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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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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
การจัดการศึกษาในปัจจุบนั ต้องมุ่งเน้นให้ผเู้ รียนมีทกั ษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้มคี วามรู ้
และทักษะที่จาเป็ น ในการใช้ชีวิต ประกอบด้วยทักษะที่เรียกตามคาย่อว่า 3Rs + 8Cs ซึ่งได้แก่
อ่านออก (Reading) เขียนได้ (WRiting) คิดเลขเป็ น (ARithmetics) Critical Thinking & Problem
Solving (ทัก ษะด้า นการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ และทัก ษะในการแก้ปั ญ หา) Creativity &
Innovation (ทั ก ษ ะ ด้ า น ก ารส ร้ า งส รร ค์ แ ล ะ น วั ต ก รรม ) Collaboration, Teamwork &
Leadership (ทั ก ษะด้า นความร่ว มมื อ การท างานเป็ น ที ม และภาวะผู้น า) Cross – cultural
Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒ นธรรม ต่างกระบวนทัศน์) Communications,
Information & Media Literacy (2-3 ภาษา) (ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรูเ้ ท่าทันสื่อ)
Computing & Media Literacy (ทั ก ษะด้า นคอมพิ ว เตอร์ และเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่อสาร) Career & Learning Self-reliance (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู)้ Change (ทักษะ
การเปลี่ยนแปลง) (วิจารณ์ พานิช, 2556, น.16) ดังนัน้ การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ครู ตอ้ ง
สร้า งกิ จ กรรมให้บ รรลุจุด มุ่ง หมายของหลัก สูต ร ต้อ งส่ง เสริม ทัก ษะทุ ก ด้า นให้เกิ ด กับ ผู้เรีย น
โดยเฉพาะทักษะการแก้ปัญหา เพราะการแก้ปัญหา เป็ นทักษะที่สาคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์ และ
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 จะเห็นได้ว่ามุ่งให้
คนไทยเป็ น คนที่ส มบูรณ์ มี คุณ ธรรม จริยธรรม นาความรู แ้ ละความสามารถไปปรับใช้ในการ
ดาเนินชีวิตได้ แต่ปัจจุบันยังพบปั ญหาที่สาคัญและน่าเป็ นห่วงไม่แพ้กัน คือ ปั ญหาที่เด็กทาผิด
กฎหมาย ได้แก่การทาร้ายร่างกายกัน การลักขโมยของ การยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และความผิด
เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ ซึ่งสาเหตุอาจเริ่มจากการถูกชักจูงจากเพื่อน การดื่มเหล้า การสูบบุหรี่ เป็ น
ต้น (สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2558)
จากที่กล่าวข้างต้นและสภาพปั ญหาสะท้อนให้เห็ นว่า เยาวชนไทยยัง บกพร่องในเรื่อง
ของการคิดการตัดสินใจทาในสิ่งที่ถูกต้อง ขาดการยับยั้งชั่งใจในการกระทาต่างๆ ขาดคุณธรรม
จริยธรรมด้วย และเมื่อคุณธรรมจริยธรรมลดลงไป ก็จะทาให้ศาสนาพุทธเสื่อมถอยไปจากประเทศ
ไทยเหมือนกัน ดังนัน้ ควรมุ่งส่งเสริมจัดการเรียนรูว้ ิธีท่ีสามารถพัฒนาความคิด และความสามารถ
ในการแก้ปัญหาให้นกั เรียน เพราะหากนักเรียนมีกระบวนการคิดที่สามารถแก้ปัญหาต่างๆในการ
ดาเนินชีวิตได้ ปั ญหาในสังคมก็จะลดน้อยลง และสังคมมีความน่าอยู่มากขึน้ ดังนัน้ ครูผูส้ อนจึง
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ควรส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และคิดแก้ปัญหาได้ โดยใช้กระบวนการที่หลากหลาย
อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การเปิ ดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ ฝึ กให้เด็กเป็ นคนช่าง
สังเกต จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอือ้ ต่อการพัฒ นาการคิดแก้ปัญหา ฝึ กทักษะการคิด
แก้ปัญ หาในรู ปแบบต่างๆ เช่น ให้เด็กวิเคราะห์จ ากบทความ ภาพสื่อต่างๆ หรือสถานการณ์ท่ี
กาหนด โดยเฉพาะสถานการณ์ท่ีใกล้เคียงกับความจริง ฝึ กใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา วิเคราะห์
ปั ญหา และแก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ีหลากหลายได้ (จินตนา ธนวิบูลย์ชัย, 2559) ซึ่งสอดคล้อง
กับ บรุ น เนอร์ (Bruner, 1971, p.201) กล่ า วว่ า นัก เรี ย นจะสามารถคิ ด แก้ปั ญ หาได้ ก็ ต่ อ เมื่ อ
นักเรียนเกิดการเรียนรูจ้ ากการพบเจอปั ญหาในสถานการณ์ต่างๆ แล้วนาความรูค้ วามสามารถนัน้
ไปประยุกต์ใช้กบั ปัญหาในสถานการณ์ใหม่
ดังนั้น ควรให้ความสาคัญกับวิชาพระพุทธศาสนา เพราะจะทาให้ผูเ้ รียนเกิด คุณธรรม
จริยธรรม และนาไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิตได้ แต่ปัจจุบนั การเรียนวิชาพระพุทธศาสนาส่วนใหญ่
เป็ นรู ปแบบการบรรยาย การสอนส่วนใหญ่ จะสอนโดยใช้ตาราและเน้นการท่องจา ขาดการนา
เทคนิคและวิธีการสอนแบบต่างๆมาจัดการเรียนรู ้ และมีสภาพแวดล้อมที่ไม่สง่ ผลให้เกิดการเรียนรู ้
รวมทัง้ ผูเ้ รียนยังไม่ให้ความสาคัญกับพระพุทธศาสนา ขาดการคิดแก้ปัญหาในการนาหลักธรรมที่
มี คุณ ค่ าไปใช้ในการด าเนิ น ชี วิ ต (เบญจวรรณ ภู ติ นัน ท์ , 2560, น.3) กล่า วว่ า การสอนสาระ
พระพุทธศาสนายังพบปั ญหาต่างๆมากมาย เนื่องจากเป็ นวิชาที่มี เนือ้ หาสาระกว้าง เช่น ประวัติ
ศาสดาของแต่ละศาสนา หลักธรรมของแต่ละศาสนา จึงทาให้การเรียนการสอนส่วนใหญ่เป็ นแบบ
บรรยาย เพราะฉะนัน้ จะใช้วิชาพระพุทธศาสนาเป็ นเครื่องมือในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้
