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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 

ในการวิจัย  เรื่อง  ผลการสอนตามหลักอริยสัจส่ีที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติ
ตอวิทยาศาสตรของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ  (ลาดขวาง)   
ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเกี่ยวกับทฤษฎี หลักการจากหนังสือ เอกสาร วารสาร บทความ  และงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของตามลําดับหัวขอ ดังนี้ 

2.1  หลักสูตรประกาศนยีบตัรวิชาชีพ 
2.1.1  หลักการ 
2.1.2  จุดมุงหมาย 
2.1.3  โครงสรางของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 

พ.ศ. 2546) 
2.2  มาตรฐานการจัดการเรยีนรูกลุมสาระวทิยาศาสตร 

2.2.1  การจัดการเรียนรูกลุมสาระวิทยาศาสตรในหลักสตูรการอาชีวศกึษา 
2.2.2  มาตรฐานการจดัการเรียนรูกลุมสาระวิทยาศาสตรหลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชพี 

2.3  แนวทางการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 
2.3.1  แนวทางการจัดการศึกษาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ

ที่แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
2.3.2  ทฤษฎีการเรียนรู 
2.3.3  กระบวนการจัดการเรยีนรู 
2.3.4  การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร  

2.4  การจัดการเรียนรูตามหลักอริยสัจสี่ 
2.4.1  ความหมายของอริยสัจสี่ 
2.4.2  คุณคาที่เดนของอริยสัจ 
2.4.3  รูปแบบการสอนตามหลักอริยสัจสี่ 
2.4.4  การสอนแบบพทุธวิธีอริยสัจ 
2.4.5  รูปแบบการสอนตามหลักอริยสัจสี่กับวิธีการทางวิทยาศาสตร 
2.4.6  รูปแบบการสอนตามหลักอริยสัจสี่กับกระบวนการแกปญหา 
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2.4.7  รูปแบบการสอนตามหลักอริยสัจสี่กับกระบวนการคิด 
2.4.8  แผนการจัดการเรียนรูตามหลักอริยสัจสี่ 

2.5  เจตคติตอวิทยาศาสตร 
2.5.1  ความหมายของเจตคติ 
2.5.2  ลักษณะของเจตคติ 
2.5.3  องคประกอบของเจตคติ 
2.5.4  การสรางเจตคติและการเปลี่ยนแปลงเจตคต ิ
2.5.5  เจตคติตอวิทยาศาสตร 
2.5.6  การวัดผลประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตรดานเจตคติ 

2.6  งานวิจยัทีเ่กี่ยวของ 
2.6.1  งานวิจยัในประเทศ 
2.6.2  งานวิจยัของตางประเทศ 

 

2.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ เปนหลักสูตรที่ใชในการจัดการเรียนการสอน
ในสถาบันการศึกษาทางการอาชีวศึกษา เชนวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยี  วิทยาลัยสารพัดชาง วิทยาลัยการอาชีพ เปนตนในสถานศึกษาเหลานี้ จะมีการจัด
การศึกษา เปนสองระดับคือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง
(ปวส.) ตามเนื้อความในคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ อศ. 1003/2545 เร่ือง ใหใชหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2545  คือ “เพื่ออนุวัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 การปฏิรูป
การอาชีวศึกษาสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  สิ่งแวดลอมและความกาวหนา
ทางดานเทคโนโลยี  สามารถสนองความตองการของตลาดแรงงาน  และการประกอบอาชีพอิสระ 
ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 และมาตรา 20 
แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กระทรวงศึกษาธิการจึงใหใชหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ในสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ปละชั้น  และใชครบพรอมกนั
ทุกชั้น ในปการศึกษา 2547 ใหอธิบดีกรมอาชีวศึกษา  มีอํานาจในการเพิ่มเติม ปรับปรุง หรือยกเลิก 
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน รายวิชา และโครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2545 ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2545 ใหผูบริหารสถานศึกษา
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มีอํานาจในการเพิ่มเติม แกไข เปลี่ยนแปลงรายวิชาตางๆ ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2545 ทั้งนี้ตั้งแตปการศึกษา 2545 เปนตนไป”  (กรมอาชีวศึกษา, 2546, หนา ก) 

ตอมาอธิบดีกรมอาชีวศึกษา ไดออกคําสั่งกรมอาชีวศึกษา ที่ 1019/2546 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ. 2546 ใหปรับปรุงหลักสูตรเปนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 
พ.ศ. 2546)  (กรมอาชีวศึกษา, 2546, หนา ข) 

สถานศึกษาการอาชีวศึกษา จึงใชหลักสูตรนี้จนถึงปจจุบัน โดยหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพพุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)  เปนหลักสูตรที่ใชจัดการเรียนการสอนหลังมัธยมศึกษา
ตอนตน ประกอบดวยรายละเอียดดงันี้ (กรมอาชีวศึกษา, 2546, หนา 1-2) 

2.1.1  หลักการ  ประกอบดวย  
 1)  เปนหลักสูตร  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หลังมัธยมศึกษาตอนตน  เพื่อพัฒนา

กําลังคนระดับฝมือใหมีความชํานาญเฉพาะดาน มีคุณธรรม บุคลิกภาพ และเจตคติที่เหมาะสม
สามารถประกอบอาชีพไดตรงตามความตองการของ ตลาดแรงงานและ การประกอบอาชีพอิสระ 
สอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระดับทองถ่ินและระดับชาติ  

 2)  เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหเลือกเรียนไดอยางกวางขวาง เพื่อเนนความชํานาญ
เฉพาะดานดวยการปฏิบัติจริง สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผูเรียน ถายโอน
ผลการเรียน สะสมผลการเรียน เทียบความรูและประสบการณจากแหลงวิทยาการ สถานประกอบการ
และสถานประกอบอาชีพอิสระได  

 3)  เปนหลักสูตรที่สนับสนุนการประสานความรวมมือในการจัดการศึกษารวมกัน
ระหวางหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของ ท้ังภาครัฐและเอกชน  

 4)  เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหสถานศึกษา  ชุมชนและทองถิ่น  มีสวนรวม
ในการพัฒนาหลักสูตรใหตรงตามความตองการและสอดคลองกับสภาพของชุมชนและทองถ่ิน 

2.1.2  จุดมุงหมาย ประกอบดวย  
 1)  เพื่อใหมีความรู  ทักษะและประสบการณในงานอาชีพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ 

นําไปปฏิบัติงานอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถเลือกวิถีการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ
ไดอยางเหมาะสมกับตน สรางสรรคความเจริญตอชุมชน ทองถ่ินและประเทศชาติ  

 2)  เพื่อใหเปนผูมีปญญา  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ใฝเรียนรู  เพื่อพฒันาคุณภาพ
ชีวิตและการประกอบอาชีพ  สามารถสรางอาชีพ  มีทักษะในการจัดการและพัฒนาอาชีพใหกาวหนา
อยูเสมอ   
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 3)  เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตออาชีพ  มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เรียน รักงาน 
รักหนวยงานสามารถทํางานเปนหมูคณะไดดี  โดยมีความเคารพในสิทธิและหนาที่ของตนเองและ
ผูอ่ืน 

 4)  เพื่อใหเปนผูมีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม  ทั้งในการทํางาน  การอยูรวมกัน 
มีความรับผิดชอบตอครอบครัว  หนวยงาน  ทองถ่ินและประเทศชาติ  อุทิศตนเพื่อสังคม  เขาใจและ
เห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ิน  รูจักใชและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สรางสิ่งแวดลอมที่ดี  

 5)  เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ดี  มีมนุษยสัมพันธ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และวินัยในตนเอง  
มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ  เหมาะสมกับงานอาชีพนั้นๆ 

 6)  เพื่อใหตระหนักและมีสวนรวมในการแกไขปญหาเศรษฐกิจ  สังคม  การเมอืง
ของประเทศและโลกปจจุบัน  มีความรักชาติ  สํานึกในความเปนไทย  เสียสละเพื่อสวนรวม ดํารงรักษาไว
ซึ่งความมั่นคงของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

2.1.3  โครงสรางของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรงุ พ.ศ. 2546)  
แบงเปน 3 หมวดวิชา การฝกงาน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้ 

 1)  หมวดวิชาสามัญ แบงเปน 
     (1)  วิชาสามัญทั่วไป เปนวิชาที่เปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต 

 (2)  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชพี เปนวิชาทีเ่ปนพื้นฐานสัมพันธกับวิชาชีพ 
 2)  หมวดวิชาชีพ แบงเปน 
   (1)  วิชาชีพพื้นฐาน เปนกลุมวิชาชพีสัมพันธที่เปนพื้นฐานที่จาํเปนในประเภท

วิชานั้นๆ 
 (2)  วิชาชีพสาขาวิชา เปนกลุมวิชาชีพหลักในสาขาวิชานัน้ๆ 

   (3)  วิชาชีพสาขางาน เปนกลุมวิชาชีพที่มุงใหผูเรียนมีความรูและทักษะเฉพาะดาน
ในงานอาชีพตามความถนัดและความสนใจ 

   (4)  โครงการ 
 3)  หมวดวิชาเลือกเสรี 
 4)  ฝกงาน 
 5)  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
สรุปไดวาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)  

เปนหลักสูตรที่ใชกับนักเรียนหลังมัธยมศึกษาตอนตน พัฒนาขึ้นใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
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การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545 และความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยียุคโลกาภิวัตต เพื่อผลิตกําลังคน
ระดับฝมือที่มีความรู ความชํานาญในดานทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม วินัย เจตคติ บุคลิกภาพ และ
เปนผูมีปญญาที่เหมาะสม สามารถนําไปใชประกอบอาชีพไดตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน 
สอดคลองกับภาคเศรษฐกจิและสังคม ทั้งในระดับชุมชน ระดับทองถ่ินและระดับชาติ โดยเปดโอกาส
ใหผูเรียนเลือกระบบและวิธีการเรียนไดอยางเหมาะสมตามศักยภาพ ความสนใจและโอกาสของตน 
สงเสริมการประสานความรวมมือในการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรรวมกันระหวางสถาบัน 
หนวยงาน และองคกรตางๆ ทั้งในระดับชาติ ทองถ่ินและชุมชน 
 

2.2  มาตรฐานการจัดการเรียนรูกลุมสาระวิทยาศาสตร 
 
วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร

เกี่ยวของกับชีวิตของทุกคน ทั้งในการดํารงชีวิตประจําวันและในงานอาชีพ เครื่องมือเครื่องใช
ตลอดจนผลผลิตตางๆ ที่คนไดใช เพื่ออํานวยความสะดวกในชีวิตและการทํางาน ลวนเปนผลของ 
ความรูทางวิทยาศาสตรผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและศาสตรอ่ืนๆ จึงกําหนดใหเปนสาระ
การเรียนรูที่สถานศึกษาจําตองใชเปนหลักในการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน ในหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพพุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ไดจัดใหมีรายวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน รหัสวิชา 
2000-1401 จํานวน 2 หนวยกิต เวลาเรียน 3 ชั่วโมงตอสัปดาห เปนรายวิชาที่อยูในหมวดวิชา
สามัญทั่วไปที่เปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต  

2.2.1  การจัดการเรียนรูกลุมสาระวิทยาศาสตรในหลักสตูรการอาชีวศึกษา 
การจัดการเรียนรูกลุมสาระวิทยาศาสตรในหลักสูตรการอาชีวศึกษาในระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ มุงหวังใหผูเรียนไดเรียนรูวิทยาศาสตรที่เนนกระบวนการไปสูการสรางองคความรู โดยผูเรียน
มีสวนรวมในการเรียนทุกขั้นตอน ผูเรียนจะไดทํากิจกรรมหลากหลาย ทั้งเปนกลุมและรายบุคคล
ในการสังเกตสิ่งตางๆ รอบตัว ตั้งคําถาม หรือปญหาเกี่ยวกับสิ่งที่จะศึกษา ไดพัฒนากระบวนการคิด
ขั้นสูง มีการคิดวางแผนและลงมือปฏิบัติ การสํารวจตรวจสอบดวยกระบวนการที่หลากหลาย 
จากแหลงเรียนรูทั้งสวนที่เปนสากลและทองถ่ิน คิดและตัดสินใจเลือกขอมูลท่ีเปนประโยชนไปใช
ในการตอบคําถาม หรือแกปญหา ซ่ึงจะนําไปสูองคความรู แนวคิดหลักทางวิทยาศาสตร แลวส่ือสาร
ส่ิงที่เรียนรูหรือองคความรูในรูปแบบตางๆ ใหผูอ่ืนรับรู กระบวนการเรียนรูดังกลาวจะทําใหผูเรียน
สรางองคความรู และเกิดพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร คุณธรรม และคานิยมตอวิทยาศาสตร 
โดยครูผูสอนมีบทบาทในการวางแผนการเรียนรู กระตุน แนะนํา ชวยเหลือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 
(กรมอาชีวศึกษา, 2545, หนา 54) 
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2.2.2  มาตรฐานการจัดการเรียนรูกลุมสาระวิทยาศาสตรหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
มาตรฐานการจัดการเรียนรูกลุมสาระวิทยาศาสตรหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

จัดอยูในมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6) มีคุณภาพของผูเรียนวิทยาศาสตร ที่จบหลักสูตร
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสอดคลองกับคุณภาพของผูเรียนวิทยาศาสตรเมื่อจบชวงชั้นที่ 4 
(ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4-6) และไดกําหนดสาระที่เปนองคความรูของกลุมวิชาวิทยาศาสตรในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ดังนี้ 

สาระที่  1  :   ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 
สาระที่  2  :   ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 
สาระที่  3  :   สารกับสมบัติของสาร 
สาระที่  4  :   แรงและการเคลื่อนที่ 
สาระที่  5  :   พลังงาน 
สาระที่  6  :   ธรรมชาติของวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
มาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร มีรายละเอียดดังนี้ 
สาระที่  1  :   สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวติ 
มาตรฐาน ว 1.1 : เขาใจหนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ โครงสรางและหนาที่

ของระบบตางๆ ของส่ิงมีชีวิตที่ทํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบหาความรู ส่ือสารสิ่งที่เรียนรู
และนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 

 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ปวช. 1-3 
สํารวจตรวจสอบ อภิปรายและอธิบายการรักษาดุลยภาพของเซลล และรางกาย พืช สัตว 

กลไก ในการควบคุมดุลยภาพของรางกายมนุษย และนําความรูไปใชในชีวิตและในการศึกษา      
หาความรูเพิ่มเติม 

มาตรฐาน ว 1.2 :  เขาใจกระบวนการและความสําคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใชเทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลตอมนุษยและ
ส่ิงแวดลอม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรู
ไปใชประโยชน 

 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ปวช. 1-3 
 1)  สืบคนขอมูล อภปิราย และอธิบายกระบวนการถายทอดสารพันธุกรรม การแปรผัน

ทางพันธุกรรม การเกิดมิวเทชันและการเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ 
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 2)  สืบคนขอมูล อภิปราย และอธิบายถึงประโยชนของเทคโนโลยีชีวภาพ 
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ผลของเทคโนโลยีชีวภาพ และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่มีตอ
สังคมและสิ่งแวดลอม 

 3)  สรางสถานการณจําลองที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงปจจัยตางๆ ในสิ่งแวดลอม
ที่มีผลตอการอยูรอดของสิ่งมีชีวิตแตละชนิด และการอยูรอดของสิ่งมีชีวิตสัมพันธกับความหลากหลาย
ของสิ่งมีชีวิต 

สาระที่  2  : ชวีิตกับสิ่งแวดลอม 
มาตรฐาน  ว 2.1 : เขาใจสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับ

สิ่งมีชีวิต ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะความรู และ           
จิตวิทยาศาสตร ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 

มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น  ปวช. 1-3 
วิเคราะหอภิปรายและอธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิต ความสําคัญ

ของความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายของระบบนิเวศ และดุลยภาพของระบบนิเวศ 
มาตรฐาน  ว 2.2 : เขาใจความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใชทรัพยากรธรรมชาติ

ในระดับทองถ่ิน ประเทศ และโลก นําความรูไปใชในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
ในทองถ่ินอยางยั่งยืน 

มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น  ปวช. 1-3 
สํารวจ   วิ เคราะหสภาพปญหาสิ่งแวดลอม  และการใชทรัพยากรระดับทองถ่ิน  

ระดับประเทศ และระดับโลก  วิเคราะหสาเหตุของปญหา  วางแผนและลงมือปฏิบัติรวมกับชุมชน  
ปองกัน  แกไขปญหา  เฝาระวัง  อนุรักษ  และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดลอม 

สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร 
 มาตรฐาน ว 3.1 :  เขาใจสมบัติของสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสารกับโครงสราง
และแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร ส่ือสาร
ส่ิงที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ปวช. 1-3 
 1)  สืบคนขอมูล อภิปราย และอธิบาย และอธิบายโครงสรางอะตอม ชนิดและจาํนวน
อนุภาคมูลฐานของอะตอมจากสัญลักษณนิวเคลียรของธาตุ 
 2)  สํารวจตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลเกีย่วกับสมบัติของธาตุในตารางธาตุ 
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 3)  สํารวจตรวจสอบวิเคราะหขอมูล อภิปรายและอธิบายการเกิดพันธะเคมีในโมเลกุล
หรือในโครงผลึกของสารความสัมพันธระหวางสมบัติของสาร กับแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค
ของสารนั้น 
 มาตรฐาน ว 3.2 :  เขาใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนสถานะของสาร การเกิด
สารละลาย การเกิดปฏิกิริยาเคมี มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร ส่ือสารสิ่งท่ี
เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ปวช. 1-3 
  1)  สังเกต สํารวจ ตรวจสอบ อภิปรายและอธิบายการเปลี่ยนแปลงของสาร 
เมื่อเกิดสารละลาย รวมทั้งวิเคราะหตัวละลายในสารละลาย 
  2)  สํารวจตรวจสอบเปรียบเทียบ อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับหนวยความเขมขน
ของสารละลาย และวิธีเตรียมสารละลายที่มีหนวยความเขมขนที่กําหนดและนําไปใชประโยชน
ในชีวิตประจําวัน 
  3)  สํารวจตรวจสอบ อภิปราย และเขียนสมการของปฏิกิริยาเคมีทั่วไปที่พบ
ในชีวิตประจําวัน รวมทั้งสารที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีที่จะมีผลตอส่ิงมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 
  4)  สํารวจตรวจสอบ อภิปราย และอธิบายอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปจจัยที่มีผลตอ
การเกิดปฏิกิริยาเคมี การนําความรูเกี่ยวกับการควบคุมอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีไปใชประโยชน
ในชีวิตประจําวัน 
  5)  สืบคนขอมูล อภิปราย  และอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการและผลิตภัณฑ

จากการแยกแกสธรรมชาติ การกลั่นลําดับสวนน้ํามันดิบรวมถึงอันตรายหรือมลภาวะที่อาจเกิดขึ้น
จากสารในผลิตภัณฑทั้งกอนหรือหลังการนําไปใชประโยชน 
  6)  สังเกต สํารวจตรวจสอบ สืบคนขอมูล อภิปราย อธิบายการเกิดและสมบัติของ
พอลิเมอร การนําพอลิเมอรไปใชไดอยางเหมาะสม 
  7)  สืบคนขอมลู สํารวจ ตรวจสอบ อภิปราย และอธิบายองคประกอบ สมบตัิ ประโยชน
และปฏิกิริยาของคารโบไฮเดรต ไขมัน และกรดไขมัน โปรตีน และกรดอะมิโน 
 สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนท่ี 
 มาตรฐาน ว 4.1 :  เขาใจธรรมชาติของแรงแมเหล็กไฟฟา แรงโนมถวง และแรงนิวเคลียร 
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชนอยางถูกตองและ
มีคุณธรรม 
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 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ปวช. 1-3 
  1)  สํารวจตรวจสอบ วิเคราะหและอธิบายความสัมพันธระหวางแรง การเคลื่อนที่
ของอนุภาค หรือวัตถุในสนามโนมถวง สนามแมเหล็ก และสนามไฟฟา รวมทั้งการนําไปใชประโยชน 
  2)  วิเคราะห และอธิบายแรงยึดเหนี่ยวในนวิเคลียส และแรงระหวางอนภุาค 
 มาตรฐาน ว 4.2 :  เขาใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบตางๆ ของวัตถุในธรรมชาติ มีกระบวนการ
สืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ปวช. 1-3 
  1)  ทดลอง และอธิบายความสัมพันธระหวางการกระจัด เวลา ความเร็ว ความเรง
ของการเคลื่อนที่ในแนวตรงและคํานวณหาปริมาณที่เกี่ยวของ 
  2)  สํารวจตรวจสอบ และอธิบายการเคลื่อนที่แบบฮารโมนิกอยางงาย แบบวงกลม 
แบบโพรเจกไทล รวมทั้งการนํามาใชประโยชน 
  3)  สํารวจ ตรวจสอบ อธิบาย ทดลองและคํานวณเกี่ยวกับโมเมนตและสมดุล
ของวัตถุ การนําความรูไปใชประโยชน 
 สาระที่ 5  พลังงาน 
 มาตรฐาน ว 5.1 :  เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต การเปลี่ยน
รูปพลังงาน ปฏิสัมพันธระหวางสารและพลังงาน ผลของการใชพลังงานตอส่ิงมีชีวิตและสิ่งแวดลอม
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ปวช. 1-3 
  1)  สํารวจ ตรวจสอบและอธิบายความสัมพันธระหวางงาน พลังงานศักย พลังงาน
จลน และกฎการอนุรักษพลังงานรวมทั้งคํานวณปริมาณที่เกี่ยวของ 
  2)  สํารวจตรวจสอบ และอธิบายสมบัติของคลื่นกล และความสัมพันธระหวางความถี่ 
ความยาวคลื่นอัตราเร็วของคลื่น 
  3)  สํารวจตรวจสอบ และอธิบายการเกิดคล่ืนเสียง ความเขมของเสียง การไดยนิเสยีง
คุณภาพของเสียง  มลภาวะของเสียงที่มีผลตอสุขภาพ  และการนําความรูไปใชประโยชน
อยางมีจิตวิทยาศาสตร 
  4)  สืบคนขอมูล และอธิบาย อภิปรายสเปกตรัมของคลื่นแมเหล็กไฟฟา รวมทั้ง
ประโยชนและอันตรายของคลื่นแมเหล็กไฟฟา และนําความรูไปประยุกตใช และนําความรู
ไปประยุกตใช 
  5)  สืบคนขอมูล และอธิบายการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร (ฟวชันและฟชชัน) ปฏิสัมพันธ
ระหวางสสารและพลังงานการนําไปใชประโยชน และโทษตอส่ิงแวดลอม 
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  6)  สํารวจตรวจสอบ สืบคนขอมูล และอธิบายการเกิดกัมมันตรังสี การนํามาใช
ประโยชน ผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 
 สาระที่ 6 ธรรมชาตขิองวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 มาตรฐาน ว 6.1 :  ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหา
ความรู การแกปญหา รูวาปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นสวนใหญมีรูปแบบที่แนนอน สามารถ
อธิบายและตรวจสอบได ภายใตขอมูลและเครื่องมือที่มีอยูในชวงเวลานั้นๆ เขาใจวาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี สังคม และส่ิงแวดลอมมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน 
 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ปวช. 1-3 
  1)  ตั้งคําถามที่อยูบนพื้นฐานความรูและความเขาใจทางวิทยาศาสตร หรือความสนใจ 
หรือจากประเด็นที่เกิดขึ้นในขณะนั้น ที่สามารถทําการสํารวจตรวจสอบหรือศึกษาคนควาได 
  2)  สรางสมมติฐานที่มีทฤษฎีรองรับ หรือคาดการณส่ิงที่จะพบ หรือสรางแบบจําลอง 
หรือสรางรูปแบบ เพื่อนําไปสูการสํารวจตรวจสอบ 
  3)  คนควารวบรวมขอมูลที่ตองพิจารณาปจจัยหรือตัวแปรสําคัญ ปจจัยที่มีผลกระทบ
ตอปจจัยอ่ืน ปจจัยที่ควบคุมไมได และจํานวนครั้งของการสํารวจตรวจสอบ เพื่อใหไดผลที่มีความเชื่อมั่น
อยางเพียงพอ 
  4)  เลือกวัสดุ เทคนิควิธี อุปกรณที่ใชในการสังเกต การวัด การสํารวจตรวจสอบ
อยางถูกตอง ทั้งทางกวางและลึกในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  5)  เก็บรวบรวมขอมูลและบันทึกผลการสํารวจตรวจสอบอยางเปนระบบถูกตอง 
ครอบคลุมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยตรวจสอบความเปนไปได ความเหมาะสมหรือความผิดพลาด
ของขอมูล 
  6)  จัดกระทําขอมูล โดยคํานึงถึงการรายงานผลเชิงตัวเลขทีม่รีะดบัความถกูตอง และ
นําเสนอขอมูลดวยเทคนิควิธีที่เหมาะสม 
  7)  วเิคราะหขอมลู แปลความหมายของขอมูล และประเมินความสอดคลองของขอสรุป 
หรือสาระสําคัญ เพื่อตรวจสอบกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
  8)  ตระหนักถึงความสําคัญในการที่จะตองมีสวนรวมรับผิดชอบในการอธิบาย 
การลงความเห็น และการสรุปผล การเรียนรูวิทยาศาสตรที่นําเสนอตอสาธารณชนดวยความถูกตอง
  9)  บันทึกและอธิบายผลการสํารวจตรวจสอบอยางมีเหตุผลใชพยานหลักฐานอางอิง
หรือคนควาเพิ่มเติม เพื่อหาหลักฐานอางอิงที่เชื่อถือได และยอมรับวาความรูเดิมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได 
เมื่อมีขอมูลและประจักษพยานใหมเพิ่มเติมซ่ึงทาทายใหมีการตรวจสอบอยางระมัดระวังอันจะนํามาสู

การยอมรับเปนความรูใหม 
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  10)  จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิดกระบวนการ และ
ผลของโครงงานหรือช้ินงานใหผูอ่ืนเขาใจ 

สรุปไดวาการจัดการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรในหลักสูตรระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีกรอบแนวความคิดเปนมาตรฐานการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร ในจํานวน 6 สาระการเรียนรู 10 มาตรฐาน เพื่อใหการศึกษาวิทยาศาสตรบรรลุตาม
ผลที่มุงหวังตอคุณภาพของผูเรียนวิทยาศาสตร ใหผูเรียนสามารถสรางองคความรูและเกิดการพัฒนา
เจตคติทางวิทยาศาสตร คุณธรรม และคานิยมที่ดีตอวิทยาศาสตร  

ในที่นี้ผูวิจัยไดนําสาระที่  1 ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต และสาระที่  2 ชีวิตกับ
ส่ิงแวดลอมที่มีสาระการเรียนรูตามมาตรฐานการ เรียนรูชวงชั้น ปวช. 1-3 (กรมอาชีวศึกษา,  2545,  
หนา 5-10)  มาใชในการดําเนินการทดลองโดยมีการบูรณาการเนื้อหาสาระ  จากคําอธิบายรายวิชา 
วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน  รหัสวิชา  2000-1401  คือ  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร  กิจกรรม  โครงงานวิทยาศาสตร  หรือโครงงานวิชาชีพ  การรักษาดุลยภาพของรางกาย  
พืช  สัตว  ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ดุลยภาพของระบบนิเวศ  
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  โครงสรางของอะตอม  สมบัติของสารและตารางธาตุ พันธะเคมี  
แรงและชนิดของแรง  ลักษณะการเคลื่อนที่ของวัตถุ  งาน  พลังงาน  เปนหัวขอเรื่อง “ความสําคัญ
ของทรัพยากรน้ําตอส่ิงแวดลอมและชีวิต”  

