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         บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 

 จากการที่ไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาการเรียนรูจากแหลง
เรียนรูในทองถ่ิน โดยใชปญญา 3 สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชา ส 40205 ชีวิตกับ
การคนพบ หนวยการเรียนรูที่ 3 เร่ืองการเรียนรูกระบวนการผลิตจากแหลงเรียนรูในทองถ่ินโดยใช
ปญญา 3   ผูวิจัยไดกําหนดสาระสําคัญของเนื้อหาไว 8 ประการ ดังนี้   
            2.1 แนวคดิพืน้ฐานที่เกี่ยวกบัการเรียนรู  
            2.2  แหลงเรียนรูในทองถ่ิน  
           2.3  แนวคดิพืน้ฐานที่เกี่ยวของกับการเรียนรูตามแนวพทุธศาสนา 
            2.4  ทฤษฎีการศึกษาที่เกีย่วของ  
            2.5  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
            2.6 หลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรยีนปราจิณราษฎรอํารุง 
อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบรีุ 
            2.7 รายวิชา ส 40205 ชีวิตกับการคนพบ  
             2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวของ                           

      
2.1  แนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวกับการเรียนรู 
 
 2.1.1 ความหมายของการเรียนรู  
        ความหมายของการเรียนรู ไดมีนักการศึกษาหลายทานอธิบายความหมายของการเรียนรูไว 
  ตาง ๆ  กัน ดังนี้ 
        พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542  (2546,  หนา 969)   อธิบายความหมายของการ
เรียนรูวา หมายถึงเขาใจความหมายของสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยประสบการณ     
        เกษม วัฒนชัย  (2546,  หนา 12)  ใหความหมายของการเรียนรูวา เปนกระบวนการที่ทาํใหเกิด
การเปลี่ ยนแปลงในตัวผู เรียน  ทําให รูมากขึ้น  ทําอะไรไดมากขึ้น  มีวิ ธีการมองที่ รอบดาน  
        ทิศนา แขมมณี  (2545,  หนา 12)  อธิบายความหมายของการเรียนรูวา เปนกระบวนการที่มี 
ความสัมพันธเกี่ยวของกับจิตใจของบุคคลในการรับรูส่ิงเราตาง ๆ และพยายามสรางความหมายของสิ่ง
เราหรือประสบการณที่ตนไดรับ เพื่อใหเกิดความเขาใจในประสบการณนั้น  โดยอาศัยกระบวนการทาง
สังคมเขามาชวย   
       สุมน อมรวิวัฒน (2544 , หนา19;อางถึงใน  สุวิทย มูลคํา,2544, หนา47-48)ใหความหมายของ
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การเรียนรูไวดังนี้  คือ  พัฒนาการรอบดานของชีวิต มีองคประกอบ  ปจจัย  และกระบวนการที่
หลากหลาย   คือ 1.การรับรู (Perception) ขอมูลขาวสารและองคความรูตางๆ จากแหลงความรูที่
หลากหลาย  2.การเขาใจ (Comprehension) ผูเรียนสามารถมองเห็นความหมายและความเชื่อมโยง
สัมพันธกันของสิ่งตางๆ ที่ตนรับรู  3.การปรับเปลี่ยน (Transformation)ไดแก การเปลี่ยนแปลงดานวิธี
คิด (Conceptualization)  การเปลี่ยนแปลงระบบคุณคา(Values) และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
(Behavior) ในสิ่งที่รับรูและมีความเขาใจแลวเปนอยางดี   
        อาภรณ ใจเที่ยง(2546, หนา 14) ใหความหมายของการเรียนรูไววา  การเรียนรู คือ กระบวนการ
ที่บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางคอนขางถาวร อันเนื่องมาจากประสบการณหรือการฝกหดั  
        สุชาติ ศิริสุขไพบูลย (2528, หนา 2) ไดใหความหมายวา การเรียนรูคือการที่บุคคลไดเกิดการ
เปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมที่คอนขางถาวร ภายใตสถานการณและเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สามารถ 
สังเกตได 
        ศิรินันท เพชรทองคํา และคณะ (2521, หนา 1) ไดอธิบายไวดังนี้ การเรียนรูคือ การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมที่แสดงออกมาซึ่งมีผลมาจากประสบการณ และความพรอมทางวุฒิภาวะ 

        ไพบูลย เทวรักษ (2540, หนา 10) ไดใหความหมายดังนี้ การเรียนรู หมายถึงการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมซึ่งสืบเนื่องจากประสบการณหรือการฝกหัด และเปนการเปลี่ยนแปลงที่คอนขางถาวร        
        สุชา จันทนเอม และสุรางค จันทนเอม (ม.ป.ป, หนา 2-4 ) ไดสรุปวา การเรียนรูคือ การที่ 
รางกายตอบสนองตอส่ิงแวดลอม สามารถปรับตัวอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมได  
        จําเนียร ชวงโชติ และคณะ (2515,  หนา 11) ไดสรุปวา การเรียนรูเกิดขึ้นจากประสบการณหรือ
การรับรูมากอน   
        ฮิลการด และ โบเออร (Hilgard and Bower,1998, p.26; อางถึงใน จําเนียร ชวงโชติ และคณะ
,ม.ป.ป,   หนา  2) ใหความหมายของการเรียนรูวา เปนขบวนการอยางหนึ่งมีผลทําใหพฤติกรรมมีการ 
เปล่ียนแปลงไปจากเดิม เปนผลจากประสบการณและการฝกปฏิบัติซํ้า ๆ ในสถานการณเดิม      
        แกรี่ และคิงสเลย  (Garry and  Kingsley,1978, p.31; อางถึงใน จําเนียร ชวงโชติ และคณะ,  
ม.ป.ป, หนา 3)  ใหความหมายการเรียนรู 3 ประการ คือ 1. เกิดขึ้นได ตองมีวัตถุประสงคหรือแรงจูงใจ  
2.รางกายพยายามตอบสนองหลาย ๆ ทางเพื่อหาทางแกไขปญหา  3. การตอบสนองที่ถูกตองจะเปนโดย
บังเอิญการคิดมากอนก็ตามจะชวยใหเกิดการกระทําใหม หรือการกระทําเดิมเปลี่ยนแปลง 
        เอช เจ  คลอชเมียร  (H.J. Klausmeier,1969, p.31; cited in  Jayaswal, 1974, หนา 342) ให
ความหมายการเรียนรูวา เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม เปนผลมาจากประสบการณการ
ทํากิจกรรม การอบรม การสังเกต และส่ิงตาง ๆ ซ่ึงไมใชจากการใชกําลัง การบาดเจ็บ การเจ็บปวย 
ความเหน็ดเหนื่อย หรือการใชยาเสพติด เปนตน 
        ดับบลิว ซี มอรส และ จี เอ็ม วิงโก (W.C. Mores and G.M. Wingo,1970,p.253; cited in 
Jayaswal ,1974, p. 342) ใหความหมายของการเรียนรูวา  คือการเปลี่ยนแปลงศักยภาพของบุคคล ๆ 
หนึ่งในการมองเห็น ความรูสึก และการกระทําที่ผานประสบการณตาง ๆ เชน ความเขาใจ ความคิด 
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อารมณ และการเคลื่อนไหว 
        มอริส แอล บริคจ  (Morris L. Brigge,1970, p.293; cited in Sitaram Jayaswal,1974,หนา 343) 
ใหความหมายของการเรียนรูวา คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตของคน ๆ หนึ่งโดยเฉพาะ ไมได
เกี่ยวกับพันธุกรรม  การเปลี่ยนแปลงสามารถเห็นไดอยางชัดเจน แสดงออกทางพฤติกรรม การรับรู 
หรือ การกระตุนจากสิ่งเรา 
        สีตาราม จายาสเวล (Sitaram Jayaswal,1974,หนา 343) ไดสรุปความหมายของการเรียนรูวา 
การดํารงชีวิตคือการเรียนรู และการเรียนรูคือการดํารงชีวิตนั่นเอง 
        จากนิยามและความหมายของการเรียนรูดังกลาว สรุปไดวา การเรียนรู คือ การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผูเรียน ที่เกิดจากการที่สมองไดรับประสบการณ และการฝกปฏิบัติที่ซํ้า ๆ โดยไดรับการ
กระตุนจากสิ่งเราในการทํากิจกรรม การอบรม การสังเกต ฯลฯ มีการเพิ่มขึ้นของความรู ความเขาใจที่
สามารถอธิบายได ทํากิจกรรมตามที่ไดเรียนรูมา พัฒนาความคิดสรางสรรคเพิ่มขึ้นได มองเห็น
คว ามหมายและความ เชื่ อมโยงสั มพันธ ของสิ่ ง ต า ง  ๆ  จ ากแหล ง เ รี ยน รู ที่ หล ากหลาย  
มีความสัมพันธกับวุฒิภาวะของผูเรียน เปนสิ่งที่เกิดขึ้นถาวร  สามารถนําการเรียนรูไปประยุกตใชได
อยางแทจริง 
  2.1.2 ความสําคัญของการเรียนรู 

นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของความสําคัญของการเรียนรู  ดังนี้ 
        สุมน อมรวิวัฒน (2544 ก,  หนา 6)  สรุปความสําคัญของการเรียนรูวา เปนกิจกรรมที่สําคัญ
อยางหนึ่งของชีวิต แสดงวาบุคคลนั้นมีความเจริญเติบโต เปนหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา 
        พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต 2539, หนา 13-14)  กลาวถึงความสําคัญของการเรียนรูวา มนุษย
จะตองเอาการเรียนรูเปนหลักของการดําเนินชีวิต จึงไดช่ือวาเปนผูประเสริฐ 
        ชัยอนันต สมทุวณิช (2541, หนา 3) กลาววาการเรียนรูมคีวามสําคัญคือ ทําใหรูทันการ
เปล่ียนแปลงของโลก ไมตกเปนเหยื่อและไดประโยชน  
        วิศรุต เละวิถี (2543,หนา 1) กลาววาความสําคัญของการเรียนรูไมไดอยูที่การเรียนรูเนื้อหาสาระ
เพียงอยางเดยีวแตตองรูกระบวนการเรยีนรูดวย  

 สรุปไดวาการเรียนรู มีความสําคัญอยางยิ่งตอมนุษย การจัดการเรียนรูตองเนนมนุษยเปน
ศูนยกลางของการพัฒนา เพราะทําใหมนุษยมีการเจริญเติบโตทางดานสติปญญา เปนสิ่งที่สามารถฝก
และพัฒนาได จําเปนอยางยิ่งที่จะตองใหความสําคัญและกระตุนใหผูเรียนมีการพัฒนาการอยางตอเนื่อง
และสม่ําเสมอ  ผูสอนที่ดีตองกระตุนใหผูเรียนสามารถเกิดกระบวนการเรียนรูไดดวยตนเอง โดยเปนผู
อํานวยความสะดวกและชี้แนะใหผูเรียนไดมีโอกาสแสดงศักยภาพออกมาใหมากที่สุด 
 2.1.3 ลักษณะการเรียนรู 
                 นักการศึกษาหลายทานอธิบายลักษณะการเรียนรูของมนุษยในลักษณะตาง ๆ กัน คือ 
        ทิศนา แขมมณี (2545,  หนา 12-14)  กลาวถึงลักษณะการเรียนรูวา เปนกระบวนการทาง 
สติปญญา หรือสมอง  (A Cognitive Process) ซ่ึงบุคคลใชสรางความเขาใจสิ่งตาง ๆ  เปนการจัดกระทํา 
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(Acting on) ตอขอมูลและประสบการณมิใชเพียงการรับ (Taking in)  เปนประสบการณสวนตัว 
( Personal Experience ) ที่ไมมีผูทําแทนได  เปนกระบวนการทางสังคม (A Social Process) ส่ิงแวดลอม
มีอิทธิพลตอการเรียนรู ปฏิสัมพันธทางสังคมสามารถกระตุนและขยายขอบเขตความรู เกิดขึ้นไดทั้งจาก
การคิด การกระทํา การแกปญหาและการศึกษาตาง ๆ ผูเรียน สนุก (Active and Enjoyable) ผูกพัน ใฝรู 
ทาทายใหอยากเรียนรูในสิ่งที่ยาก  สภาพแวดลอมที่เหมาะสม (Nurturing Environment ) เอ้ืออํานวยให
เกิดการเรียนรูไดดี  เกิดขึ้นไดทุกเวลา ทุกสถานที่ (Anytime and Anyplace) การเปลี่ยนแปลง (Change)  
มีผลทั้งทางดานเจตคติ ความรูสึก ความคิด การกระทํา เปนกระบวนการตลอดชีวิต (A Lifelong 
Process) 
        เร่ืองจากปก (2543,  หนา 15-16) กลาวถึงลักษณะการเรียนรูไววา  เกิดขึ้นไดทุกที่ ทุกเวลา 
ผูเรียนสามารถศึกษาไดจากสื่อทันสมัยตาง ๆ ไมวาจะเปนอินเตอรเน็ต เทคโนโลยีมัลติมีเดีย  ทําใหการ
เรียนรูงายขึ้นและนาสนใจ โรงเรยีนและสถานศึกษาในอนาคตจะเปนที่พบปะเพื่อการอภิปรายวิเคราะห 
แกไขปญหา สรางสรรคความคิด ความเขาใจ บูรณาการความรู เปนการเรียนรูจากประสบการณชีวิต
และภูมิปญญารอบตัวเรา 
        ชัยอนันต สมุทวณิช (2541, หนา 3) ไดสรุปการเรียนรูเปน 3 ระดับ คือ คนบอกหรือส่ังสอน 
การคดิหาเหตุผล  และคนพบดวยตนเอง 
       โยคัม และซิมสัน (Yoakam and Simpson, 1969, p.93; cited in Sitaram Jayaswal, 1974, p.343 ) 
อธิบายลักษณะการเรียนรูวา เปนประสบการณที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย 
ทําใหเกิดความคิดสรางสรรคที่มีประโยชนตอตนเองและสังคม    
        ดับบลิว อาร แมคคอร (W. R. McCaw,1969,p.165; cited in Sitaram Jayaswal, 1974, p.344) 
กลาวถึงลักษณะการเรียนรูวา เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษยที่เกิดจากประสบการณ หรือ
การกระตุนที่พัฒนาเพิ่มขึ้นได สามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต ทําใหเปนคนมีเหตุผลทั้งในดานความคิด 
และการกระทํา 
 สรุปไดวา ลักษณะการเรียนรูของมนุษยเกิดจากกระบวนการทางปญญา หรือสมองที่เปน
ประสบการณเฉพาะตัวของมนุษยแตละคนที่สามารถเกิดขึ้นไดตลอดชีวิต เปนกระบวนการที่
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่สามารถพัฒนาการเพิ่มขึ้นไดดวยการกระตุน หรือการจัดสภาพแวดลอม 
ที่เหมาะสม เกิดขึ้นไดทุกเวลา ทุกสถานที่  เปนกระบวนการที่ไมหยุดนิ่ง 
 2.1.4 ลักษณะการเรียนรูท่ีดี  
                       นักการศึกษาหลายทานไดอธิบายความหมายของลักษณะการเรียนรูที่ดีไว ดังนี ้
 เกรียงศักดิ์ เจรญิวงศศักดิ์ (2543, หนา46-48) และสุภรณ สภาพงศ (2545, หนา 40)อธิบาย 
ลักษณะการเรยีนรูที่ดวีา ตองสงเสริมใหผูสอนจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู ทําการ
วิจัยเพื่อพัฒนา ผูสอนและผูเรียนอาจเรยีนรูไปพรอมกันจากสื่อและแหลงวิทยาการตาง ๆ  ใหเกดิไดทุก
เวลา ทุกสถานที่ ประสานความรวมมือกับผูปกครองและชุมชน 
        ประเวศ วะสี (2543,  หนา 59-60; อางถึงในสําลี รักสุทธีและคณะ 2544, หนา 13) และ 
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สุวิทย มูลคํา (2544, หนา 48-56) อธิบายลักษณะการเรียนรูที่ดีวา เปนการเรียนรูที่หลากหลาย  
เร่ิมตนจากสิ่งที่รูแลวไปสูการเรียนรูใหม ๆ  มีความหมายและเชื่อมโยงกับประสบการณจริง เกิดจากการ
ส่ังสอนหรือการรับรูจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ รูป รส กล่ิน เสียง สัมผัส 
        พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต) (อางถึงในส่ือพลัง 2543, หนา 12) และทิศนา แขมมณี (2545,  
หนา 26) อธิบายลักษณะการเกิดการเรียนรูที่ดี ผูสอนตองมีความรูความเขาใจ  1)กระบวนการเรียนรูที่ดี  
2) การจัดกระบวนการสอนที่ชวยใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูที่ดี  3) รูปแบบการสอนและวิธี 
การสอนที่ชวยใหกระบวนการสอนบรรลุผล   
        สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544, หนา 40-41) กลาวถึงลักษณะการเรียนรูที่ดี
วาผูเรียนมีโอกาสคิด สรางสรรค โดยครูชวยจัดบรรยากาศการเรียนรู จัดสื่อ สรุปสาระการเรียนรูรวมกัน   
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลในดานความสามารถทางสติปญญา อารมณ สังคม ความพรอมของ
รางกายและจิตใจ  สรางโอกาสใหเกิดการเรียนรูดวยวิธีการที่หลากหลายและตอเนื่อง  สาระการเรียนรู 
มีความสมดุลเหมาะสมกับวัย ความถนัด ความสนใจของผูเรียนและความคาดหวังของสังคม  ผลการ
เรียนรูจากสาระและกระบวนการ ตองใหความรู ความคิด ความสามารถ ความดี และความสุข แหลง
เรียนรูมีหลากหลายเพียงพอในการคนควาหาความรูตามความถนัด ความสนใจ ปฏิสัมพันธระหวาง
ผูเรียนกับครู และระหวางผูเรียนกับผูเรียนมีลักษณะเปนกัลยาณมิตร มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรูและ
แกปญหามีความศรัทธาตอผูสอน สาระที่เรียนรวมทั้งกระบวนการเรียนรู  ใฝรู มีใจรักที่จะเรียนรู  
ครูตองเชื่อวาศิษยทุกคนสามารถเรียนรูได และมีวิธีการเรียนรูที่แตกตางกัน โดยเชื่อมโยงกับเหตุการณ
และส่ิงแวดลอมรอบตัว ครอบครัว ชุมชน นําผลจากการเรียนรูไปประยุกตใชไดในชีวิตจริง   
        สํานักงานปฏิรูปการศึกษา (2545,  หนา 43-44)  เสนอลักษณะการจัดการเรียนรูที่ดี ดังนี้  การ
จัดการเรียนการสอนควรยึดกระบวนการหาความรูมากกวายึดเนื้อหา เมื่อผูเรียนไดรูจักกระบวนการใน
การคนหาความจริง (กระบวนการวิจัย)ใน 1 เนื้อหาแลว  การเรียนเนื้อหาตอไปโดยกระบวนการเดมิกจ็ะ
ใชเวลาสั้นลง สามารถใชกระบวนการหาความรูไดทุกเนื้อหาวิชาและใชเปนวิถีทางในการแสวงหา
ความรูตอไป  

สรุปไดวา ลักษณะการเรียนรูที่ดีเกิดจากผูเรียนมีความพรอมทางดานรางกาย สติปญญา และ
จิตใจ เปนการเรียนที่สัมพันธกับชีวิตจริง เนนกระบวนการคิด การซักถาม-การโตตอบ การมีปฏิสัมพันธ
ที่ดี สามารถคนหาคําตอบที่ตนพอใจได  ผูสอนจะตองเปนผูจัดเตรียมประสบการณตาง ๆ ใหพรอม ให
มีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน เกิดการเรียนรูแบบองครวมและสัมพันธกับชีวิตจริงผูเรียนจะไดนําสิ่งที่
เรียนรูไปใชได ไดปฏิบัติดวยตนเองจนเกิดความเขาใจอยางแทจริง ไมรูสึกวาเปนสิ่งที่นาเบื่อ แตเปนสิ่ง
ที่สนุก ทาทายและเรียนอยางมีความสุข 
  2.1.5 การนําความรูไปใช 