เกิดขึน้ กับผูเ้ รียนนัน้ ได้ยาก ในปั จจุบนั มีวิธีการสอนที่เหมาะสมกับสาระพระพุทธศาสนาหลายวิธี
วิธีท่ีเหมาะสมกับสาระพระพุทธศาสนา คือ พุทธวิธี เพราะเกี่ยวข้องกับหลักคาสอน ข้อคิดของ
พระพุทธเจ้ามาประยุกต์ใช้ในขัน้ ตอนการจัดการเรียนรู ้ ช่วยผูเ้ รียนเกิดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง แต่
การจัดการศึกษาไม่ได้จัดเพียงเพื่อให้ผูเ้ รียนเกิดองค์ความรูเ้ พียงอย่างเดียว ควรจัดให้ผเู้ รียนเกิด
การพัฒนาให้ครอบคลุมทุกด้าน
นอกจากนี ้ นักวิจัยประจาสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬ าลงกรณราช
วิ ท ยาลั ย (มจร) (กมลาศ ภู ว ชนาธิ พ งศ์ , 2558)ได้ เ ปิ ดเผยว่ า การจั ด การเรี ย นสอนวิ ช า
พระพุ ท ธศาสนาในสถานศึ ก ษาหรื อ ในโรงเรี ย นนั้ น มี ค วามส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง แม้ ว่ า วิ ช า
พระพุทธศาสนาได้ปรากฏอยู่ในเนือ้ หาสาระหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เพื่อปลูกฝั ง
จริยธรรมคุณธรรมให้กบั นักเรียน แต่โรงเรียนส่วนใหญ่ยงั ประสบความล้มเหลวในการจัดการเรียน
การสอนวิชาพระพุทธศาสนา เพราะวิธีสอนส่วนใหญ่ม่งุ สอนเนือ้ หาสาระตามแบบเรียนมากกว่ า
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การสอนให้รูถ้ ึงแก่นของพระพุทธศาสนา นักเรียนไม่สามารถจดจาเนือ้ หาสาระได้ทงั้ หมด ขาดการ
คิดวิเคราะห์ และไม่สามารถนาหลักธรรมไปสูก่ ารปฏิบตั ิได้ และยังพบปั ญหาเกี่ยวกับการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาในโรงเรียน ได้แก่ การไม่เข้าใจเนือ้ หาสาระที่ปรากฏในหลักสูตร ปัญหาเกี่ยวกับวิธี
สอนที่ เ ข้า ใจง่ า ยที่ เ หมาะสมกั บ นั ก เรี ย น ทั ศ นคติ ข องนั ก เรี ย นที่ ไ ม่ ส นใจในการเรี ย นวิ ช า
พระพุทธศาสนาเท่าที่ควร จึงส่งผลให้การสอนในโรงเรียนได้ผลน้อย และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่ลดน้อยลง เด็กไม่สามารถนาหลักธรรมไปสู่การปฏิบตั ิได้จริง ซึ่งสอดคล้องกับปัญหาที่ผู้วิจยั และ
เพื่อนครูท่ีสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัดเขียนเขต อาเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุม ธานี พ บว่า จากการรายงานคะแนนของนัก เรียนวิช าสัง คมศึก ษา สาระพระพุท ธศาสนา
นักเรียนมีคะแนนต่ากว่าเกณฑ์ท่ีกาหนดไว้ คือ ร้อยละ 80 ซึ่งนักเรียนทาได้เพียงร้อยละ 70.59 ซึ่ง
ต่ า กว่ า เกณฑ์ ท่ี ก าหนดไว้อ ยู่ ร ้อ ยละ 9.41 และจากการประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ พบว่ า สาระ
พระพุทธศาสนา เป็ นสาระการเรียนรู ท้ ่ีตอ้ งได้รบั การปรับปรุ งมากที่สุด เนื่องจาก ผูเ้ รียนยังขาด
ความรู ้ ความเข้าใจในเรื่องพระพุทธศาสนา ดังนั้นครู ผูส้ อนในวิชาพระพุทธศาสนา ควรจัดกา ร
เรียนการสอนให้เหมาะสมกับเนือ้ หาสาระ เลือกใช้วิธีสอนที่เข้าใจง่าย เหมาะสมกับผูเ้ รียน ทาให้
ผูเ้ รียนสามารถเข้าใจถึงแก่นแท้ของหลักธรรมได้
ซึ่ง การจัดการเรียนการสอนที่สามารถพัฒ นาผู้เรียนได้ ค รบทุกด้าน เพื่อให้ผู้เรียนคิ ด
แก้ปัญ หาต่างๆได้และนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม คือการจัดการเรียน
การสอนแบบ BIM (Buddhist Instruction Model) หรือการจัดการเรียนการสอนแบบพุทธะ เป็ น
การจัดการเรียนรูต้ ามธรรมชาติ เพื่อให้ผเู้ รียนมีลกั ษณะของการเป็ นคนดี มี ความรู ้ ความสามารถ
โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาด้วยสติ ด้วยปั ญญา ด้วยเหตุผล และมุ่งมั่นสืบสาวราวเรื่องให้ถึงต้น
ตอของปัญหาด้วยตนเองตามความจริง (กิตติชยั สุธาสิโนบล, 2559) และยังเป็ นวิธีสอนที่คล้ายกับ
วิ ธี ส อนแบบพุ ท ธวิ ธี คื อ เป็ นการจั ด การเรี ย นการสอนโดยการน าห ลั ก ธรรมที่ ส าคั ญ ทาง
พระพุทธศาสนา มาพัฒนาเป็ นรูปแบบการสอน โดยจัดขัน้ ตอนการสอนเป็ น 5 ขัน้ ตอน ได้แก่ ขัน้
ที่1 ขั้นสร้างศรัทธา ผู้สอนมี บุคลิกภาพที่ดี ใช้เสียงนุ่ม นวล จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับ
เนือ้ หา กระตุน้ ให้ผูเ้ รียนเห็น ถึงคุณประโยชน์ของเรื่องที่เรียน เป็ นขัน้ ที่ทาให้ผูเ้ รียนเกิดพฤติกรรม
ตามหลักธรรมปรโตโฆสะ (กัลยาณมิตร) คือผูเ้ รียนมีความรูส้ ึกมั่นคง อบอุ่นจิตใจทัง้ เรื่องเรียนและ
เรื่องส่วนตัว เกิดความศรัทธา เคารพเชื่อฟั งครู ผสู้ อน ขัน้ ที่2 ขัน้ ปั ญญาวุฒิธรรม เป็ นการกาหนด
กฎเกณฑ์ในการเรียน เตรียมกิจกรรมการเรียน เป็ นขัน้ ที่ทาให้ผเู้ รียนเกิดพฤติกรรมตามหลักธรรม
อิทธิบาท 4 คือผูเ้ รียนช่วยกันใช้ปัญ ญา หาวิธีการหรือข้อตกลงที่จะทาให้การเรียนในชั่วโมงนั้น
ประสบความสาเร็จได้ ขัน้ ที่3 ขัน้ พัฒนาปัญญา ผูส้ อนส่งเสริมให้ผเู้ รียนใช้กระบวนการคิดโดยแยบ
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คาย (โยนิโสมนสิการ) ใช้ความคิดตามหลักความเป็ นจริง หลักอริยสัจ 4 พรหมวิหาร 4 โดยผ่าน
กิจกรรมต่างๆ เพื่อฝึ กการแก้ปัญ หา ซึ่ง ส่งผลให้ผูเ้ รียนเกิดความรู ด้ ว้ ยตนเอง ขัน้ ที่4 ขัน้ ปรับปรุ ง
และประยุ ก ต์ใ ช้ ผู้เรี ย นแก้ไ ขพั ฒ นางานให้ดี ขึ น้ น าความคิ ด รวบยอดไปประยุ ก ต์ใ ช้ ใ นการ
แก้ปัญหา เป็ นการให้ผเู้ รียนเกิดพฤติกรรมตามหลักธรรมภาวนา 4 คือผูเ้ รียนสามารถพัฒนาตนเอง
ในด้านพฤติกรรม ด้านจิตใจ ด้านความรู ้ ความคิดที่ถูกต้องเหมาะสม โดยการทาชิน้ งาน ผลงาน
