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การวิจยันีม้ีวตัถปุระสงคเ์พ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและเปรียบเทียบความสามารถ

ในการแกปั้ญหา สาระพระพุทธศาสนาของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ไดร้บัการจดัการเรียนการสอนตาม
แบบ BIM กบัการจดัการเรียนการสอนแบบปกติ กลุ่มตวัอย่างคือนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 โรงเรียนวดัเขียน
เขต จ านวน 2 หอ้ง หอ้งละ 42 คน โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยใน
การสุ่ม และจับสลากเพื่อแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เครื่องมือวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนการ
สอนตามแบบ BIM  2) แผนการจดัการเรียนการสอนตามแบบปกติ 3) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
สาระพระพุทธศาสนา และ 4) แบบทดสอบความสามารถในการแกปั้ญหา วิเคราะหผ์ลดว้ยค่ารอ้ยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ t-test (Independent Samples) ผลการวิจยัพบว่า 1) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนชัน้ที่ไดร้บัการจัดการเรียนการสอนตามแบบ BIM มีค่าเฉล่ีย 21.57 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียนท่ีไดร้บัการจดัการเรียนการสอนแบบปกติ มีค่าเฉล่ีย 18.90 โดยผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า กลุ่มที่
ไดร้บัการจดัการเรียนการสอนตามแบบ BIM มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสงูกว่ากลุ่มท่ีไดร้บัการจัดการเรียนการ
สอนแบบปกติ อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2)ความสามารถในการแกปั้ญหา กลุ่มที่ไดร้บัการจดัการ
เรียนการสอนตามแบบ BIM มีค่าเฉล่ีย 38.02 และกลุ่มที่ไดร้บัการจัดการเรียนการสอนแบบปกติมีค่าเฉล่ีย 
31.55 โดยผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า กลุ่มที่ไดร้บัการจดัการเรียนการสอนตามแบบ BIM มีความสามารถ
ในการแกปั้ญหาสงูกว่ากลุ่มที่ไดร้บัการจดัการเรียนการสอนแบบปกติ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
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The purposes of the research are as follows: (1) to compare the learning achievement 

of Prathom Suksa Five students on the subject of Buddhism, between BIM learning and traditional 
learning; (2) to compare the problem-solving abilities in Buddhism between BIM learning and 
traditional learning. The sample, selected by a cluster random sampling technique, consisted of two 
rooms and 42 Prathom Suksa Five students from Wat Khiankhet school in each room. The 
instruments used for gathering data consisted of the following: (1) BIM lesson plans; (2) traditional 
lesson plans; (3) a Buddhism achievement test; and (4) a problem-solving ability test. The data were 
analyzed by mean, standard deviation and a t-test (Independent Samples). The results of the study 
were as follows: (1) the analysis of the BIM learning achievement was 21.57 by mean and the 
analysis of traditional learning achievement was 18.90 by mean. The results of the hypothesis testing 
shows that the learning achievement of the students with BIM was higher than traditional learning 
with a significant difference at a level of .01; (2) the analysis of the problem-solving abilities of 
students in Buddhism in BIM learning was 38.02 by mean and the analysis of the problem-solving 
abilities of students in Buddhism in traditional learning was 31.55 by mean. The results of hypothesis 
testing showed that the problem-solving abilities of students in Buddhism in BIM was higher than the 
problem-solving abilities of the students in terms of Buddhism in traditional learning with a significant 
difference at a level of .01. 
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บทที ่1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

การจดัการศกึษาในปัจจุบนัตอ้งมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนมีทกัษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อใหม้คีวามรู้
และทักษะที่จ  าเป็นในการใชช้ีวิต ประกอบดว้ยทักษะที่เรียกตามค าย่อว่า 3Rs + 8Cs ซึ่งไดแ้ก่ 
อ่านออก (Reading) เขียนได ้(WRiting) คิดเลขเป็น (ARithmetics) Critical Thinking & Problem 
Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา)  Creativity & 
Innovation (ทั ก ษ ะด้ าน ก ารส ร้า งส รรค์  แ ล ะน วัต ก รรม )  Collaboration, Teamwork & 
Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า) Cross – cultural 
Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์) Communications, 
Information & Media Literacy (2-3 ภาษา) (ทักษะดา้นการสื่อสาร สารสนเทศ และรูเ้ท่าทันสื่อ) 
Computing & Media Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร ์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร) Career & Learning Self-reliance (ทักษะอาชีพ และทกัษะการเรียนรู)้ Change (ทักษะ
การเปลี่ยนแปลง) (วิจารณ์ พานิช, 2556, น.16) ดังนัน้การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ครูตอ้ง
สรา้งกิจกรรมให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ต้องส่งเสริมทักษะทุกด้านให้เกิดกับผู้เรียน 
โดยเฉพาะทกัษะการแกปั้ญหา เพราะการแกปั้ญหา เป็นทกัษะที่ส  าคญัอย่างหนึ่งของมนุษย ์และ
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 จะเห็นไดว้่ามุ่งให้
คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม น าความรูแ้ละความสามารถไปปรับใช้ในการ
ด าเนินชีวิตได ้แต่ปัจจุบันยังพบปัญหาที่ส  าคัญและน่าเป็นห่วงไม่แพ้กัน คือ ปัญหาที่เด็กท าผิด
กฎหมาย ไดแ้ก่การท ารา้ยร่างกายกัน การลักขโมยของ การยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด และความผิด
เก่ียวกับเพศสมัพันธ์ ซึ่งสาเหตุอาจเริ่มจากการถูกชักจูงจากเพื่อน การด่ืมเหลา้ การสูบบุหรี่ เป็น
ตน้ (ส านกังานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2558)  

จากที่กล่าวขา้งตน้และสภาพปัญหาสะทอ้นใหเ้ห็นว่า เยาวชนไทยยังบกพร่องในเรื่อง
ของการคิดการตัดสินใจท าในสิ่งที่ถูกตอ้ง ขาดการยับยั้งชั่งใจในการกระท าต่างๆ ขาดคุณธรรม
จรยิธรรมดว้ย และเมื่อคณุธรรมจรยิธรรมลดลงไป ก็จะท าใหศ้าสนาพทุธเสื่อมถอยไปจากประเทศ
ไทยเหมือนกนั ดงันัน้ควรมุ่งส่งเสริมจดัการเรียนรูว้ิธีที่สามารถพฒันาความคิด และความสามารถ
ในการแกปั้ญหาใหน้กัเรียน เพราะหากนกัเรียนมีกระบวนการคิดที่สามารถแกปั้ญหาต่างๆในการ
ด าเนินชีวิตได ้ปัญหาในสงัคมก็จะลดนอ้ยลง และสงัคมมีความน่าอยู่มากขึน้ ดังนัน้ครูผูส้อนจึง
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ควรส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีคณุธรรม จริยธรรม และคิดแกปั้ญหาได ้โดยใชก้ระบวนการที่หลากหลาย
อย่างต่อเนื่อง ไดแ้ก่ การเปิดโอกาสใหเ้ด็กไดแ้สดงความคิดเห็นและตดัสินใจ ฝึกใหเ้ด็กเป็นคนช่าง
สงัเกต จัดสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศที่เอือ้ต่อการพัฒนาการคิดแกปั้ญหา ฝึกทักษะการคิด
แก้ปัญหาในรูปแบบต่างๆ เช่น ใหเ้ด็กวิเคราะห์จากบทความ ภาพสื่อต่างๆ หรือสถานการณ์ที่
ก าหนด โดยเฉพาะสถานการณ์ที่ใกลเ้คียงกับความจริง ฝึกใชเ้หตุผลในการแก้ปัญหา วิเคราะห์
ปัญหา และแกปั้ญหาในสถานการณท์ี่หลากหลายได ้(จินตนา ธนวิบูลยช์ัย, 2559) ซึ่งสอดคลอ้ง
กับบรุนเนอร ์(Bruner, 1971, p.201) กล่าวว่า นักเรียนจะสามารถคิดแก้ปัญหาได้ ก็ต่อเมื่อ
นกัเรียนเกิดการเรียนรูจ้ากการพบเจอปัญหาในสถานการณต่์างๆ แลว้น าความรูค้วามสามารถนัน้
ไปประยกุตใ์ชก้บัปัญหาในสถานการณใ์หม่ 

ดังนั้น ควรใหค้วามส าคัญกับวิชาพระพุทธศาสนา เพราะจะท าใหผู้เ้รียนเกิดคุณธรรม 
จรยิธรรม และน าไปปรบัใชใ้นการด าเนินชีวิตได ้แต่ปัจจบุนัการเรียนวิชาพระพทุธศาสนาสว่นใหญ่
เป็นรูปแบบการบรรยาย การสอนส่วนใหญ่จะสอนโดยใชต้ าราและเน้นการท่องจ า ขาดการน า
เทคนิคและวิธีการสอนแบบต่างๆมาจดัการเรียนรู ้และมีสภาพแวดลอ้มที่ไม่สง่ผลใหเ้กิดการเรียนรู ้
รวมทัง้ผูเ้รียนยงัไม่ใหค้วามส าคญักบัพระพุทธศาสนา ขาดการคิดแกปั้ญหาในการน าหลกัธรรมที่
มีคุณค่าไปใช้ในการด าเนินชีวิต (เบญจวรรณ ภูตินันท์, 2560, น.3) กล่าวว่า การสอนสาระ
พระพุทธศาสนายังพบปัญหาต่างๆมากมาย เนื่องจากเป็นวิชาที่มี เนือ้หาสาระกวา้ง เช่น ประวัติ
ศาสดาของแต่ละศาสนา หลกัธรรมของแต่ละศาสนา จึงท าใหก้ารเรียนการสอนส่วนใหญ่เป็นแบบ
บรรยาย เพราะฉะนัน้จะใชว้ิชาพระพทุธศาสนาเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมให้
เกิดขึน้กบัผูเ้รียนนัน้ไดย้าก ในปัจจุบนัมีวิธีการสอนที่เหมาะสมกบัสาระพระพทุธศาสนาหลายวิธี 
วิธีที่เหมาะสมกับสาระพระพุทธศาสนา คือ พุทธวิธี เพราะเก่ียวขอ้งกับหลักค าสอน ขอ้คิดของ
พระพุทธเจา้มาประยุกตใ์ชใ้นขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้ ช่วยผูเ้รียนเกิดการเรียนรูด้ว้ยตนเอง แต่
การจดัการศึกษาไม่ไดจ้ัดเพียงเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดองคค์วามรูเ้พียงอย่างเดียว ควรจดัใหผู้เ้รียนเกิด
การพฒันาใหค้รอบคลมุทกุดา้น 

นอกจากนี ้นักวิจัยประจ าสถาบันวิจัยพุทธศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  (มจร) (กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์ , 2558)ได้เปิดเผยว่า การจัดการเรียนสอนวิชา
พระพุทธศาสนาในสถานศึกษาหรือในโรงเรียนนั้น  มีความส าคัญอย่างยิ่ ง  แม้ว่าวิชา
พระพุทธศาสนาไดป้รากฏอยู่ในเนือ้หาสาระหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน เพื่อปลกูฝัง
จริยธรรมคณุธรรมใหก้บันกัเรียน แต่โรงเรียนส่วนใหญ่ยงัประสบความลม้เหลวในการจดัการเรียน
การสอนวิชาพระพุทธศาสนา เพราะวิธีสอนส่วนใหญ่มุ่งสอนเนือ้หาสาระตามแบบเรียนมากกว่ า
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การสอนใหรู้ถ้ึงแก่นของพระพทุธศาสนา นกัเรียนไม่สามารถจดจ าเนือ้หาสาระไดท้ัง้หมด ขาดการ
คิดวิเคราะห ์และไม่สามารถน าหลกัธรรมไปสูก่ารปฏิบติัได ้และยงัพบปัญหาเก่ียวกบัการสอนวิชา
พระพทุธศาสนาในโรงเรียน ไดแ้ก่ การไม่เขา้ใจเนือ้หาสาระที่ปรากฏในหลกัสตูร ปัญหาเก่ียวกับวิธี
สอนที่ เข้าใจง่ายที่ เหมาะสมกับนักเรียน ทัศนคติของนักเรียนที่ ไม่สนใจในการเรียนวิชา
พระพทุธศาสนาเท่าที่ควร จึงส่งผลใหก้ารสอนในโรงเรียนไดผ้ลนอ้ย และมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
ที่ลดนอ้ยลง เด็กไม่สามารถน าหลกัธรรมไปสู่การปฏิบติัไดจ้รงิ  ซึ่งสอดคลอ้งกบัปัญหาที่ผู ้วิจยัและ
เพื่อนครูที่สอนวิชาสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนวดัเขียนเขต อ าเภอธัญบุรี จงัหวัด
ปทุมธานีพบว่า จากการรายงานคะแนนของนักเรียนวิชาสังคมศึกษา สาระพระพุทธศาสนา 
นกัเรียนมีคะแนนต ่ากว่าเกณฑท์ี่ก าหนดไว ้คือ รอ้ยละ 80 ซึ่งนกัเรียนท าไดเ้พียงรอ้ยละ 70.59 ซึ่ง
ต ่ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้อยู่ร ้อยละ 9.41 และจากการประเมินผลการเรียนรู้ พบว่า สาระ
พระพุทธศาสนา เป็นสาระการเรียนรูท้ี่ตอ้งไดร้บัการปรบัปรุงมากที่สุด เนื่องจาก ผูเ้รียนยังขาด
ความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องพระพุทธศาสนา ดังนั้นครูผูส้อนในวิชาพระพุทธศาสนา ควรจัดกา ร
เรียนการสอนใหเ้หมาะสมกบัเนือ้หาสาระ เลือกใชว้ิธีสอนที่เขา้ใจง่าย เหมาะสมกับผูเ้รียน ท าให้
ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจถึงแก่นแทข้องหลกัธรรมได ้

ซึ่งการจัดการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ครบทุกด้าน เพื่อให้ผู ้เรียนคิด
แกปั้ญหาต่างๆไดแ้ละน าไปประยุกตใ์ชใ้นการด าเนินชีวิตไดอ้ย่างเหมาะสม คือการจัดการเรียน
การสอนแบบ BIM (Buddhist Instruction Model) หรือการจัดการเรียนการสอนแบบพุทธะ เป็น
การจดัการเรียนรูต้ามธรรมชาติ เพื่อใหผู้เ้รียนมีลกัษณะของการเป็นคนดี มีความรู ้ความสามารถ  
โดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาดว้ยสติ ดว้ยปัญญา ดว้ยเหตผุล และมุ่งมั่นสืบสาวราวเรื่องใหถ้ึงตน้
ตอของปัญหาดว้ยตนเองตามความจริง (กิตติชยั สธุาสิโนบล, 2559) และยงัเป็นวิธีสอนที่คลา้ยกบั
วิธีสอนแบบพุทธวิ ธี  คือเป็นการจัดการเรียนการสอนโดยการน าห ลักธรรมที่ส  าคัญทาง
พระพุทธศาสนา มาพัฒนาเป็นรูปแบบการสอน โดยจดัขัน้ตอนการสอนเป็น 5 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้
ที่1 ขั้นสรา้งศรทัธา ผู้สอนมีบุคลิกภาพที่ดี ใชเ้สียงนุ่มนวล จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับ
เนือ้หา กระตุน้ใหผู้เ้รียนเห็นถึงคุณประโยชนข์องเรื่องที่เรียน เป็นขัน้ที่ท าใหผู้เ้รียนเกิดพฤติกรรม
ตามหลกัธรรมปรโตโฆสะ (กลัยาณมิตร) คือผูเ้รียนมีความรูส้ึกมั่นคง อบอุ่นจิตใจทัง้เรื่องเรียนและ
เรื่องส่วนตัว เกิดความศรทัธา เคารพเชื่อฟังครูผูส้อน ขัน้ที่2 ขัน้ปัญญาวฒุิธรรม เป็นการก าหนด
กฎเกณฑใ์นการเรียน เตรียมกิจกรรมการเรียน เป็นขัน้ที่ท าใหผู้เ้รียนเกิดพฤติกรรมตามหลกัธรรม
อิทธิบาท 4 คือผูเ้รียนช่วยกันใชปั้ญญา หาวิธีการหรือขอ้ตกลงที่จะท าใหก้ารเรียนในชั่วโมงนั้น
ประสบความส าเรจ็ได ้ขัน้ที่3 ขัน้พฒันาปัญญา ผูส้อนส่งเสริมใหผู้เ้รียนใชก้ระบวนการคิดโดยแยบ
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คาย (โยนิโสมนสิการ) ใชค้วามคิดตามหลกัความเป็นจริง หลกัอริยสจั 4 พรหมวิหาร 4 โดยผ่าน
กิจกรรมต่างๆ เพื่อฝึกการแก้ปัญหา ซึ่งส่งผลใหผู้เ้รียนเกิดความรูด้ว้ยตนเอง ขัน้ที่4 ขัน้ปรบัปรุง
และประยุกต์ใช้ ผู ้เรียนแก้ไขพัฒนางานให้ดีขึน้ น าความคิดรวบยอดไปประยุกต์ใช้ในการ
แกปั้ญหา เป็นการใหผู้เ้รียนเกิดพฤติกรรมตามหลกัธรรมภาวนา 4 คือผูเ้รียนสามารถพฒันาตนเอง
ในดา้นพฤติกรรม ดา้นจิตใจ ดา้นความรู ้ความคิดที่ถูกตอ้งเหมาะสม โดยการท าชิน้งาน ผลงาน
ต่างๆ  และขัน้ที่5 ขั้นสรุปและประเมินผล ส่งเสริมใหผู้เ้รียนสรุปความรูแ้ละน าเสนอผลงานของ
ตนเอง ผลงานของกลุ่ม ให้ผู ้เรียนได้แบ่งปันความรู ้จัดแสดงผลงานที่ได้จากการเรียน ซึ่งเกิด
พฤติกรรมตามหลกัธรรมปรโตโฆสะ (กลัยาณมิตร) โยนิโสมนสิการ อิทธิบาท 4 คือผูเ้รียนไดส้รา้ง
ความสัมพันธ์ที่ ดีกับเพื่อนๆ ได้ใช้กระบวนการคิดตามความเป็นจริง ท าให้การเรียนรู้บรรลุ
จดุประสงคท์ี่ตัง้ไว ้ 

จะเห็นไดว้่าการจัดการเรียนการสอนแบบ BIM เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยง
กบัหลกัธรรม น าหลกัธรรมมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน มุ่งใหผู้เ้รียนเขา้ใจธรรมชาติ ด าเนิน
ชีวิตได้ถูกต้อง โดยผู้สอนจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม เพื่อส่งเสริมผู้เรียนปฏิบัติพฤติกรรม
ทางด้านศีล มีวินัย สรา้งสมาธิพัฒนาจิตใจให้มีคุณภาพ และใช้ปัญญาความรูท้ี่มีในการคิด
แก้ปัญหา สรา้งองคค์วามรูใ้นทางที่เหมาะสมกับผูเ้รียน และใหผู้เ้รียนพัฒนาตนเองในทุกเรื่อง 
เพราะฉะนัน้ผูวิ้จยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการแกปั้ญหา 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (สาระพระพุทธศาสนา) ของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนการสอนตามแบบ BIM และเพื่อเป็นแนวทางส าหรบั
ครูผูส้อนน าไปประยกุตใ์ชใ้นวิชาพระพทุธศาสนาต่อไป 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ไดร้บัการจัดการเรียนการสอนตามแบบ BIM กับการจัดการเรียนการสอน
แบบปกติ 

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแกปั้ญหาสาระพระพทุธศาสนาของนกัเรียน
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ไดร้บัการจดัการเรียนการสอนตามแบบ BIM กบัการจดัการเรียนการสอน
แบบปกติ 
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ความส าคัญของการวิจัย 
1.  ไดแ้นวทางและแผนการสอนสาระพระพุทธศาสนาโดยใชว้ิธีการสอนแบบ BIM 

ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 
2. ผูส้อนสาระพระพุทธศาสนาสามารถน าผลการวิจัยไปพัฒนาการจดัการเรียนการ

สอน ในสาระพระพทุธศาสนาใหม้ีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ได ้
 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ใชใ้นการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขียนเขต 
อ าเภอธัญบุรี จังหวดัปทุมธานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 6 หอ้งเรียน รวมนักเรียน
ทัง้หมดจ านวน 261 คน ซึ่งนกัเรียนแต่ละหอ้งจดัชัน้เรียนแบบคละความสามารถ 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั คือ นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวดัเขียนเขต 

อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่มด้วยการจับสลากจ านวน 2 
หอ้งเรียน โดยมีจ านวนนกัเรียนหอ้งละ 42 คน จากนัน้จบัสลากอีกครัง้เพื่อเป็นกลุ่มทดลอง 1 หอ้ง 
และกลุม่ควบคมุ 1 หอ้ง จ านวนหอ้งละ 42 คน 

ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวิจัย 
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562 รวมทั้งหมด 16 ชั่วโมง ท าการสอนสัปดาหล์ะ 2 

ชั่วโมง รวมเวลาสอนทัง้หมด 8 สปัดาห ์โดยทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 1 ชั่วโมง ด าเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้14 ชั่วโมง และท าการทดสอบหลงัเรียน (Post-test) 1 ชั่วโมง 

เนือ้หาทีใ่ช้ในการวิจัย 
ก าหนดจากสาระพระพุทธศาสนา ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยการเรียนรูท้ี่ 1 เรื่อง 

ศาสนา ศีลธรรม จรยิธรรม ทัง้หมด 14 ชั่วโมง 
ตัวแปรทีศ่ึกษา 

ตวัแปรอิสระ คือ   1. การจดัการเรียนการสอนแบบ BIM   
ตวัแปรตาม คือ  1. ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสาระพระพทุธศาสนา 
    2. ความสามารถในการแกปั้ญหาสาระพระพทุธศาสนา 
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นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. การจัดการเรียนการสอนแบบ BIM 

การจัดการเรียนการสอนแบบ BIM หมายถึง Buddhist Instruction Model เป็น
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยผู้สอนจัด
สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศใหเ้อือ้ต่อการเรียนรู ้เพื่อส่งเสรมิใหผู้เ้รียนศึกษาการแกปั้ญหา และ
พัฒนาตนเองในทุกดา้น ซึ่งมีขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน 5 ขัน้ตอน ที่ปรบัปรุงมาจากการ
จัดการเรียนการสอนแบบพุทธะ เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักเรียน BUDDHIST 
INSTRUCTION MODEL (กิตติชยั สธุาสิโนบล, 2559, น.71-72) ไดแ้ก่ 

ขัน้ที่ 1 ขัน้สรา้งศรทัธา คือ ผูส้อนเตรียมบุคลิกภาพที่เป็นกัลยาณมิตรกบัผูเ้รียน 
โดยการใชเ้สียงนุ่มนวล ไพเราะ สนทนาซกัถามผูเ้รียนในการน าเขา้สู่บทเรียน และกระตุน้ใหผู้เ้รียน
เกิดความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าของเรื่องที่ เรียน ซึ่งประกอบด้วย การเล่มเกมตอบค าถามผ่าน
แอพพลิเคชั่นKahoot! รอ้งเพลง สวดมนตไ์หวพ้ระอาราธนาศีล 5 นั่งสมาธิ โดยเลือกใหเ้หมาะสม
กบัเนือ้หาที่เรียน  

ขัน้ที่ 2 ขัน้ปัญญาวุฒิธรรม คือ ผูส้อนและผูเ้รียนก าหนดหลักการ กฎเกณฑใ์น
ห้องเรียน เตรียมกิจกรรมการเรียน แบ่งกลุ่มผู้เรียนจัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู ้ซึ่ง
ประกอบดว้ย การอภิปรายกลุม่ การถามค าถาม เลน่เกม การแบ่งกลุม่ น าเสนอกฎเกณฑต่์างๆ 

ขัน้ที่ 3 ขัน้พฒันาปัญญา คือ ผูส้อนกระตุน้ใหผู้เ้รียน ใชก้ระบวนการคิดโดยแยบ
คาย (โยนิโสมนสิการ) เพื่อฝึกทกัษะการแกปั้ญหาผ่านกิจกรรมต่างๆ ซึ่งประกอบดว้ย การคน้ควา้
ขอ้มลูจากสื่อ IT คลิปวิดีโอ แอปพลิเคชนัต่างๆ การทดลอง โดยใชท้กัษะกระบวนการต่างๆ รวมทัง้
การน าเสนอผลงานจากการท ากิจกรรม 

