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 ส่ิงตาง ๆ หรือเร่ืองตาง ๆ มีสวนประกอบทีแ่ตกตางกนั 3 องคประกอบ (หรือ 3 สวนหรือ 3 มิติ
หรือ 3 ลักษณะ) ส่ิงหรือเร่ืองดังกลาวอาจอยูในระดับมหัพภาค (Macro) หรือระดับจลุภาค (Micro) ดังจะ
ยกตวัอยางในดานตาง ๆ ตอไปนี้ โดยยกตวัอยางดานละ 1 ตัวอยาง 
 1. ดานคณิตศาสตร 
  คณิตศาสตรเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับจํานวน (Number) จํานวนตาง ๆ สามารถเขียนตําแหนง
ลงในเสนจํานวน (Number line) เสนจํานวนมีสวนประกอบ 3 สวน คือสวนที่เปนบวก (+) เปนลบ (-) และ
เปนศูนย (0) ดังในแผนภาพ 
 

h 
      -         0     + 
 

แผนภาพที่ 1 แสดงเสนจํานวน 
      สวนที่เปน + และสวนที่เปนลบ ตางก็มขีอบเขตมากกวาสวนที่เปนศนูย ซ่ึงมีเพยีงจดุเดยีว 
 2. ดานสงัคมศาสตร
  ประเทศตาง ๆ ในโลกจําแนกออกเปนกลุมได 3 กลุม คือ โลกกลุมท่ี 1 หรือโลกที่พัฒนาแลว 
โลกกลุมท่ี 2 หรือโลกสังคมนิยม และ โลกกลุมท่ี 3 หรือโลกที่กําลังพัฒนา กลุมท่ี 1 ไดแก สหรัฐอเมริกา   
แคนาดา ยุโรป (ตะวันตก กลาง เหนือ และใต) ออสเตรเลีย ญ่ีปุน ฯลฯ กลุมท่ี 2  ไดแก ยุโรปตะวันออก   
สหภาพโซเวยีต จีน เกาหลีเหนือ คิวบา ฯลฯ กลุมท่ี 3 ไดแก เอเซียตะวันออกเฉยีงใต (เชน ไทย อินโดนีเซีย) 
เอเชียใต (เชนอินเดีย) แอฟริกาสวนใหญ ฯลฯ 
 3. ดานเชื้อชาติมนุษย
  ชนชาติตาง ๆ ในแงของเชื้อชาติมี 3 กลุม คือ พวก คอเคซอยด พวก นกิรอยด  และพวก 
มองโกลอยด พวก คอเคซอยด หรือพวกผิวขาวคือพวกที่เราเรียกวาฝรั่ง สวนใหญอยูในทวีปยุโรป และ
สหรัฐอเมริกาเหนือ พวกนิกรอยด หรือพวกผิวดํา ที่เราเรยีกวานิโกร สวนใหญอยูในทวีปแอฟรกิา  
นิวกนิี พวกมองโกลอยด หรือพวกผิวเหลือง สวนใหญอยูในทวีปเอเซยี 
 



 4. ดานเศรษฐศาสตร
  ในการคาขายแตละครั้ง อาจเกิดผลไดในลักษณะใดลักษณะหนึ่งใน 3 ลักษณะ คือ  
กําไร  ขาดทุน หรือ เทาทุน ถาลงทุนไปแลวขายไดมากกวาที่ลงทุนเรียกวา กําไร ถาลงทุนไปแลว 
ขายไดตํากวาที่ลงทุนเรียกวา ขาดทุน แตถาลงทุนไปแลวขายไดไมตางไปจากที่ลงทนุ เรียกวา เทาทุน 
 5. ดานศาสนา
  ศาสนาประกอบดวยองคประกอบ 3 องคประกอบ คือ ศาสดา  คําสอน  และ สาวกศาสดา คือ 
ผูใหกําเนิดศาสนาเชนพระพุทธเจาเปนศาสดาของพุทธศาสนา แตละศาสนาจะมี  