 

2.3  แนวทางการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร   
  

เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรไดมีการศึกษาในรายละเอียดเกี่ยวกับ

แนวทางการจัดการศึกษาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ทฤษฎีการเรียนรู กระบวนการจัดการเรียนรู และการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร ดังตอไปนี้ 

2.3.1  แนวทางการจัดการศึกษาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และ
ท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ในมาตรา 22 (2542, หนา 13) กําหนดแนวทางการจัดการศึกษาไววา  
“การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองได และถือวา
ผูเรียนมีความสําคัญมากที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ”  นอกจากนั้นแลวแนวทางการจัดการศึกษาในมาตรา 23 (2542, หนา 13)  
ไดกลาววา “การจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตองเนน
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ความสําคัญทั้ง ความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดบั
การศึกษา” โดยเฉพาะใน (2) ที่กลาวถึงความรูและทักษะดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี รวมทั้ง
ความรู ความเขาใจ และประสบการณ เร่ืองการจัดการ การบํารุงรักษา การใชประโยชนจากทรัพยากร 
ธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน 

ในสวนของแนวทางการจัดการศึกษาดานการจัดกระบวนการเรียนรู  ในมาตรา  24  ไดระบุ
ใหสถานศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ  ดังนี้ 

 1)  จัดเนื้อหา  สาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ  และความถนัดของ
ผูเรียน  โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

 2)  ฝกทักษะ  กระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ  และการประยุกต
ความรูมาใชเพื่อปองกัน และแกปญหา 

 3)  จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  ฝกการปฏบิตัใิหทาํได  คดิเปน  
ทําเปน  รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง 

 4)  จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวน  
สมดุลกันรวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม  คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา 

 5)  สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ  สภาพแวดลอม  ส่ือการเรียน 
และอํานวยความสะดวก  เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และความรอบรู  รวมทั้งสามารถใชการวิจัย
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู  ทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียน
การสอน และแหลงวิทยาการประเภทตางๆ 

 6)  จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่  มีการประสานความรวมมือกับบิดา  
มารดา  ผูปกครอง  และบุคคลในชุมชนทุกฝาย  เพื่อรวมกันพฒันาผูเรียนตามศักยภาพ  

การจัดการเรียนรู ตามแนวทางดังกลาวจําเปนจะตองเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียน
การสอน ทั้งครูและนักเรียนกลาวคือ  ลดบทบาทของครูผูสอนจากการเปนผูบอกเลา  บรรยาย  สาธิต  
เปนการวางแผนกิจกรรมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูกิจกรรมตางๆ จะตองเนนที่บทบาทของนักเรียน
ตั้งแตเร่ิม คือ รวมกันวางแผนการเรียน การวัดผล ประเมินผล และตองคํานึงวากิจกรรมการเรียนนั้น 
เนนการพัฒนากระบวนการคิด  วางแผนลงมือปฏิบัติ  ศึกษา  คนควา  รวบรวมขอมูลดวยวิธีการตางๆ 
จากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย  ตรวจสอบวิเคราะหขอมูล  การแกปญหา  การมีปฏิสัมพันธ
ซ่ึงกันและกัน  การสรางคําอธิบายเกี่ยวกับขอมูลที่สืบคนได  เพื่อนําไปสูคําตอบของปญหาหรือ
คําถามตางๆ ในที่สุดสามารถสรางองคความรูได  ทั้งนี้กิจกรรมการเรียนรูดังกลาวตองพัฒนานักเรียน
ใหเจริญทั้งรางกายอารมณ  สังคม  และสติปญญา 
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การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร  และเทคโนโลยีเนนกระบวนการที่นักเรียน
เปนผูคิดลงมือปฏิบัติศึกษาคนควาอยางมีระบบดวยกิจกรรมที่หลากหลาย  ทั้งการทํากิจกรรมภาคสนาม  
การสังเกต  การสํารวจตรวจสอบ  การทดลองในหองปฏิบัติการ  การสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูล
ปฐมภูมิ  และทุติยภูมิ  การทําโครงงานวิทยาศาสตร  และเทคโนโลยี  การศึกษาจากแหลงเรียนรู
ในทองถ่ิน  โดยคํานึงถึงวุฒิภาวะ  ประสบการณเดิม  ส่ิงแวดลอม และวัฒนธรรมตางกันที่นักเรียน
ไดรับรูมากอนเขาสูหองเรียน  การเรียนรูของนักเรียนจะเกิดขึ้นระหวางที่นักเรียนมสีวนรวมโดยตรง
ในการทํากิจกรรมการเรียนเหลานั้น  จึงจะมีความสามารถในการสืบเสาะหาความรู  มีความสามารถ
ในการแกปญหาดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร ไดพัฒนากระบวนการคิดขั้นสูง และคาดหวังวา
กระบวนการเรียนรูดังกลาว จะทําใหนักเรียนไดรับการพัฒนาเจตคติและคานิยมที่เหมาะสมตอ
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีรวมทั้งสามารถสื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
(กรมวิชาการ,  2545,  หนา 142-143) 

สรุปไดวา ดานแนวทางการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรไดใหความสําคัญตามเนื้อความ
ที่กลาวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ทั้งในมาตราที่ 22 มาตราท่ี 23 และมาตราที่ 24 ซ่ึงเปนเรื่องการกําหนดแนวทางการจัดการศึกษา 
ใหกับผูเรียนที่มีความสําคัญที่สุด ไมวาจะเปนการจัดการศึกษาในระบบใด และจะใหความสําคัญ
ของการ บูรณาการความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูตามความเหมาะสมโดยเฉพาะความรูและ
ทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมถึงดานการบํารุงรักษาการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน  
2.3.2  ทฤษฎีการเรียนรู  การศึกษาทฤษฎีการเรียนรูที่ใชเปนแนวทางในการจัดการเรียน

การสอนวิชาวิทยาศาสตรควรทราบถึงความหมายของทฤษฎีการเรียนรูดวย  ซ่ึงความหมายของ
ทฤษฎีการเรียนรู คือ แนวความคิดของนักจิตวิทยาที่พยายามจะอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของมนุษย และการเปลี่ยนแปลงนั้นเปนผลมาจากการฝกฝน และเปนไปในลักษณะถาวร 
ซึ่งไมสามารถมองเห็นและสังเกตไดโดยตรง โดยที่นักจิตวิทยาแตละคนมีความเชื่อเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษยในลักษณะที่แตกตางกัน จึงเกิดทฤษฎีการเรียนรูหลายทฤษฎี 
ทฤษฎีการเรียนรู เปนการกลาวถึงหลักการซึ่งสามารถอธิบายเงื่อนไขวา การเรียนรูเกิดขึ้นหรือไม 
(พิมพพันธ  เดชะคุปต  และพเยาว  ยินดีสุข,  2548,  หนา 35)  

 ตัวอยางทฤษฎีการเรียนรูที่นํามาศึกษาเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรเชน 
  1)  ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต  (Piaget) นักจิตวิทยาชาวสวิส 

ไดเสนอไววาพัฒนาการเรียนรูของเด็กตั้งแตแรกเกิดจนสูวัยผูใหญจะแบงออกเปน 4 ระยะ คือ 
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  (1)  ระยะใชประสาทสัมผัส  (Sensory – organs stage)  เปนพัฒนาการของเด็ก
ตั้งแตแรกเกิดจนถึง  2  ป  ในวัยนี้ เด็กจะเริ่มพัฒนาการรับรูโดยใชประสาทสัมผัสตางๆ ตลอดจน
เร่ิมมีการพัฒนาการใชอวัยวะใหสามารถทํางานเบื้องตนได  เชน  ฝกใชขอมือหยิบจับสิ่งของตางๆ 
ฝกการไดยิน  และการมอง  ฝกเดิน  ยืน  ฝกพูด และโตตอบ การพัฒนาเหลานี้จัดเปน การพัฒนา
ที่เปนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาขั้นตอไป  เด็กในวัยนี้จึงเรียนรูโดยการไดหยิบจับ  สัมผัสกับสิ่งตางๆ 
รอบตัว 

 (2)  ระยะควบคุมอวัยวะตางๆ (Preoperational  stage)  เปนการพัฒนาในชวงอาย ุ 
2  ป  จนถึง  7  ป  เด็กวัยนี้จะเริ่มพัฒนารางกายอยางเปนระบบมากขึ้นมีการพัฒนาของสมอง
เพื่อใชควบคุมการพัฒนาลักษณะนิสัย  เชน  นิสัยการขับถาย  มีการฝกการใชอวัยวะตางๆ ใหมี
ความสัมพันธกันภายใตการควบคุมของสมองและเชื่อมโยงกับสิ่งตางๆ ท่ีเปนรูปธรรมที่เด็กไดสัมผัส  
เชน  การเลนกีฬา  การขี่จักรยาน และการเลนลอเล่ือน 

 (3)  ระยะที่คิดอยางเปนรูปธรรม (Concrete – operational stage) เปนพัฒนาการ
ในชวงอายุ  7 ปถึง  11 ป  เด็กชวงนี้จะมีพัฒนาการทางสมองมากขึ้นอยางรวดเร็วจนสามารถเรียนรู
และจําแนกสิ่งตางๆ อยางเปนรูปธรรมไดแตจะยังไมสามารถสรางจินตนาการกับเรื่องราว
ที่เปนนามธรรมได  เด็กวัยนี้จึงสามารถเลนสิ่งของที่เปนรูปทรงตางๆ ไดเปนอยางดี แตไมสามารถ
เรียนรูเรื่องราวที่เปนนามธรรมได  เชน  โครงสรางของอะตอมหรือการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 

 (4)  ระยะที่คิดอยางเปนนามธรรม (Formal – operational stage) เปนพัฒนาการ
ในชวงสุดทายของเด็กอายุประมาณ 12-15 ป กอนที่จะเปนผูใหญเด็กในชวงนี้สามารถคิดอยางเปนเหตุผล
และคิดในสิ่งที่ซับซอนอยางเปนนามธรรมไดมากขึ้น เมื่อเด็กไดพัฒนาไดอยางเต็มที่แลวจะสามารถคิด
อยางเปนเหตุเปนผล และแกปญหาไดอยางคนพรอมที่จะเปนผูใหญที่มีวุฒิภาวะตอไป 

 การพัฒนาการของเด็กจะเกิดขึ้นอยางตอเนื่องจากระดับตนในวัยเด็กไปสูระดับ

ที่สูงขึ้นจนเขาสูความเปนผูใหญ โดยทั่วไปการพัฒนาของเด็กจะไมกระโดดขามขั้น แตในบางชวง
การพัฒนาอาจจะเกิดขึ้นเร็วหรือชาได การพัฒนาเหลานี้จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแตส่ิงแวดลอม  
วัฒนธรรม และประเพณีรวมทั้งวิธีการดํารงชีวิตอาจมีสวนชวยใหเด็กไดพัฒนาชาเร็วแตกตางกันได
(กรมวิชาการ, 2545, หนา 144-145) 

 2)  ทฤษฎีการเรียนรูจากการปฏิบัติของดิวอ้ี การเรียนรูจากการปฏิบัติ (Learning  by  
doing) ของ ดิวอ้ี (John  Dewey) ดิวอ้ี เสนอวาผูเรียนตองเรียนรูควบคูไปกับการทําความเขาใจกับ
ความรูใหม  โดยอาศัยประสบการณของตนที่ส่ังสมมาเปนพื้นฐาน  ดิวอ้ี เชื่อวา  การเรียนรูเปนความพยายาม
เชิงสังคม  แนวคิดของเขานี้จะพบในรูปแบบการสอน  ปจจุบันที่เรียกวาการเรียนรูแบบรวมมือกัน  
(Cooperative  learning)  ซ่ึงเปนความสําคัญของการสรางความรูโดยกลุมคนในสังคม  (Social  construction  
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of  knowledge)  ตอมา  เพียเจต  ไดขยายความเขาใจในเรื่องของการเรียนรูที่สนับสนุนปรัชญา 
Constructivism โดยกลาววาความรูไมใชหัวขอสนเทศที่คง ที่สงผานไปยังผูเรียน  แตเปนกระบวนการ
ของการสรางและจัดระบบโครงสรางใหมของความรูอยางตอเนื่อง  ผูเรียนจะตองสรางและ
ปรับโครงสรางใหมนี้ดวยตนเอง ในทัศนะของเพียเจต  ผูเรียนจะมีพัฒนาการทางสติปญญา
จากขั้นรูปธรรมไปสูขั้นนามธรรมไดนั้นตองเกิดจาก  สภาวะความไมสมดุล  (Disequilibrium)  
ระหวางประสบการณเดิมกับประสบการณใหม  เมื่อผูเรียนมีวุฒิภาวะเพิ่มขึ้นเขาจะพัฒนาโครงสรางใหม
ทางสติปญญาที่มีความละเอียดซับซอนมากขึ้น  ซ่ึงจะสงผลใหเขาสามารถทําความเขาใจกับความรู
ที่ซับซอนมากขึ้นได (ไสว  ฟกขาว, 2542, หนา 18) 

  3)  ทฤษฎีการเรียนรูดวยการคนพบ  (Discovery learning)  ของ บรุนเนอร (Jerome S. 
Brunner)  บรุนเนอร เปนนักจิตวิทยาที่สนใจและศึกษาเรื่องของพัฒนาการทางสติปญญาตอเนื่อง
จากเพียเจต บรุนเนอร เชื่อวา มนุษยเลือกที่จะรับรูส่ิงที่ตนเองสนใจ และการเรียนรูเกิดจากกระบวนการ
คนพบดวยตนเอง แนวคิดสําคัญๆ ของบรุนเนอร มีดังนี้ 

 (1)  การจัดโครงสรางของความรูใหมีความสัมพันธและสอดคลองกับพัฒนาการ
ทางสติปญญาของเด็ก มีผลตอการเรียนรูของเด็ก 

 (2)  การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับระดับความรูของผูเรียน 
และสอดคลองกับพัฒนาการทางสติปญญาของผูเรียน จะชวยใหการเรียนรูเกิดประสิทธิภาพ 

 (3)  การคิดแบบหยั่งรู  (Intuition)  เปนการคิดหาเหตุผลอยางอิสระที่สามารถ
ชวยพัฒนาความคิดริเร่ิมสรางสรรคได 

 (4)  แรงจูงใจภายในเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหผู เรียนประสบผลสําเร็จ

ในการเรียนรู 
 (5)  ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของมนุษยแบงไดเปน  3  ขั้นใหญๆ คือ 

  ก.  ขั้นการเรียนรูจากการกระทํา  (Enactive stage)  คือขั้นของการเรียนรู
จากการใชประสาทสัมผัสรับรูส่ิงตางๆ การลงมือกระทําชวยใหเด็กเกิดการเรียนรูไดดี การเรียนรู
เกิดจากการกระทํา 

  ข.  ขั้นการเรียนรูจากความคิด (Iconic stage) เปนขั้นที่เด็กสามารถสรางมโนภาพ
ในใจได และสามารถเรียนรูจากภาพแทนของจริงได 

  ค.  ขั้นการเรียนรูสัญลักษณและนามธรรม (Symbolic stage) เปนขั้นการเรียนรู
ทั้งที่ซับซอนและเปนนามธรรมได 

 (6)  การเรียนรูเกิดขึ้นไดจากการที่คนเราสามารถสรางความคิดรวบยอด หรือ
สามารถจัดประเภทของสิ่งตางๆ ไดอยางเหมาะสม 
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 (7)  การเรียนรูที่ไดผลดีที่สุด คือการใหผูเรียนคนพบการเรียนรูดวยตนเอง  
(Discovery learning) (ทิศนา แขมมณี, 2550, หนา 66 - 67) 

 4)  ทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความหมายของ ออซูเบล (David P. Ausubel)  ออซูเบล 
อธิบายวาการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดเมื่อผูเรียนมีความรูพื้นฐาน ซ่ึงเชื่อมโยงเขากับความรูใหมได 
การเรียนรูส่ิงใหมนั้นก็จะมีความหมายสําหรับผูเรียน โดยการสรางความสัมพันธระหวางมโนมติใหม
กับโครงสรางความรูที่มีอยูแตถาผูเรียนไดเรียนสิ่งใหมที่ไมเคยมีความรูพื้นฐานมากอนจะกลายเปน

การเรียนแบบทองจํา (Rote learning) (ไสว ฟกขาว, 2542, หนา 19) การนําเสนอความคิดรวบยอด
หรือกรอบมโนทัศน หรือกรอบความคิด (Advance Organizer) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแกผูเรียน
กอนการสอนเนื้อหาสาระนั้นๆ จะชวยใหผูเรียนไดเรียนเนื้อหาสาระนั้นอยางมีความหมาย (ทิศนา  
แขมมณี, 2550, หนา 68) 

 5)  ทฤษฎีการเรียนรูของกานเย  (Gagne') กานเย เปนนักจิตวิทยา และนักการศกึษา
ในกลุมผสมผสานระหวางพฤติกรรมนิยมกับพุทธนิยมกานเยไดจัดประเภทของการเรียนรู

เปนลําดับขั้นจากงายไปหายากไว  8  ประเภท  ดังนี้ 
 (1)  การเรียนรูสัญญาณ (Signal - learning) เปนการเรียนรูที่เกิดจากการตอบสนอง

ตอส่ิงเรา ที่เปนไปโดยอัตโนมัติอยูนอกเหนืออํานาจจิตใจผูเรียนไมสามารถบังคับพฤติกรรมไมให
เกิดขึ้นได การเรียนรูแบบนี้เกิดจากการที่คนเรานําเอาลักษณะการตอบสนองที่มีอยูแลวมาสัมพันธกับ
ส่ิงเราใหมที่มีความใกลชิดกับสิ่งเราเดิม การเรียนรูสัญญาณเปนลักษณะการเรียนรูแบบการวางเงื่อนไข
ของพาฟลอฟ 

 (2)  การเรียนรู ส่ิงเรา – การตอบสนอง  (Stimulus – response learning) 
เปนการเรียนรูตอเนื่องจากการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรา และการตอบสนอง แตกตางจากการเรียนรู
สัญญาณเพราะผูเรียนสามารถควบคุมพฤติกรรมตนเองได ผูเรียนแสดงพฤติกรรมเนื่องจากไดรับ
การเสริมแรง การเรียนรูแบบนี้เปนการเรียนรูตามทฤษฎีการเรียนรูแบบเชื่อมโยงของธอรนไดด 
และการเรียนรูแบบวางเงื่อนไขของสกินเนอร ซ่ึงเชื่อวาการเรียนรูเปนส่ิงที่ผูเรียนเปนผูกระทําเอง
มิใชรอใหส่ิงเราภายนอกมากระทํา พฤติกรรมที่แสดงออกเกิดจากสิ่งเราภายในของผูเรียนเอง 

 (3)  การเรียนรูการเชื่อมโยงแบบตอเนื่อง (Chaining) เปนการเรียนรูที่เชื่อมโยง
ระหวางสิ่งเรา และการตอบสนองที่ตอเนื่องกันตามลําดับเปนพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการกระทํา
การเคลื่อนไหว 

 (4)  การเชื่อมโยงทางภาษา (Verbal association) เปนการเรียนรูในลกัษณะคลายกบั
การเรียนรูเชื่อมโยงแบบตอเนื่อง แตเปนการเรียนรูเกี่ยวกับการใชภาษา การเรียนรูแบบการรับสิ่งเรา- 
การตอบสนองเปนพื้นฐานของการเรียนรูแบบตอเนื่อง และการเชื่อมโยงทางภาษา 
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 (5)  การเรียนรูความแตกตาง (Discrimination learning) เปนการเรียนรูที่ผูเรียน
สามารถมองเห็นความแตกตางของสิ่งตางๆ โดยเฉพาะความแตกตางตามลักษณะของวัตถุ 

 (6)  การเรียนรูความคิดรวบยอด (Concept learning) เปนการเรียนรูที่ผูเรียนสามารถ
จัดกลุมสิ่งเราที่มีความเหมือนกัน หรือแตกตางกัน โดยสามารถระบุลักษณะที่เหมือนกัน หรือ
แตกตางกันไดพรอมทั้งสามารถขยายความรูไปยังสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากที่เคยเห็นมากอนได 

 (7)  การเรียนรูกฎ (Rule learning) เปนการเรียนรูที่เกิดจากการรวบรวม หรือ
เชื่อมโยงความคิดรวบยอดตั้งแตสองอยางขึ้นไป และตั้งเปนกฎเกณฑขึ้นการที่ผูเรียนสามารถเรียนรู
กฎเกณฑจะชวยใหผูเรียนสามารถนําการเรียนรูนั้นไปใชในสถานการณตางๆ ได 

 (8)  การเรียนรูการแกปญหา (Problem solving) เปนการเรียนรูที่จะแกปญหา
โดยการนํากฎเกณฑตางๆ มาใช การเรียนรูแบบนี้เปนกระบวนการที่เกิดภายในตัวผูเรียนเปนการใช
กฎเกณฑคอนขางสูงเพื่อแกปญหาที่คอนขางซับซอน และสามารถนํากฎเกณฑในการแกปญหานี้
ไปใชกับสถานการณที่คลายคลึงกันได 

 นอกจากนั้น กานเยไดแบงสมรรถภาพการเรียนรูของมนุษยไว  5  ประการ  ดังนี้ 
 (1)  สมรรถภาพการเรียนรูขอเท็จจริง (Verbal information) เปนความสามารถ

ในการเรียนรูขอเท็จจริงตางๆ โดยอาศัยความจําและความสามารถระลึกได 
 (2)  ทักษะเชาวปญญา (Intellectual skills) หรือทักษะทางสติปญญาเปนความสามารถ

ในการใชสมองคิดหาเหตุผล โดยใชขอมูล ประสบการณ ความรู ความคิดในดานตางๆ นับตั้งแต
การเรียนรูขั้นพื้นฐานซึ่งเปนทักษะงายๆ ไปสูทักษะที่สลับซับซอนมากขึ้น ทักษะเชาวปญญาที่สําคัญ
ที่การไดรับการฝกคือ ความสามารถในการจําแนก (Discrimination) ความสามารถในการคิดรวบยอด
เปนรูปธรรม (Concrete concepts) ความสามารถในการใหคําจํากัดความ ของความคิดรวบยอด 
(Defined concept) ความสามารถในการเขาใจกฎ และใชกฎ (Rules) และความสามารถในการแกปญหา 
(Problem solving) 

 (3)  ยุทธศาสตรในการคิด (Cognitive strategies) เปนความสามารถของกระบวนการ
ทํางานภายในสมองของมนุษยซ่ึงควบคุมการเรียนรู การเลือกรับรู การแปลความ และการดึงความรู 
ความจํา ความเขาใจ และประสบการณเดิมออกมาใชผูมียุทธศาสตรในการคิดสูงจะมีเทคนิค มีเคล็ดลับ
ในการดึงความรู ความจํา ความเขาใจ และประสบการณเดิมที่สะสมเอาไวออกมาใชอยางมีประสิทธิภาพ
สามารถแกปญหาที่มีสถานการณแตกตางกันไดอยางดีรวมทั้งสามารถแกปญหาตางๆ ไดอยางสรางสรรค
 (4)  ทักษะการเคลื่อนไหว (Motor skill) เปนความสามารถ ความชํานาญ
ในการปฏิบัติหรือการใชอวัยวะสวนตางๆ ของรางกายในการทํากิจกรรมตางๆ ผูที่มีทักษะ
การเคลื่อนไหวที่ดีนั้นพฤติกรรมที่แสดงออกมาจะมีลักษณะรวดเร็ว คลองแคลว และถูกตองเหมาะสม 
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 (5)  เจตคติ (Attitudes) เปนความรูสึกนึกคิดของบุคคลที่มีตอส่ิงตางๆ ซ่ึงมีผลตอ
การตัดสินใจของบุคคลนั้นในการที่จะเลือกกระทําหรือไมกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (ทิศนา แขมมณี, 2550,
หนา 72-75) 

  6)  ทฤษฎีการสรางเสริมความรู (Constructivism) ทฤษฎีนี้เชื่อกันวาผูเรียนทุกคน
มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับบางสิ่งบางอยางมาแลวไมมากก็นอยกอนที่ครูจะจัดการเรียนการสอน
แสดงใหเห็นวาการเรียนรูเกิดขึ้นดวยตัวของผูเรียนเอง และการเรียนรูเร่ืองใหมจะมีพื้นฐานมาจาก
ความรูเดิม  ดังนั้นประสบการณเดิมของนักเรียนจึงเปนปจจัยสําคัญตอการเรียนรูเปนอยางยิ่ง  
กระบวนการเรียนรูที่แทจริงของนักเรียนไมไดเกิดจากการบอกเลาของครู หรือนักเรียนเพียงแตจดจํา 
แนวคิดตางๆ ที่มีผูบอกใหเทานั้น แตการเรียนรูวิทยาศาสตรตามทฤษฎีการสรางเสริมความรู 
เปนกระบวนการที่นักเรียนจะตองสืบคน เสาะหา สํารวจตรวจสอบ และคนควาดวยวิธีการตางๆ 
จนทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจ และเกิดการรับรูความรูนั้นอยางมีความหมายจึงจะสามารถ
สรางเปนองคความรูของนักเรียนเอง และเก็บเปนขอมูลไวในสมองไดอยางยาวนานสามารถนํามาใชได
เมื่อมีสถานการณใดๆ มาเผชิญหนา (กรมวิชาการ, 2545, หนา 146) 

สรุปไดวาการศึกษาทฤษฎีการเรียนรูจากนักปรัชญาและนักจิตวิทยาจะเปนพื้นฐานที่สําคัญ

ที่จะชวยใหเกิดความเขาใจในเรื่องของการจัดการเรียนรู และพิจารณาภูมิหลังของผูเรยีนเพือ่ทีจ่ะเตรยีมการ
ในการจัดกระบวนการเรียนรูที่เหมาะสมตอไป 

2.3.3  กระบวนการจัดการเรียนรู  การศึกษากระบวนการจัดการเรียนรูที่ใชเปนแนวทาง 
การจัดการเรยีนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   จะศกึษากระบวนการหลายๆแบบเพือ่ที่จะไดนํามา
ประยุกตหรือบูรณาการจนเกิดวิธีการสอนแบบตางๆ กระบวนการจัดการเรียนรูที่ใชในการเรยีนรู
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดแก 

 1)  กระบวนการสืบเสาะหาความรู (Inquiry cycle) ซ่ึงเปนกระบวนการที่ผูวิจัย
ใชในการประยุกตเปนรูปแบบการสอนตามแบบปกติในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  ซึ่งประกอบดวย
ขั้นตอนที่สําคัญ คือ 

   ขั้นสรางความสนใจ (Engagement) เปนการนําเขาสูบทเรียนหรือเรื่องที่สนใจ 
ซ่ึงอาจเกิดขึ้นเองจากความสงสัย หรืออาจเริ่มจากความสนใจของตัวนักเรียนเอง หรือเกิดจากการอภปิราย
ภายในกลุม เร่ืองที่นาสนใจอาจมาจากเหตุการณที่กําลังเกิดขึ้นอยูในชวงเวลานั้นหรือเปนเรื่องที่เชื่อมโยง
กับความรูเดิมที่เคยเรียนมาแลว เปนตัวกระตุนใหนักเรียนสรางคําถาม กําหนดประเด็นที่จะศึกษา 
ในกรณีที่ยังไมมีประเด็นใดที่นาสนใจ ครูอาจใหศึกษาจากสื่อตางๆ หรือเปนผูกระตุนดวยการเสนอ
ประเด็นขึ้นมากอน แตไมควรบังคับใหนักเรียนยอมรับประเด็นหรือคําถามที่ครูกําลังสนใจเปนเรื่อง
ที่จะใชศึกษา 
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 เมื่อมีคําถามที่นาสนใจและนักเรียนสวนใหญยอมรับใหเปนประเด็นที่ตองศึกษา 
จึงรวมกันกําหนดขอบเขตและแจกแจงรายละเอียดของเรื่องที่จะศึกษาใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
อาจรวมทั้งการรวบรวมความรู จากประสบการณเดิม หรือความรูจากแหลงตางๆ ที่จะชวยใหนําไปสู
ความเขาใจเรื่องหรือประเด็นที่จะศึกษามากขึ้น และมีแนวทางที่ใชในการสํารวจตรวจสอบ
อยางหลากหลาย 