 การเรียนรูที่เกิดขึ้นมากมายนั้น จะเกิดประโยชนสูงสดุได ตองรูจักการประยุกตความรูเหลานั้น
ไปใช ในชี วิ ตประจํ า วั นได  ดั งที่ นั กก ารศึ กษาหลายท านได เ สนอความคิ ด เห็นไว ดั งนี้  
                ประเวศ วะสี (2544, หนา 3-4) กลาวถึงความสําคัญของการนําความรูไปใช ดังนี้ การ
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เรียนรูในสถานการณและประสบการณจริง จะชวยใหผูเรียนไดพัฒนา ทั้งทางกาย ทางจิตหรืออารมณ
ทางสังคม และทางสติปญญา พระราชวรมุณี (ประยูร ธมจิตโต) (ม.ป.ป, หนา 18-19) กลาวถึง
ความสําคัญของการนําความรูไปใชวา  ตองสอนใหคนรูจักใชปญญาหาขอมูลขาวสารมาชวยใหการ
ประกอบอาชีพดีขึ้นรูจักรักทองถ่ินของตนโดยไมทําลายสิ่งแวดลอม  
        พนม พงษไพบูลย  (2547,  หนา 1) ไดกลาวถึงการนําความรูไปใช  ตองสอนใหคนมีความรูที่
หลากหลาย และทันสมัย รูจักหนาที่ ความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุจริต ขยัน อดทน ประพฤติปฏิบัติตนอยู
ในศีลธรรม ตามความเชื่อทางศาสนาที่ตนนับถือ จะทําใหสังคมมีความเจริญงอกงาม 
        พระธรรมปฏก (ป.อ. ปยุตโต) (2539, หนา 34-35) ไดอธิบายถึงการนําความรูไปใชวา ตองสราง
คนที่มีมีประสิทธิภาพในการสื่อสาร สามารถที่จะนําเอาขาวสารขอมูลตาง ๆ และความรูที่มีอยู 
มาเชื่อมโยง สรางสรรคเปนความรูความคิดใหมได เพื่อแกไขปญหาตาง  ๆ ได   
       ทิศนา แขมมณี (2545, หนา 12)  ไดกลาวถึงเปาหมายของการเรียนรูคือการนําความรูไปใชวา
เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเอง ทั้งทางดานเจตคติ ความรูสึก ความคิด ความเขาใจและการกระทําตาง ๆ  
ในการดํารงชีวิตประจําวันรวมกับผูอ่ืน  
 สรุปการนําความรูไปใชประโยชนใหไดผลดีสูงสุดนั้น ผูสอนจะตองสอนใหผูเรียนเกิดความ
เขาใจอยางแทจริง มีการเรียนรูไดดวยตนเอง  รูจักคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน สามารถคิดสรางสรรค
ส่ิงใหม ๆ มีความรูหลาย ๆ ดาน ที่ทันสมัยทันโลกทันเหตุการณ ดวยการสอนที่เนนใหผูเรียนไดเผชิญ
ประสบการณจริง โดยใชแหลงเรียนรูที่หลากหลาย สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมควบคูไปดวย จึงจะได
ช่ือวาเปนคนรูเทาทันโลก สามารถเอาตัวรอดไดดวยปญญา  เปนคนดีที่มีคุณคา รูจักใฝรูใฝเรียน และ
เรียนรูไดตลอดชีวิต จึงจะไดชื่อวาการศึกษาคือการพัฒนาคนที่แทจริง      
 2.1.6 การเกิดการเรียนรูท่ีแทจริงและถาวร 
  การเรียนรูเปนพัฒนาการของสมองที่สามารถพัฒนาได ไดมีนักการศึกษาหลายทานไดเสนอ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาใหความรูนี้มีความคงทนและถาวรดังนี้ 
 สุวิทย มูลคํา (2544, หนา 49-50) ไดสรุปความหมายการเกิดการเรียนรูที่แทจริงและถาวรไว
ดังนี้ จะตองใหผูเรียนสามารแสวงหาความรูดวยประสาทสัมผัสตาง ๆ คือ ตา-ดู จมูก-ดมกลิ่น ปาก- 
ล้ิมรส  กาย-สัมผัส และสามารถนําความรูเหลานี้มาเชื่อมโยงกับประสบการณเดิมเพื่อสรางความรูใหม 
และสามารถนาํมาประยุกตใหเกิดประโยชนในการแกปญหาตาง ๆ ได 
        พระราชวรมุณี (ประยูร ธมฺมจิตโต2536, หนา 193; อางถึงในสุมน อมรวิวัฒน 2544,  หนา 107) 
ไดสรุปกระบวนการเรียนรูในพระพุทธศาสนาไววา เนนปจจัย 2 ประการ คือ (1) ปจจัยภายนอก คือปรโตโฆ
สะ หมายถึงการเรียนจากครูและแหลงขอมูลภายนอกตัว  เชน  หองสมุด  จัดเปนการพัฒนา 
สุตมยปญญา และ (2) ปจจัยภายใน คือ โยนิโสมนสิการ หมายถึงการคิดวิเคราะหขอมูลที่ไดมาจาก 
ปรโตโฆสะ คือฝกทักษะในการแสดงความคิดเห็น คือถาม-ตอบปญหาเรียกวาจินตามยปญญา และการ
ปฏิบัติเรียกวาภาวนามยปญญา 
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        ชาตรี สําราญ (2544, หนา 53-54) ไดสรุปการจัดการเรียนการสอนที่แทจริงและถาวรจะตองมี
การออกไปสํารวจของจริง สังเกตจริง โดยการใชขันธ 5 คือ ตาดู มือรูปคลําจับตอง ปากชิมรส จมูก 
ดมกลิ่น หูฟงเสียงครูตองเปดโอกาสใหเด็กๆ คนหาคําตอบโดยใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 ใหได  
       เจโรม เอส บรูนเนอรและเบนจามิน บลูม (JeromeS.Brunner and Benjamin Bloom,1990,p352; 
อางถึงในชาตรี  สําราญ 2544, หนา 28-31) ไดสรุปความคิดในการสอนอยางมีประสิทธิภาพวาวิชาใด ๆ 
ก็สามารถนํามาสอนอยางมีประสิทธิภาพได ถาจัดใหเหมาะสมกับวัยและสติปญญาของผูเรียน เพราะ
ความรูทั้งหลายคือแบบจําลองของชีวิตจริงในอนาคตของผูเรียน ครูผูสอนควรจะจัดประสบการณและ
เนื้อหากระตุนใหผูเรียนไดมีโอกาสปฏิบัติมากที่สุด 
        จอหน ดิวอ้ี ( John Dewey, 1972, p145; อางถึงในชาตรี สําราญ 2544, หนา 31-33) ไดสรุป
แนวคิดในเรื่องการเรียนรูที่ดีวา ประสบการณจะทําใหเกิดความคิด ความหมายและมีความสําคัญเมื่อได
ใชความคิดนั้นกับสภาพจริงของชีวิต เกิดเปนความรูขึ้นมาไดตองมีการลงมือปฏิบัติกิจกรรมนั้น  นํา
ความรูตาง ๆ ที่ไดรับมาเชื่อมโยงกับความรูใหม จะชวยทําใหสามารถเขาใจประสบการณที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตไดเปนอยางดี 
                  สรุป การเรียนรูที่แทจริงและถาวรจะเกิดขึ้นไดเมื่อผูเรียนรูสามารถรับรูไดดวยตนเองจาก
ประสบการณจริง ดวยประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือตา-ดู หู-ฟง ล้ิน-รับรส จมูก-ดมกลิ่น และรางกาย-สัมผัส 
นํามาเชื่อมโยงดวยกระบวนการทางสมอง หรือการคิด จึงเกิดเปนการเรียนรูขึ้นมา โดยครูเปนผูเตรียม
ประสบการณ สภาพแวดลอมตาง ๆที่เหมาะสม จะชวยกระตุนใหผูเรียนไดเกิดพัฒนาการทางสติปญญา
ขึ้นมาได โดยยึดหลักความเชื่อวาทุกคนสามารถเรียนรูได ในเวลาที่แตกตางกันตามความพรอมทาง
สติปญญาของผูเรียนแตละคน ดวยวิธีการสอนที่หลากหลายและเหมาะสมแกนักเรียนที่มีลักษณะ
แตกตางกัน การเสริมแรงเพื่อยั่วยุใหผูเรียนรูสึกสนุก และเกิดความกระตือรือรนที่จะเรียนรูจึงเปนส่ิงที่
สําคัญอยางยิ่ง 
 2.1.7 วิธีการเรียนรูของบุคล 
       วิธีเรียนรูของบุคคลแตละคนจะมีวิธีการแตกตางกันไป ซ่ึงนักการศึกษาหลายทานไดมีหลักการ
อธิบายที่คลายคลึงหรือแตกตางกันไป ดังนี้ คือ 

        สุวิทย มูลคํา (2544,   หนา 50-53) ไดอธิบายวิธีการเรียนรูของบุคคลไว ดังนี้ การศึกษาคนควา
ในประเทศเยอรมันพบวา มนุษยมีการเรียนรูจากระบบตางๆ ของรางกายมากที่สุดถึงนอยที่สุดดังนี้ 
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ภาพ 2  วิธีการเรียนรูของบุคคล  

(ที่มา : สุวิทย มูลคํา, 2544,  หนา 50) 

 จากผลการศึกษาคนควาดังกลาวจะเห็นไดวามนุษยมีการเรียนรูดวยตามากที่สุด เพราะฉะนั้น
คนที่สามารถสรางภาพที่เกิดจากความคิดของตนเองใหผูอ่ืนเห็นและเขาใจภาพนั้นไดจะไดเปรียบเพราะ
คนเห็นภาพนั้นก็จะจําความคิดนั้นไดนาน แตผลการรับรูหรือการเรียนรูนั้นจะคงทนถาวรหรือไมนั้นอยู
ที่วิธีการไดมาซึ่งความรูนั้นๆ ในการเรียนรูของบุคคลจะเกิดขึ้นตั้งแตเริ่มมีชีวิต และเปนที่ รูกัน
โดยทั่วไปวาการเรียนรูไดดีที่สุดนั้นจะตองลงมือปฏิบัติดวยตนเองหรือเปนการเรียนรูโดยประสบการณ

ตรงดังสุภาษิตที่กลาววา “สิบปากวาไมเทาตาเห็น สิบตาเห็นไมเทามือคลํา สิบมือคลําไมเทาลองทําดู’’ 
ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของสุวิทย มูลคํา (2544,  หนา 51) ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 3  เปรยีบเทียบระหวางพฤติกรรมการเรียนรูและประสิทธิผลการเรียนรู 
(ที่มา : สุวิทย มูลคํา, 2544, หนา 51) 
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 ทิศนา แขมมณี (2545 : 2) ไดใหคําอธิบายวิธีเรียนรูของแตละบุคคล ดังนี้ วิธีเรียนรูที่ เราใชมี
อะไรบางจากประสบการณ เราก็อาจจะตอบไดวามีหลายวิธี เชน การฟง การอาน การโตตอบกับผูอ่ืน 
การถาม การซัก การเขียน การสังเกต การจดจํา การเลียนแบบ การดูตัวอยาง การลองทํา การคิด คิด
เปรียบเทียบ คิดวิเคราะห คิดไตรตรอง การลงมือทํา ฯลฯ   

 สรุปไดวาวิธีการเรียนรูของบุคคลเกิดจากประสบการณตรงที่แตละบุคคลไดรับ ไมวาจะเปน
การดู การเห็น  การฟง การอาน  การเขียน  การโตตอบซักถาม  การสังเกต  การคิดเปรียบเทียบ  
การเลียนแบบ การทดลองทํา การนําไปใชในชีวิตประจําวัน การสอนหรือแนะนําผู อ่ืน ฯลฯ คน 
แตละคนจะมีวิธีการเรียนรูไดมากนอยแตกตางกันไป ผูสอนจึงจําเปนตองจัดกิจกรรมที่สงเสริม
ประสบการณการเรียนรูที่หลากหลาย ใหผูเรียนไดคนพบ/สรางความรูไดดวยตนเอง และสามารถนํา
ความรูนั้นไปใชในชีวิตประจําวันหรือไปแนะนําสั่งสอนผูอ่ืนได การเรียนรูนั้นจึงมีความคงทนของ
ความรูมากที่สุด 

 2.1.8 ความสัมพันธระหวางการเรียนรูและการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

        การที่ผูเรียนจะมีการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพไดนั้น จะตองมีความสัมพันธกับการสอนที่มี
ประสิทธิภาพดวย  นักการศึกษาหลายทานใหความสําคัญกับองคประกอบที่ สําคัญเหลานี้คือ 
        สุวิทย มูลคํา (2544, หนา 53-54) ไดอธิบายไว ดังนี้ หลักการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพเมื่อ
ผูเรียนรูวาตองทําอะไร เขาใจวาทําไมตองกระทําสิ่งนั้น รูวาเมื่อไรจะถูกประเมินและดวยวิธีใด ไดมี
โอกาสเขาถึงสื่อที่สามารถเขาใจได มีโอกาสในการพัฒนาทักษะ ไดรับการสนับสนุนที่เหมาะสมจากครู 
เพื่อน และผูเกี่ยวของ ขณะเดียวกันครูจะสามารถสอนไดมีประสิทธิภาพเมื่อสามารถสอนใหผูเรียน
เขาใจอยางชัดเจน จัดสถานการณและสิ่งแวดลอมที่กระตุนใหผูเรียนเกิดการอยากเรียนรูโดยเชื่อมโยง
กับประสบการณเดิม  ดวยกิจกรรมหลากหลายและเขาใจงายใหผูเรียนไดปฏิบัติจริง  โดยคํานึงถึงความ
แตกตางและตอบสนองความตองการของผูเรียนเปนสําคัญและตองใหเกิดคุณธรรมจริยธรรมที่ดีดวย 

        อาภรณ ใจเที่ยง (2546, หนา 19-21)  ใหคําอธิบายความสัมพันธระหวางการเรียนรูการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ ผูเรียนและผูสอนตองมีคุณสมบัติ ดังนี ้

หลักการเรียนรู หลักการสอน 

1. เ รียนรูไดดี เมื่อมีวุฒิภาวะ  (Maturation)ถึง
ระดับและมีความพรอม 

1.ใหสอดคลองกับวุฒิภาวะและความพรอม 
สํารวจความรูและประสบการณเดิมสอนเพิ่มเติม
พื้นฐานที่จําเปน 

2. มีเปาหมายและขอบขายโครงสรางของเนื้อหา 2. แจงจุดประสงคและขอบขายเนื้อหาแกผูเรียน 
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หลักการเรียนรู หลักการสอน 

3.มีสวนรวมและใชประสาทสัมผัสหลายดานใน 

การเรียนรูรวมกัน(Active Participation) 

3.ผูเรียนไดลงมือทําจริง(Learning by doing) 

4 .เ นื้ อ ห า จ า ก ง า ย ไป ย า กที ล ะน อ ย  เ ห็ น

ความสัมพันธระหวางสวนยอยตาง ๆ 
4.จัดลําดับเนื้อหาจากงายไปยาก เห็นรายละเอยีด
และโยงความสัมพันธ 

5.เรียนในสิ่งที่ถนัด ตรงกับความสามารถและ
ความสนใจ 

5.คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล มอบงาน
ใหตรงความสามารถทั้งคนเกงและคนออน 

6.เรียนส่ิงที่งายและมีความหมายยอมจําไดดีและ
เร็วกวาสิ่งที่ยากและไมมีความหมาย 

6.มีความยากงายพอเหมาะกับวุฒิภาวะและ
นําไปใชไดในชีวิตประจําวัน 

7.ประสบการณเดิมทําใหเรียนรูส่ิงใหมไดงาย 7.ทบทวนความรูเดิมกอนที่จะสอนสิ่งใหม 

8.การเสริมแรงตองเหมาะสมกับโอกาสและ
เวลา 

8.เสริมแรง เชน คําชม รางวัล  ลงโทษเมื่อแสดง
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสม 

9.การจูงใจ (Motivation) ชวยใหอยากเรียนรู 9.ทักษะและเทคนิคการสอนที่เหมาะสมสราง
บรรยากาศ และเจตคติที่ดีตอการสอน 

10.การฝกหัดหรือฝกฝน (Practice)จะชวยให
การเรียนรูไดผลสมบูรณขึ้น 

10.ผูเรียนมีโอกาสฝกฝนทํากิจกรรมซ้ํา ๆ เปน
การทบทวนความรูที่เรียนไปแลว 

11. ผู เรียนจะเกิดการเรียนรูที่ดี เมื่อมีความ
ตองการที่จะเรียนรู 

11.เราความสนใจ กระตุน จูงใจ ใหผูเรียนเกิด 
ความกระตือรือรนที่จะเรียนรู 

12.การไดรับผลการเรียนรู (Effect) จะกระตุน
การเรียนรูไดและนําขอบกพรองไปปรับปรุง 

12.แจงผลการปฏิบัติ หรือผลการเรียนรูทันทีทํา
ใหพัฒนาและปรับปรุงขอบกพรองใหดีขึ้นได 

ภาพ 4    อธิบายความสัมพนัธระหวางการเรียนรูการสอนที่มีประสิทธิภาพ  

(ที่มา : อาภรณ ใจเที่ยง,   2546,   หนา 19-21)    

 สรุปความสัมพันธระหวางการเรียนรูและการสอนที่มีประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นได  เมื่อผูเรียน
และผูสอนมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน สามารถสังเกต ส่ือสารปฏิกิริยาของผูเรียน  ผูสอนมีความสามารถ
จัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย  เพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดความรูสึกสนุกสนาน อยากรูอยากเห็น 
อยากเรียนรู  สามารถทําบทเรียนที่ยากใหงาย  สอนในเรื่องไมไกลตัวผูเรียนเกินไป  ใหสอดคลองกับ
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ความเปนจริงของชีวิต  ผูเรียนสามารถปฏิบัติไดจริงตามวุฒิภาวะของตน ไมรูสึกเบื่อหนาย  ผูสอนที่ดี
จะตองคํานึงถึงความพรอมดานสติปญญาที่แตกตางกันของผูเรียน  เพื่อใหผูเรียนทุกคนสามารถพัฒนา
ไดในเวลาที่แตกตางกันไป                                                                                                                                             

  2.1.8     รูปแบบการเรียนรูของบุคคล                                                                                                                      

 นักการศึกษาหลายทานไดกลาวไววา บุคคลแตละคนจะมีลักษณะรูปแบบการเรียนรูที่แตกตาง
กันไป ดังตอไปนี้                                          

        เดวิด คอบบ(David Kolb,1987,p211; อางถึงในสุวิทย มูลคํา,2544,หนา 59-63) พบวาการเรียนรู
ของบุคคลมีหลายรูปแบบสามารถแบงไดเปน 4 รูปแบบ คือ นักทฤษฎี นักวิเคราะห นักปฏิบัติ และนัก
กิจกรรม  การศึกษาเรื่องนี้เพื่อมิใหจัดการเรียนการสอนที่เอื้ออํานวยหรือเหมาะสมกับผูเรียนรูใน
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ งมาก เกินไป   ทํ า ให ผู เ รี ยน รูปแบบอื่ น  ๆ  ขาดโอกาสที่ จะพัฒนา 
ความสามารถในรูปแบบ อ่ืน ๆ ดวย  การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ดีตองเอื้อประโยชนตอการพัฒนาทั้ง 4 
ดานไปพรอมกัน                                                      

         การดเนอร 1933 (อางถึงในประพันธศิริ,  2543, หนา 8)ไดกลาววาความเกงหรือความสามารถพิเศษ
แบงออกเปน 8 ประเภท คือ 1. เกงภาษา (Verbal/ Linguistic) 2.เกงเลข (Logic/Mathematical) 3.เกง
ดนตรีและจังหวะ (Musical / Rhythmic) 4.เกงกีฬา (Kinesthetic) 5.เกงดานศิลปะ /ดานชาง   (Visual / 
Spatial) 6.เกงดานมนุษยสัมพันธ (Interpersonal) 7.เกงดานการรูตน (Intrapersonal) 8.เกงดานความ
เขาใจในธรรมชาติ (Naturalistic)   ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพจะตองสามารถ
สงเสริมความความสามารถเหลานี้ใหพัฒนายิ่งขึ้น รวมทั้งพัฒนาดานอื่น ๆใหมีความสามารถที่
หลากหลายและตอบสนองความตองการของผูเรียนเปนสําคัญ  

    สรุปไดวาผูเรียนแตละคนจะมีรูปแบบการเรียนรูที่แตกตางกันไปตามความถนัดและความ 
สนใจ  เปนหนาที่ของครูผูสอนที่จะตองศึกษาความแตกตางของผูเรียนเหลานี้  เพื่อที่จะไดจัดการ เรียนรู ได
หลากหลายใหสอดคลองกับความตองการเหลานั้น  และสามารถสงเสริมความสามารถพิเศษที่ซอนอยู
ในตัวผูเรียนแตละคนใหถึงขีดความสามารถสูงสุดอยางแทจริง                                                                                         