ต่างๆ และขัน้ ที่5 ขั้นสรุ ปและประเมินผล ส่งเสริมให้ผูเ้ รียนสรุ ปความรู แ้ ละนาเสนอผลงานของ
ตนเอง ผลงานของกลุ่ม ให้ผู้เรียนได้แบ่งปั นความรู ้ จัดแสดงผลงานที่ได้จ ากการเรียน ซึ่งเกิ ด
พฤติกรรมตามหลักธรรมปรโตโฆสะ (กัลยาณมิตร) โยนิโสมนสิการ อิทธิบาท 4 คือผูเ้ รียนได้สร้าง
ความสัม พั น ธ์ท่ี ดี กับ เพื่ อ นๆ ได้ใช้ก ระบวนการคิ ด ตามความเป็ น จริง ท าให้ก ารเรีย นรู ้ บ รรลุ
จุดประสงค์ท่ตี งั้ ไว้
จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนการสอนแบบ BIM เป็ นการจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยง
กับหลักธรรม นาหลักธรรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มุ่งให้ผูเ้ รียนเข้าใจธรรมชาติ ดาเนิน
ชีวิตได้ถูกต้อง โดยผู้ส อนจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม เพื่อส่งเสริม ผู้เรียนปฏิ บัติพ ฤติกรรม
ทางด้านศี ล มี วินัย สร้างสมาธิ พัฒ นาจิ ต ใจให้มี คุณ ภาพ และใช้ปั ญ ญาความรู ท้ ่ี มี ในการคิ ด
แก้ปัญ หา สร้างองค์ความรู ใ้ นทางที่เหมาะสมกับผูเ้ รียน และให้ผูเ้ รียนพัฒ นาตนเองในทุกเรื่อง
เพราะฉะนัน้ ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการแก้ปัญหา
กลุ่ม สาระการเรียนรู ส้ ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒ นธรรม (สาระพระพุทธศาสนา) ของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 5 ที่จัดการเรียนการสอนตามแบบ BIM และเพื่อเป็ นแนวทางสาหรับ
ครูผสู้ อนนาไปประยุกต์ใช้ในวิชาพระพุทธศาสนาต่อไป
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1.เพื่ อเปรียบเที ยบผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนสาระพระพุท ธศาสนาของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปี ท่ี 5 ที่ได้รบั การจัดการเรียนการสอนตามแบบ BIM กับการจัดการเรียนการสอน
แบบปกติ
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาสาระพระพุทธศาสนาของนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 ที่ได้รบั การจัดการเรียนการสอนตามแบบ BIM กับการจัดการเรียนการสอน
แบบปกติ
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ความสาคัญของการวิจัย
1. ได้แนวทางและแผนการสอนสาระพระพุทธศาสนาโดยใช้วิธีการสอนแบบ BIM
สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5
2. ผูส้ อนสาระพระพุทธศาสนาสามารถนาผลการวิจัยไปพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน ในสาระพระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ได้
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปี ท่ี 5 โรงเรียนวัดเขียนเขต
อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2562 จานวน 6 ห้องเรียน รวมนักเรียน
ทัง้ หมดจานวน 261 คน ซึ่งนักเรียนแต่ละห้องจัดชัน้ เรียนแบบคละความสามารถ
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 โรงเรียนวัดเขียนเขต
อาเภอธั ญ บุรี จังหวัดปทุม ธานี ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2562 ได้ม าโดยวิธี การสุ่ม แบบกลุ่ม
(Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็ นหน่วยในการสุ่ม ด้วยการจับสลากจานวน 2
ห้องเรียน โดยมีจานวนนักเรียนห้องละ 42 คน จากนัน้ จับสลากอีกครัง้ เพื่อเป็ นกลุ่มทดลอง 1 ห้อง
และกลุม่ ควบคุม 1 ห้อง จานวนห้องละ 42 คน
ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการวิจัย
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2562 รวมทั้งหมด 16 ชั่วโมง ทาการสอนสัปดาห์ละ 2
ชั่วโมง รวมเวลาสอนทัง้ หมด 8 สัปดาห์ โดยทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 1 ชั่วโมง ดาเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้ 14 ชั่วโมง และทาการทดสอบหลังเรียน (Post-test) 1 ชั่วโมง
เนือ้ หาทีใ่ ช้ในการวิจัย
กาหนดจากสาระพระพุทธศาสนา ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 หน่วยการเรียนรู ท้ ่ี 1 เรื่อง
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ทัง้ หมด 14 ชั่วโมง
ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรอิสระ คือ
1. การจัดการเรียนการสอนแบบ BIM
ตัวแปรตาม คือ
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระพระพุทธศาสนา
2. ความสามารถในการแก้ปัญหาสาระพระพุทธศาสนา
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นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การจัดการเรียนการสอนแบบ BIM
การจัด การเรี ย นการสอนแบบ BIM หมายถึ ง Buddhist Instruction Model เป็ น
รู ป แบบการจัด การเรีย นการสอนที่ เชื่ อ มโยงกับ หลัก ธรรมทางพระพุท ธศาสนา โดยผู้ส อนจัด
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอือ้ ต่อการเรียนรู ้ เพื่อส่งเสริมให้ผเู้ รียนศึกษาการแก้ปัญหา และ
พัฒ นาตนเองในทุกด้าน ซึ่งมีขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน 5 ขัน้ ตอน ที่ปรับปรุ งมาจากการ
จัด การเรีย นการสอนแบบพุท ธะ เพื่ อ พัฒ นาคุณ ธรรมจริย ธรรมส าหรับ นัก เรีย น BUDDHIST
INSTRUCTION MODEL (กิตติชยั สุธาสิโนบล, 2559, น.71-72) ได้แก่
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ สร้างศรัทธา คือ ผูส้ อนเตรียมบุคลิกภาพที่เป็ นกัลยาณมิตรกับผูเ้ รียน
