมืองการปกครองไทย ๓ 

๒ วิเคราะหรัฐธรรมนูญทางการเมืองการปกครองไทย ๓ 

๓ วิเคราะหสถาบันพระมหากษัตริย ๓ 

๔ วิเคราะหสถาบันนิติบัญญัติ ๓ 

๕ วิเคราะหคณะรัฐมนตร ี ๓ 

๖ วิเคราะหสถาบันตุลาการ ๓ 

๗ วิเคราะหองคกรตรวจสอบการใชอํานาจรัฐและองคกรอิสระ ๓ 

๘ วิเคราะหระบบการเลือกต้ัง ๓ 

๙ วิเคราะหการบริหารราชการแผนดิน ๓ 

๑๐ วิเคราะหความสัมพันธระหวางพระพุทธศาสนากับการเมือง

การปกครองของไทย 

๓ 

รวม ๓๐ 

  

ตารางที่ ๓.๓  

กิจกรรมการเรียนการสอนจํานวน ๑๐ ครั้ง  

 

กิจกรรม

ที่ 
ประเด็นปญหา กิจกรรม 

สาระสําคัญในการจัดการเรียนการ

สอน 

๑ สถานการณก าร เ มื องการ

ปกครองไทย 

-การบรรยาย 
-การระดมความคิด 
-การนําเสนอหนาชั้นเรียน 
-การบันทึก 
-การวัดประเมินผล 

อาจารยบรรยายพรอมกับยกตัวอยาง 

นิสิตสามารถมองภาพของปญหา มีการ

นําเสนอรายบุคคล ๑ ปญหา ชวยกัน

ระดมความคิด  แลกเป ล่ียน และ

ถกเถียงเหตุผลและขอสรุปรวมกัน 

๒ รัฐธรรมนูญทางการเมืองการ

ปกครองไทย 

-การบรรยาย 
-การระดมความคิด 
-การนําเสนอหนาชั้นเรียน 

อาจารยบรรยายเบื้ องตนเ ก่ียวกับ

รัฐธรรมนูญ นิสิตชวยกันเสนอความคิด

เห็น ทําใหเกิดการแลกเปล่ียน การถก
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-การบันทึก 
-การวัดประเมินผล 

ปญหาเพิ่มเติมแบบระดมความคิด ทํา

ใหเกิดขอสรุปรวมกัน 

๓ สถาบันพระมหากษัตริย -การบรรยาย 
-การระดมความคิด 
-การนําเสนอหนาชั้นเรียน 
-การบันทึก 
-การวัดประเมินผล 

อาจาร ย บ ร ร ย า ยถึ ง คุณ ค า  แ ล ะ

สาระ สําคัญ นิ สิ ตช วย ให เ กิดการ

แลกเปล่ียนขอมูลทางความคิดเห็น เกิด

การวิเคราะหแบบระดมความคิดเห็น 

และขอสรุปในกลุม 

๔ สถาบันนิติบัญญัต ิ -การบรรยาย 
-การระดมความคิด 
-การนําเสนอหนาชั้นเรียน 
-การบันทึก 
-การวัดประเมินผล 

อาจารยบรรยายเบื้ องตนเ ก่ียวกับ

สถาบัน นิติบัญญัติ  นิ สิตจดบันทึ ก 

ระดมความคิดเห็น ชวยกันนําเสนอ

หนาชั้นเรียน รวมกันแลกเปล่ียน และ

หาขอสรุปรวมกัน 

๕ คณะรัฐมนตรี -การบรรยาย 
-การระดมความคิด 
-การนําเสนอหนาชั้นเรียน 
-การบันทึก 
-การวัดประเมินผล 

อาจารยบรรยายเบื้ องตนเ ก่ียวกับ

คณะรัฐมนตรี นิสิตจดบันทึก ระดม

ความคิดเห็น ชวยกันนําเสนอหนาชั้น

เรียน รวม กันแลกเปล่ียน และหา

ขอสรุปรวมกัน 

๖ สถาบันตุลาการ -การบรรยาย 
-การระดมความคิด 
-การนําเสนอหนาชั้นเรียน 
-การบันทึก 
-การวัดประเมินผล 

อาจารยบรรยายเบื้ องตนเ ก่ียวกับ

สถาบันตุลาการ นิสิตจดบันทึก ระดม

ความคิดเห็น ชวยกันนําเสนอหนาชั้น

เรียน รวม กันแลกเปล่ียน และหา

ขอสรุปรวมกัน 

๗ อ ง ค ก ร ต ร ว จส อ บ กา ร ใ ช

อํานาจรัฐและองคกรอิสระ 

-การบรรยาย 
-การระดมความคิด 
-การนําเสนอหนาชั้นเรียน 
-การบันทึก 
-การวัดประเมินผล 

อาจารยบรรยายเบื้ องตนเ ก่ียวกับ

องคกรตรวจสอบการใชอํานาจรัฐและ

องคกรอิสระนิสิตจดบันทึก ระดมความ

คิดเห็น ชวยกันนําเสนอหนาชั้นเรียน 

รวมกันแลกเปล่ียน และหาขอสรุป

รวมกัน 

๘ ระบบการเลือกตั้ง -การบรรยาย 
-การระดมความคิด 
-การนําเสนอหนาชั้นเรียน 
-การบันทึก 
-การวัดประเมินผล 

อาจารยยกภาพประกอบเ ก่ียวกับ

เลือกตั้ง การระดมความคิดเห็นใหได

ขอสรุปในกลุม การนําเสนอหนาชั้น

เรียน พรอมกับการบันทึกองคความรูที่

ได 
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๙ การบริหารราชการแผนดิน -การบรรยาย 
-การระดมความคิด 
-การนําเสนอหนาชั้นเรียน 
-การบันทึก 
-การวัดประเมินผล 

อาจารยบรรยายเบื้องตนเก่ียวกับการ

บริหารราชการแผนดิน นิสิตจดบันทึก 

ระดมความคิดเห็น ชวยกันนําเสนอ

หนาชั้นเรียน รวมกันแลกเปล่ียน และ

หาขอสรุปรวมกัน 

๑๐ ค ว า ม สั ม พั น ธ ร ะ ห ว า ง

พระพุทธศาสนากับการเมือง

การปกครองของไทย 

-การบรรยาย 
-การระดมความคิด 
-การนําเสนอหนาชั้นเรียน 
-การบันทึก 
-การวัดประเมินผล 

อาจารยบรรยายเบื้ องตนเ ก่ียวกับ

ความสัมพันธระหวางพระพุทธศาสนา

กับการเมืองการปกครองของไทย นิสิต

จดบันทึก ระดมความคิดเห็น ชวยกัน

นํ า เ ส น อ ห น า ชั้ น เ รี ย น  ร ว ม กั น

แลกเปล่ียน และหาขอสรุปรวมกัน 

 

  ๓.๒.๒ วิธีการสรางเครื่องมือการวิจัย 

  ๑. ศึกษา คนควาเอกสาร หนังสือ ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับรูปแบบการ

เรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองไทยดวยหลักอริยสัจของนิสิตระดับปริญญาตรี สาชาวิชา

รัฐศาสตร วิทยาลัยสงฆมาสรางเปนแผนการเรียนรูโดยการจัดกิจกรรมของนิสิตช้ันปที่ ๓ จํานวน ๑๐ 

รูป/คน โดยมีรูปแบบการเรียนรูละ ๑๐ แผนๆ ละ ๓ ช่ัวโมง รวมระยะเวลา ๓๐ ช่ัวโมง 

  ๒. นําขอมูลที่ไดศึกษาคนความาสรางแบบการประเมนิผล และแบบสอบถามโดยยึด

กรอบรูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองไมยดวยหลักอริยสัจ ๔ ประการ ไดแก 

รูปแบบการวิเคราะหปญหาทางการเมืองการปกครองไทย รูปแบบการวิเคราะหสาเหตุของปญหาทาง

การเมืองการปกครองไทย รูปแบบการวิเคราะหอุดมการณทางการเมืองการปกครองไทย และรูปแบบ

การวิเคราะหแนวทางการแกไขปญหาทางการเมืองการปกครองไทย 

      ๒.๑ พระมหาประพันธ สิริปฺโญ, ดร. อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร 

คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยา วิทยาลัยสงฆเลย พธ.บ. (เศรษฐศาสตร), 

สส.ม. (การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม), พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร).  

    ๒.๒ พระมหาสมศักด์ิ สติสมฺปนฺโน อาจารประจําภาควิชารัฐศาสตร 

วิทยาลัยสงฆเลยพธ.บ.(รัฐศาสตร), พธ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร).  

   ๒.๓ ดร.จิรกิตตภณ พิริยสุวัฒน อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชา

พระพุทธศาสนา วิทยาลัยลัยสงฆเลย 
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   ๒.๔ นายศตวรรษ  สงกาผัน อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร คณะ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยา วิทยาลัยสงฆเลย ศน.ม.(รัฐศาสตรการปกครอง)

รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร) 

   ๒.๕ ดร.จํานง วงคคง อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยา วิทยาลัยสงฆเลย วุฒิทางการศึกษา พธ.บ. (บริหารการศึกษา)

M.A. (Political Science), M.A. (Economic), Ph.D. (Economic). 

  ๔. นําเครื่องมือที่สรางเสร็จเรียบรอยแลวไปปรึกษา และพิจารณาความถูกตอง

เหมาะสมพรอมกับขอคําแนะนําเพื่อการปรับปรุงเพิ่มเติมจากคณาจารยวิทยาลัยสงฆเลย 

  ๕. พิมพเครื่องมือการวิจัยที่จะนําไปใชกับการประเมินผล และแบบสอบถามขอมูล

กับประชากรที่ใชในการศึกษาตอไป 

  ๓.๒.๓ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

   การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่สรางข้ึนมาเพื่อการศึกษาวิจัยน้ัน ผูศึกษาได

ดําเนินการทดสอบเครื่องมือโดยการทดสอบหาความเที่ยงตรง (Validity) และทดสอบหาความเช่ือมั่น 

(Reliability) ดังน้ี การทดสอบหาความเที่ยงตรง (Validity) โดยผูศึกษาวิจัยไดนํารางแบบสอบถามที่

สรางข้ึน ไปใหคณาจารยวิทยาลัยสงฆเลย จํานวน ๕ รูป/คน ชวยตรวจสอบความถูกตองครอบคลุม 

และแกไขปรับปรุงใหเกิดความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ที่ผูศึกษาวิจัยไดสรางข้ึน มา

หาคาดัชนีความสอดคลองตามวัตถุประสงครายขอ (Index of Item – Objective Congruence) : 

IOC๑ ซึ่งคา IOC  จะตองมีคา    ๐.๕ ข้ึนไปจึงจะแปลผลวาใชได โดยใหเกณฑการพิจารณาให

คะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญแตละทาน ดังน้ี + 1 หมายถึงมั่นใจวาวัดไดตรงวัตถุประสงคที่

ศึกษา 0 หมายถึง ไมมั่นใจวาวัดไดตรงวัตถุประสงคที่ศึกษา -  1 หมายถึง มั่นใจวาไมตรงวัตถุประสงค

ที่ศึกษา ผูศึกษาวิจัยมีผลการหาคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามไดคามากกวา   ๐.๕ ทุก

ขอ และนําแบบสอบถามที่ดําเนินการปรับปรุงแกไขเสนอตออาจารยที่ปรึกษางานวิจัยเพื่อขอความ

เห็นชอบและจัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณในการศึกษาวิจัยตอไป 

 

 

 

 

                                         
 ๑พิสณุ  ฟองศรี, วิจัยทางการศึกษา, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพเทียมฝายการพิมพ, 

๒๕๔๙), หนา ๑๓๘-๑๓๙. 
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๓.๓ การเก็บรวบรวมขอมูล 

  ข้ันตอนที่ ๑ การช้ีแจงทําความเขาใจในเปาหมายเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยตอคณะกรรมการ

และฝายวิชาการของวิทยาลัยสงฆเพื่อการจัดตารางการเรียนการในรายวิชาการเมืองการปกครองไทย

ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ (ภาคปกติ) ซึ่งมีกลุมทดลองแบบกลุมเดียว (The Posttest Only Control 

Group Design)๒ ซึ่งจะมีการเปรียบเทียบทักษะการวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิการเรียนการสอนรายวิชา

การเมืองการปกครองของไทยทั้งกอนและหลังโดยยึดกิจกรรมแบบในการวิเคราะหดวยหลักอริยสัจสี่ 

 วิธีการทดลองในการวิจัย 

 การทดลองครั้งน้ี ไดดําเนินการทดลองแบบกลุมเด่ียว ซึ่งจะมีการทดสอบกอนและหลัง

การเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองของไทย ดังน้ี 

 

ตารางที่ ๓.๔  

แบบการทดลองการวิเคราะห 

 

ทดสอบกอนการเรียน

การสอน 

การทดลองการจัดการเรียนการสอนทาง

การเมืองการปกครองไทยดวยหลกัอริยสจั 

ทดสอบหลังการเรียน

การสอน 

T1 x T2 

 

 

เมื่อ x แทน การทดลองการจัดการเรียนการสอนทางการเมืองการปกครองไทยดวยหลัก

อริยสัจ 

    t1 แทน การทดสอบกอนการเรียนการสอน 

t2 แทน หลังการเรียนการสอน 

 

  ข้ันตอนที่ ๒ ขอความรวมมือ และช้ีแจงรายละเอียดตอนิสิตระดับปริญญาตรีช้ันปที่ ๓ 

ภาคปกติ สาขาวิชารัฐศาสตร ใหตอบแบบประเมินผลการเรียนการสอนวิชาการเมืองการปกครองตาม

ความเปนจริงมากที่สุดทั้งกอนและหลังการเรียนการสอนจํานวน ๑๐ แผน ๆ ละ ๓ ช่ัวโมงเพื่อ

                                         
  

๒ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, เทคนิคการวัดผลการเรียนรู, (กรุงเทพมหานคร : ชมรมเด็ก, 

๒๕๓๙), หนา ๒๑๖. 



๗๙ 
 

ตรวจสอบพัฒนาการดานทักษะการวิเคราะหปญหาทางการเมืองการปกครองไทยโดยใชหลักอรยิสจัสี่

โดยกําหนดรายละเอียดในรายช่ัวดังน้ี 

 ระหวางช่ัวโมงแรกที่ทําการเรียนการสอนซึ่งผูวิจัยไดกําหนดรูปแบบการถายทอดความรู

ทางดานปญหาการเมืองการปกครองสําหรับเปนขอมูลเบื้องตนแกนิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร 

 ระหวางช่ัวโมงที่สองจะทําการระดมความคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหรูปแบบการเรียนการ

สอนทางการเมืองการปกครองไทยดวยหลักอริยสัจของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร  

 ระหวางช่ัวโมงที่สามจะทําการสรุปผลการสังเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาทางดานการ

เรียนการสอน ผลสัมฤทธ์ิและรูปแบบการเรียนการสอนทางการเมืองการปกครองไทยดวยหลกัอรยิสจั

ของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร  

  ข้ันตอนที่ ๓ ดําเนินการสอนตามแผนการศึกษาในรายวิชาการเมืองการปกครองไทยของ

ประเทศไทยที่ผูวิจัยสรางข้ึน และผานการตรวจสอบจากคณาจารยวิทยาลัยสงฆเลย   

  ข้ันตอนที่ ๔ กอนจบภาคการศึกษาจะขอความรวมมือนิสิตในการตอบแบบสอบถามเชิง

การสํารวจเพื่อตรวจสอบรูปแบบการจัดการเรียนในรายวิชาการเมืองการปกครองไทยตามความจริง

มากที่สุด 

  ข้ันตอนที่ ๕ นําเครื่องมือการวิจัยที่นิสิตไดตอบคําถามเรียบรอยแลวมาวิเคราะห

ผลสัมฤทธ์ิและรูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองดวยหลักอริยสัจของนิสติระดับ

ปริญญาตรีช้ันปที่ ๔ สาขาวิชารัฐศาสตร วิทยาลัยสงฆเลย   

  ข้ันตอนที่ ๖ สรุปผล และนําเสนอผลการวิจัยตอไป 

 

๓.๔ การวิเคราะหขอมูล 

  การวิจยัครัง้น้ีดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามชนิดเครือ่งมือที่ใชในการวิจัยดังตอไปน้ี 

 ๓.๔.๑ แบบการประเมินผล ซึ่งผูวิจัยกําหนดขอคําถามในลักษณะพัฒนาการทางดาน

ทักษะการวิเคราะหรายวิชาการเมืองการปกครองไทยดวยหลักอริยสัจของนิสิตระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชารัฐศาสตร วิทยาลัยสงฆเลย ซึ่งผูวิจัยกําหนดคําถามการวิเคราะหแบบปรนัยโดยจัดระดับการ

ประเมินผลกอนและหลังการเรียนการสอนของสาขาวิชารัฐศาสตรจํานวน ๑๐ ครั้ง/ละ ๓ ช่ัวโมง เพื่อ

ตรวจสอบพัฒนาการดานทักษะการวิเคราะหปญหาทางการเมืองการปกครองไทยโดยใชหลักอรยิสจัสี่

โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ๔ ระดับ ดังน้ี มีพัฒนาการดานทักษะการวิเคราะหดีมาก ระดับ ๔ 

คะแนนระหวาง ๓๖-๔๐ มีพัฒนาการดานทักษะการวิเคราะหดี ระดับ ๓ คะแนนระหวาง ๓๐-๓๕  มี



๘๐ 
 

พัฒนาการดานทักษะการวิเคราะหปานกลาง ระดับ ๒ คะแนนระหวาง ๒๖-๒๙ และ มีพัฒนาการ

ดานทักษะการวิเคราะหควรปรับปรุง ระดับ ๑ คะแนนตํ่ากวา ๒๕   

   ดังน้ัน แตละระดับจะมีระดับคะแนนของทักษะการวิเคราะหที่บงบอกถึงเกณฑการให

คะแนนดังตอไปน้ี 

  ๓๖ – ๔๐ คะแนน  ๔ หมายความวา ดีมาก 

 ๓๐ – ๓๕ คะแนน  ๓ หมายความวา ดี 

 ๒๖ – ๓๐ คะแนน  ๒ หมายความวา ปานกลาง 

 ตํ่ากวา ๒๕ คะแนน  ๑ หมายความวา ปรับปรุง 

 ๓.๔.๒ การวิเคราะหแบบสอบถามซึ่งแยกออกเปนสวนตาง ๆ ดังน้ี 

สวนที่ ๑ ขอคําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลโดยใชสถิติคารอยละ (Percentage) 

สวนที่ ๒ ขอคําถามเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครอง

ไทยดวยหลักอริยสัจของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร วิทยาลัยสงฆเลยเชิงการตรวจสอบ 

ไดแก ตรวจสอบรูปแบบการวิเคราะหปญหาทางการเมืองการปกครองไทย จํานวน ๑๐ ขอ ตรวจสอบ

รูปแบบการวิเคราะหสาเหตุของปญหาทางการเมืองการปกครองไทยจํานวน ๑๐ ขอ ตรวจสอบ

รูปแบบการวิเคราะหเปาหมายทางการเมืองการปกครองไทยจํานวน ๑๐ ขอ และตรวจสอบรูปแบบ

การวิเคราะหแนวทางการแกไขปญหาทางการเมืองการปกครองไทยจํานวน ๑๐ รวมทั้งหมด ๔๐ ขอ

คําถามซึ่งแบงการใหคะแนน ๕ ระดับ คือ ระดับที่ ๕ หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด ระดับที่ ๔ 

หมายถึง เหมาะสมมาก ระดับที่ ๓ หมายถึง เหมาะสม ระดับที่ ๒ หมายถึง เหมาะสมนอย และระดับ

ที่ ๑ หมายถึง เหมาะสมนอยที่สุด 

  จากน้ันผูศึกษาวิจัยไดรวบรวมคะแนนของแตละระดับมาหาคาเฉลี่ยและนําคาเฉลี่ยไป

เทียบเกณฑการแปลความหมายซึ่งผูวิจัยไดแบงคะแนนการตรวจสอบรูปแบบการเรียนการสอน

รายวิชาการเมืองการปกครองดวยหลักอริยสัจออกเปน ๕ ระดับ๓ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย 

นอยที่สุด ซึ่งการหาคาเฉลี่ยสามารถกระทํา ไดดังน้ี 

 

 

 

 

                                         
 ๓Best, John W., Research in Education, (New Jersey : Practice Hall Inc., 1970), p. 204-

208. 



๘๑ 
 

 คาเฉลี่ย  ( X )  = คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 

       จํานวนช้ัน     

    =         5 – 1 
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 ชวงหางระดับ =   0.8 

 

 ดังน้ัน แตละระดับจะมีชวงหางกัน 0.8 จากเกณฑดังกลาว ผูศึกษาวิจัยสามารถแบงระดับ

การปฏิบัติงานตามคาเฉลี่ย ดังตอไปน้ี 

 ๑.๐๐ – ๑.๘๐   หมายความวา  มีระดับเหมาะสมนอยที่สุด 

 ๑.๘๑ – ๒.๖๐   หมายความวา  มีระดับเหมาะสมนอย 

 ๒.๖๑ – ๓.๔๐   หมายความวา  มีระดับเหมาะสม 

 ๓.๔๑ – ๔.๒๐   หมายความวา  มีระดับเหมาะสมมาก 

 ๔.๒๑ – ๕.๐๐   หมายความวา  มีระดับเหมาะสมมากที่สุด 

สวนที่ ๓ ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจะวิเคราะหเน้ือหาดวยพรรณนาความ 

 

๓.๕ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  

  วิเคราะหขอมูลจากแบบการประเมินผลและแบบสอบถามดวยโปรแกรมสําเร็จรูป

คอมพิวเตอรทางสังคมศาสตร เพื่อใชวิเคราะหหาคาสถิติตามจุดมุงหมายโดยการจําแนกชนิดของ

เครื่องมือการวิจัย ดังน้ี 
  ๓.๕.๑ การวิเคราะหแบบประเมินผลกอนและหลังการเรียนการสอนวิชาการเมืองการ

ปกครองไทยโดยจะทําการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติคารอยละ (Percentage) 

 ๓.๕.๒ วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม ไดแก 

    ๑. วิเคราะหขอมูลทั่วไปตอนที่ ๑ โดยใชสถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistics) 

คาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage)  

   ๒. วิเคราะหขอมูลตอนที่ ๒ ผลสัมฤทธ์ิและรูปแบบการเรียนการสอนรายวิชา

การเมืองการปกครองไทยดวยหลักอริยสัจของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร วิทยาลัยสงฆ

เลยโดยใชสถิติพรรณนา ไดแก  คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) 

   ๓. วิเคราะหขอมูลเน้ือหาในตอนที่ ๓ โดยใชพรรณนาความ 



 
๘๒ 

 

บทท่ี ๔ 
ผลการวิจัย 

 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการ

ปกครองไทยดวยหลักอริยสัจของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิการ

เรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองไทยดวยหลักอริยสัจของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชา

รัฐศาสตร และเพื่อเสนอรูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองไทยดวยหลักอริยสัจ

ของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร ซึ่งผูวิจัยเสนอผลการวิเคราะหขอมูลดังตอไปน้ี 

 ๑. สัญลักษณที่ใชในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 ๒. ลําดับข้ันที่ใชในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 ๓. ผลการวิเคราะหขอมูล 

 สัญลักษณที่ใชในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 N  แทน  จํานวนนิสิตในกลุมตัวอยาง 

 ( x )  แทน  คาเฉลี่ย (mean) 

 SD  แทน  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 t  แทน  คาสถิติที่ใชในการพิจารณา (t-distribution ) 

 *  แทน  มีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ 
 

 ๔.๑  พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองไทยดวยหลักอริยสัจของ

นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร  

 ผูวิจัยไดนําแผนการเรียนการสอนมากําหนดคําถามการวิเคราะหแบบปรนัยโดยจัดระดับ

การประเมินผลกอนและหลังการเรียนการสอนของสาขาวิชารัฐศาสตรจํานวน ๑๐ ครั้ง/ละ ๓ ช่ัวโมง 

เพื่อตรวจสอบพัฒนาการดานทักษะการวิเคราะหปญหาทางการเมืองการปกครองไทยโดยใชหลัก

อริยสัจสี่โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ๔ ระดับ ดังน้ี มีพัฒนาการดานทักษะการวิเคราะหดีมาก 