ขั้นที่  4 ขั้นปรับปรุงและประยุกต์ใช้ คือ ผู้เรียนได้ปรับปรุงพัฒนางานเป็น
ความคิดรวบยอด เพื่อน าสิ่งที่ไดเ้รียนรูไ้ปปรบัใชใ้นเหตกุารณท์ี่พบเจอได ้ซึ่งประกอบดว้ย การถาม
ค าถาม การจดัท าแผ่นพบั แผนที่ความคิด ท าแฟ้มผลงาน การวาดภาพ  

ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปและประเมินผล คือ ผูส้อนส่งเสริมผู้เรียนสรา้งองคค์วามรูด้้วย
ตนเอง ให้คะแนนงานของตนเองและของเพื่อน ซึ่งประกอบด้วย การรอ้งเพลงสรุปบทเรียน 
ประเมินชิน้งาน ท าแบบฝึกหดั แบบทดสอบ ประเมินผลงานตนเองและของผูอ่ื้น สรุปเนือ้หาความรู้
ที่เรียน จดัแสดงผลงาน 
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง ผลคะแนนของวิชาสังคมศึกษา สาระ
พระพุทธศาสนา ในระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งวัดไดจ้ากแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียน ที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้เป็นแบบ 4 ตวัเลือก  

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา หมายถึง นักเรียนสามารถก าหนดประเด็นปัญหา 
วิเคราะหส์าเหตปัุญหา เสนอวิธีการแกปั้ญหาและประเมินผลการแกปั้ญหาได ้ซึ่งวดัไดจ้ากคะแนน
ที่ไดจ้ากการท าแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ 

4. การจัดการเรียนการสอนแบบปกติ หมายถึง ขัน้ตอนการจัดการเรียนการสอนใน
หอ้งเรียนปกติตามคู่มือครูที่ครูผูส้อนใชใ้นกลุม่ควบคมุ ซึ่งมีขัน้ตอนการสอน ดงันี ้

ขัน้กิจกรรมน าสู่การเรียน เป็นขัน้ที่ครูผูส้อนสรา้งความสนใจในบทเรียนที่จะเรียน 
และทบทวนความรูเ้ดิม โดยใชก้ารตัง้ค าถาม หรือเลน่เกม 

ขัน้กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู ้เป็นขัน้ที่ครูผูส้อนสอนตามเนือ้หาที่ก าหนดไว ้โดยใช้
สื่อการสอนต่างๆ เช่น วีดิโอ แหลง่เรียนรูท้างอินเทอรเ์น็ต 

ขัน้กิจกรรมรวบยอด ผูส้อนกบัผูเ้รียนร่วมกนัสรุปความรูจ้ากบทเรียนในคาบเวลานัน้ 
เช่น การถามค าถาม น าเสนอความรูห้นา้ชัน้เรียน 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ              ตัวแปรตาม 

         

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระ
พระพทุธศาสนา 

2. ความสามารถในการแกปั้ญหา 

การจดัการเรียนการสอนแบบ BIM 
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สมมุติฐานในการวิจัย 
1. นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ไดร้บัการจดัการเรียนการสอนแบบ BIM มีผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนสาระพระพทุธศาสนา สงูกว่าที่ไดร้บัการจดัการเรียนการสอนแบบปกติ 
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ที่ ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบBIM มี

ความสามารถในการแกปั้ญหา สงูกว่าที่ไดร้บัการจดัการเรียนการสอนแบบปกติ 



 

บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

 
การวิจัยครั้งนี ้ ผู ้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัยที่ เก่ียวข้อง 

ดงัต่อไปนี ้
1. เอกสารที่เก่ียวขอ้งกับหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 2551 กลุ่มสาระ

การเรียนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 
2. เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนตามแบบ BIM 
3.  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
4. เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการแกปั้ญหา 

   
1. เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 2551 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

1.1 ความส าคญัของกลุม่สาระการเรียนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, น.132-133) กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรมว่าด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคมที่ มีความหลากหลาย ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงตวัเองใหเ้ขา้กบัสิ่งแวดลอ้ม และเป็นคนดี โดยก าหนดไว ้5 สาระการเรียนรูด้งันี ้สาระ
ที่ 1 ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม สาระที่ 2 หนา้ที่พลเมือง วฒันธรรม และการด าเนินชีวิต สาระ
ที่ 3 เศรษฐศาสตร ์สาระที่ 4 ประวติัศาสตร ์และสาระที่ 5 ภมูิศาสตร ์ 

1.2 สาระการเรียนรูว้ิชาพระพทุธศาสนา 
หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานไดร้ะบถุึงเปา้หมายของการจดัการเรียนรู้

สาระที่ 1  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ในส่วนที่เก่ียวขอ้งกับสาระวิชาพระพุทธศาสนานั้น ไดจ้ัด
สาระการเรียนรูแ้ละมาตรฐานการเรียนรูไ้วด้งันี ้(กระทรวงศกึษาธิการ, 2552, น.1-25) 

1.2.1 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จรยิธรรม  

มาตรฐาน ส 1.1 รูแ้ละเขา้ใจประวติั ความส าคัญ ศาสดา หลกัธรรม
ของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน มีศรทัธาที่ถูกตอ้ง ยึดมั่น และปฏิบัติ
ตามหลกัธรรม เพื่ออยู่รว่มกนัอย่างสนัติสขุ 

มาตรฐาน ส 1.2 เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี
และธ ารงรกัษาพระพทุธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนบัถือ 
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1.2.2 ตัวชีว้ัด 
ผูว้ิจยั ไดศ้ึกษาตัวชีว้ดั ของสาระพระพุทธศาสนาชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 

ซึ่งก าหนดโดยกระทรวงศกึษาธิการ ดงันี ้
มาตรฐาน ส 1.1 ป.5/1 วิเคราะหค์วามส าคัญของพระพุทธศาสนา

หรือศาสนาที่ตนนบัถือ ในฐานะที่เป็นมรดกทางวฒันธรรมและหลกัในการพฒันาชาติไทย 

มาตรฐาน ส 1.1 ป.5/2 สรุปพุทธประวัติตั้งแต่เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์
จนถึงพทุธกิจส าคญัหรือประวติัศาสดาที่ตนนบัถือตามที่ก าหนด 

มาตรฐาน ส 1.1 ป.5/3 เห็นคุณค่า และประพฤติตนตามแบบอย่าง
การด าเนินชีวติและขอ้คิดจากประวติัสาวก ชาดก เรื่องเลา่และศาสนิกชนตวัอย่างตามที่ก าหนด 

มาตรฐาน ส 1.1 ป.5/4 อธิบายองค์ประกอบและความส าคัญของ
พระไตรปิฎกหรือคมัภีรข์องศาสนาที่ตนนบัถือ 

มาตรฐาน ส 1.1 ป.5/5 แสดงความเคารพพระรตันตรยั และปฏิบัติ 
ตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ
ตามที่ก าหนด 

มาตรฐาน ส 1.1 ป.5/6 เห็นคณุค่าและสวดมนตแ์ผ่เมตตามีสติที่เป็น
พืน้ฐานของสมาธิในพระพทุธศาสนา หรือการพฒันาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนบัถือตามที่
ก าหนด 

มาตรฐาน ส 1.1 ป.5/7 ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของศาสนาที่ตนนับ
ถือเพื่อการพฒันาตนเองและสิ่งแวดลอ้ม 

มาตรฐาน ส 1.2 ป.5/1 จดัพิธีกรรมตามศาสนาที่ตนนบัถืออย่างเรียบ
ง่าย มีประโยชน ์และปฏิบติัตนถกูตอ้ง 

มาตรฐาน ส 1.2 ป.5/2 ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิ ธีกรรม และวัน
ส าคญัทางศาสนาตามที่ก าหนด และอภิปรายประโยชนท์ี่ไดร้บัจากการเขา้รว่มกิจกรรม 

มาตรฐาน ส 1.2 ป.5/3 มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดีตามที่
ก าหนด 
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1.2.3 ค าอธิบายกลุ่มสาระการเรียน รู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม รายวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที ่5 

ศึกษา วิเคราะห์พระพุทธ เก่ียวกับความส าคัญของพระพุทธศาสนา 
ไดแ้ก่ เอกลกัษณ์ทางพระพุทธศาสนา รากฐานทางวัฒนธรรม พระพุทธศาสนาเป็นหลักในการ
พัฒนาชาติไทย (การพัฒนาดา้นกายภาพและสิ่งแวดลอ้ม การพัฒนาจิตใจ) พุทธประวัติ ไดแ้ก่ 
สรุปพทุธประวติั โปรดพระพทุธมารดา  

ศึกษา วิเคราะหพ์ระธรรม เก่ียวกับพระไตรปิฎก ไดแ้ก่ องคป์ระกอบของ
พระไตรปิฎก ความส าคัญของพระไตรปิฎก หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ไดแ้ก่ พระรตันตรยั 
(ศรทัธา 4 พุทธจริยา 3 หลกักรรม อริยสัจ 4) ไตรสิกขา โอวาท 3 (การไม่ท าความชั่ว : เบญจศีล 
อบายมุข 4 การท าความดี: เบญจธรรม บุญกิริยาวตัถุ 3 อคติ 4 อิทธิบาท 4 ความกตัญญูกตเวที
ต่อพระพทุธศาสนา มงคล38: ใฝ่รูใ้ฝ่เรียน การงาน ไม่คั่งคา้ง ความอดทน) การท าจิตใจใหผ้่องใส
บริสุทธิ์ ศาสนสภุาษิต การปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา ไดแ้ก่ การปฏิบติัตนเพื่อ
พฒันาตนเอง การปฏิบติัตนเพื่อพฒันาสิ่งแวดลอ้ม 

ศึกษา วิเคราะหพ์ระสงฆ์ เก่ียวกับ พุทธสาวก ไดแ้ก่ พระโสณโกฬิวิสะ 
ชาวพทุธตวัอย่าง ไดแ้ก่ สมเด็จพระสงัฆราช (สา ปสฺุสเทโว) อาจารยเ์สถียร โพธินนัทะ 

ศึกษา วิเคราะหก์ารปฏิบติัตนที่ดี เก่ียวกับหนา้ที่ชาวพุทธ ไดแ้ก่ การจัด
พิธีกรรมตามหลกัพระพทุธศาสนา มรรยาทชาวพทุธ ไดแ้ก่ การกราบ การไหว ้ศาสนพิธี ไดแ้ก่ การ
มีส่วนร่วมในการจัดเตรียมสถานที่ประกอบศาสนพิธี พิธีถวายสังฆทาน พิธีท าบุญงานมงคล 
ประโยชนข์องการเขา้ร่วมศาสนพิธีหรือกิจกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา การบริหารจิต
และการเจริญปัญญา ได้แก่ ความหมายของสติสัมปชัญญะ สมาธิและปัญญา วิธีปฏิบัติและ
ประโยชนข์องการบริหารจิตและเจริญปัญญา การสวดมนตไ์หวพ้ระและแผ่เมตตา การฝึกการยืน 
การเดิน การนั่ง และการนอนอย่างมีสติ การฝึกการก าหนดรูค้วามรูส้ึกการฝึกใหม้ีสมาธิในการฟัง
การอ่าน การคิด การถาม และการเขียน 

โดยใชก้ระบวนการคิดวิเคราะห ์กระบวนการสืบคนขอ้มูล กระบวนการ
สรา้งความตระหนกั กระบวนการกลุ่ม เพื่อใหเ้กิดความรู ้ความเขา้ใจ เห็นคณุค่า ศรทัธา ยึดมั่นใน
ศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสมดี
งาม สามารถด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข  (สุระ ดามาพงษ์, 
2553) 
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1.2.4 เ นื้ อ ห าที่ ใ ช้ ใน ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้  ส า ร ะก า ร เ รี ย น รู้

พระพุทธศาสนา  
ผูว้ิจัยก าหนดเนือ้หาหน่วยการเรียนรู ้เรื่อง ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

สาระวิชาพระพุทธศาสนา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มาจัดเป็นหน่วยการเรียนรู ้และจัดท า
แผนการเรียนการสอนตามแบบ BIM จ านวน 14 แผน เพื่อใชเ้ป็นเครื่องมือในการวิจยั ซึ่งประกอบ
ไปดว้ยเนือ้หาดังนี ้1) เรื่องความส าคัญของพระพุทธศาสนา 2) เรื่องพุทธประวัติ : ตัง้แต่ประสูติ- 
เสด็จออกผนวช 3) เรื่องพทุธประวติั : ตรสัรู-้ปรินิพพาน 4) เรื่องพระไตรปิฎก 5) เรื่องพระรตันตรยั 
6) เรื่องไตรสิกขา 7) เรื่องโอวาท 3 8) เรื่องการสวดมนต์ไหว้พระ 9) เรื่องการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของพระพุทธศาสนา 10) เรื่องพุทธศาสนสุภาษิต 11) เรื่องหน้าที่ชาวพุทธ 12) เรื่องพิธี
ถวายสงัฆทาน 13) เรื่องกิจกรรมวนัส าคญัทางพระพทุธศาสนา 14) เรื่องมรรยาทชาวพทุธ 

 
2. เอกสารทีเ่กี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามแบบ BIM 

2.1 พระพุทธศาสนากับการจัดการศึกษา 
พระธรรมปิฏก (2546, น.103-105) ไดก้ล่าวถึง การจดัหลกัสตูรการศึกษาใหค้นไทย

สว่นใหญ่ไดศ้กึษาพระพทุธศาสนา ดว้ยหลกั 3 ประการ  คือ 

1. คนไทยสว่นใหญ่ ควรปฏิบติัใหถ้กูตอ้งตามหลกัศาสนาพทุธ 
2. คนในสงัคมไทย ควรเรียนรูส้ถาบนัพระพุทธศาสนา ในฐานฐะศาสนาประจ า

ชาติ  
3. สังคมไทยอาศัยพระพุทธศาสนา น าหลกัธรรม จริยธรรมต่างๆ มาใชใ้นการ

พฒันาการอยู่รว่มกนัของคนในชาติ 
กองอนุศาสนาจารย ์กรมยุทธศึกษาทหารบก (2545, น.29) ไดใ้หค้วามหมายของ

การศึกษาแนวพุทธศาสนาไวคื้อ ไตรสิกขาจะน าพาผูศ้ึกษาใหรู้ท้ันโลกและชีวิต จะน าผูศ้ึกษาให้
เป็นคนเก่งที่โลก ตอ้งการ 5 ประการ  คือ 

1. เก่งงาน  
2. เก่งคน 
3. เก่งดี 
4. เก่งคิด 
5. เก่งด าเนินชีวิต 
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เก่งด าเนินชีวิต คือ จุดประสงคข์องการศึกษา คนเก่งด าเนินชีวิตตอ้งเขา้ใจคนอ่ืน 
ตอ้งเห็นใจคนอ่ืน ตอ้งมีความจริงใจต่อผูอ่ื้น ตอ้งเอาใจผูอ่ื้นมาใส่ใจตน จะเห็นไดว้่าคนเก่งในการ
ด าเนินชีวิตทัง้ชีวิตของเขา มีแต่คนอ่ืน ตัวของเขาเป็นผูใ้ห ้เป็นผูเ้สียสละ เมื่อใหห้มด สละหมด ใน
ที่สดุจะไดม้าทัง้หมด คือน า้ใจจากปวงชนไดค้วามรกัจากปวงชน ไดค้วามภคัดี ชั่วนิรนัดร ์

สุมน อมรวิวัฒน ์(2542, น.8) ไดก้ล่าวถึงหลกัการเรียนรูต้ามแนวพุทธศาสตร ์ไวว้่า 
การเรียนรูคื้อ การน า หู ตา จมูก ลิน้ กาย ใจ สัมผัส ใหม้ีความสัมพันธ์กับสิ่งเลา้ จนเกิดความรู ้
การโต้ตอบ ฝึกฝน โดยกัลยาณมิตรจนเห็นผล เกิดความดี ความสามารถ ความสุข ความ
พอเหมาะพอสมควร และไดก้ล่าวถึงสาระส าคัญของการศึกษาตามนัยแห่งพระพุทธศาสนาว่า
ครอบคลมุขัน้ตอนและองคแ์ห่งความรูแ้จง้ 3 ประการ คือ 

1. ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมเป็นอย่างต ่า 
2. ด ารงตนในกศุลกรรมบถ 10 เป็นอย่างกลาง 
3. ฟอกจิตของคนใหบ้รสิทุธิ์หลดุพน้จากกิเลสเป็นอย่างสงู 

จากที่กล่าวมาข้างต้น การจัดการศึกษาตามแนวพุทธศาสนามีความส าคัญเป็น
พืน้ฐานวฒันธรรมไทย ช่วยพฒันาตนเองอย่างแทจ้รงิ และเป็นการพฒันาที่ไดผ้ลอย่างยิ่ง  

2.2 กระบวนการเรียนรู้ตามแนวพุทธะ 
พระไพศาล วิสาโล (2544, น.13-17)  ไดก้ล่าวไวว้่า กระบวนการเรียนรูแ้นวพุทธ

หมายถึง ความเจริญแห่งปัญญา กล่าวคือ กระบวนการเรียนรู้แบ่งออกเป็น 3 ขัน้ตอน คือ 1) การ
รบัรู ้ไดแ้ก่ การเสวนาสตับุรุษ และการฟังสัจธรรม 2) การคิด ไดแ้ก่  โยนิโสมนสิการ และ 3) การ
ปฏิบติั ไดแ้ก่ ธรรมานธุรรมปฏิบติั 

วรวิทย ์วศินสรากร (2552, น.73) กล่าวไวว้่า การเรียนรูแ้นวพทุธ เป็นการเรียนรู้
ที่ท าใหค้นฉลาดลกึซึง้ เห็นความส าคญัของตนเองกบัสิ่งแวดลอ้มที่อยู่รอบตวั 

ขวญัฟ้า รงัสิยานนท ์(2552, น.23) การจดักระบวนการเรียนรูแ้นวพทุธ หมายถึง 
การฝึกฝนและปฏิบัติในสิ่งที่ถูกตอ้ง ดีงามทั้งโดยตนเองและโดยกัลยาณมิตร อันส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงคณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์

กิตติชยั สธุาสิโนบล (2559, น.71) ไดก้ล่าวถึง กระบวนการจดัการเรียนการสอน
ตามแนวพทุธะไว ้ ดงันี ้

1. ขัน้สรา้งศรทัธา  
2. ขัน้ปัญญาวฒุิธรรม  
3. ขัน้พฒันาปัญญา  
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4. ขัน้ปรบัปรุงและประยกุตใ์ช ้ 
5. ขัน้สรุปและประเมินผล  

จากความหมายของกระบวนการเรียนรูแ้บบพุทธะขา้งต้น สามารถสรุปได้ว่า  
หมายถึง การจัดการเรียนรู้ให้ผู ้เรียนสามารถเข้าใจตนเอง ค้นพบความรู้ด้วยตนเอง เห็น
ความส าคญัของสิ่งต่างๆที่เก่ียวเนื่องกบัชีวิต และส่งผลต่อการพฒันาตนเองในทางที่ดีขึน้ โดยการ
ฝึกฝนทางดา้น ศีล สมาธิ และปัญญา 

งานวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดก้ าหนดขัน้ตอนของกระบวนการจดัการเรียนการสอนตาม
แบบ BIM โดยแบ่งเป็น 5 ขัน้ตอน ตามแนวคิดของ ดร.กิตติชัย สธุาสิโนบล คือ 1) ขัน้สรา้งศรทัธา 
2) ขั้นปัญญาวุฒิธรรม 3) ขั้นพัฒนาปัญญา 4) ขั้นปรับปรุงและประยุกต์ใช้ 5) ขั้นสรุปและ
ประเมินผล มาใชใ้นขัน้ของการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

2.3 ความรู้และความเข้าใจเบื้องต้นส าหรับการจัดการเรียนการสอนตามแบบ 
BIM 

การจัดการเรียนการสอนตามแบบ  BIM หรือ  Buddhism Instruction Model  
หมายถึง  รูปแบบการจดัการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกบัหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา โดยผูส้อน
จดัสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศใหเ้อือ้ต่อการเรียนรู ้เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนศึกษาการแกปั้ญหา 
และพฒันาตนเองในทกุดา้น ซึ่งมีขัน้ตอนการจดัการเรียนการสอน 5 ขัน้ตอน ดงันี ้ 

1.  ขัน้สรา้งศรทัธา  
2.  ขัน้ปัญญาวฒุิธรรม  
3.  ขัน้พฒันาปัญญา  
4.  ขัน้ปรบัปรุงและประยกุตใ์ช ้ 
5.  ขัน้สรุปและประเมินผล  

ผูว้ิจัยไดน้ ากระบวนการเรียนรูแ้บบ Buddhism  Instruction  Model  ทัง้ 5 ขัน้ตอน
มาประยกุตใ์ชใ้นขัน้ตอนการสอนของแผนการจดัการเรียนรูเ้พื่อศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน และ
ดา้นความสามารถในการแกปั้ญหา 

2.4  หลักธรรมทีใ่ช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบ BIM 
การจัดการเรียนการสอนตามแบบ BIM หรือ Buddhism  Instruction  Model เป็น

การน าหลักธรรมที่ส  าคัญของพระพุทธศาสนา จ านวน 7 หลกัธรรม  มาเชื่อมโยงกับการจัดการ
เรียนการสอนตามแนวพุทธ  ซึ่งได้แก่ ปรโตโฆสะ  (กัลยาณมิตร)  หลักโยนิโสมนสิการ  หลัก
ไตรสิกขา  หลักอริยสัจ4  หลักอิทธิบาท4  หลักพรหมวิหาร4  และหลักภาวนา4  ซึ่งหลักธรรม
ดงักลา่วมีดงันี ้ (กิตติชยั สธุาสิโนบล, 2559, น.72-83)  
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1.  ปรโตโฆสะ (กัลยาณมิตร) 
ปรโตโฆสะ คือ การไดร้บัการอบรมสั่งสอน ชีแ้นะ หรือศรทัธาในสิ่งที่ถูกตอ้ง 

กัลยาณมิตร คือ การที่คนในสังคมสรา้งความสมัพันธ์ที่ดีต่อกัน ช่วยเหลือกันโดยไม่หวังสิ่งตอบ
แทน ซึ่งประกอบดว้ยคณุสมบติั 7 ประการ  

1)  ปิโย น่ารกั คือ ครูผูส้อนให้ความเป็นกันเองกับผูเ้รียน ท าให้ผูเ้รียน
อยากเขา้ไปปรกึษา 

2)  ครุ น่าเคารพ คือ ผูส้อนประพฤติปฏิบติัตนเหมาะสมเป็นแบบอย่างที่
ดีแก่ผูเ้รียน ท าใหผู้เ้รียนรูส้กึอบอุ่นและเป็นที่พึ่งพาได ้

3)  ภาวนานิ โย  น่ าเจริญ ใจ  หรือน่ ายกย่อง คือ  ผู้สอนมีความ รู ้
ความสามารถจรงิ ฝึกฝนหาความรูอ้ยู่เสมอ ท าใหผู้เ้รียนกลา่วถึงดว้ยความภาคภมูิใจ 

4)  วัตตา พูดในเรื่องที่ควรพูด คือ ผูส้อนชีแ้นะแนวทางที่ดี ที่เหมาะสม
แก่ผูเ้รียน 

5)  วจนักขโม อดทนต่อการถาม คือ ผู้สอนสามารถตอบค าถามของ
ผูเ้รียนไดต้ลอดเวลา   

6)  คัมภีรญัจะ กะถัง กัตตา สอนเรื่องยากได ้คือ ผูส้อนสามารถอธิบาย
เนือ้หาที่ยาก เป็นเรื่องที่ง่าย 

7)  โน จฏัฐาเน นิโยชะเย หา้มท าสิ่งที่ไม่ดี คือ ผูส้อนหา้มแนะน าใหท้ าสิ่ง
ที่ไม่เหมาะสม 

หลกักัลยาณมิตร คือ การที่ครูผูส้อนสรา้งความสมัพันธ์ที่ดีกับผูเ้รียน ท าให้
ผูเ้รียนเคารพนบัถือ เชื่อใจ น าไปเป็นแบบอย่างในการเรียนรูข้องผูเ้รียน 