โดยการใช้เสียงนุ่มนวล ไพเราะ สนทนาซักถามผูเ้ รียนในการนาเข้าสู่บทเรียน และกระตุน้ ให้ผเู้ รียน
เกิ ด ความเชื่ อ มั่ น เห็ น คุณ ค่ า ของเรื่อ งที่ เรี ย น ซึ่ ง ประกอบด้ว ย การเล่ ม เกมตอบค าถามผ่ า น
แอพพลิเคชั่นKahoot! ร้องเพลง สวดมนต์ไหว้พระอาราธนาศีล 5 นั่งสมาธิ โดยเลือกให้เหมาะสม
กับเนือ้ หาที่เรียน
ขัน้ ที่ 2 ขัน้ ปั ญ ญาวุฒิธรรม คือ ผูส้ อนและผูเ้ รียนกาหนดหลักการ กฎเกณฑ์ใน
ห้องเรียน เตรียมกิจกรรมการเรียน แบ่งกลุ่ม ผู้เรียนจัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู ้ ซึ่ง
ประกอบด้วย การอภิปรายกลุม่ การถามคาถาม เล่นเกม การแบ่งกลุม่ นาเสนอกฎเกณฑ์ต่างๆ
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ พัฒนาปั ญญา คือ ผูส้ อนกระตุน้ ให้ผเู้ รียน ใช้กระบวนการคิดโดยแยบ
คาย (โยนิโสมนสิการ) เพื่อฝึ กทักษะการแก้ปัญหาผ่านกิ จกรรมต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย การค้นคว้า
ข้อมูลจากสื่อ IT คลิปวิดีโอ แอปพลิเคชันต่างๆ การทดลอง โดยใช้ทกั ษะกระบวนการต่างๆ รวมทัง้
การนาเสนอผลงานจากการทากิจกรรม
ขั้น ที่ 4 ขั้น ปรับ ปรุ ง และประยุ ก ต์ใ ช้ คื อ ผู้เรี ย นได้ป รับ ปรุ ง พั ฒ นางานเป็ น
ความคิดรวบยอด เพื่อนาสิ่งที่ได้เรียนรูไ้ ปปรับใช้ในเหตุการณ์ท่พี บเจอได้ ซึ่งประกอบด้วย การถาม
คาถาม การจัดทาแผ่นพับ แผนที่ความคิด ทาแฟ้มผลงาน การวาดภาพ
ขั้นที่ 5 ขั้นสรุ ปและประเมินผล คือ ผูส้ อนส่งเสริมผู้เรียนสร้างองค์ความรู ด้ ้วย
ตนเอง ให้ค ะแนนงานของตนเองและของเพื่ อ น ซึ่ง ประกอบด้ว ย การร้อ งเพลงสรุ ป บทเรีย น
ประเมินชิน้ งาน ทาแบบฝึ กหัด แบบทดสอบ ประเมินผลงานตนเองและของผูอ้ ่นื สรุปเนือ้ หาความรู ้
ที่เรียน จัดแสดงผลงาน
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2. ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น หมายถึ ง ผลคะแนนของวิ ช าสั ง คมศึ ก ษา สาระ
พระพุทธศาสนา ในระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 ซึ่งวัดได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ที่ผวู้ ิจยั สร้างขึน้ เป็ นแบบ 4 ตัวเลือก
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา หมายถึง นักเรียนสามารถกาหนดประเด็นปั ญหา
วิเคราะห์สาเหตุปัญหา เสนอวิธีการแก้ปัญหาและประเมินผลการแก้ปัญหาได้ ซึ่งวัดได้จากคะแนน
ที่ได้จากการทาแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาที่ผวู้ ิจยั สร้างขึน้
4. การจัดการเรียนการสอนแบบปกติ หมายถึง ขัน้ ตอนการจัดการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนปกติตามคู่มือครูท่ีครูผสู้ อนใช้ในกลุม่ ควบคุม ซึ่งมีขนั้ ตอนการสอน ดังนี ้
ขัน้ กิจกรรมนาสู่การเรียน เป็ นขัน้ ที่ครู ผูส้ อนสร้างความสนใจในบทเรียนที่จะเรียน
และทบทวนความรูเ้ ดิม โดยใช้การตัง้ คาถาม หรือเล่นเกม
ขัน้ กิจกรรมพัฒ นาการเรียนรู ้ เป็ นขัน้ ที่ครูผูส้ อนสอนตามเนือ้ หาที่กาหนดไว้ โดยใช้
สื่อการสอนต่างๆ เช่น วีดิโอ แหล่งเรียนรูท้ างอินเทอร์เน็ต
ขัน้ กิจกรรมรวบยอด ผูส้ อนกับผูเ้ รียนร่วมกันสรุปความรูจ้ ากบทเรียนในคาบเวลานัน้
เช่น การถามคาถาม นาเสนอความรูห้ น้าชัน้ เรียน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

การจัดการเรียนการสอนแบบ BIM

1. ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรียนสาระ
พระพุทธศาสนา
2. ความสามารถในการแก้ปัญหา

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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สมมุติฐานในการวิจัย
1. นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 ที่ได้รบั การจัดการเรียนการสอนแบบ BIM มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสาระพระพุทธศาสนา สูงกว่าที่ได้รบั การจัดการเรียนการสอนแบบปกติ
2. นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 ที่ ไ ด้ รับ การจั ด การเรี ย นการสอนแบบ BIM มี
ความสามารถในการแก้ปัญหา สูงกว่าที่ได้รบั การจัดการเรียนการสอนแบบปกติ

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
การวิ จัย ครั้ง นี ้ ผู้วิ จัย ได้ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้อ ง
ดังต่อไปนี ้
1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน 2551 กลุ่มสาระ
การเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนตามแบบ BIM
3. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการแก้ปัญหา
1. เอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน 2551 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1.1 ความสาคัญของกลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร, 2552, น.132-133) กลุ่ม สาระการเรีย นรู ส้ ัง คมศึก ษา
ศาสนา และวัฒ นธรรมว่ า ด้ว ยการอยู่ ร่ว มกั น ในสัง คมที่ มี ค วามหลากหลาย ท าให้เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงตัวเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม และเป็ นคนดี โดยกาหนดไว้ 5 สาระการเรียนรู ด้ งั นี ้ สาระ
ที่ 1 ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิต สาระ
ที่ 3 เศรษฐศาสตร์ สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ และสาระที่ 5 ภูมิศาสตร์