 ขั้นสํารวจและคนหา (Exploration)  เมื่อทําความเขาใจในประเด็นคําถามที่สนใจ
จะศึกษาอยางถองแทแลว ก็มีการวางแผนกําหนดแนวทางการสํารวจตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน 
กําหนดทางเลือกที่เปนไปได ลงมือปฏิบัติเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล ขอสนเทศ หรือปรากฏการณตางๆ 
วิธีการตรวจสอบอาจทําไดหลายวิธี เชน ทําการทดลอง ทํากิจกรรมภาคสนาม การใชคอมพิวเตอร
เพื่อสรางสถานการณจําลอง การศึกษาหาขอมูลจากเอกสารอางอิงหรือจากแหลงขอมูลตางๆ 
เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลอยางเพียงพอที่จะใชในขั้นตอไป 

 ขั้นอธิบายและลงขอสรุป (Explanation) เมื่อไดขอมูลอยางเพียงพอจากการสํารวจ
ตรวจสอบแลว จึงนําขอมูล ขอสนเทศที่ไดมาวิเคราะห แปลผล สรุปผล และนาํเสนอผลที่ไดในรูปตางๆ 
เชน บรรยายสรุป สรางแบบจําลอง หรือรูปวาด สรางตาราง ฯลฯ การคนพบในขั้นนี้อาจเปนไปได
หลายทาง เชน สนับสนุนสมมติฐานที่ตั้งไว โตแยงกับสมมติฐานที่ตั้งไว หรือไมเกี่ยวของกับ
ประเด็นที่กําหนดไว แตผลที่ไดจะอยูในรูปใดก็สามารถสรางความรูและชวยใหเกิดการเรียนรูได 

 ขั้นขยายความรู (Elaboration) เปนการนําความรูที่สรางขึ้นไปเชื่อมโยงกับ
ความรูเดิมหรือแนวคิดที่ไดคนควาเพิ่มเติม หรือนําแบบจําลองหรือขอสรุปที่ไดไปใชอธิบายสถานการณ
หรือเหตุการณอ่ืนๆ ถาใชอธิบายเรื่องตางๆ ไดมาก ก็แสดงวาขอจาํกัดนอย ซ่ึงก็จะชวยเชื่อมโยงกับ
เร่ืองตางๆ และทําใหเกิดความรูกวางขวางมากขึ้น 

  ขั้นประเมิน (Evaluation)  เปนการประเมินการเรียนรูดวยกระบวนการตางๆ วา
นักเรียนมีความรูอะไรบาง อยางไร และมากนอยเพียงใด จากขั้นนี้จะนําไปสูการนําความรูไปประยุกตใช
ในเรื่องอื่นๆ 

  สรุปไดวาการสอนแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรูจะไดบทสรุปความรู  หรือ
แบบจําลองไปใชอธิบายหรือประยุกตใชกับเหตุการณหรือเร่ืองอื่นๆ จะนําไปสูขอโตแยง หรือขอจํากัด 
ซ่ึงจะกอใหเปนประเด็นหรือคําถาม หรือปญหาที่จะตองสํารวจตรวจสอบตอไป 
  2)  กระบวนการแกปญหา (Problem solving process) การเรียนการสอนวิทยาศาสตร
มีจุดมุงหมายประการหนึ่งคือ เนนใหนักเรียนไดฝกแกปญหาตางๆ โดยผานกระบวนการคิด และปฏิบัติ
อยางมีระบบ  ผลท่ีไดจากการฝกจะชวยใหนักเรียนสามารถตัดสินใจแกปญหาตางๆ ดวยวิธีการคิด
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อยางสมเหตุสมผล โดยใชกระบวนการหรือวิธีการความรู ทักษะตางๆ และความเขาใจในปญหานั้นๆ 
มาประกอบกันเพื่อเปนขอมูลในการแกปญหา 

  ปญหาหมายถึงสถานการณ เหตุการณ หรือส่ิงที่พบแลวไมสามารถจะใชวิธีการใด
วิธีการหนึ่งแกปญหาไดทันที หรือเมื่อมีปญหาเกิดขึ้นแลวไมสามารถมองเห็นแนวทางแกไขไดทันที 
การแกไขปญหาอาจทําไดหลายวิธี  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะของปญหา ความรู และประสบการณของ
ผูแกปญหานั้นกระบวนการแกปญหาแตละขั้นตอนมีความสัมพันธดังแผนภาพ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพ 1  แสดงกระบวนการแกปญหา 
(ที่มา : กรมวิชาการ, 2545, หนา 149) 

   
   กระบวนการแกปญหามีขั้นตอนดังตอไปนี ้
   ขั้นตอนที่ 1 ทําความเขาใจปญหา ผูแกปญหาจะตองทําความเขาใจกับปญหา

ที่พบใหถองแทในประเด็นตางๆ คือ  (1)  ปญหาถามวาอยางไร  (2)  มีขอมูลใดแลวบาง  และ  
(3) มีเงื่อนไข หรือตองการขอมูลใดเพิ่มเติมอีกหรือไม  การวิเคราะหปญหาอยางดีจะชวยใหขั้นตอน
ตอไปดําเนินไปอยางราบรื่น การประเมินวานักเรียนเขาใจปญหามากนอยเพียงใด ทาํไดโดยกาํหนดให
นักเรียนเขียนแสดงถึงประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของกับปญหา 

นําไปใช 

             ปญหา 

ทําความเขาใจกับ

ปญหา 

ตรวจสอบการ

แกปญหา 

ไมสําเร็จเลือก 

วิธีอ่ืน 

วางแผนและออกแบบ     

วิธีแกปญหา 

ดําเนินการแกปญหา

และประเมินผล 

สําเร็จ ไมสําเร็จทําความเขาใจ 
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   ขั้นตอนที่ 2 วางแผนแกปญหา ขั้นตอนนี้จะเปนการคิดหาวิธีวางแผนเพื่อแกปญหา
โดยใชขอมูลจากปญหาที่ไดวิเคราะหไวแลวในขั้นที่ 1 ประกอบกับขอมูลและความรูที่เกี่ยวของกับ
ปญหานั้น และนํามาใชประกอบการวางแผนแกปญหา ในกรณีที่ปญหาตองตรวจสอบโดยการทดลอง 
ขั้นตอนนี้ก็จะเปนการวางแผนการทดลอง ซ่ึงประกอบดวยการตั้งสมมติฐาน กําหนดวิธีทดลอง หรือ
ตรวจสอบ และอาจรวมทั้งแนวทางในการประเมินผลการแกปญหา 

   ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินการแกปญหาและประเมินผล ขั้นตอนนี้จะเปนการลงมือ
แกปญหา และประเมินวาวิธีการแกปญหา และผลที่ไดถูกตองหรือไดผลเปนอยางไร ถาการแกปญหา
ทําไดถูกตองก็จะมีการประเมินตอไปวา  วิธีการนั้นนาจะยอมรับไปใชในการแกปญหาอื่นๆ หรือไม  
แตถาพบวาการแกปญหานั้นไมประสบความสําเร็จก็จะตองยอนกลับไปเลือกวิธีการแกปญหาอื่นๆ 
ที่ไดกําหนดไวแลวในขั้นที่ 2 และถายังไมประสบความสําเร็จนักเรียนจะตองยอนกลับไปทําความเขาใจ
ปญหาใหมวามีขอบกพรองประการใด เชน ขอมูลกําหนดใหไมเพยีงพอเพื่อจะไดเริ่มตนแกปญหาใหม 

   ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบการแกปญหา เปนการประเมินภาพรวมของการแกปญหา
ทั้งในดานวิธีการแกปญหา ผลการแกปญหา และการตัดสินใจรวมทั้งการนําไปประยุกตใช ทั้งนี้
ในการแกปญหาใดๆ ตองตรวจสอบถึงผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอมดวย 
  3)  กิจกรรมคิดและปฏิบัติ (Hands-on mind-on activities) การสอนวิทยาศาสตร 
ครูควรจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดคิดและลงมือปฏิบัติเมื่อนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงหรือ

ไดทําการทดลองตางๆ ทางวิทยาศาสตรจะทําใหนักเรียนสังเกตผลที่เกิดขึ้นดวยตนเอง ซ่ึงเปนขอมูล
ที่จะนําไปสูการถามคําถาม การอธิบาย การอภิปราย หาขอสรุปและการศกึษาตอไป กจิกรรมลกัษณะนี้
จึงสงเสริมใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติและฝกคิดนํามาสูการสรางความรูดวยตนเองดวยความเขาใจ

และเปนการเรียนรูอยางมีความหมาย 
  4)  การเรียนรูแบบรวมมือรวมใจ (Cooperative learning) เปนกระบวนการเรียนรู
ที่สามารถนํามาใชในการเรียนการสอนวิทยาศาสตรไดอยางเหมาะสม มีรูปแบบของกิจกรรม
ที่จะกระตุนใหนกัเรียนรู โดยรวมมือรวมใจกันทํางานในกลุมไมวาจะเปนรูปแบบใด นักเรียนจะไดใช
ความคิดและตองมีการปฏิบัติดวยแลว จึงแสดงความคิดของตนเองแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในกลุม
กับเพื่อนตางกลุม การเรียนรูแบบรวมมือรวมใจจึงทําใหนักเรียนพัฒนากระบวนการคิด ทักษะ
ในการสื่อสาร  ทักษะทางสังคมรวมทั้งการจัดการ (กรมวิชาการ, 2545, หนา 146-152) 

  จากความสําคัญของแนวทางการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สอดคลองกับ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ประกอบกับ
ทฤษฎีการเรียนรูที่ใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับ
กระบวนการเรียนรูที่เหมาะสมกับการเรียนรูทางวิทยาศาสตร  ทําใหเกิดแนวทางของการจัดการเรียน
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การสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  คือ  การจัดโดยใหผูเรียนใชกระบวนการสรางความรูดวยตนเอง 
และฝกฝนใหใชกระบวนการอยางชํานาญ  คือมีทักษะกระบวนการ  กระบวนการที่ใช คือ  
1)  กระบวนการคิด  2)  กระบวนการกลุม 

 (1)  กระบวนการคิด  คือ  การใชการคิดตั้งแตระดับพื้นฐานสูการคิดระดับสูง
ดังปรากฏในภาพ 2 

 
 
 
 

 
 

 

กระบวนการคิด (กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ  กระบวนการแกปญหา  
กระบวนการคิดสรางสรรค  กระบวนการวิจัย ฯลฯ) 

ลักษณะการคิด  (คิดกวาง  คิดลึกซึ้ง  คิดไกล  คิดคลอง  คิดหลากหลาย  คิดอยางมี
เหตุผล ฯลฯ) 

การคิดขั้นพื้นฐาน / ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  (การสังเกต  การจําแนก  การสื่อ
ความหมาย  การคาดคะเน  การรวบรวมขอมูล  การสรุปผล  ฯลฯ) 

            

 
ภาพ 2 แสดงลําดับขั้นของการคิดจากพื้นฐานสูความคิดระดับสูง 
(ที่มา : ไสว ฟกขาว, 2542, หนา 7) 

 
  วิธีสอนที่ใชเพื่อใหผูเรียนใชกระบวนการคิดในการสรางความรู เชน 

วิธีสืบสอบแบบแนะนํา (Guided inquiry) และแบบไมมีการแนะนํา (Unguided inquiry) วิธีการคนพบ 
วิธีสอนแบบเนนปญหา วิธีการใชทักษะกระบวนการ 9 ขั้น กรณีศึกษา การสรางสถานการณจําลอง 
วิธีอริยสัจสี่ วิธีการเชื่อมโยงมโนทัศน เปนตน 

  (2)  กระบวนการกลุม  เปนแนวทางใหผูเรียนใชกลุม เพื่อรวมกันสรางความรู  
โดยประสานความรวมมือ  ประสานความคิด  ทํางานรวมกัน  รับผิดชอบงานรวมกันจนสามารถ
บรรลุเปาหมาย  การทํางานกลุมควรเปนการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ คือ หัวหนาดี สมาชิกดี 
และกระบวนการทํางานดี 

  วิธีการสอนที่ใชเพื่อใหผูเรียนใชทั้งกระบวนการคิด และกระบวนการกลุม 
และเปนวิธีสอนที่ใชในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง เชน วิธีการอภิปราย  
วิธีการคนพบ วิธีการสืบสอบแบบแนะนํา วิธีสอนแบบเนนปญหา วิธีสอนแบบแกปญหา วิธีสอน
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แบบเนนการเรียนดวยตนเอง วิธีสืบสอบแบบไมมีการแนะนํา วิธีสอนแบบอริยสัจสี่ กรณีศึกษา 
วิธีสอนที่เนนทักษะกระบวนการ 9 ขั้น วิธีการเชื่อมโยงมโนทัศนเพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย 
วิธีการใชสถานการณจําลอง วิธีการสอนกลุมสัมพันธ วิธีการเรียนแบบรวมมอื (ไสว  ฟกขาว, 2542,  
หนา 7-8) 
  สรุปไดวาแนวคิดของการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรดานกระบวนการจัดการเรียนรู

วิทยาศาสตรนั้น จะใชทฤษฎีการเรียนรูที่เปนแนวคิดของนักจิตวิทยาการศึกษา  และกระบวนการ
เรียนการสอน  ซ่ึงเปนกระบวนการเรียนการสอนที่ เนนผู เรียนเปนศูนยกลาง เปนแนวทาง
ในการเลือกวางแผนการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมตอการศึกษาวิทยาศาสตร โดยแนวทางการจัด 
กระบวนจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร จะพิจารณาวุฒิภาวะของผูเรียนที่พรอมจะเรียนรู ตามพื้นฐาน
ทฤษฎีการเรียนรู ประกอบกับการเลือกกระบวนการเรียนการสอนที่เหมาะสมซึ่งจะไดวิธีสอน
ที่เหมาะสมกับการศึกษาวิทยาศาสตร เชนวิธีการสอนแบบตามขั้นสี่ของอริยสัจ เปนตน 

2.3.4  การวัดและประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร  การวัดและประเมินผล 
เปนองคประกอบหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอน ความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร เปนการทําใหผูเรียนเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงคขึ้นคือ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร รวมถึงมีเจตคติทางวิทยาศาสตรที่ดี ผูสอนควรมีการศึกษาใหเขาใจถึงความหมาย และ
ระบบ วิธีการของการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ดังตอไปนี้ 
  1)  ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร นักการศึกษาหลายทาน
ไดใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรดังนี้ 

  ภพ  เลาหไพบูลย (2542, หนา 329) ไดใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คือ “พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถในการกระทําสิ่งหนึ่งส่ิงใดที่ไดจากที่ไมเคยกระทําได
หรือกระทําไดนอยกอนที่จะมีการเรียนการสอน ซ่ึงเปนพฤติกรรมที่วัดได” 

  ไพศาล  หวังพานิช (2533, หนา 137) กลาววา “ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง
คุณลักษณะ และความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอน เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
และประสบการณ” 

  พิมพพันธ  เดชะคุปต และพเยาว  ยินดีสุข (2548, หนา 125) ใหความหมายของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหมายถึง “ขนาดความสําเร็จที่ไดจากกระบวนการเรียนการสอน” 

  โดยสรุปความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร หมายถึง ผลสําเร็จ
ทางการเรียนที่แสดงออกถึงความสามารถทางดานความรู ความเขาใจ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
จากที่มีนอยของกระบวนการทางวิทยาศาสตร เจตคติทางวิทยาศาสตรใหมีมากขึ้นและสามารถ
นําความรูความเขาใจความสามารถทางวิทยาศาสตรไปประยุกตใชหลังจากที่ไดเรียนรูแลว 
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  2)  การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2546, หนา 7) ไดนําเสนอถึงระบบ การวัดผลประเมินผลการเรียนรู
วิทยาศาสตร วามีการทํางานอยางเปนระบบที่ประกอบดวย การกําหนดจุดมุงหมายและวิธีการวัดผล
ประเมินผล การสรางเครื่องมือ และการดําเนินการตามแผนที่วางไว  ขั้นตอนที่เปนไปไดในการวัดผล
ประเมินผลแสดงไดดงัภาพตอไปนี้ 

 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                          
 
 

 
 

ภาพ  3  แสดงแผนภาพขัน้ตอนที่เปนไปไดในการวัดผลประเมินผล 
(ที่มา : สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2546, หนา 7) 
 

  การวัดผลประเมินผลการเรียนรูอยางเปนระบบ มีขั้นตอนที่เร่ิมจากการกําหนด
จุดมุงหมายดานตางๆ ซ่ึงอาจประกอบดวย ความรูความคิด กระบวนการเรียนรู เจตคติและโอกาส
ในการเรียนรู ตอจากนั้นจึงกําหนดวิธีการวัดผลท่ีหลากหลายทั้งการประเมินจากการทดสอบดวยขอสอบ 
และการประเมินตามสภาพจริงจากการปฏิบัติงานและผลงานของผูเรียน ทั้งนี้จะตองกําหนดเกณฑ
ที่สามารถนําไปใชประเมินไดอยางเที่ยงตรง การวัดผลประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตรในปจจุบัน

กําหนดจุดมุงหมายของการเรียนรู 

ความรูความคิด กระบวนการเรยีนรู     เจตคติ โอกาสการเรียนรู 

กําหนดวิธีการวัดผลประเมินผล

ประเมินจากแบบทดสอบ ประเมินตามสภาพจริง 

ผลที่ไดจากการประเมินนํามาตดัสินระดับคุณภาพโดยใชเกณฑที่         

กําหนดเพื่อสรุปความกาวหนาและผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู 
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เปนการประเมินตามสภาพจริงมากกวาการประเมินจากการทดสอบดวยขอสอบ เนื่องจากการประเมิน
ตามสภาพจริงจะชวยสะทอนถึงสมรรถภาพของผูเรียนไดครอบคลุมทุกดาน 
  3)  เปาหมายการวัดผลประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตร  สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2546, หนา 11-15) ไดนําเสนอถึงวิธีการประเมินอยางหลากหลาย
ทั้งการทดสอบดวยขอสอบและการประเมินจากการทํากิจกรรมตางๆที่ สะทอนถึงสมรรถภาพของ
ผูเรียนนั้น มีเปาหมายสําคัญที่ตองการวัดผลประเมินผล จําแนกไดเปน 3 ดาน ดังนี้ 

 (1)  ความรูความคิด หมายถึง ความรอบรูในหลักการทฤษฎี ขอเท็จจริง เนือ้หา
หรือแนวคิดหลัก ซ่ึงสามารถประเมินไดจากพฤติกรรมการแสดงออกของผูเรียนที่เปนการรูขอเท็จจริง 
จําไดหรือระลึกถึงขอมูลหรือขอสนเทศ (ความรูความจํา) การมีความเขาใจและสามารถอธิบายได 
(ความเขาใจ) การนําความรูไปใชกับสถานการณที่เกิดขึ้นจริง (การนาํไปใช)  การแยกแนวคิดหลัก
ที่ซับซอนออกเปนสวนๆ ใหเขาใจงาย (วิเคราะห) การรวบรวมความรูและขอเท็จจริงเพื่อสราง
องคความรูใหม (สังเคราะห) การตัดสินใจเลือก (ประเมินคา) 

  การประเมินโดยการทดสอบดวยขอสอบ ไมสามารถวัดผลประเมินผล
ความรูความคิดในสวนของการวิเคราะห สังเคราะห และประเมินคา ไดมากเพียงพอ ที่จะสงเสริม
ผูเรียนใหพัฒนาความคิดระดับสูง จึงตองประเมินการแสดงออกของผูเรียนจากการลงมือปฏิบัติจริง
ใหมากขึ้น 

 (2)  กระบวนการเรียนรู  ความสามารถดานกระบวนการเรียนรู ประกอบดวย
ทักษะกระบวนการ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ การประยุกตความรู การลงมือ
ปฏิบัติจริงที่แสดงออกถึงทักษะเชาวนปญญาและทักษะปฏิบัติ การประเมินในสวนของทักษะปฏิบัติ
ใชวิธีการสังเกตจากพฤติกรรมการแสดงออกของผูเรียนที่มีการพัฒนาอยางเปนขั้นตอน เชนพฤติกรรม 
ใชประสาทสัมผัสเพื่อรับรูเร่ืองราวตางๆ เปนทักษะการรับรู พฤติกรรมมีความพรอมที่จะลงมือปฏิบัติ 
มีการวางแผนการปฏิบัติ เปนทักษะการเตรียมความพรอม พฤติกรรมลงมือปฏิบัติตามคําแนะนํา
หรือตามแผนที่วางไวเปนทักษะการตอบสนอง พฤติกรรมการฝกฝนทักษะเพื่อเพิ่มความชํานาญ 
เปนทักษะการฝกฝน พฤติกรรมฝกฝนจนทําไดเองโดยอัตโนมัต ิเปนทักษะปฏิบัติจนทําได พฤติกรรม
ประยุกตหรือใชทักษะที่ฝกฝนไวใหสัมพันธกับทักษะอื่นหรือใชรวมกับทักษะอื่น เปนทักษะ
การเชื่อมโยงทักษะ 

   กระบวนการเรียนรูในสวนของแนวการเรียนรูครอบคลุมการสืบเสาะหาความรู

การแกปญหา การสื่อสาร และการนําความรูไปใช สามารถประเมินไดจากพฤติกรรมการแสดงออก
ของผูเรียน  คือ  กระบวนการเรียนรู ดานการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร มีพฤติกรรม
การแสดงออกเปนระบบ ประกอบดวย ความสนใจในเรื่องที่จะศึกษา การสํารวจและคนหา การอธิบาย
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และลงขอสรุป  การขยายความรู  การประเมิน  ดานการแกปญหา  มีการใชกระบวนการแกปญหา
ประกอบดวย การทําความเขาใจกับปญหา การวางแผนแกปญหา การลงมือแกปญหาและประเมินผล
การแกปญหา  การตรวจสอบการแกปญหาและนําวิธีการแกปญหาไปใชกับปญหาอืน่  ดานการสือ่สาร  
มีการสื่อสารความรูหรือแนวคิดหลักทางวิทยาศาสตรหรือความคิดเห็น แสดงออกดวยการใหความคิดเห็น
หรือแลกเปลี่ยนความรู พูดหรือเขียนในรูปแบบที่เหมาะสม ชัดเจน และมีเหตุผล อธิบายหรือ
เขียนสรุปเรื่องราวการสืบคนขอมูลจากแหลงเรียนรูตาง  ๆนําเสนอผลงานดวยการบันทึก จัดแสดงผลงาน
หรือสาธิต  สื่อสารดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดานการนําความรูไปใช   มีการนําความรูไปใช
ใหเกิดประโยชนตอสังคมการดํารงชีวิตและตระหนักในความสัมพันธของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
แสดงออกดวยการ คนควาความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใชเทคโนโลยีชวยออกแบบ
ส่ิงประดิษฐ อุปกรณ และวิธีการแกปญหา รวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลทางเทคโนโลยี เลือกใช
เทคโนโลยีอยางมีวิจารณญาณ 

  กระบวนการเรียนรูดังกลาวนี้ สามารถตรวจสอบ ติดตาม และประเมิน
ไดจากการปฏิบัติงานและผลงานของผูเรียน การทํากิจกรรมทําใหผูเรียนมีโอกาสแสดงความสามารถ
ดานทักษะเชาวนปญญา ทักษะปฏิบัติ กระบวนการสืบเสาะหาความรู การแกปญหา การนําความรู
ไปใช รวมทั้งความสามารถดานการสื่อสาร ซ่ึงเปนทักษะในการดําเนินชีวิตและทักษะทางสังคม 

  (3)  เจตคติ  เจตคติ เปนจิตสํานึกของบุคคลที่กอใหเกิดลักษณะนิสัยหรือความรูสึก
ทางจิตใจ การเรียนรูวิทยาศาสตรของผูเรียนควรไดรับการประเมินเจตคติ 2 สวน คือ เจตคติทางวิทยาศาสตร 
และเจตคติตอวิทยาศาสตร ดวยการสังเกตพฤติกรรมหรือคุณลักษณะของผูเรียนที่ใชระยะเวลานาน
พอสมควรและมีการประเมินอยางสม่ําเสมอ โดยทั่วไปพฤติกรรมการแสดงออกของผูเรียนดานเจตคติ
มีการพัฒนาเปนขั้นตอน ทางดานการรับรู ซ่ึงมีพฤติกรรมการแสดงออกคือสนใจและรับรูขอสนเทศ
หรือส่ิงเราดวยความตั้งใจ การตอบสนอง มีพฤติกรรมตอบสนองตอขอสนเทศหรือส่ิงเราอยางกระตือรือรน 
การเห็นคุณคา มีพฤติกรรมแสดงความรูสึก ชื่นชอบ และมีความเชื่อเกี่ยวกับคุณคาของเรื่องที่เรียนรู 
การจัดระบบ มีพฤติกรรมจัดระบบ ลําดับ เปรียบเทียบ และบูรณาการเจตคติกับคุณคาเพื่อนําไปใชหรือ
ปฏิบัติได การสรางคุณลักษณะ มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติหรือไมปฏิบัติในสิ่งตางๆ ไดอยางเหมาะสม 
   สรุปไดวาการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรผูสอนจะตองทําความเขาใจ

เกี่ยวกับความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรที่ หมายถึงผลสําเร็จทางการเรียน
ที่แสดงออกถึงความสามารถทางดานความรู ความเขาใจ เปล่ียนแปลงพฤติกรรมจากที่มีนอยของ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร เจตคติทางวิทยาศาสตรใหมีมากขึ้นและสามารถนําความรูความเขาใจ
ความสามารถทางวิทยาศาสตรไปประยุกตใชหลังจากที่ไดเรียนรูแลว ตลอดจนระบบการวัดผล

ประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตรที่ประกอบดวย การกําหนดจุดมุงหมายและวิธีการวัดผลประเมินผล 
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การสรางเครื่องมือ และการดําเนินการตามแผนที่วางไว เปาหมายการวัดผลการเรียนรูวิทยาศาสตร
ที่มีเปาหมายประเมินทางดานความรูความคิด กระบวนการเรียนรูและเจตคติทางวิทยาศาสตร 

ผูวิจัยมีความเห็นวา วิธีการสอนหรือการจัดการเรียนรูตามหลักอริยสัจสี่มีความเหมาะสม 
ที่จะนํามาประยุกตใชกับการจัดการเรียนการรูวิทยาศาสตรใหกับนักเรียนระดับ ปวช. ซ่ึงมีวุฒิภาวะ
เหมาะสมนั่นคือ นักเรียนในระดับนี้มีพัฒนาการการเรียนรูในระยะที่คิดอยางเปนนามธรรมสามารถ
คิดอยางเปนเหตุผล และคิดในสิ่งซับซอนเปนนามธรรมได  เมื่อไดปฏิบัติดวยตนเองพรอมกับถูกกระตุน
อยางเหมาะสมดวยหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรูและกระบวนการประเมินผลที่มีความสัมพันธกับ
พัฒนาการทางสติปญญาแลวจะสามารถแสดงออกถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรได        