2.  หลักโยนิโสมนสิการ 
พระธรรมปิฏก (2546, น.699-670) ไดก้ลา่วถึง โยนิโสมนสิการ หมายถึง การ

ท าในใจโดยแยบคาย  ซึ่งเป็นหลกัของการคิดที่ท าให้คนรูจ้กัพิจารณา แยกแยะสิ่งต่างๆตามหลกั
ของความจรงิ ไม่เอาความรูส้กึอปุทานของตนเองเขา้ไปจบั ในที่สดุก็จะสามารถแกปั้ญหาต่างๆได ้

โยนิโสมนสิการ คือ การสรา้งปัญญาโดยการคิดใหถู้กตอ้งตามความเป็นจริง 
มีองคป์ระกอบ 4 ส่วน คือ (พระธรรมปิฏก, 2546, น.670-671) 1. อุบายมนสิการ คือ การคิดให้
ถกูตอ้งเขา้ถึงแก่นแทข้องความจรงิ 2. ปถมนสิการ คือ การคิดตามหลกัเหตผุล มีระเบียบจนเขา้ถึง
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แนวทางที่ถูกตอ้ง 3. การณมนสิการ คือ การคิดอย่างมีเหตุผล จากสาเหตุของเรื่องต่างๆ 4. อุป
ปาทมนสิการ คือ การคิดเรา้กศุล คิดท าแต่สิ่งดีๆ มีสติในการคิด 

พระธรรมปิฏก (2546) ไดอ้ธิบายความหมายวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการไวว้่า 
เป็นการฝึกใชค้วามคิดที่จะท าใหทุ้กคนช่วยตนเองไดจ้นถึงจุดหมายของพุทธธรรมอย่างแทจ้ริง  
สามารถประมวลเป็นแบบใหญ่ๆ ได ้10 วิธี ดังนี  ้1. วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย 2. วิธีคิดแบบ
แยกแยะส่วนประกอบ 3. วิธีคิดแบบสามญัลกัษณ ์4. วิธีคิดแบบอริยสจั 5. วิธีคิดแบบอรรถธรรม
สมัพันธ์ 6. วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก 7. วิธีคิดแบบรูคุ้ณค่าแท ้คุณค่าเทียม 8. วิธีคิดแบบ
อบุายปลกุเรา้คณุธรรม 9. วิธีคิดแบบเป็นอยู่ในขณะปัจจบุนั 10. วิธีคิดแบบวิภชัวาท  

3.  ไตรสิกขา  
คือ หลกัในการพัฒนาชีวิตใหป้ระสบความส าเร็จ โดยการปฏิบติั 8 ประการ 

ไดแ้ก่ 1.การมองสิ่งต่างๆตามความเป็นจริง 2. ไม่คิดเบียดเบียนผูอ่ื้น 3. พูดความจริง ไม่โกหก 4. 
ท าแต่สิ่งที่ถูกตอ้ง ไม่ท ารา้ยผูอ่ื้น 5. ประกอบอาชีพสจุรติ 6. พยายามสรา้งสรรคใ์นทางที่ชอบธรรม 
7. มีสติอยู่กับตัวเองเสมอ 8. มีสมาธิควบคุมอารมณ์ตนเองไดเ้สมอ (พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ. 
ปยตฺุโต, 2549, น.11-14) ไตรสิกขา ประกอบดว้ย อธิศีลสิกขา (ศีล) คือ การรกัษากาย วาจา ความ
ประพฤติใหเ้ป็นปกติ อธิจิตตสิกขา (สมาธิ) คือ การมีสมาธิ ท าจิตใจใหแ้น่วแน่มั่นคง อธิปัญญา
สิกขา (ปัญญา) คือ การฝึกฝน อบรมใหม้ีความรูอ้ยู่เสมอ 

4.  หลักอริยสัจ4  
คือ หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรสัรูด้้วยพระองค์เอง หรือเรียกว่า หลัก

ความจรงิอนัประเสรฐิ 4 ประการดงันี ้1) ทกุข ์หมายถึง สภาพที่ทนไดย้าก สภาพที่บีบคัน้ ความไม่
สบายกาย ไม่สบายใจ 2) สมทุยั หมายถึง สาเหตทุี่ท าใหเ้กิดความทุกข ์คือ ความอยากได ้อยากมี
ในสิ่งต่างๆ 3) นิโรธ หมายถึง การดบัปัญหาต่างๆ และสามารถหลดุพน้จากความทกุขไ์ด ้4)  มรรค 
หมายถึง ขอ้ปฏิบัติเพื่อที่จะใหถ้ึงความดับทุกข ์ซึ่งมีองคป์ระกอบทั้งสิน้ 8 ประการ ไดแ้ก่ ความ
เห็นชอบ ความด าริชอบ การเจรจาชอบ การกระท าชอบ การเลีย้งชีพชอบ ความเพียรชอบ ความ
ระลกึชอบ และการตัง้มั่นชอบ  

5.  หลักอิทธิบาท 4 
คือ ขอ้ปฏิบติัที่จะท าใหช้ีวิตประสบความส าเร็จ ไดแ้ก่ 1) ฉันทะ คือ พอใจใน

หนา้ที่ของตนเอง 2) วิริยะ คือ ความพากเพียร ความขยนั ไม่กลวัความล าบาก 3) จิตตะ คือ ความ
ไม่ทอดทิง้ ความเอาใจใส่ดแูลหนา้ที่การงานของตนเองตามที่ไดร้บัมอบหมาย 4) วิมงัสา คือ การ
ใชปั้ญญา ความคิดแกไ้ขปัญหาอย่างถ่ีถว้น 
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6.  พรหมวิหาร 4  
คือ หลกัธรรมที่จะช่วยใหเ้ราด ารงชีวิตอยู่ไดอ้ย่างมีความสขุ ไดแ้ก่ 1) เมตตา 

การอยากใหผู้อ่ื้นพบความสขุ 2) กรุณา ความสงสาร คือ การช่วยผูอ่ื้นไม่ใหม้ีความทุกข ์3) มทุิตา 
ความยินดี คือ การแสดงความยินดีเมื่อผูอ่ื้นไดดี้ 4) อเุบกขา ความมีใจเป็นกลาง คือ การเขา้ใจกฎ
แห่งกรรม ว่าใครท าความดีก็จะไดร้บัผลดี ใครท าชั่วก็จะไดร้บัสิ่งที่ไม่ดี 

7.  ภาวนา 4 
คือ หลกัการพัฒนา 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) กายภาวนา คือ การพัฒนากายใหรู้จ้ัก

ติดต่อกับสิ่งแวดลอ้มภายนอก การท าสิ่งแวดลอ้มใหเ้กิดประโยชน์ 2) ศีลภาวนา คือ การพัฒนา
ความประพฤติ ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ไม่สรา้งความเดือดรอ้นใหผู้อ่ื้น  3) จิตตภาวนา คือ 
การฝึกฝนอบรม พัฒนาจิตใจใหเ้ขม้แข็ง มีความเบิกบานผ่องใส 4) ปัญญาภาวนา คือ การฝึกฝน
ใหเ้กิดความรู ้ความคิด ความเขา้ใจ มองสิ่งต่างๆตามความเป็นจรงิ แกไ้ขปัญหาโดยใชปั้ญญา 

ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนตามแบบ BIM จะต้องน าหลักธรรมทั้ง 7 
หลักธรรม มาใชใ้นขั้นตอนการสอนในแต่ละขั้น เพื่อใหผู้ ้เรียนเกิดองคค์วามรู ้สรา้งความรูด้้วย
ตนเอง และพฒันาตนเองในทกุดา้นอย่างมีความสขุ 
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2.5 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ BIM (Buddhism Instruction Model)  
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 รูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบพทุธะ ( Buddhism Instruction Model ) 
 
ที่มา : (กิตติชยั สธุาสิโนบล, 2559, น.119) 
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2.6 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Buddhism Instruction Model 
ขัน้ที่ 1 ขัน้สรา้งศรทัธา ผูส้อนมีบุคลิกภาพที่เป็นกลัยาณมิตรกบัผูเ้รียน โดยการ

ใชเ้สียงนุ่มนวล ไพเราะ สนทนาซกัถามผูเ้รียนในการน าเขา้สู่บทเรียน และกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิด
ความเชื่อมั่ น  เห็นคุณ ค่าของเรื่องที่ เรียน ซึ่ งประกอบด้วย การเล่มเกมตอบค าถามผ่าน
แอพพลิเคชั่นKahoot! รอ้งเพลง สวดมนตไ์หวพ้ระอาราธนาศีล 5 นั่งสมาธิ โดยเลือกใหเ้หมาะสม
กบัเนือ้หาสาระ เพื่อท าใหเ้กิดการเรียนรู ้(ปรโตโฆสะ)กลัยาณมิตร  

ขั้นที่  2 ขั้นปัญญาวุฒิธรรม  ผู้สอนกับผู้เรียนก าหนดหลักการ กฎเกณฑ์ใน
หอ้งเรียน เตรียมกิจกรรมการเรียน แบ่งกลุ่มผูเ้รียน ซึ่งประกอบดว้ย การอภิปรายกลุ่ม การถาม
ค าถาม เลน่เกม การแบ่งกลุม่ น าเสนอกฎเกณฑใ์นการเรียน 

ขัน้ที่ 3 ขัน้พฒันาปัญญา ผูส้อนกระตุน้ใหผู้เ้รียน ใชก้ระบวนการคิดโดยแยบคาย 
(โยนิโสมนสิการ) เพื่อฝึกทกัษะการแกปั้ญหาผ่านกิจกรรมต่างๆ ซึ่งประกอบดว้ย การคน้ควา้ขอ้มลู
จากสื่อ IT คลิปวิดีโอ แอปพลิเคชนัต่างๆ การทดลอง สืบเสาะหาความรู ้โดยใชท้กัษะกระบวนการ
ต่างๆ รวมทัง้การน าเสนอผลงานจากการท ากิจกรรม 

ขัน้ที่ 4 ขัน้ปรบัปรุงและประยุกตใ์ช  ้ผูเ้รียนไดแ้กไ้ขปรบัปรุงงานเป็นความคิดรวบ
ยอด เพื่อน าสิ่งที่ไดเ้รียนรูไ้ปปรบัใชใ้นเหตกุารณท์ี่พบเจอได ้ซึ่งประกอบดว้ย การถามค าถาม การ
ท าแผ่นพบั แผนที่ความคิด ท าแฟ้มผลงาน การวาดภาพ  

ขัน้ที่ 5 ขัน้สรุปและประเมินผล ผูเ้รียนสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง ใหค้ะแนนงาน
ของผู้เรียนเองและของเพื่อน ซึ่งประกอบด้วย การรอ้งเพลงสรุปบทเรียน ประเมินชิน้งาน ท า
แบบฝึกหดั แบบทดสอบ สรุปเนือ้หาความรูท้ี่เรียน (กิตติชยั สธุาสิโนบล, 2559, น.71-72) 

2.7 องค์กรประกอบแผนการจัดการเรียนการสอนแบบ  Buddhism Instruction 
Model 

องคป์ระกอบของแผนการจัดการเรียนการสอนแบบ Buddhism Instruction Model  
ประกอบด้วยส่วนที่ส  าคัญ  คือ  1)  ผังวิเคราะห์เนื ้อหากลุ่มสาระการเรียนรู ้ 2)  ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้  ชื่อแผน  ระดับชั้น  ระยะเวลาการสอน  3)  มาตรฐานการเรียนรู้  4)  ตัวชี ้วัด  5)  
สาระส าคัญ  6)  จุดประสงคก์ารเรียนรู ้ 7)  สาระการเรียนรู ้ 8)  กิจกรรมกระบวนการเรียนรู ้ 9)  
การวดัและประเมินผล 

รายละเอียดองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนการสอนตามแบบ Buddhism 
Instruction Model  มีดงันี ้

1. ผังวิเคราะหเ์นือ้หากลุ่มสาระการเรียนรู ้คือ ส่วนของการแยกแยะเนือ้หาสาระ
ในหน่วยต่างๆ ว่ามีหน่วยย่อยและเนือ้หาอะไรบา้ง ในแต่ละหน่วยการเรียนรู ้ใหส้ามารถมองเห็น
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ภาพรวม ของเนือ้หาต่างๆ อย่างชดัเจน ไม่หลงประเด็น ซึ่งเป็นแนวทางใหก้บัครูยึดไวเ้ป็นหลกัใน
การเรียนการสอน 

2. มาตรฐานการเรียนรู ้คือ ขอ้ก าหนดเก่ียวกับคุณภาพของผูเ้รียนที่ตอ้งการให้
เกิดขึน้หลงัจบการศกึษา 

3. ตัวชี ้วัด  คือ สิ่ งที่ เป็นความรู้ สิ่ งที่ ปฏิบั ติได้ (ทักษะกระบวนการ)เป็น
คณุลกัษณะหรือพฤติกรรมประจ าตนที่คงทนถาวร 

4. สาระส าคัญ คือ แนวความคิดรวบยอดที่น ามาสรา้งความคิด ให้ตรงตาม
มาตรฐานการเรียนรู ้

5. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้คือ ส่วนที่แสดงสมรรถภาพหรือผลของการเรียนรูข้อง
ผูเ้รียนที่ไดร้บัการสอนดว้ยการจดักิจกรรมการเรียนรูต้ามแนวพทุธ  

6. สาระการเรียนรู  ้คือ องค์ความรูท้ี่ก  าหนดให้เรียน โดยอาศัยพฤติกรรมของ
ผูเ้รียนเป็นตวัก าหนดได ้

7.  กิจกรรมการเรียนการสอน คือ การจัดการเรียนการสอนโดยการน าความรู ้
ความเขา้ใจ ในเรื่องที่จะเรียนมาเชื่อมโยงกบัหลกัธรรม ตามขัน้ตอนการสอนตามแบบ BIM  

8. สื่อและแหล่งเรียนรู ้คือ วสัดอุปุกรณท์ี่ช่วยใหก้ารเรียนมีความน่าสนใจมากขึน้
และเป็นสว่นที่แสดงถึงแหลง่ศกึษาคน้ควา้เพิ่มเติมทัง้ส  าหรบัผูส้อนและผูเ้รียน โดยอาจเป็นสถานที่ 
บคุคล เอกสาร Website บทเรียนส าเรจ็รูป เป็นตน้ 

9. การวัดและประเมินผล เป็นส่วนที่มุ่งให้ครูได้ศึกษาพัฒนาการเรียนรู ้โดย
สงัเกตพฤติกรรม และการตรวจสอบผลงานของผูเ้รียน 

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้เป็นการเขียนเหตุการณ์ในขณะท าการสอน 
เรื่องต่างๆ เพื่อเป็นขอ้มลูในการพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนต่อไป  

11. ข้อเสนอแนะ เป็นส่วนที่ ให้ผู ้สอนตระหนักว่าต้องเตรียมการอะไรก่อน
ด าเนินการสอน ขณะสอนตอ้งกระท าหรือเฝ้าระวงัสิ่งใดและเมื่อสอนเสร็จตอ้งด าเนินการอย่างไร 
พรอ้มทัง้ระบทุางเลือกต่างๆ หรือขอ้จ ากดัหรือขอ้พงึระวงัขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 

ผู้วิจัยได้จัดการเรียนการสอนสาระพระพุทธศาสนา ตามองค์ประกอบของ
แผนการจัดการเรียนการสอนแบบ Buddhism Instruction Model ตามแนวคิดของ ดร.กิตติชัย 
สธุาสิโนบล ขา้งตน้ 
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2.8 แนวทางการประเมินผลการจัดการสอนตามแบบ BIM 
คือ การวัดและประเมินผลที่ผูส้อนตอ้งด าเนินการควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการ

สอนที่เป็นปกติและสม ่าเสมอ โดยใชว้ิธีการวดัและประเมินผลอย่างหลากหลาย ซึ่งผูส้อนอาจเป็น
ผูป้ระเมินเอง ผู้เรียนและเพื่อนประเมินกันเอง หรืออาจให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมิน 
(กิตติชยั สธุาสิโนบล, 2559, น.151-152) 

1. พฒันาการดา้นรา่งกาย ไดแ้ก่ 
1.1 ดแูลรกัษาสิ่งแวดลอ้มขณะปฏิบติักิจกรรม 
1.2 ปฏิบติัหนา้ที่อย่างเครง่ครดั 

1.3 สงัเกตสิ่งต่างๆรอบตวั 
1.4 ดแูลรกัษาความสะอาดรา่งกายและแต่งกายเรียบรอ้ยเหมาะสม 

2. พฒันาการดา้นทกัษะทางสงัคม ไดแ้ก่  
2.1 ปฏิบติักิจกรรมรว่มกบัเพื่อน ช่วยเหลือเกือ้กลูกนัใหเ้กิดการสรา้งสรรค ์

2.2 มรีะเบียบวินยั เขา้เรียนตรงตามเวลา 
2.3 ท างานเสรจ็ทนัตามก าหนด 

3. พฒันาการดา้นจิตใจ ไดแ้ก่ 
3.1 ดา้นคณุภาพจิต ไดแ้ก่ มีน า้ใจ เอือ้เฟ้ือ แบ่งปันสิ่งของใหผู้อ่ื้น 
3.2 ดา้นสมรรถภาพจิต ไดแ้ก่ มีความกระตือรือรน้ ตัง้ใจเรียน  
3.3 ดา้นสขุภาพกิจ ไดแ้ก่ อารมณดี์ มีความสขุขณะที่เรียน 

4. พัฒนาการดา้นปัญญา เป็นการวัดที่ไดจ้ากการทดสอบโดยใช้ขอ้สอบแบบ
ต่างๆ  

2.9 งานวิจัยที่ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบ Buddhism Instruction 
Model 

พระมหาวีระพงษ์ สิงหค์รุฑ (2557, น.98-101) ไดศ้ึกษาผลของการจดัการเรียนการ
สอนแบบพุทธะ ท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่  6 พบว่า หลังจากการเรียนสาระพระพุทธศาสนา ด้วยวิธีพุทธะ นักเรียนได้
คะแนนมากกว่าก่อนเรียน แสดงใหเ้ห็นว่า วิธีพทุธะส่งผลใหก้ารเรียนพระพทุธศาสนาของนกัเรียน
สงูขึน้ 

สัญญาพร เสิงขุนทด (2557, น.96-101) ไดศ้ึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสาระประวติัศาสตรข์องนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 ที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบพทุธะกบั
การจดัการเรียนรูแ้บบปกติ พบว่า นกัเรียนกลุ่มตวัอย่างที่เรียนสาระประวติัศาสตรโ์ดยการจดัการ
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เรียนรูแ้บบพุทธะ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติต่อการเรียน และทักษะทางสังคม สูงกว่า
นกัเรียนกลุม่ตวัอย่างที่เรียนสาระประวติัศาสตรโ์ดยวิธีปกติ 

งานวิจยัดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นว่า นกัเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนการสอนแบบพทุธะ 
จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึน้ มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม และมีทกัษะทางสงัคมที่สงูขึน้อีกดว้ย ดงันัน้การน าหลกัธรรมมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้
ท าใหน้กัเรียนมีผลการเรียนรูท้ี่ดีขึน้ 
 
3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กู๊ด  Good (1973, p.6-7) หมายถึง การเข้าถึงความรู ้อันเกิดจากพัฒนาการทาง

ทกัษะการเรียน เป็นผลคะแนน จากการพิจารณาคะแนนสอบ หรือจากคะแนนที่ครูมอบหมายให ้ 
ไพศาล หวงัพานิช (2533, น.209) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงความรูข้องแต่ละคน ที่

เกิดขึน้ภายหลงัจากการไดร้บัความรู ้โดยผ่านการวดัผลสมัฤทธิ์  
ภพ เลาหะไพบูลย ์(2537, น.295) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของความสามารถใน

การท าสิ่งต่างๆ ก่อนที่จะมีการเรียนรู ้
สิรวิรรณ ตะรุสานนท ์(2542, น.8) หมายถึง ความสามารถของนกัเรียนที่เกิดจากการ

เรียนรู ้พิจารณาจากผลคะแนนที่สรา้งขึน้ซึ่งมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรูด้้าน
สติปัญญา   

(ศกัดิช์ยั จนัทะแสง, 2550) หมายถึง ความสามารถในดา้นความรูแ้ละทกัษะทางการ
เรียน โดยปกติจะพิจารณาจากคะแนนสอบหรือ ผลงานที่ครูก าหนดใหท้ าหรือทัง้สองอย่าง 

จากขา้งตน้ ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้
หลงัการจดัการเรียนการสอน ซึ่งสามารถวดัได ้เป็นคะแนนหรือพฤติกรรม ในดา้นต่างๆของผูเ้รียน
โดยใชแ้บบทดสอบต่างๆ 

3.2 ประเภทของแบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
จากการศึกษาประเภทของแบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีผู้ท่ีแบ่ง

ประเภทของการทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนไวด้งันี ้
ไพศาล หวงัพาณิช (2546, น.28) จ าแนกไดด้งันี ้

1. การวดัผลแบบอิงเกณฑ ์เป็นการวดัความสามารถในการเรียนรูข้องผูเ้รียน 
เปรียบเทียบกบัเปา้หมายว่า ไดร้ะดบัตามความตอ้งการหรือไม่ 
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2. การวัดผลแบบอิงกลุ่ม เป็นการวัดความสามารถในการเรียนรูข้องผูเ้รียน
เปรียบเทียบกบันกัเรียน เพื่อสรุปผลการเรียน 

การจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนจ าเป็นตอ้งมีการวัดผลและประเมินผล
ทางการเรียน เพราะสามารถท าใหผู้ส้อนหรือตัวผูเ้รียนทราบถึงผลการเรียนของตัวเองหรือของ
ศิษยไ์ด ้

บุญชม ศรีสะอาด (2553, น.56-57)  กล่าวว่า  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน  (Achievement  Test)  หมายถึง  การวัดความรูค้วามสามารถของบุคคลในด้าน
วิชาการ  โดยทั่วไปจะวดัผลสมัฤทธิ์ในวิชาต่างๆ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 1. แบบทดสอบ
อิงเกณฑ ์(Criterion Referenced Test) 2. แบบทดสอบอิงกลุม่ (Norm Referenced Test)  

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ประเภทของแบบทดสอบการวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
สามารถแบ่งออกได ้2 ประเภท คือ การวดัผลแบบอิงเกณฑ ์เป็นการเปรียบเทียบหรือตดัสินผลจาก
เป้าหมายหรือจุดประสงคท์ี่ตั้งไว ้และการวัดผลแบบอิงกลุ่ม เป็นการตัดสินผลการเรียนโดยการ
เปรียบเทียบคะแนนของนกัเรียนภายในกลุม่ 

3.3 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
บุญ ชม ศรีสะอาด (2553, น.65-74) กล่าวว่า  การสร้างแบบทดสอบวัด

ผลสมัฤทธิ์อิงกลุม่ด าเนินตามขัน้ตอน ต่อไปนี ้

1. วิเคราะหจ์ดุประสงค ์เนือ้หาวิชาที่จะสรา้งแบบทดสอบ 
2. ก าหนดรูปแบบของค าถามและศกึษาวิธีเขียนขอ้สอบ  
3. เขียนขอ้สอบ  
4. ตรวจทานขอ้สอบ หลงัจากพิจารณาทบทวนแลว้ น าไปใหผู้เ้ชี่ยวชาญดา้น

วดัผลและเนือ้หาสาระพิจารณาขอ้บกพรอ่ง  
5. พิมพแ์บบทดสอบฉบบัทดลอง  
6. ทดลองใช ้วิเคราะหค์ุณภาพ และปรบัปรุง น าแบบทดสอบไปทดลองกับ

กลุม่ที่คลา้ยกนักบักลุม่ตวัอย่างที่จะทดสอบจรงิ  
7. พิมพแ์บบทดสอบจรงิ  
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบอ้างอิงเกณฑ์ มีวิธีการด าเนิน
ดงัต่อไปนี ้

1. วิเคราะหจ์ดุประสงค ์เนือ้หา  
2. ก าหนดพฤติกรรมที่จะออกสอบ  
3. ก าหนดรูปแบบของขอ้ค าถามและศึกษาวิธีการเขียนขอ้สอบ  
4. เขียนขอ้สอบ ตามจดุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  
5. ตรวจทานขอ้สอบเหมาะสมเขา้เกณฑห์รือไม่ ท าการปรบัปรุงใหเ้หมาะสม