1.2 สาระการเรียนรูว้ ิชาพระพุทธศาสนา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานได้ระบุถึงเป้าหมายของการจัดการเรียนรู ้
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสาระวิชาพระพุทธศาสนานั้น ได้จัด
สาระการเรียนรูแ้ ละมาตรฐานการเรียนรูไ้ ว้ดงั นี ้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, น.1-25)
1.2.1 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
มาตรฐาน ส 1.1 รูแ้ ละเข้าใจประวัติ ความสาคัญ ศาสดา หลักธรรม
ของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติ
ตามหลักธรรม เพื่ออยู่รว่ มกันอย่างสันติสขุ
มาตรฐาน ส 1.2 เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็ นศาสนิกชนที่ ดี
และธารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ
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1.2.2 ตัวชีว้ ัด
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาตัวชีว้ ดั ของสาระพระพุทธศาสนาชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5
ซึ่งกาหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี ้
มาตรฐาน ส 1.1 ป.5/1 วิเคราะห์ความสาคัญของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือ ในฐานะที่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมและหลักในการพัฒนาชาติไทย
มาตรฐาน ส 1.1 ป.5/2 สรุ ป พุท ธประวัติตั้งแต่เสด็ จ กรุ ง กบิ ล พัส ดุ์
จนถึงพุทธกิจสาคัญหรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
มาตรฐาน ส 1.1 ป.5/3 เห็นคุณค่า และประพฤติตนตามแบบอย่าง
การดาเนินชีวติ และข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กาหนด
มาตรฐาน ส 1.1 ป.5/4 อธิบายองค์ประกอบและความส าคัญ ของ
พระไตรปิ ฎกหรือคัมภีรข์ องศาสนาที่ตนนับถือ
มาตรฐาน ส 1.1 ป.5/5 แสดงความเคารพพระรัตนตรัย และปฏิบัติ
ตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ
ตามที่กาหนด
มาตรฐาน ส 1.1 ป.5/6 เห็นคุณค่าและสวดมนต์แผ่เมตตามีสติท่ีเป็ น
พืน้ ฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามที่
กาหนด
มาตรฐาน ส 1.1 ป.5/7 ปฏิบตั ิตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับ
ถือเพื่อการพัฒนาตนเองและสิ่งแวดล้อม
มาตรฐาน ส 1.2 ป.5/1 จัดพิธีกรรมตามศาสนาที่ตนนับถืออย่างเรียบ
ง่าย มีประโยชน์ และปฏิบตั ิตนถูกต้อง
มาตรฐาน ส 1.2 ป.5/2 ปฏิ บัติ ต นในศาสนพิ ธี พิ ธี ก รรม และวัน
สาคัญทางศาสนาตามที่กาหนด และอภิปรายประโยชน์ท่ไี ด้รบั จากการเข้าร่วมกิจกรรม
มาตรฐาน ส 1.2 ป.5/3 มีมรรยาทของความเป็ นศาสนิกชนที่ดีตามที่
กาหนด
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1.2.3 ค าอธิ บ ายกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ สั ง คมศึ ก ษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม รายวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
ศึก ษา วิเคราะห์พ ระพุท ธ เกี่ ย วกับ ความส าคัญ ของพระพุท ธศาสนา
ได้แก่ เอกลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา รากฐานทางวัฒ นธรรม พระพุทธศาสนาเป็ นหลักในการ
พัฒ นาชาติไทย (การพัฒ นาด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม การพัฒ นาจิตใจ) พุทธประวัติ ได้แก่
สรุปพุทธประวัติ โปรดพระพุทธมารดา
ศึกษา วิเคราะห์พระธรรม เกี่ยวกับพระไตรปิ ฎก ได้แก่ องค์ประกอบของ
พระไตรปิ ฎก ความสาคัญ ของพระไตรปิ ฎก หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ พระรัตนตรัย
(ศรัทธา 4 พุทธจริยา 3 หลักกรรม อริยสัจ 4) ไตรสิกขา โอวาท 3 (การไม่ทาความชั่ว : เบญจศีล
อบายมุข 4 การทาความดี: เบญจธรรม บุญกิริยาวัตถุ 3 อคติ 4 อิทธิบาท 4 ความกตัญญูกตเวที
ต่อพระพุทธศาสนา มงคล38: ใฝ่ รูใ้ ฝ่ เรียน การงาน ไม่ค่งั ค้าง ความอดทน) การทาจิตใจให้ผ่องใส
บริสุทธิ์ ศาสนสุภาษิ ต การปฏิบตั ิตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ได้แก่ การปฏิบตั ิตนเพื่อ
พัฒนาตนเอง การปฏิบตั ิตนเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ศึกษา วิเคราะห์พ ระสงฆ์ เกี่ ยวกับ พุทธสาวก ได้แก่ พระโสณโกฬิ วิส ะ
ชาวพุทธตัวอย่าง ได้แก่ สมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทโว) อาจารย์เสถียร โพธินนั ทะ
ศึกษา วิเคราะห์การปฏิบตั ิตนที่ดี เกี่ยวกับหน้าที่ชาวพุทธ ได้แก่ การจัด
พิธีกรรมตามหลักพระพุทธศาสนา มรรยาทชาวพุทธ ได้แก่ การกราบ การไหว้ ศาสนพิธี ได้แก่ การ
มี ส่วนร่วมในการจัดเตรียมสถานที่ ประกอบศาสนพิ ธี พิ ธีถ วายสังฆทาน พิ ธีท าบุญ งานมงคล
ประโยชน์ของการเข้าร่วมศาสนพิธีหรือกิจกรรมในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา การบริหารจิต
และการเจริญ ปั ญ ญา ได้แก่ ความหมายของสติสัม ปชัญ ญะ สมาธิและปั ญ ญา วิธีปฏิบัติและ
ประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญปั ญญา การสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตา การฝึ กการยืน
การเดิน การนั่ง และการนอนอย่างมีสติ การฝึ กการกาหนดรูค้ วามรูส้ ึกการฝึ กให้มีสมาธิในการฟั ง
การอ่าน การคิด การถาม และการเขียน
โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสืบคนข้อมูล กระบวนการ