         

2.4  การจัดการเรียนรูตามหลักอริยสจัสี่ 
 

การจัดการเรียนรูตามหลักอริยสัจสี่เปนกระบวนการแสวงหาความรู โดยใชหลักการ
คิดแกปญหา โดยใชลําดับขั้นตอนทั้งสี่ของอริยสัจเปนแนวทางแกปญหาดวยตนเอง ซ่ึงมีการศึกษา
ความเปนมาของรูปแบบการจัดการเรียนรูดังนี้ 

2.4.1  ความหมายของอริยสัจสี่  การศึกษาแบบของการจัดการเรียนรูตามหลักอริยสัจส่ี
ควรมีการศึกษาถึงความหมายของอริยสัจ ซ่ึงเปนที่มาของการนํามาประยุกตเปนแบบของการจัดการเรียนรู
ซ่ึงไดมีการศึกษาจากเอกสารและผูรู เชนจากเอกสารของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 
(2546, หนา 1337) ไดใหความหมายของอริยสัจไววา อริยะหมายถึง บุคคลผูบรรลุธรรมวิเศษ สวนคําวา 
สัจจะ หมายถึง ความรูเร่ืองแหงความจริง ดังน้ันอริยสัจ จึงหมายถึงความจริงของพระอริยะ หรือ
ความจริงอันประเสริฐเปนชื่อธรรมสําคัญ หมวดหนึ่งในพุทธศาสนา 4  ประการ อันไดแก ทุกข สมทุยั 
นิโรธ และมรรค 

วศิน อินทสระ (2530, หนา 4-5) กลาววา อริยสัจส่ี เปนหลักคําสอนที่สําคัญของพระพุทธเจา 
เปนหัวขอธรรมอยางยิ่งหัวขอหนึ่ง ถือไดวาเปนหัวใจของพุทธศาสนา ซ่ึงเปนเรื่องเกี่ยวกับปญหา
ชีวิตและการแกปญหานั้นๆ ความทุกขเปนปญหาชีวิตที่เผชิญหนาทุกคนอยู การแกปญหาชีวิตนั้น 
จะตองดําเนินไปตามหลักเหตุผลและสติปญญา หรือดําเนนิการใหถูกตองตามเหตุของปญหานั้นๆ 
แลวดับที่เหตุ ปญหาจึงจะคลี่คลายหรือดับลงได วิธีการของอริยสัจ จึงเปนแนวทางแหงการแกปญหา
ชีวิตทุกอยาง 
 คัมภีรวิสุทธิมัคค (พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต), 2546, หนา 896) อางความในบาลีมาแสดง
ความหมายของอริยสัจ รวมได 4 นัย คือ  
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1)  สัจจะทีพ่ระอริยะตรัสรู 
2)  สัจจะของพระอริยะ 
3)  สัจจะที่ทําใหเปนอรยิะ 
4)  สัจจะอยางอริยะคือแทแนนอน 

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต) (2546, หนา 896) ไดขยายความของอรยิสัจสี่ ดังนี ้
 1)  ทุกข แปลวา ความทุกข หรือสภาพที่ทนไดยาก ไดแก ปญหาตางๆ ของมนุษย     

กลาวใหลึกลงไปอีกหมายถึง สภาวะของสิ่งทั้งหลายที่ตกอยูในกฎธรรมดาแหงความไมเที่ยง เปนทุกข
เปนอนัตตา ซ่ึงประกอบดวยภาวะบีบคั้น กดดัน ขัดแยง ขัดของ มีความบกพรองไมสมบูรณในตัวเอง 
ขาดแกนสารและความเที่ยงแท ไมอาจใหความพึงพอใจเต็มอิ่มแทจริง พรอมที่จะกอปญหา
สรางความทุกขขึ้นมาไดเสมอ ทั้งที่เกิดเปนปญหาขึ้นแลวและที่อาจเกิดเปนปญหาขึ้นมา เมื่อใดเมื่อหนึ่ง       
ในรูปใดรูปหนึ่งแกผูที่ยึดติดถือมั่นไวดวยอุปทาน 

 2)  ทุกขสมุทัย เรียกสั้น  ๆวา สมุทัย แปลวาเหตุเกิดแหงทุกขหรือสาเหตุใหทุกขเกิดขึ้น
ไดแกความอยากที่ยึดถือเอาตัวตนเปนที่ตั้ง โดยอาการ ที่มีเราซึ่งจะเสพเสวย ที่จะไดเปน จะไมเปน
อยางนั้นอยางนี้ ทําใหชีวิตถูกบีบคั้นดวยความเรารอน รานรน กระวนกระวาย ความหวงแหน เกลียดชัง     
หวั่นกลัว หวาดระแวง ความเบื่อหนายหรือความคับของติดขัดในรูปใดรูปหนึ่งอยูตลอดเวลา 
ไมอาจปลอดโปรงโลงเบาเปนอิสระ สดชื่น เบิกบานไดอยางบริสุทธิ์สิ้นเชิง ไมรูจักความสุข
ชนิดที่เรียกวา ไรไฝฝา และไมอืดเฟอ    

 3)  ทุกขนิโรธ เรียกส้ันๆ วา  นิโรธ แปลวา ความดับทุกข ไดแก ภาวะที่เขาถึง  
เมื่อกําจัดอวิชชา สํารอกตัณหาสิ้นแลว ไมถูกตัณหายอมใจหรือฉุดลากไป ไมถูกบีบคั้นดวยความรูสึก 
กระวนกระวาย ความเบื่อหนาย หรือความคับของติดขัดอยางใดๆ หลุดพนเปนอิสระ ประสบความสุข
ที่บริสุทธิ์ สงบปลอดโปรงโลงเบา  ผองใส เบิกบาน เรียกสั้นๆ วา นิพพาน 

 4)  ทกุขนิโรธคามินีปฏิปทา เรียกสั้น  ๆวา มรรค แปลวาปฎิปทาที่นําไปสูความดับทุกข 
หรือขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข ไดแก  อริยอัฏฐังคิกมรรค หรือทางประเสริฐมีองคประกอบ 8 คือ
สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ ที่เรียกวา มัชฌิมาปฏิปทา เพราะเปนทางสายกลาง ซ่ึงดําเนินไปพอดี          
ที่จะใหถึงนิโรธ โดยไมติดของหรือเอียงไปหาที่สุด สองอยางคือ กามสุขัลลิกานุโยค (ความหมกมุน
ในกามสุข) และอัตตกิลมถานุโยค (การประกอบความลําบากแกตน คือบีบคั้นทรมานตนเอง
ใหเดือดรอน) 

อริยสัจสี่ เปนหลักธรรมสําคัญที่ครอบคลุมคําสอนทั้งหมดในพระพุทธศาสนา มีลักษณะ
ของคําสอนที่เปนการสอนความจริงที่เปนประโยชน กลาวคือความจริงที่นํามาใชใหเปนประโยชน
แกชีวิตได สวนสิ่งที่ไมเปนประโยชน แมเปนความจริงก็ไมสอน (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต), 
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2549, หนา 13) ในคัมภีรวิสุทธิมัคค สัมโมหวิโนทนี และสัทธัมมปกาสินี ไดช้ีแจงเหตุผลไวอยางนาฟงวา 
เหตุใดพระพุทธเจาจึงทรงแสดงอริยสัจสี่ไวโดยเรียงลําดับ เปนทุกข สมุทัย นิโรธ และมรรค  
จึงนําอธิบายโดยสังเขปดังนี้ (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต), 2549, หนา 36-59) 

  1)  ทุกข คือปญหาตางๆ ของมนุษยเปนเรื่องบีบคั้นชีวิตจิตใจมีอยูทั่วไปแก สัตว
มนุษยทุกคนเกิดขึ้นแกใคร เมื่อใด ก็เปนจุดสนใจเปนของเดนชัดแกผูนั้นเมื่อนั้น เรียกไดวาเปนของชัด 
รูงายเห็นงาย  เหมาะที่จะยกเปนขอปรารภ คือเปนจุดเริ่มตนแสดงธรรม เมื่อแสดงธรรมอริยสัจ 4 
โดยเริ่มตนที่ทุกข เปนการสอนที่เร่ิมจากปญหา จากสิ่งที่เห็นงาย เขาใจงาย จากสิ่งที่นาสนใจ และ
โดยเฉพาะเปนการสอนเรื่องที่เกี่ยวของกับคน  พระพุทธเจาทรงสอนเรื่องทุกข มิใชเพื่อใหเปนทุกข 
แตเพื่อเปนจุดเริ่มตนที่จะดับทุกข เพราะทรงรูวาทุกขหรือปญหาเปนสิ่งที่แกไข ไดดับได แตการดับทุกข
หรือแกไขปญหานั้นมิใชทําไดดวยการหลบเลี่ยงปญหาหรือปดตาไมมองทุกข ตรงขาม ตองรับรู
และเทาทันทุกข เหมือนแพทยตรวจอาการจนรูโรค รูจุดที่เปนโรคแลว ก็เปนอันเสร็จหนาที่ตอทุกข 
แพทยเรียนรูโรค และตองเรียนรูเร่ืองรางกายอันเปนที่ตั้งแหงโรคดวยฉันใด ผูจะดับทุกข เมื่อเรียนรู
ทุกขก็ตองเรียนรูเกี่ยวกับชีวิตอันเปนที่ตั้งแหงทุกข รวมถึงสภาวะแหงสังขารโลกที่เกี่ยวของดวยฉันนั้น
  2)  สมุทัย คือเหตุแหงทุกข หรือสาเหตุของปญหา การดับทุกขนั้นทําไดดวยการกําจัด
สาเหตุของมัน ดังนั้นเมื่อกําหนดไดแลววาทุกขหรือปญหาของตนคืออะไร เปนอยางไร อยูที่ไหน
แลว กสื็บสาวหาสาเหตุตอไป โดยมองเหตุปจจัยเร่ิมตั้งแตภายในที่ตัวคนและในตนเอง ไดแกกรรม 
คือการกระทํา การพูด การคิด ที่ดีหรือช่ัว ซ่ึงไดประพฤติแลวและกําลังประพฤติอยู และที่ไดส่ังสมไว
เปนลักษณะนิสัย ตลอดจน การตั้งจิต วางใจตอส่ิงทั้งหลาย และการมีความสัมพันธอยางถูกตอง
หรือผิดพลาด กับเหตุปจจัยในสภาพแวดลอมทั้งหลาย 

  ในขั้นพื้นฐาน ที่มาของปญหาความทุกขของมนุษย คือ ตัณหา อันมี อวิชชา
เปนมูลของตัณหา เมื่อใดกําจัดอวิชชาตัณหาที่เปนตนตอของปญหา และซึ่งเปนสาเหตุของ
ความทุกขไดแลวเมื่อนั้นเขาก็จะสามารถปฏิบัติตอชีวิต และสัมพันธกับโลก ทั้งสวนมนุษย สัตวอ่ืน 

ธรรมชาติดวยปญญา ที่เขาใจสภาวะและรูเหตุของปจจัยของสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง ซ่ึงทําให

แกปญหาไดจริงอยางเต็มความสามารถและสติปญญา  แมความทุกขจะมีเหลืออยูก็เปนเพียงทุกข

ตามสภาวะธรรมดา และก็ไมมีอิทธิพลครอบงําจิตใจได เมื่อไมมีอิทธิพลของตัณหาครอบงําอยู 

ภารกิจจะมีเหลืออยูเพียงคอยใชปญญา ศึกษาพิจารณา สถานการณและเร่ืองราวทั้งหลายที่เกี่ยวของ 

ใหรู เขาใจสภาวะ และเหตุปจจัยตามเปนจริงแลวจัดการดวยปญญานั้น ใหเปนไปดวยประโยชนสุข

 3)  นิโรธ  คือความดับทุกขหรือภาวะหมดปญหา เมื่อไดกลาวถึงทุกขหรือปญหา

พรอมทั้งสาเหตุ อันเปนเรื่องราย ไมนาพึงใจแลว พระพุทธเจาก็ใหกําลังใจตอพุทธบริษัททั้งหลาย

ใหเกิดความหวังขึ้นดวยการตรัสอริยสัจ ขอที่ 3 คือ นิโรธ แสดงใหเห็นวา ทุกขที่บีบคั้นนั้น 
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ดับได ปญหาที่กดดันนั้นแกไขได และดวยปญญาที่เกิดขึ้นจากการที่หมดสิ้นซ่ึงอวิชชา จึงทําใหสามารถ

คิดพิจารณาสิ่งทั้งหลายอยางถูกตองตรงตามความเปนจริง มองสิ่งทั้งหลายตามสภาวะและตามเหตุปจจยั 

นอกจากนั้นปญญาจะเปนรากฐานแหงความบริสุทธิ์เปนอิสระของจิตใจในสวนชีวิตดานในแลว 

ในสวนชีวิตดานนอกก็ชวยใหใชความรูความสามารถของตนไปในทางที่เปนไปเพื่อการแกปญหา 

ซ่ึงทานเรียกวาเปนการดําเนินชีวิตดวยปญญา 
   4)  มรรค คือ ทางดับทุกข หรือวิธีปฏิบัติเพื่อกําจัดสาเหตุแหงปญหา เมื่อรูปญหา 

ทั้งสาเหตุแหงปญหา ทั้งจุดหมายที่เปนภาวะหมดสิ้นปญหา รูทุกอยางครบถวนแลว ก็พรอมและ

เปนอันถึงเวลาที่จะตองลงมือปฏิบัติ เปนวิธีสอนของพระพุทธเจาที่ใหเปนลําดับสุดทายของอริยสัจ 

รองจากนิโรธเพื่อใหผูฟงมีความหวังและเห็นคุณคาของนิโรธที่เปนจุดหมายนั้นกอนจนเกิดความสนใจ

ที่จะเรียนรูวิธีการปฏิบัติ และพรอมที่จะลงมือปฏิบัติตอไป 
  ขอปฏิบัติเพื่อกําจัดเหตุแหงทุกขหรือวิธีแกไขปญหานี ้เรียกชื่อวามรรค  ในบรรดา 

หมวดธรรม ชุดธรรม หรือระบบการปฏิบัติ ที่จัดรูปออกมาจากองคมรรคทั้งหมดนั้น หมวดธรรมหรือ

ระบบปฏิบัติที่ถือไดวาเปนระบบกลาง หรือเปนพื้นฐานกวางขวาง ครอบคลุม และใชเปนมาตรฐาน

ของการปฏิบัติมากที่สุด ก็คือระบบที่เรียกวา สิกขา 3 หรือ ไตรสิกขา แปลงายๆ วา การศึกษา 3 สวน 

ถาเปรียบเทียบกันระหวางมรรค กับไตรสิกขา จะเห็นวา มรรคเปนทางดําเนินชีวิตที่ดีงาม สวนไตรสิกขา 

เปนระบบการศึกษาหรือระบบการฝกอบรมใหมีการดําเนินชีวิตที่ดีงาม หลักทั้งสองนี้จะดําเนินไป

อยางควบคูกัน เพราะเมื่อมีการศึกษา หรือการฝกฝนอบรม ก็เกิดเปนการดําเนินชีวิตที่ดี หรือ

การดําเนินชีวิตที่ดีก็เกิดมีขึ้น ดังนั้น เมื่อฝกตามไตรสิกขา มรรคก็เกิดมีขึ้นดวย 
  ไตรสิกขา ไดแก อธิศีลสิกขา คือการฝกความประพฤติสุจริตทางกาย วาจา และ

อาชีวะ  อธิจิตตสิกขา  คือ การฝกปรือในดานคุณภาพและสมรรถภาพของจิต  และอภิปญญาสิกขา  

คือการฝกปรือปญญาใหเกิดความรู ความเขาใจสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง จนถึงความหลุดพน 

มีจิตใจเปนอิสระผองใส เบิกบานสมบูรณ  ถาพูดตามภาษาของนักวิชาการ หรือตามหลักวิชาการศึกษา

สายตะวันตก อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา  อภิปญญาสิกขา  ก็ครอบคลุมถึงการทําใหเกิดพัฒนาการ

ทางสังคม พัฒนาการทางอารมณ และพัฒนาการทางปญญา ตามลําดับ 
สรุปความหมายของ อริยสัจสี่ คือ เปนหลักคําสอนที่สําคัญของพระพุทธเจา เปนความจริง

ที่เปนประโยชน ถือไดวาเปนหัวใจของพุทธศาสนา ซ่ึงเปนเรื่องเกี่ยวกับทุกขที่เปนปญหาของมนุษย 
สมุทัย ที่เปนสาเหตุของทุกขหรือปญหา นิโรธ คือความดับทุกขหรือภาวะหมดปญหาและมรรค คือ
ทางดับทุกข  การแกปญหาชีวิตนั้นจะตองดําเนินไปตามหลักเหตุผลและสติปญญา โดยมี ไตรสิกขา
เปนมาตรฐานของการปฏิบัติ 
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2.4.2  คุณคาท่ีเดนของอริยสัจสี่  หลักอริยสัจสี่นอกจากจะเปนคําสอนที่ครอบคลุมหลักธรรม
ทั้งหมดในพระพุทธศาสนา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแลว ยังมีคุณคาเดนหลายประการพอสรุป
ไดดังนี้ (พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต), 2546, หนา 920)    

 1)  เปนวิธีการแหงปญญา ซ่ึงดําเนินการแกไขปญหาตามระบบแหงเหตุผล เปนระบบ
วิธีแบบอยางซึ่งวิธีการแกปญหาใด  ๆก็ตามที่จะมีคุณคาและสมเหตุสมผลจะตองดําเนินไปในแนวเดียวกัน
เชนนี้    

  2)  เปนการแกปญหาและจัดการกับชีวิตของตนดวยปญญาของมนุษยเอง

โดยนําเอาหลักความจริงที่มีอยูตามธรรมชาติมาใชประโยชนไมตองอางอํานาจ ดลบันดาลของ
ตัวการพิเศษเหนือธรรมชาติหรือส่ิงศักดิ์สิทธิ์ใดๆ    

 3)  เปนความจริงที่เกี่ยวของกับชีวิตของทุกคน ไมวามนุษยจะเตลิดออกไปเกีย่วของ
สัมพันธกับส่ิงที่อยูหางไกลตัวกวางขวางมากมายเพียงใดก็ตาม แตถาเขายังจะมีชีวิตของตนเองที่มี
คุณคาและสัมพันธกับสิ่งภายนอกเหลานั้นอยางมีผลดีแลว เขาจะตองเกี่ยวของและใชประโยชนจาก
หลักความจริงนี้ตลอดไป    

 4)  เปนหลักความจริงกลางๆที่ติดเนื่องอยูกับชีวิตหรือเปนเรื่องของชีวิตเองแทๆ 
ไมวามนุษยจะสรางสรรคศิลปวิทยาการหรือดําเนินกิจการใดๆ ขึ้นมาเพื่อแกปญหาและพัฒนา
ความเปนอยูของตนและไมวาศิลปวิทยาการหรือกิจการตางๆนั้นจะเจริญขึ้นหรือเสื่อมลง สูญสลายไป
หรือเกิดมีใหมขึ้นมาแทน อยางไรก็ตามหลักความจริงที่เรียกวาอริยสัจนี้ก็คงยืนยง ใหมและประโยชน
ไดตลอดทุกกาล 

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2546, หนา 901 - 902) กลาววา ส่ิงสําคัญยิ่ง อยางหนึ่งเกี่ยวกับ  
อริยสัจนั้น คือ การรูและทําหนาที่ตออริยสัจแตละขอใหถูกตองในการแสดงอริยสัจกด็ ีในการปฏบิตัธิรรม
ตามหลักอริยสัจก็ดี จะตองใหอริยสัจแตละขอสัมพันธตรงกันกับหนาที่หรือตอกิจอริยสัจขอนั้น 
จึงจะเชื่อวาเปนการแสดงอริยสัจและเปนการปฏิบัติธรรมโดยชอบ มิฉะนั้นจะทําใหเกิดความผิดพลาด
ทั้งในความเขาใจและการประพฤติปฏิบัติ  

กิจในอริยสัจ คือหนาที่อันจะพึงทําตออริยสัจ 4 แตละอยาง หรือหนาที่ตออริยสัจขอนั้นๆ 
มี 4 อยางคือ 

    1)  ทุกขอริยสัจ ควรกําหนดรู 
    2)  ทุกขสมุทัยอริยสัจ ควรละ 
    3)  ทุกขนิโรธอริยสัจ ควรทาํใหแจง 
    4)  ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ควรเจริญ 
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จากคําอธิบายในหนังสือสาระสําคัญของพุทธธรรม อริยสัจจ 4 โดย พระพรหมคุณาภรณ 
(ป.อ. ปยุตโต) หนา 30-31 ไดเชื่อมโยงระหวางขั้นตอนทั้งสี่ของอริยสัจกับกิจในอริยสัจ ซ่ึงสามารถ
นํามาเปรียบเทียบเปนตารางเพื่อจะไดพิจารณาเปนพื้นฐานในการที่จะประยุกตใชเปนวิธีการสอนตอไป  
ดังตาราง  1 

 
ตาราง 1  ขั้นตอนของอริยสัจสี่และกิจในอรยิสัจ 

 
 

ขั้นตอนทัง้สี่ของอริยสัจ กิจในอริยสัจ 
1. ทุกข (รูสภาวะที่เปนทุกขซ่ึงจะตอง
กําหนดรูตามสภาพที่แทจรงิของมันไดแก

ขั้นแถลงหรือสํารวจปญหาที่จะตองทํา

ความเขาใจและรูขอบเขต) 

1. ปริญญา
การกําหนด

รู 

การศึกษาใหรูจักใหเขาใจสภาวะที่เปน

ทุกขตาม สภาพที่เปนจริงไดแก การทํา
ความเขาใจปญหาและกําหนด ขอบเขต
ของปญหาใหชัดเจน จัดเปนขั้นเริ่มตน
ที่จะชวยใหการดําเนินการขั้นตอๆ ไป
เปนไปไดและตรงปญหา 

ขั้นตอนทัง้สี่ของอริยสัจ กิจในอริยสัจ 
2. สมุทัย (รูส่ิงที่เปนสาเหตแุหงทุกข  
ซ่ึงจะตองกําจดัเสีย ไดแกขัน้ สืบคน 
วิเคราะห และวินิจฉยัมูลเหตขุอง ปญหา 
ซ่ึงจะตองแกไขกําจัดใหหมดสิ้นไป) 

2. ปหานะ 
การละ 

การกําจัดเหตแุหงทุกขทําสิง่ที่เปน

สาเหตุแหงทกุขใหหมดสิ้นไปไดแก

การแกไขกําจดัตนตอของปญหา 

3. นิโรธ (รูภาวะดับทุกข ซ่ึงจะตอง
กระทําใหประจักษแจง ไดแกขั้นเล็งรู
ภาวะหมดปญหาที่เอาเปนจดุหมายให

เห็นวาการแกไขปญหาเปนสิ่งที่เปนไป

ไดและจุดหมายนั้นควรเขาถึงซึ่งจะตอง

ทําใหสําเร็จ พรอมทั้งรูวา การเขาถึง
จุดหมายนั้นจะสําเร็จหรือเปนไปได

อยางไร 

3. สัจฉิกิริยา 
การทําให 
แจง 
 

การประจักษแจงหรือบรรลุถึงภาวะดับ

ทุกขไดแกการเขาถึงภาวะที่แกไข

ปญหาไดเสร็จส้ิน ภาวะหมดปญหา 
หรือภาวะปราศจากปญหาบรรลุถึง

จุดหมายที่ตองการ 
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ตาราง 1  (ตอ)  ขั้นตอนของอริยสัจสี่และกิจในอริยสัจ 
 
 

ขั้นตอนทัง้สี่ของอริยสัจ กิจในอริยสัจ 
4. มรรค (รูมรรคา คือขอปฏิบัติใหถึง
ความดับทุกข ซ่ึงจะตองฝกฝนปฏิบัติ 
ไดแก ขั้นกําหนดวางหรือรับทราบวิธีการ 
ขั้นตอน และรายละเอียดทั้งหลาย 
ในการแกไขกาํจัดสาเหตุของปญหานั้น 
ซ่ึงจะตองลงมือปฏิบัติหรือดําเนินการ

ตอไป) 

4. ภาวนา 
การเจริญ 

การทําใหมใีหเปนขึ้น คือทําใหเกิดขึ้นและ
เจริญเพิ่มพูนขึน้ หมายถึงการฝกอบรมตาม
ขอปฏิบัติของมรรค การลงมือปฏิบัติตาม
มรรควิธี ที่จะกําจัดเหตุแหงทุกข ไดแก 
การกระทําตามวิธีการที่จะนาํไปสูจุดหมาย 
หรือการกําหนดวางรายละเอียดวิธีปฏิบัติ

แลวลงมือแกไขปญหา 
 

(ที่มา : พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตโต),  2549, หนา  30-31) 
 
จากปรัชญาการศึกษาตามแนวพุทธธรรมวิธีการของการศึกษาอริยสัจส่ีคือ กิจในอริยสัจสี่ 

หรือที่เรียกวากิจญาณ คือการเอาขั้นตอนทั้ง 4 ของอริยสัจและขอความในกิจญาณมาประยุกตใช
เปนวิธีสอนเรียกชื่อวา วิธีสอนตามหลักอริยสัจสี่ จะสังเกตเห็นวาวิธีของกิจญาณนั้น ใกลเคียงกับ
วิธีการแกปญหามาก จึงทําใหประยุกตหรืออนุโลมใชไดโดยสะดวก ตลอดจนอาจใชเปนวิธีการ
ตัดสินใจไดดวย (สาโรช บัวศรี, 2549, หนา 40-41) 

นอกจากนั้นแลวการสอนตามหลักอริยสัจส่ีเปนวิธีการที่ผูเรียนไดประสบและทราบวิธี

แกปญหา ชวยใหผูเรียนคิดเปน ทําเปนดวยตนเอง ในปจจุบันและอนาคต หากมีวิธีการสอนเชนนี้บอยๆ 
ทําใหผูเรียนคิดเปน แกปญหาเปน เมื่อปญหาอะไรเกิดขึ้นในชีวิตก็ไมตระหนกตกใจสามารถ
แกปญหาไดโดยทันทีและการแกปญหาที่ดีนั้นจําเปนตองอาศัยการตัดสินใจที่ดีดวยตามแนวทาง

ดังนี้ 
 1)  พิจารณาปญหาที่เกิดขึ้นใหแนใจวาเปนปญหาที่แทจริงหรือเปนเพียงผลของปญหา 
 2)  พยายามแสวงหาขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับปญหานั้น 
 3)  ใหขอเท็จจริงที่หาได พิจารณาตัวปญหาอีกครั้งหนึ่ง ทําใหมองเห็นปญหา

ชัดเจนขึ้น 
 4)  กําหนดวิธีทางแกปญหาหลายๆ รูปแบบ ทั้งในระยะยาวและระยะสั้น 
 5)  เลือกวิธีการแกปญหาที่เหมาะสมที่สุด 
 6)  วางแนวปฏิบัติเกี่ยวกับวธีิการแกปญหาที่ตกลงใจเลอืก 
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สาโรช  บัวศรี ไดย้ําวาวิธีการสอนแบบอริยสัจเปนการประยุกตปรุงแตงเพื่อสะดวกแก
การปฏิบัติ หรือเพื่อใหเหมาะสมที่นําไปใชในโรงเรียนหรือในสถานศึกษาสูงขึ้นไป และเปนการประยุกต
จากภารกิจหรือขอปฏิบัติในขั้นตางๆ ของอริยสัจส่ี ดวยการปฏิบัติเปนสวนใหญ ไมไดประยุกต
โดยตรงจากตัวอริยสัจ เรียกวาไดประยุกตจากสวนหนึ่งของอริยสัจเทานั้น (ประพันธศิริ สุเสารัจ, 
2551, หนา 335) 
 ซึ่งมีการเปรียบเทียบขั้นของอริยสัจสี่  กิจในอริยสัจสี่และวิธีสอนตามหลักอริยสัจสี่ 
ดังแสดงในตาราง  2   
 