ยิ่งขึน้ 

6. ใหผู้เ้ชี่ยวชาญพิจารณาความเที่ยงตรงตามเนือ้หา ว่าขอ้สอบแต่ละขอ้วัด
ตามจดุประสงคท์ี่ระบไุวน้ัน้หรือไม่ ถา้มีขอ้ที่ไม่เขา้เกณฑค์วรพิจารณาปรบัปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสม  

7. พิมพแ์บบทดสอบฉบบัทดลอง  
8. ทดลองใช ้วิเคราะหค์ณุภาพ และปรบัปรุง 
9. พิมพแ์บบทดสอบฉบบัจรงิ  

พวงรตัน ์ทวีรตัน ์(2543, น.31-32) ใหค้วามหมายของ ลกัษณะของแบบทดสอบ
ที่ดีไว ้ดงันี ้

1. ความเที่ยงตรง (Validity) ลกัษณะของแบบทดสอบนัน้ใหผ้ลการวดัไดต้รง
กบัสิ่งที่ตอ้งการวดั 

1.1 ความตรงตามเนือ้หา (Content Validity) หมายถึง แบบทดสอบที่
สามารถวดัเนือ้หา ครบถว้นครอบคลมุตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว ้

1.2 ความตรงตามโครงสรา้ง (Construct Validity) ความตรงตามทฤษฏี
ของสิ่งที่วดัครัง้นัน้ 

1.3 ความตรงตามสภาพ (Concurrent Validity) หมายถึง คุณลกัษณะ
ของแบบทดสอบ ที่สามารถวดัไดต้ามสภาพที่แทจ้รงิของบคุคล 

2. ความเที่ยงหรือความเชื่อมั่น (Reliability) แบบทดสอบที่สามารถวัดแลว้
ไดผ้ลคงเดิม ไม่ว่าจะน ามาใชว้ดัก่ีครัง้ก็ตาม 

3.  ความเป็นปรนัย (Objectivity) หมายถึง แบบทดสอบที่อ่านแลว้ สามารถ
เขา้ใจไดต้รงกนั ใหค้ะแนนไดต้รงกนัและแปลความหมายของคะแนนไดต้รงกนั 

4.  ค่าอ านาจจ าแนกเหมาะสม (Discrimination) หมายถึง แบบทดสอบที่
สามารถแสดงความแตกต่างของสิ่งที่ตอ้งการวดั แยกนกัเรียนเก่งและอ่อนได ้
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5.  ค่าความยากง่ายเหมาะสม (Difficulty) ข้อสอบที่มี ค่าความยากง่าย
เหมาะสมกบัเนือ้หา 

6.  มีความยุติธรรม (Fairnes) หมายถึง แบบทดสอบตอ้งไม่เปิดโอกาสใหผู้ ้
เขา้สอบคนใดคนหนึ่งเดาถกู 

7.  ถามลึก (Searching) หมายถึง แบบทดสอบฉบบันัน้ตอ้งไม่ประกอบดว้ย
ขอ้สอบความเขา้ใจ การน าไปใช ้การวิเคราะห ์การสงัเคราะห ์และการประเมินค่า 

8.  มีความจ าเพาะเจาะจง (Definite)  
9.  มีลกัษณะกระตุน้ (Exemplary) หมายถึง แบบทดสอบมีความทา้ทาย 

10.  มีประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง แบบทดสอบนัน้ สามารถน าไปใช้
ไดง้่าย ไม่เปลืองเงินและแรงงานมาก  

การสรา้งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่า ตอ้ง
ตรงตามเนือ้หาที่สอนและตอ้งครบตามจุดประสงคท์ี่ตอ้งการจะวดั 

3.4 งานวิจัยทีเ่กี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
งานวิจัยในประเทศ 

สุขสันต ์หาดค า (2553, น.81-82) ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาพระพุทธศาสนา เรื่อง เบญจศีลเบญจธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รบัการ
จดัการเรียนรูแ้บบหมวกหกใบและการจัดการเรียนรูแ้บบเบญจขันธ ์พบว่า วิธีสอนแบบหมวกหก
ใบกบัวิธีสอนแบบเบญขนัญ ์ท าใหค้ะแนนไม่ต่างกนั แต่การคิดวิเคราะหม์ีความแตกต่างกนั 

จนัจิรา เลิศบณัฑิต (2553, น.76) ศึกษาเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
พระพทุธศาสนา เรื่อง มารยาทชาวพทุธและการปฏิบติัต่อพระสงฆ ์ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่  2 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอรช์่วยสอนกับการสอนแบบปกติ ผลปรากฏว่า การเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอรช์่วยสอนท าใหม้ีคะแนนมากกว่าวิธีสอนแบบปกติ 

งานวิจัยต่างประเทศ 
ลอเรย ์Lawrey (1978, p.817) ไดศ้ึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของการใชแ้บบ

ฝึกทกัษะมีคะแนนการทดสอบหลงัการท าแบบฝึกมากกว่าคะแนนทดสอบก่อนท าแบบฝึกฟรอส  
Frost (1968 อา้งถึงใน อัมเรศ เนตาสิทธิ์, 2545, น.23) ไดศ้ึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างชนิดของความวิตกกงัวลกบัสมัฤทธิ์ผลทางการเรียนและเพศของนกัเรียนท่ีมีอายุ 11 ปี ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่ง โดยแบ่งความวิตกกงัวลออกเป็นหลายๆดา้น เช่น ความวิตกกังวล
ในดา้นสงัคม ความวิตกกงัวลมีความสมัพนัธอ์ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติกบัสมัฤทธิ์ผลทางการเรียน
ในเพศชายและในเพศหญิง (เฉพาะการอ่าน) ความวิตกกงัวลในดา้นทั่วไป และสมัฤทธิ์ผลทางการ
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เรียนเฉพาะนกัเรียน พบว่า ความแตกต่างทางเพศมีผลต่อความกงัวลดา้นการเรียน แต่ไม่มีผลต่อ
ความพิการทางดา้นรา่งกาย 

แลมปป์ Lampe (1992, p.1780-A) ไดศ้ึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสงัคม
ศึกษาและการเคารพตนเองของนกัเรียนเกรด 4 พบว่า การสอนแบบร่วมมือ ส่งผลใหผ้ลการเรียน
วิชาสงัคมดีขึน้ สว่นการเคารพตนเองของทัง้สองกลุม่ไม่แตกต่างกนั 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สรุปได้ดังนี ้ครูควรท า
แบบทดสอบใหเ้หมาะสมกบัวิชา ความรู ้และพัฒนาการนกัเรียน โดยใชว้ิธีการที่หลากหลาย และ
มีการวดัผลสมัฤทธิ์ใหต้รงกบัเปา้หมายหรือจุดประสงคท่ี์ตัง้ไว ้ 
 

4. เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับความสามารถในการแก้ปัญหา 
4.1 ความหมายของปัญหา 

คนทุกคนต่างพบเจอกบัปัญหาในทุกๆวนั ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องส่วนตวั เรื่องเพื่อน
รว่มงาน เรื่องสิ่งแวดลอ้ม แต่ละบุคคลเขา้ใจปัญหาไม่เหมือนกนั จึงมีนกัวิชาการก าหนดนิยามของ
ปัญหาไวด้งัต่อไปนี ้

ราชบัณฑิตยสถาน (2546, น.687) ให้ความหมายของปัญหา คือ ข้อสงสัย 
ขอ้ขดัขอ้ง ขอ้ที่ตอ้งพิจารณาแกไ้ข 

สวุิทย ์มลูค า (2551, น.9) กล่าวว่าปัญหาคือ คนที่ไม่มีความพรอ้มดา้นร่างกายและ
จิตใจในเรื่องปัจจยัพืน้ฐานของชีวิต 

ทิพย์วัลย์ สีจันทร ์(2548, น.181) กล่าวว่าปัญหาหมายถึง เหตุการณ์ยุ่งยากที่
ตอ้งการการแกไ้ข หรือไม่พึงประสงคท์ี่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึน้ และเมื่อเกิดขึน้แลว้ตอ้งหาวิธีการ
แกไ้ข 

ความหมายของปัญหาขา้งตน้สรุปไดว้่า ปัญหา หมายถึง สภาวการณท์ี่เป็นอปุสรรค
ที่สง่ผลใหไ้ม่สบายกายไม่สบายใจ และไม่สามารถท างานใหป้ระสบความส าเรจ็ได ้

4.2 ความหมายของความสามารถในการแก้ปัญหา 
สคุนธ ์สินธพานนท;์ และ วรรตัน ์วรรณเลิศลกัษณ์; และ พรรณี สินธพานนท ์(2551: 

104) กลา่วว่า ความสามารถในการแกปั้ญหา หมายถึง การน าประสบการณเ์ดิมมาใชแ้กปั้ญหาใน
สถานการณห์รือปัญหาใหม่ โดยมีขัน้ตอนตามที่ก าหนดไว ้

สุวิทย ์มูลค า (2551, น.15) กล่าวว่า ความสามารถในการแกปั้ญหา หมายถึง การ
ปรบัตนเองใหเ้ขา้กบัสิ่งแวดลอ้ม โดยใชค้วามสามารถทางสมอง 
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ณัฏฐนิช สะมะจิตร ์(2551, น.51) กล่าวว่า ความสามารถของสมองที่คิดพิจารณา 
ไตร่ตรองขอ้สงสยั หรือขอ้ขดัแยง้ทางความคิด (Conceptual Conflict) อย่างพินิจพิเคราะห ์โดยใช้
กระบวนการหาค าตอบหรือเชื่อถือได้เพื่อให้เกิดทฤษฎี หลักการ แนวทางการปฏิบัติ และตอบ
ค าถามที่ตอ้งการเรียนรูไ้ด ้

จากความหมายขา้งตน้ ความสามารถในการแก้ปัญหา หมายถึง การกระท าของ
นกัเรียนในการก าหนดประเด็นปัญหา การวิเคราะหส์าเหตุของปัญหา การเสนอวิธีการแกปั้ญหา
และการประเมินผล การแกปั้ญหาซึ่งวดัไดจ้ากคะแนนที่ไดจ้ากการท าแบบทดสอบที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ 

4.3 ประเภทและลักษณะของความสามารถในการแก้ปัญหา 
กมลรตัน ์หลา้สวุงษ ์(2528, น.260-261) กลา่วว่า 

1.  การแกปั้ญหาโดยใชพ้ฤติกรรมแบบเดียว มกัจะเกิดกับเด็กที่อายุนอ้ย เพราะ
เด็กจะยงัไม่รูเ้หตผุล ยงัไม่เคยเจอกบัปัญหาต่างๆ เมื่อเจอปัญหาจึงไม่สามารถแกปั้ญหาที่ถูกตอ้ง
ได ้จึงใชพ้ฤติกรรมแบบเดิมๆ 

2.  การแก้ปัญหาแบบลองผิดลองถูก จะเกิดขึน้กับเด็กวัยรุ่น เพราะเด็กในช่วง
อายนุีม้ีความคิดเป็นของตนเอง 

3.  การแกปั้ญหาโดยการเปลี่ยนแปลงความคิด คือ การหยั่งเห็น การหยั่งเห็นนี ้
ขึน้อยู่กบัการรบัรูแ้ละประสบการณท์ี่เคยพบเจอมา 

4.  การแก้ปัญหาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร ์เหมาะสมกับปัญหาที่ยุ่งยาก
ซบัซอ้น 

เฟรเดอรคิ Frederikson (ม.ป.ป. อา้งถึงใน ฉันทนา ภาคบงกช (2528, น.25) จ าแนก
ลกัษณะการแกปั้ญหาเป็น 2 ประเภท คือ 

1.  ปัญหาที่มีโครงสรา้งสมบูรณ์ คือ มีการก าหนดวิธีการแกปั้ญหาหรือโจทยข์อง
ปัญหาไวใ้หแ้ลว้ 

2.  ปัญหาที่มีโครงสรา้งไม่สมบูรณ์ คือ ค าถามไม่ชัดเจน มีความซับซอ้น ไม่มี
ค าตอบ ตอ้งมีกฎเกณฑต่์างๆเขา้มาช่วยก่อนที่จะด าเนินการคิดตามขึน้ตอนของการแกปั้ญหาได ้

บุญเลีย้ง พลวุธ (2526 อ้างถึงใน ดวงพร ผกามาศ (2554) ได้จ าแนกปัญหาที่เรา
ประสบอยู่ทกุวนัออกเป็น  2  ประเภท   

1.  ปัญหาที่เกิดขึน้จะแตกต่างกันออกไป ขึน้อยู่กบัว่าแต่ละคนจะสามารถหาวิธี
จดัการกบัปัญหาใหห้มดสิน้ไปไดอ้ย่างไร 
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2.  ปัญหาทางสติปัญญา คือ สิ่งที่ท าใหค้นมีความรู ้ความคิดมากขึน้ ซึ่งเกิดจาก
ความตอ้งการของตนเอง 

สถานการณ์และการแก้ปัญหาจากสถานการณ์  เป็นการน าเอาสภาพการณ์หรือ
ปัญหาที่อาจเกิดขึน้ไดใ้นชีวิตจรงิมาใหบุ้คคลหรือกลุ่มศกึษา  สถานการณท์ี่น ามาแกปั้ญหานัน้จะ
ประกอบดว้ยขอ้เท็จจริงซึ่งมีรายละเอียดพอที่ผูศ้ึกษาจะมองเห็นปัญหาไดอ้ย่างชัดเจนและเกิด
ทศันคติต่อปัญหานัน้  เรื่องราวที่น ามาใหศ้ึกษานัน้ตอ้งมีการปรบัปรุงใหเ้หมาะสมที่ผูศ้ึกษาจะเกิด
ความรูส้ึกเหมือนกบัเป็นเรื่องของตน เป็นปัญหาที่จะตอ้งแกไ้ขการฝึกแกปั้ญหาจากสถานการณท์ี่
เป็นปัญหานีจ้ะมีการสรุปหรือไม่ก็ได ้ เพราะการแกปั้ญหาในเรื่องดังกล่าวไม่มีขอ้สรุปที่แน่นอน
ดงันัน้ในการศึกษาสถานการณน์ีจ้ะเปิดโอกาสใหผู้ศ้ึกษาแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างอิสระโดยครู
จะไม่มีการแนะแนวทางในการสรุปและการแก้ปัญหา  (เยาวพา เดชะคุปต์, 2542, น.125) ควร
สง่เสรมิการแกปั้ญหาตัง้แต่ปฐมวยั โดยก าหนดไดด้งันี ้

1.  ปัญหาของตนเองที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัผูอ่ื้น หมายถึง เรื่องที่เกิดขึน้จากสิ่งที่บคุคล
นัน้สรา้งขึน้มาเอง โดยไม่เก่ียวขอ้งกบับคุคลอื่น 

2.  ปัญหาที่มีบุคคลอ่ืนเขา้มาเก่ียวขอ้งกับเรา หมายถึง เรื่องที่เกิดขึน้จากสิ่งที่
บคุคลนัน้สรา้งขึน้มาเอง โดยมีบคุคลอื่นเก่ียวขอ้งดว้ย 

3.  ปัญหาของผูอ่ื้นที่เก่ียวขอ้งกับตวัเรา หมายถึง เรื่องที่เกิดขึน้จากบุคคลอ่ืนแต่
เก่ียวขอ้งกบัตวัเรา 

ดังนั้นปัญหาดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า ประเภทของการแก้ปัญหาที่เก่ียวข้องกับ
สติปัญญาเนื่องจากเด็ก มีพัฒนาการแตกต่างกันตามช่วงอายุ ดังนั้นความสามารถในการ
แกปั้ญหาจึงแตกต่างกนั ควรเริ่มจากการใชส้ถานการณก์ าหนดปัญหาใหเ้ด็กฝึกแกปั้ญหาเป็นการ
น าเอาสิ่งที่เคยเรียนรูห้รือประสบการณจ์รงิมาแกปั้ญหาได ้

4.4 ความส าคัญของความสามารถในการแก้ปัญหา 
การแก้ปัญหา คือ กระบวนการใช้สติปัญญาและความสามารถทางการคิดแบบ

วิทยาศาสตร ์ ดงันัน้นกัเรียนจะน าการแกปั้ญหาไปประยุกตใ์ชก้บัเหตกุารณท์ี่พบเจอไดเ้ป็นอย่างดี
และอยู่อย่างเป็นสขุ 

รศนา อัชชะกิจ (2537, น.11) กล่าวว่า การแก้ปัญหามีความส าคัญต่อการอยู่รอด
ปลอดภัยและการด าเนินหน้าที่การงาน คุณภาพมนุษยจ์ึงขึน้อยู่กับความสามารถในการปฏิบัติ
หนา้ที่และความสามารถในการแกปั้ญหาเป็นส าคญั 
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เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์  (2549, น.68-75) กล่าวถึงความส าคัญในการคิด
แกปั้ญหาดงันี ้

1.  การคิดแกปั้ญหาก าหนดความเป็นตวัเรา 
2.  การคิดแกปั้ญหาเป็นพืน้ฐานของสติปัญญาและความเขา้ใจ 
3.  การคิดแกปั้ญหาเป็นพืน้ฐานของการตดัสินใจ 
4.  การคิดแกปั้ญหาน ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลง 
5.  การคิดแกปั้ญหาท าใหเ้กิดการเรียนรู ้

ดังนั้นความสามารถการแก้ปัญหาจึงมีความส าคัญ เพราะท าใหเ้กิดการตัดสินใจ 
การเปลี่ยนแปลง ความสามารถในการแข่งขนัในสงัคม และท าใหด้ ารงชีวิตอยู่ไดอ้ย่างปกติสขุ 

4.5 ขั้นตอนในการแก้ปัญหา  
การแกปั้ญหาเพื่อใหบ้รรลจุุดมุ่งหมายนัน้ ควรค านึงถึงขัน้ตอนในการแกปั้ญหาดว้ย 

โดยนักการศึกษาหลายท่านได้แบ่งขั้นตอนในการแก้ปัญหาไว ้ซึ่งเป็นประโยชน์ส าคัญกับการ
แกปั้ญหา ดงันี ้ 

ทิศนา แขมมณี (2558, น.149) กล่าวถึงขั้นตอนการแก้ปัญหาที่สามารถส่งผลต่อ
บคุลากรใหแ้กปั้ญหาได ้มีขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้ 

1. ก าหนดปัญหา  
2. วิเคราะหห์าสาเหตขุองปัญหา  
3. หาวิธีการแกปั้ญหาที่เหมาะสม  
4. เลือกวิธีการแกปั้ญหาที่เหมาะสมที่สดุ  
5. ลงมือแกปั้ญหาตามวิธีการท่ีเลือก 
6. เก็บรวบรวมขอ้มลู  
7. สรุปผล  

พระธรรมปิฏก (2546, น.56) ไดเ้สนอวิธีแก้ปัญหาตามหลักอริยสจั4 ซึ่งมีหลักการ
และสาระส าคญัสรุปไดด้งันี ้ 

ขัน้ที่ 1 ทกุข ์คือ ก าหนดขอบเขต ประเด็นปัญหาใหช้ดัเจน 
ขัน้ที่ 2 สมทุยั คือ ตัง้สมมติฐาน 
ขัน้ที่ 3 นิโรธ คือ ทดลองและเก็บขอ้มลู  
ขัน้ที่ 4 มรรค คือ วิเคราะหข์อ้มลูและสรุปผล   
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กิลฟอรด์ Guiford (1971 อา้งถึงในสุวิทย ์มูลค า (2551, น.26) ก าหนดขัน้ตอนของ
กระบวนการแกปั้ญหาดงันี ้ 

ขัน้เตรียมการ เป็นขัน้ของการตัง้ปัญหาหรือคน้ปัญหา  
ขัน้วิเคราะหปั์ญหา เป็นขัน้ของการวิเคราะหห์าสาเหตขุองปัญหา 
ขัน้เสนอแนวทางในการแกปั้ญหา เป็นการหาวิธีแกปั้ญหา  
ขัน้ตรวจสอบผล เป็นการเสนอกฎเกณฑเ์พื่อตรวจสอบผลลพัธ ์ 
ขัน้การน าไปพฒันาขึน้ใหม่ เป็นการน าขัน้ตอนที่ดีไปใชใ้นครัง้ต่อไป  

จากเอกสารดังที่กล่าวมาข้างต้น มีขั้นตอนในการแก้ปัญหาที่คล้ายกัน แต่อาจมี
ความละเอียดแตกต่างกนัตามแต่ละบุคคล โดยมี 4 ขัน้ตอนหลกัคือ  

1. ขัน้ระบปัุญหา  
2. ขัน้วิเคราะหส์าเหตขุองปัญหา  
3. ขัน้เสนอวิธีการแกปั้ญหา  
4. ขัน้ตรวจสอบผล ซึ่งสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการแกปั้ญหาสถานการณต่์างๆ 

4.6 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับความสามารถในการแก้ปัญหา 
งานวิจัยในประเทศ 

(ดวงพร ผกามาศ, 2554, น.50-52) ไดศ้ึกษาความสามารถในการแกปั้ญหาของ
เด็กปฐมวัย ที่ไดร้บัการจัดกิจกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทย ผลการวิจัยแสดงใหเ้ห็นว่า 
กิจกรรมการประกอบอาหารประเภทขนมไทย ท าใหเ้ด็กปฐมวัยสามารถแกปั้ญหาไดเ้พิ่มขึน้จาก
พื ้นฐานเดิมรอ้ยละ 25.63 ดังนั้นสรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมที่ เด็กได้ลงมือปฏิบัติจนเกิดเป็น
ประสบการณต์รงนัน้สง่ผลใหค้วามสามารถในการแกปั้ญหาของเด็กดีขึน้  

วรรณภา เหล่าไพศาลพงษ์ (2554, น.62) ได้ศึกษาความสามารถในการคิด
แกปั้ญหาและความสนใจในการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 ที่จดัการเรียนรู้
แบบกระบวนการแกปั้ญหากบัการจดัการเรียนรูต้ามคู่มือครู แสดงใหเ้ห็นว่า ความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหาของกลุ่มตัวอย่างที่เรียนดว้ยการจัดการเรียนรูด้้วยกระบวนการแก้ปัญหากับกลุ่ม
ตัวอย่างที่เรียนดว้ยการจัดการเรียนรูต้ามคู่มือครู แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่าการน าหลกัการจัดการเรียนรูแ้บบแกปั้ญหามาใชใ้นกระบวนการเรียน โดย
นกัเรียนจะไดพ้บกบัปัญหาจากใบความรูท้ี่ไดร้บั และรูจ้กัการคิดหาวิธีแกปั้ญหาอย่างเป็นเหตเุป็น
ผล ผ่านกระบวนการคิดอย่างมีขั้นตอน เปิดโอกาสให้นักเรียนไดคิ้ดพิจารณาอย่างรอบคอบ มี
ความรูค้วามเขา้ใจกับปัญหาที่ไดร้บั ไดว้างแผนการคน้ควา้ และสามารถน าขอ้มูลมาวิเคราะห ์
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และใชข้อ้มลูที่ไดร้บัมาสรุปและประเมินผลวิธีแกปั้ญหา ซึ่งท าใหน้กัเรียนสามารถคิดแกปั้ญหาได้
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

งานวิจัยต่างประเทศ 
กวัร ์Goor (1974 อา้งถึงใน สชุาดา สทุธาพนัธ ์(2532, น.20) ท าการวิจยัที่แสดง

ใหเ้ห็นว่า ความคิดสรา้งสรรคม์ีผลต่อความสามารถในการคิดแกปั้ญหา เนื่องจากคนที่มีความคิด
สรา้งสรรคส์ูงจะเชื่อมั่นในตนเอง กลา้เถียง กลา้แสดงออกทางความคิดเห็นใหม่ๆมากกว่าคนที่มี
ความคิดสรา้งสรรคต์ ่า 

โจนส์ (Jones (1985 อ้างถึ งใน  สรวงพร กุศลส่ง , 2538, น.22) ได้ศึกษา
ความสามารถในการแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยั จ านวน 38 คน พบว่า การเล่นบทบาทสมมติส่งผล
ใหค้วามสามารถในการแกปั้ญหาสงูขึน้ 