ระดับ ๔ คะแนนระหวาง ๓๖-๔๐ มีพัฒนาการดานทักษะการวิเคราะหดี ระดับ ๓ คะแนนระหวาง 

๓๐-๓๕  มีพัฒนาการดานทักษะการวิเคราะหปานกลาง ระดับ ๒ คะแนนระหวาง ๒๖-๒๙ และ มี

พัฒนาการดานทักษะการวิเคราะหควรปรับปรุงระดับ ๑ คะแนนตํ่ากวา ๒๕ ผานการตรวจสอบ

ขอเขียนเพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิการเรียนการสอนชุดเดียวกันการทดสอบกอนและหลังการเรียนการสอน

รายวิชาการเมืองการปกครองไทยอีกครั้งหน่ึงปรากฏผล ดังน้ี 

 

 

 



 
๘๓ 

 

ตารางท่ี ๔.๑ การวิเคราะหหาพัฒนากอนการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองไทยดวย

หลักอริยสัจของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร  
 

นิสิต
คนท่ี 

คะแนนแผนกอนการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองดวยอริยสัจ 
รวมคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 
(๔) (๔) (๔) (๔) (๔) (๔) (๔) (๔) (๔) (๔) (๔๐) 

๑ ๒ ๒ ๒ ๓ ๓ ๒ ๓ ๓ ๒ ๒ ๒๔ 
๒ ๒ ๒ ๓ ๓ ๓ ๓ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒๔ 
๓ ๑ ๒ ๒ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๒ ๒๕ 
๔ ๒ ๑ ๒ ๓ ๒ ๑ ๑ ๓ ๓ ๒ ๒๐ 
๕ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๓ ๒ ๒ ๓ ๑ ๒๐ 
๖ ๓ ๓ ๒ ๓ ๓ ๓ ๓ ๒ ๓ ๒ ๒๗ 
๗ ๒ ๓ ๓ ๒ ๓ ๒ ๒ ๓ ๓ ๒ ๒๕ 
๘ ๓ ๓ ๓ ๓ ๒ ๒ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓๐ 
๙ ๒ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๒ ๒๘ 

๑๐ ๒ ๒ ๓ ๒ ๒ ๓ ๒ ๓ ๓ ๒ ๒๔ 
รวม ๒๑ ๒๒ ๒๕ ๒๘ ๒๕ ๒๕ ๒๔ ๒๗ ๒๘ ๒๐ ๒๔๕ 
( x ) ๒.๑๐ ๒.๒๐ ๒.๕๐ ๒.๘๐ ๒.๕๐ ๒.๕๐ ๒.๔๐ ๒.๗๐ ๒.๘๐ ๒.๐๐ ๒.๔๕ 
SD ๐.๕๖ ๐.๗๘ ๐.๕๒ ๐.๔๒ ๐.๗๐ ๐.๗๐ ๐.๖๙ ๐.๔๘ ๐.๔๒ ๐.๔๗ ๐.๒๘ 
รอย
ละ 

๕๒.๕ ๕๕ ๖๒.๕ ๗๐ ๖๒.๕ ๖๒.๕ ๖๐ ๖๗.๕ ๗๐ ๕๐ ๖๑.๒๕ 

 

 จากตารางท่ี ๔.๑ พบวา คะแนนเฉลี่ยของนิสิตจากการประเมินพฤติกรรมกอนกิจกรรม

การเรียนการสอนที่เรียนในรายวิชาการเมืองการปกครองไทยดวยหลักอริยสัจเทากับ ๒.๔๕ และสวน

คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ ๐.๒๘ คิดเปนรอยละ ๖๑.๒๕ ของคะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๘๔ 

 

ตารางท่ี ๔.๒ การวิเคราะหหาพัฒนาหลังการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองไทยดวย
หลักอริยสัจของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร  

 

นิสิต
คนท่ี 

คะแนนแผนหลังการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองดวยอริยสัจ รวม
คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 
(๔) (๔) (๔) (๔) (๔) (๔) (๔) (๔) (๔) (๔) (๔๐) 

๑ ๓ ๓ ๔ ๓ ๔ ๓ ๔ ๔ ๓ ๔ ๓๕ 

๒ ๔ ๔ ๓ ๓ ๔ ๓ ๔ ๔ ๔ ๓ ๓๕ 

๓ ๓ ๔ ๓ ๓ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๓ ๓๕ 

๔ ๔ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๔ ๓ ๓ ๔ ๓๓ 

๕ ๔ ๓ ๓ ๒ ๔ ๓ ๓ ๔ ๔ ๓ ๓๓ 

๖ ๓ ๔ ๔ ๓ ๔ ๔ ๓ ๔ ๔ ๔ ๓๗ 

๗ ๓ ๔ ๓ ๓ ๔ ๔ ๔ ๓ ๓ ๓ ๓๔ 

๘ ๔ ๓ ๔ ๔ ๓ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๓๘ 

๙ ๓ ๔ ๔ ๔ ๓ ๔ ๓ ๓ ๔ ๔ ๓๖ 

๑๐ ๓ ๔ ๓ ๔ ๔ ๔ ๓ ๓ ๔ ๓ ๓๕ 

รวม ๓๔ ๓๖ ๓๔ ๓๒ ๓๖ ๓๖ ๓๖ ๓๖ ๓๗ ๓๕ ๓๕๒ 

( x ) ๓.๔๐ ๓.๖๐ ๓.๔๐ ๓.๒๐ ๓.๗๐ ๓.๖๐ ๓.๖๐ ๓.๖๐ ๓.๗๐ ๓.๕๐ ๓.๕๓ 

SD ๐.๕๑ ๐.๕๑ ๐.๕๑ ๐.๖๓ ๐.๔๘ ๐.๕๑ ๐.๕๑ ๐.๕๑ ๐.๔๘ ๐.๕๒ ๐.๑๖ 

รอย
ละ 

๘๕ ๙๐ ๘๕ ๘๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๒.๕ ๘๗.๕ 
๘๘.๐๐ 

  

  จากตารางท่ี ๔.๒ พบวา คะแนนเฉลี่ยของนิสิตจากการประเมินพฤติกรรมหลังกิจกรรมการ

เรียนการสอนที่เรียนในรายวิชาการเมืองการปกครองไทยดวยหลักอริยสัจเทากับ ๓.๕๓ และสวนคา

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ ๐.๑๖ คิดเปนรอยละ ๘๘.๐๐ ของคะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๘๕ 

 

 ๔.๒ ผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองไทยดวยหลักอริยสัจของ

นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร  
 

ตารางท่ี ๔.๓  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและคารอยละจากการทําแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิการ

เรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองไทยดวยหลักอริยสัจกอนเรียนและหลัง

เรียน 

 

นิสิตคนท่ี คะแนนกอนเรียน 
(๔๐ คะแนน) 

คะแนนหลังเรียน 

(๔๐ คะแนน) 

๑ ๒๔ ๓๕ 
๒ ๒๔ ๓๕ 
๓ ๒๕ ๓๕ 
๔ ๒๐ ๓๓ 
๕ ๒๐ ๓๓ 
๖ ๒๗ ๓๗ 
๗ ๒๕ ๓๔ 
๘ ๓๐ ๓๘ 
๙ ๒๘ ๓๖ 

๑๐ ๒๔ ๓๕ 
รวม ๒๔๗ ๓๕๑ 
( x ) ๒.๔๕ ๓.๕๓ 
SD ๐.๒๘ ๐.๑๖ 

รอยละ ๖๑.๗๕ ๘๗.๗๕ 
 

 จากตารางท่ี ๔.๓ พบวา คาคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิการ

เรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองไทยดวยหลักอริยสัจ กอนเรียนเทากับ ๒.๔๕ และคา

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ ๐.๒๘ คิดเปนรอยละ ๖๑.๗๕ จากคะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน และคาคะแนน

เฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองไทย

ดวยหลักอริยสัจ หลักเรียนเทากับ ๓.๕๓  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ ๐.๑๖ คิดเปนรอยละ 

๘๗.๗๕ จากคะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน 

 
 
 

 



 
๘๖ 

 

 
ตารางท่ี ๔.๔ วิเคราะหผลสัมฤทธ์ิการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองไทยดวยหลัก

อริยสัจกอนเรียนและหลังเรียน 
 

คะแนน n ( x ) SD t p 

กอนเรียน ๑๐ ๒๔.๗๐ ๓.๑๖ 
๑๘.๕๑ ๐.๐๐* 

หลงัเรียน ๑๐ ๓๕.๑๐ ๑.๕๙ 

* มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๕ 
 

 จากตารางท่ี ๔.๔ พบวา ผลสัมฤทธ์ิการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองไทย

ดวยหลักอริยสัจกอนเรียนมีคาเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ ๒๔.๗๐ คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ ๓.๑๖ 

และคาเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ๓๕.๑๐ และหลังเรียนเทากับ ๑.๕๙ เมื่อนําไปทดสอบความแตกตางดวย

สถิต t พบวา ผลสัมฤทธ์ิการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองดวยหลักอริยสัจหลังเรียนสูง

กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ ๐.๐๕ 
 

ตารางท่ี ๔.๕ ผลสัมฤทธ์ิของแผนการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองไทยดวยหลัก

อริยสัจกอนเรียนและหลังเรียน 
 

คะแนน คะแนนเต็ม ( x ) SD คาเฉลี่ยรอยละ 

คะแนนเฉลี่ยจากการประเมินผลระหวาง
การเรียนการสอน 

๑๐๐ ๒.๔๕ ๐.๒๘ ๖๑.๗๕ 

คะแนนจากทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิหลงัจาก
การเรียนการสอน 

๔๐ ๓.๕๓ ๐.๑๖ ๘๗.๗๕ 

 

 จากตารางท่ี ๔.๕ พบวา คะแนนคาเฉลี่ยจากการประเมินผลระหวางจัดแผนการเรียนการ

สอนรายวิชาการเมืองการปกครองดวยหลักอริยสัจ ทั้ง ๑๐ แผนการเรียนรู มีคาเทากับ ๖๑.๗๕ คิด

เปนรอยละ ๖๑.๗๘ ของคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน และผลทดสอบการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนการสอนมีคาเฉลี่ยเทากับ ๒.๔๕ คิดเปนรอยละ ๘๗.๗๕ ของคะแนนเต็ม ๔๐ ดังน้ันผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนการสอนรายวิชาการการเมืองการปกครองไทยดวยหลักอริยสัจของนิสิตช้ันที่ ๔ จํานวน 

๑๐ รูป/คน วิทยาลัยสงฆเลย มีคาผลสัมฤทธ์ิการเรียนการสอนเทากับ ๖๑.๗๕/๘๗.๗๕ ซึ่งเปนไปตาม

เกณฑที่กําหนด 

 

 

 

 
 



 
๘๗ 

 

 ๔.๓ รูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองไทยดวยหลักอริยสัจของ

นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร 

  การวิเคราะหรูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองไทยดวยหลักอริยสัจ

ของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร ที่มีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนการสอน

วิชาการเมืองการปกครองของนิสิตช้ันที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘จํานวน ๑๐ แผนละ ๓ ช่ัวโมงรวม

ทั้งหมด ๓๐ ช่ัวโมงผูวิจัยใชแบบการตรวจสอบจากนิสิตที่มีตอรูปแบบการเรียนการสอนรายวิชา

การเมืองการปกครองไทยดวยอริยสัจ ดังตอไปน้ี 

   ๔.๓.๑ ดานรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

  วิเคราะหการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองไทยโดยมีตํารา เอกสาร

ประกอบการสอน และคอมพิวเตอรในการใชสื่อออนไลน จํานวน ๓ ช่ัวโมง โดยช่ัวโมงแรกและสอง 

การทําความเขาใจในบริบทการเรียนการสอนเบื้องตนพรอมกับแจกใบประเมินผลความรู รูปแบบการ

บรรยายความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทย และความรูเกี่ยวกับหลักอริยสัจสี่ 

ช่ัวโมงที่สามใหระดมความคิดแบบวิเคราะหเกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทย และสรุปออกมา  

เปนรูปแบบการวิเคราะหตามหลักอริยสัจสี่ซึ่งมีกิจกรรมการวิเคราะหการเมืองปกครองไทย โดยมี

ลําดับข้ันตอนของรูปแบบการเรียนการสอน ดังน้ี 

  ๑. การสรางความเขาใจตอประเด็นการเรียนการสอนที่มีความสําคัญตอองคความรูพื้นฐาน

ของนิสิตปริญญาตรีในการนําไปวิเคราะหตามประเด็นที่กําหนดไวในแตละแผนการเรียนการสอน 

  ๒. การวางแผนมีความครอบคุลมประเด็นแตละปญหาการเมืองการปกครองของไทยสามารถ

ทําใหนิสิตมองลําดับการเรียนการสอนไดอยางเปนขบวนมาย่ิงข้ึน 

  ๓. การจัดตารางการเรียนการสอนมีความเหมาะสมซึ่งสามารถที่จะรับรูในเชิงขอมูลขาวใน

หลากหลายชองทาง รวมทั้งชองเวลาในการเรียนการสอนตองมีความเหมาะสมตอสภาพการรับรูของ

นิสิตระดับปริญญาตรี 

  ๔. สถานที่มีความเหมาะสมตอการเรียนการสอนโดยหองขนาดใหญเมื่อเปรียบเทียบกับ

จํานวนนิสิตที่ไมมากนักทําใหเกิดความการดูแล กระตุนใหเกิดการรับรูไดอยางดี 

  ๕. ระบบการวัดและประเมินผลมีความชัดเจนที่สามารถทําใหเกิดความสบายใจแกนิสิตตอ

คะแนนการเรียนของตนเอง มีการเปดเผย เปรียบเทียบคะแนนไปดวยระหวางการเรียนการสอน

เพื่อใหมีการกระตุนความรูสึกตอคะแนนของตนอยางตอเน่ือง 

  ๖. ความพรอมของอาจารยที่มีสําคัญอยางมากตอการมีสวนรวมของนิสิตในแตละกิจกรรม 

และการถายทอดความรูเบื้องตนใหเกิดความเขาใจตอแนวทางการปฏิบัติตามแผนการสอนที่มีทั้งสื่อ

หลากหลายรูปแบบมานําเสนอเพื่อกระตุนใหเกิดความคิดอยางสรางสรรคตอเน่ือง 



 
๘๘ 

 

  ๗. ความพรอมของนิสิต หรือการเตรียมตัวในการเรียนอยูที่การทําความเขาใจตอลําดับการ

จัดแผนการเรียนรูอยางมีข้ันตอน และมีจุดประสงคที่ชัดเจนซึ่งทําใหนิสิตเกิดความเขาใจตอประเด็น

ปญหาที่กิจกรรมของแตละแผนการเรียนรู 

  ๘. ระยะเวลาในการเรียนการสอน ทําใหเกิดการวิเคราะหตอความเครียด และความเบื่อ

หนอยของนิสิตจึงตองมีกิจกรรมสอดแทรกตลอดเวลา อาจจะตองมีผอนคลายดวยวิธีการเสริมอื่น ๆ 

เพื่อใหลดความเบื่อหนายของนิสิต 

  ๙. การบรรยายเปนไปตามลําดับซึ่งจะตององคความรูพื้นฐานของนิสิตแตละคนวาเปน

อยางไร ซึ่งจะทําใหเกิดการวิเคราะหผูเรียน ขอจํากัด อุปสรรคในการเขาถึงระบบการวิเคราะห ดังน้ัน

การนําเสนอในรูปของการบรรยายจะตองใชเวลาไมมากนัก ใหทําความเขาใจในเบื้องตนวาจะมี

ประเด็นอะไร ลําดับเปนการนําเสนอมีข้ันตอน  

๑๐. สื่อการสอนสามารถเขาใจไดงายโดยเฉพาะเอกสารจะตองไมมากจนเกินไปซึ่งสามารถ

ทําใหนิสิตอานไดในระยะเวลาใน ๓๐ นาที เพราะหากมาเกินไปจะทําใหเกิดความเบื่อหนวยตอ

วิชาการ รวมทั้งการสรางสื่อการสอนจะตองมุงเนนไปที่ความเขาใจงาย ๆ เปนปจจุบันที่นิสิตสามารถ

ทําความเขาใจตอสื่อการสอนได และสามารถดึงดูดจิตใจของผูเรียนเปนหลักสําคัญ 

  ๔.๓.๒ ดานรูปแบบการวิเคราะหตามหลักอริยสัจสี ่

  การวิเคราะหรูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองไทยดวยหลกัอรยิสจัของ

นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตรซึ่งมุงไปสูการนําหลักอริยสัจมาชวยในการวิเคราะห

ประกอบดวยการวิเคราะหอยางมีลักษณะความสัมพันธระหวางเหตุกับผลสอดคลองระหวางปญหากบั

วิธีการแกไขปญหาอยางตอเน่ือง เชน  ลักษณะปญหาเปนอยางไร สาเหตุของปญหาเปนอยางไร 

อุดมการณหรือเปาหมายเปนอยางไรและแนวทางแกไขปญหาปญหาเปนอยางไร ซึ่งการนําเสนอ

รูปแบบการวิเคราะหจะชวยใหนิสิตมองเห็นภาพของข้ันตอนและวิธีการวิเคราะหอยางมีระบบเพราะ

สวนใหญนิสิตจะเปนบรรพชิตทําใหงายตอการเปดประเด็นการเรียนการสอนดังข้ันตอนตอไปน้ี 

  ๑. การวิเคราะหลักษณะของปญหาทางการเมืองการปกครองของไทย   

  การนําเสนอลักษณะทางปญหาทางการเมืองการปกครองของไทยซึ่งอาจารยผูสอนจะตอง

ยกตัวอยางในแตละประเด็นเพื่อกําหนดลักษณะของปญหาในช่ัวโมงแรก เพราะหากนิสิตมองไมเห็น

ปญหาจะทําใหเกิดการสะดุดตอการเขาถึงขอมูลของนิสิต ซึ่งอาจจะแจกเอกสารประกอบ สื่อการสอน

เปนตน เมื่อนิสิตสามารถเห็นปญหาก็จะสามารถทําการแยกแยะปญหาทางการเมืองการปกครองไทย 

และการมองวิกฤติปญหาทางการเมืองการปกครองไทยไดอยางชัดเจน พรอมกับใหนิสิตจดบันทึก

ปญหาเหลาน้ันไวลงในสมุดไวเพื่อกําหนดกําหนดปญหาไดอยางชัดเจนที่จะนําไปวิเคราะหสาเหตุน้ัน 

ๆ ไดอยางชัดเจน เพราะหากปญหาไมชัดเจนจะทําใหการวิเคราะหประเด็นอื่น ๆ คาดเคลื่อนไดงาย 

 



 
๘๙ 

 

  ๒. การวิเคราะหลักษณะของสาเหตุทางการเมืองการปกครองของไทย 

  จากการจดบันทึกในสมุดของนิสิตทําใหสามารถกําหนดขอบเขตของปญหาที่มีเปาหมายของ

การวิเคราะหสาเหตุของปญหาทางการเมืองการปกครองไทย และรูปจจัยที่ทําใหเกิดวิกฤติปญหา

ทางการเมืองการปกครองไทย นอกจากจะตองมอบหมายใหแตละรูป/คน เช่ือมโยงปญหากับสาเหตุ

เขาดวยกันพรอมกับอธิบายในเบื้องตน ซึ่งในขณะการระดมความคิดจะตองหยิบยกสาเหตุของตนเอง

ออกมาเพื่ออธิบายพรอมกับวิเคราะหดวยการแยกแยะความสัมพันธแตละสาเหตุของปญหา เพื่อเปด

โอกาสใหกับสมาชิกในกลุมไดถกเถียง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นไปพรอม ๆ กันอยางอิสระหากไม

ชัดเจนใหชวยกันเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อใหเกิดขอสรุปรวมกันซึ่งอาจจะใชเวลา ๑ ช่ัวโมง

สําหรับการถกเถียง และอภิปราย 

  ๓. การวิเคราะหลักษณะของเปาหมายหรืออุดมการณทางการเมืองการปกครองของไทย 

  เปาหมายหรืออุดมการณทางการเมืองการปกครองไทยไดอยางชัดเจน เปนลักษณะของ

จินตนาการทางความคาดหวังที่ตองการใหเกิดข้ึนซึ่งอาจจะไมตรงกับเปาหมายเชิงเน้ือหาที่ระบุไว แต

อยางนอยจะตองสรางความคิดสรางสรรคบนความตองการของนิสิตเปนพื้นฐานสําคัญ ซึ่งสมาชิกใน

กลุมอาจจะแสดงความคิดเห็นตอการเสนอทางเลือกใหมที่สอดคลองกับเปาหมายเดิม โดยหยิบยกเอา

สาเหตุกับปญหาที่สัมพันธระหวางกันเปนตัวต้ังที่สอดคลองกับเปาหมายน้ัน ๆ นอกจากน้ียังสามารถ

ทําใหทราบถึงการปฏิบัติตนตามสิทธิหนาที่ของความเปนพลเมืองที่ดีตามลักษณะการปกครอง

ประชาธิปไตย 

  ๔. การวิเคราะหลักษณะของแนวทางแกไขปญหาทางการเมืองการปกครองของไทย 

  การสรางทางเลือกจากการวิเคราะหกระบวนการขางตนทําใหเห็นภาพความสัมพันธที่ชัดเจน

ข้ึนซึ่งอาจจะตองใหสรางตารางสําหรับการวิเคราะหแบบเช่ือมโยงลักษณะของขอความสั้น ๆ ที่บง

บอกถึงประเด็นแนวทางแกไขไดอยางชัดเจนพรอมกับการอธิบายถึงองคประกอบและกระบวนการ

แกไขไดอยางไดเปนรูปธรรม รวมทั้งสามารถมองทิศทางการแกไขวิกฤติปญหาทางการเมืองการ

ปกครองไทยได แตทั้งน้ีจะตองใหสมาชิกในกลุมพิจารณาถึงความเปนไดพรอมกับลงมติเพื่อนําเสนอ

หนาช้ันเรียนหากยังไมชัดเจนหรือยังมีขอถกเถียงในประเด็นน้ันก็ยังตองวิเคราะหหาแนวทางอื่น ๆ ที่

ดีกวาตอไปเพื่อใหเห็นทางเลือกที่มากกวาทางเดียวเทาน้ัน 

  ๔.๓.๓ ดานรูปแบบการระดมความคิดแบบกลุม 

  การกําหนดความเขาใจของนิสิตตอประเด็นหลักทางการเมืองการปกครองของไทยแตละ

ประเด็นเพื่อใหเกิดองคความรูในเบื้องตนกอนจะนําหลักอริยสัจมีเพิ่มเปนลําดับแบบกระบวนการ

ตามลําดับอยางตอเน่ืองซึ่งนิสิตจะตองทราบสองเรื่องควบคูกันไป คือ ประเด็นหลักทางการเมืองการ

ปกครองของไทยต้ังแตช่ัวโมงแรกและประเด็นลําดับการวิเคราะหหาเหตุและผลที่สามารถทําใหนิสิต

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางสรางสรรค กิจกรรมสามารถทําใหนิสิตเกิดการถกเถียงอยางมีนัยยะทาง



 
๙๐ 

 

การเมืองการปกครองของไทยตามประเด็นที่กําหนด พรอมกับการเสนอภายในกลุมอยางนอย ๑๐ 

นาทีกอนจะสรุป และนําเสนอในกลุมรวมทั้งหมดที่มีบทบาทของการประสานงานกันในกลุมแตละ

ประเด็นเพื่อใหเกิดทักษะของแตคนออกมาซึ่งสามารถทําใหนิสิตมองเห็นภาพดังรูปแบบการเรียนการ

สอนดังตอไปน้ี 

   ๑. การจัดกลุม ๓-๔ รูป/คน เพื่อใหสะดวกตอการแลกเปลี่ยนความรูไมมากไมนอยจนเกินไป

จะทําเกิดการถกเถียงตามประเด็นปญหาที่กําหนดโดยมีเอกสารประกอบการสอนที่แจกในช่ัวโมงแรก