ตาราง 2  การเปรียบเทียบขัน้ของอริยสัจสี่ กิจในอริยสัจสี่และวิธีสอนตามหลักอริยสัจสี่ 

 

ขั้นของ
อริยสัจสี่ 

กิจ 
ในอริยสัจสี่ 

วิธีสอนตามหลักอริยสัจสี่ (ใหดูคําอธิบายของอริยสัจสี่และกิจ 
อริยสัจสี่พรอมกันไปกับการกําหนดวิธีสอนนี)้ 

1. ทุกข 1. ปริญญา 1.  ขั้นกําหนดปญหา (หรือขั้นทุกข) 
       ครูชวยนกัเรียนใหไดศกึษาพิจารณาดปูญหาที่เกิดขึน้ ดวย
ตนเองดวยความรอบคอบและพยายามกําหนดขอบเขตของปญหา

ที่ผูเรียนจะตองคิดแกใหจงได 
2. สมุทัย 2. ปหานะ 2.  ขั้นตัง้สมมติฐาน (หรือขั้นสมุทัย) 

ก. ครูชวยผูเรียนใหไดพิจารณาดวยตนเองวาสาเหตุของ
ปญหาที่ยกมากลาวในขัน้ที ่1 นั้นมีอะไรบาง 

ข. ครูชวยผูเรียนใหเกิดความเขาใจวาในการแกปญหาใดๆ นั้น
จะตองกําจัดหรือดับที่ตนตอหรือแกที่สาเหตุของปญหาเหลานั้น 

ค. ครูชวยผูเรียนใหคิดวาในการแกปญหาทีส่าเหตุนั้นอาจจะ
กระทําอะไรไดบางคอืใหกําหนดสิ่งที่จะกระทํานี้เปนขอๆ ไป 

3. นิโรธ 3. สัจฉิกิริยา 3.  ขั้นการทดลองและเก็บขอมูล (หรือขั้นนิโรธ) 
     ก.  สัจฉิกิริยา หมายถึง การทําใหแจงหรือทําใหบรรลุจุดมุงหมาย
ที่ตองการ ทําอยางไรจึงจะทําใหแจงได ถาเจริญรอยตามของ 
พระพุทธองคก็ตองทําดวยตนเอง จะเห็นวาพระพุทธองคทดลอง
วิธีการตางๆ ดวยพระองคเอง เชน โยคะ ตบะ และทรงอดพระ 
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ตาราง 2  (ตอ)  การเปรียบเทยีบขั้นของอริยสัจสี่ กิจในอรยิสัจสี่และวิธีสอนตามหลักอริยสัจสี่ 
 

ขั้นของ
อริยสัจสี่ 

กิจ 
ในอริยสัจสี่ 

วิธีสอนตามหลักอริยสัจสี่ (ใหดูคําอธิบายของอริยสัจสี่และกิจ 
อริยสัจสี่พรอมกันไปกับการกําหนดวิธีสอนนี)้ 

  กระยาหาร เปนตน เมื่อทรงเห็นวาไมบรรลุจุดหมายที่
ตองการไดจึงทรงใชวิธีการสมถะและวิปสสนากรรมฐานดังนั้น

ในการสอนขัน้นี้ครูตองชวยผูเรียนใหไดกระทําหรือทําการ

ทดลองดวยตนเองตามหวัขอตางๆ ที่ไดกาํหนดไววาจะกระทํา 
ดังขั้นที่ 2 ขอ ค 

ข.  เมื่อทดลองไดผลประการใด ตองบันทกึผลของการ
ทดลองแตละอยางหรือที่เรียกวา ขอมูลไวพิจารณาในขัน้ตอไป 

4. มรรค 4. ภาวนา 4.  ขั้นวิเคราะหขอมูลและสรุปผล (หรือขั้นมรรค) 
 ก.  จากการทดลองกระทําดวยตนเองหลายๆ อยางนั้นยอมจะ

ไดผลออกมาใหเห็นชดั ผลบางประการจะชี้ใหเห็นวาแกปญหา
ไมไดเลย ผลบางประการชี้ใหเห็นวาแกปญหาได บางบาง
ประการ แตไมชัดเจนนัก  ผลที่ถูกตองจะชี้ใหเห็นวาแกปญหา
ไดแนนอนแลวและไดบรรลุจุดหมายแลวไดแนวทางหรอืขอ

ปฏิบัติที่เราตองการแลว เหลานี้หมายความวาจะตองวิเคราะห
และเปรียบเทยีบขอมูลที่ไดบันทึกไวในขัน้ที่ 3 ขอ ข. นั้นจน
แจมแจงวาทําอยางไรจึงจะแกปญหาที่กําหนดในขัน้ที ่1 ได
สําเร็จ 

ข.  จากการวเิคราะหดังกลาวนั้น จะทําใหเห็นวาสิ่งใด 
แกปญหาไดจริง ตอไปก็ใหสรุปการกระทําที่ไดผลนั้นไวเปน 
ขอๆ หรือเปนระบบ หรือเปนแนวทางปฏบิัติแลวใหลงมือ
กระทํา หรือปฏิบัติอยางเต็มที่ตามแนวทางนั้น โดยทั่วกนั 

 

(ที่มา : เสฏฐวุฒิ  มุลอามาตย,  2549,  หนา 39-41) 
 

สาโรช  บัวศรี นําเสนอแนวคิดและหลักพุทธศาสนา  และเพื่อสรางปรัชญาการศึกษา
ขึ้นมาจากแนวคิด และหลักพุทธศาสนาสําหรับใหครู อาจารยและนักการศึกษาไทย ผูที่จะเปนครู
ในอนาคต รวมถึงพอ แม ผูปกครอง ใหมีปรัชญาการศึกษาของไทยไวใชเอง ซ่ึงไดนําเสนอโครงสราง 
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หรือข้ันตอนในอริยสัจสี่ และโครงสราง หรือข้ันตอนในวิธีการแกปญหา ซ่ึงเปนฐานสําคัญของการคิด
ไวดังแสดงในตาราง 3  (ปานรวี  ยงยุทธวิชัย, 2548, หนา 153-156) 

 
ตาราง 3  แสดงการเปรียบเทยีบโครงสรางหรือข้ันตอนในอริยสัจสี่กับการแกปญหา 

 

โครงสรางหรือขั้นตอนในอริยสัจสี่ โครงสรางหรือขั้นตอนในวธีิการแกปญหา 

1.  ทุกข (ความทุกข) ชีวิตของเราเต็มไป      
ดวยความทุกข ผลรวมทั้งหา (ขันธหา) นั้น
ที่จริงแลวเปนบอเกิดแหงความทุกข 
(ดังนั้นปญหาของเราคือจะทําอะไรไดบาง
เพื่อวาชวีิตของคนอาจมีอิสรภาพจาก 
ความทรมานและความทุกข) 

1. สถานการณที่เปนปญหา ชีวิตของเราเต็มไป
ดวยความทุกข นี่คือปญหาสําหรับเราทุกคน 
จริงๆ จะทําอะไรไดบาง เพื่อวาชีวิตของคนอาจมี
อิสรภาพจากความทรมานและความทกุข 

2.  สมุทัย (สาเหตุ) สาเหตุของความทุกข
คือ ความลุมหลง ความโลภ หรือ ความอยาก 
(ดังนั้นตองทําใหความอยากลดนอยที่สุด 
หรือถูกทําลายไปเพื่อขจัดความทุกข  
การปฏิบัติ “โยคะ” ซ่ึงนําพาไปสูพลังเหนอื
ธรรมชาติ อาจทําลายความอยากไดทั้งหมด
ถาการปฏิบัติ “โยคะ” ลมเหลว ยังมีการทํา”
ตบะ” หรือการทรมานตนเอง ซ่ึงถือวา
อาหารและเครือ่งดื่มทําใหความลุมหลง 
และความตองการมีความสุขสําราญทาง

ประสาทสัมผัสตางๆ คงอยูตอไปดังนั้น   
การอดอาหาร และเครื่องดื่มอาจขจัด 
ความอยาก ถา “ตบะ” ลมเหลวตองคิดหา
วิธีการขึ้นมาใหม และทดลองทําตอไปอีก 

2.  การตั้งสมมติฐาน จากประสบการณในอดีต 
ความรูและขอมูลขาวสารทั้งเกาและใหม ตอง
ตั้งสมมติฐานตางๆ ที่จะนําไปสูการแกของปญหา
ขึ้นมาใหได ถาคิดวาความอยากเปนสาเหตุของ
ความทุกข มีวธีิอะไรบางที่จะทําลายความอยาก
ใหหมดไป อาจลองวิธี “โยคะ” หรือวิธี “ตบะ”
ดวย และวิธีอ่ืนๆ ถาสองวิธีนี้ลมเหลว ถาคิดวา
อยางอื่นเปนสาเหตุของความทุกข มีวิธีการหรือ
ความเปนไปไดอ่ืนที่จะนํามาพิจารณาหรือไม 
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ตาราง 3 (ตอ)  แสดงการเปรยีบเทียบโครงสรางหรือข้ันตอนในอริยสัจสี่กับการแกปญหา 
 

โครงสรางหรือขั้นตอนในอริยสัจสี่ โครงสรางหรือขั้นตอนในวธีิการแกปญหา 

3. นิโรธ (การดับ) การดับทกุข ในที่นี้
หมายความวา เพื่อใหบรรลุการดับทุกข
ตองมีการปฏิบัติหรือการกระทําจริงตาม

แผนที่วางไวซ่ึงปฏิเสธปฏิบัติที่ไมนําไปสู

การแกปญหา หลังจากการปฏิเสธการ
ปฏิบัติ “โยคะ” และ “ตบะ”แลว โซแหง
เหตุผล (ปฏิจจสมุปบาท) จะถูกสรางขึ้นมา
ในที่สุด และการดับความหลงหรือความโง
เขลา (อวิชชา) ซ่ึงเปนหวงแรกของโซ  
โดยการคิดเหนือระดับธรรมดาโลก หรือ
การทําสมาธิทําใหเกิดการดบัทุกข  

3.  การทดลอง นําสมมติฐานทั้งหมดไปปฏิบัติจริง
ปฏิเสธสมมติฐานที่ทําไมได และตั้งสมมติฐานใหม
เพื่อทําการทดลองตอไป ในที่สุดโซแหงเหตุผล
กลายมาเปนสมมติฐานและการทดลองเพือ่ทําลาย 
“อวิชชา” เร่ิมตนขึ้นจากวิธีการทําสมาธิ นั้นคือ 
การคิดที่มีระงบัประสาทสัมผัสทั้งหาไวชั่วคราว 
ในที่สุด “อวิชชา” จะถูกขจัดออกไปและ 
ความทกุขถูกขจัดออกไปดวย 
 
 

4.  มรรค (หนทาง) จากการปฏิบัติจริงและ
ทดลองจริง จะไดขอสรุปถึงขั้นที่วา 
อิสรภาพจากความทุกขบรรลุไดโดย

หนทางมรรคแปดซึ่งเกีย่วของกับการทํา

สมาธิและการปฏิบัติเพื่อทําใหใจบริสุทธิ์

วิธีอ่ืนๆ ความรูหรือขอสรุปนี้ไดมาในรูป
ของการรูแจง (ญาณ) ซ่ึงเปนผลลัพธของ
ความพยายามสูงสุดในการทาํสมาธิสําหรับ

ผูที่หวังบรรลุชีวิตธรรมดาที่สงบสุข 
ในสังคม  และระดับเหนือธรรมดาโลก 
สําหรบัผูที่หวงับรรลุชีวิตที่หลุดพนไปจาก

โลก และหวังจะบรรลุอิสรภาพที่สมบูรณ 

4.  การวิเคราะหขอมูล และ 
5.  การสรุป 
    จากการปฏบิัติในระดับสูงสุดของการทําสมาธิ 
จะไดรับขอมูลสําคัญในรูปของการรูแจง (ญาณ)  
โดยการวิเคราะห และการจดัการรูแจง  จะได
ขอสรุปสุดทายถึงขั้นวา  มรรคแปดเปนทางหรือ
เปนหนทางทีน่ําพาไปสูอิสรภาพ หรือการหลุด
พนจากความโลภ ความโกรธ และความหลง และ
พนไปจากความทุกขในที่สุด 
 

 
(ที่มา : ปานรวี  ยงยุทธวิชัย, 2548, หนา 154 -156) 
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2.4.3  รูปแบบการสอนตามหลักอริยสัจสี่  สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ 
สํานักนายกรัฐมนตรี (ปจจุบนั : สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ) ไดดําเนินการ
วิจัยทฤษฎีการเรียนรูเพื่อพัฒนากระบวนการคิด ซ่ึงในหนงัสือเลมดังกลาวไดนําเสนอรปูแบบการสอน
ตามหลักอริยสัจสี่ ของ สาโรช บัวศรี ไดดงัตาราง 4  (ปานรวี  ยงยุทธวชิัย, 2548, หนา 159) 

 
ตาราง 4  รูปแบบการสอนตามหลักอริยสัจส่ีของศาสตราจารย สาโรช  บัวศรี 

 

ขั้นตอนการสอน เทคนิคสําคัญ 

1.  กําหนดปญหา (ขั้นทุกข) 
1.1  ครูกําหนดและนําเสนอปญหาอยาง

ละเอียด พยายามใหนกัเรียนเขาใจตอปญหา
ตรงนั้น และพยายามเราความรูสึกให
นักเรียนเกดิความตระหนักวาสิ่งที่ครู

นําเสนอนั้นเปนปญหาของทกุคน ทุกคนมี
สวนเกีย่วของกับปญหานั้น และทุกคน
จะตองรวมมือกันชวยแกปญหา  

 
1.1  การอธิบายอยางกระจางชัด สรางภาพ

เหตุการณใหเห็นผลของการละเลยไมแกปญหา

และการโนมนาวชักชวนใหเกิดความตระหนักใน

ความสําคัญของการแกปญหา อาจใชส่ือที่
เหมาะสมในการนําเสนอปญหาใหสมจริง 

 
 

   1.2   ครูชวยนักเรียนใหไดศึกษาพิจารณา
ปญหาที่เกิดขึน้ดวยตนเอง ดวยความ
รอบคอบ และพยายามกําหนดขอบเขตของ
ปญหาซึ่งนักเรียนจะตองคิดแกใหได 

     1.2  เปดโอกาสใหนักเรยีนไดแสดงความคิดเห็น
อยางหลากหลายและทัว่ถึง และเขียนความแสดง
ความคิดเหน็ทัง้หมดบนกระดานเพื่อปองกนั 
การหลงลืมและยังเปนการเสริมแรงใหนกัเรียน

พยายามมีสวนรวมในบทเรยีน 
2.   ตั้งสมมติฐาน  (ขัน้สมุทัย)  

2.1  ครูชวยใหนักเรียนใหไดพิจารณา
ดวยตัวเองวา สาเหตุของปญหาที่ยกขึ้นมา
กลาวในขัน้ที่ 1 นั้นมีอะไรบาง 

 
2.2  ครูชวยนักเรียนใหไดเกิดความเขาใจ

และตระหนักวาในการแกปญหาใดๆ นั้น
จะตองกําจัดหรือดับ 

 
    2.1  ใชคําถามเราใหนกัเรยีนชวยกนัคิดและ
แสดงความคิดเห็น ครูเขียนขอมูลสาเหตุของ
ปญหาตามที่นกัเรียนเสนอไวคูกับประเด็นปญหา

ขอ 1.2 ที่เขียนไวแลวบนกระดาน 
    2.2  ใชวิธีการอธิบายเชื่อมโยงเหตุผล 
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ตาราง 4 (ตอ) รูปแบบการสอนตามหลักอริยสัจสี่ของศาสตราจารย สาโรช  บัวศรี 
 

ขั้นตอนการสอน เทคนิคสําคัญ 
    2.3  ครูชวยนักเรียนใหคิดวาในการแกที่
สาเหตุนั้น อาจจะกระทําอะไรไดบาง คือ 
ใหกําหนดสิ่งที่จะกระทํานี้เปนขอๆ ไป 

   2.3  ใหตวัอยางการกําหนดสิ่งที่จะกระทําแลว 
เปดโอกาส และกระตุนใหนกัเรียนแสดงความคิดเหน็ 
ใหการเสริมแรงนักเรียนทีแ่สดงความคิดเห็น  
เขียนขอมูลที่นักเรียนเสนอไวบนกระดาน 

3.  ใหทดลองและเก็บขอมูล (ขั้นนิโรธ) 
 

   3.1  ใชเทคนคิการแบงงาน และการทํางาน 
เปนกลุม และเสนอแนะวิธีการจดบันทึกขอมูล  
ครูอาจใหนกัเรียนชวยกนัเสนอวาจะบันทกึขอมูล

อยางไร หรือชวยกันออกแบบตารางบันทึกขอมูล 

4. ใหวิเคราะหขอมูลและสรุปผล (ขั้นมรรค) 
    4.1  ชวยใหนักเรียนเกดิความเขาใจและ
สรุปไดวา ในบรรดาการทดลองหรือกระทํา
ดวยตัวเองหลายๆ อยางนั้น บางอยางก็
แกปญหาไมได บางอยางกแ็กปญหาได
ชัดเจน บางอยางก็แกปญหาไดไมชัดเจน 
การแกปญหาใหสําเร็จจะตองทําอยางไรแน 
     4.2  เมื่อลงขอสรุปวิธีแกปญหาไดแลว 
ใหนกัเรียนชวยกันกําหนดแนวทางนัน้โดย

ทั่วกัน รวมทั้งใหนกัเรียนชวยกันคดิ วิธีการ
ควบคุมและตดิตามผลของการปฏิบัติเมื่อ

แกไขปญหานัน้ดวย 

 
   4.1  ใหนกัเรยีนมีสวนรวมในการวิเคราะหและ
เปรียบขอมูลที่ไดบันทึกไว แลวชวยกันลง  ขอสรุป 
โดยครูชวยเชือ่มโยงความคดิของนักเรียนแตละคน 
 
 
 
   4.2  เปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น 
โดยครูใชคําถามกระตุนใหขอมูลยอนกลับ ทบทวน 
เสริมความสําคัญ สรุป เชื่อมโยงขอคิดเหน็ของ
นักเรียน และบันทึกขอมูลตางๆ บนกระดาน 
 

 
 (ที่มา : ปานรวี  ยงยุทธวิชัย, 2548, หนา 160-162) 

 
สรุปแลว รูปแบบการสอนตามหลักอริยสัจสี่เปน วิธีการจัดการเรียนรูที่เกิดจากการนําเอา

หลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนามาประยุกตใช เนื่องจากหลักธรรมอริยสัจสี่เปนหลักธรรมที่
เปนหัวใจของพุทธศาสนา ซ่ึงเปนเรื่องแหงความจริงของชีวิตที่จะตองพบกับความทุกขที่เปนปญหา 
และการแกปญหาตองดําเนินไปตามหลักเหตุผลและสติปญญาอยางแทจริง  ดร.สาโรช  บัวศรี  ไดประยุกต
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รูปแบบการสอนตามหลักอริยสัจสี่ จากกิจของอริยสัจส่ี คือ ปริญญา เปนขั้นกําหนดปญญา (หรือ
ขั้นทุกข) ปหานะ เปนขั้นตั้งสมมติฐาน (หรือขั้นสมุทัย) สัจฉิกิริยา เปนขั้นการทดลองและเก็บขอมูล 
(หรือข้ันนิโรธ) ขั้นภาวนา เปนขั้นวิเคราะหขอมูลและสรุปผล (หรือข้ันมรรค) จนเปนรูปแบบการสอน
ตามหลักอริยสัจสี่   

2.4.4  การสอนแบบพุทธวิธีอริยสัจ  ดวยรูปแบบการสอนตามหลักอริยสัจสี่เปนการนํา
หลักธรรมของพระพุทธเจาซึ่งเปนหลักธรรมคําสอนที่เปนความจริงที่เปนประโยชนเมื่อนํามาประยุกตใช

กับการสอนในยุคปจจุบนั ควรมีการศึกษาเพื่อนําไปใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูดังนี้ 
พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต) (2532, หนา 1- 8) กลาววา วิธีสอนแบบพุทธวิธีอริยสัจ

เปนวิธีหนึ่งของการสอนแบบพุทธวิธี ซ่ึงเปนหลักธรรมที่พระพุทธองคทรงคนพบโดยตั้งอยูบนปรัชญา
พื้นฐาน 4 ประการดังนี้ 

 1)  จุดมุงหมายของการศึกษา ไดแก การฝกอบรมผูเรียนใหพัฒนาสตปิญญาเจตคติ 
ที่ถูกตองมีความรูความเขาใจตอการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีคุณภาพ 

 2)  การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดดวยตัวของผูเรียนเอง ผูสอนเปนเพียงผูคอยแนะนําชวยเหลือ
ดวยการสรรหาวิธีการและสื่อการสอนตางๆ มาชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 3)  ผูเรียนมีบทบาทสําคัญตอการเรียนการสอน เพื่อใหการเรียนรูเกิดขึ้นแกตนเอง 
จงึตองเปนผูไดลงมือปฏิบัติและมีสวนรวมในการศึกษาคนควาหาความรูไดมากที่สุด 

 4)  ผูเรียนตองมีอิสระในการใชความคิดและในการอภิปรายซกัถาม สืบคนขอสําคัญ
สําหรับขอปฏิบัติเกี่ยวกับเนือ้หาที่ใชสอนตัวผูเรียนและการดําเนนิการสอน ดังนี ้

  (1)  เกี่ยวกับเนือ้หาที่ใชสอน 
 ก.  สอนจากเรื่องงายๆ กอน จนนําไปสูเร่ืองที่ยากซับซอนมีความตอเนื่อง

สัมพันธกันตามลําดับ 
 ข.  ถาสิ่งที่สอนสามารถสาธิตดวยของจริงได ควรสาธิตดวยของจริงใหผูเรียน

ไดดูไดเห็น และไดฟงเอง 
 ค.  สอนตรงเนื้อหา 
 ง.  สอนเทาที่จําเปนพอเหมาะสําหรับใหเกิดความเขาใจใหการเรียนรูไดผล

ไมสอนเทาที่รูหรือเพื่อแสดงวาผูสอนมีความรูมาก 
 (2)  เกี่ยวกับตวัผูเรียน 
 ก.  จะตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล เพื่อใหผูเรียนทุกคนมีโอกาส

ที่สามารถบรรลุจุดประสงคการเรียนรู 
 ข.  สอนโดยใหผูเรียนลงมือปฏิบัติ ศึกษาคนควาดวยตนเอง 
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 ค.  การสอนตองดําเนินไปสูส่ิงที่ทําใหผูเรียนมีความรูสึกวา ตนเองกับผูสอน
มีบทบาทรวมกันในการเรียนการอภิปรายเปนการเปดโอกาสแสดงความคิดเห็นโตตอบไดอยางเสรี 

 ง.  เอาใจใสบคุคลที่ควรไดรับความสนใจเปนพิเศษตามความเหมาะสม 
 (3)  เกี่ยวกับการดําเนินการสอน 
 ก.  สรางบรรยากาศในการเรียนการสอนใหปลอดโปรงเพลิดเพลินไมตึงเครียด 

ไมใหเกิดความอึดอัดใจและใหเกียรติแกผูเรียนจนเกิดความมั่นใจในตัวเอง 
 ข.  สอนดวยความตั้งใจ และใหความสําคญัในตัวผูเรียน 
สรุปไดวาพุทธวิธีอริยสัจเปนวิธีหนึ่งของการสอนแบบพุทธวิธี ซึ่งเปนหลักธรรม

ที่พระพุทธองคทรงคนพบโดยตั้งอยูบนปรัชญาพื้นฐาน 4 ประการที่มีความสอดคลองกับหลักและ
วิธีสอนในยุคปจจุบัน นั่นคือ มีจุดมุงหมายของการศึกษาที่มุงพัฒนาสติปญญา และเจตคติที่ถูกตอง 
ใหความสําคัญกับกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางโดยมีผูสอนเปนเพียงผูคอย

แนะนําชวยเหลือดวยการสรรหาวิธีการและสื่อการสอนตางๆ มาชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูได
อยางมีประสิทธิภาพ ตามกระบวนการเตรียมการสอนที่ตองเขาใจทั้งเนื้อหาการสอน ผูเรียนและ
วิธีการสอน 

2.4.5  รูปแบบการสอนตามหลักอริยสัจสี่ กับวิธีการทางวิทยาศาสตร  จะสังเกตเห็นวา 
รูปแบบการสอนตามหลักอริยสัจสี่ ซ่ึงถือวาเปนวิธีแหงแมบทนี้ แทที่จริงกเ็ปนวธีิการแกปญหานัน่เอง 
เปนขั้นตอนของการดําเนินการของพระพุทธองคในการแกปญหาอันยิ่งใหญของชีวิต กลาวคือ 
การดับทุกขเปนขั้นตอนของการคิดอยางมีระบบ พูดอีกทีหนึ่งก็คือเปนกระบวนการของการใชความคิด
หรือการใชปญญานั่นเอง ดังนั้นบางครั้งก็เรียกวิธีนี้วา “วิธีการแหงปญญา” อีกดวย  พุทธธรรม
ไดแสดงโยนิโสมนสิการ ซ่ึงเปนวิธีการแหงปญญาไวหลายวิธี สําหรับใชในสถานการณตางกันบาง 
ใชประกอบกันในสถานการณเดียวกันบาง วิธีการแหงปญญาบางทีเรียกวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร ที่มี
ช่ืออีกอยางหนึ่งวา วิธีคิดแบบแกปญหา (พระพรหมคุณาภรณ (ประยุทธ  ปยุตโต), 2549, หนา 148)  

พระพุทธเจาทรงแสดงอริยสัจสี่ ที่เปนหลักความจริงในรูปแบบที่เสนอตัวตอปญหามนุษย
ในการที่จะสืบสวนคนควาและทําใหเกิดผลในทางปฏิบัติ โดยนัยนี้ อริยสัจสี่ จึงเปนหลักธรรม
ที่แสดงโดยสอดคลองกับประวัติการแสวงหาสัจธรรมของพระพุทธเจา เร่ิมแตการเผชิญความทุกข
ที่ปรากฏเปนปญหา แลวสืบสาวสาเหตุ พบวามีทางแกไมหมดหวัง จึงกําหนดรายละเอียดหรือ
จุดที่ตองการแกไขและกําหนดเปาหมายใหชัด แลวดําเนินการแกไขตามวิธีการจนบรรลุเปาหมาย
ที่ตองการนั้น และโดยนัยเดียวกัน จึงเปนหลักธรรมที่ยกขึ้นมาใชในการสั่งสอนเพื่อใหผูรับคําสอน
ทําความเขาใจอยางมีระเบียบ มุงใหเกิดผลสําเร็จทั้งการสั่งสอนของผูสอน และการประพฤติปฏิบัติ
ของผูรับคําสอน (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต), 2549, หนา 26) 
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จากขอความดังกลาวจะเห็นไดวาเกิดความสอดคลองกันระหวางหลักธรรมอริยสัจสี่กับ