2.2 แหลงเรียนรูในทองถิ่น                                                                                                                                  

 2.2.1  ความหมายของแหลงเรียนรูในทองถิ่น                                    
             นักการศึกษาหลายทานใหความหมายของแหลงเรียนรูหลายชื่อแตกตางกันไป เชน แหลงเรยีนรู
ตลอดชีวิต  แหลงทรัพยากรชุมชน  แหลงความรู ในทอง ถ่ิน  แหลงวิชาการทอง ถ่ิน  แหลง 
วิทยาการทอง ถ่ิน  แหลงวิทยากรชุมชน  หรือแหลง เรียนรู ในชุมชนและธรรมชาติ  เปนตน 
        พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ มาตรา 25 (2542,   หนา 20) ใหความหมายแหลงการเรียนรู
ตลอดชีวิต คือ หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ หอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร 
อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยกีฬาและนันทนาการ และแหลงขอมูลอ่ืน  ๆ
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 กระทรวงศึกษาธิการ (2542,   หนา 20) ใหความหมายของแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุก
รูปแบบ ไ ดแก หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ หอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร
อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยกีฬาและนันทนาการ แหลงขอมูล และแหลงเรียนรูอ่ืน ๆ 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2547,   หนา 1) ใหความหมายแหลงเรียนรูดังนี้ คือ
แหลงหรือที่รวม เปนสถานที่ ศูนยรวมที่ประกอบดวยขอมูล ขาวสาร  ความรูและกิจกรรมที่มี
กระบวนการเรียนรูแตกตางจากกระบวนเรียนการสอนที่มีครูเปนผูสอน มีการเกิดการเรียนรูที่ยืดหยุน 
สอดคลองกับความตองการและความพรอมของผูเรียน  การประเมินผลและ การวัดผลการเรียนมี
ลักษณะเฉพาะ  สรางขึ้นใหเหมาะสมกับการเรียนรูอยางตอเนื่อง ไมจําเปนตองเปนแบบเดียวกับการ
ประเมินผลในชั้นเรียน  
       เนาวรัตน  ลิขิตวัฒนเศรษฐ (2544,  หนา 28)ใหความหมายแหลงเรียนรูในทองถ่ินคือ ถ่ินที่อยู 
บริเวณ แหลงที่ หรือศูนยรวมความรูที่ใหเขาไปศึกษาหาความรู การฝกความชํานาญ จึงเปนไดทั้งส่ิงที่
เปนธรรมชาติหรือส่ิงที่มนุษยสรางขึ้น เปนไดทั้งบุคคล ส่ิงมีชีวิตและไมมีชีวิต 
        กาญจนา  เอกะวิภาต (2546,  หนา 1) กลาวถึงแหลงเรียนรูในชุมชนวา เปนแหลงเรยีนรูที่มีอยู
มากมายมหาศาล สามารถคนควาความรูไดตลอด เชน ศูนยเยาวชน ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพ  แหลง
เรียนรูในชุมชนที่รัฐและประชาชนจัดตั้งขึ้น อุทยานการศึกษาในวัด อุทยานแหงชาติ ศูนยวัฒนธรรม 
ศูนยศิลปาชีพ หองสมุดประชาชน หอสมุด ศนูยเยาชน พิพิธภัณฑ เปนตน  
        เร่ืองจากปก (2546, หนา 5,11,12-15)  ใหความหมายของแหลงเรียนรูวา คือวิถีชีวิต วิถีชุมชน
หรือสถาบัน เชน ครอบครัว วัด ชุมชน  ตลอดจนภูมิปญญาที่ส่ังสมตกทอดสืบตอกันมา อินเทอรเน็ต 
ส่ือสารมวลชน วิทยุ โทรทัศน ส่ือส่ิงพิมพตาง ๆ   
 ประทุม  สอสะอาด (2547, หนา 49) สรุปความหมายของแหลงเรียนรูในชุมชนวา หมายถึง
สถานที่สําคัญตาง ๆ ในชุมชน สถานประกอบการตาง ๆ รวมทั้งบุคคลสําคัญในอาชีพตาง ๆ ส่ิงที่มีอยู                  
ตามธรรมชาติ เอกสารวัสดุหรือกิจกรรมประเพณีตาง ๆ ซ่ึงมีประโยชนตอการจัดการเรียนรู  
 สรุปไดวา แหลงเรียนรูคือทุกสถานที่ เชน แหลงเรียนรูในธรรมชาติ แหลงเรียนรูที่มนุษยสราง
ขึ้น ทุกเวลา ทุกกิจกรรม ประสบการณตาง ๆ ของมนุษย ภูมิปญญา หนังสือ ส่ือเทคโนโลยี  สามารถ
เปนแหลงเรียนรูที่ใหความรูไดอยางไมมีที่ส้ินสุด ขึ้นอยูกับความสามารถของครูผูสอนจะมีความรู
ความสามารถในการเลือกสรรมาใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิด
ประโยชนแกผูเรียนไดอยางสูงสุด  
 2.2.2  ความสําคัญของแหลงเรียนรูในทองถิ่นกับการศึกษาตลอดชีวิต 

               แหลงเรียนรูในทองถ่ิน หรือแหลงเรียนรูในชุมชนมีความสําคัญหรือประโยชนตอการจัด
การศึกษาในปจจุบันตลอดชีวิต ดังที่นักการศึกษาหลายทานไดอธิบายไวดังนี้ 
      ผุสสดี  ธุวังควัฒน (2530, หนา54,พวงรัตน วิทยตมากรณ2541,หนา39; อางถึงในประทุม 
 สอสะอาด 2547, หนา 52) ไดกลาวถึงประโยชนของแหลงเรียนรูในชมุชนไวในทํานองเดียวกนัดงันี้   
1) แกปญหาการขาดแคลนอุปกรณที่จะใชประกอบการเรียนการสอนของครู  
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2) บทเรียนสนกุสนานและนาสนใจ  3)  พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  4) 
ผูเรียนไดรับประสบการณที่เปนรูปธรรมสามารถเขาใจและจดจําไดดี  5)  ผูเรียนพัฒนาในดานการ
ส่ือสารสัมพันธกับผูอ่ืน ทั้งในดานการพูด การฟง การอาน และการเขยีน  6)  ผูเรียนมีประสบการณที่ 
กวางขวางขึ้น  7)  ผูเรียนเหน็ประโยชนของการเรียนรูและการศึกษายิง่ขึ้น เนื่องจากการเรียนรูจากสิ่งที่
เปนจริง ชีวิตจริง สามารถทําความเขาใจและประยกุตใชกบัชีวิตความเปนอยูได  8)  ผูเรียนเหน็คุณคา
และเขาใจสิ่งแวดลอมของตนรูจักปรับตนใหเหมาะสมกบัสิ่งแวดลอมยิ่งขึ้น  9)  ปลูกฝงและสงเสริม
การเรียนรูตลอดชีวิต 
        นิพนธ ศุขปรีดี (2528, หนา19; อางถึงใน สุรศักดิ์ ประตังถาโต 2543, หนา 21 -22) ไดกลาวถึง
ประโยชนของแหลงเรียนรูในชุมชนไวดังนี้ 1) สงเสริมความสัมพันธระหวางการเรียนการสอนกับชีวิต
ความเปนอยูของชุมชนและชีวิตประจําวันของเด็ก  มาใชประโยชนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในหองเรียน  2) แกปญหาใหกับครูเกี่ยวกับการขาดแคลนแหลงความรูและอุปกรณตาง ๆ 3) บทเรียน
สนุกสนานนาสนใจเพราะไดทํากิจกรรมเปลี่ยนบรรยากาศ  4) เปดโอกาสใหสังคมมีสวนรวมจัด
การศึกษา 5)  ฝกใหนักเรียนเกิดความเคยชินและสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม  เปนการ
สงเสริมใหนักเรียนไดสัมผัสชีวิตและความเปนอยูจริง ๆ ของสังคม       
       ภาสินีย  เปยมพงศสานต (2536, หนา 38 และบรรจง วรรณสุริยะ 2535, หนา 12; อางถึงใน 
ประทุม สอสะอาด 2547,  หนา 52)  กลาวถึงประโยชนของแหลงเรียนรูในชุมชนในการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตในทํานองเดียวกันวา 1)ประสบการณจริงนอกโรงเรียนและสถานการณที่เปนรูปธรรม จะวาง
พื้นฐานไปสูการสรางแนวความคิดหลักในการเรียนรูของนักเรียน 2) สงเสริมใหเด็กไดรับประสบการณ
ตรงทําใหเด็กเกิดความรูความเขาใจอยางแทจริง  3) กระตุนใหเด็กเกิดความสนใจ อยากรูอยากเห็นและ
อยากคนควา  4) สงเสริมใหเด็กเปนคนชางสังเกต   5) ฝกเด็กใหเกิดความคิดใหม ๆ และความคิด
สรางสรรคตอไป 6) เปล่ียนบรรยากาศการเรียนทําใหสนุกสนานเพลิดเพลินและไดรับความรูที่อยู
นอกเหนือหลักสูตร เด็กจึงไมเกิดความเบื่อหนายในบทเรียน 7)  ฝกการทํางานรวมกันของเด็ก 
        ประทุม  สอสะอาด (2547,  หนา 53)  สรุปประโยชนของแหลงเรียนรูในชุมชนไวดังนี้ 1) ชวย
แกปญหาการขาดแคลนสื่อวัสดุอุปกรณ 2) สนุกสนานกับบทเรียนเห็นประโยชนของการเรียนรู                  
3) ผูเรียนไดรับประสบการณตรง เปนรูปธรรมและสงเสริมใหไดคิดสรางสรรค  4) พัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอน  5)  เห็นคุณคาของสิ่งแวดลอมที่ตนเองอยู   6)  เปนการยกระดับครูในชุมชนใหมีคุณคา
และศักดิ์ศรี  7)  เปนการถักทอทางสังคม       
        สุมน อมรวิวัฒน  (2544 ข, หนา 10)  กลาวถึงความสําคัญของแหลงเรียนรูกับการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิต ดังนี้ การเรียนรูเกิดขึ้นไดกับทุกคนในทุกสถานที่ ทุกเวลา  แหลงเรียนรูของชุมชนเชน 
องคกรจัดตั้ง สถาบันในชุมชน วิถีชีวิต การทํามาหากิน ประเพณี พิธีกรรม และส่ิงแวดลอมทาง
ธรรมชาติ การเรียนรูที่ดีเกิดขึ้นจากการที่ทุกฝายสรางเครือขายของการเชื่อมโยงประสบการณ เกิดสังคม
การเรียนรู  และเปนประสบการณที่มีคุณคา   
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 สรุปความสําคัญหรือประโยชนของแหลงเรียนรูในทองถ่ิน คือ การนําภูมิปญญาจากทองถ่ินมา
ใชประโยชนในการจัดการเรียนการสอน ทําใหการเรียนรูกับชีวิตจริงเปนเรื่องเดียวกันที่สามารถสัมผัส
ไดตลอดชีวิต นักเรียนไมรูสึกเบ่ือหรือแปลกแยก แกปญหาการขาดแคลนครู โดยการนําครูจากภูมิ
ปญญาทองถ่ินมาชวยในการสอน การที่นักเรียนและครูเปนคนในทองถ่ินเดียวกัน จะทําใหเกิดสัมพันธ
ภาพที่ดีตอกัน มีความรักความผูกพันและภูมิใจในทองถ่ินของตน เกิดความคิดที่จะรวมกันพัฒนาใหมี
ความเจริญกาวหนา 
 2.2.3  ตําบลไมเค็ด อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 
              1)  ภูมิหลังของตําบลไมเค็ด บริบทที่เกีย่วของกับแหลงเรียนรูในทองถ่ิน  
              ตําบลไมเค็ด อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี(Thaitambon,  อินเทอรเน็ต,2549) สภาพพื้นที่ทั่วไป
สวนใหญเปนเขตพื้นที่ลาดคอนขางสูงลงมาทางใตระหวางเสนข้ันความสูงที่ 10 -12 ดินเปนดินรวนปน
ทราย ทิศใตมีลักษณะเปนที่ราบลุมบางแหง  ตําบลไมเค็ดเดิมมีตนเค็ดอยูเปนจํานวนมาก มีลูกคลายฝรั่ง 
มีหนามยาวใบเล็ก คนในสมัยกอนจึงใชช่ือตนเค็ดเปนชื่อของตําบลมานานกวา100 ป วนัที่ 29 มีนาคม 
2539 ไดยกฐานะเปนองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ตั้งอยูที่หมูที่ 1 บานแหลมหิน ปจจุบันมี                 
12 หมูบาน จํานวน 3,053 หลัง 
             2)  อาณาเขตตําบล 
            ทิศเหนือ ติดตอกับองคการบริหารสวนตําบลโคกไมลาย และองคการบริหารสวนตําบล 
เนินหอมอําเภอเมืองปราจีนบุรี 
            ทิศใต ติดตอกบัองคการบริหารสวนตําบลรอบเมือง อําเภอเมืองปราจีนบุรี 
            ทิศตะวันออก ตดิตอกับองคการบริหารสวนตําบลบานพระ อําเภอเมืองปราจนีบุรี                                  
            ทิศตะวันตก ติดตอกบัองคการบริหารสวนตําบลปากพลี อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
                    3)  การเดินทางเขาสูตําบลไมเค็ด 
            การเดินทางจากศาลหลักเมือง จังหวัดปราจีนบุรี  ตรงไปแลวเล้ียวขวาแลวตรงไปเลี้ยวซาย                       
ผานหนากองกํากับเมืองปราจีนบุรี ผานสี่แยกไฟแดงเลี้ยวขวาตามเสนทางถนนสุวินทวงศ ประมาณ           
10 กม. ถึงองคการบริหารสวนตําบลไมเค็ดซายมือเยื้องกับศูนยราชการใหม อีกเสนทางหนึ่งคือออก
เดินทางจากศาลหลักเมือง วี่งตรงไปสถานีรถไฟ ผานคายจักรพงษ เล้ียวซายตามเสนทางถนนต่ํา 
ประมาณ 3 กม. ผานมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ถึงศูนยราชการใหมซ่ึง
ตั้งอยูที่ตําบลไมเค็ด  
                    4)  อาชีพของประชากร 
          อาชีพหลัก  ทํานา ทําสวน ทําไร 
          อาชีพเสริม  รับจาง หาปลา คาขาย การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
                    5)  แหลงเรยีนรูที่สําคัญในตําบลไมเค็ด 
                 (1)  สถานที่สําคัญ  ศูนยราชการจังหวัดปราจีนบุรี  เปนที่ตั้งของศาลากลางจังหวัด
ปราจีนบุรีและหนวยราชการตาง ๆ  



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

21  
 
 

                       (2)  มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี เปด
ทําการเรียนการสอนเนนระดับปริญญาโทเปนหลัก  
                       (3)  สวนสัตวบานแหลมไผ เปนหมูบานที่อนุรักษควายพันธุดี สวยงาม บานเลขที่ 18  
หมู 8 ตําบลไมเค็ด อําเภอเมืองปราจีนบุรี  ซ่ึงเปนบานของนายบุญเลิศ วงศเชื้อ  มีควายพันธุดีชื่อนอง
เหลือง มีรูปรางสวยงาม เพศเมีย ไดรับรางวัลชนะเลิศของกรมปศุสัตว ในป พ.ศ. 2543 และมีควายที่เขา
ยาวกวา 2 เมตร อายุ 20 ป รูปรางสวยงาม ช่ือนองเผือก เปนควายใชงาน 
                             (4)  สวนผลไม และพันธุไมตาง ๆ เชน ไผตงหวาน ทุเรียน กระทอน สมโอ ขนุน 
มะมวงมะปรางหวาน  มะยงชิด  มะไฟ เงาะ มังคุด สมเขียวหวาน กลวย เผือก มัน ฯลฯ 
                          (5)  ชุมชนและกลุมประชาชนของตําบล มีการรวมกลุมกันในการประกอบอาชีพเพื่อ
พัฒนาทองถ่ินรวมกัน  ดังนี้ 
                             ก.  กลุมแมบาน ป. พัน 12 ร.อ. ประดิษฐดอกไมและพวงมาลัยจากสบู  สถานที่ตั้ง 
711/48 หมู 5 บานคายพรหมโยธี ตําบลไมเค็ด อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี  มีนางลําแพน แปลกเข็ม
เปนผูนําชุมชนและกลุม 
                                    ข. กลุมแมบานทหาร พัน ซบร. กรม สน. พล. ร.2 รอ. แปรรูปกลวยฉาบ            
เผือกฉาบมันรังนก  สถานที่ 31/172 หมู 5 ตําบลไมเค็ด อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี  มีนางสุภาภรณ 
เทดี เปนผูนําชุมชนและกลุม  ไดรับการคัดสรร OTOP Product Champion ระดับประเทศ ป พ.ศ 2547  
ประเภทชมุชน 3 ดาว 
                                   ค. กลุมอาชีพผลิตกิ่งพันธุไมผลบานหนองยาว  สถานที่ตั้ง บานหนองยาว หมู 4 
ตําบลไมเค็ด อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี  มีนายสมควร จันทรา เปนผูนําชุมชนและกลุม 
                                     ง. สหกรณการเกษตรกลุมเมืองปราจีนบุรี  ผลผลิตเปนกิ่งพันธุไม  สถานที่ตั้ง 
127/1 หมู 2 บานเนินอีแจน ตําบลไมเค็ด อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 
 ในการเสนอวิทยานิพนธนี้ผูวิจัยไดเลือกแหลงเรียนรูจากกลุมแมบานทหาร พัน ซบร. กรม สน. 
พล. ร.2 รอ. แปรรูปกลวย เผือก มัน ฉาบรังนก (สํานักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี  2547,  หนา 1)   
สถานที่ 31/172 หมู 5 ตําบลไมเค็ด อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี  มีนางสุภาภรณ เทดี เปนผูนําชุมชน
และกลุม ไดรับการคัดสรร OTOP Product Champion ระดับประเทศ ป พ.ศ 2547  ประเภทชุมชน 3 ดาว  
เปนแหลงเรียนรูที่สามารถใชกระบวนการปญญา 3 คือ  สุตมัยปญญา  จินตมัยปญญา  และภาวนา               
มัยปญญา ไดอยางครบถวน 
 

2.3.แนวคิดพืน้ฐานที่เก่ียวของกับการเรียนรูตามแนวพทุธศาสนา 
  

 2.3.1 พุทธวิธีการสอน     
    วิธีการที่พระพุทธเจาทรงใชในการเทศนาสั่งสอนพุทธสาวกและประชาชนทั่วไป มีผูให
ความหมายและอธิบายวิธีการตาง ๆ ดังนี้ 
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        แสง จันทรงาม (2540, หนา 29-82) ไดกลาวถึงวิธีการสอนของพระพุทธเจาไว 3 วิธี คือ 
    1) อิทธิปาฏิหาริย คือ การใชความสามารถพิเศษปราบคนหัวดื้อ หัวแข็ง หรือนักเลงที่ชอบ
ลองดี เชน ปราบชฎิล 3 พี่นอง ปราบองคุลิมาล เปนตน 
                    2) อาเทสนาปาฎิหาริย คือ การสอนดวยคําพูดสั้น ๆ ที่โดนใจ หรือการไมพูดแตทรงปฏิบัติ
ใหดูจนผูฟงเกิดความเขาใจเอง เชน ปราบพระปญจวัคคีย สะกดองคุลิมาล ใหพระจูฬปนถกลูบผาขาว 
ใหนางกิสาโคตมีรูจักความตาย เปนตน 
                    3) อนุสาสนีปาฏิหาริย คือ การบรรยายหรือแสดงธรรมแบบธรรมดา  แตทรงพิจารณาจริต 
และสติปญญาของผูฟง ทรงเลือกโอกาส เลือกภาษาใหเหมาะแกบุคคล การใชอุปมาอุปมัย ใชนิทาน
ชาดก หรือใชนิทานทั่ว ๆ ไป ฯลฯ เชน การสอนพระอานนท พระสารีบุตรหรือบุคคลทั่ว ๆ ไปยอมมี
ความแตกตางกัน เปนตน 
        พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) (2547, หนา 54-58)  ไดกลาวถึงวิธีสอนของพระพุทธเจามี 3 แบบ 
คือ 
               1) แบบสากัจฉา หรือสนทนา คือ การอธิบายหลักธรรมแกคนทั่ว ๆ ไป โดยที่พระองคมักนํา
การสนทนาดวยการเปนฝายถามเพื่อนําคูสนทนาเขาสูหลักธรรม 
                    2) แบบบรรยาย ทรงใชในการแสดงธรรมประจําวัน แกพระสงฆและประชาชน 
ที่มีความเลื่อมใสเปนจํานวนมาก และมักมีพื้นความรูความเขาใจอยูแลว 
                    3) แบบตอบปญหา โดยมากมักเปนเจาลัทธิตางศาสนาที่ตองการมาลองภูมิหรือ 
เทียบเคียงกับหลักคําสอนของตน  ลักษณะการตอบคําถามของพระองคแบงเปน 4 ประเภท คือ 
                         3.1 เอกังสพยากรณียปญหา คือ ปญหาที่ทรงตอบแบบตรงไปตรงมา 

         3.2 ปฏิปุจฉาพยากรณียปญหา คือ ปญหาที่ทรงตอบโดยยอนคําถามของผูถามวาหมายถึง
แงใดแลวจึงตอบ 

         3.3 วิภัชชพยากรณียปญหา คือ ปญหาที่ตองอธิบายเพิ่มเติม 
         3.4 ฐาปนียปญหา คือ ปญหาที่ไมทรงตอบเพราะไมมีประโยชน 