ที่สามารถกําหนดขอบเขตของประเด็นปญหาได 

  ๒. ระบบการระดมความคิดทุกคนในกลุมจะตองมีความคิดเห็นตอประเด็นปญหาอยางนอย

คนละ ๑ ประเด็นคําถามไดอยางนาสนใจ 

  ๓. การสรางกติกาตอการโตแยงประเด็นกันในกลุมจะตองเปดโอกาสไดอยางเต็มที่ตอการ

เสนอความคิดเห็นของทุกคนในกลุมไดอยางอิสระ ทุกคนจะตองรับฟงอยางต้ังใจ และมีสวนรวมใน

การถกเถียงอยางแบบเขมขน 

 ๔. ใหทุกคนสามารถเปดประเด็นใหม ๆ ที่สอดคลองกับประเด็นที่กําหนดใหตองวิเคราะห 

และสามารถเปนผูนํากลุมที่จุดชนวนทางความคิดใหกับเพื่อนในกลุมได 

 ๕. การตกผลึกทางความคิดจากการโตแยงและถกเถียงใหนิสิตทุกคนจดประเด็นที่ไดตาม

กระบวนการของการวิเคราะหตามหลักอริยสัจ 

 ๖. การนําเสนอในขอตกลงและองคความรูที่ไดจะตองใหเกิดการพิจารณากอน เพื่อใหเกิด

กระบวนนําเสนอไปตามลําดับ 

  ๔.๓.๔ ดานรูปแบบการสรุปประเด็นปญหา 

  การสรุปและสังเคราะหจัดความรุนแรงของแตละปญหา การสรุปวิกฤติปญหาทางเมืองการ

ปกครองไทยใหเปนโอกาสในการเรียนรูจัดกลุมประเด็นสาเหตุปญหาทางการเมืองการปกครองไทยได

อยางเปนระบบ อุดมการณทางการเมืองการปกครองไทยไปในทิศทางเดียวกัน สรุปแนวทางแกไข

ปญหาทางการเมืองการปกครองไทยไดอยางเปนรูปธรรม สามารถวิเคราะหสรุปประเด็นปญหาไดดวย

ตนเอง อธิบายถึงความสัมพันธระหวางประเด็นปญหากับสาเหตุทางการเมืองการปกครองไทยได ทั้งน้ี

การสรุปประเด็นดังกลาวไดมีการตรวจสอบประเด็นตามขอสรุปของแตบุคคลกอนที่จะนําเขาสู

กระบวนการกลุมใหชวยกันพิจารณาความถูกตองขอมูล นอกจากน้ียังระบุถึงความแตกตางประเด็น

ปญหาและแนวทางแกไขกอนที่จะสังเคราะหใหเหลือประเด็นนอยที่สุดตามขอตกลงภายในกลุมระดม

ความคิดเห็น 

 
 

 

 



 
๙๑ 

 

 ตารางท่ี ๔.๖ ผลการเปรียบเทียบรูปแบบกอนและหลังการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการ

ปกครองไทยดวยหลักอริยสัจของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร 

ผลการเปรียบเทียบรูปแบบกอนและหลังการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการ

ปกครองไทยดวยหลักอริยสัจของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร 

กอนการเรียนการสอน หลังการเรียนการสอน 

รูปแบบจัดการเรียนการสอน 

-นิสิตขาดขอมูลในการวิเคราะหปญหา 

-นิสิตขาดความพรอมในการรวมกิจกรรม 

-นิสิตไมสามารถทราบรูปแบบการวิเคราะห 

-นิสิตกังวลตอการสังเคราะหและคะแนนที่

ออกมา 

รูปแบบจัดการเรียนการสอน 

-นิสิตทราบขอมูลจากแผนการเรียนการสอน 

-กิจกรรมภายในช่ัวโมงทําใหลดความเบื่อหนาย 

-การตอบสนองตอการเรียนรู เพิ่มข้ึนเพราะการ

บรรยายและการแจกเอกสารแตนอย  

 

รูปแบบการวิเคราะหตามหลักอริยสัจสี ่

-นิสิตมีความรู ตามหลักอริยสัจ ได  แต ไม

สามารถตีความหลักอริยสัจใหเขากับปญหาที่

เกิดข้ึนจึงยังไมมองไมชัดเจน 

รูปแบบการวิเคราะหตามหลักอริยสัจสี ่

-ทราบรูปแบบการวิเคราะหแบบกระบวน และ

สามารถเช่ือมโยงปญหากับสาเหตุ และระหวาง

เปาหมายกับแนวทางแกไขปญหา 

รูปแบบการระดมความคิดแบบกลุม 

-ขาดการแสดงความคิดเห็นแบบกลุม และไม

สามารถแสดงเหตุไดอยางชัดเจน พรอมกับขาด

ความมั่นใจในการแสดงออกตอประเด็นตาง ๆ 

ที่สมาชิกในกลุมนําเสนอ 

รูปแบบการระดมความคิดแบบกลุม 

-การกระตุนจากผูสอนสามารถลายพฤติกรรมดวย

กิจกรรมที่สอดแทรกในระหวางกิจกรรมกลุม 

สามารถทําใหลดความกดดันของความคิดเห็นได

มากข้ึน พรอมกับสามารถแสดงความคิดเห็น ให

คําอธิบาย เหตุผลตรงกับประเด็นปญหามากข้ึน 

รูปแบบการสรุปประเด็นปญหา 

-นิสิตขาดทักษะคิดแบบอริยสัจเชิงประยุกตซึ่ง

มุงตีความไปตามลําดับของความทุกข แตมิได

มองทุกเปนปญหาที่สอดคลองกับสถานการณ

แบบสังคมจึงไมสามารถมองกระบวนการตาม

หลักอริยสัจแบบเช่ือมโยง 

รูปแบบการสรุปประเด็นปญหา 

-นิสิตสามารถสรุปประเด็นตามลักษณะของปญหาที่

มีขอความสั้น ๆ ในการอธิบายตามหลักอริยสัจตาม

ลักษณะปญหาที่เกิดข้ึน รูจักตีความใหม ๆ ใหเขา

กับสถานการณที่เปนจริงพรอมกับอธิบายเช่ือมโยง 

และเกิดขอสรุปที่เปนประเด็นสําคัญได 

 

 

 



 
๙๒ 

 

  ผลการตรวจสอบรูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองไทยดวยหลัก

อริยสัจของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร 

ตารางท่ี ๔.๗: สถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

เพศ 

บรรพชิต ๗ ๗๐ 

คฤหัสถชาย ๓ ๓๐ 

คฤหัสถหญิง -  

รวม ๑๐ ๑๐๐.๐๐ 

อาย ุ

อายุ ๑๕ – ๒๕ ป     ๘ ๘๐ 

อายุ ๒๖ –๓๖ ป    ๒ ๒๐ 

อายุ ๓๗ –๔๗ ป                                     - - 

อายุ ๔๘ – ๕๘ ป - - 

อายุ ๕๙ ปข้ึนไป - - 

รวม ๑๐ ๑๐๐.๐๐ 

ชั้นป ช้ันปที่ ๔ ๑๐ ๑๐๐.๐๐ 
  

  จากตาราง ๔.๗ พบวา นิสิตที่เรียนในวิทยาลัยสงฆเลยจะอยูในระดับปริญญาตรีช้ันปที่ ๔ 

ทั้งหมด มีเพศเปนบรรพชิตจํานวน ๗ รูปคิดเปนรอยละ ๗๐ มีเพศคฤหัสถชายจํานวน ๓ คน คิดเปน

รอยละ ๓๐ และไมมีนิสิตที่เปนคฤหัสถหญิง มีอายุระหวาง ๑๕ – ๒๕ ป  จํานวน ๘ รูป/คน๘รูป คิด

เปนรอยละ ๘๐และมีอายุระหวาง ๒๖ –๓๖ ป  คิดเปนรอยละ ๒๐  
 

ตารางท่ี ๔.๘ ผลของคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่มีตอรูปแบบการเรียนการสอนรายวิชา

การเมืองการปกครองไทยดวยหลักอริยสัจโดยรวมทุกดาน 

ขอท่ี รูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองไทย 

การปกครองดวยหลักอริยสัจของนิสิตระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร  

ระดับคะแนน 
 

  
S.D. แปลผล 

๑ ดานรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ๔.๐๓ ๐.๖๔ มาก 

๒ ดานรูปแบบการวิเคราะหตามหลักอริยสัจสี่ ๔.๑๔ ๐.๖๒ มาก 

๓ ดานรูปแบบการระดมความคิดแบบกลุม ๓.๙๓ ๐.๔๔ มาก 

๔ ดานรูปแบบการสรุปประเด็นปญหา ๔.๑๐ ๐.๖๗ มาก 

รวม ๔.๐๕ ๐.๕๙ มาก 



 
๙๓ 

 

  จากตาราง ๔.๘ พบวา นิสิตที่เรียนตามรูปแบบแผนการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการ

ปกครองไทยดวยหลักอริยสัจโดยรวมทุกดาน อยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยอยูที่ ๔.๐๕ เมื่อพิจารณาราย

ขอ พบวาดานดานรูปแบบการวิเคราะหตามหลักอริยสัจสี่มากที่สุดรองลงมาดานรูปแบบการสรุป

ประเด็นปญหามีคาเฉลี่ยอยูที่ ๔.๑๐ ดานรูปแบบการจัดการเรียนการสอนมีคาเฉลี่ยอยูที่ และดาน

รูปแบบการระดมความคิดแบบกลุมมีคาเฉลี่ยอยูที่ ๓.๙๓ ทั้งหมดอยูในระดับมาก 
 
 

ตารางท่ี ๔.๙ ผลของคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่มีตอรูปแบบการเรียนการสอนรายวิชา

การเมืองการปกครองไทยดวยหลักอริยสัจดานรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

ขอท่ี ดานรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
ระดับคะแนน 

  S.D. แปลผล 

๑ นิสิตมีความเขาใจตอประเด็นการเรียนการสอน ๓.๖๐ ๐.๕๑ มาก 

๒ การวางแผนมีความครอบคุลมประเด็นปญหา ๓.๗๕ ๐.๕๕ มาก 

๓ การจัดตารางการเรียนการสอนมีความเหมาะสม ๓.๘๖ ๐.๖๒ มาก 

๔ สื่อการสอนสามารถเขาใจไดงาย ๓.๙๕ ๐.๖๗ มาก 

๕ ระบบการวัดและประเมินผลมีความชัดเจน ๔.๑๐ ๐.๗๐ มาก 

๖ ความพรอมของอาจารย ๔.๑๖ ๐.๖๙ มาก 

๗ ความพรอมของนิสิต ๔.๑๘ ๐.๖๘ มาก 

๘ ระยะเวลาในการเรียนการสอน ๔.๒๒ ๐.๖๙ มากที่สุด 

๙ การบรรยายเปนไปตามลําดับ ๔.๒๗ ๐.๖๘ มากที่สุด 

๑๐ สถานทีม่ีความเหมาะสมตอการเรียนการสอน ๔.๒๕ ๐.๗๐ มากที่สุด 

รวม ๔.๐๓ ๐.๖๔ มาก 

  
จากตาราง ๔.๙ พบวา นิสิตที่เรียนตามรูปแบบแผนการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองไทย

การปกครองดวยหลักอริยสัจดานรูปแบบการสรุปประเด็นปญหาโดยรวมอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยอยู

ที่ ๔.๑๔ เมื่อพิจารณารายขอ พบวาการบรรยายเปนไปตามลําดับอยูในระดับมากที่สุด  มีคาเฉลี่ยมาก

ที่สุดในกลุมมีคาเฉลี่ยอยูที๔่.๒๗ รองลงมาสถานทีม่ีความเหมาะสมตอการเรียนการสอนมีคาเฉลี่ยอยู

ที่๔.๒๕ และระยะเวลาในการเรียนการสอนมีคาเฉลี่ยอยูที๔่.๒๒ ขออื่น ๆ พิจารณาแลว พบวา อยูใน

ระดับมากทั้งหมด 

 

 

 



 
๙๔ 

 

ตารางท่ี ๔.๑๐ ผลของคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่มีตอรูปแบบการเรียนการสอนรายวิชา

การเมืองการปกครองไทยดวยหลักอริยสัจดานรูปแบบการวิเคราะหตามหลัก

อริยสัจสี ่

ขอท่ี รูปแบบการวิเคราะหตามหลักอริยสัจสี ่
ระดับคะแนน 

  S.D. แปลผล 

๑ สามารถแยกแยะปญหาทางการเมืองการปกครอง ๔.๑๔ ๐.๖๙ มาก 

๒ สามารถมองวิกฤติปญหาทางการเมืองการปกครองได

อยางชัดเจน 
๔.๑๔ ๐.๖๙ มาก 

๓ รูปญหาสาเหตุของปญหาทางการเมืองการปกครอง ๔.๑๒ ๐.๗๐ มาก 

๔ รูปจจัยที่ทําใหเกิดวิกฤติปญหาทางการเมืองการ

ปกครอง 
๔.๑๗ ๐.๖๘ มาก 

๕ เขาใจเปาหมายหรืออุดมการณทางการเมืองการ

ปกครองไดอยางชัดเจน 
๔.๒๒ ๐.๖๓ มากที่สุด 

๖ รูสิทธิหนาที่ของความเปนพลเมืองที่ดีตามลักษณะการ

ปกครองประชาธิปไตย 
๔.๒๒ ๐.๕๘ มากที่สุด 

๗ นิสิตสามารถวิเคราะหแนวทางการแกไขปญหา

ทางการเมืองปกครองได 
๔.๒๒ ๐.๕๖ มากที่สุด 

๘ นิสิตสามารถมองทิศทางการแกไขวิกฤติปญหา

ทางการเมืองการปกครองได 
๔.๑๐ ๐.๕๓ มาก 

๙ สามารถแยกแยะปญหาทางการเมืองการปกครอง ๔.๑๐ ๐.๕๖ มาก 

๑๐ สามารถมองวิกฤติปญหาทางการเมืองการปกครองได

อยางชัดเจน 
๔.๐๐ ๐.๖๖ มาก 

รวม ๔.๑๔ ๐.๖๒ มาก 

 
จากตาราง ๔.๑๐ พบวา นิสิตที่เรียนตามรูปแบบแผนการเรียนการสอนรายวิชาการ

เมืองไทยการปกครองดวยหลักอริยสัจดานรูปแบบการสรุปประเด็นปญหาโดยรวมอยูในระดับมากมี

คาเฉลี่ยอยูที่ ๔.๑๔ เมื่อพิจารณารายขอ พบวานิสิตมีความเขาใจเปาหมายหรืออุดมการณทาง

การเมืองการปกครองไดอยางชัดเจน นิสิตสามารถรูสิทธิหนาที่ของความเปนพลเมืองที่ดีตามลักษณะ

การปกครองประชาธิปไตย และนิสิตสามารถวิเคราะหแนวทางการแกไขปญหาทางการเมืองปกครอง

ไดอยูในระดับมากที่สุด  มีคาเฉลี่ยมากที่สุดในกลุมมีคาเฉลี่ยอยูที่ ๔.๒๒ รองลงมาในขออื่น ๆ 

พิจารณาแลว พบวา อยูในระดับมากทั้งหมด 



 
๙๕ 

 

ตารางท่ี ๔.๑๑ ผลของคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่มีตอรูปแบบการเรียนการสอนรายวิชา

การเมืองการปกครองไทยดวยหลักอริยสัจดานรูปแบบการระดมความคิดแบบ

กลุม 

ขอท่ี ดานรูปแบบการระดมความคิดแบบกลุม 
ระดับคะแนน 

  S.D. แปลผล 

๑ นิสิตสามารถมองปญหาไดลึกซึ้ง ๔.๐๑ ๐.๔๑ มาก 

๒ มีความสามารถในการมองปญหาไดกวางข้ึน ๔.๐๐ ๐.๔๒ มาก 

๓ มองประเด็นปญหาอยางสรางสรรค ๓.๙๘ ๐.๔๑ มาก 

๔ สามารถแยกแยะปญหาไดอยางชัดเจน ๔.๐๑ ๐.๔๕ มาก 

๕ นิสิตมีจินตนาการทางทางการเมืองการปกครอง ๔.๐๐ ๐.๔๓ มาก 

๖ สามารถคิดวิเคราะหอยางละเอียดมากย่ิงข้ึน ๔.๐๒ ๐.๔๗ มาก 

๗ สามารถวิเคราะหปญหาไดตรงประเด็น ๓.๙๗ ๐.๔๓ มาก 

๘ มีความมุงมั่นตอการเสนอความคิดเห็น ๓.๘๖ ๐.๔๐ มาก 

๙ มีแนวทางแกไขปญหาเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน ๓.๗๕ ๐.๔๕ มาก 

๑๐ มีเปาหมายตอการแกไขปญหารวมกัน ๓.๗๐ ๐.๕๖ มาก 

รวม ๓.๙๓ ๐.๔๔ มาก 

 
 จากตาราง ๔.๑๑ พบวา นิสิตที่เรียนตามรูปแบบแผนการเรียนการสอนรายวิชาการเมือง

การปกครองไทยดวยหลักอริยสัจดานรูปแบบการสรุปประเด็นปญหาโดยรวมอยูในระดับมากมี

คาเฉลี่ยอยูที่ ๓.๙๓ เมื่อพิจารณารายขอ พบวานิสิตมีความสามารถคิดวิเคราะหอยางละเอียดมาก

ย่ิงข้ึนมีคาเฉลี่ยมากที่สุดในกลุมมีคาเฉลี่ยอยูที่ ๔.๐๒ รองลงมาในขออื่น ๆ พิจารณาแลว พบวา อยูใน

ระดับมากทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๙๖ 

 

ตารางท่ี ๔.๑๒ ผลของคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่มีตอรูปแบบการเรียนการสอนรายวิชา

การเมืองการปกครองไทยดวยหลักอริยสัจดานรูปแบบการสรุปประเด็นปญหา 

ขอท่ี ดานรูปแบบการสรุปประเด็นปญหา 
ระดับคะแนน 

  S.D. แปลผล 

๑ สามารถสังเคราะหปญหาทางการเมืองการปกครองไดอยาง

เปนระบบ 
๔.๑๐ ๐.๗๑ มาก 

๒ สามารถสรุปประเด็นปญหาทางการเมืองการปกครองได

อยางชัดเจน 
๔.๐๗ ๐.๗๐ มาก 

๓ สามารถจัดกลุมประเด็นสาเหตุปญหาทางการเมืองการ

ปกครอง 
๔.๐๗ ๐.๗๐ มาก 

๔ สามารถมองอุดมการณทางการเมืองการปกครองไปใน

ทิศทางเดียวกัน 
๔.๑๔ ๐.๖๖ มาก 

๕ นิสิตมองวิกฤติปญหาทางเมืองการปกครองใหเปนโอกาสใน

การเรียนรู 
๔.๐๕ ๐.๖๔ มาก 

๖ สามารถสรุปแนวทางแกไขปญหาทางการเมืองการปกครอง

ไดอยางเปนรูปธรรม 
๔.๐๐ ๐.๖๓ มาก 

๗ นิสิตสามารถวิเคราะหสรุปประเด็นปญหาไดดวยตนเอง ๔.๑๐ ๐.๖๒ มาก 

๘ นิสิตสามารถจะอธิบายถึงประเด็นปญหา สาเหตุทาง

การเมืองการปกครองได 
๔.๑๓ ๐.๕๒ มาก 

๙ นิสิตสามารถจะอธิบายอุดมการณทางการเมืองการ

ปกครองได 
๔.๒๕ ๐.๕๕ มากที่สุด 

๑๐ นิสิตสามารถอธิบายถึงแนวทางการแกไขปญหาทางการ

เมืองการปกครองได 
๔.๑๐ ๐.๕๖ มาก 

รวม ๔.๑๐ ๐.๖๗ มาก 

 
 จากตาราง ๔.๑๒ พบวา นิสิตที่เรียนตามรูปแบบแผนการเรียนการสอนรายวิชาการเมือง

การปกครองไทยดวยหลักอริยสัจดานรูปแบบการสรุปประเด็นปญหาโดยรวมอยูในระดับมากมี

คาเฉลี่ยอยูที่ ๔.๑๐  เมื่อพิจารณารายขอพบวา นิสิตสามารถจะอธิบายอุดมการณทางการเมืองการ

ปกครองไดอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๒๕ รองลงมาในขออื่น ๆ พิจารณาแลว พบวา 

อยูในระดับมากทั้งหมด 

 



บทที่ ๕ 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

  การวิจัยเรื่อง รูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองไทยดวยหลักอริยสัจ

ของนิสิตระดับปริญญาตรี สาชาวิชารัฐศาสตร มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการพัฒนาการเรียนการสอน

รายวิชาการเมืองการปกครองดวยหลักอริยสัจของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร เพื่อ

ศึกษาผลสัมฤทธ์ิการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองไทยดวยหลักอริยสัจของนิสิตระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร และเพื่อเสนอรูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครอง

ไทยดวยหลักอริยสัจของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยดังน้ี 
 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัย พบวา  

๕.๑.๑ การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองไทยดวยหลักอริยสัจ

ของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร พบวา คะแนนเฉลี่ยของนิสิตจากการประเมิน

พฤติกรรมกอนกิจกรรมการเรียนการสอนที่เรียนในรายวิชาการเมืองการปกครองไทยดวยหลักอริยสจั

เทากับ ๒.๔๕ และสวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ ๐.๒๘ คิดเปนรอยละ ๖๑.๒๕ ของคะแนนเต็ม 

๔๐ คะแนน  และ คะแนนเฉลี่ยของนิสิตจากการประเมินพฤติกรรมหลังกิจกรรมการเรียนการสอนที่

เรียนในรายวิชาการเมืองการปกครองไทยดวยหลักอริยสัจเทากับ ๓.๕๓ และสวนคาเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ ๐.๑๖ คิดเปนรอยละ ๘๘.๐๐ ของคะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน 

๕.๑.๒ ผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองไทยดวยหลักอริยสัจ

ของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร พบวา  

๑. คาคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิการเรียนการสอนรายวิชา

การเมืองการปกครองไทยดวยหลักอริยสัจ กอนเรียนเทากับ ๒.๔๕ และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 

๐.๒๘ คิดเปนรอยละ ๖๑.๗๕ จากคะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน และคาคะแนนเฉลี่ยจากการทํา

แบบทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองดวยหลักอริยสัจ หลัก

เรียนเทากับ ๓.๕๓  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ ๐.๑๖ คิดเปนรอยละ ๘๗.๗๕ จากคะแนนเต็ม 

๔๐ คะแนน 

๒. ผลสัมฤทธ์ิการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองดวยหลักอริยสัจกอนเรียนมี

คาเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ ๒๔.๗๐ คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ ๓.๑๖ และคาเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ

๓๕.๑๐ และหลังเรียนเทากับ ๑.๕๙ เมื่อนําไปทดสอบความแตกตางดวยสถิต t พบวา ผลสัมฤทธ์ิการ

เรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองไทยดวยหลักอริยสัจหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิตที่ ๐.๐๕  



 
๙๘ 

 

๓. คะแนนคาเฉลี่ยจากการประเมินผลระหวางจัดแผนการเรียนการสอนรายวิชาการเมือง

การปกครองดวยหลักอริยสัจ ทั้ง ๑๐ แผนการเรียนรู มีคาเทากับ ๖๑.๗๕ คิดเปนรอยละ ๖๑.๗๘ 

ของคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน และผลทดสอบการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนมีคาเฉลี่ย

เทากับ ๒.๔๕ คิดเปนรอยละ ๘๗.๗๕ ของคะแนนเต็ม ๔๐ ดังน้ันผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอน

รายวิชาการการเมืองการปกครองดวยหลักอริยสัจของนิสิตช้ันที่ ๔ จํานวน ๑๐ รูป/คน วิทยาลัยสงฆ

เลย มีคาผลสัมฤทธ์ิการเรียนการสอนเทากับ ๖๑.๗๕/๘๗.๗๕ ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 

๕.๓.๑ รูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองไทยดวยหลักอริยสัจของ

นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร พบวา  

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน พบวา การสรางความเขาใจตอประเด็นการเรียนการ

สอนที่มีความสําคัญตอองคความรูพื้นฐาน การวางแผนมีความครอบคลุมประเด็นแตละปญหา

การเมืองการปกครองของไทย การจัดตารางการเรียนการสอนมีความเหมาะสม สถานที่มีความ

เหมาะสมตอการเรียนการสอนโดยหองขนาดใหญ ระบบการวัดและประเมินผลมีความชัดเจนที่

สามารถทําใหเกิดความสบายใจ ความพรอมของอาจารยที่มีสําคัญอยางมากตอการมีสวนรวมของ

นิสิต ความพรอมของนิสิต หรือการเตรียมตัวในการเรียนอยูที่การทําความเขาใจตอลําดับการจัด

แผนการเรียนรูอยางมีข้ันตอน ระยะเวลาในการเรียนการสอน ทําใหเกิดการวิเคราะหตอความเครียด 

และความเบื่อหนอยของนิสิตจึงตองมีกิจกรรมสอดแทรกตลอดเวล การบรรยายเปนไปตามลําดับซึ่ง

จะตององคความรูพื้นฐานของนิสิตแตละคนวาเปนอยางไร สื่อการสอนสามารถเขาใจไดงายโดยเฉพาะ