วิธีการทางวิทยาศาสตร ซ่ึงมีขั้นตอนการแสวงหาคําตอบของปญหาคลายคลึงกันทั้ง 5 ขั้นตอนคือ 
วิธีการทางวิทยาศาสตร มี 5 ขั้นตอน คือ 
 1)  การกําหนดปญหาใหถูกตอง (Location of problems) 
 2)  การตั้งสมมติฐาน (Setting up of hypothesis) 
 3)  การทดลองและเก็บขอมลู (Experimentation and gathering of data) 
 4)  การวิเคราะหขอมูล (Analysis of data) 
 5)  การสรุปผล (Conclusion) 
ในขั้นตอนของวิธีการทางวิทยาศาสตร มีการสืบสาวสาเหตุเปนสวนสําคัญแตแฝงไว

ในขั้นที่ 2 เพราะบางครั้งสาเหตุที่คาดนั่นเองเปนตัวสมมติฐาน บางครั้งสาเหตุมุงถึงสมมติฐาน
ไปดวยในตัวแตก็มีขอแยงวา ในหลายกรณี สาเหตุไมบงชัดถึงสมมติฐานและตองตั้งสมมติฐาน
เผ่ือไวหลายอยาง สวนในวิธีคิดแบบอริยสัจ แยกการสืบสาวสาเหตุเปนขั้นหนึ่ง และจัดขั้นทั้งหมด
เปน 2  ระดับเปรียบเทียบใหเห็นดังนี้ (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต), 2549, หนา 147-148)  

  1)  กระบวนการธรรม (ตามสภาวะ) อยูในขั้นของการที่จะเขาถึงดวยความรู คือคิด
และรูใหตรงความจริงที่เปนอยางนั้นอยูแลว 

  (1)  ขั้นกําหนดทุกข  ใหรูวาทุกขหรือปญหาคืออะไร อยูที่ไหน มีขอบเขตใด 
เปรียบเปน ขั้นกําหนดปญหา 

  (2)  ขั้นสืบสาวสมุทัย หยั่งสาเหตุของทุกขหรือปญหานัน้ (ไมแยกตางหาก) 
   (3)  ขั้นเก็งนิโรธ  ใหเห็นกระบวนการที่แสดงวาการดับทุกขแกปญหานั้นเปนไปได

อยางไร เปรียบเปน ขั้นตั้งสมมติฐาน 
  2)  กระบวนวธีิ (ของมนุษย) ขั้นตอนนี้เปนขั้นที่จะตองลงมือปฏิบัติ 
   ขั้นเฟนหามรรค แยกยอยออกได 3 ขั้น คือ 
  ก.  มรรค 1 เอสนา (หรือ คเวสนา รวมทั้งวมีังสนา) แสวงหาขอพิสูจนและทดลอง 

เปรียบเปน ขัน้ทดลองและเก็บขอมูล 
  ข.  มรรค 2 วิมังสา (หรือ ประวิจาร) ตรวจสอบ รอน เลือกเก็บขอมูลที่ถูกตอง

ใชไดจริง เปรียบเปนขั้น วิเคราะหขอมูล 
  ค.  มรรค 3 อนุโพธ กันขอที่ผิดออก จับเฟนไดมรรคแทซ่ึงนําไปสูผลคือแกปญหาได 

เปรียบเปนขั้น สรุปผล 
 สรุปไดวารูปแบบการสอนตามหลักอริยสัจสี่ มีความสอดคลองกันกับวิธีการทางวิทยาศาสตร 
ซ่ึงมีขั้นตอนการแสวงหาคําตอบของปญหาคลายคลึงกันทั้ง 5 ขั้นตอน คือ ขั้นทุกขขั้นนี้ตรงกับวิธีการ
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ทางวิทยาศาสตร ขอที่ 1 คือ การกําหนดปญหาใหถูกตอง ขั้นสมุทัย ขั้นนี้ยังอยูในวิธีการทางวิทยาศาสตร 
ขอที่ 1 คือการหยั่งรูเร่ืองราวปญหา ขั้นนิโรธ ขั้นนี้ตรงกับวิธีการทางวิทยาศาสตรขอที่ 2 คือ 
การตั้งสมมติฐาน ขั้นมรรค ซ่ึงแบงออกเปน มรรคขั้นที่ 1 ตรงกับวิธีการทางวิทยาศาสตรขอท่ี 3 คือ 
การสังเกตและทดลอง มรรคขั้นที่ 2 ตรงกับวิธีการทางวิทยาศาสตรขอท่ี 4 คือ การวิเคราะหขอมูล 
มรรคขั้นที่ 3 ตรงกับวิธีการทางวิทยาศาสตรขอที่ 5 คือ การสรุปผล 

2.4.6 รูปแบบการสอนตามหลักอริยสัจสี่ กับกระบวนการแกปญหา  ความสอดคลองที่เกิดขึ้น
อีกรูปแบบหนึ่งของหลักธรรมอริยสัจสี่คือ กระบวนการแกปญหาโดยนักการศึกษาที่มีชื่อเสียงของ
เมืองไทยคนหนึ่งคือ ทิศนา  แขมมณี (2550, หนา 299-300) ไดกลาวถึงกระบวนการตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับการเรียนการสอน และยกตัวอยางกระบวนการที่ไดรับความสนใจ จากวงการการศึกษาไทย
เปนอยางมาก กระบวนการดังกลาวไดแก กระบวนการแกปญหาตามหลักอริยสัจสี่ โดย สาโรช บัวศรี 
ซ่ึงไดระบุลักษณะของกระบวนการแกปญหาตามหลักอริยสัจสี่ เปนการประยุกตหลักธรรมอริยสัจสี่ 
อันไดแก ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค มาใชเปนกระบวนการแกปญหา โดยใชควบคูกับแนวปฏิบัติที่เรียกวา 
“กิจในอริยสัจสี่” อันประกอบดวย ปริญญา (การกําหนดรู) ปาหนะ (การละ) สัจฉิกิริยา (การทําใหแจง) 
และภาวนา (การเจริญหรือการลงมือปฏิบัติ) จากหลักทั้งสอง ทานไดเสนอแนะการสอนกระบวนการ
แกปญหาไวเปนขั้นตอนดังนี้ 

 1)  ขั้นกําหนดปญหา (ขั้นทุกข) คือการใหผูเรียนระบุปญหาที่ตองการแกไข 
 2)  ขั้นตั้งสมมติฐาน (ขั้นสมุทัย) คือการใหผูเรียนวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาและ

ตั้งสมมติฐาน 
 3)  ขั้นทดลองและเก็บขอมูล (ขั้นนิโรธ) คือการใหผูเรียนกําหนดวัตถุประสงคและ

วิธีการทดลองเพื่อพิสูจนสมมติฐานและเก็บรวบรวมขอมูล 
 4)  ขั้นวิเคราะหขอมูลและสรุปผล (ขั้นมรรค) คือการนําขอมูลมาวิเคราะหและสรุป 
สรุปไดวารูปแบบการสอนตามหลักอริยสัจส่ีมีความสอดคลองกับการสอนกระบวนการ

แกปญหา ขั้นกําหนดปญหา (ขั้นทุกข) คือการใหผูเรียนระบุปญหาที่ตองการแกไข ขั้นตั้งสมมติฐาน 
(ขั้นสมุทัย) คือการใหผูเรียนวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาและตั้งสมมติฐาน ขั้นทดลองและเก็บขอมูล 
(ขั้นนิโรธ) คือการใหผูเรียนกําหนดวัตถุประสงคและวิธีการทดลองเพื่อพิสูจนสมมติฐานและ
เก็บรวบรวมขอมูล ขั้นวิเคราะหขอมูลและสรุปผล (ขั้นมรรค) คือการนําขอมูลมาวิเคราะหและสรุป 

การศึกษาโดยนําความรูความเขาใจทางหลักพุทธธรรมของอริยสัจส่ี วิธีการสอนแบบพุทธ  
วิธีการทางวิทยาศาสตร และการสอนกระบวนแกปญหาตามหลักอริยสัจสี่แลวนํามาประมวลจนได
รูปแบบการสอนตามหลักอริยสัจสี่ และผูวิจัยไดนํามาประยุกตเปนแผนการจัดการเรียนรูตามหลัก
อริยสัจสี่ ดังที่กลาวมาแลวขางตนจะสังเกตเห็นวามีความสอดคลองกับกระบวนการคิดเปน ทั้งที่เปน
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แนวความคิดของ ดร.โกวิท วรพิพัฒน และอดีตหนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
จึงขอนําเสนอเปนประเด็นของรูปแบบการสอนตามหลักอริยสัจสี่กับกระบวนการคิดเปน ดังนี้     

2.4.7  รูปแบบการสอนตามหลักอริยสัจสี่ กับกระบวนการคิด  แนวความคิดของ ดร.โกวิท  
วรพิพัฒน ซึ่งเปนนักการศึกษาคนสําคัญอีกคนหนึ่งที่ใหความสําคัญของการ คิดเปน ทําเปน 
แกปญหาเปน ซ่ึงมีแนวความคิดของ “กระบวนการคิดเปน” ดังนี้ 

  1)  มนุษยทุกคนตองการความสุข ความสุขของมนุษยเกิดขึ้นไดเมื่อมนุษยและสังคม
ประสมกลมกลืนกันอยางราบรื่น ถาทําไมไดจะมีสภาวะที่เรียกวาปญหาเกิดขึ้น มนุษยจะใชกระบวนการคิด
ขจัดปญหานั้นใหหมดไป เพื่อจะไดมีความสขุ 

  2)  ขอมูลที่มนุษยใชพิจารณาแกปญหามี 3 ดาน ดวยกัน คอื 
 (1)  ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เปนการพิจารณาจุดออน จุดแข็ง ของตัวเอง กอนตัดสินใจ

ทําสิ่งใด 
  (2)  ขอมูลเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดลอม เปนการพิจารณาการกระทําใดๆ

ของตัวเอง จะมีผลกระทบตอคนอื่นและสิ่งแวดลอมอยางไรบาง 
 (3)  ขอมูลวิชาการ เปนความรูหลักวิชาการที่มีคนคิดสะสมไวแลว  และ

มีความเกี่ยวของกับการแกปญหา สามารถนํามาพิจารณาประกอบในการแกปญหาได 
ขอมูลทั้งสามสวนนี้ตองพิจารณาควบกันไปอยางผสมกลมกลืน จนพบทางออกหรือ

ทางเลือกในการแกปญหาอยางเหมาะสมได 
ประเด็นสําคัญในขอ 1 และ 2 มีความสัมพันธกัน ซ่ึงสามารถนําเสนอใหเห็นดังภาพตอไปนี้ 

 

 
                            
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 

มนุษย-สังคม 

มนุษย-สังคม 

มนุษย-สังคม 

  ปญหา 

  มีความสุข 

ขอมูลตนเอง 

คิดเปน ขอมูลสังคม

สิ่งแวดลอม 

ขอมูลวิชาการ 

ภาพ 4  แสดงความสัมพันธของขอมูลที่มนุษยใชพิจารณาเพื่อแกปญหา 
(ที่มา : ปานวรี ยงยุทธวิชยั, 2548, หนา 144) 
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 3)  การคิดเพื่อตัดสินใจแกปญหา เปนการใชอํานาจความนึกคิดวิเคราะหขอมูล
ทั้ง 3 สวนดังกลาว เพื่อแสวงหาคําตอบที่จะนําไปสูการตัดสินใจ ทําหรือไมทําเปนการแสดงออกถึง
ความพยายามตอสูกับปญหา โดยไมยอมแพตอโชคชะตา 
 4)  มนุษยมีเสรีภาพ และมีอํานาจในการตดัสินใจ กําหนดชะตาชวีิตของตนเอง 
 จากสาระ ของทั้ง 4 ขอ เปนความเชื่อพื้นฐานที่สามารถสรุปเปนความหมายของคําวา 
“คิดเปน” ไดวา 
 คิดเปน เปนการแสดงศักยภาพของมนุษยในการชี้นําชะตาชีวิตของตัวเองโดยการพยายาม
ปรับตัวเอง และสิ่งแวดลอมใหผสมกลมกลืนกัน ดวยกระบวนการแกปญหา ซึ่งประกอบดวย
การพิจารณาขอมูล 3 ดาน ไดแก ขอมูลตนเอง ขอมูลสังคมและสิ่งแวดลอม และขอมูลทางวิชาการ 
เพื่อเปาหมายที่สําคัญคือการมีความสุข (ปานวรี ยงยุทธวิชัย, 2548, หนา 143-146) 
 ดร.โกวิท  วรพิพัฒน  ไดสรุปแผนภูมิลักษณะการคิดเปน  ไวดังภาพ  5  
 
เร่ิม             ปญหา                        กระบวนการแกปญหา                       ความสุข               จบ 
 
 
                
                    ขอมูลตนเอง            ขอมูลสังคมสิ่งแวดลอม           ขอมูลวิชาการ  
 
 
 
 
                                                                ตัดสินใจ 
 
 
                     ไมพอใจ                             ปฏิบัติ                               พอใจ            
 
 
 
ภาพ 5  แผนภมูิลักษณะการคิดเปน 
(ที่มา : ปานวรี  ยงยุทธวิชยั, 2548, หนา 145) 
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  นอกจากนั้นแลวอดีตหนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษากระทรวงศกึษาธิการไดพฒันา
แนวคิดการคิดเปน ออกมาเปน “กระบวนการคิดเปนเพื่อการดํารงชีวิตในสังคมไทย”  ตามลําดับขั้นตางๆ 
ดังนี้  
   1)  ขั้นสืบคนปญหาเผชิญสถานการณในวิถีการดํารงชีวิต : มีปญหาอะไร มีสาเหตุ
เกิดจากอะไรอะไรที่ตองคิด ตัดสินใจ แกปญหา 
  การสืบคนปญหาของชีวิต หรือตองเผชิญกับสถานการณทางเลือกที่ตองคิดคน
หาสาเหตุของปญหา เพื่อตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่งในวิถีชีวิตที่ดํารงอยูในสังคม ซ่ึงแบงไดเปน
ลักษณะสถานการณปญหา เปน 3 ดาน ดังนี้ 
 (1)  สถานการณเกีย่วกับตนเอง 
 (2)  สถานการณเกีย่วกับสังคม ส่ิงแวดลอม 
 (3)  สถานการณเกีย่วกับหลักวิชาการ 
  สถานการณนั้นจะเกี่ยวกับเรื่องตางๆเชน เรื่องเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม 
วัฒนธรรม ครอบครัว การเรียน การทํางาน โดยครูจัดเปนสถานการณจําลอง หรือกิจกรรม ทั้งใน
และนอกชั้นเรียน หรือเปนสถานการณที่นักเรียนไดประสบพบมาในชีวิตของตนเอง 
  2)  ขั้นรวบรวมผสมผสานขอมูล : มีปจจัยอะไรบางที่เกีย่วของ 
   ศึกษาขอมูลความรูตางๆ ที่เกี่ยวของในสถานการณนั้นๆ อันไดแก ผสมผสาน
ขอมูลดังกลาวเขาดวยกัน โดยที่ผานการไตรตรองดวยเหตุผล นําไปจัดทางเลือกเพื่อการตัดสินใจ   
  ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง : ตนเปนใคร เปนอยางไร ตองการอะไร 
  หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เชนความรู ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ 
ความตองการ สถานภาพ บทบาท หนาที่ สภาวะทางเศรษฐกิจ 
 ขอมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับสังคม ส่ิงแวดลอม : ที่ไหน อะไรบาง เปนอยางไร 
 หมายถึงขอมูลที่เกี่ยวกับสภาวะทางสังคมดานตางๆ เชนสภาวะทางเศรษฐกิจ 
ความตองการ ความสนใจของคนในสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี คานิยม ลักษณะทางภูมิศาสตร 
ประวัติศาสตร และส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ ฯลฯ 
 ขอมูลเกี่ยวกับหลักวิชาการ : แนวคิดทางทฤษฎีอะไรบางที่เกี่ยวของและหมายถึง 
ขอมูลความรูเกี่ยวกับศาสตรวิชาการตางๆ ที่ศึกษาเลาเรียนมา และทฤษฎีตางๆ ที่มีการศึกษาคนควา 
รวมทั้งขอมูลขาวสาร ซ่ึงเกี่ยวของกับสถานการณปญหา รวบรวมขอมูลทั้ง 3 ดาน 
                           3)  ขั้นการตดัสินใจอยางมเีปาหมาย : จะทําอะไร ทําอยางไร เพื่ออะไร 
  พิจารณาอยางไตรตรองถึงเหตุผลทางเลือกตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับ
ตนเอง ผูอ่ืน และสังคม โดยสวนรวมในดานตางๆ 
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  ผลทางกาย เปนไปเพื่อการเกื้อกูลหรือเบียดเบียนทาํลาย 
  ผลทางใจ เปนไปดวยความชืน่ชมยินดี รักเมตตา เอื้ออาทรหรือมุงราย 
  ผลทางปญญา เปนไปอยางมสีติ มีเหตุผล หรือใชอารมณ โกรธ โลภ ลุมหลง 
  ตัดสินใจเลือกแนวทางที่เปนความรัก เมตตา เอื้ออาทร และเกื้อกูลตอชีวิตทั้งหลาย
ดวยเหตุผล เพือ่นําไปสูการปฏิบัติตอไป 
 4)  ขั้นปฏิบัติและตรวจสอบ : เมื่อปฏิบัติอยางไร ผลเปนอยางไรบางในระยะตางๆ
ที่ปฏิบัติเพื่อปรับปรุงแกไข ปรับปรุงแกไขพัฒนาตอไปอยางไร 
   นําสิ่งที่คิดมาลงมือปฏิบัติจริง เพื่อใหเกิดผลตามเปาหมายโดยสามารถคิดตัดสิน
ลงมือปฏิบัติดวยความพากเพียรพยายาม ดวยตนเองและรวมทํางานกับกลุมตามแผนที่วางไว 
 5)  ขั้นประเมินผลวางแผนพัฒนา : ประเมินถึงสิ่งที่ไดปฏิบตัิไปนั้นวา บรรลุเปาหมาย
เพียงใด พอใจระดับใด เพื่อนําผลไปปรับปรุง แกไข วางแผนพัฒนาในการปฏิบัติคร้ังตอไป 
 นําผลที่ไดลงมือปฏิบัตินั้นมาประเมิน และสรุปผลถึงปญหาอุปสรรคผลดี ผลเสียที่เกิดขึ้น 
เสนอผล และแสวงหาแนวทางเพื่อนํามาใชปรับปรุงแกไขและวางแผนพัฒนาชีวิตการทํางานและ
พัฒนาสังคมไทยตอไป (ปานวรี ยงยุทธวิชัย, 2548, หนา 147-149) 
 สรุปไดวาการคิดเปน เปนการแสดงศักยภาพของมนุษยในการชี้นําชะตาชีวิตของตัวเอง
โดยการพยายามปรับตัวเอง และสิ่งแวดลอมใหผสมกลมกลืนกัน ดวยกระบวนการแกปญหา
ซ่ึงมีระบบการคิดเปนขั้นตอน โดยมีปญหา เปนสิ่งจูงใจใหคิด เพื่อเปาหมายคือความสุขทั้งความสุข
ของตนเองและของสังคม 
 รูปแบบการสอนตามหลักอริยสัจสี่ ดังที่กลาวมาแลวขางตนจะสังเกตเห็นวามีความสอดคลอง
กับกระบวนการคิดเปน และเปนการสนับสนุน แนวทางการจัดการศึกษาดานการจัดกระบวนการ
เรียนรู ในมาตรา 24 ขอ 2 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ที่กลาววา ใหมีการดําเนินการ ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณและการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกัน และแกปญหาไดอยางลงตัว 

ซ่ึงผูวิจัยเห็นวารูปแบบการสอนตามหลักอริยสัจสี่ เหมาะสมที่จะนําไปใชในการสอน
รายวิชาวิทยาศาสตรในแนวทางที่จะแกปญหาสิ่งแวดลอมอยางใดอยางหนึ่ง โดยมีกิจกรรมการเรยีน
การสอนที่ผูเรียนมีบทบาทในการตระหนักถึงปญหาใชกระบวนการคิด แสดงความคิดเห็นปฏิบัติการ
เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหเปรียบเทียบจนสามารถสรุปเปนแนวทางแกไขปญหาของปญหาสิ่งแวดลอม 
หรือสามารถนําไปประยุกตใชกับการแกปญหาดานอื่นๆ ได จึงนํามาประยุกตเปนแผนการจัดการเรียนรู
ตามหลักอริยสัจสี่ 
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2.4.8  แผนการจัดการเรียนรูตามหลักอริยสัจสี่  แผนการจัดการเรียนรูตามหลักอริยสัจสี่
เปนแผนที่สอดคลองกับหลักการและแนวคิดการสอนรวมสมัยแบบเนนปญหา ซ่ึงมีขอพิจารณาคือ 

 1)  หลักการ ปญหาจะสามารถกระตุนใหผูเรียนเกิดภาวะงุนงงสงสัยและมีความตองการ
ที่จะแสวงหาความรูเพื่อขจัดความสงสัยดังกลาว การใหผูเรียนไดเผชิญปญหาจริงหรือสถานการณ
ปญหาตางๆ และรวมกันคิดหาทางแกปญหานั้นๆ จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย 
และสามารถพัฒนากระบวนการตางๆ อันเปนทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิต และการเรียนรูตลอดชีวิต 

 2)  นิยาม การจัดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนหลักเปนการจัดสภาพการณของ
การเรียนการสอนที่ใชปญหาเปนเครื่องมือในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามเปาหมาย โดยผูสอน
อาจนําผูเรียนไปเผชิญสถานการณปญหาจริง หรือผูสอนอาจจัดสภาพการณใหผูเรียนเผชิญปญหา 
และฝกกระบวนการวิเคราะหปญหาและแกปญหารวมกันเปนกลุม ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจ
ในปญหานั้นอยางชัดเจน ไดเห็นทางเลือกและวิธีการที่หลากหลายในการแกปญหานั้น รวมทั้ง
ชวยใหผูเรียนเกิดความใฝรู เกิดทกัษะ กระบวนการคิด และกระบวนการแกปญหาตางๆ 

 3)  ตัวบงชี ้
 (1)  ผูสอนและผูเรียนมีการรวมกันเลือกปญหาที่ตรงกับความสนใจหรือ

ความตองการของผูเรียน 
 (2)  ผูสอนและผูเรียนมีการออกไปเผชิญสถานการณปญหาจริง หรือผูสอน

มีการจัดสภาพการณใหผูเรียนเผชิญปญหา 
 (3)  ผูสอนและผูเรียนมกีารรวมกันวิเคราะหปญหาและหาสาเหตุของปญหา 
 (4)  ผูเรียนมีการวางแผนแกปญหารวมกัน 
 (5)  ผูสอนมีการใหคําปรึกษาแนะนํา และชวยอํานวยความสะดวกแกผูเรียน

ในการแสวงหาขอมูล การศึกษาขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 (6)  ผูเรียนมีการศึกษาคนควา และแสวงหาความรูดวยตนเอง 
 (7)  ผูสอนมีการกระตุนใหผูเรียนแสวงหาทางเลือกในการแกปญหาที่หลากหลาย

และพิจารณาเลือกวิธีที่เหมาะสม 
 (8)  ผูเรียนมีการลงมือแกปญหา รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุป และ

ประเมินผล 
 (9)  ผูสอนมีการติดตามการปฏิบัติงานของผูเรียน และใหคําปรึกษา 
 (10)  ผูสอนมีการประเมินผลการเรียนรู ทั้งดานผลงาน และกระบวนการ 

(ทิศนา  แขมมณี, 2550, หนา 137-138) 
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นอกจากนั้นแลวสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนของครูอาจารยที่ทําการสอนในสถานศึกษา ทุกระดับชั้น ทุกประเภทวิชา 
ใหสามารถถายทอดมวลความรูและประสบการณที่ครูอาจารยที่ทําหนาที่สอนเหลานั้นมีอยูในตัวเอง 
ใหแกนักเรียนนักศึกษาสามารถรับรูไดอยางเปนระบบ มีขั้นตอนที่ตอเนื่อง เปนรูปธรรม สามารถ
นําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงใหครูอาจารยทุกคน
ตองเขียนแผนการสอนทุกรายวิชาที่เปดสอนอยูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศกึษาทุกแหง ในที่นี้แผนการสอน คือแผนการจัดการเรียนรู ที่มีขอควรพิจารณารายละเอียด
กอนที่จะนําไปสรางแผนการจัดการเรียนรูตามหลักอริยสัจสี่ดังนี้ 

แผนการจัดการเรียนรู หมายถึง เอกสารที่มีรายละเอียดการแบงเนื้อหา ออกเปนหัวขอยอยๆ 
และจัดเตรียมกระบวนการเทคนิค วิธีการถายทอดความรู การเรียนรูไวอยางครบถวน (อํานวย  เถาตระกูล,  
2551, หนา 68) ซ่ึงมีรายละเอียดที่ควรพิจารณาดงันี้ 

 1)  ความสําคญัของแผนการจัดการเรียนรู 
  แผนการจัดการเรียนรูเปรียบเสมือนเข็มทิศชวยช้ีทางใหการเรียนการสอน

บรรลุสูจุดหมายปลายทางที่กําหนดไวไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใชเวลาและ
ทรัพยากร ไดแก บุคลากร เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ อาคารสถานที่ และเงินงบประมาณ ไดอยางเหมาะสม
กับสภาพของทองถิ่น หากครูผูสอนเขาใจและมองเห็นถึงความสําคัญของแผนการจัดการเรียนรู
อยางลึกซึ้ง แลวนําไปดําเนินการเขียนแผนฯ พรอมนําไปปฏิบัติใชในการสอนอยางเปนรูปธรรมแลว 
ยอมจะสงผลใหการเรียนการสอนของการศึกษาทุกระดับบังเกิดผลลัพธที่ชัดเจนจนบรรลุวัตถุประสงค 
ตามเจตนารมณของการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร หรือสาขาวิชา หรือรายวิชานั้นๆ 
ไดอยางเปนรูปธรรม โดยแผนการจัดการเรียนรูมีความสําคัญ ดังตอไปนี้ 

 (1)  ชวยใหครูสอนเนื้อหาไดตรงตามหลักสูตรรายวิชา 
 (2)  ชวยใหครูสอนใหผูเรียนไดเกดิการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมไดตามจุดประสงค

ที่กําหนดไวอยางชัดเจน 
 (3)  ชวยใหครูรูวาในแตละครั้งจะตองสอนเนื้อหาอะไรบาง 
 (4)  ชวยใหครูรูวาตนเองจะตองสอนใคร วฒุิภาวะเปนอยางไร 
 (5)  ชวยใหครูรูวาจะตองใชวิธีสอนอยางไรจึงจะเหมาะสมกับผูเรียน เครื่องมือ 

วัสดุอุปกรณ อาคารสถานที่ ฯลฯ 
 (6)  ชวยใหครูรูวา มีกิจกรรมอะไรบางที่ใหผูเรียนทําแลวเกิดการเรียนรูเร่ืองราวตาง  ๆ

ไดอยางรวดเร็ว 
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 (7)  ชวยใหครูรูวามีสื่ออะไรบางที่จะเปนเครื่องชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 
เร่ืองราวเนื้อหาสาระไดภายในเวลารวดเร็ว 

 (8)  ชวยใหครูรูวามีการวัดผลประเมินผลอยางไรบาง วัดผลและประเมินผลเมื่อใด 
วัดตรงจุดไหน วัดอะไร วัดอยางละเทาใด ที่ชวยใหเกิดความถูกตอง เปนธรรม เหมาะสม และสอดคลองกบั
จุดประสงคที่ตั้งไวทุกประการ 