         วศิน อินทสระ (2545, หนา  39-49)  ไดอธิบายพุทธวิธีการสอนของพระพุทธเจาไว  5 วิธีดังนี้ 
                1. เอกังสลักษณะ  คือ ทรงแสดงยืนยันเพียงอยางเดียว เชน ความดี ความชั่ว กุศลกรรม 
อกุศลกรรม เปนตน 
                2. วิภัชชลักษณะ คือ ทรงตอบดวยการแยกประเด็นใหเห็นชัดเจน ตรงไปตรงมาเชน                
การสอนอภัยราชกุมารเกี่ยวกับสิ่งมีประโยชนที่ทรงสอน และส่ิงไมมีประโยชนไมทรงสอน  
                3. ปฏิปุจฉาลักษณะ คือ ทรงยอนถามเสียกอนแลวจึงตอบเพื่อขยายความรูเพิ่มเติม เชน ทรง
สอนพระเจาปเสนทิโกศล พระเจาอชาตศัตรู เปนตน 
              4.ฐปนลักษณะ คือ ทรงไมตอบปญหาบางอยางที่เห็นวาไมมีประโยชน เชน การสอน 
อภัยราชกุมาร เปนตน 
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                5. อุปมาลักษณะ คือ ทรงสอนเปรียบเทียบของอยางหนึ่งกับของอีกอยางหนึ่ง เชน การ
เปรียบเทียบลัทธิของมักขลิโคศาล เปนตน 
        พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ จิตญาโณ) (2542,  หนา 94-96) ไดสรุปรูปแบบการสอนของ
พระพุทธเจาไว ดังนี้ 
                     1. เอกังสพยากรณ คือ ทรงชี้แจงวาสิ่งนั้นเปนจริงไมมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา เชน 
สังขารไมเที่ยง ความทุกขเปนอนัตตา เปนตน 
                     2. ปฏิปุจฉาพยากรณ คือ ทรงยอนถามแลวจึงตอบ เชน อธิบายเรื่องตัวตนเที่ยงแทถาวร
หรือไม แกสัจจกนิครนถ เปนตน 
                     3. วิภัชชพยากรณ คือ ทรงเองเรื่องที่เขาถามมาแยกแยะใหเห็นชัดเจน เชน เร่ืองตายแลวเกิด
หรือไม 
       นอกจากนี้พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ จิตญาโณ) (2542,  หนา 96-98) ไดทรงอธิบายวิธีการ
เผยแผธรรมะของพระพุทธเจาเพิ่มเติมอีก ดังนี้ 
                1.อุปสินนกถา คือ การนั่งสนทนากันในลักษณะจับเขาคุยกัน  
                2.ธรรมกถา คือ บรรยายธรรมกับคนจํานวนมาก โดยดูความพรอมของผูฟง 
                     3.โอวาท คือ ทรงสอนโดยใหประเด็นสําคัญที่จะนําไปปฏิบัติไดจริง 
                4. อนุศาสนี คือ การสอนในลักษณะซ้ํา ๆ ย้ําเตือนในเรื่องที่สําคัญ เชน เร่ืองความไม
ประมาท สติสัมปชัญญะ ความสามัคคี ฯลฯ 
                5.ธรรมสากัจฉา คือการสนทนาธรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
                6. ธรรมเทศนา คือ การเทศน หรือแสดงธรรมลักษณะบอกเหตุผลในเรื่องนั้น ๆเชน พระ
สูตรในพระสุตตันตปฎก เปนตน 
 สรุปวิธีการสอนของพระพุทธเจาไดดังนี้  พระพุทธองคทรงมีวิธีการสอนที่หลากหลาย ทรง
เลือกใชวิธีการที่แตกตางกันระหวางคนกลุมเล็ก กับคนกลุมใหญ กับคนที่เล่ือมใสในตัวพระองคอยูแลว 
กับคนทีคิดจะลองภูมิพระองค คนที่มีสติปญญาแตกตางกัน บางคนก็หัวดื้อ แตบางคนก็มีทิฐิแตกตางกัน 
บางคนมีอคติในบางเรื่อง บางคนสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเปนพิเศษอยูแลว บางคนก็มีจริตที่แตกตาง
กันไป  ทรงฉลาดที่จะเลือกวิธีการที่แตกตางกัน  บางปญหาทรงตอบตรงไปตรงมา แตบางปญหาทรง
ยอนคําถามใหผูตอบคิดเอง บางปญหาไมตอบเพราะไรสาระไมมีประโยชน  คนบางคนอธิบายตรง ๆ ก็
เขาใจแลว แตบางคนตองใชนิทานธรรมดาเปรียบเทียบบางบางคนอาจตองใชนิทานชาดก หรือบางคน
อาจตองใชปาฏิหาริยบาง เปนตน                                           
  
 2.3.2  ความหมายของปญญา 
               
 นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของปญญาที่มีลักษณะตาง ๆกันดังนี้ 
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        กาญจนา นาคสกุล (2548 ,  หนา 132) ใหความหมายวา  ความฉลาดที่จะเรียนรูส่ิงตาง ๆ เรียนรู
แนวคิดในวิชาการ ความจริงหรือวิเคราะหหาเหตุผล  เชื่อมโยงความสัมพันธ จดจํา สามารถพิจารณา
เห็นผลที่จะเกิดตอไปในอนาคต  รวมถึงเชาวและไหวพริบที่จะใชความสามารถแกปญหา  สามารถตัด
หรือสรางทางที่จะนําไปสูส่ิงที่จะเกิดในอนาคตดวย รูดี รูชั่ว รูคุณและโทษ รูประโยชนและมิใช
ประโยชน  มีวิจารณญาณที่จะมองสิ่งตาง ๆ ตามความเปนจริงและวินิจฉัยดวยใจที่เปนอิสระเพื่อท่ีจะใช
นําไปสูชีวิตที่ดี  ไมควรสรางความฉลาดเพื่อกระทําสิ่งที่ชั่วที่เลว เอาเปรียบหรือหลอกลวงผูอ่ืน 
        อุดม หนูทอง (2540,  หนา 4)   อธิบายความหมายของปญญาวา หมายถึง ความมีวิชาความรู 
ความรอบรู ความรูจริง รูตลอด ความเฉลียวฉลาด และความสามารถซึ่งเกิดจากการศึกษาและความคิด
พิจารณา สติปญญาทําใหรูเทาทันและรูแจงจริงในสิ่งตาง ๆ สามารถพิจารณาหาลูทางวิธีการที่ถูกตอง
และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติตัว และปฏิบัติงานไดอยางสมบูรณ 
        สมัคร บุราวาศ (2542,  หนา 149)  ไดอธิบายความหมายของปญญา  คือการมุงหาสิ่ง กฎ และ
ทฤษฎีเพื่อรูและปฏิบัติไปพรอม ๆ กัน 
        พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2542,  หนา 22-24)  ไดอธิบายความหมายของปญญา คือความรู
ความเขาใจขอมูลตาง ๆ ไดถูกตองชัดเจน ตามความเปนจริง จับสาระสําคัญและถายทอดสื่อสารให 
ผูอ่ืนรู  รูจักแยกแยะวิเคราะห แกไขปญหาตาง ๆ ได รูจักเชื่อมโยงไปสูความรูใหม ๆ ได 
        สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (2544,  หนา 13-14  อางถึงในสุมน อมรวิวัฒน)  ได
ทรงอธิบายความหมายของปญญา ดังนี้คือ ความรูทั่วถึงเหตุผลตามความเปนจริง เกิดจากการเรียนการ
ปฏิบัติ และบังเกิดผลของการปฏิบัติบรรลุผลได 
   สรุปปญญา หมายถึง ความรอบรู ฉลาดรู รูจริง รูที่จะพัฒนาปรับปรุงตนเองใหมีชีวิตที่ดีขึ้น 
รูจักวินิจฉัยแยกแยะเลือกทําสิ่งที่ดีที่ถูกตอง  รูจักเชื่อมโยงประสบการณเปนความรูใหม เกิดจาก
ประสบการณและการปฏิบัติดวยตนเอง 
 2.3.3   ความสําคัญของปญญากับการเรียนรู 
 ปญญากับการเรียนรูเปนเครื่องชี้นําทางการศึกษาที่สําคัญ  หรือปญญากับการศึกษาก็มี
ความหมายเดียวกัน  มีนักการศึกษาหลายทานไดอธิบายไว ดังนี้ 
      วิจิตร  ศรีสะอาน (2542, หนา 6) ไดกลาวถึงความสําคัญของปญญากับการเรียนรู สรุปไดดังนี้ 
โลกยุคใหมซ่ึงจะตองแขงขันประชันกันดวยความรูและภูมิปญญานั้น จําเปนที่คนจะตองมี “ชีวิตแหง
การเรียนรู สังคมแหงภูมิปญญา” ซ่ึงหมายถึงใชการศึกษาเปนเครื่องมือเตรียมคนรุนใหมใหมีความใฝรู
ใฝเรียน และมีทักษะในการเรียนรูที่พอเพียง เพื่อใหเขาเปนกําลังคนที่มีคุณภาพไมวาจะอยูในภาคการ
ผลิตใด ๆ  
        สิปนนท เกตุทัต (2542, หนา 3-7) ไดกลาวถึงความสําคัญในเรื่องปญญากับการเรียนรู ดังนี้  
การศึกษาหรือการเรียนรูเปนการเสริมสรางขีดความสามารถทางภูมิปญญา  การศึกษาจึงมิใชแตเพียง
การพัฒนาคน แตเปนการพัฒนา        ขีดความสามารถทางวิชาการ  และการบุกเบิกความกาวหนาทาง
วิชาการ  ซ่ึงจําเปนอยางยิ่งในยุคตอไปนี้ที่การพัฒนาดานตาง ๆ จะเปลี่ยนไปเปน Knowledge-Based 
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มากกวา Resource-Based  ถาคนรุนใหม  ทุกคนสามารถมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน ปญญา 
ก็จะงอกเงยตอไปไมมีที่ส้ินสุด 
        วิจิตร  ศรีสะอาน (2542, หนา 61) ไดกลาวถึงความสําคัญของปญญากับการเรียนรู คือ ทําให
ผูเรียนปรับตัวใหสามารถรับขอมูล วิเคราะห สังเคราะห และใชประโยชนจากขอมูลขาวสารทั้งจาก
ส่ือมวลชน จากเครือขายสื่อสาร เชน อินเทอรเน็ตและระบบอื่นใดที่จะมีมาในอนาคต  เรียนวิธีที่จะ
เรียนรู เพื่อสามารถแสวงหาความรูไดดวยตนเอง 
        ประเวศ วะสี (2545,  หนา 2) ไดกลาวถึงความสําคัญของระบบการศึกษากับปญญาวา  ควรเปน
สมองของสังคม ทําหนาที่ 4 ประการ คือ  1.ตองสามารถรับรูความจริง  2.ตองรูจักวิเคราะหและ
สังเคราะหความจริงนั้น  3.ตองรูจักเชื่อมโยงสังเคราะหใหเหมาะกับการใชงาน  4.ตองประเมินดวยวา
ไดผลหรือไมไดผลเพราะอะไร เพื่อพัฒนาปญญาตอไป 
 สรุปความสําคัญของปญญากับการเรียนรูหรือการศึกษา คือ ความสามารถในการเรียนรู 
จนเกิดความฉลาดรู สามารถที่จะนําความรูนั้นมาพัฒนาตนเองใหดีขึ้นไดจริง  รูเทาทันโลกทั้งการ
ดํารงชีวิต การทํางาน รูจักเลือกส่ิงที่ดีมีประโยชนสูงสุดใหแกตนไดอยางแทจริง 
 2.3.4 ความหมายของปญญา 3  
 ปญญา 3 คือ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจาทรงตรัสรูมา  ไดมีผูอธิบายเพิ่มเติม
ดังนี้ 
        พระราชวรมุณี (ประยุทธ ปยุตฺโต) (2535,  หนา 113) ใหความหมายของปญญา 3 วา คือความ
รอบรู รูทั่ว เขาใจ รูซ้ึง ประกอบดวย 1.จินตมัยปญญา การคิดการพิจารณาหาเหตุผล 2.สุตมัยปญญา  
การสดับการเลาเรียน 3.ภาวนามัยปญญา การฝกอบรมลงมือปฏิบัติ 
         ยงยุทธ วิริยายุทธังกุร (ม.ป.ป.,  หนา 157) ใหความหมายของปญญา 3 คือ ความรอบรูตามหลัก
พระพุทธศาสนามี 3 ระดับ คือ 1.สุตมัยปญญา เกิดจากการศึกษาวิชาจากครูบาอาจารย 2.จินตมัยปญญา 
เกิดจากความคิดหาเหตุผลที่ไดศึกษาเลาเรียนมา และ 3. ภาวนามัยปญญา เกิดจากการ “หยุดคิด” และ          
ลงมือปฏิบัติ 
        พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) (2538,  หนา 45-46)  ไดกลาวความหมายของปญญา ดังนี้ 
                    1) สุตมัยปญญา เกิดจากการสังเกต การรับรูของประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไดแก ตา-ดู หู-ฟง
จมูก-ดมกลิ่น ล้ิน-ล้ิมรส และรางกาย-สัมผัสไดนั้น  จะตองมีการนําสิ่งเรามาจากภายนอกหรือ 
ปรโตโฆสะ โดยการจัดประสบการณตาง ๆ ใหผูเรียนไดเกิดการเรียนดวยตนเอง นําผูเรียนไปเรียนรู
นอกสถานศึกษาจากแหลงเรียนรูในทองถ่ิน 
     2 )  จินตมัยปญญา  คือ  การคิดวิ เคราะห  พิจารณาหาเหตุผลจากการเรียนรู ในขั้น 
สุตมัยปญญา การหาเหตุผลจากการดู การสังเกต-ดวยตา  การอธิบายหรือวิจารณในสิ่งที่ตนไดดูมา  ได
เห็นมา ไดยินไดฟงมาอยางนี้หมายความวาอยางไร  ไดชิมล้ิมรสมาอยางนี้หมายความวาอยางไร  มี
สวนผสมของสิ่งใดบาง  ไดกล่ินเชนนี้หมายความวากลิ่นอยางไร มีสวนผสมสิ่งใดอยูบาง ไดจับตอง 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

26  
 
 

ลูบคลําส่ิงของเหลานี้จะอธิบายอยางไร เปนตน   เปนการจัดการเรียนรูโดยการนําหลักโยนิโสมนสิการ
มาฝกใหนักเรียนไดคิดสืบสาว คิดวิเคราะหหาเหตุผลตาง ๆ  
     3) ภาวนามัยปญญา คือ การไดลงมือปฏิบัติจริง หลังจากที่ไดผานกระบวนการตาง ๆ ในขั้น 
ที่ 1 สุตมัยปญญา และขั้นที่ 2 จินตมัยปญญาแลว  ใหผูเรียนลองทบทวนความรูที่ไดเรียนรูมา และลงมือ
ทําจากประสบการณตามที่ไดสังเกตมา ไดดูมา ไดฟงคําอธิบายตาง ๆ ไดชิมล้ิมรสชาติแลว ไดรูปคลํา 
จับตองแลว จํารูปรางหนาตาไดมากนอยแคไหน สี กล่ิน รสชาติ ลองทําตามดูวาจะทําไดเหมือนหรือไม
อยางไร เปนตน  ในขั้นตอนนี้อาจจะตองมีการซักซอมทดลองทํากอนที่จะมีการทดสอบในภาคปฏิบัติ
จริงก็ได 
              สรุปกระบวนการปญญา 3 หมายถึงความรอบรู รูทั่ว เขาใจ รูซ้ึง ประกอบดวย 
                  1. สุตมัยปญญา คือความรูในกระบวนการผลิตอันเกิดจากปจจัยภายนอกโดยผานการดู การ
ฟง การดม การชิม และการสัมผัส 
                  2. จินตมัยปญญา คือความรูในกระบวนการผลิต อันเกิดจากการเรียนรูจากการใชเหตุผล
จินตนาการและการสรางสรรค 
                  3. ภาวนามัยปญญา คือความรูอันเกิดจากการลงมือปฏิบัติ 
 2.3.5 หลักธรรมท่ีเก่ียวของกับปญญา 3 ปจจัยท่ีทําใหเกิดสัมมาทิฏฐิ 2 
 พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) (2538,  หนา 621-622)  ไดอธิบายความหมายของปจจัยใหเกิด
สัมมาทิฏฐิ 2 คือ การเกิดแนวความคิดที่ถูกตองประกอบดวย 
               1) ปรโตโฆสะ เสียงจากผูอ่ืน การกระตุนหรือชักจูงจากภายนอก คือ การรับฟงคําแนะนํา 
ส่ังสอน เลาเรียนความรู สนทนาซักถาม ฟงคําบอกเลาชักจูงของผูอ่ืน โดยเฉพาะการสดับสัทธรรมจาก
ทานผูเปนกัลยาณมิตร 
 สรุปการที่จะทําใหเกิดความรูถึงขั้นปญญา 3 จะตองนําหลักปรโตโฆสะ หรือการกระตุนให
ผูเรียนเกิดความเขาใจดวยการนําความรูจากภายนอกหรือการนํานักเรียนออกไปศึกษานอกสถานที่ และ
ใชหลักโยนิโสมนสิการ คือการกระตุนใหเกิดการคิดใหถูกทางประกอบกัน 
                 2) โยนิโสมนสิการ การใชความคิดถูกวิธี ความรูจักคิด คิดเปน คือกระทําในใจโดยแยบคาย           
มองสิ่งทั้งหลายดวยการคิดพจิารณา รูจักสบืสาวหาสาเหตุ แยกสิ่งนั้น ๆ หรือปญหานั้น ๆ ได 

 
2.4  ทฤษฎีการศึกษาที่เกี่ยวของ 

 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดเสนอทฤษฎีทางการศึกษา และรูปแบบการจัดการเรียนรู ดังตอไปนี้ 
 2.4.1 รูปแบบการพัฒนาดานพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) 
       เบนจามิน บลูม (อางถึงในสุพิน บุญชูวงศ 2531,  หนา 24-26) ไดกลาววาเดก็สามารถที่จะคิด
อยางมีเหตุผลกับสิ่งที่เปนนามธรรม สามารถตั้งสมมุติฐานอยางสมเหตสุมผล และสามารถ 
ที่จะตั้งกฎเกณฑและแกปญหา ฉะนัน้การสอนที่ดีที่สุด คือ เด็กควรจะไดเลือกประสบการณการเรยีนเอง 
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การจัดการเรยีนการสอนจึงจดัใหมีศนูยกิจกรรมตาง ๆ เปดโอกาสใหเด็กไดมีโอกาสเลือก และวิธีที่ดี คือ
เปดโอกาสใหเด็กไดอธิบายเกี่ยวกับความคดินั้น ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสิ่งที่เปนนามธรรม  ซ่ึงจะชวย
ใหครูเขาใจความคิดตางๆของเด็กได จุดประสงคทางการศึกษาแบงตามลักษณะการเรยีนรูไดเปน 3 ดาน
คือ1.พุทธิพิสัย(Cognitive Domain)2.จิตพิสัย(AffectiveDomain) 3.ทักษะพิสัย (Pyschomotor Domain)   
        พุทธิพิสัย เปนจุดประสงคทางการศึกษาที่เกี่ยวกับการเรียนรูทางดานปญญา คือ ความรู ความ
เขาใจ การใชความคิด แบงเปน 6 ระดับ คือ 
              1) ความรู หมายถึงความสามารถในการจําเนื้อหา และระลึกไดเมื่อตองการนํามาใช ส่ิงที่จําได 
ไดแก ความรูที่เฉพาะเจาะจง ความรูเกี่ยวกับวิธีการและความรูเกี่ยวกับหลักการ เชน นักเรียนบอกวา
ขั้นตอนวิธีการทําขนมฉาบได 
              2) ความเขาใจ หมายถึงการเขาใจความหมายของเนื้อหาสาระ ไมไดจําเพียงอยางเดียว 
สามารถแสดงพฤติกรรมความเขาใจในรูปของการแปลความหมาย ตีความหมายหรือสรุปความสําคัญ
ได เชน นักเรียนอธิบายการสังเกตวาน้ํามันรอนไดที่พอที่จะใสมันลงไปได 
              3) การนําไปใช หมายถึงการนําเอาเนื้อหาสาระ หลักการ ความคิดรวบยอดและทฤษฎีตาง ๆ 
ไปใชในรูปแบบใหม สถานการณใหม เชน นักเรียนใชทุเรียนทําขนมฉาบได 
              4) การวิเคราะห หมายถึงความสามารถในการแยกเนื้อหาใหเปนสวนยอยเพื่อคนหา
องคประกอบ โครงสราง หรือความสัมพันธระหวางสวนยอยนั้น  ซ่ึงนักเรียนจะสามารถวิเคราะหไดก็
ตอเมื่อนักเรียนเขาใจเนื้อหาสาระที่เรียนมาแลว เชน การที่ขนมฉาบกรอบไดที่ตองมีองคประกอบ
อยางไรบาง 
              5) การสังเคราะห หมายถึงความสามารถที่จะนําองคประกอบหรือสวนยอย ๆ มารวมกันเพื่อ
เกิดความกระจางในสิ่งเหลานั้น เชน การนําผลไมมาทอดและฉาบจัดเปนการสรางผลผลิตในลักษณะใด 
              6) การประเมินคา หมายถึงความสามารถพิจารณาตัดสินคุณคาของสิ่งตาง ๆ โดยที่ผูตัดสิน
กําหนดเกณฑขึ้นมาเอง หรือเกณฑที่ผูอ่ืนกําหนดขึ้น เชน การที่จะบอกวาขนมฉาบเจานี้อรอยควรมี
หลักการสังเกตอยางไร 
 2.4.2 วิธีสอนโดยการไปทัศนศึกษา (Field Trip) 
 ทิศนา แขมมณี (2545, หนา 341-344)  ใหความหมายวา การสอนโดยการไปทัศนศึกษาเปน
กระบวนการที่ผูสอนชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  โดยผูสอนและผูเรียนรวมกันวางแผนและเดินทางไป
ศึกษาแหลงเรียนรูรวมกัน โดยมีการศึกษาสิ่งตาง ๆ ในสถานที่นั้นตามกระบวนการหรือวิธีการที่ได
วางแผนไว มีอภิปรายสรุปและประเมินผลการเรียนรูจากขอมูลที่ไดศึกษามา มีการนํามาทดลอง           
ปฏิบัติจริง  เปนวิธีการที่ชวยใหผูเรียนไดรับประสบการณตรง  ไดเรียนรูตามสภาพจริง  ใชแหลงชุมชนให
เปนประโยชนตอการเรียนรู ทําใหเกิดความเขาใจ และเกิดเจตคติที่ดีตอสถานที่นั้น ๆ 
 2.4.3 การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning) 
 ทิศนา แขมมณี (2545,   หนา 344) ไดกลาวถึงการจัดการเรียนรูแบบรวมมือวา เปนกระบวนการ
ที่จัดใหผูเรียนไดรวมมือและชวยเหลือกันในการเรียนรู  โดยแบงกลุมผูเรียนที่มีความสามารถตางกัน
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ออกเปนกลุมเล็ก ๆ เปนลักษณะการรวมกลุมอยางมีโครงสรางที่ชัดเจนมีการทํางานรวมกัน แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ชวยเหลือพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน  มีความรับผิดชอบรวมกันทั้งในสวนตนและสวนรวม  
เพื่อใหตนเองและสมาชิกทุกคนในกลุมประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว 
       จากการนําเสนอทฤษฏีการศึกษาและรูปแบบการจัดการเรียนรูทั้ง 3 วิธี ที่กลาวมาแลว ทําให
นักเรียนสามารถพบคําตอบดวยการเรียนรูจากแหลงเรียนรูในทองถ่ิน  และบูรณาการความรูเหลานี้            
มาเปนการรูจักแสวงหาความรูตลอดชีวิตในสังคมแหงการเรียนรูตลอดไป 
 ในการเสนองานวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดเสนอแนวทางพัฒนาการเรียนรู โดยศึกษาหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 และหลักสูตรสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง  อําเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี และรายวิชา ส40205  ชีวิตกับ
การคนพบ หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่องกระบวนการเรียนรูกระบวนการผลิตจากแหลงเรียนรูในทองถ่ิน
โดยใชกระบวนการปญญา 3 ดังนี้ 
 