เอกสารจะตองไมมากจนเกินไป 

  รูปแบบการวิเคราะหตามหลักอริยสัจสี ่พบวา การนําเสนอลักษณะทางปญหาทางการเมือง

การปกครองของไทยซึ่งอาจารยผูสอนจะตองยกตัวอยางในแตละประเด็นเพื่อกําหนดลักษณะของ

ปญหาในช่ัวโมงแรก  จากการจดบันทึกในสมุดของนิสิตทําใหสามารถกําหนดขอบเขตของปญหาที่มี

เปาหมายของการวิเคราะหสาเหตุของปญหาทางการเมืองการปกครองไทย  เปาหมายหรืออุดมการณ

ทางการเมืองการปกครองไทยไดอยางชัดเจน เปนลักษณะของจินตนาการทางความคาดหวังทีต่องการ

ใหเกิดข้ึนซึ่งอาจจะไมตรงกับเปาหมายเชิงเน้ือหาที่ระบุไว แตอยางนอยจะตองสรางความคิด

สรางสรรคบนความตองการของนิสิตเปนพื้นฐานสําคัญ การสรางทางเลือกจากการวิเคราะห

กระบวนการขางตนทําใหเห็นภาพความสัมพันธที่ชัดเจนข้ึนซึ่งอาจจะตองใหสรางตารางสําหรับการ

วิเคราะหแบบเช่ือมโยงลักษณะของขอความสั้น ๆ ที่บงบอกถึงประเด็นแนวทางแกไขไดอยางชัดเจน

พรอมกับการอธิบายถึงองคประกอบและกระบวนการแกไขไดอยางไดเปนรูปธรรม 

รูปแบบการระดมความคิดแบบกลุม พบวา การจัดกลุม ๓-๔ รูป/คน เพื่อใหสะดวกตอ

การแลกเปลี่ยนความรูไมมากไมนอยจนเกินไป ระบบการระดมความคิดทุกคนในกลุมจะตองมีความ

คิดเห็นตอประเด็นปญหาอยางนอยคนละ ๑ ประเด็นคําถามไดอยางนาสนใจ การสรางกติกาตอการ



 
๙๙ 

 

โตแยงประเด็นกันในกลุมจะตองเปดโอกาสไดอยางเต็มที่ตอการเสนอความคิดเห็นของทุกคนในกลุม

ไดอยางอิสระ  การนําเสนอในขอตกลงและองคความรูที่ไดจะตองใหเกิดการพิจารณากอน เพื่อใหเกิด

กระบวนนําเสนอไปตามลําดับ การตกผลึกทางความคิดจากการโตแยงและถกเถียงใหนิสิตทุกคนจด

ประเด็นที่ไดตามกระบวนการของการวิเคราะหตามหลักอริยสัจใหทุกคนสามารถเปดประเด็นใหม ๆ 

ที่สอดคลองกับประเด็นที่กําหนดใหตองวิเคราะห และสามารถเปนผูนํากลุมที่จุดชนวนทางความคิด

ใหกับเพื่อนในกลุมได 

รูปแบบการสรุปประเด็นปญหา พบวา นิสิตสามารถสรุปประเด็นตามลักษณะของปญหาที่

มีขอความสั้น ๆ ในการอธิบายตามหลักอริยสัจตามลักษณะปญหาที่เกิดข้ึน รูจักตีความใหม ๆ ใหเขา

กับสถานการณที่เปนจริงพรอมกับอธิบายเช่ือมโยง และเกิดขอสรุปที่เปนประเด็นสําคัญได เชน การ

สรุปและสังเคราะหจัดความรุนแรงของแตละปญหา การสรุปวิกฤติปญหาทางเมืองการปกครองไทย

ใหเปนโอกาสในการเรียนรูจัดกลุมประเด็นสาเหตุปญหาทางการเมืองการปกครองไทยไดอยางเปน

ระบบ การสรุปเปาหมายหรืออุดมการณทางการเมืองการปกครองไทยไปในทิศทางเดียวกัน การสรุป

แนวทางแกไขปญหาทางการเมืองการปกครองไทยไดอยางเปนรูปธรรม และสรุปประเด็นปญหาได

ดวยตนเอง อธิบายถึงความสัมพันธระหวางประเด็นปญหากับสาเหตุทางการเมืองการปกครองไทยได 

จากผลการตรวจสอบรูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองไทยดวยหลัก

อริยสัจของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร พบวา นิสิตที่เรียนตามรูปแบบแผนการเรียน

การสอนรายวิชาการเมืองการปกครองดวยหลักอริยสัจโดยรวมทุกดาน อยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยอยูที่ 

๔.๐๕  เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ดานรปูแบบการวิเคราะหตามหลักอริยสัจสี่มากที่สุดรองลงมาดาน

รูปแบบการสรุปประเด็นปญหามีคาเฉลี่ยอยูที่ ๔.๑๐ ดานรูปแบบการจัดการเรียนการสอนมีคาเฉลี่ย

อยูที่ ๔.๐๓  และดานรูปแบบการระดมความคิดแบบกลุมมีคาเฉลี่ยอยูที่ ๓.๙๓ ทั้งหมดอยูในระดับ

มาก 
 

๕.๒ อภิปรายผล 

  การวิจัยในครั้งผูวิจัยไดนําผลการวิจัยมาอภิปรายเพื่อใหเห็นความสอดคลองกับผลงานวิจัย

ของทานอื่น ดังน้ี  

๕.๒.๑ การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองไทยดวยหลักอริยสัจ

ของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร พบวา คะแนนเฉลี่ยของนิสิตจากการประเมิน

พฤติกรรมกอนกิจกรรมการเรียนการสอนที่เรียนในรายวิชาการเมืองการปกครองดวยหลักอริยสัจ

เทากับ ๒.๔๕ และสวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ ๐.๒๘ คิดเปนรอยละ ๖๑.๒๕ ของคะแนนเต็ม 

๔๐ คะแนน ซึ่งทําใหเห็นวาพฤติกรรมของนิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร วิทยาลัยสงฆเลยยังขาดการฝกฝน

อบรมอบรมตนเองโดยเฉพาะกิจกรรมนอกหองเรียนทําใหศักยภาพทักษะการเขียนขอสอบตาม

แผนการเรียนรูไมประสบผลสําเร็จมากนัก แตถึงอยางก็ตามเมื่อการเรียนการสอนรายวิชาการ



 
๑๐๐ 

 

การเมืองการปกครองดวยหลักอริยสัจกลับทําใหพบคําตอบของคะแนนเฉลี่ยของนิสิตจากการประเมนิ

พฤติกรรมหลังกิจกรรมการเรียนการสอนที่เรียนในรายวิชาการเมืองการปกครองดวยหลักอริยสัจ

เทากับ ๓.๕๓ และสวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ ๐.๑๖ คิดเปนรอยละ ๘๘.๐๐ ของคะแนนเต็ม 

๔๐ คะแนน สอดคลองกับงานวิจัยของสุบิน  ยุระรัช๑ พบวา คาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วิชา EDA ๗๑๓ หลังเรียน มีคาสูงกวาคาเฉลี่ยคะแนนกอนเรียน (=๓๖.๘๐ และ =๒๓.๖๐ ตามลําดับ)

และนักศึกษารอยละ ๘๐ ไดคะแนนมากกวาหรือเทากับ ๓๐ คะแนน และสอดคลองกับงานวิจัยของ

สิทธิพล อาจอินทร๒ พบวา ครูผูเขารับการฝกอบรมมีคะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะหหลังการอบรม

เทากับ ๓๕.๐๙ คิดเปนรอยละ ๗๗.๙๘ ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว คือ รอยละ ๗๐ ๒) ครูผูเขารับ

การฝกอบรมสามารถจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนการคิดวิเคราะหไดระดับคุณภาพดีมาก 

จํานวน ๔๗ คน คิดเปนรอยละ ๖๔.๓๘ และระดับดี จํานวน ๒๖ คน คิดเปนรอยละ ๓๕.๖๒๔ 

๕.๒.๒ ผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองดวยหลักอริยสัจของ

นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร พบวา ผลสัมฤทธ์ิการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการ

ปกครองดวยหลักอริยสัจกอนเรียนมีคาเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ ๒๔.๗๐ คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 

๓.๑๖ และคาเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ ๓๕.๑๐ และหลังเรียนเทากับ ๑.๕๙ เมื่อนําไปทดสอบความ

แตกตางดวยสถิต t พบวา ผลสัมฤทธ์ิการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองดวยหลักอริยสัจ

หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ ๐.๐๕ ทําใหเห็นวา แผนการจัดการเรียนการ

สอนรายวิชาการเมืองการปกคารองแมวาจะใชระยะเวลาที่คอยขางมากทําใหตองสละเวลาเวลาเพื่อ

ทบทวนบทเรียน พรอมการสรุปเน้ือหาแตละแผนการศึกษา แตกระน้ันผลการวิจัยกลับพบวา หลัง

การเรียนการสอนมีผลสัมฤทธ์ิที่ออกมานาพอใจตอการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชารัฐศาสตร 

วิทยาลัย สงฆเลย สอดคลองกับงานวิจัยของ วิภา เพ็ชรเจริญรัตน๓ พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยช้ันปที่ ๑ พบวา หลังการจัดกิจกรรมนักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูงข้ึนซึ่งผลการทดสอบกอนเรียนมีผลคาคะแนนคิดเปนรอยละ ๔๙.๐๖ และหลังการจัด

กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือที"เนนโดยครูมีสวนรวมมีคะแนนโดยคิดเปนรอยละ ๘๒.๗๓ สงผล

                                                             
  

๑สุบิน ยุระรัช. ผลของวิธีการสอนแบบเนนมโนทัศนที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชา EDA ๗๑๓  

สถิติขั้นสูงสําหรับการวิจัยทางการบริหารการศึกษา, รายงานการวิจัย, (ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวทิยาลัยศรี

ปทุมป ๒๕๕๕). 

 
๒สิทธิพล อาจอินทร, การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนการคิดวิเคราะหกลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร, วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแกน, ๑๖: มกราคม ๒๕๕๔, หนา ๗๒. 

  
๓วิภา เพ็ชรเจริญรัตน, การพัฒนารูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือในรายวิชาจิตวิทยาการอบรมเล้ียงดูเด็ก

ปฐมวัยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปที่ ๑, รายงานการวิจัย, 

คณะ     ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ประจําป ๒๕๕๕, 



 
๑๐๑ 

 

ใหผลความตางของคะแนนระหวางกอนและหลังมีความเปลี่ยนแปลงเพิ่มมากข้ึนกวากอนการจัด

กิจกรรมโดยคิดเปนรอยละ ๒๓.๕๙ 

  ๕.๒.๓ รูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองดวยหลักอริยสัจของนิสิต

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร วิทยาลัยสงฆเลย พบวา  

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน พบวา การจัดการเรียนการสอนกอนและหลังมีความ

แตกตางที่นาพอใจซึ่งทําใหเกิดการสรางความเขาใจตอประเด็นการเรียนการสอนที่มีความสําคัญตอ

องคความรูพื้นฐาน ทําใหเกิดการวิเคราะหตอความเครียด และความเบื่อหนอยของนิสิตจึงตองมี

กิจกรรมสอดแทรกตลอดเวลา การบรรยายเปนไปตามลําดับ สื่อการสอนสามารถเขาใจไดงาย

โดยเฉพาะเอกสารจะตองไมมากจนเกินไปสอดคลองกับงานวิจัยของจุติพร อัศวโสวรรณ๔ วิจัยเรื่อง 

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยการจัดประสบการณตามแนวคิดคอนสตรัคติ

วิสตเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะหและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ พบวา 

รูปแบบการเรียนการสอนมีการพัฒนาขอบเขตเน้ือหาและสรางหนวยบูรณาการกบัการปฏิบติัการสอน 

  รูปแบบการวิเคราะหตามหลักอริยสัจสี่ พบวา การนําเสนอลักษณะลักษณะของปญหาใน

ช่ัวโมงแรก  จากการจดบันทึกในสมุดที่มีเปาหมายของการวิเคราะหสาเหตุ เปาหมายหรืออุดมการณ

การวิเคราะหแบบเช่ือมโยงลักษณะของขอความสั้น ๆ ที่บงบอกถึงประเด็นแนวทางแกไขไดอยาง

ชัดเจนพรอมกับการอธิบายถึงองคประกอบและกระบวนการแกไขไดอยางไดเปนรูปธรรมสอดคลอง

กับงานวิจัยของกาญจนา จันทรประเสริฐ๕ วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองโดย

ใชปญหาเปนฐานในการสอนวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ พบวา กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ซึ่งประกอบดวย ๘ ข้ันตอน คือ การเตรียมผูเรียน การเผชิญปญหา  การวิเคราะหปญหา การวางแผน

งาน การสืบคน การสังเคราะห การสรุป และการประเมินการเรียนรูและการประเมินผล และคะแนน

หลังเรียนกับคาเฉลี่ยความพึงพอใจราย   ดาน พบวา มีคาสหสัมพันธทางบวก 

รูปแบบการระดมความคิดแบบกลุม พบวา การระดมความคิดแบบกลุมในลักษณะการจัด

กลุม ๓-๔ รูป/คน การระดมความคิด การสรางกติกาตอการโตแยงประเด็นกันในกลุมจะตองเปด

โอกาสไดอยางเต็มที่และอิสระเพื่อใหเกิดกระบวนนําเสนอไปตามลําดับ การตกผลึกทางความคิดจาก

การโตแยงและถกเถียงใหทุกคนสามารถเปดประเด็นใหม ๆ ที่สอดคลองกับประเด็นที่กําหนดใหเกิด

ระบบการวิเคราะหสอดคลองกับงานวิจัยของขวัญฟา รังสิยานนท วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการ

                                                             
  ๔จุติพร อัศวโสวรรณ, การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยการจัดประสบการณตาม

แนวคิดคอนสตรัคติวิสตเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะหและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๓, 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (คณะศึกษาศาสตร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๖). 

  ๕กาญจนา จันทรประเสริฐ, การพัฒนารูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐานในการสอน

วิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ, ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต, ๒๕๕๔). 



 
๑๐๒ 

 

จัดกระบวนการเรียนรูแนวพุทธสําหรับเด็กปฐมวัย พบวา กิจกรรมในหนวยการเรียนรูเนนการเรียนรู

จาก การไดยิน มองเห็น สูดดม ชิม สัมผัส และรับรู ดวยใจผานสาระการเรียนรู ในหนวยตาง ๆ โดย

ลงมือกระทําเปนรายบุคคลกลุมยอยกลุมใหญและการจัดปจจัยสนับสนุนการเรียนรูการฝกการรับรู

การพัฒนาการคิด การลงมือปฏิบัติ และการประเมิน๖ 

  รูปแบบการสรุปประเด็นปญหา พบวา การสรุปประเด็นปญหากอนและหลังการเรียนการ

สอนทําใหนิสิตสามารถสรุปประเด็นตามลักษณะของปญหาที่มีขอความสั้น ๆ ในการอธิบายตามหลัก

อริยสัจตามลักษณะปญหาที่เกิดข้ึน รูจักตีความใหม ๆ ใหเขากับสถานการณที่เปนจริงพรอมกับ

อธิบายเช่ือมโยง และเกิดขอสรุปที่เปนประเด็นสําคัญไดสอดคลองกับงานวิจัยของกาญจนา จันทร

ประเสริฐ๗ วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู แบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐานในการสอน

วิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ พบวา กระบวนการจัดการเรียนการสอน ซึ่งประกอบดวย ๘ ข้ันตอน 

คือ การเตรียมผู เรียน การเผชิญปญหา  การวิเคราะหปญหา การวางแผนงาน การสืบคน การ

สังเคราะหการสรุปประเด็นปญหา 

  การตรวจสอบรูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองดวยหลักอริยสัจ

โดยรวมทุกดาน อยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยอยูที่ ๔.๐๕ เมื่อพิจารณารายขอ พบวาดานดานรูปแบบการ

วิเคราะหตามหลักอริยสัจสี่มากที่สุดรองลงมาดานรูปแบบการสรุปประเด็นปญหามีคาเฉลี่ยอยูที่ 

๔.๑๐ ดานรูปแบบการจัดการเรียนการสอนมีคาเฉลี่ยอยูที่ ๔.๐๓  และดานรูปแบบการระดมความคิด

แบบกลุมมีคาเฉลี่ยอยูที่ ๓.๙๓ ทั้งหมดอยูในระดับมาก ซึ่งหมายความวา รูปแบบการเรียนการสอน

วิชาการเมืองการปคกรองดวยหลกัอริยสัจปรับไปตามวิธีการใหเหมาะสมกับผูเรียนมากย่ิงข้ึน มีการ

กระตุน ระดมความคิดเห็น การแลกเปลี่ยน และการนําเสนอผลงาน สอดคลองกับงานวิจัยของจุติพร 

อัศวโสวรรณ๘ พบวา รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาข้ึน มี ๔ องคประกอบ คือ (๑) หลักการ 

ประกอบดวย การเรียนรูแบบองครวม การสงเสริมการคิดหรือกระตุนใหใชความคิด การเรียนรูดวย

การลงมือกระทําการทํางานกลุม และการนําเสนอผลงาน  

 

 
 

                                                             
  ๖ ขวัญฟา รังสิยานนท, การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู แนวพุทธสําหรับเด็กปฐมวัย, 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (คณะสังคมวิทยา : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๒). 

  ๗กาญจนา จันทรประเสริฐ, การพัฒนารูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐานในการสอน

วิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ, ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต, ๒๕๕๔). 

  
๘จุติพร อัศวโสวรรณ, การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยการจัดประสบการณตาม

แนวคิดคอนสตรัคติวิสตเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะหและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๓, 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (คณะศึกษาศาสตร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๖). 



 
๑๐๓ 

 

๕.๓ ขอเสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองไทยดวยหลักอรยิสจั

ของนิสิตระดับปริญญาตรี สาชาวิชารัฐศาสตร” ซึ่งผูวิจัยของเสนอแนะผลงานวิจัยเพื่อการนําไปใช

ประโยชนจากการวิจัย และเพื่อการศึกษาตอยอดผลการวิจัยดังตอไปน้ี 

 ๕.๓.๑ ขอเสนอแนะสําหรับการนําไปใชประโยชน 

 ๑. อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร วิทยาลัยสงฆเลย สามารถแผนการเรียนการ

สอนไปใชในกิจกรรมอยางใดหน่ึงในการสอนวิชาการเมืองการปกครองของไทยหรือนําไปประยุกตใน

รายวิชาอื่น ๆ เน่ืองจากแผนการเรียนการสอนผานการตรวจสอบ การประเมินผลดวยวิธีการตาง ๆ 

เปนแนวทางสําหรับการเขาถึงองคความรูผานการวิเคราะหปญหา วิเคราะหสาเหตุของปญหา 

วิเคราะหอุดมการณ และวิเคราะหแนวทางการแกไขปญหาที่เกิดอยางเปนระบบเพื่อใหนิสิตนํา

รูปแบบไปใชใหเกิดประโยชนของตนเองตอไป 

  ๒. การจัดการเรียนการสอนจะตองสรางสิ่งแวดลอมตอการเรียนการสอนเพื่อไมใหนิสิตเกิด

แรงเสียดทานทางอารมณเพราะใชเวลาในการสอนมากซึ่งอาจจะปรับประยุกตในการใชสื่อ

ประกอบการสอน สื่อประเภทอื่น ๆ รวมทั้งจัดกิจกรรมในแตละช่ัวโมงเพื่อปรับเปลี่ยนอิริยาบทและ

ปรับอารมณไปสูสภาพแหงการเรียนรูไดงายข้ึน 

 ๓. การนํารูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองไทยดวยหลักอริยสัจไปใช

ทางดานอาจารยผูสอนควรทําความเขาใจในบริบทชองแตละรูปแบบและแตละเน้ือหาใหเกิดความ

เขาใจสูงสุด มีความเหมาะสมตอสภาพแวดลอม เหมาะสมตอสื่อการเรียนการสอน รวมทั้งจัดแหลง

การเรียนสืบคนขอมูลใหสะดวกมากที่สุด ที่สําคัญการนํารูปแบบการเรียนการสอนจะตองมีการ

ประเมินเปนระยะ ๆ เพื่อปรับแผนการเรียนการสอนไปตามบรรยากาศและระยะเวลาของการจัดการ

เรียนการสอนตอไป 

 ๕.๓.๒ ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 

 ๑. นักวิจัยทานอื่น ๆ ควรที่จะนํารูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครอง

ไทยดวยหลักอริยสัจไปปรับใชในรายละเอียดของวิชาอื่น ๆ เชน สถานการณปจจุบันของไทย นโยบาย

และการวางแผน การเมืองการปกครองทองถ่ิน การเมืองการปกครองทองถ่ินเปรียบเทียบ เปนตน 

 ๒. นักวิจัยหรืออาจารยควรที่จะนําผลการวิจัยไปตอยอดความรูโดยกําหนดลักษณะนิสิตใน

ช้ันปที่ ๑ หรือ ปที่ ๒ เพราะจะเห็นความแตกตางของผลการวิจัยไดชัดเจนมากย่ิง รวมทั้งการนําไป

ระเบียบวิธีวิจัยอื่น ๆ มาใชประกอบการเก็บรวบรวมขอมูลที่แตกตางกันไป 

 ๓. นักวิจัยหรืออาจารยควรที่จะศึกษาโดยกําหนดระยะเวลาใหกระชับมากย่ิงข้ึนซึ่งอาจจะ

กําหนดแผนนอยกวา ช่ัวโมงนอยกวา แตประชากรอาจมากกวา เปนตน เพื่อการเปรียบขอมูลและ

ผลการวิจัยตอกันใหเกิดการพัฒนาแผนการสอนใหผลสัมฤทธ์ิมากย่ิงข้ึน 
 



๑๐๔ 

บรรณานุกรม 
 

๑. ภาษาบาลีไทย-ไทย 

  ๑.๑ ขอมูลปฐมภูมิ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย . พระไตรปฎกภาษาบาลี  ฉบับมหาจุฬาเตปฏกํ  ๒๕๐๐. 

กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 

_________. พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหา

จุฬาลงกรราชวิทยาลัย. ๒๕๓๙. 
 

  ๑.๒ ขอมูลทุติยภูมิ 

  ๑.๒.๑ หนังสือ 

กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมชน

สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, ๒๕๕๑. 
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. แนวทางการจัดการเรียนรู                

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๒. กระทรวงศึกษาธิการ. 

๒๕๕๒. 
กิดานันท  มลิทอง. เทคโนโลยีและสื่อสารเพ่ือการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : อรุณการพิมพ. ๒๕๔๘. 
ฆนัท  ธาตุทอง. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑. กรุงเทพมหานคร : เพชรเกษมการพิมพ. ๒๕๕๒. 
ทิศนา  แขมณี. ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดของไทยเก่ียวกับการคิดและพัฒนาการคิด ใน

วิทยาการดานความคิด. กรุงเทพมหานคร : เดอะมาสเตอรกรุปแมเนจเมนท. ๒๕๔๔. 
ทิศนา แขมมณี. ศาสตรการสอน : องคความรูเพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ. พิมพ

ครั้งที่ ๕. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕. 
ทิศนา แขมมณี. ศาสตรการสอน. พิมพครั้งที่ ๑๓. นครราชสีมา : พิมพที่บริษัท ดานสุทธาการพิมพ 

จํากัด, ๒๕๕๓. 
ธีรยุทธ พึ่งเทียร. คูมือการพัฒนาวิชาชีพคร.ู กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

, ๒๕๕๒. 
ปราชญา กลาผจญ และสมศักด์ิ คงเที่ยง. หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา. พิมพครั้งที่ ๒. 

กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๕. 

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน. การบริหารงานวิชาการ. กรุงเทพมหานคร : บริษัท พิมพดี จํากัด, ๒๕๔๖. 



๑๐๕ 

ฝายวิชาการสํานักพิมพเดอะบุคส. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม

(ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕. กรุงเทพมหานคร : รุงเรืองสาสนการพิมพ, ๒๕๔๕. 
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). ธรรมนูญชีวิต. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๔๔. 
__________.  พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม.  กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕.  พิมพครั้ งที่  ๖ . 

กรุงเทพมหานคร : บริษัท อักษรเจริญทัศน อจท. จํากัด, ๒๕๓๙. 
พิมพพรรณ เทพสุเมธานนท และคณะ. ความรูเกี่ยวกับการศึกษาจิตวิทยาและเทคโนโลยีการศึกษา. 

กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๙. 

พิมพันธ  เดชะคุปต. การเรียนการสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญ แนวคิดวิธีและเทคนิคการสอน. 