สรุปได้ว่าความสามารถในการแก้ปัญหา มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการทาง
สติปัญญาในช่วงอายุที่ แตกต่างกัน  และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ถ้าครูส่งเสริมทักษะ
ความสามารถในการแกปั้ญหาไดเ้หมาะสม เด็กก็จะมีความสามารถในการแกปั้ญหาที่ดีขึน้ 
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บทที ่3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
การวิจยัเรื่อง การศกึษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกปั้ญหา กลุ่ม

สาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (สาระพระพุทธศาสนา) ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่จดัการเรียนการสอนตามแบบ BIM กบัการจดัการเรียนการสอนแบบปกติ มี
วิธีการด าเนินการวิจยัดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
2. การสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
3. การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. การจดักระท าและวิเคราะหข์อ้มลู 
 

1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ประชากร 

ประชากรที่ใชใ้นการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขียนเขต 
อ าเภอธัญบุรี จังหวดัปทุมธานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 6 หอ้งเรียน รวมนักเรียน
ทัง้หมดจ านวน 261 คน ซึ่งนกัเรียนแต่ละหอ้งจดัชัน้เรียนแบบคละความสามารถ 

1.2 กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั คือ นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวดัเขียนเขต 

อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่มด้วยการจับสลากจ านวน 2 
หอ้งเรียน โดยมีจ านวนนกัเรียนหอ้งละ 42 คน จากนัน้จบัสลากอีกครัง้เพื่อเป็นกลุ่มทดลอง 1 หอ้ง 
และกลุม่ควบคมุ 1 หอ้ง จ านวนหอ้งละ 42 คน  

1.3 ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวิจัย 
การวิจัยครัง้นี ้ท าการทดลองในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562 รวมทั้งหมด 16 

ชั่วโมง ท าการสอนสัปดาหล์ะ 2 ชั่วโมง รวมเวลาสอนทั้งหมด 8 สัปดาห ์โดยทดสอบก่อนเรียน 
(Pre-test) 1 ชั่วโมง ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้14 ชั่วโมง และท าการทดสอบหลังเรียน 
(Post-test) 1 ชั่วโมง 
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1.4 เนือ้หาทีใ่ช้ในการวิจัย 
เนื ้อหาที่ น ามาใช้ในการวิจัยครั้งนี ้  ก าหนดจากสาระพระพุทธศาสนา ชั้น

ประถมศกึษาปีที่ 5 หน่วยการเรียนรูท้ี่ 1 เรื่อง ศาสนา ศีลธรรม จรยิธรรม ทัง้หมด 14 ชั่วโมง 
 
ตาราง 1 เนือ้หาที่ใชใ้นการทดลอง 

 
แผนการจัดการเรียนการ

สอน 
เร่ือง 

จ านวน
ชั่วโมง 

1 ความส าคญัของพระพทุธศาสนา 1 

2 
พทุธประวติั : ตัง้แต่ประสติู - เสด็จออก
ผนวช 

1 

3 พทุธประวติั : ตรสัรู-้ปรนิิพพาน 1 
4 พระไตรปิฎก 1 

5 พระรตันตรยั 1 

6 ไตรสิกขา 1 
7 โอวาท 3 1 
8 การสวดมนตไ์หวพ้ระ 1 

9 
การพฒันาจิตตามแนวทางของ
พระพทุธศาสนา 

1 

10 พทุธศาสนสภุาษิต 1 

11 หนา้ที่ชาวพทุธ 1 

12 พิธีถวายสงัฆทาน 1 
13 กิจกรรมในวนัส าคญัทางพระพทุธศาสนา 1 
14 มรรยาทชาวพทุธ 1 

รวม 14 
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แบบแผนการทดลอง 
การศึกษาคน้ควา้ครัง้นีใ้ชแ้บบแผนการวิจัยแบบ Randomized Control Group 

Pretest – Posttest Design (ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2538, น.253) โดยมีแผนการ
ทดลอง ดงันี ้

 
ตาราง 2 แบบแผนการทดลอง 

 

 
 
ความหมายของสญัลกัษณ ์

ER แทน กลุม่ทดลอง 
CR แทน กลุม่ควบคมุ 
T1 แทน การทดสอบก่อนการทดลอง 
T2 แทน การทดสอบหลงัการทดลอง  
X1 แทน การจดัการเรียนการสอนตามแบบ BIM 
X2 แทน การจดัการเรียนการสอนตามแบบปกต ิ

 
2. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

การคน้ควา้นี ้ผูว้ิจยัไดส้รา้งเครื่องมือที่ดงันี ้
2.1 แผนการจดัการเรียนการสอนตามแบบ BIM จ านวน 14 แผน 
2.2 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสาระพระพทุธศาสนา 
2.3 แบบทดสอบความสามารถในการแกปั้ญหา 
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2.1 ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนการสอนตามแบบ BIM 
1. ศกึษาเอกสาร หลกัการ ทฤษฎี วิธีการการจดัการเรียนการสอนแบบ BIM และจาก

งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งและจากหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
2. วิเคราะหเ์นือ้หา สาระพระพทุธศาสนา  
3. วิเคราะห์เป้าหมายของการเรียนรู้ ให้สอดคลอ้งกับเรื่องและสื่อต่างๆ เพื่อสรา้ง

แผนการจดัการเรียนการสอนตามแบบ BIM โดยผูว้ิจยัเลือกหน่วยการเรียนรู ้เรื่องศาสนา ศีลธรรม 
จรยิธรรม มาใชใ้นการทดลองครัง้นี ้

4. สรา้งแผนการจดัการเรียนการสอนตามแบบ BIM ประกอบดว้ยรายละเอียด ดงันี ้
1) มาตรฐานการเรียนรู ้/ ตวัชีว้ดั 
2) จดุประสงคก์ารเรียนรู ้
3) สาระส าคญั 
4) สาระการเรียนรู ้
5) สื่อการสอน  
6) กิจกรรมการเรียนการสอนตามแบบ BIM 
7) การวดัและประเมินผล 
8) ขอ้เสนอแนะ 

5. น าแผนการจัดการเรียนการสอนตามแบบ BIM ที่สรา้งขึน้ไปใหผู้เ้ชี่ยวชาญดา้น
การสอนสังคมศึกษาจ านวน 3 ท่าน เพื่อหาค่า IOC (Index of Item – Objective Congruence: 
IOC) ซึ่งผูเ้ชี่ยวชาญแต่ละท่านจะใหค้ะแนนตามเกณฑ ์ดงันี ้ 

ใหค้ะแนน  +1  เมื่อผูเ้ชี่ยวชาญแน่ใจว่าขอ้ค าถามนัน้สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
ใหค้ะแนน    0    เมื่ อผู้ เชี่ ย วชาญ ไม่ แน่ ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับ

จดุประสงค ์
ใหค้ะแนน   -1   เมื่ อผู้ เชี่ ย วชาญ แน่ ใจว่าข้อค าถามนั้น ไม่ สอดคล้องกับ

จดุประสงค ์
น าผลของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน มาท าการวิเคราะห์เพื่อหาค่าดัชนีความ

สอดคล้องเป็นรายข้อ (IOC) คัดเลือกแบบทดสอบที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึน้ไป ซึ่งผู้วิจัยได้
แผนการจัดการเรียนรูท้ี่มีค่า IOC ตั้งแต่ 1.00 จ านวน 14 แผน และน าแผนการจัดการเรียนการ
สอนมาปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะ ใหม้ีความเหมาะสมยิ่งขึน้ 
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6. น าแผนการจัดการเรียนการสอนตามแบบ BIM ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ซึ่งเป็น
แผนการจดัการเรียนการสอนท่ีสมบรูณ ์ไปด าเนินการสอนกบักลุม่ตวัอย่างต่อไป 

2.2 ขั้ นตอนการส ร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ท างการเรียน  สาระ
พระพุทธศาสนา 

1. ศึกษาการสรา้งแบบทดสอบ จากหนังสือการวัดผล และประเมินผล และเทคนิค
การเขียนขอ้สอบ 

2. ศึกษาและวิเคราะหม์าตรฐานการเรียนรู/้ตัวชีว้ัด และเนือ้หา ในหน่วยการเรียนรู ้
เรื่อง ศาสนา ศีลธรรม จรยิธรรม เพื่อสรา้งแบบทดสอบใหค้รอบคลมุ  

3. สรา้งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน สาระพระพุทธศาสนา ในหน่วยการ
เรียนรู ้เรื่อง ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ข้อสอบที่สรา้งเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ก าหนดค่า
คะแนน คือ ตอบถกูได ้1 คะแนน ตอบผิดได ้0 คะแนน จ านวน 60 ขอ้ 

4. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระพระพุทธศาสนา ไปให้
ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการสอนสงัคมศึกษา จ านวน 3 ท่าน เพื่อหาค่า IOC (Index of Item – Objective 
Congruence: IOC) ซึ่งผูเ้ชี่ยวชาญแต่ละท่านจะใหค้ะแนนตามเกณฑ ์ดงันี ้ 

ใหค้ะแนน  +1  เมื่อผูเ้ชี่ยวชาญแน่ใจว่าขอ้ค าถามนั้นสอดคลอ้งกับการวัดผล
สมัฤทธิ์ทางการเรียน สาระพระพทุธศาสนา 

ใหค้ะแนน    0    เมื่อผูเ้ชี่ยวชาญไม่แน่ใจว่าขอ้ค าถามนัน้สอดคลอ้งกบัการวดัผล
สมัฤทธิ์ทางการเรียน สาระพระพทุธศาสนา 

ใหค้ะแนน   -1   เมื่อผูเ้ชี่ยวชาญแน่ใจว่าขอ้ค าถามนัน้ไม่สอดคลอ้งกบัการวดัผล
สมัฤทธิ์ทางการเรียน สาระพระพทุธศาสนา 

น าผลการพิจารณาของผูเ้ชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน มาท าการวิเคราะหเ์พื่อหาค่าดชันี
ความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์(IOC) โดยคัดเลือกแบบทดสอบที่มีค่า IOC ตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป ซึ่ง
ผู้วิจัยได้แบบทดสอบที่มี ค่า IOC ตั้งแต่ 0.67 – 1.00 จ านวน 60 ข้อ และน าแบบทดสอบมา
ปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ ใหม้ีความเหมาะสมยิ่งขึน้ 

5. น าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน สาระพระพุทธศาสนา ไปใชก้บักลุ่มที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แล้วน าผลมาตรวจให้คะแนน แล้วน ามาวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) ค่า
อ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบ โดยมีเกณฑด์งัตาราง 
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ตาราง 3 เกณฑก์ารแปลความหมายความยากง่ายของแบบทดสอบ (p) 
 

 
 
ตาราง 4 เกณฑก์ารแปลความหมายอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ (r) 
 

 
 

ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน สาระพระพทุธศาสนาในรายขอ้ พบว่ามีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 
0.19 – 0.83 และค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง 0.10 – 0.67 โดยผู้วิจัยคัดเลือกแบบทดสอบ
จ านวน 30 ขอ้โดยมีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.40 – 0.60 และค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง 
0.33 – 0.67 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ ์

6. น าแบบทดสอบที่คัดเลือกไว้ไปทดลองเพื่อมาหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
โดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร -์ริชารด์สัน (ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ , 2538, น.215) 
ที่ไม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง ไดผ้ลการวิเคราะหค่์าความเชื่อมั่นทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.74 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ ์

7. น าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู ้เร่ือง ศาสนา ศีลธรรม 
จรยิธรรม ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 ไปใชก้บันกัเรียนกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 
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2.3 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหา 
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี ้ ผู ้วิจัยใช้การสรา้งแบบทดสอบวัดความสามารถในการ

แกปั้ญหาของ (อานนท ์เอิอ้อมุากลุ, 2549, น.51-52) ดงันี ้ 
1. ศกึษาทฤษฎี เอกสารงานวิจยั หลกัสตูร และจดุประสงคก์ารเรียนรูท้ี่เก่ียวขอ้ง 
2. สรา้งแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปั้ญหา 4 ขั้นตอน ตามที่ผูว้ิจัย

สังเคราะห์ขึน้ โดยลักษณะแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหา จะก าหนดเนื ้อเรื่อง
ออกเป็น 4 สถานการณ ์โดยแต่ละสถานการณจ์ะมีค าถาม 4 ดา้น ดงันี ้

1) การก าหนดประเด็นปัญหา 
2) การวิเคราะหส์าเหตขุองปัญหา 
3) การเสนอวิธีการแกปั้ญหา 
4) การประเมินผลการแกปั้ญหา 

สรา้งแบบทดสอบเป็นแบบทดสอบอตันยั ใหค้รอบคลมุลกัษณะความสามารถใน
การแกปั้ญหาที่ผูว้ิจยัตอ้งการวดั 

3. ก าหนดเนือ้เรื่องและเกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนน โดยแบ่งหวัขอ้ในการประเมิน
ความสามารถในการแกปั้ญหาเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การก าหนดประเด็นปัญหา หมายถึง สามารถ
บอกปัญหาได้ถูกต้อง 2) การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา หมายถึง อธิบายสาเหตุที่ก่อให้เกิด
ปัญหาขึน้ไดถ้กูตอ้งชดัเจน 3) การเสนอวิธีการแกปั้ญหา หมายถึง บอกวิธีการแกปั้ญหาไดช้ดัเจน 
และ4) การประเมินผลการแกปั้ญหา หมายถึง สามารถระบุประโยชนท์ี่ไดร้บัจากการแกปั้ญหาได้
ชดัเจน ดงันี ้
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ตาราง 5 เกณฑก์ารประเมินความสามารถในการแกปั้ญหา : แบบทดสอบอตันยั 
 

รายการ เกณฑก์ารประเมิน 
1. การก าหนดประเด็น
ปัญหา 

3 หมายถึง สามารถก าหนดปัญหาไดถ้กูตอ้งเก่ียวกบัเนือ้เรื่องที่
ก าหนดชดัเจน 2 ปัญหา 
2 หมายถึง สามารถก าหนดปัญหาไดถ้กูตอ้งเก่ียวกบัเนือ้เรื่องที่
ก าหนดชดัเจน 1 ปัญหา 
1 หมายถึง ก าหนดปัญหาที่เก่ียวกบัเนือ้เรื่องที่ก าหนดไดไ้ม่ชดัเจน 

2. การวิเคราะหส์าเหตุ
ของปัญหา 

3 หมายถึง อธิบายสาเหตทุี่ก่อใหเ้กิดปัญหาไดถู้กตอ้งชดัเจน 2 ขอ้ 
2 หมายถึง อธิบายสาเหตทุี่ก่อใหเ้กิดปัญหาไดถู้กตอ้งชดัเจน 1 ขอ้ 
1 หมายถึง อธิบายสาเหตทุี่ก่อใหเ้กิดปัญหาไดถู้กตอ้งแต่ไม่ชดัเจน 

3. การเสนอวิ ธีการ
แกปั้ญหา 

3 หมายถึง บอกวิธีแกปั้ญหาไดช้ดัเจนตรงประเด็น 2 วิธี 
2 หมายถึง บอกวิธีแกปั้ญหาไดช้ดัเจนตรงประเด็น 1 วิธี 
1 หมายถึง บอกวิธีแกปั้ญหาไดไ้ม่ตรงประเด็น 

4. การประเมินผลการ
แกปั้ญหา 

3 หมายถึง บอกประโยชนท์ี่ไดร้บัจากการแกปั้ญหา 2 ขอ้ 
2 หมายถึง บอกประโยชนท์ี่ไดร้บัจากการแกปั้ญหา 1 ขอ้ 
1 หมายถึง บอกประโยชนท์ี่ไดร้บัจากการแกปั้ญหาไดไ้ม่ตรงประเด็น 

 
จากคะแนนของแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกปั้ญหา 4 ขอ้ แบบอตันยั

นัน้ แต่ละขอ้จะไดค้ะแนนในแต่ละดา้นเท่ากบัคะแนนเต็ม 3 คะแนน ดงันัน้ 1 ขอ้ จะไดค้ะแนนเต็ม 
12 คะแนน  

4. เสนอแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา  แบบอัตนัย ต่อ
ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการสอนสงัคมศึกษา จ านวน 3 ท่าน เพื่อหาค่า IOC (Index of Item – Objective 
Congruence: IOC) ซึ่งผูเ้ชี่ยวชาญแต่ละท่านจะใหค้ะแนนตามเกณฑ ์ดงันี ้ 

ให้คะแนน  +1 เมื่ อผู้เชี่ ยวชาญแน่ ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับ
ความสามารถในการแกปั้ญหา 

ให้คะแนน  0   เมื่อผู้เชี่ยวชาญไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับ
ความสามารถในการแกปั้ญหา 



  41 

ให้คะแนน  -1  เมื่อผู้เชี่ยวชาญแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่สอดคล้องกับ
ความสามารถในการแกปั้ญหา 

น าผลการพิจารณาของผูเ้ชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน มาท าการวิเคราะหเ์พื่อหาค่า
ดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์(IOC) โดยคดัเลือกแบบทดสอบที่มีค่า IOC ตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป 
ซึ่งผู้วิจัยได้แบบทดสอบที่มีค่า IOC 1.00 จ านวน 6 ข้อ และน าแบบทดสอบมาปรับปรุงตาม
ขอ้เสนอแนะ ใหม้ีความเหมาะสมยิ่งขึน้ 

5. น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาแบบอัตนัยที่ได้รับการ
ปรบัปรุงแกไ้ขเรียบรอ้ยแลว้ไปใชก้บักลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง เพื่อหาค่าความยากง่าย (p) และค่า
อ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบ โดยมีเกณฑด์งัตาราง 

 
ตาราง 6 เกณฑก์ารแปลความหมายความยากง่ายของแบบทดสอบ (p) 
 

 
 
ตาราง 7 เกณฑก์ารแปลความหมายอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ (r) 
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ผลการวิเคราะหค่์าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบ
ความสามารถในการแกปั้ญหาแบบอตันยัในรายขอ้ พบว่า มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.34 – 
0.53 และค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง 0.18 – 0.31 โดยผูว้ิจยัคดัเลือกแบบทดสอบจ านวน 4 ขอ้
โดยมีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.43 – 0.53 และค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง 0.23 – 0.31 
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ ์

6. น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาแบบอัตนัย ตรวจสอบค่า
ความเชื่อมั่นของคะแนน โดยน าแบบทดสอบไปทดลองใชก้ับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง โดยใช้

สูตรสัมประสิทธ์แอลฟ่า (α - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (ล้วน สายยศ และ 
อังคณา สายยศ, 2538) ไดผ้ลการวิเคราะหค่์าความเชื่อมั่น ทั้งฉบับเท่ากับ 0.93 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ ์

7. น าแบบทดสอบความสามารถในการแกปั้ญหาแบบอตันยั ใชเ้ป็นเครื่องมือใน
การวิจยัในการน าไปทดลองใชก้บักลุม่ตวัอย่างจรงิต่อไป 

 
3. การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้
1. ติดต่อประสานงานกบัผูบ้รหิารโรงเรียน เพื่อขอความรว่มมือในการศกึษา 
2. สุม่ตวัอย่าง โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยในการ 
3. สรา้งความคุน้เคยกบัเด็กที่เป็นกลุม่ตวัอย่าง  
4. ทดสอบก่อนเรียน (Pre – test) 
5. ด าเนินการทดลองโดยจัดการเรียนการสอน ใช้เวลาในการทดลอง คาบละ 1 

ชั่วโมง สปัดาหล์ะ 2 ชั่วโมง รวมระยะเวลาทดลองทัง้สิน้ 16 ชั่วโมง 
6. ทดสอบหลงัเรียน (Post - test)  
7. ตรวจและน าผลคะแนนที่ไดม้าวิเคราะหท์างสถิติ ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
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4. การจัดกระท าและวิเคราะหข์้อมูล 
 ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการจดักระท าขอ้มลูดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์และน าผลที่ไดม้าวิเคราะห์
ขอ้มลูเพื่ออธิบายความหมายต่อไป 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

1. สถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย (x̅) , สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
2. สถิติที่ใชใ้นการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ไดแ้ก่ ค่าดัชนีความสอดคลอ้ง ( IOC) , 

ค่าความยากง่าย (p) , ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเชื่อมั่น 
3. ค่าสถิติที่ใชใ้นการตรวจสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่  t-test for Independent Sample 
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บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

 
การวิจยัเรื่อง การศกึษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกปั้ญหา กลุ่ม

สาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (สาระพระพุทธศาสนา) ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่จดัการเรียนการสอนตามแบบ BIM กบัการจดัการเรียนการสอนแบบปกติ มี
ผลการวิเคราะหข์อ้มลูดงันี ้

 
สัญลักษณท์ี่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 

ในการวิเคราะหข์อ้มลู และการแปลความหมายของการวิเคราะหข์อ้มลู เพื่อใหเ้กิดความ
เขา้ใจตรงกนั ผูว้ิจยัไดก้ าหนดสญัลกัษณต่์าง ๆ ในการวิเคราะหข์อ้มลูดงันี ้

n  แทน จ านวนนกัเรียนกลุม่ตวัอย่าง 

x ̅  แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนน 
S.D. แทน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
df.  แทน ค่าชัน้ความเป็นอิสระ 
t  แทน ค่าสถิติที่ใชใ้นการตรวจสอบสมมติุฐาน 
P-value แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
* *       แทน มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

 

การวิเคราะหข์้อมูล 
ผูว้ิจยัน าเสนอตามล าดบัขัน้ดงันี ้
    1. ใช้สถิติทดสอบที (t-test for Independent Sample) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสาระพระพทุธศาสนา ของนกัเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนการสอนตามแบบ BIM กบั
การจดัการเรียนการสอนแบบปกติ 
                  2. ใ ช้ ส ถิ ติ ท ด ส อ บ ที  ( t-test for Independent Sample) เพื่ อ เป รี ย บ เที ย บ
ความสามารถในการแกปั้ญหาของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ไดร้บัการจดัการเรียนการสอน
ตามแบบ BIMกบัการจดัการเรียนการสอนแบบปกติ 

 



  45 

ผลการวิเคราะหข์้อมูล 
1. การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระพระพุทธศาสนาของ

นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ไดร้บัการจดัการเรียนการสอนตามแบบ BIMกบัการจดัการเรียน
การสอนแบบปกติ โดยใชส้ถิติ t-test for Independent Sample 

 
ตาราง 8 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  สาระพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ไดร้บัการจัดการเรียนการสอนตามแบบ BIMกับการจัดการเรียนการสอน
แบบปกติ 
 

 

 

จากตาราง พบว่า นักเรียนที่ไดร้บัการจัดการเรียนการสอนแบบ BIM มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน สาระพระพุทธศาสนา หลังไดร้บัการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 21.57 และ
นกัเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนการสอนแบบปกติ มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน สาระพระพทุธศาสนา 
หลงัไดร้บัการจดัการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 18.90 เมื่อน าไปทดสอบความแตกต่างทางสถิติดว้ย
ค่าสถิติ t-test for Independent Sample พบว่านกัเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนการสอนแบบ BIM 
มีค่าเฉลี่ยผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสาระพระพทุธศาสนา สงูกว่านกัเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนการ
สอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าการจัดการเรียนการสอนตามแบบ 
BIM ท าใหผ้ลสมัฤทธิ์ทางการเรียน สาระพระพทุธศาสนาสงูขึน้  
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2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาสาระพระพุทธศาสนา
ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ไดร้บัการจัดการเรียนการสอนตามแบบ BIMกับการจัดการ
เรียนการสอนแบบปกติ โดยใชส้ถิติ t-test Independent Sample 

 
ตาราง 9 การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาสาระพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ไดร้บัการจัดการเรียนการสอนตามแบบ BIMกับการจัดการเรียนการสอน
แบบปกติ 
 

 
 