2.5  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 
 กระทรวงศึกษาธิการ ( 2544, หนา 4-8) มีหลักการในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนไปตาม
แนวนโยบายการจัดการศึกษาของประเทศไทย ดังนี้ 
              1) เปนการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ มุงเนนความเปนไทยควบคูกับความเปน
สากล 
             2) เปนการศึกษาเพื่อปวงชนทุกคนควรจะไดรับการศึกษาอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน  
โดยสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
              3) สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิตโดยถือวาผูเรียนมี
ความสําคัญที่สุด สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
              4) เปนหลักสูตรที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระ เวลา และการจัดการเรียนรู 
              5) เปนหลักสูตรที่จัดการศึกษาไดทุกรูปแบบ  ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย สามารถเทียบโอน
ผลการเรียนรูและประสบการณ 
        จุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณเปนคนดี 
มีปญญา มีความสุข และมีความเปนไทย มีศักยภาพในการศึกษาตอและประกอบอาชีพยึดถือเปน
มาตรฐานการเรียนรูใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคดังตอไปนี้ 
           1. เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค 
           2. มีความคิดสรางสรรค ใฝรู ใฝเรียน รักการอาน รักการเขียน และรักการคนควา 
           3.มีความรู เปนสากล  รู เทาทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ  
มีทักษะและศักยภาพในการจัดการ การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี ปรับวิธีการคิด วิธีการทํางานได
เหมาะสมกับสถานการณ 
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           4. มีทักษะและกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ทักษะการคิด การสราง
ปญญา และทักษะในการดําเนินชีวิต 
           5. รักการออกกําลังกาย ดูแลตนเองใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี 
           6. มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวาเปนผูบริโภค 
           7. เขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทย ภูมิใจในความเปนไทย เปนพลเมืองดี  
ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข 
           8. มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย ศิลปะ วัฒนธรรม  ประเพณี กีฬา ภูมิปญญาไทย 
ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
           9. รักประเทศชาติและทองถ่ิน มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามใหสังคม 
       โครงสรางของหลักสูตรเปนไปตามหลักการ จุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู  ที่กําหนดไวให
สถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของมีแนวปฏิบัติในการจัดหลักสูตรสถานศึกษา  มีโครงสรางของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 
 ระดับชวงชั้นไดกําหนดหลักสูตรเปน 4 ชวงชั้น ตามระดับพัฒนาการของผูเรียน ดังนี้ 
              ชวงชั้นที่ 1 ช้ันประถมศึกษาปที่ 1-3 
              ชวงชั้นที่ 2 ช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 
            ชวงชั้นที่ 3 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-3 
              ชวงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 
        สาระการเรียนรูตามหลักสูตรประกอบดวยองคความรู ทักษะหรือกระบวนการเรียนรูและ
คุณลักษณะหรือคานิยม คุณธรรม จริยธรรมของผูเรียนเปน 8 กลุม คือ 

   1. ภาษาไทย 
   2. คณิตศาสตร 
   3. วิทยาศาสตร 
   4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   5. สุขศึกษาและพลศึกษา 
   6. ศิลปะ 
   7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
   8. ภาษาตางประเทศ 

 สาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุม เปนพื้นฐานสําคัญที่ผูเรียนทุกคนตองเรียนรู  โดยอาจจัดเปน 2 กลุม 
คือ กลุมแรก ประกอบดวย ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
เปนสาระการเรียนรูที่สถานศึกษาตองใชเปนหลักในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสรางพื้นฐานการคิด 
และเปนกลยุทธในการแกไขปญหาวิกฤตของชาติเร่ืองสิ่งแวดลอมศึกษา  นอกจากนี้ยังกําหนดสาระและ
มาตรฐานการเรียนในสาระการเรียนรูกลุมตาง ๆ โดยเฉพาะกลุมวิทยาศาสตร กลุมสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม กลุมสุขศึกษาและพลศึกษา  ใหกําหนดสาระการเรียนรูในแตละกลุมไวเฉพาะในสวนที่



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

30  
 
 

จําเปนในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกคนเทานั้น  สําหรับสวนที่ตอบสนองความสามารถ ความถนัด 
และความสนใจของผูเรียนแตละคนนั้น  สถานศึกษาสามารถกําหนดเพิ่มขึ้นไดใหสอดคลองและ
สนองตอบตามศักยภาพของผูเรียนแตละคน 
        มาตรฐานการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู  8 กลุม   เปนขอกําหนดคุณภาพผู เรียน 
ดานความรู ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมของแตละกลุม  เพื่อใชเปนจุดมุงหมาย
ในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค กําหนดเปน 2 ลักษณะ คือ     
                  1.  มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนมาตรฐานการเรียนรูในแตละกลุมสาระการ
เรียนรู  เมื่อผูเรียนเรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

   2.  มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น เปนมาตรฐานการเรียนรูในแตละกลุมสาระ 
             3. การเรียนรู เมื่อผูเรียนเรียนจนจบในแตละชวงชั้น คือ ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และ 6 
และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 6 
 มาตรฐานการเรียนรูในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กําหนดไวเฉพาะมาตรฐานการเรียนรูที่
จําเปนสําหรับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกคนเทานั้น  สําหรับมาตรฐานการเรียนรูทีส่อดคลองกับสภาพ
ปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน คุณลักษณะอนัพึงประสงคเพื่อเปนสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  ตลอดจนมาตรฐานการเรียนรูที่เขมขึ้นตามความสามารถ 
ความถนัด และความสนใจของผูเรียน  ใหสถานศึกษาเพิม่เติมได 
        2.5.1 โครงสรางหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงชั้นท่ี 4 

ชวงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษา 

 การศึกษาภาคบังคับ 

กลุมสาระการเรียนรู 8 กลุม การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ภาษาไทย 
คณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
ศิลปะ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ภาษาตางประเทศ 

                                     • 
                                     • 
                                     • 
                                     •  
                        □ 
                        □     
                                     □                            
                                     □                                             

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน                                     ∆ 

เวลาเรียน          ไมนอยกวาปละ 1,200 ช่ัวโมง 

 
ภาพ 5   แสดงโครงสรางหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(ที่มา : กระทรวงศึกษาธกิาร, 2544, หนา 8) 
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หมายเหตุ                •  หมายถึง สาระการเรียนรูที่สถานศึกษาตองใชเปนหลักเพื่อสรางพื้นฐานการคิด 
การเรียนรูและการแกปญหา 
               � หมายถึง สาระการเรียนรูที่ เสริมสรางความเปนมนุษย และศักยภาพพื้นฐาน               

ในการคิดและการทํางาน 

                  Δ หมายถึง กิจกรรมที่เสริมสรางการเรียนรูนอกจากสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุม            
เพื่อการพัฒนาตนตามศักยภาพ 
   ทั้งนี้สถานศึกษาอาจจัดเวลาเรียนและกลุมสาระตาง ๆ ไดตามสภาพกลุมเปาหมาย สําหรับ
การศึกษานอกระบบ สามารถจัดเวลาเรียนและชวงชั้นไดตามระดับการศึกษา 
 2.5.2 สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
        กระทรวงศึกษาธิการ (2544 , หนา 7-8)  ไดกลาวถึงวิสัยทัศนสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ดังนี้  
      มุงใหเยาวชนเปนผูมีการศึกษาพรอมที่จะเปนผูนําและเปนพลเมืองที่ดี มีความรับผิดชอบ            
โดยนําความรูจากอดีตมาสรางความเขาใจในมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศ ความรูเกี่ยวกับโลกมา
สร างความเข าใจสภาพแวดลอมมนุษย เพื่ อการดํ ารงชีวิตในสังคม   ความรู เ รื่ องการเมือง 
การปกครองมาใชในชุมชน  ทอง ถ่ินและประเทศชาติ   ความรู เ รื่องการผลิต  การแจกจ าย  
การบริโภคสินคาและบริการ การใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดเพื่อการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ
และการอยูในสังคม  ความรูเกี่ยวกับคุณคาของจริยธรรม ศาสนา มาประพฤติปฏิบัติตนและการอยู
รวมกับผูอ่ืน  ใชวิธีการทางสังคมศาสตรมาคนหาคําตอบปญหาในสังคมและกําหนดแนวทางประพฤติ
ปฏิบัติที่สรางสรรคตอสวนรวม  เยาวชนจําเปนตองศึกษาสาระการเรียนรูของกลุมสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม  เพื่อเขาใจสังคมโลกที่ซับซอน สามารถปกครองดูแลตนเองและเอาใจใสตอสังคมและ
ส่ิงแวดลอมของโลกได และใชความรูอยางมีความหมายเพื่อการตัดสินใจ การสํารวจสอบสวน 
 การสืบคน การสรางสรรคส่ิงตาง ๆ และนําพาตนเองและผูอ่ืนเชื่อมโยงความรูที่เรียนรูสูโลกแหง           
ความเปนจริงในชีวิตได ดังนี้ 
             1. บูรณาการความรู กระบวนการ ปจจัยตาง ๆ เพื่อการเรียนรูตามเปาหมายของทองถ่ินและ
ประเทศชาติ  การเรียนการสอนตองใชขอมูล ความรูทั้งในระดับทองถ่ิน ประเทศชาติและระดับโลก
เชื่อมโยงเขาดวยกัน 
             2. ผูเรียนไดอภิปรายประเด็นปญหารวมสมัยรวมกับเพื่อนและผูใหญ สามารถแสดงจุดยืนใน
คานิยม จริยธรรมของตนเองอยางเปดเผยและจริงใจ  สามารถรับฟงเหตุผลของผูอ่ืนที่แตกตางจากตน 
             3. การเรียนการสอนเปนบรรยากาศของการสงเสริมการคิดขั้นสูงในประเด็นหัวขอทีลึกซึ้ง    
ทาทาย ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนอยางมีความหมาย ไดรับการประเมินที่เนนการนําความรู
มาประยุกตใชทุกรายวิชา 
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              4 .กลุมสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  มีการเตรียมโครงงานที่สอดคลองกับ
สภาพแวดลอมเปนจริงของสังคม ผูเรียนนําสิ่งที่เรียนไปใชไดจริงในการดําเนินชีวิต 
     การกําหนดคุณภาพผู เ รียน / เปาหมาย /ความคาดหวัง   ให ผู เ รียนเปนพลเมืองดีในวิ ถี
ประชาธิปไตยภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุขการที่
จะบรรลุตามเปาหมายดังกลาวตองมีองคประกอบสําคัญ 3 ประการ คือ 
              1. ความรูกลุมสาระนี้มีความหมายกวางขวางมาก ไมมีใครสามารถเรียนรูไดหมด คือปญหาที่
สําคัญที่พยายามใหเกิดการเรียนรูทุกสิ่งทุกอยางในศาสตรที่ประกอบกัน  เปนหนาที่ของครูสังคมศึกษา
ที่จะคัดสรรสาระที่จะเรียนไดอยางเหมาะสมและมีคุณคา  จําเปนที่จะตองรูจักเกณฑในการคัดเลือก
สาระที่จะเรียน คือส่ิงที่จะนํามาเรียนมีนัยสําคัญตอการพัฒนาความเปนพลเมืองดีหรือไม การคัดเลือก
สาระเนื้อหามิใชมุงใหผูเรียนเปนนักประวัติศาสตร หรือนักสังคมศาสตรหรือเปนนักวิชาการที่เชี่ยวชาญ
ในการเรียนรู  เปาหมายตองเปนไปเพื่อสรางจิตสํานึกของการเปนคนดีของสังคม เปนประชาชนที่มี
การศึกษาเขาใจปญหาสังคม เชื่อมโยงกับการดําเนินชีวิตทางวัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรม  และ
ใหเครื่องมือแกผูเรียนในการทําความเขาใจอดีตเพื่อเปนสาระในการเผชิญและตัดสินใจในปจจุบัน โดย
ตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นและวางแผนสูอนาคต   ความรูในกลุมสาระนี้  จึงมีการผสมผสาน                
การศึกษาศาสตรตาง ๆ เชน มานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร รัฐศาสตร นิติศาสตร 
ปรัชญาและศาสนาเขาดวยกัน  และยังรวมถึงคุณลักษณะการเปนคนดีของสังคม  เปนพลเมืองที่มี            
สวนรวมในการศึกษาความเปนไปของโลก พหุวัฒนธรรม กฎหมายศึกษา อาชีพศึกษาและประเด็น
ปญหารวมสมัยตาง  ๆ  ตองบูรณาการสาระความรู จากกลุมสาระอื่นๆ  ดวย  เชน  ภาษาไทย 
ภาษาตางประเทศ คณิตศาสตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดวย 
              2. ทักษะและกระบวนการ ประกอบดวย ทักษะทางวิชาการและทักษะทางสังคมที่จําเปน
สําหรับการพัฒนาบุคลิกภาพของผูเรียนใหเปนผูรอบรูมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและสามารถอยูรวมกับ
ผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  ทักษะทางวิชาการ ไดแก ทักษะในการฟง พูด อาน เขียน และการคิดผูเรียนตอง
นํามาใชในการแสวงหาความรู จัดการกับความรู  นําความรูไปใชในการสรางสรรคองคความรูใหม  
การแสวงหาและจัดการกับขอมูลความรูตาง ๆ  ตองสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการอาน  ศึกษา 
สืบคนขอมูล ใชกระบวนการศึกษาคนควาทางสังคมศาสตร การสืบสวนความรู ความสามารถในการใช
คอมพิวเตอรและส่ืออิเล็กทรอนิกส  การคิดและการนําเสนอแนวคิดตาง ๆนี้ตองสงเสริมใหผูเรียนมี
ความสามารถในการคิด การจัดระบบขอมูล การตีความ วิเคราะห สรุป ประเมิน และนําเสนอขอมูล 
ความคิดเห็น ส่ือสารออกมาในรูปแบบตาง ๆ โดยเฉพาะการเขียน การพูดสื่อความหมายกับผูอ่ืนบน
พื้นฐานที่มีเหตุผลและหลักการ  เพื่อใชสนับสนุนประกอบการพิจารณาตัดสินใจใด ๆ ของบุคคลและ
สังคมไดอยางฉลาดและมีประสิทธิภาพ  การสรางองคความรูใหมตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถสราง
ความรูที่เปนความคิดรวบยอดและหลักการไดสามารถอธิบายความสัมพันธความเปนเหตุเปนผลของ
เร่ืองราวตาง ๆ ได  สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ คิดสรางสรรค ศึกษาคนควาเพื่อสรางองคความรูใหม
ที่จะมีสวนชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจเรื่องราวตาง ๆ  ของบุคคลและสังคมที่เราดํารงชีวิตอยู  และ
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นําไปสูการนําความรูไปใชในการวางแผนแกปญหา  ตัดสินใจและดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสม       
 ทักษะทางสังคม ไดแก การรวมมือและการมีสวนรวมในสังคม การดูแลรักษาเอาใจใส
ใหบริการ  ทักษะกระบวนการกลุมพัฒนาความเปนผูนํา ผูตาม เห็นคุณคา เคารพตนเองและผูอ่ืน  
ยอมรับในความคลายคลึงและความแตกตางของตนและผูอ่ืน เคารพในทรัพยสินและสิทธิของผูอ่ืน
เคารพในกฎกติกาของกฎหมาย และเคารพในความเปนมนุษยชาติและสรรพสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลาย 
        ทักษะตาง ๆ เหลานี้ เปนสาระในองคประกอบของหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ตอง 
บูรณาการเขาไปในองคความรูตาง ๆ  ตองเปนจุดเนนในการเรียนรูทุกชั้นปทุกรายวิชาตลอดหลักสูตร  
ซ่ึงจะสอนแยกตางหากไมได 
              3. คุณธรรม จริยธรรม และคานิยม  ตองชวยพัฒนาทักษะเกี่ยวกับเจตคติ จริยธรรมและ
คานิยม  โดยผานประสบการณการเรียนรูและทักษะตาง ๆ อยางหลากหลาย  ผูเรียนจะไดรับการพัฒนา
เกี่ยวกับความเปนสมาชิกที่ดขีองสังคมประชาธิปไตย เชน รูจักตนเอง พึ่งตนเองได ซ่ือสัตยสุจริต มีวินัย 
กตัญู รักเกียรติภูมิของตน เคารพเหตุผล มีความยุติธรรม หวงใยในสวัสดิภาพของผูอ่ืน  ยอมรับความ
แตกตาง ขจัดขอขัดแยงดวยสันติวิธี ยึดมั่นในความยุติธรรม ความเสมอภาคและเสรีภาพ มีนิสัยในการ
เปนผูผลิตและผูบริโภคที่ดี  เห็นคุณคาของการทํางาน การทํางานกลุมการเคารพสิทธิของผูอ่ืน เสียสละ 
เห็นแกประโยชนสวนรวม  มีความผูกพันกับกลุม  รักทอง ถ่ินประเทศชาติ  เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย  ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคา อนุรักษ พัฒนาศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม และ
ศรัทธาในหลักธรรมของศาสนา  การจัดการซึ่งเปนบทบาทและความรับผิดชอบของผูเกี่ยวของ                
ฝายตาง ๆ ไดแก ผูเรียนซึ่งตองมีความรับผิดชอบเบื้องตนที่จะตองศึกษาเลาเรียนใหประสบความสําเร็จ 
นอกจากนั้นการเรียนรู จําเปนตองอาศัยความพยายามรวมกันทั้งผูเรียน พอแม ผูปกครอง ครูผูสอน และ
ผูบริหารในการบูรณาการเปนหลักสูตรที่มีชีวิต มีความหมายลึกซึ้ง และเปนหลักสูตรที่ใหผูเรียน 
ไดเรียนดวยการปฏิบัติจริง 
   คุณภาพของผูเรียน 
        1. ยึดมั่นในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ สามารถนําหลักธรรมคําสอน  
ไปใชปฏิบัติในการอยูรวมกันได กระทําความดี มีคานิยมที่ดีงาม พัฒนาตนเองอยูเสมอ รวมทั้งบําเพ็ญ
ตนใหเปนประโยชนกับสังคมสวนรวม 
        2. ยึดมั่นศรัทธาและธํารงรักษาไวซ่ึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุข ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี ปฏิบัติตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
ถายทอดสิ่งที่ดีงามไวเปนมรดกของชาติ  เพื่อสันติสุขของสังคมไทยและสังคมโลก 
        3. มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ เพื่อการดํารงชีวิตอยางมี
คุณภาพ สามารถนําหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 
       4. เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปจจุบัน ภาคภูมิใจในความเปนไทยทั้งในอดีตและ
ปจจุบัน สามารถใชวิธีการทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตาง ๆ อยางเปนระบบ 
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       5. มีปฏิสัมพันธที่ดีงามระหวางมนุษยกับมนุษย มนุษยกับสิ่งแวดลอม สรางวัฒนธรรม มีจิตสํานึก
ในการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
       การจัดประสบการณการเรียนรูแกผูเรียน ในชวงชั้นที่ 4 มีดังนี้ 
          1.ไดเรียนรูและศึกษาความเปนไปของโลกอยางกวางขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น 
          2.ไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหพัฒนาตนเองเปนพลเมืองดี  มีคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตาม
หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ มีศักยภาพเพื่อการศึกษาตอในขั้นสูงตามความประสงคได 
          3.ไดเรียนรูเรื่องภูมิปญญาไทย มีความภูมิใจในความเปนไทย ประวัติศาสตรชาติไทย ยึดมั่นใน       
วิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
          4.ไดรับการสงเสริมใหมีนิสัยที่ดีในการบริโภค เลือกและตัดสินใจบริโภคไดอยางเหมาะสม        
มีจิตสํานึกและมีสวนรวมในการอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดลอม มีความรักทองถ่ินและ
ประเทศชาติ มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามใหแกสังคม 
          5. ผูมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนรูของตนเอง ช้ีนําตนเอง และสามารถแสวงหา
ความรูจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ ในสังคมไดตลอดชีวิต 
          สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบดวย 
          สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
          สาระที่ 2 หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม 
          สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร 
         สาระที่ 4 ประวัติศาสตร 
          สาระที่ 5 ภูมิศาสตร 
       มาตรฐานการเรียนรู ผูวิจัยขอนําเสนอเฉพาะมาตรฐานที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
          สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
             มาตรฐาน ส 1.1 เขาใจประวัติความสําคัญหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและสามารถนํา
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาไปเปนหลักปฏิบัติในการอยูรวมกัน  
             มาตรฐาน ส 1.2 ยึดมั่นในศีลธรรม การกระทําความดี มีคานิยมที่ดีงาม และศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา 
             มาตรฐาน ส 1.3 ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรม และศาสนพิธีของพระพุทธศาสนา มีคานิยมที่ดี
งามพรอมนําไปใชในการพัฒนาตน บําเพ็ญประโยชนตอสังคม ส่ิงแวดลอม เพื่อการอยูรวมกันไดอยาง
สันติสุข 
          สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร 
             มาตรฐาน ส 3.1 เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช
ทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา  รวมทั้งเขาใจหลักการเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการดํารงอยูอยางมีดุลยภาพ 
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             มาตรฐาน ส 3.2 เขาใจระบบสถาบันทางเศรษฐกิจตาง ๆ ความสัมพันธของระบบเศรษฐกิจและ
สังคม ความจําเปนของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก       
            ในการเสนอหัวขอวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําเสนอการบูรณาการระหวางสาระพระพุทธศาสนามาตรฐาน 
ส 1.1 และสาระเศรษฐศาสตร มาตรฐาน ส 3.1 ในชวงชั้นที่ 4 สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