สร้างความตระหนัก กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า ศรัทธา ยึดมั่นใน
ศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตนเป็ นศาสนิกชนที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสมดี
งาม สามารถดาเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข (สุระ ดามาพงษ์ ,
2553)
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1.2.4 เนื้ อ ห า ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร จั ด ก า ร เรี ย น รู้ ส า ร ะ ก า ร เรี ย น รู้
พระพุทธศาสนา
ผูว้ ิจัยกาหนดเนือ้ หาหน่วยการเรียนรู ้ เรื่อง ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
สาระวิช าพระพุทธศาสนา ระดับชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 5 มาจัดเป็ นหน่วยการเรียนรู ้ และจัดท า
แผนการเรียนการสอนตามแบบ BIM จานวน 14 แผน เพื่อใช้เป็ นเครื่องมือในการวิจยั ซึ่งประกอบ
ไปด้วยเนือ้ หาดังนี ้ 1) เรื่องความสาคัญของพระพุทธศาสนา 2) เรื่องพุทธประวัติ : ตัง้ แต่ประสูติ เสด็จออกผนวช 3) เรื่องพุทธประวัติ : ตรัสรู -้ ปรินิพพาน 4) เรื่องพระไตรปิ ฎก 5) เรื่องพระรัตนตรัย
6) เรื่อ งไตรสิ ก ขา 7) เรื่อ งโอวาท 3 8) เรื่ อ งการสวดมนต์ไ หว้พ ระ 9) เรื่ อ งการพัฒ นาจิ ต ตาม
แนวทางของพระพุทธศาสนา 10) เรื่องพุทธศาสนสุภาษิ ต 11) เรื่องหน้าที่ชาวพุทธ 12) เรื่องพิธี
ถวายสังฆทาน 13) เรื่องกิจกรรมวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา 14) เรื่องมรรยาทชาวพุทธ
2. เอกสารทีเ่ กี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามแบบ BIM
2.1 พระพุทธศาสนากับการจัดการศึกษา
พระธรรมปิ ฏก (2546, น.103-105) ได้กล่าวถึง การจัดหลักสูตรการศึกษาให้คนไทย
ส่วนใหญ่ได้ศกึ ษาพระพุทธศาสนา ด้วยหลัก 3 ประการ คือ
1. คนไทยส่วนใหญ่ ควรปฏิบตั ิให้ถกู ต้องตามหลักศาสนาพุทธ
2. คนในสังคมไทย ควรเรียนรู ส้ ถาบันพระพุทธศาสนา ในฐานฐะศาสนาประจา
ชาติ
3. สังคมไทยอาศัยพระพุทธศาสนา นาหลักธรรม จริยธรรมต่างๆ มาใช้ในการ
พัฒนาการอยู่รว่ มกันของคนในชาติ
กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก (2545, น.29) ได้ให้ความหมายของ
การศึกษาแนวพุทธศาสนาไว้คือ ไตรสิกขาจะนาพาผูศ้ ึกษาให้รูท้ ันโลกและชีวิต จะนาผูศ้ ึกษาให้
เป็ นคนเก่งที่โลก ต้องการ 5 ประการ คือ
1. เก่งงาน
2. เก่งคน
3. เก่งดี
4. เก่งคิด
5. เก่งดาเนินชีวิต
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เก่งดาเนินชี วิต คือ จุดประสงค์ของการศึกษา คนเก่งดาเนินชีวิตต้องเข้าใจคนอื่น
ต้องเห็นใจคนอื่น ต้องมีความจริงใจต่อผูอ้ ่ืน ต้องเอาใจผูอ้ ่ืนมาใส่ใจตน จะเห็นได้ว่าคนเก่งในการ
ดาเนินชีวิตทัง้ ชีวิตของเขา มีแต่คนอื่น ตัวของเขาเป็ นผูใ้ ห้ เป็ นผูเ้ สียสละ เมื่อให้หมด สละหมด ใน
ที่สดุ จะได้มาทัง้ หมด คือนา้ ใจจากปวงชนได้ความรักจากปวงชน ได้ความภัคดี ชั่วนิรนั ดร์
สุมน อมรวิวัฒน์ (2542, น.8) ได้กล่าวถึงหลักการเรียนรูต้ ามแนวพุทธศาสตร์ ไว้ว่า
การเรียนรู ค้ ือ การนา หู ตา จมูก ลิน้ กาย ใจ สัมผัส ให้มีความสัมพันธ์กับสิ่งเล้า จนเกิดความรู ้
การโต้ต อบ ฝึ ก ฝน โดยกั ล ยาณมิ ต รจนเห็ น ผล เกิ ด ความดี ความสามารถ ความสุข ความ
พอเหมาะพอสมควร และได้กล่าวถึงสาระสาคัญของการศึกษาตามนัยแห่งพระพุทธศาสนาว่า
ครอบคลุมขัน้ ตอนและองค์แห่งความรูแ้ จ้ง 3 ประการ คือ
1. ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมเป็ นอย่างต่า
2. ดารงตนในกุศลกรรมบถ 10 เป็ นอย่างกลาง
3. ฟอกจิตของคนให้บริสทุ ธิ์หลุดพ้นจากกิเลสเป็ นอย่างสูง
จากที่กล่าวมาข้างต้น การจัดการศึกษาตามแนวพุทธศาสนามี ค วามส าคัญ เป็ น
พืน้ ฐานวัฒนธรรมไทย ช่วยพัฒนาตนเองอย่างแท้จริง และเป็ นการพัฒนาที่ได้ผลอย่างยิ่ง
2.2 กระบวนการเรียนรู้ตามแนวพุทธะ
พระไพศาล วิสาโล (2544, น.13-17) ได้กล่าวไว้ว่า กระบวนการเรียนรูแ้ นวพุทธ
หมายถึง ความเจริญแห่งปั ญญา กล่าวคือ กระบวนการเรียนรู ้แบ่งออกเป็ น 3 ขัน้ ตอน คือ 1) การ
รับรู ้ ได้แก่ การเสวนาสัตบุรุษ และการฟั งสัจธรรม 2) การคิด ได้แก่ โยนิโสมนสิการ และ 3) การ
ปฏิบตั ิ ได้แก่ ธรรมานุธรรมปฏิบตั ิ
วรวิทย์ วศินสรากร (2552, น.73) กล่าวไว้ว่า การเรียนรูแ้ นวพุทธ เป็ นการเรียนรู ้
ที่ทาให้คนฉลาดลึกซึง้ เห็นความสาคัญของตนเองกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว
ขวัญฟ้า รังสิยานนท์ (2552, น.23) การจัดกระบวนการเรียนรูแ้ นวพุทธ หมายถึง
การฝึ กฝนและปฏิบัติ ในสิ่งที่ถูกต้อง ดีงามทั้งโดยตนเองและโดยกัลยาณมิ ตร อันส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะอันพึงประสงค์
กิตติชยั สุธาสิโนบล (2559, น.71) ได้กล่าวถึง กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตามแนวพุทธะไว้ ดังนี ้
1. ขัน้ สร้างศรัทธา
2. ขัน้ ปัญญาวุฒิธรรม
3. ขัน้ พัฒนาปัญญา
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4. ขัน้ ปรับปรุงและประยุกต์ใช้
5. ขัน้ สรุปและประเมินผล
จากความหมายของกระบวนการเรียนรู แ้ บบพุทธะข้างต้น สามารถสรุ ปได้ว่า
หมายถึ ง การจั ด การเรี ย นรู ้ใ ห้ผู้เรี ย นสามารถเข้า ใจตนเอง ค้น พบความรู ้ด้ว ยตนเอง เห็ น
ความสาคัญของสิ่งต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิต และส่งผลต่อการพัฒนาตนเองในทางที่ดีขึน้ โดยการ