จากตาราง พบว่า นกัเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนการสอนแบบ BIM มีความสามารถ
ในการแกปั้ญหา สาระพระพทุธศาสนา หลงัไดร้บัการจดัการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 38.02 และ
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ  มีความสามารถในการแก้ปัญหา สาระ
พระพุทธศาสนา หลังได้รบัการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 31.55 เมื่อน าไปทดสอบความ
แตกต่างทางสถิติดว้ยค่าสถิติ t-test for Independent Sample พบว่านักเรียนที่ไดร้บัการจัดการ
เรียนการสอนแบบ BIM มีค่าเฉลี่ยความสามารถในการแกปั้ญหา สาระพระพุทธศาสนา สูงกว่า
นกัเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนการสอนแบบปกติ อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั .01 แสดงว่า
การจัดการเรียนการสอนตามแบบ  BIM ท าให้ความสามารถในการแก้ ปัญ หา สาระ
พระพทุธศาสนาสงูขึน้ 
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บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัเรื่อง การศกึษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกปั้ญหา กลุ่ม

สาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (สาระพระพุทธศาสนา) ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนการสอนตามแบบ BIM กับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ 
สามารถสรุป อภิปรายผลและมีขอ้เสนอแนะดงันี ้

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ไดร้บัการจัดการเรียนการสอนตามแบบ BIMกับการจัดการเรียนการสอน
แบบปกติ 

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแกปั้ญหาสาระพระพทุธศาสนาของนกัเรียน
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ไดร้บัการจดัการเรียนการสอนตามแบบ BIMกับการจัดการเรียนการสอน
แบบปกติ 

 
สมมติฐานในการวิจัย 

1. นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 ที่ไดร้บัการจดัการเรียนการสอนแบบ BIM มีผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนสาระพระพทุธศาสนา สงูกว่าที่ไดร้บัการจดัการเรียนการสอนแบบปกติ 
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ที่ ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบBIM มี

ความสามารถในการแกปั้ญหา สงูกว่าที่ไดร้บัการจดัการเรียนการสอนแบบปกติ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ใชใ้นการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขียนเขต 
อ าเภอธัญบุรี จังหวดัปทุมธานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 6 หอ้งเรียน รวมนักเรียน
ทัง้หมดจ านวน 261 คน ซึ่งนกัเรียนแต่ละหอ้งจดัชัน้เรียนแบบคละความสามารถ 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั คือ นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวดัเขียนเขต 

อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม 
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(Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่มด้วยการจับสลากจ านวน 2 
หอ้งเรียน โดยมีจ านวนนกัเรียนหอ้งละ 42 คน จากนัน้จบัสลากอีกครัง้เพื่อเป็นกลุ่มทดลอง 1 หอ้ง 
และกลุม่ควบคมุ 1 หอ้ง จ านวนหอ้งละ 42 คน 

ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวิจัย 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รวมทั้งหมด 16 ชั่วโมง ท าการสอนสัปดาห์ละ 2 

ชั่วโมง รวมเวลาสอนทัง้หมด 8 สปัดาห ์โดยทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 1 ชั่วโมง ด าเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้14 ชั่วโมง และท าการทดสอบหลงัเรียน (Post-test) 1 ชั่วโมง 

เนือ้หาทีใ่ช้ในการวิจัย 
ก าหนดจากสาระพระพุทธศาสนา ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยการเรียนรูท้ี่ 1 เรื่อง 

ศาสนา ศีลธรรม จรยิธรรม ทัง้หมด 14 ชั่วโมง 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

1. แผนการจดัการเรียนการสอนตามแบบ BIM  
2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสาระพระพุทธศาสนา จ านวน 30 ขอ้เป็น

แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยมีค่า IOC ระหว่าง 0.67-1.00 ค่าความยากง่าย (p) 
ระหว่าง 0.40 – 0.60 ค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง 0.33 – 0.67 และค่าความเชื่อมั่น 0.74  

3. แบบทดสอบความสามารถในการแกปั้ญหา จ านวน 4 ขอ้เป็นแบบอตันยั โดยมีค่า 
IOC 0.67 ค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.43 – 0.53 และค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง 0.23 – 

0.31 และมีค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ 0.93 โดยใชสู้ตรสมัประสิทธ์แอลฟ่า (α - Coefficient) ของครอ
นบาค (Cronbach) (ลว้น สายยศ และ องัคณา สายยศ, 2538) 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ติดต่อประสานงานกบัผูบ้รหิารโรงเรียน เพื่อขอความรว่มมือในการศกึษา 
2. สุม่ตวัอย่าง โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยในการสุม่  
3. สรา้งความคุน้เคยกบัเด็กที่เป็นกลุ่มตวัอย่าง ท าความเขา้ใจกับผูเ้รียนถึงวิธีการเรียน

การสอน และวิธีการวดัผล 

4. ทดสอบก่อนเรียน (Pre - test)  
5. ด าเนินการทดลองโดยจัดการเรียนการสอน ใชเ้วลาในการทดลอง คาบละ 1 ชั่วโมง 

สปัดาหล์ะ 2 ชั่วโมง รวมระยะเวลาทดลองทัง้สิน้ 16 ชั่วโมง  
6. ทดสอบหลงัเรียน (Post - test)  
7. ตรวจและน าผลคะแนนที่ไดม้าวิเคราะหท์างสถิติ ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์



  49 

การวิเคราะหข์้อมูล 
1. ใชว้ิธีการทางสถิติแบบ t-test for Independent Sample เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียน สาระพระพทุธศาสนา ที่ไดร้บัการจดัการเรียนการสอนตามแบบ BIMกับการจัดการ
เรียนการสอนแบบปกติ  

2. ใช้ วิ ธี ก า รท า งส ถิ ติ แ บ บ  t-test for Independent Sample เพื่ อ เป รี ย บ เที ย บ
ความสามารถในการแก้ปัญหา สาระพระพุทธศาสนา ที่ไดร้บัการจัดการเรียนการสอนตามแบบ 
BIMกบัการจดัการเรียนการสอนแบบปกติ 

 
สรุปผลการวิจัย 

1. นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 ที่ไดร้บัการจดัการเรียนการสอนแบบ BIM มีผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนสาระพระพุทธศาสนา สูงกว่าที่ได้รบัการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ที่ ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบBIM มี
ความสามารถในการแกปั้ญหา สงูกว่าที่ไดร้บัการจดัการเรียนการสอนแบบปกติ อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 

 
อภปิรายผล 

การวิจัยในครั้งนี ้มี วัตถุประสงค์เพื่ อ เป รียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการแกปั้ญหาสาระพระพุทธศาสนาของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ไดร้บั
การจัดการเรียนการสอนตามแบบ BIM กับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ จากผลการวิจัย
อภิปรายผลไดด้งันี ้

1. ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสาระพระพทุธศาสนาของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 
ที่ไดร้บัการจัดการเรียนการสอนตามแบบ BIMสูงกว่าการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ทัง้นีเ้นื่องมาจากการจดัการเรียนการสอนตามแบบ BIM (Buddhist 
Instruction Model) หรือการจดัการเรียนการสอนแบบพทุธะ เป็นการจดัการเรียนการสอนที่อยู่บน
ฐานของความจริงตามธรรมชาติ เพื่อพัฒนาผูเ้รียนใหม้ีความรู ้โดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาดว้ย
สติ ดว้ยปัญญา ด้วยเหตุผล และมุ่งมั่นสืบสาวราวเรื่องใหถ้ึงตน้ตอของปัญหาด้วยตนเองตาม
ความจริง โดยมี 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นสรา้งศรทัธา เป็นขั้นที่ผู ้สอนเตรียมบุคลิกภาพที่ ดี 
พูดจาไพเราะ จัดสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกับเนือ้หา กระตุน้ใหผู้เ้รียนเห็นคุณประโยชน์ของ
เรื่องที่เรียน เป็นขัน้ที่ท าใหผู้เ้รียนเกิดพฤติกรรมตามหลกัธรรมปรโตโฆสะ (กลัยาณมิตร) คือผูเ้รียน
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มีความรูส้ึกมั่นคง อบอุ่นจิตใจทั้งเรื่องเรียนและเรื่องส่วนตัว เกิดความศรัทธา เคารพเชื่อฟัง
ครูผู้สอน ขั้นที่ 2 ขั้นปัญญาวุฒิธรรม ผู้สอนกับผู้เรียนช่วยกันเสนอเกณฑ์ในการเรียน เตรียม
กิจกรรมการเรียน เป็นขัน้ที่ท าใหผู้เ้รียนเกิดพฤติกรรมตามหลกัธรรมอิทธิบาท 4 คือผูเ้รียนช่วยกัน
ใชปั้ญญา หาวิธีการหรือขอ้ตกลงที่จะท าใหก้ารเรียนในชั่วโมงนัน้ประสบความส าเรจ็ได้ ขัน้ที่ 3 ขัน้
พฒันาปัญญา เป็นขัน้ที่ผูส้อนกระตุน้ใหผู้เ้รียนใชก้ระบวนการคิดโดยแยบคาย (โยนิโสมนสิการ) 
ใชค้วามคิดตามหลกัความเป็นจริง หลกัอริยสจั 4 พรหมวิหาร 4 โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อฝึกการ
แกปั้ญหา ขัน้ที่ 4 ขัน้ปรบัปรุงและประยุกตใ์ช ้คือ ผูเ้รียนแกไ้ขงานใหดี้ขึน้ เป็นความคิดรวบยอด
น าไปใชแ้กปั้ญหาต่างๆที่เกิดขึน้ เป็นขัน้ที่ท าใหผู้เ้รียนเกิดพฤติกรรมตามหลกัธรรมภาวนา 4 คือ
ผูเ้รียนสามารถพฒันาตนเองในดา้นพฤติกรรม ดา้นจิตใจ ดา้นความรู ้ความคิดที่ถูกตอ้งเหมาะสม 
โดยการท าชิน้งาน ผลงานต่างๆ ขั้นที่ 5 ขัน้สรุปและประเมินผล ผูเ้รียนสรุปความรู้ แลกเปลี่ยน
ความรูซ้ึ่งกนัและกนั ใหค้ะแนนงานของตนเองและของเพื่อน พรอ้มแสดงผลงานที่ไดจ้ากการเรียน 
ซึ่งเกิดพฤติกรรมตามหลกัธรรมปรโตโฆสะ (กลัยาณมิตร) โยนิโสมนสิการ อิทธิบาท 4 คือผูเ้รียนได้
สรา้งความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนๆ ไดใ้ชก้ระบวนการคิดตามความเป็นจริง (กิตติชัย สุธาสิโนบล, 
2559) ในระหว่างท าการทดลองผูว้ิจยัไดพ้บว่าการที่ครูผูส้อนไดน้ ากิจกรรมที่หลากหลายมาใชใ้น
แต่ละขัน้ และเปลี่ยนไปในแต่ละสปัดาหท์ าใหผู้เ้รียนมีความกระตือรือรน้ สนใจกับการเรียนมาก
ขึน้ มีสมาธิและสรุปองคค์วามรูไ้ดดี้ขึน้ตามล าดบั ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (พระมหาวีระพงษ ์
สิงหค์รุฑ, 2557, น.98)ไดศ้ึกษาผลการจดัการเรียนการสอนแบบพทุธะ ท่ีมีต่อผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียนเจตคติต่อการเรียน และทักษะทางสงัคม สาระพระพทุธศาสนา ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษา
ปีที่ 6 พบว่า นกัเรียนท่ีไดร้บัการจัดการเรียนการสอนแบบพุทธะ มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน สาระ
พระพทุธศาสนา หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

2. ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รบัการ
จดัการเรียนการสอนตามแบบ BIMสงูกว่าการจดัการเรียนการสอนแบบปกติ อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ .01ทัง้นีเ้นื่องมาจากการจดัการเรียนการสอนตามแบบ BIM เป็นการจดัการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมใหน้ักเรียนเกิดการเรียนรู ้โดยน าหลักธรรมมาประยุกตใ์ชใ้นขัน้ตอนการสอนโดย
ผูส้อนเตรียมสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบัการเรียนรู ้เพื่อใหน้กัเรียนมุ่งศึกษาการแกปั้ญหาและ
การสรา้งองคค์วามรู ้โดยในขัน้ตอนที่ 3 ขัน้พฒันาปัญญา เป็นการใชก้ระบวนการคิดโดยแยบคาย 
แบบโยนิโสมนสิการ การพฒันาผ่านกิจกรรมการเรียนรูว้ิธีต่างๆ ผ่านการคิดการท างานรว่มกบัผูอ่ื้น 
การเรียนรูน้อกหอ้งเรียน คิดแกไ้ขปัญหาตามหลกัความเป็นจริง ท าใหก้ารเรียนมีความสุข พรอ้ม
ทัง้น าเสนอความรูท้ี่ไดจ้ากการเรียน ขัน้ที่ 4 ขัน้ปรบัปรุงและประยุกตใ์ช ้เป็นการปรบัปรุงงานใหดี้
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ขึน้ โดยการใช้ความรูค้วามสามารถไปประยุกต์ใช้ในเหตุการณ์ที่พบเจอ และท าให้ชีวิตบรรลุ
เป้าหมายด้วยการใช้ปัญญาความรูท้ี่มี โดยจัดท าเป็นแผ่นพับ แผนที่ความคิด หรือโครงงาน 
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อ่ืน (กิตติชัย สุธาสิโนบล , 2559) จึงควรส่งเสริมการคิด
แกปั้ญหาเพื่อใหน้กัเรียนสามารถก าหนดประเด็นปัญหา วิเคราะหส์าเหตุของปัญหา เสนอวิธีการ
แกปั้ญหา และประเมินผลการแกปั้ญหาดว้ยตนเองได ้ซึ่งในระหว่างท าการทดลองผูว้ิจยัไดพ้บว่า 
การน าประเด็นปัญหาที่นกัเรียนพบไดบ้่อยมาเป็นสถานการณใ์หน้กัเรียนไดคิ้ดแกไ้ข ท าใหน้กัเรียน
สามารถเข้าใจปัญหาอย่างแท้จริง และเมื่อพิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่า
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบ BIM มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 12.41 และ
นักเรียนที่ได้รบัการจัดการเรียนการสอนแบบปกติมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 14.35 ซึ่งมีค่า
ต่างกันอยู่ที่ 1.94 ทั้งนีเ้นื่องมาจากกลุ่มทดลองที่ไดร้บัการจัดการเรียนการสอนแบบ BIMมีการ
จดัการเรียนการสอนที่น าหลกัธรรมมาประยุกตใ์ชผ้่านการท ากิจกรรมต่างๆ ท าใหน้กัเรียนมีสมาธิ 
พัฒนาจิตใจที่มีคุณภาพ และมีปัญญาความรูท้ี่ถูกตอ้งในการคิดการแก้ปัญหาที่เหมาะสม จึง
สง่ผลใหน้กัเรียนมีความสามารถในการแกปั้ญหาสงูขึน้ได ้ซึ่งทกัษะความสามารถในการแกปั้ญหา
มีความคลา้ยคลึงกับทักษะทางสงัคมคือการที่นักเรียนไดใ้ช้ความคิดไตร่ตรองและปฏิบติัดว้ยตัว
นกัเรียนเอง ผ่านการท างานกลุ่ม การคิดตดัสินใจร่วมกนั จึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (สญัญาพร 
เสิงขนุทด, 2557, น.98)ไดศ้กึษาเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสาระประวติัศาสตร ์เจตคติที่
มีต่อสาระประวัติศาสตรแ์ละทักษะทางสังคม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รบัการ
จัดการเรียนรูแ้บบพุทธะกับการจัดการเรียนรูแ้บบปกติ พบว่า นักเรียนที่ไดร้บัการจัดการเรียนรู้
แบบพุทธะมีทักษะทางสงัคมสูงกว่านักเรียนที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบปกติ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
1.1 การจัดการเรียนการสอนตามแบบ BIM ครูผู้สอนควรศึกษารูปแบบการจัด

กิจกรรม ใหค้รบทัง้ 5 ขัน้ตอน เพื่อใหเ้ขา้ใจหลกัการและวิธีสอนอย่างลกึซึง้ 
1.2 การจดัการเรียนการสอนตามแบบ BIM ครูควรจดักิจกรรมที่หลากหลาย เตรียม

สื่อและอุปกรณ์ใหพ้รอ้มก่อนที่จะเริ่มจัดการเรียนการสอน จดับรรยากาศภายในหอ้งเรียนใหเ้อือ้
ต่อการเรียนรู ้เพื่อสง่เสรมิใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู ้

1.3 ครูควรจัดการเรียนการสอนทัง้ภายในและภายนอกหอ้งเรียน เพื่อใหน้ักเรียนได้
พบเจอกบัสภาพแวดลอ้มที่แตกต่างกนั เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็นในรูปแบบต่างๆ ใช้
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ค าถามที่ส่งเสรมิความสามารถในการคิดแกปั้ญหา โดยใชค้ าถามที่ง่ายต่อการท าความเขา้ใจของ
ผูเ้รียน 

1.4 ครูผู้สอนควรน าปัญหาที่ผู ้เรียนพบเจอมาปรับใช้ในขั้นตอนการสอน เพื่อให้
ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจปัญหาที่เกิดขึน้ไดอ้ย่างแทจ้รงิ 

1.5 ครูผูส้อนควรมีการเสริมแรงทางบวกเพื่อใหผู้เ้รียนมีก าลงัใจในการเรียน ท าให้
นกัเรียนเกิดความพงึพอใจ และปฏิบติักิจกรรมอย่างมีความสขุ 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยที่เก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ามแบบ BIM ในกลุ่ม

สาระการเรียนรูอ่ื้น ระดบัชัน้อ่ืน และวิธีสอนอ่ืน ๆ  
2.2 ควรศึกษางานวิจัยเก่ียวกับการใชว้ิธีสอนแบบ BIM กบัตวัแปรอ่ืน เช่น ความพึง

พอใจ เจตคติต่อการเรียนเป็นตน้ 
2.3 จัดการเรียนการสอนตามแบบ BIM ที่ ต่อเนื่องระยะยาว เช่น  ในแต่ละภาค

การศกึษาหรือตลอดปีการศกึษา เพื่อใหค้รอบคลมุทกุหน่วยการเรียนรู ้
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รายนามผูเ้ชี่ยวชาญในการใหค้ าแนะน า ตรวจสอบ และแกไ้ขเครื่องมือในการท าปริญญานิพนธ ์
1. แผนการจดัการเรียนการสอนตามแบบ BIM ผูเ้ชี่ยวชาญประกอบดว้ย 

1.1 อาจารย ์ดร. ครรชิต  แสนอบุล 
อาจารยป์ระจ าคณะศกึษาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
1.2 อาจารย ์อรญัญา  สธุาสิโนบล  
ศึกษานิเทศก์ระดับช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

นครนายก 
1.3 พระมหาณรงคร์าช  ปณิธานธิติ (ครองเชือ้) 
นักวิชาการศึกษาด้านหลักสูตรและการสอนพระพุทธศาสนา ส านักงานพระสอน

ศีลธรรม  มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระพระพุทธศาสนา ผู้เชี่ยวชาญ

ประกอบดว้ย 
2.1 อาจารย ์ดร. ครรชิต  แสนอบุล 
อาจารยป์ระจ าคณะศกึษาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
2.2 อาจารย ์อรญัญา  สธุาสิโนบล  
ศึกษานิเทศก์ระดับช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

นครนายก 
2.3 พระมหาณรงคร์าช  ปณิธานธิติ (ครองเชือ้) 
นักวิชาการศึกษาด้านหลักสูตรและการสอนพระพุทธศาสนา ส านักงานพระสอน

ศีลธรรม มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 
3. แบบทดสอบความสามารถในการแกปั้ญหา ผูเ้ชี่ยวชาญประกอบดว้ย 

3.1 อาจารย ์ดร. ครรชิต  แสนอบุล 
อาจารยป์ระจ าคณะศกึษาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรว์ิโรฒ 
3.2 อาจารย ์อรญัญา  สธุาสิโนบล  
ศึกษานิเทศก์ระดับช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

นครนายก 
3.3 พระมหาณรงคร์าช  ปณิธานธิติ (ครองเชือ้) 
นักวิชาการศึกษาด้านหลักสูตรและการสอนพระพุทธศาสนาส านักงานพระสอน

ศีลธรรม มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 
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ภาคผนวก ค 
1. ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนการสอนตามแบบ BIM 
2. ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระ

พระพทุธศาสนา 
3. ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกปั้ญหา 
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ตาราง 10 ผลการวิเคราะหค่์าดัชนีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนการสอนตาม
แบบ BIMกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (สาระพระพุทธศาสนา) ของ
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 

 

รายการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ ค่า  
IOC 

แปลผล 
คนที่1 คนที่2 คนที่3 รวม 

สาระส าคัญ 
   1. ถกูตอ้งตามหลกัการ 

1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์

   2. สอดคลอ้งกบัเนือ้หา 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
   3. เหมาะสมกบัวยัผูเ้รียน 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
จุดประสงคก์ารเรียนรู้       
   1. สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู ้ 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
   2. สอดคลอ้งกบัเนือ้หาวิชา 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
   3. ครอบคลมุสมรรถภาพการ
เรียนรู ้ทัง้ดา้นความรู ้ความคิด และ
ความสามารถในการปฏิบติั 

1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์

สาระการเรียนรู้       
   1. สอดคลอ้งกบัค าอธิบายรายวิชา 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
   2. สอดคลอ้งกบัเนือ้หา 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
   3. เหมาะสมกบัวยัผูเ้รียน 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
เนือ้หา       
   1. ครบถว้น ครอบคลมุ ในการ
สรา้งความรูใ้หแ้ก่ผูเ้รียน 

1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์

   2. ถูกตอ้งตามธรรมชาติของวิชา 
และมีความทนัสมยั 

1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์

   3. ชดัเจน ตรวจสอบได ้และไม่
สบัสน 

1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
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ตางราง 10 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ ค่า  
IOC 

แปลผล 
คนที่1 คนที่2 คนที่3 รวม 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
   1. จดัไดส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์

   2. กิจกรรมการเรียนการสอนเนน้
ผูเ้รียน เป็นส าคญั 

1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์

   3. จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเป็น
กลัยาณมิตร 

1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์

   4. ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู ้และ
สรา้งองคค์วามรูเ้อง 

1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์

   5. ครูมีบทบาทใหค้ าปรกึษาแนะน า 
กระตุน้การเรียนรู ้

1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์

   6. กิจกรรมสง่เสรมิการท างานเป็น
กลุม่ 

1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์

   7. น าความรู ้ความคิด ไปประยกุตใ์ช้
ในชีวิตประจ าวนั 

1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์

ส่ือการเรียนการสอน       
   1. สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนการ
สอน 

1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์

   2. สอดคลอ้งกบัเนือ้หาวิชา 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
   3. เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
   4. มีความน่าสนใจ 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
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ตางราง 10 (ต่อ) 
 

การวัดผลและประเมินผล       
   1. สอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรียนรู ้
กระบวนการเรียนรู ้และขัน้ตอนกิจกรรม 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
   2. จดัไดค้รอบคลมุเนือ้หาและสาระของ
การเรียนรู ้ 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
   3. เครื่องมือวดัผลมีการตรวจสอบได ้ 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
   4. มีเกณฑก์ารวดัและประเมินผลที่
ชดัเจน เขา้ใจง่าย 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์

 
ตาราง 11. ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม (สาระพระพทุธศาสนา) ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 
5 
 

ข้อค าถามแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผู้เช่ียวชาญ ค่า 
IOC 

แปลผล 
คนที่1 คนที่2 คนที่3 รวม 

1 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
2 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
3 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
4 1 0 1 2 0.67 ผ่านเกณฑ ์
5 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
6 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
7 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
8 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
9 1 0 1 2 0.67 ผ่านเกณฑ ์
10 1 0 1 2 0.67 ผ่านเกณฑ ์
11 0 1 1 2 0.67 ผ่านเกณฑ ์
12 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์



  66 

ตาราง 11 (ต่อ) 
 

ข้อค าถามแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผู้เช่ียวชาญ ค่า 
IOC 

แปลผล 
คนที่1 คนที่2 คนที่3 รวม 

13 0 1 1 2 0.67 ผ่านเกณฑ ์
14 0 1 1 2 0.67 ผ่านเกณฑ ์
15 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
16 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
17 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
18 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
19 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
20 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
21 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
22 0 1 1 2 0.67 ผ่านเกณฑ ์
23 0 1 1 2 0.67 ผ่านเกณฑ ์
24 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
25 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
26 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
27 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
28 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
29 0 1 1 2 0.67 ผ่านเกณฑ ์
30 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
31 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
32 0 1 1 2 0.67 ผ่านเกณฑ ์
33 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
34 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
35 0 1 1 2 0.67 ผ่านเกณฑ ์
36 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
37 1 0 1 1 0.67 ผ่านเกณฑ ์
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ตาราง 11 (ต่อ) 
 