2.6. หลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  โรงเรียน 
ปราจิณราษฎรอํารุง อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุร(ีโรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง, 2544, หนา 3-5) 

วิสัยทัศน 
       มีความรู คูคุณธรรม นําวิถีไทย สูการวิจัยและเทคโนโลยี 

พันธะกิจ 
       1.สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษา                   
ขั้นพื้นฐานตามความตองการของนักเรียนทองถ่ินและศักยภาพของสถานศึกษา 
       2.จัดทําหลักสูตรและสาระการเรียนรูที่สงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนมีวินัย ใฝคุณธรรม  
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยชุมชนมีสวนรวมดวยการนําภูมิปญญาทองถ่ินและ เทคโนโลยี 
มาใชในการเรียนการสอนดวยวิธีการที่หลากหลาย 
       3.สงเสริมการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของทองถ่ิน ขนบธรรมเนียมประเพณี การ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและมรดกไทย 

เปาหมาย 
       1.นักเรียนมีความรู ความคิดและทักษะตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       2.นักเรียนมีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
       3.นักเรียนแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูในทองถ่ิน และจากเทคโนโลยีที่เปนสากล 
       4.นักเรียนมีความภูมิใจ และมีจิตสํานึกในการอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณีทรัพยากรธรรมชาติ
ของไทย 

เกณฑการประเมินการวัดคุณลักษณะอันพึงประสงคของโรงเรยีน 
       1.มีระเบียบวินัย เชน แตงกายถูกระเบียบ ตรงตอเวลา มาเรียนสม่ําเสมอ เขารวมกิจกรรมหนาเสาธง 
เคารพกฎจราจร ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับโรงเรียน รูจักจัดลําดับกอนหลัง 
       2.มีความรับผิดชอบ เชน สงงานตรงเวลา ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย 
       3.มีความกตัญูกตเวที เชน มีสัมมาคารวะ มีจิตสาธารณะ เชื่อฟงคําสั่งสอน 
       4.ปฏิบัติตามวิธีประชาธิปไตย เชน รับฟงความคิดเห็น ทํางานรวมกับผูอ่ืน ยอมรับมติของที่ประชุม 
       5.มีความซื่อสัตย ขยัน ประหยัด เสียสละ อดทน สามัคคี มีวินัย มีความรับผิดชอบ คํานึงถึง
ประโยชนสวนรวม 
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    2.6.1 โครงสรางหลักสูตรชวงชั้นท่ี 4 โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง 
 

แผนการ เ รี ยน (วิทย -
คณิต) 
ชั้นม.4-6 ภาคเรียนที่ 1 

แผนก า ร เ รี ย น ( วิ ท ย -
คณิต) 
ชั้นม.4-6 ภาคเรียนที่ 2 

แผนการ เ รี ยน (ภาษา -
คณิต) 
ชั้นม.4-6 ภาคเรียนที่ 1 

แผนการเรียน(ภาษา-คณิต) 
ชั้นม.4-6 ภาคเรียนที่ 2 

ก ลุ ม ส า ร ะ ก า ร
เรียนรู 

พื้ น ฐ า น /
ชม 

พิ่มเติม/ 
ชม 

พื้ น ฐ า น /
ชม 

เพิ่มเติม/ 
ชม 

พื้นฐาน /
ชม 

เพิ่มเติม/ 
ชม 

พื้นฐาน/ชม เพิ่มเติม/ 
ชม 

ภาษาไทย 2 - 2 - 2 - 2 4 
คณิต 2 3 2 3 2 3 2 3 
วิทย 8 - - 4+3+3 2 2 2 2 
สังคม 2 2 2 2 2 2 2 2 
สุขศึกษาฯ 2 - 2 - 2 - 2 - 
ศิลปะ 2 - 2 - 2 - 2 - 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

2 - 2 - 2 - 2 2 

ภาษาตางประเทศ 2 2 2 2 2 2 2 4 
รวมชั่วโมง 22 7 14 17 22 7 14 18 
กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 

6 4 6 3 

ชม/สัปดาห 35 35 35 35 
รวมหนวยกิต 14.5 15.5 14.5 16.0 
 
ภาพ 6   โครงสรางหลักสูตรชวงชั้นที่ 4 โรงเรียนปราจณิราษฎรอํารุง   
(ที่มา : โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง, 2544, หนา 5)  
 
    2.6.2  หลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ชวงชั้นท่ี 4 (โรงเรียนปราจณิราษฎรอํารุง, 2544, หนา 12) 
 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
       1.มีความรูความเขาใจสภาพทางภูมิศาสตรและประวตัิความเปนมาของทองถ่ิน 
       2.มีความรูความเขาใจถงึอิทธิพลของสภาพแวดลอม อิทธิพลของขนบธรรมเนียมประเพณี และ
วัฒนธรรมที่มีตอวิถีชีวิตของคนในทองถ่ิน 
       3.มีความรักความผูกพนัแลภาคภูมิใจในทองถ่ิน 
       4.รวมอนรัุกษทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมในทองถ่ิน 
       5.ระบุปญหา ความตองการและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาทองถ่ินของตนได 
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ขอบขายเนื้อหา 
 

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4 ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 5 ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6 
สืบคนตําบลถิ่นเกิด รวมรักษอําเภอของเรา ปราจีนบุรีเมืองนาอยู 

1.สภาพแวดลอมทางภูมิศาสตร 
ที่ต้ังอาณาเขต ลักษณะภูมิอากาศ 
ภูมิประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ 
สภาพแวดลอม 

1.สภาพแวดลอมทางภูมิศาสตร 
ที่ต้ังอาณาเขต ลักษณะภูมิอากาศ 
ภูมิประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ 
สภาพแวดลอม 

1.สภาพแวดลอมทางภูมิศาสตร 
ที่ต้ังอาณาเขต ลักษณะภูมิอากาศ 
ภูมิประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ 
สภาพแวดลอม 

2.ประวัติความเปนมา นิทาน 
ตํานาน นิยาย ประวัติชนชาติและ
เมือง โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
อนุสรณสถาน 

2.ประวัติความเปนมา นิทาน 
ตํานาน นิยาย ประวัติชนชาติและ
เมือง โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
อนุสรณสถาน 

2.ประวัติความเปนมา นิทาน 
ตํานาน นิยาย ประวัติชนชาติและ
เมือง โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
อนุสรณสถาน 

3.ขนบธรรมเนียมประเพณี ทาง
ศาสนา ประเพณีวันสําคัญ 
การละเลนพื้นบาน 
วิถีชีวิตและความเปนอยู 

3.ขนบธรรมเนียมประเพณี ทาง
ศาสนา ประเพณีวันสําคัญ 
การละเลนพื้นบาน วิถีชีวิตและ
ความเปนอยู 

3.ขนบธรรมเนียมประเพณี ทาง
ศาสนา ประเพณีวันสําคัญ 
การละเลนพื้นบาน 
วิถีชีวิตและความเปนอยู 

4.ศิลปพื้นบาน งานประดิษฐ งาน
ปน งานแกะสลัก งานจักสาน งาน
แสดง งานถักทอและเย็บปก 

4.ศิลปพื้นบาน งานประดิษฐ งาน
ปน งานแกะสลัก งานจักสาน งาน
แสดง งานถักทอและเย็บปก 

4.ศิลปพื้นบาน งานประดิษฐ งาน
ปน งานแกะสลัก งานจักสาน งาน
แสดง งานถักทอและเย็บปก 

5.บุคคลสําคัญในอดีตและผลงาน 
ในปจจุบันและผลงาน ปราชญ
ชาวบานผูนําทองถิ่น 

5.บุคคลสําคัญในอดีตและผลงาน 
ในปจจุบันและผลงาน ปราชญ
ชาวบานผูนําทองถิ่น 

5.บุคคลสําคัญในอดีตและผลงาน 
ในปจจุบันและผลงาน ปราชญ
ชาวบานผูนําทองถิ่น 

6.การดําเนินชีวิตของคนทองถิ่น 
การประกอบอาชีพ คตินิยมและวิถี
ชีวิต การเขารวมองคกรในชุมชน 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

6.การดําเนินชีวิตของคนทองถิ่น 
การประกอบอาชีพ คตินิยมและวิถี
ชีวิต การเขารวมองคกรในชุมชน 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

6.การดําเนินชีวิตของคนทองถิ่น 
การประกอบอาชีพ คตินิยมและวิถี
ชีวิต การเขารวมองคกรในชุมชน 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

7.สิ่งที่เปนความภาคภูมิใจ 
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากร
บุคคล โบราณสถานโบราณวัตถุ 
มรดกทางวัฒนธรรม ประเพณี คติ
นิยม การละเลน 
ศิลปะพื้นบาน 

7.สิ่งที่เปนความภาคภูมิใจ 
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากร
บุคคล โบราณสถานโบราณวัตถุ 
มรดกทางวัฒนธรรม ประเพณี คติ
นิยม การละเลน 
ศิลปะพื้นบาน 

7.สิ่งที่เปนความภาคภูมิใจ 
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากร
บุคคล โบราณสถานโบราณวัตถุ 
มรดกทางวัฒนธรรม ประเพณี คติ
นิยม การละเลน 
ศิลปะพื้นบาน 
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ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4 ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 5 ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6 
8.สิ่งที่เปนปญหาอุปสรรค/แกไข 
การจัดบริการของรัฐ การคมนาคม
ขนสง-สื่อสาร สาธารณูปโภค 
สุขภาพอนามัย การศึกษา การ
ปกครองทองถิ่น ผูนําในทองถิ่น 
ฯลฯ 

8.สิ่งที่เปนปญหาอุปสรรค/แกไข 
การจัดบริการของรัฐ การคมนาคม
ขนสง-สื่อสาร สาธารณูปโภค 
สุขภาพอนามัย การศึกษา การ
ปกครองทองถิ่น ผูนําในทองถิ่น 
ฯลฯ 

8.สิ่งที่เปนปญหาอุปสรรค/แกไข 
การจัดบริการของรัฐ การคมนาคม
ขนสง-สื่อสาร สาธารณูปโภค 
สุขภาพอนามัย การศึกษา การ
ปกครองทองถิ่น ผูนําในทองถิ่น 
ฯลฯ 

9.สิ่งที่ตองการอนุรักษหรือพัฒนา 
แหลงน้ํา ภูมิปญญา สถานที่
ทองเที่ยว 

9.สิ่งที่ตองการอนุรักษหรือพัฒนา 
แหลงน้ํา ภูมิปญญา สถานที่
ทองเที่ยว 

9.สิ่งที่ตองการอนุรักษหรือพัฒนา 
แหลงน้ํา ภูมิปญญา สถานที่
ทองเที่ยว 

 

ภาพ 7   หลักสูตรทองถ่ิน สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชวงชั้นที่ 4 
(ที่มา :  โรงเรียนปราจณิราษฎรอํารุง, 2544, หนา 17) 
 

2.7  รายวิชา ส 40205 ชีวติกับการคนพบ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
        ศึกษาและวิเคราะหชีวิตของนักเรียนในดานการศึกษาตั้งแตอดีต-ปจจุบัน และวางแผน
การศึกษาตอในอนาคตดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
        ศึกษาและวิเคราะหสภาพสังคมปจจุบันดวยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และหลักธรรมทาง
ศาสนาอื่น ๆ 
        ศึกษาและวิเคราะหการเรียนรูกระบวนการผลิตจากแหลงเรียนรูในทองถ่ินดวยปญญา 3 

     เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการคนพบความสามารถ ความถนัด ความสนใจใน
การศึกษาตอเพื่อการวางแผนการประกอบอาชีพในอนาคต  สามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
และหลักธรรมทางศาสนาตาง ๆ  มาปฏิบัติตนเปนคนดี มีคุณธรรมจริยธรรมที่สังคมตองการ  และ
สามารถสรางผลผลิตจากแหลงเรียนรูในทองถ่ินดวยปญญา 3 
        สาระการเรียนรู ผูวิจัยขอนําเสนอเฉพาะสาระที่เกี่ยวของคือสาระที่ 3 ทัศนศึกษาแหลงเรียนรู 
และกลับมาสรางผลผลิตไดจริง 
หนวยการเรียนรูท่ีคาดหวัง ผูวิจัยขอนําเสนอเฉพาะหนวยที่เกี่ยวของคือ หนวยที่ 3 
       เร่ืองการเรียนรูกระบวนการผลิตจากแหลงเรียนรูในทองถ่ินโดยใชกระบวนการปญญา 3 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง ผูวิจัยขอนําเสนอเฉพาะที่เกี่ยวของคือขอ 13 
       วิเคราะหการเรียนรูกระบวนการผลิตจากแหลงเรยีนรูในทองถ่ินดวยปญญา 3 ได 
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 2.7.1 ความหมายของกระบวนการผลิต 
 กระบวนการผลิต เปนคําศัพทในทางเศรษฐศาสตรที่มีนักวิชาการหลายทานใหความหมายที่มี
ลักษณะคลายคลึงและแตกตางกันบาง ดังนี้ 

         ณรงค ธนาวิภาส(2539,หนา41)ใหความหมายวา หมายถึงการนําเอาปจจัยการผลิต อันไดแก
ที่ดิน ทุน แรงงาน และความสามารถในการประกอบการ มาผานกระบวนการอยางใดอยางหนึ่งภายใต
เทคโนโลยีระดับหนึ่ง  ผสมผสานกันเพื่อใหเกิดสินคาและบริการเพื่อตอบสนองความตองการของ
มนุษย  เปนกระบวนการเพิ่มคุณคาหรือประโยชนทางเศรษฐกิจ (Economic utility)    

        จรินทร เทศวานิช (2522, หนา 65) ใหความหมายวา คือการสรางอรรถประโยชนของปจจัยการ
ผลิตตาง ๆ ขึ้นมาใหม เพื่อกอใหเกิดเศรษฐทรัพยและบริการชนิดตาง ๆ ที่จะนําไปบําบัดความตองการ
ของมนุษย 
       วันรักษ มิ่งมณีนาคิน (2545, หนา 58) กลาววา การผลิตคือกระบวนการ (Process) แปรรูปปจจัย
การผลิตตาง ๆ ใหเปนผลผลิต ซ่ึงแบงเปนสินคาและบริการ อาจมีวิธีการหลายแบบหรือหลายวิธี แตละ
วิธีหมายถึงสวนผสมอนัแตกตางกันของการใชปจจัยการผลิต 
        อัมพร วิจิตรพันธ (2513, หนา 9) ใหคํานิยามวา เปนการทําส่ิงใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาเพื่อสนองความ
ตองการของมนุษย หรือเปนการใหบริการแกมนุษย และส่ิงที่ผลิตขึ้นหรือใหบริการนั้นเปนประโยชน 
ไดแก ที่ดิน ทุน แรงงาน การประกอบการ มาผานกระบวนการแปรรูป เพื่อใหไดผลผลิตที่เปนสินคา 
หรือบริการที่มีมูลคาเพิ่มขึ้น เพื่อสนองความตองการของมนุษยมากขึ้น   
    2.7.2 ปจจัยการผลิต  