คําสอน ที่ศาสดาเปนผูคิดคนและเผยแพรใหคนประพฤตปิฏิบัติเพื่อความสงบสุขของตนเองและสังคม และ
แตละศาสนาจะม ีสาวก ซ่ึงเปนผูสืบศาสนาทําการปฏิบัติและเผยแพรคาํส่ังสอนในศาสนานั้น 
 6. ดานการวดัผล
  การวัดผลที่ครบวงจร จะมี 3 องคประกอบ คือ วัดผลกอนเรียน (Pre-evaluation) วัดผล
ระหวางเรียน (Formative evaluation) และ วัดผลหลังเรียน (Summative evaluation) การ วัดผลกอนเรียน 
เปนการวดัผลที่กระทํากอนมีการเรียนการสอน เพื่อทราบพื้นฐานผูเรียนหรือทราบสถานภาพของผูเรียนใน
ดานการเรียนรูในเรื่องหรือวชิานั้น ณ จุดเริม่ตนกอนที่จะจัดใหมีการเรียนการสอน การวัดผลระหวางเรียน 
เปนการวดัผลระหวางที่มกีารเรียนการสอนในเรื่องนัน้หรือวชิานั้น เพือ่ทราบวาผูเรียนบรรลุจุดประสงค
ตามที่กําหนดไวหรือไม สวนการ วัดผลหลังเรียน เปนการวัดผลหลังจากที่เรียนเร่ืองนั้นหรือวิชานัน้แลว 
เพื่อทราบวาผูเรียนเกดิการเรยีนรูในเรื่องนัน้หรือวิชานั้น ทั้งหมดเพยีงใด 
 7. ดานระบบของสิ่งตาง ๆ   
  ระบบ (System) ของสิ่งตาง ๆ มี 3 องคประกอบ คือสวนที่เปน ตัวปอน (Input) สวนที่เปน 
กระบวนการ (Process) และสวนที่เปนผลผลิต  (Output) ตัวอยางเชนในระบบของการเรียนการสอน ตัว
ปอน ไดแกนักเรียน ครู ส่ือการเรียน  และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น (เชน โตะ หลอดไฟ ฯลฯ) กระบวกการ 
ไดแก กิจกรรมในการเรยีนการสอน การแนะแนว การบริหาร ฯลฯ ผลผลิต ไดแก ผลที่เกิดกับนกัเรียน เชน 
การมีความรู การมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงจากผลของการเรียนการสอน การมีทักษะใหม ๆ  ฯลฯ 
 8. ดานสิง่ของทั่วไป
  ดานนี้จะยกตวัอยางองคประกอบภายนอกของเหรียญ ซ่ึงสามารถขยายใชกับสิ่งอ่ืน ๆ  อีก
มากมาย 
  องคประกอบภายนอกของเหรียญ มี 3 สวน คือ สวนที่เรียกวา หัว  กอย และสวนที่เปนขอบ
เหรียญ ซ่ึงไมสามารถจัดไดวาเปนหัวหรือเปนกอย ในการโยนเหรยีญแตละครั้งโดยทัว่ไปจะออกหวัหรือ
ออกกอย ทั้งนีเ้พราะมีพื้นที่มากกวาและโครงสรางที่เอื้อกวาสวนทีเปนขอบ ปรากฏการณนี้คลายกบัปริมาณ
ของจํานวนบวก ลบ และศูนยในเสนจํานวนที่กลาวมาแลว 
 



 9.  ดานการพจิารณาประโยชนของสิ่งตาง ๆ
  ส่ิงตาง ๆ อาจเปนประโยชน เปนโทษ หรือไมมีผลกระทบใด ๆ ตอเราได ขึ้น 
กับวาจะเกี่ยวของหรือเรานําส่ิงนั้นไปใชในลักษณะใด ตัวอยางเชน มดี ถาวางไวเฉย ๆ ก็ไมมีผลกระทบตอ 