 (9)  ชวยใหครูมองเห็นภาพรวมของกระบวนการเรียนการสอนทั้งรายวิชา 
 (10)  ชวยใหครูไดเตรียมตวักอนสอนและมีความพรอมทุกๆ ดาน 
 (11)  ชวยใหครูที่สอนแทนกนัสามารถสอนเนื้อหาไดตอเนื่อง 
 (12)  ชวยใหการเรียนการสอนสามารถที่จะประกันคณุภาพไดอยางจริงจัง 
 2)  ประโยชนของแผนการจัดการเรียนรู ประโยชนของการเขียนแผนการจัด 

การเรียนรูที่ครูจัดทําขึ้น จะเปนสิ่งที่บงบอกใหเห็นถึงสมรรถภาพของการเปนครูมืออาชีพไดอยางชัดเจน
มากกวาสิ่งใด รวมทั้งจะสะทอนใหเห็นถึงความเปนผูรอบรูในเรื่องราว เนื้อหาสาระ และกระบวนการ
ถายทอดของครูผูสอนวามีความพรอมสมบูรณมากนอยเพียงใด ประโยชนของแผนการจัดการเรียนรู
มีอยู 3 ประการไดแก 

  ประโยชนตอครูผูสอน 
 (1)  ครูไดมีการศึกษาหลักสูตรรายวิชาที่ตนเองจะสอนกอนจะลงมือเขียนแผน 

การจัดการเรียนรู 
 (2)  ครูไดมีการวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา กอนที่จะลงมือเขียนแผนการจัด 

การเรียนรู 
 (3)  ครูไดกําหนดจุดประสงคการสอนแตละหนวย แตละเรื่องไดสอดคลองกับ

จุดประสงครายวิชาสนองจุดมุงหมายของหลักสูตร รวมทั้งสอดคลองเหมาะสมกับวุฒิภาวะของ
ผูเรียนอีกดวย 

  (4)  ครูไดกําหนดเวลาการสอนไดสัมพันธกับเนื้อหาและจุดประสงค 
  (5)  ครูไดเลือกวิธีสอนทีเ่หมาะสมกับเนื้อหา เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ จาํนวนผูเรียน 

อาคารสถานที่ และเวลา 
  (6)  ครูไดเลือกกิจกรรมใหผูเรียนปฏิบัติไดสอดคลอง เหมาะสมกับจุดประสงค 

เนื้อหา เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ จํานวนผูเรียน อาคารสถานที่ เวลา และสภาพความพรอมของทองถ่ิน
เปนสําคัญ 

  (7)  ครูไดเลือกสื่อการสอนตาง  ๆเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทุก  ๆดานของผูเรียน
อยางแทจริง 
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  (8)  ครูไดจัดหาสื่อ หรือผลิตส่ือ ไดตรงตามความตองการและเหมาะสมกับ
สภาพทองถ่ิน 

  (9)  ครูไดเลือกวิธีการวัดผลประเมินผลไดตรงกับลักษณะของจุดประสงคและ
เนื้อหา 

  (10)  ครูสอนเนื้อหาไดครบถวนตามหลักสูตรที่กําหนดไว 
 (11)  ครูไดเลือกเครื่องมือ เครื่องจกัร วัสด ุอุปกรณ ไดเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน

ของแตละทองถิ่น 
  (12)  ครูไดวางแผนการใชพื้นที่ไมวาจะเปนโรงฝกงาน หรือในหองเรียนได

อยางเหมาะสมกับจํานวนผูเรียนและสภาพของโรงฝกงาน หรือหองเรียน 
 ประโยชนสําหรับผูเรียน 
   (1)  ไดรับการถายทอกเนื้อหาตรงตามหลักสูตร 
   (2)  ไดรับการปลูกฝงเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงคหรือ

จุดหมายของหลักสูตรอยางครบถวนสมบูรณ 
   (3)  ไดรับวิธีการถายทอดความรูจากครูดวยวิธีที่เหมาะสมกับวัย และวุฒิภาวะ

ตลอดจนสภาพแวดลอมของทองถ่ินที่ผูเรียนอาศัยหรือสัมผัสอยูเปนประจํา 
   (4)  ไดทํากิจกรรมที่เปนประโยชนอยางแทจริง กอใหเกิดการเรียนรูไดอยางรวดเร็ว 
   (5)  ไดรับการวัดผลประเมินผลการเรียนแตละรายวิชา หรือแตละเรื่องอยางถูกตอง

เปนธรรมและเสมอภาคกับทกุคน 
   (6)  ไดรับการถายทอดหรือเกิดการเรียนรูเรื่องราวของเนื้อหาสาระตางๆ 

อยางเปนระบบ 
   (7)  เกิดการพัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปนไปตามลําดับขั้นของ

การพัฒนาอยางตอเนื่อง 
   (8)  ไดรับการเอาใจใสดูแลจากครูผูสอนถูกตองตามหลักการเรียนการสอน

ที่กอใหเกิดประสิทธิภาพ 
   (9)  รูลวงหนาวาตนเองจะไดเรียนรูเร่ืองราวอะไรบาง 
 ประโยชนสําหรับผูบริหาร  
 การมีแผนการจัดการเรียนรูของผูสอนทําใหผูบริหารสามารถใชเปนเครื่องมือ

ในการบริหารจัดการในดานตางๆ เชน การนิเทศการสอน การประเมินคุณภาพการสอนของครู
การบริหารวัสดุอุปกรณ การบริหารสื่อการสอน การบริหารงานหองสมุด การบริหารงานอาคารสถานที่
การบริหารงานงบประมาณ การประกับคุณภาพการศึกษา การบริหารโรงฝกงาน การบริหารงาน
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เครื่องจักรอุปกรณ การบริหารงานวิชาการ บริหารงานสงเสริมการศึกษา และการบริหารงานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา (อํานวย  เถาตระกูล, 2551, หนา 61-65) 
  3)  องคประกอบของแผนการสอน องคประกอบของแผนการสอนที่สําคัญมี 3 สวน 
คือ 
  (1)  สวนตอนตนของแผน หรือสวนปกของแผน ประกอบดวย ปกนอก กระดาษ
รองปกหนา ปกใน คํานํา สารบัญ จุดประสงครายวิชา คําอธิบายรายวิชา ตารางวิเคราะหหลักสูตร 
รายการหนวยการสอน 
  (2)  สวนแผนการจัดการเรียนรูประกอบดวย ชื่อหนวยการสอน จํานวนคาบ
ที่ใชสอน ชื่อเร่ืองที่สอน สาระสําคัญของเรื่องที่สอน จุดประสงคการสอน (จุดประสงคทั่วไป 
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม) เนื้อหาสาระหรือเนื้อหาวิชาท่ีเปนรายละเอียด วิธีสอนหรือกิจกรรม
การเรียนการสอน (ขั้นตอนการสอน กิจกรรมการสอนของครู กิจกรรมการเรียนของนักเรียน) 
งานที่มอบหมาย (กอนเรียน ขณะเรียน หลังเรียน) ส่ือการสอน (ส่ือส่ิงพิมพ ส่ือโสตทัศน ส่ือหุนจําลอง 
หรือของจริง) การวัดผลประเมินผล (กอนเรียน ขณะเรียน หลังเรียน) 
  (3)  สวนทาย หรือสวนประกอบหลังแผน หรือสวนทายของแผนการสอน
ประกอบดวย บันทึกหลังการสอน บรรณานุกรม ภาคผนวก (แบบฝกหัด แบบฝกทักษะ กิจกรรม
เสริมทักษะหรือเสริมประสบการณการเรียนรู) (อํานวย  เถาตระกูล, 2551, หนา 68-69) 
 สรุปไดวาแผนการจัดการเรียนรู หมายถึง เอกสารที่มีรายละเอียดการแบงเนื้อหา ออกเปน
หัวขอยอยๆ และจัดเตรียมกระบวนการเทคนิค วิธีการถายทอดความรู การเรียนรูไวอยางครบถวน 
มีความสําคัญที่จะชวยเปนหนทางของครูที่จะดําเนินการสอน มีประโยชนทั้งครู นักเรียน และผูบริหาร 
และมีองคประกอบที่แยกออกเปนสวนๆ อยางชัดเจน            

ดวยหลักการของพุทธธรรมอันเปนที่สุดของธรรม คืออริยสัจสี่  แนวคิดการสอนแบบพุทธวธีิ 
แนวคิดของวิธีการทางวิทยาศาสตร แนวคิดของกระบวนการสอนคิดเปน และแนวคิดการสอนรวม
สมัยแบบเนนปญหา ผูวิจัยจึงประยุกตเปนแผนการจัดการเรียนรูตามหลักอริยสัจสี่ในรายวิชา
วิทยาศาสตรพื้นฐาน ดังมีขั้นตอนหลักดังนี้ 

ขั้นนําเขาสูบทเรียน   
 1)  ใหนักเรียนแบงกลุมออกเปนกลุมๆ ละ 5-6 คน ซ่ึงประกอบดวยนักเรียนที่เกง 

ปานกลาง ออน แลวใหแตละกลุมเลือกประธาน เลขานุการ และผูรายงาน ที่เหลือเปนสมาชิกกลุม 
 2)  ครูนําเขาสูบทเรียน โดยการใหนักเรียนแตละกลุมเลนเกมที่สงเสริมกระบวนการ

คิดแกปญหาพรอมใหนักเรียนอภิปรายประโยชนของการทํากิจกรรม  และนําสื่อที่เกี่ยวของกับสาระ 
เชนรูปภาพ วีดิทัศน รวมทั้งกรณีตัวอยางอื่น  ๆมาสนทนา ซักถามปญหารวมกันพรอมกับการเชื่อมโยงถึง
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ความสําคัญของแตละเนื้อหาสาระที่กําหนดใหเรียนรู ครูแจกใบความรู ใบงาน พรอมกับชี้แจง
การทําใบงาน 

ขั้นกิจกรรมการเรียนรู 
ขั้นตอนที่ 1 กําหนดปญหา (ขั้นทุกข) 
ใหนักเรียนใชกระบวนการกลุมศึกษากรณีตัวอยางที่กําหนดให เพื่อระบุปญหาเปนขอๆ 

โดยเลขากลุมบันทึกประเด็นการอภิปรายของสมาชิก วิธีการบันทึกอาจบันทึกเปนขอๆ หรือ
แผนภูมิครูอธิบายเชื่อมโยงเหตุแหงปญหาและการกําจัดหรือดับปญหา แลวใหนักเรียนแตละกลุม
เลือกปญหา เพื่อหาแนวทางที่จะแกปญหาโดยไมอยูนอกเหนือความสามารถของมนุษย 
 ขั้นตอนที่ 2 ตัง้สมมติฐาน (ขั้นสมุทัย) 
 สมาชิกในแตละกลุมนําปญหาที่เลือก 1 ประเด็นมาวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา 
โดยนักเรียนไดศึกษาเอกสารในใบความรูมาอยางเขาใจแลว เขียนสาเหตุของปญหาเปนขอๆ 
แลวระดมสมองเพื่อเขียนสมมติฐานจากตัวแปรตนคือสาเหตุของปญหา และตัวแปรตามคือปญหา
ที่เกิดขึ้น โดยมีครูชวยแนะนํานักเรียนใหเกิดความเขาใจวาในการแกปญหาใดๆ นั้นตองกําจัดหรือ
ดับที่ตนตอหรือแกที่สาเหตุของปญหาเหลานั้น 

 ขั้นตอนที่ 3 ทดลองและเก็บขอมูล (ขั้นนโิรธ) 
นักเรียนแตละกลุมศึกษาใบความรู หรือจากแหลงเรียนรูอ่ืนๆ รวบรวมขอมูลเพื่อหาทางเลือก

ในการแกปญหา หรือทําการทดลองเพื่อหาคําตอบของปญหาและหรือเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
โดยมีเลขานุการกลุมบันทึกผลการรวบรวมขอมูลเปนขอๆ และหรือออกแบบตารางบันทึกผล
การทดลอง 

ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะหขอมูลและสรุปผล (ขัน้มรรค) 
  นักเรียนแตละกลุมนําแนวทางแกปญหาที่ชวยกันหาขอมูลในขั้นตอนที่ 3 นํามาวิเคราะห
เปรียบเทียบ แลวชวยกันลงขอสรุป เขียนเปนขอกําหนดแนวทางการปฏิบัติ ครูแนะนําชวยเหลือ
การใหเหตุผลประกอบทางเลือกในขอกําหนดแนวปฏิบัตินั้นมีผลดีอยางไร แลวบันทึกสรุปเปนขอๆ 
ในแบบบันทึกการทํางาน 
 ขั้นประเมิน 

ประเมินจากแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม การวิเคราะหและการตอบคําถาม  
ประเมินตามแบบประเมินใบงานซึ่งมีลักษณะเปนการประเมินตามสภาพจริงที่มีเกณฑการประเมิน 
ขอสอบในแบบฝกหัด 

สรุปแลวผูวิจัยไดใชแผนการจัดการเรียนรูตามหลักอริยสัจส่ีในการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร

ในแนวทางที่จะแกปญหาอยางใดอยางหนึ่ง โดยมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผูเรียนมีบทบาท
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ในการตระหนักถึงปญหา (ขั้นทุกข) ใชกระบวนการคิด แสดงความคิดเห็น ตั้งสมมติฐานเพื่อหาวิธีการ
กําจัดปญหา (ขั้นสมุทัย) ปฏิบัติการเพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหเปรียบเทียบ (ขั้นนิโรธ) จนสามารถสรุป
เปนแนวทางแกไขปญหาของปญหา  (ขั้นมรรค) 
 

2.5  เจตคติตอวิทยาศาสตร       
 
ในการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร ผูเรียนอาจใชวิธีการทางวิทยาศาสตรหรือวิธีการอื่นๆ

เพื่อใหการแสวงหาความรูไดผลดีนั้นผูเรียนควรมีเจตคติที่ดีทางวิทยาศาสตรดวย  จึงมีการศึกษา
เกี่ยวกับเจตคติทางวิทยาศาสตรดังตอไปนี้ 

2.5.1  ความหมายของเจตคติ  คําวาเจตคติ เปนคําที่บัญญัติไวในพจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2542 อานวา  เจ ตะ คะ ติ เปนคํานามมาจากภาษาอังกฤษวา Attitude ซ่ึงคํานี้   
เคยพูดหรือใชมากอนวา  ทัศนคติ  ซ่ึงหมายถึงทาที  ความรู สึกของบุคคลตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, หนา 321) และนักการศึกษาไดใหความหมายของเจตคติไวดังนี้ 

เคแกน (Kagan, 1968, p. 618) ไดใหความหมายของเจตคติไววา “เปนความโนมเอียงที่ฝงแนน
อยูในความคิด และความรูสึกในทางบวก หรือลบที่มีตอส่ิงที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะซ่ึงประกอบดวย
ความรูความเขาใจและอารมณ” 

กาเย (Gagne', 1977, p. 219) ไดกลาววา “เจตคติเปนสภาพภายในบุคคลทีมีอิทธิพลตอ
การเลือกปฏิบัติของแตละบุคคล เจตคติไมไดกําหนดการปฏิบัติที่เปนเฉพาะ แตทําใหการปฏิบัติ
ของแตละคนมีโอกาสเกิดขึ้นมากหรือนอยเจตคติจึงเปนแนวโนมในการตอบสนองหรือความพรอม

ในการตอบสนองของมนุษย” 
อนาตาซี (Anatasi, 1982, p. 552) ไดใหความหมายของเจตคติวา “เจตคติหมายถึง 

ความโนมเอียงที่จะมีปฏิกิริยาตอบสนองตอส่ิงเราซึ่งแสดงออกในทางชอบหรือไมชอบตอส่ิงตางๆ

เชนเชื้อชาติ ประเพณี หรือสถาบันตางๆ เจตคติไมสามารถสังเกตไดโดยตรงแตสามารถสรุปอางอิง
ไดจากพฤติกรรมภายนอกทั้งที่แสดงออกทางภาษาและทาทาง” 

ไพศาล หวังพานิช (2533, หนา 219-220) ใหความหมายของเจตคติไววา “เจตคติหมายถึง 
ความรูสึกภายในของบุคคลที่มีตอส่ิงหนึ่งส่ิงใด อันเปนผลมาจากประสบการณ การเรยีนรูเกี่ยวกับ
สิ่งนั้นและความรูสึกดังกลาวจะเปนตัวกําหนดใหบุคคลนั้นแสดงพฤติกรรมหรือแนวโนมของ

การตอบสนองตอส่ิงนั้นในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง อาจเปนในทางสนับสนุนหรือโตแยงคัดคานก็ได” 
  อุทุมพร จามรมาน (2532, หนา 81) ไดกลาววา “เจตคติหมายถึงสภาวะทางจิตและสมอง
ที่พรอมจะแสดงพฤติกรรมตอวัตถุหรือเหตุการณหรือการกระทําซึ่งสภาวะทางจิตและสมองนี้
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ไดรับอิทธิพลจากประสบการณที่ผานมาใหแสดงอาการมากหรือนอย บวกหรือลบตอวัตถุ เหตุการณ 
คําพูด สัญลักษณ คน” 

ภพ  เลาหไพบูลย (2542, หนา 86) กลาววา “เจตคติเปนเรื่องที่ซับซอนและมีความรูสึก
ดานอารมณเกี่ยวของซ่ึงมองไมเห็นเปนตัวกําหนดใหบุคคลมีการกระทําตางๆ กันแลวแตความเชื่อ 
คานิยมและความรูสึก”  

สรุปไดวา เจตคติ หมายถึง ลักษณะของจิตใจ ทาที ความรูสึกนึกคิดของบุคคลที่มีตอ
ประสบการณ การเรียนรูซ่ึงเปนไปไดทั้งทางบวกและทางลบ และมีผลตอการแสดงออกของพฤติกรรม
ของบุคคลนั้น เจตคติของแตละบุคคลสามารถเปลี่ยนแปลงไดแตจะตองใชระยะเวลาที่แตกตางกัน
ขึ้นอยูกับลักษณะของประสบการณที่จัดให 

2.5.2  ลักษณะของเจตคติ  นักการศึกษาและการประมวลผลความรูไดแบงลักษณะของ
เจตคติออกเปนประเภทตางๆ หลายประเภทดังนี้ 
 ทบวงมหาวิทยาลัย (2525, หนา 55) แบงเจตคติออกเปน 2 ลักษณะ ดังนี้ 

   1)  เจตคติเชิงบวก เปนความพรอมที่จะตอบสนองในลักษณะของความพึงพอใจ
และเห็นดวยอาจทําใหบุคคลอยากกระทํา หรืออยากไดส่ิงนั้น 

   2)  เจตคติเชิงลบ เปนความพรอมที่จะตอบสนองในลักษณะของความไมพึงพอใจ 
อาจทําใหบุคคลนั้นไมอยากกระทําสิ่งนั้น 

สมศักดิ์  สินธุระเวชญ (2522, หนา 11) แบงเจตคติออกเปน 3 ลักษณะดังนี้ 
   1)  เจตคติเชิงนิมาน เปนการแสดงออกในลักษณะความพึงพอใจ เห็นดวย ชอบสนับสนุน

ปฏิบัติดวยวามเต็มใจ 
   2)  เจตคติเชิงนิเสธ เปนการแสดงออกในลักษณะตรงกันขามกับเจตคติเชิงนิมาน 

เชน ไมพอใจ ไมเห็นดวย ไมยินดี ไมรวมมือ ไมทําตาม 
  3)  เจตคติที่เปนกลาง เปนการสดงออกในลักษณะที่ไมเปนทั้งเจตคติเชิงนิมาน และ

เจตคติเชิงนิเสธ แตอยูระหวางกลางไมเขาขางใดขางหนึ่ง เชน รูสึกเฉยๆ ไมถึงกับไมชอบหรือเกลียด 
กมลรัตน  หลาสุวงษ (2528, หนา 231) ไดกลาวถึงลักษณะสําคญัของเจตคติ พอสรุปไดดังนี้ 
 1)  เจตคติเปนส่ิงที่เกิดจากการเรียนรูหรือการไดรับประสบการณมิใชสิ่งที่ติดตัว

มาแตกําเนิด 
 2)  เจตคติเปนตัวกําหนดแนวทางในการแสดงพฤติกรรมของบุคคล กลาวคือ 

ถามีเจตคติที่ดีก็มีแนวโนมที่จะเขาหาหรือแสดงพฤติกรรมนั้น ถามีเจตคติที่ไมดีก็มีแนวโนม
ที่จะไมเขาหาโดยการถอยหนี หรือตอตาน เชน เด็กชอบครูสอน ทําใหอยากเรียนวิชาที่ครูสอน 
ถาเด็กไมชอบวิชานั้นๆ หรือไมชอบวิชานั้นก็หลีกเลี่ยงไมเรียนวิชานั้น 
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 3)  เจตคติสามารถถายทอดจากบุคคลหนึ่งไปสูบุคคลอื่นได เชน บิดามารดาไมชอบ
บุคคลหนึ่งยอมมีแนวโนมทาํใหเดก็ไมชอบบุคคลนั้นดวย 

 4)  เจตคติสามารถเปลี่ยนแปลงได เนื่องจากเจตคตินั้นเปนสิ่งที่ไดรับจากการเรียนรู
หรือประสบการณนั้นเปลี่ยนแปลงไป เจตคติยอมเปลี่ยนแปลงไปดวย เชน เดิมทีนสิิตที่เขามาเรียน
วิชาจิตวิชาศึกษา อาจไมชอบวิชานี้เลย แตเมื่อเรียนสักครึ่งหนึ่งของบทเรียนมีความรูสึกวาเปนวิชา
ที่มีประโยชน จึงเปลี่ยนแปลงแนวความคิดจากความไมชอบเปนความชอบ คิดเปนเจตคติทางบวกแทน 

สรุปไดวา เจตคติมีลักษณะของการแสดงออกที่เปนไปได ทั้งทางลบและทางบวก  
เปนส่ิงที่เกิดจากการเรียนรูหรือไดรับประสบการณไมไดติดตัวมาแตกําเนิด สามารถถายทอดได 
และสามารถเปลี่ยนแปลงได 

2.5.3  องคประกอบของเจตคติ  ในการจัดการเรียนการสอนนอกจากจะคํานึงถึงสมรรถภาพ
ที่ตองการใหผูเรียนแสดงออกแลวยังตองคํานึงถึงเจตคติของผูเรียนในการกระทําสิ่งตางๆ ดวย ดังนั้น
การสรางเจตคติใหกับผูเรียนจึงเปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน  นักการศึกษาไดความรู
เกี่ยวกับองคประกอบของเจตคติดังนี้ 

แมคกายร (Mc Guire, 1969, pp. 155-156) ไดจําแนกองคประกอบของเจตคติดังนี ้
  1)  องคประกอบดานพุทธิพิสัย (Cognitive  component) หมายถึงความรูความเขาใจ

ที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง เปนองคประกอบที่มนุษยใชในการคิด รับรูการวินิจฉัยขอมูลตางๆ ซ่ึงมีผลทําให
เกิดเจตคตแิละสามารถบอกไดวาสนใจหรือไมสนใจชอบหรือไมชอบ เปนตน  

  2)  องคประกอบดานความรูสึก (Affective component) หมายถึงลักษณะอารมณ
ของแตละบุคคลที่แสดงออกตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งเชน ความรัก ความโกรธ ความพอใจและความไมพอใจ
ตอส่ิงตางๆ เปนตน  

  3)  องคประกอบดานพฤติกรรม (Behavioral  component) หมายถึง ความพรอม
ที่จะกระทําอันเปนผลสืบเนื่องจาก ความคิดที่เกิดขึ้นและแสดงความรูสึกออกมา ในรูปพฤติกรรมตางๆ 
เชน การยอมรับ ปฏิเสธ หรือเฉยๆ ซ่ึงการกระทําเหลานี้สามารถสังเกตเห็นได   

สรุปไดวา องคประกอบของเจตคติประกอบดวย องคประกอบดานพุทธิพิสัย ดานความรูสึก 
ดานพฤติกรรม ซ่ึงองคประกอบทั้ง 3 ดานจะสะทอนถึงการมีเจตคติตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งนั่นเอง 

2.5.4  การสรางเจตคติและการเปลี่ยนแปลงเจตคติ  จากการที่ผูเรียนมีเจตคติตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง
อยูซึ่งอาจจะเปนสิ่งที่ไมถูกตอง แตนักการศึกษาไดศึกษาแลวพบวาเจตคติสามารถสรางหรือ
เปล่ียนแปลงไดเชนความคิดเห็นของนักการศึกษาคือ 
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เพราพรรณ  เปลี่ยนภู (2542, หนา 99-101) ไดกลาวถึงการสรางเจตคติวาเจตคติเปนเรื่อง
ของการเรียนรู ดังนั้นจึงสามารถสรางเจตคติใหกับผูเรียนได มีสถานการณอยู 5 แบบที่ทําใหบุคคล
เกิดหรือสรางเจตคติของตนขึ้นมา ดังนี้ 

  1)  การใหการเรียนรู อิทธิพลของสิ่งแวดลอมในสังคม การศึกษา การอบรม 
มีสวนสรางเจตคติใหเกิดขึ้นได 

  2)  ประสบการณที่ไดรับ ในแตละบุคคล  แรงเสริมที่ไดรับดวยตนเอง  จะทําใหเรา
เกิดเจตคติ ตอส่ิงนั้นอยางถูกตองขึ้น 

  3)  อิทธิพลของสิ่งที่พบ ประสบการณที่รายแรงตอตนเองทําใหเกิดความตื่นตระหนก
เกิดความหวาดกลัวในชีวิตและมีอิทธิพลที่จะสรางเจตคติของตนเองไดแมวาประสบการณนั้น

เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวก็ตาม 
  4)  การรับเอาเจตคติของผูอ่ืนมาเปนของตน เด็กมีแนวโนมที่จะมีเจตคติตอส่ิงตางๆ

เชนเดียวกับ บิดา มารดา ครู เพื่อน ซ่ึงจะมีสวนชวยสงเสริมสนับสนุนเจตคติของเด็ก เชนเด็กที่มาจาก
ครอบครัวที่รํ่ารวย สภาพความเปนอยูดีเพื่อนที่คบก็จะมีสภาพเชนเดียวกัน คือ รํ่ารวย ฐานะทางสังคมดี 
อยูโรงเรียนที่มีชื่อเสียง และมีเจตคติที่คลายคลึงกัน ส่ิงเหลานี้มีแนวโนมที่จะเขามาเกี่ยวพันสนับสนุน
เจตคติของเด็ก โดยเด็กจะรับฟงและยึดถือความรูสึกหรือเจตคติแบบนั้นใชเปนฐานในการพัฒนา
เจตคติในขั้นตอไป แตเจตคติจะเปลี่ยนแปลงไดตามประสบการณที่เด็กไดรับแตละชวงชีวิตของตน
  5)  เกิดจากความตองการ บางคนสรางเจตคติเพื่อสนองความตองการของตนเอง 
เชนเด็กตองการใหพอแมรัก ทราบวาพอแมเกลียดคนจนก็พลอยเกลียดคนจนดวยทั้งนี้เพื่อที่จะเอาใจ
ผูใหญใหผูใหญรักและยอมรับ ซึ่งเปนการกระทําเพื่อตอบสนองความตองการของตนเองหรือ
เกิดจากความตองการความปลอดภยั 

สรุปไดวา จากการที่เจตคติเปนสิ่งที่แสดงออกจากการไดรับความรูความเขาใจ การเรียนรู
ประสบการณ การมีสภาพอารมณความรูสึก ซ่ึงเมื่อเกิดขึ้นแลว สามารถปรับเปลี่ยนเจตคติได 
ถาไดรับอิทธิพลของสิ่งแวดลอมในสังคม การศึกษา การอบรม แรงเสริมจากประสบการณ การรับ
เอาเจตคติจากสภาพสิ่งแวดลอมที่เปนอยู และเปลี่ยนแปลงจากเจตคติที่เกิดจากการสนองความตองการ
ของตนเอง 