กรุงเทพมหานคร : เดอะมาสเตอร กรุป, ๒๕๔๔. 
พิสณุ  ฟองศรี. วิจัยทางการศึกษา. พิมพครั้งที่ ๒. (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพเทียมฝายการพิมพ, 

๒๕๔๙. 
ภาวิดา  ธาราศรีสุทธิ. การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๐. 
ราชกิจจานุเบกษา. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ

คณะรัฐมนตร,ี ๒๕๕๐. 
ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. เทคนิคการวัดผลการเรียนรู. กรุงเทพมหานคร : ชมรมเด็ก, 

๒๕๓๙. 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. การบริหารงานวิชาการ. กรุงเทพมหานคร  : สาม

เจริญพานิช, ๒๕๔๑. 
สุรศักด์ิ ศิร.ิ รายงานการศึกษาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร : พิมพที่: บริษัท ๒๑ 

เซ็นจูรี่ จํากัด, ๒๕๕๐. 
สุวิทย มูลคํา. ๒๐ วิธีการจัดการเรียนรู เพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คานิยม. พิมพครั้งที่ ๓ . 

กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ, ๒๕๔๕. 
สันติ บุญภิรมย. การบริหารงานวิชาการ. กรุงเทพมหานคร : พิมพที่ บริษัทบุค พอยท จํากัด, ๒๕๕๒. 
สาโรช บัวศรี. วิธีสอนตามขั้นท้ังสี่ของอรยิสัจในการศึกษาตามแนวพุทธศาสตร. กรุงเทพมหานคร : 

สํานักคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, ๒๕๒๖. 

 

 



๑๐๖ 

 

  ๑.๒.๒ บทความวิชาการ/เอกสารที่ไมไดตีพิมพ 

ปราโมทย  จันทร เรือง. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะการคิดและ

การสรรคสรางความรูสําหรับนักเรียนชวงช้ันที่ ๒. วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเทพสตรี ป ที่ ๒๑. ฉบับที่ ๑. เดือน ตุลาคม ๒๕๕๒- มกราคม ๒๕๕๓. 

วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา. รัฐศาสตรทั่วไป. เอกสารประกอบการสอนวิชารัฐศาสตรท่ัวไป.  วิทยาลัย

เฉลิมกาญจนา. มปป. 

พงษศักด์ิ แปนแกว. พหุปญญา (Multiple Intelligence). วารสารศึกษาศาสตร. มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเทพสตรี, มกราคม– มิถุนายน ๒๕๔๖. 
พรเศรษฐีวูฒิ ปญญาอิสกุล. การเมืองกับการปกครองของไทย. เอกสารประกอบการบรรยาย. 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา, ๒๕๕๖. 

สิทธิพล อาจอินทร. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนการคิดวิเคราะหกลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแกน. ๑๖: มกราคม ๒๕๕๔ 

โสภณ  โสมดี และอภันตรี โสตะจินดา. “การจัดกระบวนการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน”. 

วารสารวิชาการ. ปที่ ๕ ฉบับที่ ๑. มกราคม ๒๕๔๕. 
 

  ๑.๒.๓ วิทยานิพนธ/งานวิจัย 

กาญจนา จันทรประเสริฐ. การพัฒนารูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองโดยใชปญหาเปนฐานในการสอน

วิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ. ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต. (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

รังสิต. ๒๕๕๔). 
ขวัญฟา รังสิยานนท. การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู แนวพุทธสําหรับเด็กปฐมวัย. 

วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. คณะสังคมวิทยา : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๒. 

จุติพร อัศวโสวรรณ. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยการจัดประสบการณตาม
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 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค ๑. เพื่อศึกษาพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการ

ปกครองไทยดวยหลักอริยสัจของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร ๒.เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิการ

เรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองไทยดวยหลักอริยสัจของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชา

รัฐศาสตร และ๓.เพื่อเสนอรูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองไทยดวยหลกัอรยิสจั

ของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร            

  ระเบียบการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Design) ซึ่งมีกลุมทดลองแบบกลุม

เดียว (The Posttest Only Control Group Design) โดยใชนิสิตภาคปกติช้ันปที่ จํานวน ๑๐ รูป/

คน การเลือกกลุมตัวอยางและการสุมแบบอยางงายแบบยกช้ันในปการศึกษา ๒๕๕๘ ภาคเรียนที่ ๑ 

ทดสอบกอนและหลังการเรียนการสอนตามแผนการศึกษาดวยการวิเคราะหปญหาทางการเมืองการ

ปกครองไทยโดยใชอริยสัจสี่เปนฐานจํานวน ๑๐ แผนๆ ละ ๓ ช่ัวโมง รวมเวลา ๓๐ ช่ัวโมง โดยจะทํา

การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติคารอยละ (Percentage) คาความถ่ี (Frequency) และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) และขอมูลเชิงเน้ือหาจะวิเคราะหดวยการวิธีพรรณนาความ 

  ผลการวิจัย พบวา ผลการศึกษาการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครอง

ไทยดวยหลักอริยสัจของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร พบวา คะแนนเฉลี่ยของนิสิตจาก

การประเมินพฤติกรรมกอนกิจกรรมการเรียนการสอนที่เรียนในรายวิชาการเมืองการปกครองดวยหลกั
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อริยสัจเทากับ ๒.๔๕ และสวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ ๐.๒๘ คิดเปนรอยละ ๖๑.๒๕ ของคะแนน

เต็ม ๔๐ คะแนน  และ คะแนนเฉลี่ยของนิสิตจากการประเมินพฤติกรรมหลังกิจกรรมการเรียนการ

สอนที่เรียนในรายวิชาการเมืองการปกครองดวยหลักอริยสัจเทากับ ๓.๕๓ และสวนคาเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ ๐.๑๖ คิดเปนรอยละ ๘๘.๐๐ ของคะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน 

ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองไทยดวยหลักอริยสัจ

ของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร พบวา คะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบเพื่อวัด

ผลสัมฤทธ์ิการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองไทยดวยหลักอริยสัจ กอนเรียนเทากบั ๒.๔๕ 

และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ ๐.๒๘ คิดเปนรอยละ ๖๑.๗๕ จากคะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน และคา

คะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครอง

ไทยดวยหลักอริยสัจ หลักเรียนเทากับ ๓.๕๓  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ ๐.๑๖ คิดเปนรอยละ 

๘๗.๗๕ จากคะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน 

  ผลการศึกษารูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองไทยดวยหลักอริยสัจ

ของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร พบวา ประกอบดวย ๔ รูปแบบ คือ  

  ๑. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ประกอบดวยข้ึนตอนตอการสรางความเขาใจตอ

ประเด็นการเรียนการสอนที่มีความสําคัญตอองคความรูพื้นฐาน มีการวางแผนมีความครอบ  คลุม

ประเด็นแตละปญหาการเมืองการปกครองของไทย ผลการประเมินดานรูปแบบการจัดการเรียนการ

สอนอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยอยูที่ ๔.๐๓   

  ๒. รูปแบบการวิเคราะหตามหลักอริยสัจสี่  ซึ่งผูสอนยกตัวอยางลักษณะของปญหา การจด

บันทึก พรอมกับการวิเคราะหสาเหตุ สรางความคิดสรางสรรคบนความตองการของนิสิตเปนพื้นฐาน

สําคัญ การสรางทางเลือกจากการวิเคราะหกระบวนการขางตนทําใหเห็นภาพความสัมพันธที่ชัดเจน    

ผลการประเมินดานรูปแบบการวิเคราะหตามหลักอริยสัจสี่อยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยอยูที่ ๔.๑๔  

  ๓. รูปแบบการระดมความคิดแบบกลุม การจัดกลุม ๓-๔ รูป/คน เพื่อใหสะดวกตอการ

แลกเปลี่ยนความรูไมมากไมนอยจนเกินไป การสรางกติกาตอการโตแยงประเด็นกันในกลุมจะตองเปด

โอกาสไดอยางเต็มที่ตอการเสนอความคิดเห็นของทุกคนในกลุมไดอยางอิสระ ผลการประเมินดาน

รูปแบบการระดมความคิดแบบกลุมอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยอยูที่ ๓.๙๓   

  ๔. รูปแบบการสรุปประเด็นปญหา พบวา นิสิตสามารถสรุปประเด็นตามลักษณะของปญหา

ที่มีขอความสั้น ๆ ในการอธิบายตามหลักอริยสัจตามลักษณะปญหาที่เกิดข้ึน รูจักตีความใหม ๆ ใหเขา

กับสถานการณที่เปนจริงพรอมกับอธิบายเช่ือมโยง และเกิดขอสรุปที่เปนประเด็นสําคัญได ผลการ

ประเมินดานรูปแบบการสรุปประเด็นปญหาอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยอยูที่ ๔.๑๐ 
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ABSTRACT 

 

The objectives of this study are: 1) to study the development of teaching 

and learning Thai Political studies courses using the Four Noble Truths by 

undergraduate students of Political Science, 2) to study the effectiveness of teaching 

and learningThai Political studies courses using the Four Noble Truths by 

undergraduate students of Political Science, and 3) to propose a model for the 

teaching and learning model of Thai Political studies courses using the Four Noble 

Truths by undergraduate students of Political Science. 

  The quasi-experimental research methods (Quasi-Experimental Design),which 

has a single experimental group (The Posttest Only Control Group Design): using 10 

regular class students of the academic year; the selection of a sample group and a 

simple random sampling model by raising the level of the academic year 2558, first 

semester;having tests before and after the courses, according to the academic study 

year plan; by analysing the problems of Thai politics using The Four Noble Truth as 

the basis;in the amount of 10 sheets, 3 hours for each sheet, amounting to a total 

time of 30 hours.The data was analysed using percentage, frequency, and standard 

deviation and the data was analysed using descriptive analysis. 

  The research results  

The results of the study on the development of teaching and learning Thai 

Political studies courses using the Four Noble Truths by undergraduate students of 

Political Science are as follows: 

  By assessing their behaviour before activities of teaching and learning in the 

course of Thai political studies using the Four Noble Truths:the mean score of 

students was 1.45, the standard deviation was equal to 0.28, at a percentage of 

61.25% from a full score of 50 points. 

  By assessing their behaviour after activities of teaching and learning in the 

course of Thai political studies using the Four Noble Truths: the mean score of 

students was 3.53, the standard deviation was equal to 1.16, at a percentage of 

88.00%, from a full score of 50 points. 
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The results of the study on the effectiveness of teaching and learning Thai 

Political studies courses using the Four Noble Truths by undergraduate students of 

Political Science are as follows: 

  By tests measuring the rate of success before activities of teaching and 

learning in the course of Thai Political studies using the Four Noble Truths by 

undergraduate students in Political Science: the mean score was 2.45, the standard 

deviation was 0.28, at a percentage of 61.75%, from a full score of 40 points. 

By tests measuring the rate of success after activities of teaching and learning in the 

course of Thai Political studies using the Four Noble Truths by undergraduate 

students of Political Science: the mean score was 3.53, the standard deviation was 

0.16, at a percentage of 87.75%, from a full score of 40 points. 

The results found on the study of the teaching and learning model of Thai 

Political studies courses using the Four Noble Truths by undergraduate students of 

Political Science consists of four models, which are: 

  1. The management model of teaching and learning consists of: steps on 

raising awareness on issues that are important to teaching and learning for basic 

knowledge; planning and covering points of each problem in Thai politics. Results of 

the evaluation on the management model of teaching and learning had a high level, 

with a mean of 4.03. 

  2. Analytical modelling based on the Four Noble Truths:done by instructors 

giving examples of problems;note taking, along with root cause analysis; creative 

thinking based on the fundamental needs of students; and depicting relationships 

clearly by making choices using the analytical methods mentioned above. Results of 

the evaluation of the analysis model based on the Four Noble Truths was at a high 

level, with a mean of 4.14. 

  3. Method of innovative brainstorming in groups:Groups of 3-4 persons; to 

facilitate the exchange of knowledge, by neither too much nor too little; and 

establishing rules for debating each issue in groupscreating complete opportunities for 

the opinions of everyone to be formed independently. Results of the evaluation of 

innovative brainstorming in groups was at a high level, with a mean of 3.93. 

  4. Method of summarising points of a problem found that: students are able 

to summarize the nature of the problem with a brief statement; describing, in the 
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manner of the Four Noble Truths, characteristics of a problem; knowing how to form 

new interpretations to a real situation, ready with interconnecting descriptions; and 

forming conclusions that could be key points. Results of the evaluation on 

summarising points of a problem was at a high level, with a mean of 4.10. 

 

Keywords: teaching and learning model, Thai Polit ical studies courses, 

the Four Noble Truths, undergraduate students, Polit ical 

Science 

 

คํานํา 

 

 การวิจัยเรื่องน้ีเกิดจากความสนในการศึกษาถึงประเด็นการพัฒนาพัฒนาการเรียนการสอน 

ผลสัมฤทธ์ิการเรียนการสอน และรูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองไทยดวยหลัก

อริยสัจของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร ซึ่งเปนการนําเอาหลักพุทธธรรมมาใชเปน

หลักการเพื่อการพัฒนาทักษะการวิเคราะหของนิสิตระดับปริญญาตรีของรายวิชาการเมอืงการปกครอง

ของประเทศไทยเปนการศึกษาความรูทั่วไปเกี่ยวกับการเมืองและการปกครองเกี่ยวกับรูปแบบการ

ปกครองตาง ๆ  รวมถึงองคความรูทางการเมืองการปกครองจะตองมีความเขาใจในระดับที่สูงมากจึงจะ

สามารถใชทักษะในการวิเคราะหปญหาทางการเมืองการปกครองอยางชํานาญและรูเทาทันตอการ

เปลี่ยนแปลงตามบริบททางสังคมน้ัน ๆ หากนิสิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาในสาขาวิชารัฐศาสตรมีการ

พัฒนาทักษะการวิเคราะหในรายวิชาการเมืองการปกครองจะชวยใหเกิดความเขาใจและใชศักยภาพ

ของตนเองในการทําความเขาใจในระบอบประชาธิปไตยที่ถูก ฉะน้ัน ผูวิจัยจึงไดมองเห็นคุณคา และ

ศักยภาพที่จะสามารถจะพัฒนาการเรียนการสอนวิชาการเมืองการปกครองของนิสิตระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชารัฐศาสตรที่จะนําไปสูการวิเคราะหอยางมีเหตุผลดวยการนําหลักอริยสัจทั้ง ๔ ประการ ไดแก 

ทุกข คือ การกําหนดปญหาทางการเมืองการปกครอง ที่ชวยใหผูสอนกําหนดบทเรียน การนําเสนอ

ปญหาอยางละเอียด และชวยใหผูสอนชวยผูเรียนใหไดศึกษาพิจารณาดูปญหาที่เกิดข้ึนดวยตนเอง 

สมุทัย คือ การต้ังสมมติฐานเพื่อหาคําตอบ ทําใหผูสอนชวยใหผูเรียนใหไดพิจารณาดวยตัวเองวาสาเหตุ

ของปญหา และผูสอนชวยผูเรียนใหไดเกิดความเขาใจและตระหนักวาในการแกปญหาใด ๆ นิโรธ คือ 

การทดลองเก็บขอมูลหรือการกําหนดเปาหมายใหชัดเจน ใชเทคนิคการแบงงานและการทํางานเปน

กลุมและเสนอแนะวิธีการจดบันทึกขอมูลผูสอน และมรรค คือการวิเคราะหขอมูลและอุปสรรค รวมทั้ง

การวิเคราะหแนวทางแกไขปญหาทางการเมืองการปกครองเปนการชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจและ

สรุปไดผูเรียนชวยกันกําหนดแนวทางในการปฏิบัติ และลงมือปฏิบัติตามแนวทางน้ันโดยทั่วกันของ

นิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร 



 
๑๑๓ 

 

เครื่องมือและวิธีการศึกษา 

 

 การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผู วิจัยไดใชรูปแบบการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental 

Design) มีกลุมทดลองแบบกลุมเดียวทดสอบกอนและหลังการเรียนการสอน (The Posttest Only 

Control Group Design) โดยการกําหนดขอบเขตเน้ือหา โดยทบทวนเอกสาร ตํารา หนังสือ บทความ

วิชาการ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยศึกษาเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวของกับ แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ

การเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองไทยดวยหลักอริยสัจของนิสิตระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชารัฐศาสตร ดังน้ี ไดแก รูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองไทยดวยหลัก

อริยสัจของนิสิตระดับปริญญาตรี สาวิชารัฐศาสตร และขอบเขตเน้ือหาทางดานหลักพุทธธรรมที่มุงการ

นําหลักอริยสัจ ๔ ประการ ไดแก รูปแบบการวิเคราะหปญหาทางการเมืองการปกครองไทย รูปแบบ

การวิเคราะหสาเหตุของปญหาทางการเมืองการปกครองไทย รูปแบบการวิเคราะหเปาหมายทาง

การเมืองการปกครองไทย และรูปแบบการวิเคราะหแนวทางการแกไขปญหาทางการเมืองการปกครอง

ไทย 

  ระเบียบการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Design) ซึ่งมีกลุมทดลองแบบกลุม

เดียว (The Posttest Only Control Group Design) โดยใชนิสิตภาคปกติช้ันปที่ จํานวน ๑๐ รูป/

คน การเลือกกลุมตัวอยางและการสุมแบบอยางงายแบบยกช้ันในปการศึกษา ๒๕๕๘ ภาคเรียนที่ ๑ 

ทดสอบกอนและหลังการเรียนการสอนตามแผนการศึกษาดวยการวิเคราะหปญหาทางการเมืองการ

ปกครองไทยโดยใชอริยสัจสี่เปนฐานจํานวน ๑๐ แผนๆ ละ ๓ ช่ัวโมง รวมเวลา ๓๐ ช่ัวโมง โดยจะทํา

การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติคารอยละ (Percentage) คาความถ่ี (Frequency) และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) และขอมูลเชิงเน้ือหาจะวิเคราะหดวยการวิธีพรรณนาความ 

 

ผลการศึกษา 

 

ผลการศึกษาการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองไทยดวยหลักอริยสัจ

ของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร พบวา คะแนนเฉลี่ยของนิสิตจากการประเมินพฤติกรรม

กอนกิจกรรมการเรียนการสอนที่เรียนในรายวิชาการเมืองการปกครองไทยดวยหลักอริยสัจเทากับ 

๒.๔๕ และสวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ ๐.๒๘ คิดเปนรอยละ ๖๑.๒๕ ของคะแนนเต็ม ๔๐ 

คะแนน  และ คะแนนเฉลี่ยของนิสิตจากการประเมินพฤติกรรมหลังกิจกรรมการเรียนการสอนที่เรียน

ในรายวิชาการเมืองการปกครองไทยดวยหลักอริยสัจเทากับ ๓.๕๓ และสวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เทากับ ๐.๑๖ คิดเปนรอยละ ๘๘.๐๐ ของคะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน 

ผลการศึกาผลสัมฤทธ์ิการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองไทยดวยหลักอริยสัจ

ของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร พบวา คาคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบเพื่อวัด



 
๑๑๔ 

 

ผลสัมฤทธ์ิการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองไทยดวยหลักอริยสัจ กอนเรียนเทากบั ๒.๔๕ 

และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ ๐.๒๘ คิดเปนรอยละ ๖๑.๗๕ จากคะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน และคา

คะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครอง

ดวยหลักอริยสัจ หลักเรียนเทากับ ๓.๕๓  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ ๐.๑๖ คิดเปนรอยละ 

๘๗.๗๕ จากคะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน และผลสัมฤทธ์ิการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครอง

ดวยหลักอริยสัจกอนเรียนมีคาเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ ๒๔.๗๐ คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ ๓.๑๖ และ

คาเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ๓๕.๑๐ และหลังเรียนเทากับ ๑.๕๙ เมื่อนําไปทดสอบความแตกตางดวยสถิต 

t พบวา ผลสัมฤทธ์ิการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองไทยดวยหลักอริยสัจหลังเรียนสูง

กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ ๐.๐๕ สําหรับคะแนนคาเฉลี่ยจากการประเมินผลระหวางจัด

แผนการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองดวยหลักอริยสัจ ทั้ง ๑๐ แผนการเรียนรู มีคา

เทากับ ๖๑.๗๕ คิดเปนรอยละ ๖๑.๗๘ ของคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน และผลทดสอบการประเมินผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนมีคาเฉลี่ยเทากับ ๒.๔๕ คิดเปนรอยละ ๘๗.๗๕ ของคะแนนเต็ม ๔๐ 

ดังน้ันผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนรายวิชาการการเมืองการปกครองดวยหลักอริยสัจของนิสิตช้ันที ่

๔ จํานวน ๑๐ รูป/คน วิทยาลัยสงฆเลย มีคาผลสัมฤทธ์ิการเรียนการสอนเทากับ ๖๑.๗๕/๘๗.๗๕ ซึ่ง

เปนไปตามเกณฑที่กําหนด 

ผลการศึกษารูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองไทยดวยหลักอริยสัจ

ของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร พบวา  

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน พบวา การสรางความเขาใจตอประเด็นการเรียนการสอนที่

มีความสําคัญตอองคความรูพื้นฐาน การวางแผนมีความครอบคลุมประเด็นแตละปญหาการเมืองการ

ปกครองของไทย การจัดตารางการเรียนการสอนมีความเหมาะสม สถานที่มีความเหมาะสมตอการ

เรียนการสอนโดยหองขนาดใหญ ระบบการวัดและประเมินผลมีความชัดเจนที่สามารถทําใหเกิดความ

สบายใจ ความพรอมของอาจารยที่มีสําคัญอยางมากตอการมีสวนรวมของนิสิต ความพรอมของนิสิต 

หรือการเตรียมตัวในการเรียนอยูที่การทําความเขาใจตอลําดับการจัดแผนการเรียนรูอยางมีข้ันตอน 

ระยะเวลาในการเรียนการสอน ทําใหเกิดการวิเคราะหตอความเครียด และความเบื่อหนอยของนิสิตจึง

ตองมีกิจกรรมสอดแทรกตลอดเวล การบรรยายเปนไปตามลําดับซึ่งจะตององคความรูพื้นฐานของนิสิต

แตละคนวาเปนอยางไร สื่อการสอนสามารถเขาใจไดงายโดยเฉพาะเอกสารจะตองไมมากจนเกินไป 

  รูปแบบการวิเคราะหตามหลักอริยสัจสี่ พบวา การนําเสนอลักษณะทางปญหาทางการเมือง

การปกครองของไทยซึ่งอาจารยผูสอนจะตองยกตัวอยางในแตละประเด็นเพื่อกําหนดลักษณะของ

ปญหาในช่ัวโมงแรก  จากการจดบันทึกในสมุดของนิสิตทําใหสามารถกําหนดขอบเขตของปญหาที่มี

เปาหมายของการวิเคราะหสาเหตุของปญหาทางการเมืองการปกครองไทย  เปาหมายหรืออุดมการณ

ทางการเมืองการปกครองไทยไดอยางชัดเจน เปนลักษณะของจินตนาการทางความคาดหวังที่ตองการ

ใหเกิดข้ึนซึ่งอาจจะไมตรงกับเปาหมายเชิงเน้ือหาที่ระบุไว แตอยางนอยจะตองสรางความคิดสรางสรรค



 
๑๑๕ 

 

บนความตองการของนิสิตเปนพื้นฐานสําคัญ การสรางทางเลือกจากการวิเคราะหกระบวนการขางตน

ทําใหเห็นภาพความสัมพันธที่ชัดเจนข้ึนซึ่งอาจจะตองใหสรางตารางสําหรับการวิเคราะหแบบเช่ือมโยง

ลักษณะของขอความสั้น ๆ ที่บงบอกถึงประเด็นแนวทางแกไขไดอยางชัดเจนพรอมกับการอธิบายถึง

องคประกอบและกระบวนการแกไขไดอยางไดเปนรูปธรรม 

รูปแบบการระดมความคิดแบบกลุม พบวา การจัดกลุม ๓-๔ รูป/คน เพื่อใหสะดวกตอการ

แลกเปลี่ยนความรูไมมากไมนอยจนเกินไป ระบบการระดมความคิดทุกคนในกลุมจะตองมีความคิดเหน็

ตอประเด็นปญหาอยางนอยคนละ ๑ ประเด็นคําถามไดอยางนาสนใจ การสรางกติกาตอการโตแยง

ประเด็นกันในกลุมจะตองเปดโอกาสไดอยางเต็มที่ตอการเสนอความคิดเห็นของทุกคนในกลุมไดอยาง