ฝึ กฝนทางด้าน ศีล สมาธิ และปัญญา
งานวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ได้กาหนดขัน้ ตอนของกระบวนการจัดการเรียนการสอนตาม
แบบ BIM โดยแบ่งเป็ น 5 ขัน้ ตอน ตามแนวคิดของ ดร.กิตติชัย สุธาสิโนบล คือ 1) ขัน้ สร้างศรัทธา
2) ขั้น ปั ญ ญาวุฒิ ธ รรม 3) ขั้น พัฒ นาปั ญ ญา 4) ขั้น ปรับ ปรุ ง และประยุ ก ต์ใช้ 5) ขั้น สรุ ป และ
ประเมินผล มาใช้ในขัน้ ของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2.3 ความรู้และความเข้าใจเบื้องต้นสาหรับการจัดการเรียนการสอนตามแบบ
BIM
การจั ด การเรี ย นการสอนตามแบบ BIM หรื อ Buddhism Instruction Model
หมายถึง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยผูส้ อน
จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอือ้ ต่อการเรียนรู ้ เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้ รียนศึกษาการแก้ปัญหา
และพัฒนาตนเองในทุกด้าน ซึ่งมีขนั้ ตอนการจัดการเรียนการสอน 5 ขัน้ ตอน ดังนี ้
1. ขัน้ สร้างศรัทธา
2. ขัน้ ปัญญาวุฒิธรรม
3. ขัน้ พัฒนาปัญญา
4. ขัน้ ปรับปรุงและประยุกต์ใช้
5. ขัน้ สรุปและประเมินผล
ผูว้ ิจัยได้นากระบวนการเรียนรู แ้ บบ Buddhism Instruction Model ทัง้ 5 ขัน้ ตอน
มาประยุกต์ใช้ในขัน้ ตอนการสอนของแผนการจัดการเรียนรู เ้ พื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา
2.4 หลักธรรมทีใ่ ช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบ BIM
การจัดการเรียนการสอนตามแบบ BIM หรือ Buddhism Instruction Model เป็ น
การนาหลักธรรมที่สาคัญ ของพระพุทธศาสนา จานวน 7 หลักธรรม มาเชื่อมโยงกับการจัดการ
เรียนการสอนตามแนวพุท ธ ซึ่งได้แก่ ปรโตโฆสะ (กัลยาณมิ ต ร) หลัก โยนิ โสมนสิ การ หลัก
ไตรสิ กขา หลักอริยสัจ 4 หลักอิทธิ บาท4 หลักพรหมวิหาร4 และหลักภาวนา4 ซึ่งหลักธรรม
ดังกล่าวมีดงั นี ้ (กิตติชยั สุธาสิโนบล, 2559, น.72-83)
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1. ปรโตโฆสะ (กัลยาณมิตร)
ปรโตโฆสะ คือ การได้รบั การอบรมสั่งสอน ชีแ้ นะ หรือศรัทธาในสิ่งที่ถูกต้อง
กัลยาณมิตร คือ การที่คนในสังคมสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน ช่วยเหลือกันโดยไม่หวังสิ่งตอบ
แทน ซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติ 7 ประการ
1) ปิ โย น่ารัก คือ ครู ผูส้ อนให้ความเป็ นกันเองกับผูเ้ รียน ทาให้ผูเ้ รียน
อยากเข้าไปปรึกษา
2) ครุ น่าเคารพ คือ ผูส้ อนประพฤติปฏิบตั ิตนเหมาะสมเป็ นแบบอย่างที่
ดีแก่ผเู้ รียน ทาให้ผเู้ รียนรูส้ กึ อบอุ่นและเป็ นที่พ่งึ พาได้
3) ภาวนานิ โ ย น่ า เจริ ญ ใจ หรื อ น่ า ยกย่ อ ง คื อ ผู้ ส อนมี ค วามรู ้
ความสามารถจริง ฝึ กฝนหาความรูอ้ ยู่เสมอ ทาให้ผเู้ รียนกล่าวถึงด้วยความภาคภูมิใจ
4) วัตตา พูดในเรื่องที่ควรพูด คือ ผูส้ อนชีแ้ นะแนวทางที่ดี ที่เหมาะสม
แก่ผเู้ รียน
5) วจนัก ขโม อดทนต่ อ การถาม คื อ ผู้ส อนสามารถตอบค าถามของ
ผูเ้ รียนได้ตลอดเวลา
6) คัมภีรญ
ั จะ กะถัง กัตตา สอนเรื่องยากได้ คือ ผูส้ อนสามารถอธิบาย
เนือ้ หาที่ยาก เป็ นเรื่องที่ง่าย
7) โน จัฏฐาเน นิโยชะเย ห้ามทาสิ่งที่ไม่ดี คือ ผูส้ อนห้ามแนะนาให้ทาสิ่ง
ที่ไม่เหมาะสม
หลักกัลยาณมิตร คือ การที่ครูผูส้ อนสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับผูเ้ รียน ทาให้
ผูเ้ รียนเคารพนับถือ เชื่อใจ นาไปเป็ นแบบอย่างในการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
2. หลักโยนิโสมนสิการ
พระธรรมปิ ฏก (2546, น.699-670) ได้กล่าวถึง โยนิโสมนสิการ หมายถึง การ
ทาในใจโดยแยบคาย ซึ่งเป็ นหลักของการคิดที่ทาให้คนรู จ้ กั พิจารณา แยกแยะสิ่งต่างๆตามหลัก
ของความจริง ไม่เอาความรูส้ กึ อุปทานของตนเองเข้าไปจับ ในที่สดุ ก็จะสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้
โยนิโสมนสิการ คือ การสร้างปั ญญาโดยการคิดให้ถูกต้องตามความเป็ นจริง
มีองค์ประกอบ 4 ส่วน คือ (พระธรรมปิ ฏก, 2546, น.670-671) 1. อุบายมนสิการ คือ การคิดให้
ถูกต้องเข้าถึงแก่นแท้ของความจริง 2. ปถมนสิการ คือ การคิดตามหลักเหตุผล มีระเบียบจนเข้าถึง
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แนวทางที่ถูกต้อง 3. การณมนสิการ คือ การคิดอย่างมีเหตุผล จากสาเหตุของเรื่องต่างๆ 4. อุป
ปาทมนสิการ คือ การคิดเร้ากุศล คิดทาแต่สิ่งดีๆ มีสติในการคิด
พระธรรมปิ ฏก (2546) ได้อธิบายความหมายวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการไว้ว่า
เป็ นการฝึ กใช้ความคิดที่จะทาให้ทุกคนช่วยตนเองได้จนถึงจุดหมายของพุทธธรรมอย่างแท้จริง
สามารถประมวลเป็ นแบบใหญ่ ๆ ได้ 10 วิธี ดังนี ้ 1. วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย 2. วิธีคิดแบบ
แยกแยะส่วนประกอบ 3. วิธีคิดแบบสามัญลักษณ์ 4. วิธีคิดแบบอริยสัจ 5. วิธีคิดแบบอรรถธรรม
สัมพันธ์ 6. วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก 7. วิธีคิดแบบรู ค้ ุณค่าแท้ คุณค่าเทียม 8. วิธีคิดแบบ
อุบายปลุกเร้าคุณธรรม 9. วิธีคิดแบบเป็ นอยู่ในขณะปัจจุบนั 10. วิธีคิดแบบวิภชั วาท
3. ไตรสิกขา
คือ หลักในการพัฒนาชีวิตให้ประสบความสาเร็จ โดยการปฏิบตั ิ 8 ประการ
ได้แก่ 1.การมองสิ่งต่างๆตามความเป็ นจริง 2. ไม่คิดเบียดเบียนผูอ้ ่ืน 3. พูดความจริง ไม่โกหก 4.