                นักวิชาการหลายทานไดอธิบายความหมายของปจจัยการผลิต  ทรัพยากรการผลิต  
หรืองคประกอบของการผลิตไวดังนี้ คือ 
        กําจร อ้ึงโพธิ์ (2520, หนา 4-5) อธิบายวาประกอบดวย 1.ทุน ไดแก เงินทุน เครื่องจักร เครื่อง
ผอนแรง ทุนไดมาจากการออม  การเก็บภาษีอยางมีประสิทธิภาพ การกูยืมเงินจากตางประเทศ  
2. เทคนิค ไดแก ความรูความสามารถในการผลิตสินคาและบริการ 3.ทรัพยากรธรรมชาติ เชน ที่ดิน น้ํา 
ฯลฯ  4. แรงงาน  5. สถาบันตาง ๆ เชน สถาบันทางการเมือง ศาสนา ศาล กฎหมาย  
       จรูญ โกสียไกรนิรมล (ม.ป.ป., หนา 49-50)  ใหคําอธิบายปจจัยการผลิต คือ ที่ดิน แรงงาน ทุน 
และการประกอบการ 
        อัมพร วิจติรพันธ (2513, หนา 11-13) ใหความหมายของปจจัยการผลิต คือ 1.ผูประกอบการ 
(Entrepreneur)  2.ที่ดิน (Land)  3. แรงงาน (Labor) 4. ทุน (Capital) 5. ชุมชน (Community) 
        สรุปความหมายของปจจัยการผลิต หรือทรัพยากรการผลิต หรือองคประกอบในการผลิต 
หมายถึง  ที่ดิน  ทุน  แรงงาน  การประกอบการ  เทคนิคการผลิต  แรงงานหรือทรัพยากรมนุษย 
ทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชน สถาบันตาง ๆ  ส่ิงตาง ๆ เหลานี้จะตองมีความสมดุลยกันจึงกอใหเกิด
ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ  มีราคาที่ เหมาะสมที่ เอื้อประโยชนตอทุกฝายที่ เกี่ยวของ  ทั้งเจาของทุน 
ผูประกอบการ แรงงาน และผูบริโภค 
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 2.7.3 ผลผลิตในทองถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี 
 จังหวัดปราจีนบุรีเปนจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกที่มีผลผลิตสวนใหญของประชากร
เกี่ยวของกับพืชผลทางการเกษตร  โดยเฉพาะที่ตําบลไมเค็ด อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรีถือเปนแหลง
ที่สรางผลผลิตจํานวนมาก เชน ขาว ขนุน ทุเรียน เงาะ มังคุด กระทอน สมโอ สมเขียวหวาน เผือก มัน 
กลวย หนอไมไผตง มะละกอ มันสําประหลัง มะมวง ฯลฯ  พืชผลทางการเกษตรเหลานี้บางประเภท
ขึ้นอยูกับฤดูกาล เชน ทุเรียน เงาะ มังคุด กระทอน สมโอ ขาว แตบางประเภทก็ใหผลผลิตไดทุกฤดูกาล 
เชน เผือก มัน สมเขียวหวาน กลวย มะละกอ มันสําประหลัง มะมวง เปนตน   ดังนั้นปญหาที่ตามมาที่
มักจะเกิดขึ้นกับเกษตรกร  คือภาวะผลผลิตมีมากเกินไปและราคาผลผลิตตกต่ํา ทําใหเกษตรกรที่มี
รายไดนอยอยูแลวประสบภาวะขาดทุน รายไดจากผลผลิตไมสมดุลกับรายจายคาปุย คาน้ํา คาไฟ คาจาง
แรงงาน ฯลฯ                                                                                                                                                           
        การแกปญหาที่สํานักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรีไดเขามาชวยเหลือ ในรูปแบบการสงเสริมให
มีการแปรรูปผลผลิตออกมาในรูปแบบตาง ๆ  ทําใหเกิดการเพิ่มมูลคาของผลผลิตมากขึ้น  นอกจากนี้          
ยั ง ไดสนับสนุนนโยบายของรั ฐบาลในการส ง เสริ ม ให เ กษตรกรพัฒนาสินค าและการ 
แปรรูปผลผลิตในรูปแบบตาง ๆ   ทําใหผลผลิตมีคุณภาพไดรับการคัดสรรใหเปนสินคา "หนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ" ผลการคดัสรร OTOP Product Champion ระดับประเทศ ป พ.ศ. 2547 ประเภทชุมชน 
3-5 ดาว จําแนกตามประเภทผลิตภัณฑ และระดับดาว ของจังหวัดปราจีนบุรี (สํานักงานเกษตรจังหวัด
ปราจีนบุรี 2547, หนา 1-2)  ซ่ึงผูวิจัยไดเลือกการผลิตกลวย เผือก มันฉาบ รังนก ของนางสุภาภรณ เทด ี
กลุมแมบานทหาร พัน ซบร. กรม สน. พล. ร.2 รอ. ซ่ึงไดรับรางวัลประเภท 3 ดาว ดังจะไดกลาวตอไป  
 2.7.4 การผลิตมันฉาบ เผือกฉาบ มันตอเผือกฉาบ 
                 การผลิตกลวยฉาบ (นลิน คูอมรพัฒนะ,2547, หนา 97) ไดสรุปไวดังนี้  สวนผสมกลวยฉาบ 
ประกอบดวย กลวยน้ําวาดิบแก  10 หวี น้ํา  4 ถวย น้ําตาลทราย  4  ถวย น้ํามันสําหรับทอด  2.5 กิโลกรัม 
        วิธีทํา 
       1.ปอกเปลือกกลวย ถามียางมากใหลางดวยน้ําเกลือ ไสดวยเครื่องไสหรือใชมีดคมๆหั่นบาง ๆ 
ตามยาวของลูก ลางดวยน้ําเกลือ หรือน้ําสารสมพักไวใหสะเด็ดน้ํา 
        2. ใสน้ํามันในกระทะ ตั้งไฟใหรอน นํากลวยที่หั่นไวทอดใหเหลืองกรอบ ตักขึ้นใหสะเด็ด
น้ํามัน 

  3.ใสน้ําตาล น้ํา ในกระทะทอง ยกขึ้นตั้งไฟ เคี่ยวใหเปนยางมะตูม นํากลวยที่ทอดแลวลงคลุก
น้ําตาลใหทั่วจนน้ําตาลแหงจับกลวย ตักขึ้น ปลอยใหเย็น เก็บใสภาชนะที่มีฝาปดสนิท 

  4. ถาจะทําอยางเค็ม น้ําตาลทราย 4 ถวย น้ํา 4 ถวย เกลือปน 2 ชอนชา พริกไทยปน 1 ชอนชา  
ลงในกระทะทอง  ยกขึ้นตั้งไฟเคี่ยวให เปนยางมะตูม  ใสกลวยทอดลงคลุกใหทั่ว  พอน้ําตาล 
แหงจับกลวย ตักขึ้น ปลอยใหเย็น เก็บใสภาชนะที่มีฝาปดสนิท ปริมาณที่ได ประมาณ 4-5 กิโลกรัม  
ตนทุนประมาณ 150-160 บาท  สวนผสมการผลิตเผือกฉาบ ประกอบดวย เผือก 10  กิโลกรัม น้ํา  2 1/2  
ถวย น้ําตาลทราย  5  ถวย น้ํามันสําหรับทอด  1.5  กิโลกรัม 
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        วิธีทํา 
    1.ปอกเปลือกเผือก  ลางใหสะอาด แลวไสดวยเครื่องไส  พักไวใหสะเด็ดน้ํา 
        2.ใสน้ํามันลงในกระทะ ตั้งไฟใหรอน นําเผือกลงทอดใหกรอบเหลือง ตักขึ้นใหสะเด็ดน้ํามัน 
         3.ใสน้ําตาล น้ํา ในกระทะทอง ยกขึ้นตั้งไฟ เคี่ยวใหเปนยางมะตูม  ใสเผือกทอดลงคลุกใหทั่ว 
พอน้ําตาลแหงจับเผือก ตักขึ้น ปลอยใหเย็น เก็บใสภาชนะที่มีฝาปดสนิท ปริมาณที่ได  ประมาณ  6 - 7 
กิโลกรัม ตนทุน  ประมาณ 200 - 225 บาท 
        การผลิตมันฉาบ เผือกฉาบ มันตอเผือกฉาบ (นางสุภาภรณ เทดี  สัมภาษณ.  2548) ไดใหขอมูล
เพิ่มเติมดังนี้ การผลิตมันฉาบและเผือกฉาบมีหลักการที่เหมือนกันทุกประการเคล็ดลับตาง ๆ สรุปได
ดังนี้ 
         1. การปลอกเปลือก แลวลางดวยน้ําธรรมดา   
         2. การฝานใหเปนแผน และการหั่นตองหั่นใหขนาดบางเทา ๆ กัน สวนความยาวประมาณ  
1 คืบ หรือขนาดของมัน ส้ันหรือยาวไมเปนไร ควรฝานและหั่นดวยมีดที่ทําไวหั่นโดยเฉพาะ   
ถาขนาดความบางไมเทากันจะมีปญหาในขณะทอด คือสุกไมเทากัน  สวนที่บางอาจจะไหม สวนที่หนา
จะไมกรอบ ถาขนาดเทากันจะกรอบเทากัน เมื่อหั่นเรียบรอยแลวใหลางอีกครั้งหนึ่ง สะเด็ดน้ําและผึ่งใน
ตะแกรงใหแหงพอสมควร 
         3. ตั้งไฟแรงจัด น้ํามันเกือบเต็มกระทะ กะใหทวมมันหรือเผือก สังเกตวาน้ํามันตองรอนจัด 
โดยสังเกตที่ฟองปุด ๆ ทดสอบความรอนดวยการนํามัน 1 ชิ้น ใสลงไป ถามีฟองปุดแสดงวารอนไดที่
แลว คอย ๆ ใสมันลงไปเรื่อย ๆ  กะใหน้ํามันทวม  ใหสังเกตดูวาน้ํามันจะมีฟองปุด ๆ ตลอดเวลา  คอยดู
ไปเร่ือย ๆ ระหวางนี้อยาไปคนกระทะ จนกวาฟองจะคอย ๆ ลดลงไปเรื่อย ๆ  สังเกตสีของมันที่เขมขึ้น
เร่ือย ๆ  คอย ๆ กลับมัน  กะวาฟองเกือบหมดแสดงวากรอบไดที่ เอากระชอนเหล็กหรือตะหลิวคอย ๆ 
ชอนขึ้นพรอม ๆ กัน  ถาไฟแรงเกินไปใหหร่ีไฟเล็กนอย ปลอยใหสะเด็ดน้ํามัน แลวนําไปใสภาชนะ 
หรือรองดวยกระดาษฟางซับมัน 
        4. ถาตองการใหเปนฉาบเค็ม ใหนําเกลือจํานวนเล็กนอยใสลงไป แลวคอย ๆ ใชตะหลิวกลับมนั
ใหทั่ว ประมาณ 1 ชอนชา 
        5. การฉาบหวาน  ใหตั้งกระทะเคี่ยวน้ําตาลดวยน้ําขลุกขลิก น้ําประมาณ 1/2 ถวยน้ําตาล
ประมาณ 1 ถวย เคี่ยวใหน้ําตาลเหนียวเปนยางมะตูม ใชไฟออน คอย ๆ ใสมันลงไปจนหมด ใชตะหลิว
กลับมันใหทั่ว รอจนน้ําตาลแหงจับมัน เติมน้ําตาลลงไปอีกพอประมาณเพื่อใหเคลือบจับเปนกอน ผ่ึง 
ใหเย็น รับประทานได หรือบรรจุลงในภาชนะที่แหงฝาปดสนิท หรือใสถุงขาย 
หมายเหตุ 
        เมื่อทําสําเร็จแลวสามารถขายไดในราคากิโลกรัมละ 200 บาท  เก็บไวไดนานในที่แหง 
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2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
    
        ในการเสนองานวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดนําเสนองานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชแหลงเรียนรูใน
ทองถ่ินทั้งในประเทศและตางประเทศ  สวนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูดวยปญญา 3 นั้นไม
พบ  จึงขอนําเสนองานวิจัยที่เกี่ยวกับการใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอื่น ๆ แทน 
       2.8.1 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการใชแหลงเรียนรูในทองถิ่น 
            ดี สูงสวาง (2546, หนาบทคัดยอ) ไดทําการศึกษาการสงเสริมความสามารถและเจตคติในการ
แสวงหาความรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยการใชกระบวนการเรียนรูจากแหลงเรียนรูใน
ชุมชนและธรรมชาติ  ผลการวิจัยพบวา  1.คาเฉล่ียของคะแนนความสามารถในการแสวงหาความรูของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยการใชกระบวนการเรียนรูจากแหลงเรียนรู   ในชุมชนและธรรมชาติ  
ภายหลังเขารวมกิจกรรม มีคาสูงกวากอนเขารวมกิจกรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คาเฉลี่ย
ของคะแนนเจตคติในการแสวงหาความรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยการใชกระบวนการ
เรียนรูจากแหลงเรียนรูในชุมชนและธรรมชาติ ภายหลังเขารวมกิจกรรมมีคาสูงกวากอนเขารวมกิจกรรม
อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และเมื่อแปลความหมายของระดับ 
        สุดเขต ปูตินันท (2545, หนาบทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาทองถ่ินของ
เราในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม  ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสวนใหญสนับสนุนใหมีการ
จัดการเรียนการสอน โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการนําหลักสูตรไปใช  และสงเสริมใหมีการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบหลากหลาย โดยเนนใหผูเรียนเปนศูนยกลาง และสงเสริมสนับสนุน
ใหมีการใชส่ือการเรียนการสอนที่ผลิตและหาไดงายในทองถ่ิน ปญหาที่พบคือ ขาดแคลนงบประมาณ
ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน  และส่ือที่มีอยูไมทันสมัย เสื่อมสภาพ  ในดานการวัดผลและ
ประเมินผล ครูผูสอนมีการวัดผลและประเมินผลการเรียนของนักเรียนโดยมีวัตถุประสงคที่สําคัญคือ 
เพื่อวัดผลการเรียนของนักเรียน   
        ศรีสกุล วิบูลยวงศรี (2544,หนาบทคัดยอ) ไดศึกษาผลของการเรียนรูของนักเรียน                       
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ในรายวิชา ส 101 ประเทศของเรา ที่สอนโดยการใชแหลงทรัพยากรชุมชนกับการ
สอนปกติ  ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้  1.นักเรียนในกลุมทดลองที่สอนโดยใชแหลงทรัพยากรชุมชน มีผล
การเรียนรู สูงกวานักเรียนในกลุมควบคุมที่สอนปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01                        
2.ผลการเรียนรูของนักเรียนหลังการเรียนโดยใชแหลงทรัพยากรชุมชน มีผลการเรียนรูสูงกวากอนเรียน   
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 3.นักเรียนกลุมทดลองมีความคิดเห็นที่ดีตอการนําแหลง
ทรัพยากรชุมชนมาใชในการเรียนการสอน รายวิชา ส 101 ประเทศของเรา โดยมีคาเฉลี่ยเลขคณิต                
= 4.038 
        สุรศักดิ์ ประตังถาโต ( 2543, หนาบทคัดยอ) ไดทําการวิจัย เร่ืองการพัฒนารูปแบบการสอนโดย
ใชภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต(สังคมศึกษา) 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  พบวานักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชภูมิปญญาทองถ่ินมีผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว คือ 70%  นอกจากนี้ผูวิจัยยังสามารถพัฒนารูปแบบการสอนกลุม
สรางเสริมประสบการณชีวิต โดยใชภูมิปญญาทองถ่ิน ประกอบดวยข้ันตอนที่สําคัญ 5 ขั้นตอนคือ 1.ขั้น
นําเสนอ เปนขั้นที่ครูและนักเรียนรวมกันเสนอปญหาโดยใชส่ือ วิธีการตาง ๆ กระตุนความสนใจเพื่อ
ไปสูการใชภูมิปญญาทองถ่ิน  2. ขั้นกําหนดจุดประสงค เปนขั้นที่ครูและนักเรียนรวมกันกําหนดปญหา
กิจกรรมวัตถุประสงคของการใชภูมิปญญาทองถ่ิน  3.ขั้นวางแผน เปนขั้นที่ครูและนักเรียนรวมกัน
วางแผนในเรื่องของการจัดเตรียมคําถามปญหา เตรียมอุปกรณ วางแผนปองกันแกปญหาอุปสรรค                
4.ขั้นดําเนินงาน เปนขั้นของการออกปฏิบัติงานตามที่วางแผนไว 5.ขั้นประเมินผล เปนขั้นที่สรุปผลจาก
การปฏิบัติงานและการทําแบบฝกหัดทายบทเรียน 
        สุชาดา พจนพิมล (2542,หนาบทคัดยอ) ไดทําการวิจัย เร่ืองการพัฒนาโปรแกรมการสอน
ส่ิงแวดลอมศึกษา เร่ือง"สารพิษใกลตัว" ดวยวิธีสอนแบบศึกษานอกสถานที่สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5  พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง กลาง และต่ํา  หลังการเขารวมโปรแกรมสูงกวาเกณฑผาน 80% และดานความคิดเห็น
เกี่ยวกับโปรแกรมการสอน  พบวา นักเรียนที่เขารวมโปรแกรมสวนใหญมีความคิดเห็นวาโปรแกรม 

การสอนนี้อยูในระดับเหมาะสมมาก 
        นราลักษณ ขจีจิตร (2542,หนาบทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะการทํางานเปนกลุม  ในกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตของผูเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปที ่6 หนวยการเรียนที ่2 เร่ืองชีวิตในบาน โดยสรางแผนการสอนที่ใชแหลงความรูจาก
ชุมชน จํานวน 18 แผน  วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสรางเสริมประสบการณ
ชีวิต  เร่ืองชีวิตในบานของผูเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รอยละ 75 ขึ้นไป  และเพื่อพัฒนาทักษะ
การทํางานเปนกลุมของผูเรียน  โดยใชแหลงความรูจากชุมชน  ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการ
สอนโดยใชแหลงความรูชุมชน มากกวารอยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผานเกณฑความรูที่กําหนด 

และนักเรียนทุกคนยังเกิดการพัฒนาพฤติกรรมทักษะการทํางานเปนกลุมที่ดีขึ้นจนอยูในระดับเกณฑที่ด ี 

 สมใจ แซโงว (2541, หนาบทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการศึกษานอกสถานที่
สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา  : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดชนะสงคราม  และโรงเรียน 
ปุรณาวาส กรุงเทพมหานคร และจากการศึกษาความพึงพอใจในแหลงความรูจากการไปศึกษานอก
สถานที่ ของนัก เ รี ยนพบว า  ช วยให ผู เ รี ยน เกิ ดความ เพลิด เพ ลิน  ไม ตึ ง เครี ยดขณะ เรี ยน 
 และนักเรียนมีความพึงพอใจมากถึงรอยละ 93.65  เพราะผูเรียนไดสัมผัสของจริง ไดเปลี่ยนบรรยากาศ 

สงผลใหนักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอการเรียนการสอนที่ใชแหลงทรัพยากรชุมชน   
        สนอง ชวยแกว นิลมณี พิทักษ และปยาวรรณ ศรีสุรักษ (2540, หนาบทคัดยอ) ที่ไดทําการวิจัย
เชิงพัฒนาและเชิงสํารวจ พบวา การใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการเรียนการสอนที่ใชแหลงความรูใน
ชุมชน  สงผลที่ดีตอการเรียนรูและสามารถพัฒนาผลการเรียนรูใหสูงขึ้น 
        รจรินทร พรหมศิริ (2539, หนาบทคัดยอ) ที่ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและคานิยม 
ดานสิ่งแวดลอมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษาที่สอนแบบการศึกษา                   
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นอกสถานที่โดยใชแหลงความรูชุมชน กับนักเรียนที่เรียนโดยการสอนตามคูมือการสอนของหนวย
ศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา  ผลการวิจัยพบวากลุมทดลองที่สอนแบบการศึกษานอกสถานที่โดยใช
แหลงความรูชุมชน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคานิยมดานสิ่งแวดลอม สูงกวา กลุมควบคุมที่สอน
ตามคูมือการสอนของหนวยศึกษานิเทศ  กรมสามัญศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
        ธิดา พิทักษสินสุข (2533, หนาบทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษานอก
สถานที่ที่เหมาะสมกับนักเรียนอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงรูปแบบการจัดการศึกษานอกสถานที่
สําหรับนักเรียนอนุบาลที่สรางขึ้นประกอบดวย 2 สวน  สวนที่หนึ่ง คือ หลักการและเหตุผลกลาวถึง
ความหมายและคุณคาของการศึกษานอกสถานที่  สวนที่สอง คือ แนวปฏิบัติในการจัดการศึกษานอก
สถานที่สําหรับนักเรียนทั้ง 3 ขั้นตอน คือ ขั้นกอนศึกษานอกสถานที่ ขั้นขณะศึกษานอกสถานที่ และขั้น
หลังศึกษานอกสถานที่  รูปแบบนี้พัฒนาจากฉบับรางที่ผูทรงคุณวุฒิและผูบริหารโรงเรียนเห็นวา  