2.5.5  เจตคติตอวิทยาศาสตร  ผูเรียนที่เรียนในรายวิชาวิทยาศาสตรอาจจะมีเจตคติตอ
วิทยาศาสตรที่แตกตางกันไปซึ่งการศึกษาความหมายที่แทจริงของเจตคติตอวิทยาศาสตรจะทําให

ผูสอนไดตั้งเปาหมายของการเขียนแผนการจัดการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตรได 
จึงมีการศึกษาความหมายของเจตคติตอวิทยาศาสตรดังนี้ 
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ปราณี  มีทรัพยหลาก  และคนอื่นๆ (2545; อางถึงใน นิภาภรณ  เชยวัดเกาะ, หนา 38) 
ไดกลาวถึงความหมายของเจตคติตอวิทยาศาสตรสรุปไดวา เจตคติตอวิทยาศาสตรเปนความรูสึก 
ความชอบ ไมชอบ ความนิยมของบุคคลที่มีตอวิทยาศาสตร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  1)  ความรูสึกตอวิทยาศาสตรทั้งชอบและไมชอบ 
  2)  พฤตกิรรมที่แสดงออก หากชอบจะพอใจที่จะเรียน หรือหากไมชอบจะเบือ่หนาย

ตอการเรียน 
  3)  การแสดงออกขณะที่มีสวนรวมในกิจกรรมวิทยาศาสตร 
  4)  การเหน็ความสําคัญของวิทยาศาสตร 
  5)  ความนยิมชมชอบในวิทยาศาสตร 
  6)  ความสนใจตอวิทยาศาสตร 
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2546, หนา 14-15) สรุปวา เจตคติตอ

วิทยาศาสตรเปนความรูสึกของผูเรียนที่มีตอการทํากิจกรรมการเรียนรูทางวิทยาศาสตร ประกอบดวย 
ความพอใจ ศรัทธา และซาบซึ้ง เห็นคุณคาและประโยชน รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยม
ทางวิทยาศาสตร  

เจตคติตอวิทยาศาสตร เปนความรูสึกที่ผูเรียนมีตอการทํากิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร
ดวยกิจกรรมที่หลากหลาย คุณลักษณะของเจตคติตอวิทยาศาสตร ประกอบดวย 

  1)  พอใจในประสบการณการเรียนรูที่เกีย่วกับวิทยาศาสตร 
  2)  ศรัทธาและซาบซึ้งในผลงานทางวิทยาศาสตร 
  3)  เห็นคณุคาและประโยชนของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  4)  ตระหนักในคุณและโทษของการใชเทคโนโลยี 
  5)  เรียนหรือเขารวมกิจกรรมทางวิทยาศาสตรอยางสนุกสนาน 
  6)  เลือกใชวิธีการทางวิทยาศาสตรในการคิดและปฏิบัต ิ
  7)  ตั้งใจเรยีนวิชาวิทยาศาสตร 
  8)  ใชความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางมีคุณธรรม 
  9)  ใชความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดยใครครวญ ไตรตรองถึงผลดีและ

ผลเสีย 
สรุปไดวาเจตคติตอวิทยาศาสตรหมายถึงความรูสึก ความพึงพอใจความชื่นชอบของ

บุคคลที่มีตอวิทยาศาสตร ซ่ึงเกิดจากการรับรูประสบการณเกี่ยวกับวิทยาศาสตรที่ทําใหบุคคล
ตระหนักเห็นความสําคัญและประโยชนของวิทยาศาสตร นิยมชมชอบในวิทยาศาสตร สนใจ
ในวิทยาศาสตร และมีแนวโนมการแสดงออกหรือมีสวนรวมในกิจกรรมทางวิทยาศาสตรที่เลือกใช
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วิธีการทางวิทยาศาสตรในการคิดและปฏิบัติ ตั้งใจเรียน มีการใชความรูทางวิทยาศาสตรอยางมีคณุธรรม 
และมีการใครครวญ ไตรตรองถึงผลดีและผลเสีย 
 2.5.6  การวัดผลประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตรดานเจตคติ  สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2546, หนา 131-140) ไดสรุปการวัดผลประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตร
ดานเจตคติดังตอไปนี้ 

ผลจากการเรียนรูวิทยาศาสตรกอใหเกิดเจตคติได 2 สวน คือ เจตคติทางวิทยาศาสตรและ
เจตคติตอวิทยาศาสตร การประเมินผลดานเจตคติจึงตองกระทําทั้งสองสวน โดยใชวิธีการที่แตกตาง
ไปจากการประเมินผลดานความรูและทักษะ เนื่องจากไมสามารถประเมินไดดวยขอสอบ
แบบเลือกตอบหรือเขียนตอบ การประเมินผลเจตคติจึงควรประเมินจากพฤติกรรมหรือลักษณะบงชี้
ที่ผูเรียนแสดงออกมาในขณะที่กําลังเรียนรูอยู รวมทั้งเมื่อเสร็จส้ินโดยตองประเมินอยางสม่ําเสมอ  
  คุณลักษณะดานเจตคติของผูเรียนแสดงออกดวยพฤติกรรมที่มีลักษณะแตกตางกัน

ตามแตละบุคคล ผลที่แสดงออกจะสะทอนถึงจิตสํานึก ความรูสึกทางจิตใจ คุณธรรม จริยธรรม และ
คานิยม รวมทั้งอุปนิสัยเกี่ยวกับความชอบ ความสนใจ ความศรัทธา ความซาบซึ้ง ความตระหนัก 

สําหรับสวนของเจตคติตอวิทยาศาสตรเปนความรูสึกของผูเรียนตอการทํากิจกรรม

การเรียนรูวิทยาศาสตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตองมีการประเมินเจตคติตอวิทยาศาสตร
ของผูเรียนดวย โดยผูสอนใชวิธีการประเมินดวยการสังเกต การสัมภาษณ และการใชคําถามที่เหมาะสม
เพื่อใหเขาใจความรูสึกของผูเรียน รวมทั้งการใชแบบสํารวจหรือแบบสอบถาม การประเมนิดานเจตคติ
ตอวิทยาศาสตรสามารถกระทําไดตลอดเวลา เพื่อนําผลการประเมินมาใชปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนเพื่อใหการพัฒนาเจตคติของผูเรียนเปนไปตามธรรมชาติคุณลักษณะของเจตคติตอวิทยาศาสตร  
  สรุปไดวาในเรื่องของเจตคติที่จะเกิดขึ้นกับผูเรียนในการเรียนวิทยาศาสตร คุณลักษณะ
ทางเจตคติที่เกิดขึ้นสามารถสังเกตไดจากการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน ผูสอนตองสังเกตผูเรียน
อยางใกลชิดและสม่ําเสมอ บึกทึกพฤติกรรมการแสดงออกของผูเรียนอยางตอเนื่องและนําไปใช
เพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอน โดยใชผลการประเมินของผูเรียนและผูสอนมาพิจารณา
ความสอดคลอง ความสมเหตุสมผลกอนที่จะนําผลที่ไดไปใชลงสรุปเปนขอมูลการพัฒนาดานเจตคติ 
เพื่อใชเปนองคประกอบสวนหนึ่งในการตัดสินผลสัมฤทธิ์รายภาค รายปหรือชวงชั้น  

แตการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดเลือกการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สอนตามหลักอริยสัจสี่ 
เพียง 5 หนวย ดังนั้นการทดลองประเมินเจตคติจึงประเมินเพียงลักษณะเดียวคือการประเมินเจตคติ
ตอวิทยาศาสตร ที่สามารถวัดไดจากการตอบแบบสอบถาม 
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2.6  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
การศึกษา  ผลการสอนตามหลักอริยสัจสี่ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ (ลาดขวาง) ในครั้งนี้  ผูวจิยัไดศกึษา
งานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อหาหลักการ แนวคิด แนวทางของการจัดการเรียนรู เพื่อใชประกอบเปนแนวคดิ
การวิจัยคือ       
 2.6.1  งานวิจัยในประเทศ   

นพพร  ทิพยสุวรรณ  (2543, บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
คานิยมทางดานการอนุรักษส่ิงแวดลอมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวิชาสงคมศึกษา

โดยใชการสอนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตรดวยการใชเทคนิคการพัฒนาแบบยั่งยืนกับการสอน

แบบอริยสัจจากการวิจัยพบวานักเรียนที่เรียนดวยการสอนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตรดวยการใช

เทคนิคการพัฒนาแบบยั่งยืนกับนักเรียนที่เรียนดวยการสอนแบบอริยสัจ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีคานิยมทางดานการอนุรักษส่ิงแวดลอมตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

จารุเวศ  ศิริวณิชกุล (2543, บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเร่ืองการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 วิชาพระพุทธศาสนาเรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
และพุทธศาสนสุภาษิตโดยการสอนแบบอริยสัจสี่กับการสอนแบบปกติ โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนทีมีตอการเรียนวิชา
พระพุทธศาสนาเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและพุทธศาสนสุภาษิต โดยสอนแบบอริยสัจสี่ 
กับกลุมตัวอยางจํานวน 60 คน ที่ไดมาจากการสุมตัวอยาง  

ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนโดยการสอน
แบบอริยสัจสี่ สูงกวานักเรียนที่เรียนโดยการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ดานความคิดเห็น
ของนักเรียนกลุมที่เรียนโดยการสอนแบบอริยสัจสี่ นักเรียนสวนใหญเห็นวาการสอนแบบอริยสัจสี่
ทําใหนักเรียนไดฝกการทํางานเปนกลุม มีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนทําใหเขาใจบทเรียน
อยางรวดเร็วและเขาใจตนเองมากขึ้น มีการวางแผนการทํางานและไดรวมกันแสดงความคิด
อยางมีเหตุผล มีความสนุกสนานกับการเรียนและกลาที่จะแสดงออกซึ่งนําไปสูความสนใจในวิชา
พระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น และสามารถนําเอาความรูจากการศึกษาคนควาและประสบการณที่ไดรับ
ไปชวยแกปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบันไดอยางมีสติ 

เกียรติศักดิ์  ชันตะ (2546,  บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรยีน
วิชาพระพุทธศาสนาและคุณลักษณะเพื่อพัฒนาสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการสอน
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แบบอริยสัจสี่กับการสอนตามปกติ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
พระพุทธศาสนาและคุณลักษณะเพื่อพัฒนาสังคมที่ไดรับการสอน แบบอริยสัจสี่กับการสอนตามปกติ
จากกลุมตัวอยางที่เปนกลุมทดลองและกลุมควบคุมกลุมละ 30 คนที่ไดจากการสุมตัวอยางพบวา
ทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนและการวัดคณุลักษณะเพื่อพัฒนาสงัคม

ของการจัดการสอนแบบอริยสัจสี่ หลังทดลองสูงกวาการจัดสอนตามปกติ  
ขวัญชัย  ศรีพรรณ (2546, บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และการใชแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนวิชาพระพทุธศาสนา
โดยใชการสอนแบบอริยสัจกับการสอนแบบกระบวนการกลุมสัมพันธ โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการใชแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จากกลุมตัวอยาง 40 คน มีการทดสอบทางสถิติแบบ t-test  พบวา
มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา
และการใชแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระหวางวิธีสอนแบบอริยสัจกับการสอนและ
กระบวนการกลุมสัมพันธ 

เคน  จันทรวงษ (2546, บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนเรื่องสิ่งแวดลอมในประเทศไทย
ดวยการสอนแบบอริยสัจและการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม จากกลุมตัวอยาง 72 คน แบงเปน
กลุมทดลองสอนแบบอริยสัจ และกลุมทดลองสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม พบวานักเรียนที่เรียน
เร่ืองส่ิงแวดลอมในประเทศไทยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 และมีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
นิภาภรณ  จันทรุณ (2547, บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัย เร่ือง ผลของการจัดการเรียนการสอน

วิทยาศาสตรแบบอริยสัจสี่ที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ
เจตคติเชิงวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จากกลุมตัวอยางจํานวน 17 คน 
โดยมีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และ
เจตคติทางวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนวิทยาศาสตรแบบอริยสัจสี่ พบวา หลังเรียนนักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
สูงกวาเกณฑระดับความพึงพอใจ สวนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเจตคติทางวิทยาศาสตร
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และพบวามีความสัมพันธทางบวก
ระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรกับเจตคติเชิงวิทยาศาสตร และทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร และเมื่อสอนวิทยาศาสตรแบบอริยสัจสี่ใหกับนักเรียนเพศหญิงกับเพศชาย พบวา
ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05    
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ประภาพรรณ  จันทรเพ็ญ (2548, บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่องผลการสอนแบบอริยสัจ
โดยใชเทคนิคคูคิดคูสรางในวิชาสังคมศึกษา ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนและความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียน ที่ไดรับการสอนแบบอริยสัจ
โดยใชเทคนิคคูคิดคูสราง จากกลุมตัวอยาง 38 คน มีการทดสอบทางสถิติแบบ t-test พบวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาและความสามารถในการคิดวิเคราะห หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สมใจ  มีสมวิทย (2548, บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอน
แบบอริยสัจสี่ จากผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอน
แบบอริยสัจสี่หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความสามารถ
ในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบอริยสัจสี่หลังเรียนสูงกวากอนเรียน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
กนิษฐา  ผาโท (2549,  บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอน
แบบอริยสัจสี่ จากกลุมตัวอยางในโรงเรียนบดินเดชา (สิงห สิงหเสนี) 4 จํานวน 40 คน พบวา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบอริยสัจสี่หลังเรียนสูงกวา

กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร
ของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบอริยสัจสี่หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 
วิมลรัตน  โฉมเฉิด (2549, บทคดัยอ) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง ผลการสอนแบบอริยสัจสี่ที่มีตอ

การคิดแกปญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องความรูทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบ
การคิดแกปญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนกับกลุมตัวอยางจํานวน 45 คน 
ที่ไดจากการสุมอยางงาย มีการทดสอบทางสถิติแบบ t-test พบวา การคิดแกปญหาของนักเรียนและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องความรูทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ 
สุเทพ  สัจจนานนท (2549, บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง ผลการสอนแบบอริยสัจสี่ที่มีตอ

การคิดละเอียดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนหนวยบูรณาการเรื่องเศรษฐกิจชมุชน

จังหวัดลพบุรี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนพรหมรังสี จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค
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เพื่อเปรียบเทียบการคิดละเอียดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยการสอนแบบอริยสัจสี่กอนเรียน

และหลังเรียน จากกลุมตัวอยาง 30 คน มีการทดสอบทางสถิติแบบ t-test พบวา หลังการสอน
แบบอริยสัจสี่นักเรียนมีความคิดละเอียด และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 

วีรยุทธ  เลิศพลสถิต (2550, บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง ผลการเรียนรูเรื่องหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบอริยสัจส่ีและกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปาที่มี

ผลตอการเรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยมีจุดประสงคเพื่อ 1)  พัฒนาแผนการจัด 
การเรียนรูวิชาพระพุทธศาสนาเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู

แบบอริยสัจสี่  และจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูระหวาง
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบอริยสัจสี่และกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา  3)  เพื่อศึกษาเจตคติและ
ศึกษาคานิยมพื้นฐานของนักเรียน  4)  เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบอริยสัจสี่ และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา จากกลุมตัวอยาง จํานวน 86  คน
ซ่ึงไดมาดวยวิธีการสุมแบบกลุม ใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลเปนคาเฉลี่ย คารอยละ สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช  

การทดสอบทางสถิติแบบ t-test พบวา ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูงกวา
เกณฑทั้งสองแผน คือแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูอริยสัจสี่มีประสิทธิภาพ 84.18/80.28 และ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปามีประสิทธิภาพ 85.44/80.12  ผลของการใชแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูทั้ง 2 แบบ กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 พบวามีผลการเรียนรูไมแตกตางกัน 
แตมีเจตคติ และคานิยมพื้นฐานที่ดีตอการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
และคาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบอริยสัจสี่และแบบซิปปา มีคาเทากับ 
0.6261 และ 0.6358 แสดงวานักเรียนมีความกาวหนาในการเรียนคิดเปนรอยละ 62.61 และ 63.58 
ตามลาํดับ 

จากการศึกษางานวิจัยในประเทศแสดงใหเห็นวาการนําเอารูปแบบการสอนตามหลักอริยสัจส่ี

มาใชในการสอนไมวาจะเปนวิชาทางวิทยาศาสตร หรือสังคมศึกษา หรือวิชาทางพระพุทธศาสนา 
จะมีผลทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีผลทําใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่พัฒนาทั้งทางดาน
ความคิด เชนการคิดแกปญหา การคิดละเอียด การแกปญหาทางวิทยาศาสตรพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรและเจตคติตอวิทยาศาสตร 
 2.6.2  งานวิจัยของตางประเทศ 

เดวิด ลัสติค (Lustick, David,  2010,  pp. 495-511)  ไดนําเสนอการศึกษา เร่ือง การลําดับ
ความสําคัญของปญหาที่เฉพาะเจาจง ตอการสนับสนุนการใหเหตุผลทางวิทยาศาสตร  ผูศึกษา
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ไดสรุปวามาตรฐานของการศึกษาวิทยาศาสตรจะใชวิธีการสืบสวนสอบสวนเพื่อใหเกิดทักษะ

ทางวิทยาศาสตร ดังนั้นระหวางกระบวนการเรียนการสอน ถาครูเตรียมปญหาที่เฉพาะเจาะจง
ใหนักเรียนศึกษา พรอมกับการที่ครูใหคําแนะนําและเปดโอกาสใหนักเรียนรวมกันสนทนา 
ไดเห็นความสําคัญของปญหาอยางตรงประเด็น จะมีผลทําใหเกิดความสําเร็จของการพัฒนาทักษะ
ทางวิทยาศาสตรใหกับนักเรียน 

สอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักอริยสัจส่ีที่ใหความสําคัญกับการพิจารณา

ปญหา และตระหนักถึงความสําคัญนั้นจนตองตั้งสมมติฐานหาสาเหตุเพื่อเขาสูขั้นตอนของการศึกษา
รวบรวมทดลอง หาคําตอบและเสนอแนวทางแกไขปญหาตอไป 

ชิงหุย จาง (Chen,Ching – Huei, 2010,  pp. 292-303) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การกระตุน
การแสวงหาความรูและทักษะการแกปญหาของการบรูณาการการสอนบนเว็บรวมกับการปฏิบัติการสอน 
ผูวิจัยทําการศึกษากับนักศึกษาที่เรียนวิชาครูจํานวน  84  คน ในบริบทของการเรียนการสอนในเนื้อหา
เกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตรสังคม ที่มีความแตกตางกัน ระหวางการเรียนแบบบูรณาการบนเว็บ และ
การเรียนโดยการกระตุนใหมีการปฏิบัติการ ตอการแสวงหาความรูและทักษะการแกปญหาโดยตรง 
พบวาถาไดใหเรียนบนเว็บอยางเดียว จะไมสามารถแสดงออกซึ่งความรูและทักษะการแกปญหาได
และในทํานองเดียวกันถาใหนักศึกษาเรียน ดวยวิธีบูรณาการบนเว็บ ควบคูไปกับการเรียน
โดยมีการปฏิบัติการดวย จะทาํใหมีการแสดงออกซึ่งความรูและทักษะการแกปญหาได 

จะเห็นไดวาการจัดการเรียนการสอนโดยมุงที่จะใหผูเรียนแกปญหาใดๆ แลว ผูเรียน
จะตองลงมือปฏิบัติ และเขาถึงปญหาโดยตรงจึงจะสามารถแสดงออกซึ่งทักษะการแกปญหาและ
เกิดองคความรูได สอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักอริยสัจส่ีที่มีขั้นตอนของการให
ผูเรียนไดสัมผัสและเขาถึงปญหา จึงจะสามารถหาหนทางเลือกในการแกปญหาได 

เจ ดาเนียล เฮาวส (House, J.Daniel, 2008,  p. 259)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง ผลของการใชกลยุทธ
การสอนในชั้นเรียนและเจตคติตอวิทยาศาสตรตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียน

ในโรงเรียนขั้นพื้นฐานในประเทศญี่ปุน มีหลักฐานที่พิสูจนไดวา เจตคติตอวทิยาศาสตรของนักเรียน
และกลยุทธการสอนในชั้นเรียนมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การศึกษาครั้งนี้ถูกออกแบบ
ดวยการทดสอบความสัมพันธระหวางเจตคติตอวิทยาศาสตรของนักเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียนระดับพื้นฐานในประเทศญี่ปุน ขอมูลของนักเรียน
ที่นํามาวิเคราะหประกอบดวย นักเรียนจํานวน 4,006 คนจากประชากรในโครงการ Trends in 
Mathematics and Science Study (TIMSS 2003) อายุ 9 ขวบในประเทศญี่ปุน  

การศึกษาครั้งนี้ใชเทคนิคการประเมินตัวแปรดวยแผนการสุมตัวอยางแบบซับซอน พบวา
กิจกรรมการเรียนแบบรวมมือ และกิจกรรมการเรียนแบบมีกลยุทธ มีความเกี่ยวเนื่องกันทางบวกกบั
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ผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร นอกจากนี้ ยังพบวาเจตคติตอวิทยาศาสตรของนักเรียน ยังมีความสัมพันธ
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยางมีนัยสําคัญ ซ่ึงเกิดขึ้นหลังจากที่มีการกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน 
นักเรียนที่มีเจตคติตอวิทยาศาสตรทางบวกมีคะแนนจากผลการทดสอบสูงกวานักเรียนที่มีเจตคติตอ

วิทยาศาสตรทางลบ ผลการทดสอบชี้ใหเห็นวาเจตคติตอวิทยาศาสตรของนักเรียน และกลยุทธของ
กิจกรรมการเรียนการสอนสามารถใชเปนตัวกระตุนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 

จะเห็นไดวาการจัดการเรียนการสอนไมวาจะเปนการสอนแบบใด ความสัมพันธของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นและเจตคติที่ดีตอรายวิชาที่เรียน เมื่อเกิดขึ้นกับตัวผูเรียนแลวนับไดวา
เปนการสอนประสบผลสําเร็จในการสอน   

คูมา ลักซแมน (Laxman, Kumar, 2010,  pp. 513-526) ไดสรุปการศึกษาเรื่อง การประยุกต
กรอบแนวความคิดที่สําคัญ ของกลยุทธการแสวงหาความรูในการจัดการเรียนการสอนแบบใชปญหา
เปนฐาน  พบวา การสอนโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based learning, PBL) เปนวิธีการ
จัดการเรียนการสอนที่เหมาะกับการคนพบและการแกปญหา การศึกษาจากกลุมตัวอยาง 25 คน
จากประชากรที่เปนนักเรียนชั้นปที่ 1 พบวาการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL ถามีการชี้แจงหัวขอ
ของปญหา วิธีการ หรือทักษะการคนควาหาขอมูลในอินเทอรเน็ต ตามแผนการสอนที่ดีแลว จะทําให
นักเรียนไดขอมูลและนําขอมูลมาใชในการแกปญหาได ในทางกลับกันการกําหนดปญหาไมดี 
มีโครงสรางของปญหาซับซอนนักเรียนก็ไมสามารถคนควาขอมูลได ดังนั้นนักเรียนจําเปนตองไดรับ
การสอนจากแผนการสอนที่ชัดเจน และมีการกําหนดปญหาใหคนควา จึงจะสามารถแสดงออกถึง
ความสามารถในการแกปญหาได 

สอดคลองกับแผนการจัดการเรียนรูตามหลักอริยสัจส่ีซ่ึงเปนแผนการจัดการเรียนรูที่มี

ขั้นตอนของการวิเคราะหปญหาอยางชัดเจน ดังนั้นนักเรียนจะเขาถึงและเขาใจปญหาจนสามารถ
แกไขปญหาได 

จากการศึกษางานวิจัย จากตางประเทศ สรุปไดวาการจัดการเรียนการสอนไมวาจะเปน
การจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นใดๆ ส่ิงที่ตองคํานึงถึงคือการวางแผนการจัดการเรียนการสอน
ที่มีกลยุทธและมีรูปแบบการสอนโดยเนนใหผูเรียนมีบทบาทตอการเรียนรู พรอมกับการแนะนํา
แนะแนวของครูผูสอน การวัดผลประเมินผลที่เหมาะสม รวมถึงการคํานึงถึงเจตคติของการเรียนรู
ที่มีตอรายวิชานั้นๆ เปนสําคัญ จะมีผลทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีเจตคติที่ดี
เกดิขึ้นดวย 

จากการศึกษา ทฤษฎี หลักการจากหนังสือ เอกสาร วารสาร บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
สรุปไดวา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ไดพัฒนาใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ 
พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
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พ.ศ. 2545  ในสวนของการเรียนรูดานวิทยาศาสตรนั้นตองใหเกิดทั้งความรู ทักษะและเจตคติ
ดานวิทยาศาสตร รวมทั้งความรูความเขาใจและประสบการณเรื่องการจัดการ การบํารุงรักษาและ
การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน ดังนั้นการเรียนการสอน
วิทยาศาสตรจึงมุงเนนใหผูเรียนไดเปนผูเรียนรู และคนพบดวยตนเองมากที่สุด โดยผูเรียนมีสวนรวม
ในการเรียนทุกขั้นตอนมีกิจกรรมหลากหลายทั้งเปนกลุมและรายบุคคลโดยอาศัยแหลงเรียนรู

ที่เปนสากลและทองถ่ินโดยผูสอนมีบทบาทในการวางแผนการเรียนรู กระตุน แนะนํา ชวยเหลือ
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 

ผูวิจัยจึงเลือกรูปแบบการสอนตามหลักอริยสัจสี่ซ่ึงเปนวิธีการสอนที่มีกิจกรรมการเรียน

การสอน ที่ผูเรียนมีบทบาทในการตระหนักถึงปญหาใชกระบวนการคิด แสดงความคิดเห็นปฏิบัติการ 
เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหเปรียบเทียบจนสามารถสรุปเปนแนวทางแกไขปญหาของปญหาสิ่งแวดลอม 
หรือสามารถนําไปประยุกตใชกับการแกปญหาดานอื่นๆ ไดประกอบดวยข้ันตอนดังนี้   

 1)  ขั้นทุกข หมายถึงใหนักเรียนเผชิญกับปญหาจากสถานการณตางๆ แลวพิจารณา
กําหนดเหตุของปญหานั้น 

 2)  ขั้นสมุทัย หมายถึง ใหนักเรียนคาดคะเนสาเหตุของปญหาเพื่อกําหนดเปนหลักเกณฑ
ในการแกไข 

 3)  ขั้นนิโรธ หมายถึง ใหนักเรียนกําหนดเปาหมายที่หมดปญหาขอสงสัย และ
เก็บรวบรวมขอมูลที่หลากหลาย เพื่อใชแกปญหาจากสาเหตุที่คนพบในขั้นสมุทัย วิเคราะหถึง
ผลที่จะไดรับ โดยการศึกษาคนควาจากแหลงเรียนรู ตลอดจนการทดลองใหเห็นประจักษซ่ึงคําตอบ 

 4)  ขั้นมรรค หมายถึง ใหนักเรียนคิดวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลที่รวบรวมได
ในขั้นนิโรธ เลือกวิธีการที่ดีที่สุดที่สามารถทําใหแกปญหาได สรุปวิธีการที่ไดผลนั้นและนําไปเปน
แนวทางในการปฏิบัติเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวในขั้นนิโรธ และนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
ตอไป 