เรา ถานําไปใชตัด หั่น ปอก ผักผลไม เพื่อทําเปนอาหารก็นับวาเปนประโยชน  ถานําไปใชแทงกันก็นับวา
เปนโทษ (สําหรับคนถูกแทง) ไฟ ถาเกิดไฟที่อ่ืนก็อาจไมมีผลกระทบตอเรา ถาเรา ถาใชไฟทําการหงุตม
อาหารก็นับวาเปนประโยชน ถาเกิดไฟไหมบานก็นับวาเปนโทษ ลักษณะทีก่ลาวมานี้ช้ีถึงวาประโยชนของ
ส่ิงตาง ๆ ตอเรา จําแนกไดเปน 3 ลักษณะหรือ  3 องคประกอบ 
 10.  ดานอารมณ
  มนุษยเราอาจมีอารมณในลักษณะใดลักษณะหนึ่งใน 3 ลักษณะ คือ ที่เปนสุข  
เปนทุกข หรือ วางเฉย  อารมณเปนสขุมักเกิดขึ้นเมื่อไดรับการตอบสนองความตองการตามที่มุงหวังไว 
หรือเกินกวาทีค่าดหวังไว  อารมณเปนทุกข มักเกดิขึ้นเมือ่ไดรับการตอบสนองต่ํากวาที่มุงหวัง หรือไม
ไดรับการตอบสนองตามที่มุงหวัง การวางเฉย มักเกิดขึ้นเมื่อไมไดมุงหวังในเรื่องนั้น และไมไดรับการ
ตอบสนองในเรื่องนั้นเชนกนั 
 11.  ดานเวลา 
  ในจุดหนึ่งหรอืช่ัวขณะหนึ่งของชีวิต จะพจิารณาชวงเวลาไดเปน 3 ชวงหรือ 3 สวนคอื อดีต  
ปจจุบัน  และ อนาคต   อดีต เปนสวนที่ผานมาแลว อาจผานมาเพียง แวบเดยีวหรือเปนเวลานานมาก   
ปจจุบัน เปนสวนที่เปนอยูในขณะทีพ่ิจารณาอยูนัน้   อนาคต เปนสวนที่กําลังจะคืบคลานเขามา และที่จะ
เกิดขึ้นในวันขางหนา โดยท่ัวไปแลวขอบเขตของสวนที่เปนอดีตและอนาคตจะมีมาก สวนที่เปนปจจุบันจะ
มีจุดเดยีว (ในแตละครั้งที่พจิารณา) ลักษณะคลาย ๆ กบักรณีบวก ลบ กับศูนย ในเสนจํานวนที่ไดกลาว
มาแลว 
 การจัดสวนประกอบของสิ่งตาง ๆ เปน 3 องคประกอบ ตามทฤษฎี 3 องคประกอบนี้จะชวยให
เกิดความเขาในในสิ่งนั้นไดงาย เอื้อตอการเรียนรูเร่ืองนัน้ ชวยใหมองสิ่งตาง ๆ ไดละเอียดมากขึ้น และเมื่อ
นําทฤษฎีนี้ไปพิจารณาสิ่งตาง ๆ หรือเร่ืองราวตาง ๆ นอกเหนือจากที่ระบุมานี้ อาจชวยใหไดความรูที่
นาสนใจมากกวาการขาดทฤษฎีพิจารณา และยังชวยพัฒนาความสามารถในการคิดวเิคราะห ซ่ึงเปน
ความสามารถที่สําคัญตอการแกปญหา ตอการเรียนรูส่ิงตาง ๆ 
 หมายเหตุ  คําวาทฤษฎีในทีน่ี้ยึดตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 
2525 ที่ ใหความหมายไววา “น. ความเหน็ ; การเพิ่ม, การเห็นดวยใจ ; ลักษณะที่คิดคาดเอาตาม 
หลักวิชา เพื่อเสริมเหตุผลและรากฐานใหแกปรากฎการณหรือขอมูลในภาคปฏิบัติ ซ่ึงเกิดขึ้นมา 
อยางมีระเบยีบ 
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