อิสระ  การนําเสนอในขอตกลงและองคความรูที่ไดจะตองใหเกิดการพิจารณากอน เพื่อใหเกิดกระบวน

นําเสนอไปตามลําดับ การตกผลึกทางความคิดจากการโตแยงและถกเถียงใหนิสิตทุกคนจดประเด็นทีไ่ด

ตามกระบวนการของการวิเคราะหตามหลักอริยสัจใหทุกคนสามารถเปดประเด็นใหม ๆ ที่สอดคลอง

กับประเด็นที่กําหนดใหตองวิเคราะห และสามารถเปนผูนํากลุมที่จุดชนวนทางความคิดใหกับเพื่อนใน

กลุมได 

รูปแบบการสรุปประเด็นปญหา พบวา นิสิตสามารถสรุปประเด็นตามลักษณะของปญหาที่มี

ขอความสั้น ๆ ในการอธิบายตามหลักอริยสัจตามลักษณะปญหาที่เกิดข้ึน รูจักตีความใหม ๆ ใหเขากับ

สถานการณที่เปนจริงพรอมกับอธิบายเช่ือมโยง และเกิดขอสรุปที่เปนประเด็นสําคัญได เชน การสรุป

และสังเคราะหจัดความรุนแรงของแตละปญหา การสรุปวิกฤติปญหาทางเมืองการปกครองไทยใหเปน

โอกาสในการเรียนรูจัดกลุมประเด็นสาเหตุปญหาทางการเมืองการปกครองไทยไดอยางเปนระบบ การ

สรุปเปาหมายหรืออุดมการณทางการเมืองการปกครองไทยไปในทิศทางเดียวกัน การสรุปแนว

ทางแกไขปญหาทางการเมืองการปกครองไทยไดอยางเปนรูปธรรม และสรุปประเด็นปญหาไดดวย

ตนเอง อธิบายถึงความสัมพันธระหวางประเด็นปญหากับสาเหตุทางการเมืองการปกครองไทยได 

จากผลการตรวจสอบรูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองไทยดวยหลัก

อริยสัจของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร พบวา นิสิตที่เรียนตามรูปแบบแผนการเรียนการ

สอนรายวิชาการเมืองการปกครองดวยหลักอริยสัจโดยรวมทุกดาน อยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยอยูที่ 

๔.๐๕  เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ดานรูปแบบการวิเคราะหตามหลักอริยสัจสี่มากที่สุดรองลงมาดาน

รูปแบบการสรุปประเด็นปญหามีคาเฉลี่ยอยูที่ ๔.๑๐ ดานรูปแบบการจัดการเรียนการสอนมีคาเฉลีย่อยู

ที่ ๔.๐๓  และดานรูปแบบการระดมความคิดแบบกลุมมีคาเฉลี่ยอยูที่ ๓.๙๓ ทั้งหมดอยูในระดับมาก 

 

 

 

 

 



 
๑๑๖ 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

 

   ผลการศึกษาที่พบวา สิ่งที่ผูเรียนไดรับจากการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองไทย

ดวยหลักอริยสัจของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร ซึ่งทําการวัดแผนการจัดการเรียนการ

สอนกอนและหลังมีความแตกตางที่นาพอใจซึ่งทําใหเกิดการสรางความเขาใจตอประเด็นการเรียนการ

สอนที่มีความสําคัญตอองคความรูพื้นฐาน ทําใหเกิดการวิเคราะหตอความเครียด และความเบื่อหนอย

ของนิสิตจึงตองมีกิจกรรมสอดแทรกตลอดเวลา การบรรยายเปนไปตามลําดับ สื่อการสอนสามารถ

เขาใจไดงายโดยเฉพาะเอกสารจะตองไมมากจนเกินไป รูปแบบการวิเคราะหตามหลักอริยสัจสี่ ซึ่งเปน

การนําเสนอลักษณะลักษณะของปญหาในช่ัวโมงแรก  จากการจดบันทึกในสมุดที่มีเปาหมายของการ

วิเคราะหสาเหตุ เปาหมายหรืออุดมการณการวิเคราะหแบบเช่ือมโยงลักษณะของขอความสั้น ๆ ที่บง

บอกถึงประเด็นแนวทางแกไขไดอยางชัดเจนพรอมกับการอธิบายถึงองคประกอบและกระบวนการ

แกไขไดอยางไดเปนรูปธรรม สวนรูปแบบการระดมความคิดแบบกลุม เปนการการระดมความคิดแบบ

กลุมในลักษณะการจัดกลุม ๓-๔ รูป/คน การระดมความคิด การสรางกติกาตอการโตแยงประเด็นกัน

ในกลุมจะตองเปดโอกาสไดอยางเต็มที่และอิสระเพื่อใหเกิดกระบวนนําเสนอไปตามลําดับ การตกผลึก

ทางความคิดจากการโตแยงและถกเถียงใหทุกคนสามารถเปดประเด็นใหม ๆ ที่สอดคลองกับประเด็นที่

กําหนดใหเกิดระบบการวิเคราะห และสําหรับรูปแบบการสรุปประเด็นปญหา เปนการสรุปประเด็น

ปญหากอนและหลังการเรียนการสอนทําใหนิสิตสามารถสรุปประเด็นตามลักษณะของปญหาที่มี

ขอความสั้น ๆ ในการอธิบายตามหลักอริยสัจตามลักษณะปญหาที่เกิดข้ึน รูจักตีความใหม ๆ ใหเขากับ

สถานการณที่เปนจริงพรอมกับอธิบายเช่ือมโยง และเกิดขอสรุปที่เปนประเด็นสําคัญได 

   

สรุปและขอเสนอแนะ 

 

    ผลการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองไทยดวยหลกัอรยิสจั

ของนิสิตระดับปริญญาตรี สาชาวิชารัฐศาสตร” ซึ่งผูวิจัยของเสนอแนะผลงานวิจัยเพื่อการนําไปใช

ประโยชนจากการวิจัย และเพื่อการศึกษาตอยอดผลการวิจัยดังตอไปน้ี 

 ๑. อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร สามารถแผนการเรียนการสอนไปใชใน

กิจกรรมอยางใดหน่ึงในการสอนวิชาการเมืองการปกครองของไทยหรือนําไปประยุกตในรายวิชาอื่น ๆ 

เน่ืองจากแผนการเรียนการสอนผานการตรวจสอบ การประเมินผลดวยวิธีการตาง ๆ เปนแนวทาง

สําหรับการเขาถึงองคความรูผานการวิเคราะหปญหา วิเคราะหสาเหตุของปญหา วิเคราะหอุดมการณ 

และวิเคราะหแนวทางการแกไขปญหาที่เกิดอยางเปนระบบเพื่อใหนิสิตนํารูปแบบไปใชใหเกดิประโยชน

ของตนเองตอไป 



 
๑๑๗ 

 

  ๒. การจัดการเรียนการสอนจะตองสรางสิ่งแวดลอมตอการเรียนการสอนเพื่อไมใหนิสิตเกิด

แรงเสียดทานทางอารมณเพราะใชเวลาในการสอนมากซึ่ งอาจจะปรับประยุกตในการใชสื่อ

ประกอบการสอน สื่อประเภทอื่น ๆ รวมทั้งจัดกิจกรรมในแตละช่ัวโมงเพื่อปรับเปลี่ยนอิริยาบถและ

ปรับอารมณไปสูสภาพแหงการเรียนรูไดงายข้ึน 

 ๓. การนํารูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองไทยดวยหลักอริยสัจไปใช

ทางดานอาจารยผูสอนควรทําความเขาใจในบริบทชองแตละรูปแบบและแตละเน้ือหาใหเกิดความ

เขาใจสูงสุด มีความเหมาะสมตอสภาพแวดลอม เหมาะสมตอสื่อการเรียนการสอน รวมทั้งจัดแหลงการ

เรียนสืบคนขอมูลใหสะดวกมากที่สุด ที่สําคัญการนํารูปแบบการเรียนการสอนจะตองมีการประเมิน

เปนระยะ ๆ เพื่อปรับแผนการเรียนการสอนไปตามบรรยากาศและระยะเวลาของการจัดการเรียนการ

สอนตอไป 

 

 

บรรณานุกรม 

๑. เอกสารอางอิงภาษาไทย 

 (ก) ขอมูลชั้นปฐมภูมิ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย. ๒๕๓๙. 

  (ข) ขอมูลทุติยภูมิ 

(๑) หนังสือ 

จุติพร อัศวโสวรรณ. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยการจัดประสบการณตาม

แนวคิดคอนสตรัคติวิสตเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะหและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน

ช้ั น ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ป ที่  ๓ . ป รั ช ญ า ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต . ค ณ ะ ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร  : 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๖. 

ปราโมทย  จันทร เรือง. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะการคิดและ

การสรรคสรางความรูสําหรับนักเรียนชวงช้ันที่ ๒. วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เทพสตรี. ป ที่ ๒๑. ฉบับที่ ๑. เดือน ตุลาคม ๒๕๕๒- มกราคม ๒๕๕๓. 

วิภา เพ็ชรเจริญรัตน. การพัฒนารูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือในรายวิชาจิตวิทยาการอบรมเลี้ยงดูเด็ก

ปฐมวัยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยช้ันปที่ ๑. 

รายงานการวิจัย. คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ, ๒๕๕๕. 

สิทธิพล อาจอินทร. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนการคิดวิเคราะหกลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแกน. ๑๖: มกราคม ๒๕๕๔.  



 
๑๑๘ 

 

สุบิน ยุระรัช. ผลของวิธีการสอนแบบเนนมโนทัศนที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชา EDA ๗๑๓  

สถิติข้ันสูงสําหรับการวิจัยทางการบริหารการศึกษา. รายงานการวิจัย. ทุนอุดหนุนการวิจัย

จากมหาวทิยาลัยศรีปทุม, ๒๕๕๕. 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. การบริหารงานวิชาการ. กรุงเทพมหานคร  : สาม

เจริญพานิช, ๒๕๔๑.  
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พิทยาภรณ มานะจุติ. การขาดทักษะการคิดวิเคราะห (Lack of Critical Thinking). [ออนไลน]. 

แหลงขอมูล : http://taamkru.com/th/การขาดทักษะการคิดวิเคราะห/  [๑๘ พฤศจิกายน 

๒๕๕๘]. 

จุรินทร ลักษณวิศิษฏ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ. แกปญหา ทักษะ การคิด วิเคราะหของ

เด็กไทย. [ออนไลน]. แหลงขอมูล : https://blog.eduzones.com/ezine/32226  [๑๘ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๘]. 

๒. เอกสารอางอิงภาษาอังกฤษ 

Best. John W.. Research in Education. New Jersey : Practice Hall Inc., 1970. 

  

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค และกิจกรรมที่ไดดาํเนินการ และผลทีร่ับจากโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค และกิจกรรมที่ไดดาํเนินการ และผลทีร่ับจากโครงการ 

กิจกรรม กิจกรรมท่ีไดดําเนินการ บรรลุ

วัตถุประสงค 

ผลท่ีไดรับ 

๑.การ ช้ีแจ งทํ าความ

เ ข า ใ จ ใ น เ ป า ห ม า ย

เกี่ยวกับการศึกษาวิจัย

ตอคณะกรรมการและ

ฝายวิชาการของวิทยาลัย

สงฆ 

ผูบริหาร คณาจารยรับทราบถึง

เป าหมายของการ ศึกษาวิจัย 

พรอมกับใหความสะดวกตอการ

จัดการเรียนการสอน 

ขอที่ ๑-๒-๓ ทําใหส ามารถดําเ นินการ

จั ดก าร เ รี ยนกา รสอนที่ มี

ผลสัมฤทธ์ิ และความรวมมือ

ของผูบริหารวิทยาลัยสงฆเลย 

๒ ขอความรวมมือ และ

ช้ีแจงรายละเอียดต อ

นิสิตระดับปริญญาตรีช้ัน

ป ที่  ๓  ภ า ค ป ก ติ 

สาขาวิชารัฐศาสตร 

นิสิตระดับปริญญาตรีช้ันปที่  ๓ 

ภาคปกติ สาขาวิชารัฐศาสตร

รับทราบถึงการศึกษาวิจัย พรอม

กับใหความรวมมือตอการจัดการ

เรียนการสอนในรายวิชาการเมือง

การปกครองของไทย 

ขอที่ ๑-๒-๓ ทําใหสามารถเกิดความเขาใจ 

ลํ า ดั บ ข้ั นตอ นขอ ง แต ล ะ

กิจกรรม และรวมมือทั้งผูวิจัย 

และผูเรียน 

๓. ดําเนินการสอนตาม

แ ผ น ก า ร ศึ ก ษ า ใ น

รายวิชาการ เมืองการ

ป ก ค ร อ ง ไ ท ย ข อ ง

ประเทศไทยที่ผูวิจัยสราง

ข้ึ น  แ ล ะ ผ า น ก า ร

ตรวจสอบจากคณาจารย

วิทยาลัยเลย 

นิสิตระดับปริญญาตรีช้ันปที่  ๓ 

ภาคปกติ สาขาวิชารัฐศาสตร 
ศูนยบัณฑิตวิทยาลัยสงฆเลย และ

ผูทรงคุณวุฒิไดตรวจสอบแกไข

เครื่องมือการ วิจัยไดใหความ

รวมมือเปนอยางดี รวมทั้งหมด 

๑๐ แผน /ละ ๓ ช่ัวโมง 

ขอที่ ๑-๒-๓ ทําใหสามารถวิเคราะหการ

พั ฒ น า ก า ร เ รี ย น ก า ร

ผลสัมฤทธ์ิ และรูปแบบการ

จัดการเรียนการสอน พรอม

ทั้ งการตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องมือการวิจัยใหไดรับ

ความนาเช่ือถือ 

๔.กอนจบภาคการศึกษา

จะขอความรวมมือนิสิต

ในการตอบแบบสอบถาม

เ ชิ ง ก า ร สํ า ร ว จ เ พื่ อ

ตรวจสอบรูปแบบการ

จัดการเรียนในรายวิชา

การเมืองการปกครอง

นิสิตระดับปริญญาตรีช้ันปที่  ๓ 

ภาคปกติ สาขาวิชารัฐศาสตร ได

ตอบแบบสอบถาม และแบบ

ประ เมิ นผลของรู ปแบบการ

จั ดการ เ รี ยนการ ในราย วิช า

การเมืองการปกครองของไทย 

ขอที่ ๒-๓ ทําใหทราบถึงประสิทธิภาพ

ของแผนการจัดการเรียนการ

สอน ความตองการของผูเรียน 

และการวิเคราะหรูปแบบการ

วิ เ ค ร า ะ ห ก า ร เ มื อ ง ก า ร

ปกครองโดยใชหลักอริยสัจ 

๑๒๒ 



 

 

ไทยตามความจริงมาก

ที่สุด 

๕ นําเครื่องมือการวิจัยที่

นิ สิ ต ไ ด ต อ บ คํ า ถ า ม

เ รี ย บ ร อ ย แ ล ว ม า

วิเคราะหผลสัมฤทธ์ิและ

รูปแบบการเรียนการ

สอนรายวิชาการเมือง

การปกครองไทยดวย

หลั กอริยสัจของนิสิ ต

ระดับปริญญาตรีช้ันปที่ 

๔ สาขาวิชารัฐศาสตร  

ไดทราบถึงผลสัมฤทธ์ิและรูปแบบ

การ เ รี ย นก า ร ส อ นร า ย วิ ช า

การเมืองการปกครองไทยดวย

หลั ก อ ริ ย สั จ ขอ ง นิ สิ ต ร ะ ดับ

ปริญญาตรีช้ันปที่  ๔ สาขาวิชา

รัฐศาสตร 

ขอที่ ๒-๓ ทําใหสามารถวิเคราะหทักษะ

ของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิใน

ร ะ ดั บ ที่ มี ก า ร พั ฒ น า ข้ึ น

ตามลําดับ และสามารถนํา

รูปแบบการวิเคราะหการเมือง

การปกครองใหกับนิสิตไปใช

ประยุกตในรายวิชาอื่น ๆ ได

อยางเหมาะสม 

๖ ขอเสนอแนะอื่น ๆ  ทราบถึงขอเสนอแนะสําหรับการ

นํ า ไ ป ใ ช ป ร ะ โ ย ช น แ ล ะ

ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัย

ครั้งตอไป ซึ่งเปนแนวทางสําหรับ

การจัดการ เ รียนการสอนใน

รายวิชาการเมืองการปกครอง

ของไทย ที่หนวยงานทางการ

ศึกษาอื่น ๆ สามารถนําไปจัดการ

เรียนการสอนไดอยางเหมาะสม

ตอไป 

 

ขอที่ ๑-๒-๓ ทํ า ให ไ ด ข อ เ ส นอต อ ก า ร

จัดการ เรียนการสอนของ

วิทยาลัยสงฆ เลย และ

หนวยงานอื่น ๆ ในดานการ

พัฒนาการเรียนการสอน การ

พัฒนาผลสัมฤท ธ์ิทางการ

เรียน และนําไปรูปแบบการ

จัดการเรียนการไปสงเสริมให

เกิดกิจกรรมในรายวิชาอื่น ๆ  

๗.รายงานการวิจัยฉบับ

สมบูรณ 

ไดรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณที่

สามารถตอบวัตถุประสงคของ

โครงการวิจัยทั้ง ๓ ขอ คือ 

๑.เพื่อศึกษาการพัฒนาการเรียน

การสอนรายวิชาการเมืองการ

ปกครองดวยหลักอริยสัจของนิสติ

ระ ดับปริญญาตรี  ส าขา วิช า

รัฐศาสตร  

๒.เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิการเรียน

ขอที่ ๑-๒-๓ ไดรายงานการวิจัยที่มีคุณคา

และเกิดประโยชนที่สามารถ

ตอบวัตถุประสงคของการวิจัย

โดยผานกิจกรรมตามแผนการ

เรี ยนการสอนในราย วิชา

การเมืองการปกครองของไทย 

และสามารถนําไปประยุกต

การจัดการเรียนการสอนใน

รายวิชาอื่น ๆ และนิสิตระดับ

๑๒๓ 



 

 

การสอนรายวิชาการเมืองการ

ปกครองไทยดวยหลักอริยสัจของ

นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชา

รัฐศาสตร  

๓.เพื่อเสนอรูปแบบการเรียนการ

ส อน ร า ย วิ ช า ก า ร เ มื อ ง ก า ร

ปกครองไทยดวยหลักอริยสัจของ

นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชา

รัฐศาสตร 

ปริญญาตรีอื่ น ๆ ไดอย าง

เหมาะสม และทันสมัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๒๔ 



 
๑๒๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก : ง 
 

เครื่องมือการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
๑๒๖ 

 

แบบทดสอบผลสัมฤทธิต์ามแผนทางการเรียนการสอน 
 

แบบทดสอบครั้งท่ี ๑ 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

รายวิชาการเมืองการปกครองของไทย 

 

นิสิต ช้ันปที่  ๔        ปการศึกษา ๑/๒๕๕๘ 

รหัสวิชา ๐๐๐ ๑๐๓      หนวยกิต ๓ (๓-๐-๖) 

สอบวันท่ี .................................     เวลา ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. 

สอบครั้งที่ ๑ สถานการณทางการเมืองการปกครอง 

 

ช่ือ.................................................นามสกลุ...................................เลขที.่........................... 

คําชี้แจง ๑. คําถามเกี่ยวกับสถานการณการเมืองการปกครองของไทย  

 ๒. คําถามมีทั้งหมด ๔ ขอ ใหนิสิตตอบคําถามใหครบทุกขอ  

 ๓. ขอละ ๑๐ คะแนน รวมคะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน 

  ๔. ใหเวลาต้ังแต ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น.รวม ๑.๓๐ ซ.ม. 

  ๕. ใหนิสิตอธิบายและวิเคราะหประเด็นดังตอไปน้ี 

 

จงตอบคําถามเก่ียวกับสถานการณทางการเมืองการปกครองของไทยเปนอยางไร ? 

๑. วิกฤติปญหาทางการเมืองการปกครอง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๒. สาเหตุของปญหาทางการเมืองการปกครอง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

๓. อุดมการณทางการเมืองการปกครอง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
๑๒๗ 

 

๔. แนวทางแกไขปญหาทางการเมืองการปกครอง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

แบบทดสอบครั้งท่ี ๒ 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

รายวิชาการเมืองการปกครองของไทย 

 

นิสิต ช้ันปที่  ๔        ปการศึกษา ๑/๒๕๕๘ 

รหัสวิชา ๐๐๐ ๑๐๓      หนวยกิต ๓ (๓-๐-๖) 

สอบวันท่ี .................................     เวลา ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. 

สอบครั้งท่ี ๒ รัฐธรรมนูญทางการเมืองการปกครองไทย 

 

ช่ือ.................................................นามสกลุ...................................เลขที.่........................... 

คําชี้แจง ๑. คําถามเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญทางการเมืองการปกครองไทย 

 ๒. คําถามมีทั้งหมด ๔ ขอ ใหนิสิตตอบคําถามใหครบทุกขอ  

 ๓. ขอละ ๑๐ คะแนน รวมคะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน 

  ๔. ใหเวลาต้ังแต ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น.รวม ๑.๓๐ ซ.ม. 

  ๕. ใหนิสิตอธิบายและวิเคราะหประเด็นดังตอไปน้ี 

 

จงตอบคําถามเก่ียวกับรัฐธรรมนูญทางการเมืองการปกครองไทยเปนอยางไร ? 

๑. ปญหาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญทางการเมืองการปกครองไทย 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๒. สาเหตุของปญหาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญทางการเมืองการปกครองไทย 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

 



 
๑๒๘ 

 

๓. อุดมการณของรัฐธรรมนูญทางการเมืองการปกครองไทย 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๔. แนวทางแกไขปญหาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญทางการเมืองการปกครองไทย 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

แบบทดสอบครั้งท่ี ๓  

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

รายวิชาการเมืองการปกครองของไทย 

นิสิต ช้ันปที่  ๔        ปการศึกษา ๑/๒๕๕๘ 

รหัสวิชา ๐๐๐ ๑๐๓      หนวยกิต ๓ (๓-๐-๖) 

สอบวันท่ี .................................     เวลา ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. 

สอบครั้งท่ี ๓ สถาบันพระมหากษัตริย 

 

ช่ือ.................................................นามสกลุ...................................เลขที.่........................... 

คําชี้แจง ๑. คําถามเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย 

 ๒. คําถามมีทั้งหมด ๔ ขอ ใหนิสิตตอบคําถามใหครบทุกขอ  

 ๓. ขอละ ๑๐ คะแนน รวมคะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน 

  ๔. ใหเวลาต้ังแต ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น.รวม รวม ๑.๓๐ ซ.ม. 

  ๕. ใหนิสิตอธิบายและวิเคราะหประเด็นดังตอไปน้ี 

 

จงตอบคําถามเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริยเปนอยางไร ? 

๑. ปญหาเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
๑๒๙ 

 

๒. สาเหตุของปญหาเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

๓. อุดมการณของสถาบันพระมหากษัตริย 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๔. แนวทางแกไขปญหาเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

แบบทดสอบครั้งท่ี ๔  

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

รายวิชาการเมืองการปกครองของไทย 

 

นิสิต ช้ันปที่  ๔        ปการศึกษา ๑/๒๕๕๘ 

รหัสวิชา ๐๐๐ ๑๐๓      หนวยกิต ๓ (๓-๐-๖) 

สอบวันท่ี .................................     เวลา ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. 

สอบครั้งท่ี ๔ สถาบันนิติบัญญัติ 

 

ช่ือ.................................................นามสกลุ...................................เลขที่............................ 

คําชี้แจง ๑. คําถามเกี่ยวกับสถาบันนิติบัญญัติ 

 ๒. คําถามมีทั้งหมด ๔ ขอ ใหนิสิตตอบคําถามใหครบทุกขอ  

 ๓. ขอละ ๑๐ คะแนน รวมคะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน 

  ๔. ใหเวลาต้ังแต ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น.รวม ๑.๓๐ ซ.ม. 

  ๕. ใหนิสิตอธิบายและวิเคราะหประเด็นดังตอไปน้ี 

 



 
๑๓๐ 

 

จงตอบคําถามเก่ียวกับสถาบันนิติบัญญัติเปนอยางไร ? 

๑. ปญหาเกี่ยวกับสถาบันนิติบัญญัติ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๒. สาเหตุของปญหาเกี่ยวกับสถาบันนิติบัญญัติ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

๓. อุดมการณของสถาบันนิติบัญญัติ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๔. แนวทางแกไขปญหาเกี่ยวกับสถาบันนิติบัญญัติ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

แบบทดสอบครั้งท่ี ๕ 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

รายวิชาการเมืองการปกครองของไทย 

 

นิสิต ช้ันปที่  ๔        ปการศึกษา ๑/๒๕๕๘ 

รหัสวิชา ๐๐๐ ๑๐๓      หนวยกิต ๓ (๓-๐-๖) 

สอบวันท่ี .................................     เวลา ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. 