ข้อค าถามแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผู้เช่ียวชาญ ค่า 
IOC 

แปลผล 
คนที่1 คนที่2 คนที่3 รวม 

38 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
39 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
40 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
41 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
42 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
43 0 1 1 2 0.67 ผ่านเกณฑ ์
44 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
45 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
46 0 1 1 2 0.67 ผ่านเกณฑ ์
47 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
48 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
49 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
50 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
51 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
52 1 0 1 2 0.67 ผ่านเกณฑ ์
53 0 1 1 2 0.67 ผ่านเกณฑ ์
54 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
55 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
56 0 1 1 2 0.67 ผ่านเกณฑ ์
57 0 1 1 2 0.67 ผ่านเกณฑ ์
58 0 1 1 2 0.67 ผ่านเกณฑ ์
59 0 1 1 2 0.67 ผ่านเกณฑ ์
60 0 1 1 2 0.67 ผ่านเกณฑ ์
ค่าดัชนีความสอดคล้องทัง้ฉบับ (IOC) 0.884 ผ่านเกณฑ ์
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ตาราง 12 ค่าดัชนีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปั้ญหา  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (สาระพระพุทธศาสนา) ของนักเรียนชั้น
ประถมศกึษาปีที่ 5 
 

ข้อค าถามแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหา 

ผู้เช่ียวชาญ ค่า 
IOC 

แปลผล 
คนที่1 คนที่2 คนที่3 รวม 

1 1 0 1 2 0.67 ผ่านเกณฑ ์
2 1 0 1 2 0.67 ผ่านเกณฑ ์
3 1 0 1 2 0.67 ผ่านเกณฑ ์

4 1 0 1 2 0.67 ผ่านเกณฑ ์

5 1 0 1 2 0.67 ผ่านเกณฑ ์
6 1 0 1 2 0.67 ผ่านเกณฑ ์

ค่าดัชนีความสอดคล้องทัง้ฉบับ (IOC) 0.67 ผ่านเกณฑ ์
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ภาคผนวก ง 
1. ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) ค่าความเชื่อมั่น ของ

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน สาระพระพทุธศาสนา 
2. ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) ค่าความเชื่อมั่น ของ

แบบทดสอบความสามารถในการแกปั้ญหา 
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ตาราง 13 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) ค่าความเชื่อมั่น ของ
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรูส้งัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
(สาระพระพทุธศาสนา)  
 
ขอ้ที่ ค่า (p) ค่า (r) แปลความหมาย ขอ้ที่ ค่า (p) ค่า (r) แปลความหมาย 

1 0.45 0.43 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้ 31 0.57 0.48 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้

2 0.45 0.52 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้ 32 0.48 0.29 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้

3 0.57 0.19 ขอ้ค าถามใชไ้ม่ได ้ 33 0.50 0.43 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้

4 0.83 0.14 ขอ้ค าถามใชไ้ม่ได ้ 34 0.60 0.33 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้

5 0.50 0.43 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้ 35 0.45 0.43 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้

6 0.52 0.19 ขอ้ค าถามใชไ้ม่ได ้ 36 0.57 0.67 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
7 0.40 0.52 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้ 37 0.31 0.14 ขอ้ค าถามใชไ้ม่ได ้
8 0.60 0.33 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้ 38 0.52 0.48 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้

9 0.48 0.29 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้ 39 0.48 0.38 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้

10 0.40 0.14 ขอ้ค าถามใชไ้ม่ได ้ 40 0.40 0.43 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้

11 0.50 0.43 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้ 41 0.40 0.43 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้

12 0.43 0.57 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้ 42 0.33 0.10 ขอ้ค าถามใชไ้ม่ได ้
13 0.40 0.43 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้ 43 0.45 0.43 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้

14 0.43 0.29 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้ 44 0.38 0.38 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้

15 0.43 0.57 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้ 45 0.40 0.43 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้

16 0.43 0.57 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้ 46 0.50 0.43 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
17 0.36 0.33 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้ 47 0.40 0.43 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้

18 0.48 0.48 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้ 48 0.62 0.19 ขอ้ค าถามใชไ้ม่ได ้
19 0.50 0.43 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้ 49 0.36 0.14 ขอ้ค าถามใชไ้ม่ได ้
20 0.55 0.43 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้ 50 0.50 0.43 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
21 0.45 0.43 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้ 51 0.31 0.14 ขอ้ค าถามใชไ้ม่ได ้
22 0.38 0.48 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้ 52 0.55 0.43 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
23 0.40 0.43 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้ 53 0.19 0.19 ขอ้ค าถามใชไ้ม่ได ้
24 0.43 0.19 ขอ้ค าถามใชไ้ม่ได ้ 54 0.26 0.14 ขอ้ค าถามใชไ้ม่ได ้
25 0.50 0.43 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้ 55 0.40 0.33 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
26 0.40 0.14 ขอ้ค าถามใชไ้ม่ได ้ 56 0.50 0.43 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้

27 0.31 0.33 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้ 57 0.55 0.52 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้

28 0.52 0.48 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้ 58 0.52 0.38 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้

29 0.45 0.14 ขอ้ค าถามใชไ้ม่ได ้ 59 0.40 0.24 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้

30 0.55 0.43 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้ 60 0.50 0.43 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้

ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทัง้ฉบบัมีค่าเท่ากบั  0.74 
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ตาราง 14 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) ค่าความเชื่อมั่น ของ
แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหา  กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม (สาระพระพทุธศาสนา) 
  

ขอ้ที่ ค่า (p) ค่า (r) แปลความหมาย 
1 0.43 0.23 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
2 0.48 0.30 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
3 0.53 0.31 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
4 0.34 0.19 ขอ้ค าถามใชไ้ม่ได ้
5 0.50 0.26 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
6 0.36 0.18 ขอ้ค าถามใชไ้ม่ได ้

ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทัง้ฉบบัมีค่าเท่ากบั  0.94 
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ภาคผนวก จ 
1. ตวัอย่างแผนการจดัการเรียนการสอนตามแบบ BIM 
2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสาระพระพทุธศาสนา 
3. แบบทดสอบวดัความสามารถในการแกปั้ญหา 
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แผนการจัดการเรียนการสอนตามแบบ BIM 
หน่วยการเรียนรู้ที ่2 เร่ือง ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม       ชั้นประถมศึกษาปีที ่5 
แผนการจัดการเรียนการสอน ที ่1 เร่ือง ความส าคัญของพระพุทธศาสนา  เวลา 1 ชั่วโมง 
……………………………………………………………………………………………………… 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีว้ัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้ 
  มาตรฐาน ส1.1 และเข้าใจประวัติ  ความส าคัญ  ศาสดา หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน มีศรทัธาที่ถูกตอ้ง ยึดมั่นและปฏิบัติตาม
หลกัธรรมเพื่ออยู่รว่มกนัอย่างสนัติสขุ 

 ตัวชีว้ัด 
  ส 1.1 ป.5/1 วิเคราะหค์วามส าคญัของพระพทุธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนบัถือใน
ฐานะที่เป็นมรดกทางวฒันธรรมและหลกัในการพฒันาชาติไทย 
สาระส าคัญ 

 พระพทุธศาสนาเป็นมรดกทางวฒันธรรม เป็นหลกัในการพฒันาชาติไทย การน า
หลกัธรรมทางพระพทุธศาสนามาเป็นแนวทางการด าเนินชีวิตจะท าใหเ้กิดความสงบสขุขึน้ใน
สงัคม 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้  

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ ลักษณะพฤติกรรมทีป่รากฎ 

ดา้นศีล Morality  
(ความประพฤติ) 

1. นกัเรียนท างานรว่มกบัผูอ่ื้นไดดี้ 
2. นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมเสรจ็ทนัภายในเวลาที่ก าหนด 
3. นกัเรียนมีวินยั และใฝ่เรียนรูใ้นการปฏิบติักิจกรรม 

ดา้นสมาธิ 
Concentration (จิตใจ) 

1. นกัเรียนมีสมาธิในการเรียน ไม่เหม่อลอย 
2. นกัเรียนมีน า้ใจแบ่งปันอปุกรณก์ารเรียนใหผู้อ่ื้น 
3. นกัเรียนเห็นคณุค่าและความส าคญัของพระพทุธศาสนา 

ดา้นปัญญา Wisdom 
(ความรู ้ความคิด  
การปฏิบติั) 

1. นกัเรียนอธิบายพระพทุธศาสนาเป็นมรดกทางวฒันธรรม
และเป็นหลกัในการพฒันาชาติไทยได ้
2. นกัเรียนสามารถจ าแนกมรดกทางวฒันธรรมของ
พระพทุธศาสนาและหลกัในการพฒันาชาติไทยได ้
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สาระการเรียนรู้ 
 พระพทุธศาสนาเป็นมรดกทางวฒันธรรมไทย 
กิจกรรมการเรียนรู้ (การเรียนการสอนแบบ BIM) 

ขั้นตอนการ
สอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

การวิเคราะห์
หลักธรรมและ
พฤติกรรมทีเ่กิด
ขึน้กับผู้เรียน 

ขัน้ที่ 1 ขัน้
สรา้งศรทัธา 

1. ครูสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดีกบัผูเ้รียน โดยการยิม้
แยม้แจ่มใส กลา่วทกัทาย และเตรียมความพรอ้ม
ในเรื่องที่จะเรียน เพื่อสรา้งบรรยากาศที่ดีในชัน้
เรียน  
2. ครูน าภาพเก่ียวกบัโบราณสถานหรือศาสน
สถานและโบราณวตัถุที่ส  าคญัทาง
พระพทุธศาสนา ไดแ้ก่ พระบรมมหาราชวงั วดั
พระศรีรตันศาสดาราม พระพทุธมหามณีรตันปฏิ
มากร และเจดียโ์บราณสถาน น ามาใหน้กัเรียนได้
ศกึษารว่มกนั เพื่องสรา้งศรทัธาในการเรียนรู ้โดย
ครูใชค้  าถามดงันี ้

• ภาพที่นกัเรียนเห็นเก่ียวขอ้งกบั
พระพทุธศาสนาอย่างไร  

• ภาพนีม้ีความส าคญัอย่างไรบา้ง 
3. นกัเรียนสวดมนตเ์พื่อสรา้งสมาธิก่อนเรียน โดย
มีบทสวดมนต ์ดงันี ้ค าบชูาพระรตันตรยั บท
สรรเสรญิคณุพระรตันตรยั 

ผูเ้รียนเกิดพฤติกรรม
ตาม 
- หลกัธรรมปรโตโฆ
สะ (กลัยาณมิตร) คือ
ผูเ้รียนเกิดการสรา้ง
ความสมัพนัธก์บัครู 
เกิดความศรทัธา 
เคารพเชื่อฟัง
ครูผูส้อน 
- หลกัธรรมโยนิโส
มนสิการ คือผูเ้รียน
เกิดกระบวนการคิด
จากการตอบค าถาม 
- หลกัธรรมไตรสิกขา 
(จิตตสิกขา)คือ 
ผูเ้รียนเกิดสมาธิ
ก่อนที่จะเริ่มเรียน 

ขัน้ที่ 2 ขัน้
ปัญญาวฒุิ
ธรรม 

4. ครูแบ่งกลุม่นกัเรียนออกเป็น 3 กลุม่ กลุม่ละ
เท่าๆ กนั โดยจดัแบบคละความสามารถ 
5. ใหน้กัเรียนรว่มกนัเสนอกฎเกณฑห์รือกติกาใน
การเรียนร่วมกนั 

ผูเ้รียนเกิดพฤติกรรม
ตาม 
- หลกัธรรมอิทธิบาท 
4 (วิมงัสา) คือผูเ้รียน
ช่วยกนัใชปั้ญญา หา 
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กิจกรรมการเรียนรู้ (การเรียนการสอนแบบ BIM) (ต่อ) 

ขั้นตอนการ
สอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

การวิเคราะห์
หลักธรรมและ
พฤติกรรมทีเ่กิด
ขึน้กับผู้เรียน 

  วิธีการหรือขอ้ตกลงที่
จะท าใหก้ารเรียนใน
ชั่วโมงนัน้ประสบ
ความส าเรจ็ได ้
- หลกัธรรมไตรสิกขา 
คือผูเ้รียนรว่มกนัคิด
หาหนทางที่จะท าให้
เกิดการเรียนรูร้่วมกนั 

ขัน้ที่ 3 ขัน้
พฒันา
ปัญญา 

6. ใหน้กัเรียนแต่ละกลุม่ร่วมกนัท ากิจกรรมภายใน
หอ้งเรียน โดยครูน าบตัรค าที่เก่ียวกบัมรดกทาง
วฒันธรรมที่เป็นศาสนสถาน ศาสนวตัถแุละ
วฒันธรรมที่เป็นมรดกทางดา้นจิตใจ มาให้
นกัเรียนจดัแข่งขนัติดบตัรค าที่บนกระดาน โดยครู
น าบตัรค ามารวมกนัที่กลางหอ้งเรียน แบ่งนกัเรียน
ยืนเรียงแถว ใหแ้ต่ละกลุม่สง่ตวัแทนออกเลือกบตัร
ค า กลุม่ละ 1 คน จนกว่าจะหมดแถว กลุม่ใดเสรจ็
ก่อนชนะ โดยครูแบ่งกระดานเป็น 3 ช่องเช่น ช่อง
กลุม่   ศาสนสถาน  กลุม่ศาสนวตัถุ และกลุม่
มรดกวฒันธรรมดา้นจิตใจ แต่ละกลุม่จะตอ้งน า
เฉพาะบตัรค าที่เก่ียวกบัตนเองไปติดเท่านัน้ ถา้น า
ของกลุม่อื่นไปติดจะถกูหกับตัรละ 1 คะแนน 

ผูเ้รียนเกิดพฤติกรรม
ตาม 
- หลกัธรรมอรยิสจั 4 
คือผูเ้รียนเกิด
กระบวนการคิด
แกปั้ญหา จากการท า
กิจกรรมกลุม่ 
- หลกัธรรมพรหม
วิหาร 4 คือผูเ้รียนเกิด
ความสนุก เห็นใจ
ผูอ่ื้น และยินดีกบั
เพื่อนกลุม่ที่ชนะ 
- หลกัธรรมไตรสิกขา 
(ปัญญาสิกขา) คือ
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู ้
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กิจกรรมการเรียนรู้ (การเรียนการสอนแบบ BIM) (ต่อ) 

ขั้นตอนการ
สอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

การวิเคราะห์
หลักธรรมและ

พฤติกรรมทีเ่กิดขึน้กับ
ผู้เรียน 

ขัน้ที่ 3 ขัน้
พฒันา
ปัญญา 

7. หลงัจากเสรจ็กิจกรรม ครูอธิบายเพิ่มเติม 
เก่ียวกบัมรดกทางวฒันธรรมไทยที่สืบทอดจาก
พระพทุธศาสนาเป็นแผนภาพลงบนกระดาน 
8. ครูใหน้กัเรียนร่วมกนัศกึษา พระพทุธศาสนา
เป็นหลกัในการพฒันาชาติไทยเพิ่มเติม จากนัน้
ใหน้กัเรียนรว่มกนัแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้
ค าถาม ดงันี ้

• พระพทุธศาสนามีความส าคญัต่อการ
ด าเนินชีวิตอย่างไร  

• พระพทุธศาสนามีความส าคญัต่อสงัคม
อย่างไร  

• สงัคมไทยน าอะไรที่ส  าคญัทาง
พระพทุธศาสนามาใช ้ 

• แลว้หลกัธรรมอะไรที่คนไทยน ามา
พฒันาทางดา้นจิตใจของผูค้นใน
สงัคมไทย 

โดยใชปั้ญญาดว้ย
ตนเอง 
- หลกัธรรมอิทธิบาท 4 
(วิรยิะ) คือผูเ้รียนมีความ
พยายามที่จะท ากิจกรรม
ใหป้ระสบความส าเรจ็ 
- หลกัธรรมโยนิโส
มนสิการ คือผูเ้รียนเกิด
กระบวนการคิดจากการ
ตอบค าถาม 
- หลกัธรรมปรโตโฆสะ 
(กลัยาณมิตร) คือผูเ้รียน
ไดแ้สดงความยินดีกบั
เพื่อนกลุม่ที่ชนะ 

ขัน้ที่ 4 ขัน้
ปรบัปรุงและ
ประยกุตใ์ช ้

9. ครูและนกัเรียนรว่มกนัแสดงความคิดเห็น 
เก่ียวกบัความส าคญัของพระพทุธศาสนาเป็น
แผนภาพลงบนกระดาน แลว้อธิบายเพิ่มเติม 

ผูเ้รียนเกิดพฤติกรรม
ตาม 
- หลกัธรรมโยนิโส
มนสิการ คือผูเ้รียนใช้
กระบวนการคิดตามหลกั 
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กิจกรรมการเรียนรู้ (การเรียนการสอนแบบ BIM) (ต่อ) 

ขั้นตอนการ
สอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
การวิเคราะหห์ลักธรรมและ
พฤติกรรมทีเ่กิดขึน้กับผู้เรียน 

 10. นกัเรียนรว่มกนัน าเสนอวิธีการน า
ความรูเ้ก่ียวกบัความส าคญัของ
พระพทุธศาสนาไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่างไร 
11. ใหน้กัเรียนท าใบงาน เรื่อง มรดก
วฒันธรรมทางพระพทุธศาสนา 

ของความเป็นจรงิที่จะน าไปใชใ้น
ชีวิตประจ าวนัได ้
- หลกัธรรมอิทธิบาท 4 (ฉนัทะ) 
คือผูเ้รียนเกิดความรบัผิดชอบใน
การท าใบงานที่ไดร้บัมอบหมาย 
- หลกัธรรมภาวนา 4 คือผูเ้รียน
เกิดการพฒันาตนเอง พฒันาการ
ท างานใหดี้ขึน้ 
- หลกัธรรมไตรสิกขา คือผูเ้รียน
เกิดปัญญาความรูจ้ากเรื่องที่เรียน 
- หลกัธรรมปรโตโฆสะ 
(กลัยาณมิตร) คือผูเ้รียนเกิดการ
ยอมรบัความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

ขัน้ที่ 5 ขัน้สรุป
และประเมินผล 

12. ครูใหน้กัเรียนคนที่ท าใบงานได้
ถกูตอ้ง ออกมาน าเสนอหนา้ชัน้เรียน 
13. ครูและนกัเรียนรว่มกนัสรุปความรู ้
ดงันี ้พระพทุธศาสนาเป็นมรดกทาง
วฒันธรรม และเป็นหลกัในการพฒันา
ชาติไทย การน าหลกัธรรมทาง
พระพทุธศาสนามาใชใ้นการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนั จะท าใหส้งัคมเกิดความ
สงบสขุรม่เย็น 
14. ครูแนะน าใหน้กัเรียนรว่มกนัอนรุกัษ์
มรดกวฒันธรรมทางพระพทุธศาสนา 
เพื่อใหพ้ระพทุธศาสนาเจรญิกา้วหนา้
ยิ่งขึน้ไป 

ผูเ้รียนเกิดพฤติกรรมตาม 
- หลกัธรรมโยนิโสมนสิการ คือ
ผูเ้รียนเกิดกระบวนการคิด การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้การสรุปความรู้
ที่ไดจ้ากการเรียน 
- หลกัธรรมปรโตโฆสะ 
(กลัยาณมิตร) คือผูเ้รียนเกิดการ
สรา้งความสมัพนัธก์บัครูและ
เพื่อนในหอ้งเรียน 
- หลกัธรรมอิทธิบาท 4 (ฉนัทะ) 
คือผูเ้รียนเกิดพฤติกรรมความ
รบัผิดชอบต่องาน ต่อหนา้ที่ของ
ตนเอง 
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ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

1. ภาพโบราณสถาน ศาสนสถาน หรือโบราณวตัถทุี่ส  าคญัทางพระพทุธศาสนา 
2.  บตัรค ามรดกทางวฒันธรรม 

 
การวัดและประเมินผล 
 

ด้าน... วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

ดา้นกายภาวนา 
(Physical 
Development) 

สงัเกตพฤติกรรมของ
นกัเรียนในการเขา้รว่ม

กิจกรรมกลุม่ 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเขา้รว่ม
กิจกรรมกลุม่ 

ศีลภาวนา  
(Social Development) 
 

สงัเกตพฤติกรรมของ
นกัเรียนในการเขา้รว่ม
กิจกรรมกลุม่ 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเขา้รว่ม
กิจกรรมกลุม่ 

จิตตภาวนา  
(Emotional 
Development) 

สงัเกตพฤติกรรมของ
นกัเรียนในการเขา้รว่ม
กิจกรรมกลุม่ 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเขา้รว่ม
กิจกรรมกลุม่ 

ปัญญาภาวนา 
(Wisdom 
Development) 

การตรวจใบงาน แบบประเมิน ใบงาน เรื่อง มรดก
วฒันธรรมทางพระพทุธศาสนา 
 

 

ข้อเสนอแนะ 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 

ค าชีแ้จง : ใหท้ าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องรายการสงัเกตพฤติกรรมที่นกัเรียนปฏิบติั 

เลขที ่ ชื่อ - สกุล 

รายการ 

สรุปผลการ
ประเมิน 

การแบ่งหน้าที่
ความ

รับผิดชอบ
ภายในกลุ่ม 

ให้ความร่วมมือ
ในการท างาน
ภายในกลุ่ม 

การส่ือสาร 
การมีน ้าใจ 
ช่วยเหลือกัน
ภายในกลุ่ม 

ผ่าน ไม่
ผ่าน 

ผ่าน ไม่
ผ่าน 

ผ่าน ไม่
ผ่าน 

ผ่าน ไม่
ผ่าน 

          

          
          

          
          

          
          

          
          

          
          

          
          

          
เกณฑก์ารประเมิน 
 ผ่านตัง้แต่ 2 รายการถือว่า ผ่าน 
 ผ่าน 1 รายการถือว่า ไม่ผ่าน 

(....................................................) 

          ผู้ประเมิน 
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แบบประเมินใบงาน เร่ือง มรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา 

เกณฑก์าร
ประเมิน 

ระดับคะแนน 

ดีมาก 
(10-9  คะแนน) 

ดี 
(8-6  คะแนน) 

พอใช้ 
(5-3  คะแนน) 

ควรปรับปรุง 
(2-1  คะแนน) 

สงัเกตภาพและ
เขียนอธิบายหรือ
สรุปมรดก
วฒันธรรมทาง
พระพทุธศาสนา 

สงัเกตภาพและ
เขียนอธิบายหรือ
สรุปมรดก
วฒันธรรมทาง
พระพทุธศาสนา 
ไดส้มัพนัธก์นั 
มีการเชื่อมโยง 
ใหเ้ห็นเป็น
ภาพรวมแสดงให้
เห็นถึง
ความสมัพนัธ ์
กบัตนเองและผูอ่ื้น 

สงัเกตภาพและ
เขียนอธิบายหรือ
สรุปมรดก
วฒันธรรมทาง
พระพทุธศาสนา 
ได ้ มีการจ าแนก
ขอ้มลู แสดงให้
เห็นถึง
ความสมัพนัธก์บั
ตนเองอย่างเป็น
เหตเุป็นผล 

สงัเกตภาพและ
เขียนอธิบายหรือ
สรุปมรดก
วฒันธรรมทาง
พระพทุธศาสนา 
ไดส้อดคลอ้งกบั
ขอ้มลู  มีการ
เขียนอธิบาย
เพิ่มเติมใหเ้ขา้ใจ
ง่าย 

สงัเกตภาพและ
เขียนอธิบายหรือ
สรุปมรดก
วฒันธรรมทาง
พระพทุธศาสนา
ได ้ แต่ยงัไม่
สอดคลอ้งกบั
ขอ้มลูเขียนตาม 
ขอ้มลูที่อ่านไม่มี
การอธิบาย
เพิ่มเติม 

 

ระดับคุณภาพ 

10-9 คะแนน = ดีมาก 
8-6  คะแนน = ดี 
5-3 คะแนน  = พอใช ้
2-1 คะแนน  = ควรปรบัปรุง 

     

ลงชื่อ..............................................................ผูป้ระเมิน 
(...........................................................) 