ขั้นตอนตาง ๆ มีความเหมาะสมอยางยิ่งที่จะนํามาใชกับนักเรียน  เมื่อนํามาปรับปรุงและทดลองใชกับ
นักเรียนอนุบาล พบวา นักเรียนเกิดการเรียนรูที่ดี ครูไมพบปญหาหรือความยุงยากใด ๆ  สวนผูปกครอง
ก็เห็นดวยกับแนวปฏิบัติในรูปแบบการจัดการศึกษานอกสถานที่ที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น 
    2.8.2 งานวิจัยตางประเทศที่เก่ียวของการใชแหลงเรียนรูในทองถิ่น  
 เรซ (Raze,1990,p198; อางถึงในดี สูงสวาง 2546, หนา 35) ไดทําการวิจัยเรื่อง อิทธิพลของ
โปรแกรมสิ่งแวดลอมศึกษานอกสถานที่ของโรงเรียนรัฐบาลที่มีตอทัศนคติของนักเรียนเกรด 5  
ผลการวิจัยพบวา  ทัศนคติในการมีสวนรวมอยูในดานบวก  ทัศนคติเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมและการมีสวน
รวมทางสังคมแตกตางกันและพบวาไมมีความแตกตางระหวางเพศชายและเพศหญิงกลุมเล็กและกลุม
ใหญ ทัศนคติของนักเรียนเพิ่มขึ้นในทางบวกเมื่อไดรับประสบการณจากโปรแกรมสิ่งแวดลอมศึกษา
นอกชั้นเรียน 
        สแต็ค (Stack, 1960,cited in Hammernman 1973, p213 ; อางถึงในดี สูงสวาง 2546, หนา 34)  
ทําการทดสอบกับนักเรียนเกรด 5-6 จากพื้นฐานเศรษฐกิจและสังคมระดับต่ําถึงปานกลางกอนและหลัง 
1 สัปดาห หลังจากไดรับประสบการณการเรียนนอกหองเรียน  เพื่อประเมินเจตคติในการแสดงความคิด
รวบยอดเกี่ยวกับโรงเรียน ครู ตนเอง เพื่อนรวมชั้นในการอยูคายในโรงเรียน พบวา1.หลังจากอยูคาย มี
การเปลี่ยนแปลงที่สอดคลองกันเกี่ยวกับเจตคติ โดยนักเรียนทั้งสองเกรดมีพฤติกรรมทางบวกกับครู
ประจําชั้น  2.หลังจากอยูคาย เด็กผูชายเปลี่ยนเจตคติที่ดีมีตอครูประจําชั้นมากกวาเด็กผูหญิง  3.หลังจาก
ไดรับประสบการณนักเรียนทั้งหมดมีการเปลี่ยนแปลงเจตคติไปในทางบวกตอการเขาคายในโรงเรียน  
4.นักเรียนมีความคิดเห็นวาการเกิดความคุนเคยกันมากขึ้น เปนลักษณะประสบการณที่สําคัญที่สุด
ประการหนึ่งของประสบการณการอยูคายในโรงเรียน 5.โดยภาพรวมแลวการเปลี่ยนแปลงเจตคติตอ
เพื่อนเปนไปในทางบวกมากขึ้น โดยที่เด็กผูชายไดสรางมิตรภาพที่ตามมาภายหลังการเขาคายมากกวา
เด็กผูหญิง 
        ไปค (Pike, 1954, cited in Hammernman ,1973, p213; อางถึงในดี สูงสวาง 2546, หนา 34) ได
ศึกษาผลของการสอนวิทยาศาสตรนอกหองเรียน โดยทดสอบนักเรียนเกรด 9 กอนเขาคายศึกษา                    
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นอกหองเรียน และหลังจากที่กลับมาที่โรงเรียนแลว พบวา นักเรียนมีความรูทางดานความสัมพันธ         
ของพืช หิน และส่ิงอื่น ๆเพิ่มขึ้น  รวมท้ังนักเรียนที่มีการแสดงออกมากขึ้นในดานการพูด การแสดง
ความคิดเห็น ความรู และทักษะในการอยูคาย 
        อินดรายันโต (Indriyanto1992,p112; อางถึงในศรีสกุล วิบูลยวงศรี2540,หนา40) ได
ทําการศึกษาความสัมพันธ และสนับสนุนของบาน และแหลงความรูในชุมชนตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษาในอินโดนีเซีย  วัตถุประสงคเพื่อวัดผลกระทบของบานและแหลง
ความรูในชุมชนท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนอินโดนีเซีย ระดับ 6 ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร ผลการวิจัย
พบวา ในระหวางตัวแปรบานและแหลงความรูในชุมชน ผูปกครองและชุมชน มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียน  นั่นคือทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงขึ้น 
        เอดการ เดล (Edger Dale,1969, p1; อางถึงในศรสีกุล  วิบูลยวงศรี 2544,หนา 70) ที่กลาววา
ผูเรียนจะเรียนรูจากสิ่งที่เปนรูปธรรมไดดีกวาสิ่งที่เปนนามธรรม โดยเฉพาะประสบการณตรงจากการ
สัมผัสดวยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในสภาพที่เปนจริงจนเกิดการเรียนรู วัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชานี้
ของนักเรียน และปญหาที่พบในการวัดผลประเมินผลคือ มีเวลาไมเพียงพอที่จะทําการวัดผลประเมินผล
ไดอยางสม่ําเสมอ และมีประสิทธิภาพ = 4.038 
       2.8.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสอนตามแนวพุทธศาสนา 
 ปริยารี หิรัญรัศมี (2544, หนาบทคัดยอ) ไดศึกษาการสอนตามแนวความอริยสัจสี่เร่ืองน้ําเสีย
และการแกไขปญหาน้ําเสียสําหรับกลุมแมบานเกษตรกร อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัย
พบวา 1. ผลการเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบกอนและหลังเรียน พบวาคะแนนจากคําถาม 14 
ขอ จากคําถาม20 ขอ  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p +0.05และภาพรวมทั้ง 20 ขอ  
พบวาคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียน มีคาเพิ่มขึ้นจากคะแนนจากแบบทดสอบกอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ  2.ผลการศึกษาวิธีการแกปญหาของกลุมแมบานเกษตรกรตามแนวอริยสัจสี่ของ
พระพุทธศาสนา คือข้ันทุกข สมุทัย นิโรธ และขั้นมรรคพบวา ในขั้นสมุทัยกลุมแมบานเกษตรกร
สามารถแกปญหาไดดีกวาขั้นตอนอื่น 3.ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนตามแนว
อริยสัจสี่ พบวากลุมแมบานเกษตรกรสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับมาก  
        รัศมีจันทร ศรีรัตน (2544, หนา 40-41) ไดศึกษาผลการสอนตามขั้นทั้งสี่ของอริยสัจที่มีตอการ
คิดแกปญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง พุทธธรรม ในรายวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ผลการวิจัยพบวา (1) 
ความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนที่เรียนโดยการสอนตามขั้นทั้งส่ีของอริยสัจ หลังการ
ทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนที่เรียนโดยการสอนตามขั้นทั้งส่ีของอริยสัจ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนสูงกวา           
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
        สํารอง บุตรโท (2543, หนา 50) ไดศึกษาผลการสอนเรื่องทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ดวยวิธีสราง
ศรัทธาและโยนิโสมนสิการ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานพับ และโรงเรียน 
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บานกอ จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบวา (1) นักเรียนที่เรียนดวยวิธีสรางศรัทธาและโยนิโส
มนสิการ มีความรูเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 (2)นักเรียนที่เรียนดวยวิธีสรางศรัทธาและโยนิโสมนสิการมีพฤติกรรมการปฏิบัติตาม
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (3) 
ความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักธรรมมีความสัมพันธกันโดยมีคาสหสัมพันธเทากัน 0.77 มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  (4) นักเรียนมีความพึงพอใจ ตอการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีสราง
ศรัทธาและโยนิโสมนสิการ อยูในระดับมากที่สุดในทุกดาน 
        ปราณีต จันทรขันตี (2542, หนาบทคัดยอ) ผลของการใชกระบวนการเผชิญสถานการณในการ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องหลักธรรมในรายวิชา ส 0412 พระพุทธศาสนาและทักษะการคิด
แบบโยนิโสมนสิการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนชะอําคุณหญิงเนื่องบุรี จังหวัดเพชรบุรี  
ผลการวิจัยปรากฏวา (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชกระบวนการเผชิญสถานการณกับ
การสอนแบบปกติไมแตกตางกัน (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใช
กระบวนการเผชิญสถานการณหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3) ทกัษะ
การคิดแบบโยนิโสมนสิการของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชกระบวนการเผชิญสถานการณหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
        นัดดา ธรรมวงคผล (2542, หนาบทคัดยอ) ไดศึกษาผลของการสอนแบบไตรสิกขาที่มีตอการ
คิดแบบโยนิโสมนสิการ  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง  หลักธรรม  ในรายวิชา  ส  0412 
พระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันทอุปถัมภ) กรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบวา (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยการสอนแบบไตรสิกขาสูงกวาการ
สอนแบบบรรยาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  (2) ผลการคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ ใน
โยนิโสมนสิการของนักเรียนที่เรียนโดยการสอนแบบไตรสิกขาสูงกวาการสอนแบบบรรยาย อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
        สุจิรา วิชัยดิษฐ (2542, หนาบทคัดยอ) ไดศึกษาการประยุกตหลักธรรมะทางพระพุทธศาสนา
และการใหคําปรึกษาแบบกลุมเพื่อพัฒนาอัตมโนทัศนของเยาวชนกระทําผิดชายในสถานฝกและอบรม
เด็กและเยาวชน จังหวัดสุราษฏรธานี  ผลการวิจัยพบวา (1) เยาวชนกระทําผิดกลุมที่ไดรับการพัฒนา           
อัตมโนทัศน  โดยการนําหลักธรรมะทางพุทธศาสนามาประยุกตใชพรอมกับการใหคําปรึกษาแบบกลุม
ไดคะแนนอัตมโนทัศนสูงกวากลุมที่ไดรับการนําหลักธรรมะมาประยุกตใชเพียงอยางเดียว  และสูงกวา
กลุมที่ไดรับการใหคําปรึกษาแบบกลุมเพียงอยางเดียว และสูงกวากลุมที่ไดรับการใหคําปรึกษาแบบ
กลุมเพียงอยางเดียวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (2) เยาวชนกระทําผิดกลุมที่ไดรับการ
พัฒนาอัตมโนทัศนโดยการนําหลักธรรมะทางพุทธศาสนามาประยุกตใชเพียงอยางเดียวไดคะแนน        
อัตมโนทัศนสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (3) เยาวชนกระทําผิดกลุมที่ไดรับ
การพัฒนาอัตมโนทัศนโดยการใหคําปรึกษาแบบกลุมเพียงอยางเดียวไดคะแนนอัตมโนทัศนทุกดาน         
ไมแตกตางจากกลุมควบคุม    
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       อาลัย พรหมชนะ (2541, หนาบทคัดยอ) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการ
คิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ในการเรียนวิชา ส 0411 พระพุทธศาสนา เรื่องหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา โดยวิธีสอนตามแนวโยนิโสมนสิการ ผลการวิจัยพบวา (1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ (2) นักเรียนมีทักษะการคิดแบบโยนิโสมนสิการ หลังการทดลอง         
สูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
        สุภัทรา ลบลํ้าเลิศ (2541, หนาบทคัดยอ) ไดศึกษาพุทธวิธีในการแกปญหาสารเสพติด ศึกษา
เฉพาะกรณีศูนยสงเคราะหและบําบัดผูติดยาเสพติด วัดอินทาราม จ.สมุทรสงคราม ผลของการวิจัย
แสดงใหเห็นวา หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาใหหนทางในการดําเนินชีวิตที่ดีขึ้น  โดยเฉพาะสัจจะ           
จะเปนสิ่งที่คอยเหนี่ยวร้ังจิตใจไมใหกลับไปเสพยซํ้าอีก  และสามารถกลับตัวเปนพลเมืองที่ดขีองสังคม
ตอไป  สวนในการปองกันและแกไขปญหาสารเสพติด ผูนําศาสนาเห็นวา ควรมีการรวมมือกัน             
หลาย ๆ ฝาย เชน ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ส่ือมวลชนและสถาบันศาสนา 
        เอนง คุมคง (2540, หนาบทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชา
พระพุทธศาสนาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยการสอนแบบพุทธวิธี  ผลการวิจัยพบวา 
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และดาน
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยพุทธวิธี  นักเรียนมีความคิดเห็นวา การเรียนโดยพุทธวิธี 
ทําใหนักเรียนตระหนักถึงหนาที่ความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม รูจักยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอ่ืน ไดฝกการทํางานเปนกลุมรวมกัน ทํางานเปนขั้นตอน ฝกการคิดการตัดสินใจอยางมีเหตุผล 
และการเรียนที่มีการทําสมาธิกอนเรียนจะชวยทําใหมคีวามพรอมในการเรียนมากขึ้น 
        สุคนธ สินธพานนท (2538, หนา 43-44)  ไดศึกษาการใชวิธีสอนแบบธรรมสากัจฉาเพื่อสราง
ศรัทธาและวิธีคิดตามหลักพุทธธรรม แกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา หลังการทดลองนักเรียนมี
ศรัทธาตอพระพุทธศาสนามากขึ้น การคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัยและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา
กอนทดลอง 
    2.8.4 งานวิจัยในตางประเทศเกี่ยวกับการสอนจริยธรรมทางศาสนา พุทธวิธีสอน 
 ศักดิ์ดา ปรางคประทานพร(Sakda Prangpatanporn 1978, หนา 91-97) ไดเสนอวิทยานิพนธ
ระดับดุษฎีบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยบอสตัน เร่ืองพุทธปรัชญาการศึกษาและเกี่ยวพันกับการศึกษาของไทย 
(A Buddhism Philosophy of Education : with Implication for Education in Thailand)โดยกลาวถึงวิธี
สอนของพระพุทธเจาวา ในพระไตรปฎกโดยเฉพาะอยางยิ่งพระสุตตันตปฎกฑีฆนิกาย มีเร่ืองเกี่ยวกับ
เทคนิควิธีสอนของพระพุทธจาและพฤติกรรมตอบสนองของผู เรียนมากมาย  ซ่ึงแมวาจะนํามา
เปรียบเทียบกับหลักวิชาศึกษาศาสตรในปจจุบันนี้ก็สามารถกลาวไดอยางเต็มภาคภูมิวา วิธีสอนของ
พระพุทธเจายังคงทันสมัยและใชไดอยางเหมาะสมในหลายสถานการณดวย 
       อํานวย ทะพิงคแก (Amunay Tapingkae 1973, หนา 14-18) ไดทําการวิจัยในระดับดุษฎีบัณฑิต 
ที่มหาวิทยาลัยวอชิงตัน เร่ืองการศึกษาเปรียบเทียบปรัชญาการศึกษาแบบจิตนิยมแบบของอเมริกา  กับ
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พระพุทธศาสนาเถรวาท (A Comparative Study of Education Philosophy of American Idealism and 
Theravada Buddhism)  โดยกลาวถึงวิธีสอนของพระพุทธเจาวาตลอดระยะเวลา 45 ป ของการเผยแพร
พระพุทธศาสนา  พระพุทธเจาทรงใชวิธีสอนแบบตาง ๆ เพื่อพัฒนาและปลูกฝงแนวความคิดใหมและ
หักลางแนวความเชื่อเดิม เชน การใชหลักธรรมสั่งสอนใหเหมาะสมกับระดับของบุคคล การอภิปราย 
การบรรยาย การพรรณนา การถกเถียง การโตแยง เปนตน  การสอนนั้นจะตองตรงกับความสนใจของ
ผูเรียน  รูปแบบการสอนของพระพุทธเจาที่ผูวิจัยเนนเปนพิเศษอีกประการหนึ่ง คือ หลังจากที่บรรยาย
เสร็จแลว  ผูเรียนจะตองแบงกลุมยอยเพื่ออภิปรายถกเถียงถึงปญหาตาง ๆ ที่ตนยังไมเขาใจ  หรือสนใจ
เปนพิเศษ  ดวยเหตุนี้จึงกลาวไดวา การศึกษาตามพุทธวิธีเปนการศึกษาตามเอกัตภาพนั่นเอง 
        บี บี คอสซู (B.B.Koshui. 1995, หนา 97-114)จากวิทยาลัยแอล เคอรตัน ประเทศปากีสถาน
รายงานการวิจัยเปรียบเทียบความคิดเห็นของแฮมิลตัน กิบบ เกี่ยวกับชีวิตของคนอิสลามในโลกยุคใหม 
ระหวางป ค.ศ. 1947 และป ค.ศ. 1970 (Hamilton Gibb on Islam in the Modern world : a comparative 
analysis of his thought between 1947 and 1970) สรุปไดดังนี้ ชาวมุสลิมจําเปนที่จะตองมีการปรับตัว
เพื่อการดํารงชีวิตในโลกปจจุบัน  ซ่ึงงานวิจัยของเขามีคุณคาอยางยิ่งที่ชาวมุสลิมจะตองใหความสนใจ
เพื่อการดํารงชีวิตอยูรวมกับคนในศาสนาอื่น ๆ ตอไป 
        อาร ที แมคเคอเซอรน (R.T.Mccutcheon 1955,หนา 284-309)จากมหาวิทยาลัย เค ที                  
รัฐเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา  ไดทําการวิจัยโดยการสํารวจการจัดอันดับความสําคัญของสิ่งทีม่อียู
ในศาสนาคริสตตอความเชื่อของคนทั่ว ๆไป  (The category “Religion” in recent Publications : a 
critical survey)  สรุปไดวาสําหรับชาวยุโรปและชาวคริสตในเรื่องของความเชื่อและบทบาทของศาสนา
ในชีวิตประจําวัน  การใหความสําคัญของความเปนมนุษยเปนเรื่องที่มีความสําคัญอยางยิ่งในสังคม 
การเมือง และการปกครองตนเองซึ่งฝงรากลึกมานาน 
        จี รีสดส (G. Lease 1995, หนา 305-324) จากมหาวิทยาลัย เอส ซี ซี รัฐแคลิฟอรเนีย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา  ไดทําวิจัยเร่ืองความเสื่อมของศาสนาคริสต กรณีศึกษาเมืองซานตาครูส  สาเหตุและการ
ปรับปรุงใหดีขึ้น (The rise and fall of Religion at Santa Cruz : a case study in pathology, or the rest of 
the story)   สรุปไดวา สาเหตุของความเสื่อมของการนับถือศาสนาเกิดจากการไมยอมพัฒนาความคิด
ตาง ๆ ที่ไมมีเหตุผล  ซ่ึงเปนขอจํากัดของการนับถือศาสนา  ผูวิจัยไดเสนอแนะใหมีการยอมรับ             
ความคิดเห็นของคนสวนใหญวาเปนสิ่งที่ถูกตองและเหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมในปจจุบัน 
        จากการศึกษางานวิจัยที่ เกี่ยวของกับการใชแหลงเรียนรูในทองถ่ินทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ  สรุปไดวา ผูเรียนสวนใหญมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  เกิดการ
พัฒนาพฤติกรรมทักษะการทํางานกลุมไดดีขึ้นกวาเดิม  มีความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินกับการสัมผัส
ของจริง และเห็นคุณคาของการศึกษาแหลงเรียนรูในทองถ่ินมากขึ้น  สามารถนําความรูเหลานี้มาปฏิบัติ
ในชีวิตประจําวันได  
       งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนรูตามแนวพุทธศาสนาในประเทศ  ตางประเทศและศาสนาอื่น ๆ    
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พบวา มีทักษะในการเรียนรู ทักษะในการคิด และผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูสูงกวากอนเรียน  นอกจากนี้
ยังพบวาการจัดการเรียนรูศาสนาเปนเรื่องที่ตองมีการประยุกตพัฒนารูปแบบใหเหมาะสมกับยุคสมัย จึง
จะเปนที่ยอมรับของคนทั่วไป 
 สรุปจากการที่ไดศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับงานวิจัยทั้งหมดนี้  ผูวิจัยขอสรุปสาระสําคัญ
ของเนื้อหาได 8 หัวขอ ดังนี้ 
        1. แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนรู กลาวถึงความหมายของการเรียนรู ความสําคัญของการ
เรียนรู ลักษณะการเรียนรูที่ดี การนําความรูไปใช การเกิดการเรียนรูที่แทจริงและถาวร วิธีการเรียนรูของ
บุคคล  ความสัมพันธระหวางการเรียนรูและการสอนที่มีประสิทธิภาพ  และรูปแบบการเรียนรูของ
บุคคล 
        2. แหลงเรียนรูในทองถ่ิน กลาวถึงความหมายของแหลงเรียนรูในทองถ่ิน ความสําคัญของ
แหลงเรียนรูกับการศึกษาตลอดชีวิต ตําบลไมเค็ด อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 
        3. แนวคิดพื้นฐานการเรียนรูตามแนวพุทธศาสนา  กลาวถึงพุทธวิธีการสอน ความหมายของ
ปญญา ความสําคัญของปญญากับการเรียนรู ความหมายของปญญา 3 หลักธรรมที่เกี่ยวของกับปญญา 3  
ปจจัยที่ทําใหเกิดสัมมาทิฎฐิ 
        4. ทฤษฎีการศึกษาที่เกี่ยวของ กลาวถึงรูปแบบการเรียนการสอนที่เนนพัฒนาดานพุทธิพิสัย  
(Cognitive Domain) ของเบนจามิน บลูม   วิธีการสอนโดยใชการไปทัศนศึกษา (Field Trip)   การ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning) 
        5. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  โครงสรางหลักสูตรชวงชั้นที่ 4 หลักสูตร
ทองถ่ิน กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
        6. หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โครงสราง
หลักสูตรชวงชั้นที่ 4   หลักสูตรทองถ่ิน สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชวงชั้นที่ 4  
        7. รายวิชา ส 40205 ชีวิตกับการคนพบ กระบวนการผลิต ผลผลิตในทองถ่ินจังหวัดปราจีนบุรี 
การผลิตมันฉาบ มันตอเผือกฉาบ และเผือกฉาบ 
       8. งานวิจัยที่เกี่ยวของ  กลาวถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแหลงเรียนรูในทองถ่ินในประเทศ
งานวิจัยที่ เกี่ยวของกับแหลงเรียนรูในทองถ่ินในตางประเทศ   งานวิจัยที่ เกี่ยวของกับการสอน 
พุทธศาสนาในประเทศ  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสอนพุทธศาสนาในตางประเทศ 
 จากเหตุผลดังกลาวและการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของผูวิจัยจึงไดสนใจทําวิจัย เร่ืองการเรียนรู
กระบวนการผลิตจากแหลงเรียนรูในทองถ่ิน โดยใชกระบวนการปญญา 3 สาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ชวงชั้นที่ รายวิชา ส 40205 ชีวิตกับการคนพบ  หนวยการเรียนรูที่ 3 การเรียนรูกระบวนการ
ผลิตจากแหลงเรียนรูในทองถ่ินโดยใชกระบวนการปญญา 3                                                                                             

                                                                                                                                                                                              