สอบครั้งท่ี ๕ คณะรัฐมนตร ี

 

 



 
๑๓๑ 

 

ช่ือ.................................................นามสกลุ...................................เลขที.่........................... 

คําชี้แจง ๑. คําถามเกี่ยวกับคณะรัฐมนตร ี

 ๒. คําถามมีทัง้หมด ๔ ขอ ใหนิสิตตอบคําถามใหครบทุกขอ  

 ๓. ขอละ ๑๐ คะแนน รวมคะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน 

  ๔. ใหเวลาต้ังแต ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น.รวม ๑.๓๐ นาที 

  ๕. ใหนิสิตอธิบายและวิเคราะหประเด็นดังตอไปน้ี 

จงตอบคําถามเก่ียวกับคณะรัฐมนตรเีปนอยางไร ? 

๑. ปญหาเกี่ยวกับคณะรัฐมนตร ี

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๒. สาเหตุของปญหาเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

๓. อุดมการณของคณะรัฐมนตร ี

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๔. แนวทางแกไขปญหาเกี่ยวกับคณะรัฐมนตร ี

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 



 
๑๓๒ 

 

แบบทดสอบครั้งท่ี ๖ 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

รายวิชาการเมืองการปกครองของไทย 

 

นิสิต ช้ันปที่  ๔        ปการศึกษา ๑/๒๕๕๘ 

รหัสวิชา ๐๐๐ ๑๐๓      หนวยกิต ๓ (๓-๐-๖) 

สอบวันท่ี .................................     เวลา ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. 

สอบครั้งท่ี ๖ สถาบันตุลาการ 

 

ช่ือ.................................................นามสกลุ...................................เลขที.่........................... 

คําชี้แจง ๑. คําถามเกี่ยวกับสถาบันตุลาการ 

 ๒. คําถามมีทั้งหมด ๔ ขอ ใหนิสิตตอบคําถามใหครบทุกขอ  

 ๓. ขอละ ๑๐ คะแนน รวมคะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน 

  ๔. ใหเวลาต้ังแต ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น.รวม ๑.๓๐ ซ.ม. 

  ๕. ใหนิสิตอธิบายและวิเคราะหประเด็นดังตอไปน้ี 

 

จงตอบคําถามเก่ียวกับคณะรัฐมนตรเีปนอยางไร ? 

๑. ปญหาเกี่ยวกับสถาบันตุลาการ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๒. สาเหตุของปญหาเกี่ยวกับสถาบันตุลาการ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

๓. อุดมการณของสถาบันตุลาการ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
๑๓๓ 

 

๔. แนวทางแกไขปญหาเกี่ยวกับสถาบันตุลาการ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

แบบทดสอบครั้งท่ี ๗ 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

รายวิชาการเมืองการปกครองของไทย 

 

นิสิต ช้ันปที่  ๔        ปการศึกษา ๑/๒๕๕๘ 

รหัสวิชา ๐๐๐ ๑๐๓      หนวยกิต ๓ (๓-๐-๖) 

สอบวันท่ี .................................     เวลา ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. 

สอบครั้งท่ี ๗ องคกรตรวจสอบการใชอํานาจรัฐและองคกรอิสระ 

 

ช่ือ.................................................นามสกลุ...................................เลขที.่........................... 

คําชี้แจง ๑. คําถามเกี่ยวกับองคกรตรวจสอบการใชอํานาจรัฐและองคกรอิสระ 

 ๒. คําถามมีทั้งหมด ๔ ขอ ใหนิสิตตอบคําถามใหครบทุกขอ  

 ๓. ขอละ ๑๐ คะแนน รวมคะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน 

  ๔. ใหเวลาต้ังแต ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น.รวม ๑.๓๐ ซ.ม. 

  ๕. ใหนิสิตอธิบายและวิเคราะหประเด็นดังตอไปน้ี 

 

จงตอบคําถามเก่ียวกับองคกรตรวจสอบการใชอํานาจรัฐและองคกรอิสระเปนอยางไร ? 

๑. ปญหาเกี่ยวกับองคกรตรวจสอบการใชอํานาจรัฐและองคกรอิสระ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๒. สาเหตุของปญหาเกี่ยวกับองคกรตรวจสอบการใชอํานาจรัฐและองคกรอิสระ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………



 
๑๓๔ 

 

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

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

๓. อุดมการณขององคกรตรวจสอบการใชอํานาจรัฐและองคกรอิสระ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๔. แนวทางแกไขปญหาเกี่ยวกับองคกรตรวจสอบการใชอํานาจรัฐและองคกรอิสระ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

แบบทดสอบครั้งท่ี ๘  

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

รายวิชาการเมืองการปกครองของไทย 

 

นิสิต ช้ันปที่  ๔        ปการศึกษา ๑/๒๕๕๘ 

รหัสวิชา ๐๐๐ ๑๐๓      หนวยกิต ๓ (๓-๐-๖) 

สอบวันท่ี .................................     เวลา ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. 

สอบครั้งท่ี ๘ ระบบการเลือกต้ัง 

 

ช่ือ.................................................นามสกลุ...................................เลขที.่........................... 

คําชี้แจง ๑. คําถามเกี่ยวกับระบบการเลือกต้ัง 

 ๒. คําถามมีทั้งหมด ๔ ขอ ใหนิสิตตอบคําถามใหครบทุกขอ  

 ๓. ขอละ ๑๐ คะแนน รวมคะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน 

  ๔. ใหเวลาต้ังแต ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น.รวม ๑.๓๐ ซ.ม. 

  ๕. ใหนิสิตอธิบายและวิเคราะหประเด็นดังตอไปน้ี 

 

 

 

 



 
๑๓๕ 

 

จงตอบคําถามเก่ียวกับระบบการเลือกต้ังเปนอยางไร ? 

๑. ปญหาเกี่ยวกับระบบการเลือกต้ัง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๒. สาเหตุของปญหาเกี่ยวกับระบบการเลือกต้ัง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

๓. อุดมการณของระบบการเลือกต้ัง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๔. แนวทางแกไขปญหาเกี่ยวกับระบบการเลือกต้ัง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

แบบทดสอบครั้งท่ี ๙ 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

รายวิชาการเมืองการปกครองของไทย 

 

นิสิต ช้ันปที่  ๔        ปการศึกษา ๑/๒๕๕๘ 

รหัสวิชา ๐๐๐ ๑๐๓      หนวยกิต ๓ (๓-๐-๖) 

สอบวันท่ี .................................     เวลา ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. 

สอบครั้งท่ี ๙ การบริหารราชการแผนดิน 

 

 



 
๑๓๖ 

 

ช่ือ.................................................นามสกลุ...................................เลขที.่........................... 

คําชี้แจง ๑. คําถามเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน 

 ๒. คําถามมีทั้งหมด ๔ ขอ ใหนิสิตตอบคําถามใหครบทุกขอ  

 ๓. ขอละ ๑๐ คะแนน รวมคะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน 

  ๔. ใหเวลาต้ังแต ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น.รวม ๑.๓๐ นาที 

  ๕. ใหนิสิตอธิบายและวิเคราะหประเด็นดังตอไปน้ี 

 

จงตอบคําถามเก่ียวกับการบริหารราชการแผนดินเปนอยางไร ? 

๑. ปญหาเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๒. สาเหตุของปญหาเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

 

๓. อุดมการณของการบริหารราชการแผนดิน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๔. แนวทางแกไขปญหาการบริหารราชการแผนดิน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



 
๑๓๗ 

 

แบบทดสอบครั้งท่ี ๑๐  

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

รายวิชาการเมืองการปกครองของไทย 

 

นิสิต ช้ันปที่  ๔        ปการศึกษา ๑/๒๕๕๘ 

รหัสวิชา ๐๐๐ ๑๐๓      หนวยกิต ๓ (๓-๐-๖) 

สอบวันท่ี .................................     เวลา ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. 

สอบครั้งท่ี ๑๐ ความสัมพันธระหวางพระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครองของไทย 

 

ช่ือ.................................................นามสกลุ...................................เลขที.่........................... 

คําชี้แจง ๑. คําถามเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน 

 ๒. คําถามมีทั้งหมด ๔ ขอ ใหนิสิตตอบคําถามใหครบทุกขอ  

 ๓. ขอละ ๑๐ คะแนน รวมคะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน 

  ๔. ใหเวลาต้ังแต ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น.รวม ๑.๓๐ นาที 

 ๕. ใหนิสิตอธิบายและวิเคราะหประเด็นดังตอไปน้ี 

 

จงตอบคําถามเก่ียวกับความสัมพันธระหวางพระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครองของไทยเปน

อยางไร ?  

๑. ปญหาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางพระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครองของไทย 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๒. สาเหตุของปญหาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางพระพุทธศาสนากับการเมืองการ

ปกครองของไทย 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

๓. อุดมการณของความสัมพันธระหวางพระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครองของไทย 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………



 
๑๓๘ 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๔. แนวทางแกไขปญหาความสัมพันธระหวางพระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครอง

ของไทย 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
๑๓๙ 

 

แบบสอบถามเพื่อประเมินรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
เรื่อง 

รูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการเมอืงการปกครองไทยดวยหลักอริยสจัของนิสิตระดับปริญญาตรี  

สาขาวิชารัฐศาสตร  

Study and teaching, with the main political extinction of undergraduate students. 

Faculty of Political Science  collegiate chapter. 

………………………………………………………………………………………… 

คําชี้แจง 

  ๑.แบบประเมินผลการตรวจสอบชุดน้ี จัดทําข้ึนเปนสวนหน่ึงของการวิจัยเพื่อรูปแบบ

การเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองไทยดวยหลักอริยสัจของนิสิตระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชารัฐศาสตร วิทยาลัยสงฆเพื่อรวบรวมเปนขอมูลทางวิชาการสําหรับศึกษาคนควา และเพื่อ

ประโยชนสําหรับการวิจัย 

 ผูวิจัยจึงใครขอความกรุณาจากทานในการตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอ ตาม
ความเห็นของทาน เพื่อจะนําไปวิเคราะหใหเปนประโยชนดังที่กลาวขอมูลที่ทานตอบจะถือเปน
ความลับในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลบนแบบภาพรวมเทาน้ัน 
 ๒. แบบประเมินผลมีทั้งหมด ๓ ตอน ไดแก  
   ตอนท่ี ๑ ขอมูลสวนตัวของผูประเมินผล 
   ตอนท่ี ๒ แบบประเมิลผลการตรวจสอบรูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการ

ปกครองไทยดวยหลักอริยสัจของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร  

    ตอนท่ี ๓ ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
  
ผูวิจัยขอขอบคุณทุกทานที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถามน้ีเปนอยางสูง 
 
 
 

ดร.ธงชัย สิงอุดม  
และคณะผูวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 



 
๑๔๐ 

 

                     เลขที่แบบสอบถาม...............................        
 
 
ตอนท่ี ๑ แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูประเมินผล 
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย     ลงในชอง        หนาขอความที่เปนจริง 
๑.เพศ 
            ภิกษุ/สามเณร              เพศชาย             เพศหญิง 
 
๒. อายุ 
               อายุ ๑๕ – ๒๕ ป                                 อายุ ๒๖ –๓๖ ป             
               อายุ ๓๗ –๔๗ ป                                  อายุ ๔๘ – ๕๘ ป  
               อายุ ๕๙ ปข้ึนไป   
 
๓.  ระดับการศึกษา 
    นิสิตช้ันปที่ ๑                  นิสิตช้ันปที่ ๒ 
                นิสิตช้ันปที่ ๓                  นิสิตช้ันปที่ ๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๔๑ 

 

ตอนท่ี ๒ : แบบประเมิลผลการตรวจสอบรูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองไทย

ดวยหลักอริยสัจของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร  

คําชี้แจง : โปรดกากบาทเครื่องหมาย  ลงในชองความคิดเห็นตามความเปนจริงมากที่สุด 

 

ขอ 
รูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการ
ปกครองไทยดวยหลักอริยสัจของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร  

ระดับของคะแนน 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

๑ นิสิตมีความเขาใจตอประเด็นการเรียนการสอน      
๒ การวางแผนมีความครอบคุลมประเด็นปญหา      
๓ การจัดตารางการเรียนการสอนมีความเหมาะสม      
๔ สื่อการสอนสามารถเขาใจไดงาย      
๕ ระบบการวัดและประเมินผลมีความชัดเจน      
๖ ความพรอมของอาจารย      
๗ ความพรอมของนิสิต      
๘ ระยะเวลาในการเรียนการสอน      
๙ การบรรยายเปนไปตามลําดับ      

๑๐ สถานทีม่ีความเหมาะสมตอการเรียนการสอน      

ขอ รูปแบบการวิเคราะหตามหลักอริยสัจสี ่
ระดับของคะแนน 

มาก 
มาก
ที่สุด 

ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

๑ สามารถแยกแยะปญหาทางการ เมืองการ
ปกครอง 

     

๒ สามารถมองวิกฤติปญหาทางการเมืองการ
ปกครองไดอยางชัดเจน 

     

๓ รูปญหาสาเหตุของปญหาทางการเมืองการ
ปกครอง 

     

๔ รูปจจัยที่ทําใหเกิดวิกฤติปญหาทางการเมืองการ
ปกครอง 

     

๕ เขาใจเปาหมายหรืออุดมการณทางการเมืองการ
ปกครองไดอยางชัดเจน 

     

๖ รูสิท ธิหนาที่ของความเปนพลเมืองที่ ดีตาม
ลักษณะการปกครองประชาธิปไตย 

     



 
๑๔๒ 

 

๗ นิสิตสามารถวิเคราะหแนวทางการแกไขปญหา
ทางการเมืองปกครองได 

     

๘ นิสิตสามารถมองทิศทางการแกไขวิกฤติปญหา
ทางการเมืองการปกครองได 

     

ขอ รูปแบบการระดมความคิดแบบกลุม 
ระดับของคะแนน 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

๑ นิสิตสามารถมองปญหาไดลึกซึ้ง      

๒ มีความสามารถในการมองปญหาไดกวางข้ึน      

๓ มองประเด็นปญหาอยางสรางสรรค      

๔ สามารถแยกแยะปญหาไดอยางชัดเจน      

๕ นิสิตมีจินตนาการทางทางการเมืองการปกครอง      

๖ สามารถคิดวิเคราะหอยางละเอียดมากย่ิงข้ึน      

๗ สามารถวิเคราะหปญหาไดตรงประเด็น      

๘ มีความมุงมั่นตอการเสนอความคิดเห็น      

๙ มีแนวทางแกไขปญหาเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน      

๑๐ มีเปาหมายตอการแกไขปญหารวมกัน      

ขอ รูปแบบการสรุปประเด็นปญหา 
ระดับของคะแนน 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

๑ สามารถสังเคราะหปญหาทางการเมืองการ
ปกครองไดอยางเปนระบบ 

     

๒ สามารถสรุปประเด็นปญหาทางการเมืองการ
ปกครองไดอยางชัดเจน 

     

๓ สามารถจัดกลุ มประเด็นสาเหตุปญหาทาง
การเมืองการปกครอง 

     

๔ สามารถมองอุดมการณทางการเมืองการปกครอง
ไปในทิศทางเดียวกัน 

     

๕ นิสิตมองวิกฤติปญหาทางเมืองการปกครองให
เปนโอกาสในการเรียนรู 

     

๖ สามารถสรุปแนวทางแกไขปญหาทางการเมือง
การปกครองไดอยางเปนรูปธรรม 

     

๗ นิสิตสามารถวิเคราะหสรุปประเด็นปญหาไดดวย
ตนเอง 

     

๘ นิสิตสามารถจะอธิบายถึงประเด็นปญหา สาเหตุ
ทางการเมืองการปกครองได 

     



 
๑๔๓ 

 

๙ นิสิตสามารถจะอธิบายอุดมการณทางการเมือง
การปกครองได 

     

๑๐ นิสิตสามารถอธิบายถึงแนวทางการแกไขปญหา
ทางการเมืองการปกครองได 

     

 
ตอนท่ี ๓   ขอเสนอแนะเพิ่มเติม  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
๑๔๔ 

 

\ 
การกําหนดแผนการเรียนการสอนเกณฑการประเมินผล และระดับคะแนน 

 

ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 
 

๑. หลักสูตร  พุทธศาสตรบัณฑิต 

๒. หมวดวิชา  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

๓. รหัสวิชา  ๐๐๐ ๑๐๓ 

๔. ชื่อวิชา  การเมืองการปกครองของไทย 

 

๕. คําอธิบายรายวิชา 

  ศึกษาความรูทั่วไปเกี่ยวกับการเมืองและการปกครอง สถานการณการเมืองการปกครองไทย 

สถาบันทางการเมือง รัฐธรรมนูญ สถาบันพระมหากษัตริย สถาบันนิติบัญญัติ คณะรัฐมนตรี สถาบัน

ตุลาการ องคกรตรวจสอบการใชอํานาจรัฐและองคกรอิสระ ระบบการเลือกต้ัง การบริหารราชการ

แผนดินรวมทั้งระบบความสัมพันธระหวางพระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครองของไทย 

 

๖. วัตถุประสงครายวิชา 

  ๑ เพื่อใหรายวิชามีความทันสมัยและสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน 

  ๒.เพื่อใหรายวิชาไดเปดเครื่องมือในการเปดโลกทัศนของนิสิตกวางขวาง และเขาใจโลก

และสังคมมากข้ึน   

 ๓. เพื่อเตรียมความพรอมดานปญญาใหนิสิตสามารถนําความรูและความเขาใจที่ไดรับ

ในทางการเมืองการปกครองของไทยเปนพื้นฐานสําหรับการศึกษาวิชาอื่นๆ 

  ๔. เพื่อใหนิสิตสามารถคนควาหาขอเท็จจริง คิดวิเคราะห สังเคราะห และสามารถนํา

ความรู ทักษะ และความเขาใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย และสามารถนําไปใชใน

ชีวิตประจําวันได 

 

จุดมุงหมายของรายวิชา 

๑.๑ เพื่อใหนิสิตมีความรูความเขาเกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทยต้ังแตอดีตจนถึง

ปจจุบัน 

๑.๒ เพื่อใหนิสิตสามารถอธิบายองคประกอบทางการเมืองการปกครองของไทยได 

๑.๓ เพื่อใหนิสิตสามารถอธิบายความสัมพันธระหวางพระพุทธศาสนากับการเมืองการ

ปกครองของไทยได 



 
๑๔๕ 

 

๗.ขอบขายรายวิชา 

๑. สถานการณการเมืองการปกครองไทย  

๒. รัฐธรรมนูญไทย 

๓. สถาบันพระมหากษัตริย 

๔. สถาบันนิติบัญญัติ 

๕. คณะรัฐมนตร ี

๖. สถาบันตุลาการ 

๗. องคกรตรวจสอบการใชอํานาจรัฐและองคกรอิสระ 

๙. ระบบการเลือกต้ัง 

๙. การบริหารราชการแผนดิน 

๑๐. ระบบความสัมพันธระหวางพระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครองของไทย 

 

๘. กิจกรรมการเรียนรู 

  การบรรยาย การระดมความคิด การฝกทักษะการวิเคราะห การคนควาเอกสารรายงาน 

การนําเสนอหนาช้ันเรียน และการใชสื่อประกอบการเรียนการสอน 

 

๙. สื่อประกอบการเรียนการสอน 

  เอกสารประกอบการสอน ตํารา หนังสือ สื่ออินเตอรเน็ต และเครื่องโปรเจ็คเตอรประกอบ

การบรรยาย 

 

๑๐. การประเมินผล 

  ดานจิตพิสัย 

  ความรวมมือ ความต้ังใจ มีสวนรวม มนุษยสัมพันธ รับผิดชอบรอยละ ๑๐ 

  ดานพุทธิพิสัย 

  ความรู ความเขาใจ การประยุกตใช การคนควา รายงาน การสอบกลางภาครอยละ ๒๐ 

  ดานทักษะวิสัย 

การวิเคราะห สังเคราะห ความพรอม ความเช่ียวชาญ และการแสดงออก รอยละ ๖๐  

สอบปลายภาคเรียน        รอยละ ๖๐ 

  รวมทั้งหมด      รอยละ ๑๐๐ 

 

 

 



 
๑๔๖ 

 

๑๑. เกณฑการประเมินผล และระดับคะแนน 

  

เกณฑคะแนน ความหมาย ระดับ คาระดับ 

๙๑ - ขึ้นไป ดีเยี่ยม A ๔.๐ 

๘๖ - ๙๐ ดีมาก B+ ๓.๕ 

๘๑ - ๘๕ ดี B ๓.๐ 

๗๖ – ๘๐ พอใช C+ ๒.๕ 

๗๑ – ๗๕ คอนขางพอใช C ๒.๐ 

๖๖ – ๗๐ คอนขางออน D+ ๑.๕ 

๖๑ – ๖๕ ออน D ๑.๐ 

ต่ํากวา ๖๐ ไมผาน F ๐ 

 

๑๒. เอกสารประกอบการเรียนการสอน และแหลงคนควาขอมูล 

 ๑. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองของไทย 

 ๒. รายงานวิจัย ตํารา หนังสือ วารสารตาง ๆ  

 ๓. หนังสือพิมพรายสัปดาห รายวัน และรายเดือน 

 ๔. หองสมุดมหาวิทยาลัยตาง ๆ  

 ๕. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรในมหาวิทยาลัย 

๑๓. แผนการสอน 

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อท่ี

ใช  

ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการเมืองการปกครอง 

-ที่มาและความหมาย 

-รูปแบบการปกครอง 

-การปกครองแบบเผด็จการ 

-การปกครองแบบเผด็จการ 

-ประชาธิปไตยกับประเทศไทย 

-ปญหาการเมืองการปกครองของไทย 

- บรรยาย อธิบาย และยกตัวอยาง

ประกอบ 

- อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

- มอบหมายการทํารายงานกลุม 

-ระดมความคิดเห็น 

รัฐธรรมนูญ 

-ความหมายของรัฐธรรมนูญ 

-ความสําคัญของรัฐธรรมนูญ 

-ประเภทของรัฐธรรมนูญ 

- บรรยาย อธิบาย และยกตัวอยาง

ประกอบ 

- อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 



 
๑๔๗ 

 

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อท่ี

ใช  

-เน้ือหาสาระสําคัญของรัฐธรรมนูญ 

-ความเปนมาของรัฐธรรมนูญไทย 

-รัฐธรรมนูญฉบับตาง ๆ ของไทยในอดีต 

-สาระสําคัญแหงรัฐธรรมนูญฉบับที่ ๑๖ : พ.ศ. 

๒๕๔๐ 

-ประโยชนของการใชรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 

-ปญหาของรัฐธรรมนูญของไทย 

สถาบันพระมหากษัตริย 

-ความหมายตามรูปศัพท 

-ความหมายในทางการเมืองการปกครอง 

-สถานะของพระมหากษัตริยไทย 

-สถานะของพระมหากษัตริยในสังคมไทย 

-พระราชอํานาจของพระมหากษัตริย 

-พระมหากษัตริยภายใตรัฐธรรมนูญ 

-สิทธิของพระมหากษัตริยในระบอบประชาธิปไตย 

-ผูสําเร็จราชการแทนพระองคการสืบราชสมบัติ 

-ปญหาเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย 

- บรรยาย อธิบาย และยกตัวอยาง

ประกอบ 

- อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

สถาบันนิติบัญญัติ 

-ความเปนมาของรัฐสภาไทย 

-อํานาจหนาที่ของรัฐสภา 

-ความสัมพันธระหวางฝายนิติบัญญัติกับฝาย

บริหาร 

-การประชุมสภา 

-ญัตติ 

-การตราพระราชบัญญัติหรือพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญ 

-การตราพระราชกําหนด 

-กระทูถาม 

- บรรยาย อธิบาย และยกตัวอยาง

ประกอบ 

- อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 



 
๑๔๘ 

 

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อท่ี

ใช  

-การเปดอภิปรายทั่วไป 

-สภาผูแทนราษฎร 

-วุฒิสภา 

-อํานาจและหนาที่ 

-ปญหาของนิติบัญญัติ 

คณะรัฐมนตร ี

-ที่มาและความหมาย 

-กระบวนการในการจัดต้ังคณะรัฐมนตร ี

-ประเภทของรัฐมนตรี 

-คณะรัฐมนตรีภายใตรัฐธรรมนูญฉบับใหม 

-คุณสมบัติของรัฐมนตร ี

-การพนจากตําแหนงของคณะรัฐมนตร ี

-อํานาจหนาที่ของคณะรัฐมนตร ี

-บทบาทและหนาที่ของนายกรัฐมนตรี 

-ความรับผิดชอบของคณะรัฐมนตร ี

-ปญหาที่เกิดจากการที่รัฐบาลขาดเสถียรภาพและ

ความชอบธรรมที่มีตอการเมืองไทย 

-ปญหาของคณะรัฐมนตรี 

- บรรยาย อธิบาย และยกตัวอยาง

ประกอบ 

- อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

สอบกลางภาค   

สถาบันตุลาการ 

-ความหมายของศาล 

-ความเปนมาของศาลไทย 

-ศาลตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 

๒๕๔๐ 

-ระบบศาลของประเทศไทย 

-ศาลรัฐธรรมนูญ 

-ศาลยุติธรรม 

-แผนภูมิของศาลยุติธรรม 

- บรรยาย อธิบาย และยกตัวอยาง

ประกอบ 

- อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 



 
๑๔๙ 

 

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อท่ี

ใช  

-ศาลปกครอง 

-แผนภูมิกระบวนการพิจารณาคดีปกครอง 

-ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง

การเมือง 

-ศาลทหาร 

-ปญหาสถานบันตุลาการ 

องคกรตรวจสอบการใชอํานาจรัฐและองคกร

อิสระ 

-ประเภทองคกร 

-คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติ 

-คณะกรรมการการเลือกต้ัง 

-คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

-ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 

-คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

-คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศนแหงชาติ (กสช.) 

-คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) 

-สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

-องคกรอิสระดานสิ่งแวดลอม 

-องคกรอิสระคุมครองผูบริโภค 

-ปญหาขององคกรตรวจสอบการใชอํานาจรัฐและ

องคกรอิสระ 

- บรรยาย อธิบาย และยกตัวอยาง

ประกอบ 

- อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

พรรคการเมืองและกลุมผลประโยชน 

-ความหมายพรรคการเมือง 

-ระบบพรรคการเมือง 

-บทบาทของพรรคการเมือง 

-ลักษณะสําคัญของพรรคการเมือง 

- บรรยาย อธิบาย และยกตัวอยาง

ประกอบ 

- อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 



 
๑๕๐ 

 

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อท่ี

ใช  

-หนาที่และความรับผิดชอบของพรรคการเมือง 

-ความสําคัญของพรรคการเมือง 

-ความเปนมาของพรรคการเมืองไทย 

-การจัดต้ังพรรคการเมือง 

-การรวมพรรคการเมือง 

-การเลิกหรือยุบพรรคการเมือง 

-ประชาชนมีสวนรวมในพรรคการเมือง--บทบาท

ของกลุมผลประโยชน 

-ประเภทของกลุม 

-การแบงกลุมตามลักษณะของกิจกรรม 

-ลักษณะกลุมผลประโยชนไทย 

-ปญหาพรรคการเมืองและกลุมผลประโยชน 

๐ 

การเลือกต้ัง 

-ความสําคัญ 

-คุณประโยชนของการเลือกต้ัง 

-หนาที่การไปใชสิทธิเลือกต้ัง 

-ประวัติการเลือกต้ังของไทย 

-การเลือกต้ังตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 

-คุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกต้ัง 

-บุคคลตองหามมิใหใชสิทธิเลือกต้ังการเสียสิทธิ

เลือกต้ัง 

-บุคคลที่ใชสิทธิเลือกต้ังนอกอาณาจักร 

-ขอหามผูสมัครรับเลือกต้ังในระหวางหาเสียง

เลือกต้ัง 

-การสนับสนุนการเลือกต้ังโดยรัฐ 

-องคกรที่เกี่ยวของกับกระบวนการเลือกต้ังของไทย 

-เจาพนักงานดําเนินการเลือกต้ัง 

-การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการ

เลือกต้ัง 

- บรรยาย อธิบาย และยกตัวอยาง

ประกอบ 

- อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 



 
๑๕๑ 

 

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อท่ี

ใช  

-บัญชีรายช่ือภาคและจังหวัดตามประกาศนาย

ทะเบียนพรรคการเมือง 

-การเลือกต้ังที่ไมประสบผลสําเร็จ 

-ปญหาระบบการเลือกต้ัง 

๑ 

การบริหารราชการแผนดิน 

-แนวคิดเกี่ยวกับหลักการจัดระเบียบการบริหาร

ราชการแผนดิน 

-ความเปนมาของการบริหารราชการแผนดินของ

ไทย 

-การบริหารราชการแผนดินในปจจุบัน 

-การบริหารราชการสวนกลาง 

-การบริหารราชการสวนภูมิภาค 

-การบริหารราชการสวนทองถ่ิน 

-องคการบริหารสวนจังหวัด 

-เทศบาล 

-องคการบริหารสวนตําบล 

-กรุงเทพมหานคร 

-เมืองพัทยา 

-ปญหาการบริหารราชการแผนดิน 

- บรรยาย อธิบาย และยกตัวอยาง

ประกอบ 

- อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

๒ 

พระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครองของ

ไทย 

-พระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครอง 

-มุมมองเรื่องพระพุทธศาสนากับสังคม 

-หลักธรรมที่เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง 

-ประชาธิปไตยกับอธิปไตย ๓ ในพระพุทธศาสนา 

-สังคมสงฆสังคมตัวอยาง  

-ปญหาความสัมพันธระหวางพระพุทธศาสนากับ

การเมืองการปกครองของไทย 

- บรรยาย อธิบาย และยกตัวอยาง

ประกอบ 

- อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 



 
๑๕๒ 

 

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อท่ี

ใช  

๓ 

นําเสนอรายงานประจําวิชาการเมืองกับการ

ปกครองของไทย 

-นําเสนอรายงาน 

-ถาม-ตอบประเด็นที่ทํารายงาน 

๔ 

สรุปเ น้ือหา ต้ังแตสัปดาหที่  ๑ เพื่ อให นิสิตได

มองเห็นภาพรวมของเน้ือหาวิชาทั้งหมด 

- บรรยาย อธิบาย และยกตัวอยาง

ประกอบ 

- อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

๕ 

สอบปลายภาค  

 
คณุภาพของแผนการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองของไทย 

 

แผนการจัดการเรียนการสอนท่ี 
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทานท่ี 

สรุป    
 แปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
คา 
IOC 

แปล
ผล 

แผนการจัดการเรียนการสอน ๑ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐ ใชได 

แผนการจัดการเรียนการสอน ๒ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐ ใชได 

แผนการจัดการเรยีนการสอน ๓ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐ ใชได 

แผนการจัดการเรียนการสอน ๔ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐ ใชได 

แผนการจัดการเรียนการสอน ๕ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐ ใชได 

แผนการจัดการเรียนการสอน ๖ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐ ใชได 

แผนการจัดการเรียนการสอน ๗ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐ ใชได 

แผนการจัดการเรียนการสอน ๘ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐ ใชได 

แผนการจัดการเรียนการสอน ๙ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐ ใชได 

แผนการจัดการเรียนการสอน ๑๐ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐ ใชได 

 



๑๕๓ 
 

ประวัตินกัวิจัย 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

 

 

๑. ชื่อ - นามสกุล  
 ๑.๑ ภาษาไทย  ดร.ธงชัย สิงอุดม 
 ๑.๒ ภาษาอังกฤษ  Dr.Tongchai singudom 
๒. ตําแหนงทางวิชาการ รองผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆเลย 
๓. ตําแหนงการบริหาร กรรมการบริหารหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร                     
๔. สังกัดหนวยงาน/คณะ วิทยาลัยสงฆเลย 
๕. ท่ีอยูท่ีติดตอได 
 บานเลขที่  ๑๑๙   หมูที่  ๕  ตรอก/ซอย -  ถนน - 

 แขวง/ตําบล  ศรีสองรัก เขต/อําเภอ เมอืง 
 จังหวัด        เลย รหสัไปรษณีย ๔๒๑๐๐ 
 โทรศัพท      - โทรสาร - 
 โทรศัพทมือถือ  ๐๘๕-๗๔๐๙๖๘๑ อีเมล  thongchai_07@hotmail.co.th 
๖. วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก (รัฐประศาสนศาสตร) 
๗. สาขาวิชาท่ีเชี่ยวชาญ   รัฐประศาสนศาสตร 
  



๑๕๔ 
 

ประวัตินกัวิจัย 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

 

 

๑. ชื่อ - นามสกุล  
 ๑.๑ ภาษาไทย  ดร.สามารถ บุญรัตน 
 ๑.๒ ภาษาอังกฤษ  Dr.Samart Boonrat 
๒. ตําแหนงทางวิชาการ อาจารยประจําวิทยาลัยสงฆเลย 
๓. ตําแหนงการบริหาร กรรมการหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร                     
๔. สังกัดหนวยงาน/คณะ วิทยาลัยสงฆเลย 
๕. ท่ีอยูท่ีติดตอได 
 บานเลขที่  ๖/๑   หมูที่  ๗  ตรอก/ซอย -  ถนน - 

 แขวง/ตําบล  พวงพรมคร เขต/อําเภอ เคียนซา 
 จังหวัด        สุราษฏรธานี รหสัไปรษณีย ๘๔๑๖๐ 
 โทรศัพท      - โทรสาร - 
 โทรศัพทมือถือ  ๐๘๙-๒๙๐๙๗๗๕ อีเมล sboonrut@gmail.com 
๖. วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก (รัฐประศาสนศาสตร) 
๗. สาขาวิชาท่ีเชี่ยวชาญ   รัฐประศาสนศาสตร 
  



๑๕๕ 
 

ประวัตินกัวิจัย 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

 

 

๑. ชื่อ - นามสกุล  
 ๑.๑ ภาษาไทย  นายธีระวัฒน  แสนคํา 
 ๑.๒ ภาษาอังกฤษ  Mr. Teerawatt  Sankom   
๒. ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
๓. ตําแหนงการบริหาร อาจารยประจาํหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  

๔. สังกัดหนวยงาน/คณะ วิทยาลัยสงฆเลย 
๕. ท่ีอยูท่ีติดตอได 
 บานเลขที่  ๑๒๗   หมูที่  ๗  ตรอก/ซอย -  ถนน - 

 แขวง/ตําบล  โนนเมือง เขต/อําเภอ นากลาง 
 จังหวัด        หนองบัวลําภู รหสัไปรษณีย ๓๙๑๗๐ 
 โทรศัพท      - โทรสาร - 
 โทรศัพทมือถือ  ๐๘๙-๗๑๓๒๑๐๓ อีเมล  teerawattano@hotmail.com 
๖. วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (ประวัติศาสตร) 
๗. สาขาวิชาท่ีเชี่ยวชาญ   พุทธศิลป  วัฒนธรรม  และการจัดการทองเที่ยว 

 
  



สรุปโครงการวิจัย 
 

สัญญาเลขท่ี ว.๑๓๓/๒๕๕๘ 

ชื่อโครงการ รูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองไทยดวยหลักอริยสัจของนิสิตระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร  
หัวหนาโครงการ ดร.ธงชัย สิงอุดม และคณะ รองผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆเลย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย มือถือ 0857409681 E-mail : thongchai_07@hotmail.co.th 

ความเปนมาและความสําคัญ 

 การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองไทยดวยหลักอริยสัจของ

นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร” เกิดจากการมองเห็นคุณคาและศักยภาพที่จะสามารถจะ

พัฒนาการเรียนการสอนวิชาการเมืองการปกครองไทยของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร ให

สามารถจะกําหนดหลักการและกระบวนวิธีการที่จะนําไปสูการวิเคราะหอยางมีเหตุผลดวยการนําหลัก

อริยสัจทั้ง ๔ ประการ ไดแก ทุกข คือ การกําหนดปญหาทางการเมืองการปกครอง ที่ชวยใหผูสอนกําหนด

บทเรียน การนําเสนอปญหาอยางละเอียด และชวยใหผูสอนชวยผูเรียนใหไดศึกษาพิจารณาดูปญหาที่

เกิดข้ึนดวยตนเอง สมุทัย คือ การต้ังสมมติฐานเพื่อหาคําตอบ ทําใหผูสอนชวยใหผูเรียนใหไดพิจารณาดวย

ตัวเองวาสาเหตุของปญหา และผูสอนชวยผูเรียนใหไดเกิดความเขาใจและตระหนักวาในการแกปญหาใด ๆ 

นิโรธ คือ การทดลองเก็บขอมูลหรือการกําหนดเปาหมายใหชัดเจน ใชเทคนิคการแบงงานและการทํางาน

เปนกลุมและเสนอแนะวิธีการจดบันทึกขอมูลผูสอน และมรรค คือการวิเคราะหขอมูลและอุปสรรค รวมทั้ง

การวิเคราะหแนวทางแกไขปญหาทางการเมืองการปกครองเปนการชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจ  

วัตถุประสงคโครงการ 

๑. เพื่อศึกษาพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองไทยดวยหลักอริยสัจของนิสิต

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร  

๒. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองไทยดวยหลักอริยสัจของ

นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร  

๓. เพื่อเสนอรูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองไทยดวยหลักอริยสัจของนิสิต

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร  

ผลการวิจัย 

๑. การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองไทยดวยหลักอริยสัจของนิสิต

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร พบวา คะแนนเฉลี่ยของนิสิตจากการประเมินพฤติกรรมกอนกิจกรรม

การเรียนการสอนที่เรียนในรายวิชาการเมืองการปกครองไทยดวยหลักอริยสัจเทากับ ๒.๔๕ และสวนคา

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ ๐.๒๘ คิดเปนรอยละ ๖๑.๒๕ ของคะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน  และ คะแนนเฉลี่ย

ของนิสิตจากการประเมินพฤติกรรมหลังกิจกรรมการเรียนการสอนที่เรียนในรายวิชาการเมืองการปกครอง
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ไทยดวยหลักอริยสัจเทากับ ๓.๕๓ และสวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ ๐.๑๖ คิดเปนรอยละ ๘๘.๐๐ 

ของคะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน 

๒. ผลสัมฤทธ์ิการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองไทยดวยหลักอริยสัจของนิสิต

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร พบวา  

๑) คาคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิการเรียนการสอนรายวิชา

การเมืองการปกครองไทยดวยหลักอริยสัจ กอนเรียนเทากับ ๒.๔๕ และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 

๐.๒๘ คิดเปนรอยละ ๖๑.๗๕ จากคะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน และคาคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบ

เพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองดวยหลักอริยสัจ หลักเรียนเทากับ ๓.๕๓  

และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ ๐.๑๖ คิดเปนรอยละ ๘๗.๗๕ จากคะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน 

๒) ผลสัมฤทธ์ิการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองดวยหลักอริยสัจกอนเรียนมี

คาเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ ๒๔.๗๐ คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ ๓.๑๖ และคาเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ

๓๕.๑๐ และหลังเรียนเทากับ ๑.๕๙ เมื่อนําไปทดสอบความแตกตางดวยสถิต t พบวา ผลสัมฤทธ์ิการเรียน

การสอนรายวิชาการเมืองการปกครองไทยดวยหลักอริยสัจหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิตที่ ๐.๐๕  

๓) คะแนนคาเฉลี่ยจากการประเมินผลระหวางจัดแผนการเรียนการสอนรายวิชาการเมือง

การปกครองดวยหลักอริยสัจ ทั้ง ๑๐ แผนการเรียนรู มีคาเทากับ ๖๑.๗๕ คิดเปนรอยละ ๖๑.๗๘ ของ

คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน และผลทดสอบการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนมีคาเฉลี่ยเทากับ 

๒.๔๕ คิดเปนรอยละ ๘๗.๗๕ ของคะแนนเต็ม ๔๐ ดังน้ันผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนรายวิชาการ

การเมืองการปกครองดวยหลักอริยสัจของนิสิตช้ันที่ ๔ จํานวน ๑๐ รูป/คน วิทยาลัยสงฆเลย มีคา

ผลสัมฤทธ์ิการเรียนการสอนเทากับ ๖๑.๗๕/๘๗.๗๕ ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 

๓. รูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองไทยดวยหลักอริยสัจของนิสิตระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร พบวา  

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน พบวา การสรางความเขาใจตอประเด็นการเรียนการสอนที่มี

ความสําคัญตอองคความรูพื้นฐาน การวางแผนมีความครอบคลุมประเด็นแตละปญหาการเมืองการ

ปกครองของไทย การจัดตารางการเรียนการสอนมีความเหมาะสม สถานที่มีความเหมาะสมตอการเรียน

การสอนโดยหองขนาดใหญ ระบบการวัดและประเมินผลมีความชัดเจนที่สามารถทําใหเกิดความสบายใจ 

ความพรอมของอาจารยที่มีสําคัญอยางมากตอการมีสวนรวมของนิสิต ความพรอมของนิสิต หรือการ

เตรียมตัวในการเรียนอยูที่การทําความเขาใจตอลําดับการจัดแผนการเรียนรูอยางมีข้ันตอน ระยะเวลาใน

การเรียนการสอน ทําใหเกิดการวิเคราะหตอความเครียด และความเบื่อหนอยของนิสิตจึงตองมีกิจกรรม

สอดแทรกตลอดเวล การบรรยายเปนไปตามลําดับซึ่งจะตององคความรูพื้นฐานของนิสิตแตละคนวาเปน

อยางไร สื่อการสอนสามารถเขาใจไดงายโดยเฉพาะเอกสารจะตองไมมากจนเกินไป 
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  รูปแบบการวิเคราะหตามหลักอริยสัจสี่ พบวา การนําเสนอลักษณะทางปญหาทางการเมืองการ

ปกครองของไทยซึ่งอาจารยผูสอนจะตองยกตัวอยางในแตละประเด็นเพื่อกําหนดลักษณะของปญหาใน

ช่ัวโมงแรก  จากการจดบันทึกในสมุดของนิสิตทําใหสามารถกําหนดขอบเขตของปญหาที่มีเปาหมายของ

การวิเคราะหสาเหตุของปญหาทางการเมืองการปกครองไทย  เปาหมายหรืออุดมการณทางการเมืองการ

ปกครองไทยไดอยางชัดเจน เปนลักษณะของจินตนาการทางความคาดหวังที่ตองการใหเกิดข้ึนซึ่งอาจจะไม

ตรงกับเปาหมายเชิงเน้ือหาที่ระบุไว แตอยางนอยจะตองสรางความคิดสรางสรรคบนความตองการของ

นิสิตเปนพื้นฐานสําคัญ การสรางทางเลือกจากการวิเคราะหกระบวนการขางตนทําใหเห็นภาพ

ความสัมพันธที่ชัดเจนข้ึนซึ่งอาจจะตองใหสรางตารางสําหรับการวิเคราะหแบบเช่ือมโยงลักษณะของ

ขอความสั้น ๆ ที่บงบอกถึงประเด็นแนวทางแกไขไดอยางชัดเจนพรอมกับการอธิบายถึงองคประกอบและ

กระบวนการแกไขไดอยางไดเปนรูปธรรม 

รูปแบบการระดมความคิดแบบกลุม พบวา การจัดกลุม ๓-๔ รูป/คน เพื่อใหสะดวกตอการ

แลกเปลี่ยนความรูไมมากไมนอยจนเกินไป ระบบการระดมความคิดทุกคนในกลุมจะตองมีความคิดเห็นตอ

ประเด็นปญหาอยางนอยคนละ ๑ ประเด็นคําถามไดอยางนาสนใจ การสรางกติกาตอการโตแยงประเด็น

กันในกลุมจะตองเปดโอกาสไดอยางเต็มที่ตอการเสนอความคิดเห็นของทุกคนในกลุมไดอยางอิสระ  การ

นําเสนอในขอตกลงและองคความรูที่ไดจะตองใหเกิดการพิจารณากอน เพื่อใหเกิดกระบวนนําเสนอไป

ตามลําดับ การตกผลึกทางความคิดจากการโตแยงและถกเถียงใหนิสิตทุกคนจดประเด็นที่ไดตาม

กระบวนการของการวิเคราะหตามหลักอริยสัจใหทุกคนสามารถเปดประเด็นใหม ๆ ที่สอดคลองกับ

ประเด็นที่กําหนดใหตองวิเคราะห และสามารถเปนผูนํากลุมที่จุดชนวนทางความคิดใหกับเพื่อนในกลุมได 

รูปแบบการสรุปประเด็นปญหา พบวา นิสิตสามารถสรุปประเด็นตามลักษณะของปญหาที่มี

ขอความสั้น ๆ ในการอธิบายตามหลักอริยสัจตามลักษณะปญหาที่เกิดข้ึน รูจักตีความใหม ๆ ใหเขากับ

สถานการณที่เปนจริงพรอมกับอธิบายเช่ือมโยง และเกิดขอสรุปที่เปนประเด็นสําคัญได เชน การสรุปและ

สังเคราะหจัดความรุนแรงของแตละปญหา การสรุปวิกฤติปญหาทางเมืองการปกครองไทยใหเปนโอกาสใน

การเรียนรูจัดกลุมประเด็นสาเหตุปญหาทางการเมืองการปกครองไทยไดอยางเปนระบบ การสรปุเปาหมาย

หรืออุดมการณทางการเมืองการปกครองไทยไปในทิศทางเดียวกัน การสรุปแนวทางแกไขปญหาทาง

การเมืองการปกครองไทยไดอยางเปนรูปธรรม และสรุปประเด็นปญหาไดดวยตนเอง อธิบายถึง

ความสัมพันธระหวางประเด็นปญหากับสาเหตุทางการเมืองการปกครองไทยได 

จากผลการตรวจสอบรูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองไทยดวยหลัก

อริยสจัของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร พบวา นิสิตที่เรียนตามรูปแบบแผนการเรียนการสอน

รายวิชาการเมืองการปกครองดวยหลักอริยสัจโดยรวมทุกดาน อยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยอยูที่ ๔.๐๕  เมื่อ

พิจารณารายขอ พบวา ดานรูปแบบการวิเคราะหตามหลักอริยสัจสี่มากที่สุดรองลงมาดานรูปแบบการสรุป
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ประเด็นปญหามีคาเฉลี่ยอยูที่ ๔.๑๐ ดานรูปแบบการจัดการเรียนการสอนมีคาเฉลี่ยอยูที่ ๔.๐๓  และดาน

รูปแบบการระดมความคิดแบบกลุมมีคาเฉลี่ยอยูที่ ๓.๙๓ ทั้งหมดอยูในระดับมาก 

การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

๑. อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร วิทยาลัยสงฆเลย สามารถนําแผนการเรียนการ

สอนไปใชในกิจกรรมอยางใดหน่ึงในการสอนวิชาการเมืองการปกครองของไทยหรือนําไปประยุกตใน

รายวิชาอื่น ๆ เน่ืองจากแผนการเรียนการสอนผานการตรวจสอบ การประเมินผลดวยวิธีการตาง ๆ เปน

แนวทางสําหรับการเขาถึงองคความรูผานการวิเคราะหปญหา วิเคราะหสาเหตุของปญหา วิเคราะห

อุดมการณ และวิเคราะหแนวทางการแกไขปญหาที่เกิดอยางเปนระบบเพื่อใหนิสิตนํารูปแบบไปใชใหเกิด

ประโยชนของตนเองตอไป 

  ๒. สามรถจัดการเรียนการสอนดวยการสรางสิ่งแวดลอมตอการเรียนการสอนเพื่อไมใหนิสิตเกิด

แรงเสียดทานทางอารมณเพราะใชเวลาในการสอนมากซึ่งอาจจะปรับประยุกตในการใชสื่อประกอบการ

สอน สื่อประเภทอื่น ๆ รวมทั้งจัดกิจกรรมในแตละช่ัวโมงเพื่อปรับเปลี่ยนอิริยาบถและปรับอารมณไปสู

สภาพแหงการเรียนรูไดงายข้ึน 

 ๓. สามารถนํารูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองไทยดวยหลักอริยสัจไปใช

ทางดานอาจารยผูสอนควรทําความเขาใจในบริบทชองแตละรูปแบบและแตละเน้ือหาใหเกิดความเขาใจ

สูงสุด มีความเหมาะสมตอสภาพแวดลอม เหมาะสมตอสื่อการเรียนการสอน รวมทั้งจัดแหลงการเรียน

สืบคนขอมูลใหสะดวกมากที่สุด ที่สําคัญการนํารูปแบบการเรียนการสอนจะตองมีการประเมินเปนระยะ ๆ 

เพื่อปรับแผนการเรียนการสอนไปตามบรรยากาศและระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอนตอไป 

 