วนัที่.............................................................. 
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ใบงาน เร่ือง มรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา 

ช่ือ................................................................................. ช้ัน.............. เลขที.่......... 

 

ค าชีแ้จง  ใหน้กัเรียนสงัเกตภาพพระพทุธศาสนาที่เป็นมรดกทางวฒันธรรมและตอบค าถาม 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่เห็นเป็นมรดกทางดา้นใด

................................. 

มีความส าคญัอย่างไร 

……………………………………………… 

นกัเรียนมีความรูส้กึอย่างไร

...................................... 

.................................................................

................. 

 

 

 

 

 

ภาพที่เห็นเป็นมรดกทางดา้นใด

................................................................ 

มีความส าคญัอย่างไร

................................................................ 

นกัเรียนเคยเขา้ร่วมกิจกรรมในภาพ

หรือไม่………………………………………. 

………………………………………………

…………… 

 

 

 

ถา้เคย  นกัเรียนมีความรูส้กึอย่างไร  เมื่อเขา้รว่มกิจกรรม........................................................................ 

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

………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (สาระพระพุทธศาสนา) 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที ่5 

 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกที่ สุดเพียงค าตอบเดียว แล้วกากบาท (X) ลงใน
กระดาษค าตอบ 
1. หลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาเนน้การพฒันาดา้นใดมากที่สดุ  

ก. การศกึษา   
ข. จิตใจ    
ค. วฒันธรรม    
ง. สงัคม 

2. เพราะเหตใุดพระพทุธศาสนาจึงเป็นมรดกทางวฒันธรรมของชาติไทย  
ก. เพราะวฒันธรรมของไทยไดร้บัอิทธิพลมาจากอินเดีย 
ข. เพราะหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาเป็นรากฐานทางวฒันธรรมไทย 
ค. เพราะคนไทยสว่นใหญ่นบัถือพระพทุธศาสนา 
ง. เพราะประเทศไทยมีวดัและพระสงฆจ์ านวนมาก 

3. ศิลปะในขอ้ใดที่มีการสรา้งสรรคเ์ก่ียวกบัพระพทุธศาสนาเป็นส่วนใหญ่  
ก. งานแกะสลกัผลไม ้      
ข. งานหตัถกรรมเครื่องจกัรสาน 
ค. งานเครื่องป้ันดินเผา     
ง. งานจิตรกรรมฝาผนงั 

4. เพราะเหตใุดพระเจา้สทุโธทนะจึงวิตกพระทยั เมื่อเจา้ชายสิทธัตถะโนม้เอียงไปทางธรรม 
ก. เกรงว่าพระโอรสจะไม่อภิเษกสมรส    
ข. ตอ้งการใหพ้ระโอรสสืบราชสมบติั 
ค. ตอ้งการใหพ้ระโอรสดแูลพระองค ์    
ง. ตอ้งการมีพระราชนดัดาไวเ้ชยชม 

5. เพราะเหตใุดพระพทุธเจา้จึงทรงเลือกแสดงธรรมโปรดปัญจวคัคียเ์ป็นกลุม่แรก 
ก. เพราะปัญจวคัคียเ์ป็นผูข้นานพระนามพระองค ์ 
ข. เพราะปัญจวคัคียเ์ป็นผูม้ีอ  านาจกว่าคนธรรมดา 
ค. เพราะปัญจวคัคียเ์ป็นผูว้่านอนสอนง่าย   
ง. เพราะปัญจวคัคียเ์ป็นผูม้ีกิเลสเบาบาง 
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6. ตน้ก าเนิดของพทุธประวติัอยู่ที่แควน้ใด  
ก. แคว้นสกักะ  
ข. แควน้มคธ   
ค. แควน้โกศล    
ง. แควน้มลัละ 

7. การดบัขนัธป์รนิิพพานของพระพทุธเจา้ แสดงใหเ้ห็นถึงความจรงิของชีวิตของคนเราอย่างไร  
ก. ทกุคนควรรูจ้กัที่จะตอบแทนบญุคณุผูม้ีพระคณุก่อนที่จะสาย 
ข. ทกุชีวิตจะตอ้งมีการพกัผ่อนนอนหลบัที่เพียงพอ 
ค. ศิษยท์กุคนจะตอ้งรูจ้กัเคารพเชื่อฟังครูอาจารย ์ 
ง. มนษุยท์กุคนมีสงัขารที่ไม่เที่ยงแทแ้น่นอน 

8. ขอ้ใด ไม่ใช่ ความส าคญัของพระไตรปิฎก 
ก. เป็นคมัภีรท์างศาสนาที่เก่าแก่ที่สดุ   
ข. เป็นแหลง่ที่ใชใ้นการศกึษาพระธรรม 
ค. เป็นสิ่งที่ใชส้ืบต่ออายพุระพทุธศาสนา   
ง. เป็นหลกัฐานที่ใชใ้นการบนัทกึหลกัค าสอนของพระพทุธเจา้ 

9. ขอ้ใดต่อไปนีไ้ม่ไดอ้ยู่ในพระไตรปิฎก 
ก. พทุธศาสนสภุาษิต   
ข. วฒันธรรมไทย   
ค. พทุธพจน ์   
ง. หลกัธรรม 

10. หากนกัเรียนตอ้งท ารายงานเก่ียวกบัหลกัธรรมลว้น ๆ จะตอ้งศกึษาจากพระไตรปิฎกหมวดใด  
ก. พระเวท    
ข. พระวินยั   
ค. พระสตูร   
ง. พระอภิธรรม 
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11. การกราบพระรตันตรยั ควรกราบแบบใด 
ก. เบญจางคประดิษฐ์   
ข. อภิวาท   
ค. อญัชลี   
ง. วนัทา 

12. เราควรปฏิบติัตนต่อพระรตันตรยัอย่างไร จึงจะไดช้ื่อว่าเป็นชาวพทุธที่ดี  
ก. น าพระพทุธรูปไปใหช้าวต่างชาติที่เขา้มาเที่ยวในประเทศไทย 
ข. น าหลกัค าสอนของพระพทุธเจา้มาเปรียบเทียบกบัหลกัค าสอนของศาสนาอ่ืน แลว้จึง

น ามาปฏิบติัตาม 
ค. ใหค้วามเคารพและศรทัธาเฉพาะพระสงฆท์ี่อาวโุสเท่านัน้ 
ง. หมั่นศึกษาหาความรูเ้ก่ียวกับหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาจนเขา้ใจอย่าง

แทจ้รงิ 
13. ศีล สมาธิ ปัญญา รวมเรียกว าอะไร  

ก. ไตรรตัน ์    
ข. ไตรสิกขา   
ค. ไตรลกัษณ ์   
ง. ไตรภมูิ 

14. “การรกัษากายวาจา ให เรียบรอ้ย” เป็นคณุลกัษณะของขอ้ใด  
ก. ศีล    
ข. สมาธิ    
ค. ปัญญา  
ง. สติสมัปชญัญะ 

15. ผูใ้ดเป็นผูท้ี่มีพฤติกรรมทางวาจาที่เรียบรอ้ย 
ก. นนทพ์ดูจาหยาบคาย   
ข. พลอยพดูยยุงใหผู้อ่ื้นแตกคอกนั 
ค. ทรายพดูแต่เรื่องมีประโยชน ์   
ง. แกม้พดูโกหก 
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16. “ชนาธิปขุดพบพระพทุธรูปโบราณที่มีอายุกว่า 100 ปี เขาจึงรีบแจง้เจา้หนา้ที่ที่เก่ียวขอ้งทราบ
เพื่อน าพระพทุธรูปที่ขุดพบไปเก็บไวใ้นพิพิธภณัฑ”์ นกัเรียนคิดว่า ชนาธิปปฏิบติัตนสอดคลอ้งกับ
หลกัธรรมใด และผลที่ไดร้บัจากการปฏิบติัเป็นอย่างไร  

ก. อรยิสจั 4 ท าใหห้ลดุพน้ทกุข ์    
ข. ภาวนา 4 ช่วยรกัษามรดกของชาติไวไ้ด ้
ค. อิทธิบาท 4 ท าใหก้ารท างานบรรลผุล   
ง. พรหมวิหาร 4 ท าใหไ้ดร้บัเงินรางวลั 

17. คนที่พดูโกหกจนเป็นนิสยั จะเกิดผลเสียอย่างไร  
ก. ไม่มีคนรกั   
ข. ไม่มีคนพดูดว้ย   
ค. ไม่มีคนเชื่อถือ        
ง. ขาดสต ิ

18. ผูท้ี่ไม่รกัษาศีลขอ้ใด จะมีผลเสียต่อสขุภาพมากท่ีสดุ  
ก. ศีลขอ้ 2    
ข. ศีลขอ้ 4    
ค. ศีลขอ้ 5       
ง. ศีลขอ้ 1 

19. การฝึกสมาธิอยู่เป็นประจ า จะช่วยท าใหเ้กิดความอดทนไดอ้ย่างไร  
ก. ท าใหผู้ป้ฏิบติัเพิกเฉยต่อทกุสิ่ง    
ข. ท าใหผู้ป้ฏิบติัมีเมตตาต่อสิ่งมีชีวิต 
ค. ท าใหผู้ป้ฏิบติัควบคมุอารมณต์นเองไดดี้   
ง. ท าใหผู้ป้ฏิบติัละอายต่อการท่ีจะท าความชั่ว 

20. การท่ีเราตัง้ใจแผ่เมตตาใหผู้อ่ื้น เมื่อเราไดท้ าความดี เป็นการขจดัสิ่งใดใหล้ดลง  
ก. ความโออ้วดถือดี           
ข. ความเห็นแก่ตวั          
ค. ความไม่รูจ้กัประมาณตน      
ง. ความหลงลืม 
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21. จากพทุธศาสนสภุาษิตที่ว่า “คนล่วงทุกขไ์ดเ้พราะความเพียร” นกัเรียนคิดว่าใครน่าจะประสบ
ความส าเรจ็มากท่ีสดุ  

ก. โอรีบท ารายงานที่ลืมท า เพื่อใหท้นัสง่ครูในตอนเชา้      
ข. ตอ้ยลอกการบา้นเพื่อนดว้ยความตัง้ใจ 
ค. กิ๊กหมั่นฝึกซอ้มกีฬาอย่างสม ่าเสมอ        
ง. ทรายขยนัอ่านหนงัสือก่อนสอบหน่ึงวนั 

22. สิ่งใดที่จ  าเป็นตอ้งมีในพิธีกรรมทางพระพทุธศาสนา  
ก. เทียนพรรษา    
ข. ผา้ไตรจีวร    
ค. น า้มนต ์   
ง. พระพทุธรูป 

23. ขอ้ใดคือจ านวนพระสงฆท์ี่นิยมนิมนตม์าในพิธีท าบญุงานมงคล  
ก. 4 รูป     
ข. 6 รูป    
ค. 9 รูป    
ง. 8 รูป 

24. ขอ้ใด ไม่ใช่ โอกาสในการท าบญุงานมงคล 
ก. งานแต่งงาน           
ข. งานฉลองวนัเกิด  
ค. งานท าบญุขึน้บา้นใหม่        
ง. งานฌาปนกิจ 

25. ขอ้ส าคญัของการถวายสงัฆทานคือขอ้ใด 
ก. ตอ้งกระท าที่วดัเท่านัน้    
ข. ไม่ตอ้งเจาะจงพระสงฆ ์
ค. ตอ้งถวายเพียงภตัตาหารเท่านัน้  
ง. ตอ้งเจาะจงพระสงฆ ์
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26. ขอ้ใดเป็นการปฏิบติักิจกรรมในวนัส าคญัทางพระพทุธศาสนา ที่ชาวพทุธพงึกระท ามากที่สดุ  
ก. ปลอ่ยนกปลอ่ยปลา    
ข. ช่วยพฒันาวดั   
ค. ละเวน้จากอบายมขุ      
ง. ถวายอาหารแด่พระสงฆ ์

27. ขอ้ใดไม่ควรปฏิบติัขณะเวียนเทียน  
ก. ตัง้ใจระลกึถึงคณุพระรตันตรยั   
ข. เดินตามพระสงฆไ์ปชา้ ๆ 
ค. ระมดัระวงัไม่ใหธู้ปไปจีผู้ค้น    
ง. พดูคยุกนัเบาๆ 
 

28. ในการกราบพระรตันตรยั ผูช้ายนั่งในท่าใด 
ก. นั่งท่าเทพธิดา  
ข. นั่งท่าเทพบตุร   
ค. นั่งพบัเพียบ  
ง. นั่งขดัสมาธิ 

29. ขอ้ใดเป็นมรรยาทชาวพทุธ  
ก. การจบัมือ   
ข. การค านบั   
ค. การไหว ้   
ง. การโอบไหล ่

30. การกราบศพคฤหสัถก์ราบอย่างไร 
ก. กราบไม่แบมือ 1 ครัง้    
ข. กราบไม่แบมือ 3 ครัง้ 
ค. กราบแบมือ 1 ครัง้     
ง. กราบแบมือ 3 ครัง้ 
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (สาระพระพุทธศาสนา)  

ค าชีแ้จง : ให้นักเรียนอ่านสถานการณ ์และตอบค าถามจากสถานการณท์ีก่ าหนดให้  

 
ข้อที ่1 เร่ือง ศีล 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
1.1 สถานการณด์งักล่าว ก่อใหเ้กิดปัญหาใดบา้ง (การก าหนดประเด็นปัญหา) 
 .................................................................................................................................. 
1.2 จากปัญหาที่พบ นกัเรียนคิดว่ามีสาเหตมุาจากอะไรบา้ง (การวิเคราะหส์าเหตุของ
ปัญหา) 
 .................................................................................................................................. 
1.3 จากสถานการณด์งักลา่ว ใหน้กัเรียนเสนอวิธีการแกไ้ขปัญหามาเป็นขอ้ๆ (การเสนอ
วิธีการแก้ปัญหา) 
 .................................................................................................................................. 
1.4 จากขอ้ 1.3 นกัเรียนคิดว่าประโยชนท์ี่จะไดร้บัจากการแกปั้ญหาเป็นอย่างไร  

(การประเมินผลการแก้ปัญหา) 
 .................................................................................................................................. 
 
 

เจ เป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่นชอบกีฬาฟุตบอลเป็นอย่างมาก ความฝันของเจคือ เป็ น

นกักีฬาฟตุบอลทีมชาติของประเทศไทยใหไ้ด ้ดงันัน้เมื่อมีเวลาว่างหรือแมแ้ต่วนัหยดุเสาร -์อาทิตย ์เจ

ก็จะไปเตะฟุตบอลกบัเพื่อนๆเสมอ จนในที่สดุเจก็สามารถเป็นนักฟุตบอลทีมชาติได ้แต่ยงัไม่ไดล้ง

เล่นเป็นตวัจริง เนื่องจากเจเป็นคนชอบใชอ้ารมณ ์และไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได ้ในการ

แข่งขันเจจึงคิดหาวิธีที่จะท าใหต้ัวเองไดล้งเล่นเป็นตัวจริงใหไ้ด ้เคา้จึงวางแผนน ายาถ่ายไปใส่ใน

อาหารใหเ้พื่อนๆที่ลงแข่งเป็นตวัจริงกิน เพราะเจคิดว่าถา้เพื่อนทอ้งเสีย ไม่สามารถลงแข่งได ้เจก็จะ

ไดล้งแข่งแทนเพื่อน แต่ความฝันของเจก็ตอ้งจบลง เพราะมีเพื่อนเห็นเจน ายาถ่ายไปใส่ในอาหาร 

เพื่อนจึงไปบอกกับโคช้ โคช้จึงใหเ้จรบัสารภาพว่าไดท้ าจริงหรือไม่ แต่เจไม่ยอมรบัสารภาพและยัง

โยนความผิดไปใหเ้พื่อนคนอ่ืนอีก โคช้จึงตัดสินใจไปตรวจสอบจากกลอ้งวงจรปิด และพบว่าเจเป็น

คนน ายาถ่ายไปใสใ่นอาหารจรงิๆ เจจึงถกูคดัตวัออกจากทีมชาติทนัท ี
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ข้อที ่2 เร่ือง อคติ 4 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 สถานการณด์งักล่าว ก่อใหเ้กิดปัญหาใดบา้ง (การก าหนดประเด็นปัญหา) 
 .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 
2.2 จากปัญหาที่พบ นกัเรียนคิดว่ามีสาเหตมุาจากอะไรบา้ง (การวิเคราะหส์าเหตุของ
ปัญหา) 
 .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 
2.3 จากสถานการณด์งักลา่ว ใหน้กัเรียนเสนอวิธีการแกไ้ขปัญหามาเป็นขอ้ๆ (การเสนอ
วิธีการแก้ปัญหา) 
 .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 
2.4 จากขอ้ 2.3 นกัเรียนคิดว่าประโยชนท์ี่จะไดร้บัจากการแกปั้ญหาเป็นอย่างไร  

(การประเมินผลการแก้ปัญหา) 
 .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 
 
 

สมศรีมีลกูสาว 2 คน คนโตชื่อ มะลิ คนที่สองชื่อ พิกุล สมศรีนัน้รกัมะลิมาก เพราะมี
รูปร่างหน้าตาและนิสัยเหมือนนาง ส่วนพิกุลเป็นหญิงสาวที่หน้าตาสะสวย กิริยามารยาทดี 
พดูจาไพเราะ และน า้ใจงาม แต่พิกลุตอ้งท างานหนกัเนื่องจากความล าเอียงของมารดา แต่ดว้ย
ความมีน า้ใจต่อคนอ่ืน ท าใหพ้ิกุลไดร้บัพรจากเทวดาใหม้ีดอกพิกุลทองร่วงออกมาจากปากทุก
ครัง้ที่พูด เมื่อสมศรีรูเ้รื่องก็เกิดความโลภ จึงไดบ้ีบคัน้ใหพ้ิกุลพูดเพื่อเอาทองค า และใหม้ะลิไป
ขอพรจากเทวดาบา้ง แต่มะลิมีนิสยัหยาบชา้จึงไดร้บัผลตรงกันขา้มกับพิกุล พิกุลจึงถูกมารดา
ท ารา้ยจนตอ้งหนีออกจากบา้น 
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ข้อที ่3 เร่ือง ความซื่อสัตย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.1 สถานการณด์งักล่าว ก่อใหเ้กิดปัญหาใดบา้ง (การก าหนดประเด็นปัญหา) 
 .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 
3.2 จากปัญหาที่พบ นกัเรียนคิดว่ามีสาเหตมุาจากอะไรบา้ง (การวิเคราะหส์าเหตุของ
ปัญหา) 
 .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 
3.3 จากสถานการณด์งักลา่ว ใหน้กัเรียนเสนอวิธีการแกไ้ขปัญหามาเป็นขอ้ๆ (การเสนอ
วิธีการแก้ปัญหา) 
 .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 
3.4 จากขอ้ 3.3 นกัเรียนคิดว่าประโยชนท์ี่จะไดร้บัจากการแกปั้ญหาเป็นอย่างไร  

(การประเมินผลการแก้ปัญหา) 
 .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 
 

คนหาฟืนคนหนึ่งนั่ งรอ้งไห้อยู่ริมล าธาร เพราะท าขวานของตนเองตกลงไปในน ้า 

เทพารกัษ์สงสารจึงปรากฎกายช่วยเหลือ โดยครัง้แรกงมขวานทองค า ครัง้ที่สองงมขวานเงิน

ขึน้มาให ้คนหาฟืนนัน้เป็นคนซื่อสตัยจ์ึงปฏิเสธว่า ไม่ใช่ขวานของตน จนเทพารกัษ์งมขวาน

เหล็กขึน้มา เขาจึงยอมรบั เทพารกัษต์อบแทนความซื่อสตัยด์ว้ยการมอบขวานทองค าและเงิน

ใหด้ว้ย เพื่อนบา้นคนหนึ่งทราบเรื่อง จึงเกิดความโลภ อยากไดข้วานทองค า จึงไปที่ล  าธาร

และแกลง้ท าขวานหล่น แต่ดว้ยความไม่ซื่อสตัย ์เทพารกัษ์จึงไม่ปรากฎกายใหเ้ขาเห็น ท าให้

เขาไม่ไดข้วานทองค าหรือแมก้ระทั่งขวานของตนเองคืน และเขาก็ไม่สามารถออกไปหาฟืนกบั

คนอ่ืนไดอี้กเลย 
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ข้อที ่4 เร่ือง ความกตัญญู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
4.1 สถานการณด์งักล่าว ก่อใหเ้กิดปัญหาใดบา้ง (การก าหนดประเด็นปัญหา) 
 .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 
4.2 จากปัญหาที่พบ นกัเรียนคิดว่ามีสาเหตมุาจากอะไรบา้ง (การวิเคราะหส์าเหตุของ
ปัญหา) 
 .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 
4.3 จากสถานการณด์งักลา่ว ใหน้กัเรียนเสนอวิธีการแกไ้ขปัญหามาเป็นขอ้ๆ (การเสนอ
วิธีการแก้ปัญหา) 
 .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 
4.4 จากขอ้ 4.3 นกัเรียนคิดว่าประโยชนท์ี่จะไดร้บัจากการแกปั้ญหาเป็นอย่างไร  

(การประเมินผลการแก้ปัญหา) 
 .................................................................................................................................. 

มีแม่หมาออกลูกมาเป็นคนสามคน เป็นผู้หญิงทั้งหมด แม่เลีย้งจนโตเป็นสาวก็มี

พระมหากษัตริยเ์สด็จประพาสป่า มาพบเขา้จึงน าไปเลีย้งทัง้สามคน โดยเอาคนโตเป็นมเหสี 

สว่นนอ้งสาวสองคน ก็เลีย้งไวใ้นวงั ต่อมาไดม้ีคนมาขอทัง้สองคนไปแต่งงานดว้ย คนที่สองได้

กบัคนรวย คนที่สามไดก้ับคนจน ต่อมาแม่หมาแก่ลงหากินไม่ไหว จึงเดินทางมาหาลกูสาวคน

กลาง ลกูสาวคนกลางกลวัสามีจะรูว้่าแม่เป็นหมาจึงขบัไลไ่ป แม่หมาก็เสียใจก็ไปหาลกูสาวคน

โต ลูกสาวคนโตก็ขับไล่เอาไมตี้จนบาดเจ็บ จากนัน้ก็มาหาลูกสาวคนเล็ก ลูกสาวคนเล็กเห็น

แม่ก็จ าไดก้็น าแม่มาอาบน า้ น ามานอนฟูกแลว้ก็บอกสามีว่า หมาตวันีคื้อแม่ของตน ฝ่ายแม่ก็

เจ็บหนักก็เรียกลูกสาวมาแลว้บอกว่า ถา้แม่ตายใหเ้อาแม่ใส่หีบไว ้ 7 วนั 7 คืน แลว้เปิดหีบด ู

ในที่สดุแม่หมาก็ตาย จนครบ 7 วนั ลกูสาวคนเล็กก็เปิดหีบด ูปรากฏว่าภายในหีบมีเงินมีทอง

เต็มไปหมด พี่สาวทัง้สองคน เมื่อรูข้่าวก็ท าตามบา้ง โดยฆ่าหมานิลแต่ปรากฏว่าไม่มีเงิน มีแต่

ซากเน่าๆ พี่สาวสองคนก็จนลงๆ ทุกวัน จนไม่มีทรพัยส์มบติัเหลือติดตัวเลย เพราะไม่มีความ

กตญัญตู่อผูใ้หก้ าเนิด 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาววรฏิฐา เจียวฒันะ 
วัน เดือน ปี เกิด 4 ธันวาคม พ.ศ.2534 
สถานทีเ่กิด โรงพยาบาลภมูิพล กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2552 ส าเรจ็การศึกษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรียนธัญบรุี 

จงัหวดัปทมุธานี  
พ.ศ. 2557 ส าเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาตรี คณะศึกษาศาสตร ์
สาขาวิชาการประถมศกึษา มหาวิทยาลยัศิลปากร จงัหวดันครปฐม 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 843 ซ.5/7 ม.ชมฟ้า ถ.รงัสิต-นครนายก64 ต.ประชาธิปัตย ์อ.ธัญบรุี จ.
ปทมุธานี 12130   
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