ทาแต่สิ่งที่ถูกต้อง ไม่ทาร้ายผูอ้ ่นื 5. ประกอบอาชีพสุจริต 6. พยายามสร้างสรรค์ในทางที่ชอบธรรม
7. มีสติอยู่กับตัวเองเสมอ 8. มีสมาธิควบคุมอารมณ์ตนเองได้เสมอ (พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.
ปยุตฺโต, 2549, น.11-14) ไตรสิกขา ประกอบด้วย อธิศีลสิกขา (ศีล) คือ การรักษากาย วาจา ความ
ประพฤติให้เป็ นปกติ อธิจิตตสิกขา (สมาธิ) คือ การมีสมาธิ ทาจิตใจให้แน่วแน่ม่ นั คง อธิปัญญา
สิกขา (ปัญญา) คือ การฝึ กฝน อบรมให้มีความรูอ้ ยู่เสมอ
4. หลักอริยสัจ4
คือ หลักธรรมที่ พ ระพุท ธเจ้าทรงตรัส รู ด้ ้วยพระองค์เอง หรือเรียกว่า หลัก
ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการดังนี ้ 1) ทุกข์ หมายถึง สภาพที่ทนได้ยาก สภาพที่บีบคัน้ ความไม่
สบายกาย ไม่สบายใจ 2) สมุทยั หมายถึง สาเหตุท่ที าให้เกิดความทุกข์ คือ ความอยากได้ อยากมี
ในสิ่งต่างๆ 3) นิโรธ หมายถึง การดับปัญหาต่างๆ และสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ 4) มรรค
หมายถึง ข้อปฏิบัติเพื่อที่จะให้ถึงความดับทุกข์ ซึ่งมีองค์ประกอบทั้งสิน้ 8 ประการ ได้แก่ ความ
เห็นชอบ ความดาริชอบ การเจรจาชอบ การกระทาชอบ การเลีย้ งชีพชอบ ความเพียรชอบ ความ
ระลึกชอบ และการตัง้ มั่นชอบ
5. หลักอิทธิบาท 4
คือ ข้อปฏิบตั ิท่ีจะทาให้ชีวิตประสบความสาเร็จ ได้แก่ 1) ฉันทะ คือ พอใจใน
หน้าที่ของตนเอง 2) วิริยะ คือ ความพากเพียร ความขยัน ไม่กลัวความลาบาก 3) จิตตะ คือ ความ
ไม่ทอดทิง้ ความเอาใจใส่ดแู ลหน้าที่การงานของตนเองตามที่ได้รบั มอบหมาย 4) วิมงั สา คือ การ
ใช้ปัญญา ความคิดแก้ไขปัญหาอย่างถี่ถว้ น
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6. พรหมวิหาร 4
คือ หลักธรรมที่จะช่วยให้เราดารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข ได้แก่ 1) เมตตา
การอยากให้ผอู้ ่ืนพบความสุข 2) กรุณา ความสงสาร คือ การช่วยผูอ้ ่ืนไม่ให้มีความทุกข์ 3) มุทิตา
ความยินดี คือ การแสดงความยินดีเมื่อผูอ้ ่ืนได้ดี 4) อุเบกขา ความมีใจเป็ นกลาง คือ การเข้าใจกฎ
แห่งกรรม ว่าใครทาความดีก็จะได้รบั ผลดี ใครทาชั่วก็จะได้รบั สิ่งที่ไม่ดี
7. ภาวนา 4
คือ หลักการพัฒนา 4 ด้าน ได้แก่ 1) กายภาวนา คือ การพัฒ นากายให้รูจ้ ัก
ติดต่อกับสิ่งแวดล้อมภายนอก การทาสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ 2) ศีลภาวนา คือ การพัฒนา
ความประพฤติ ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผูอ้ ่ืน 3) จิตตภาวนา คือ
การฝึ กฝนอบรม พัฒนาจิตใจให้เข้มแข็ง มีความเบิกบานผ่องใส 4) ปั ญญาภาวนา คือ การฝึ กฝน
ให้เกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ มองสิ่งต่างๆตามความเป็ นจริง แก้ไขปัญหาโดยใช้ปัญญา
ดัง นั้น การจัด การเรีย นการสอนตามแบบ BIM จะต้อ งน าหลัก ธรรมทั้ง 7
หลักธรรม มาใช้ในขั้นตอนการสอนในแต่ละขั้น เพื่อให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู ้ สร้างความรู ด้ ้ว ย
ตนเอง และพัฒนาตนเองในทุกด้านอย่างมีความสุข
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2.5 รู ปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ BIM (Buddhism Instruction Model)

ภาพประกอบ 2 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบพุทธะ ( Buddhism Instruction Model )
ที่มา : (กิตติชยั สุธาสิโนบล, 2559, น.119)
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2.6 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Buddhism Instruction Model
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ สร้างศรัทธา ผูส้ อนมีบุคลิกภาพที่เป็ นกัลยาณมิตรกับผูเ้ รียน โดยการ
ใช้เสียงนุ่มนวล ไพเราะ สนทนาซักถามผูเ้ รียนในการนาเข้าสู่บทเรียน และกระตุน้ ให้ผูเ้ รียนเกิด
ความเชื่ อ มั่ น เห็ น คุ ณ ค่ า ของเรื่ อ งที่ เรี ย น ซึ่ ง ประกอบด้ว ย การเล่ ม เกมตอบค าถามผ่ า น
แอพพลิเคชั่นKahoot! ร้องเพลง สวดมนต์ไหว้พระอาราธนาศีล 5 นั่งสมาธิ โดยเลือกให้เหมาะสม
กับเนือ้ หาสาระ เพื่อทาให้เกิดการเรียนรู ้ (ปรโตโฆสะ)กัลยาณมิตร
ขั้น ที่ 2 ขั้น ปั ญ ญาวุฒิ ธ รรม ผู้ส อนกับ ผู้เรี ย นก าหนดหลัก การ กฎเกณฑ์ใ น
ห้องเรียน เตรียมกิจกรรมการเรียน แบ่งกลุ่มผูเ้ รียน ซึ่งประกอบด้วย การอภิปรายกลุ่ม การถาม
คาถาม เล่นเกม การแบ่งกลุม่ นาเสนอกฎเกณฑ์ในการเรียน
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ พัฒนาปั ญญา ผูส้ อนกระตุน้ ให้ผเู้ รียน ใช้กระบวนการคิดโดยแยบคาย
(โยนิโสมนสิการ) เพื่อฝึ กทักษะการแก้ปัญหาผ่านกิจกรรมต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย การค้นคว้าข้อมูล
จากสื่อ IT คลิปวิดีโอ แอปพลิเคชันต่างๆ การทดลอง สืบเสาะหาความรู ้ โดยใช้ทกั ษะกระบวนการ
ต่างๆ รวมทัง้ การนาเสนอผลงานจากการทากิจกรรม
ขัน้ ที่ 4 ขัน้ ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ ผูเ้ รียนได้แก้ไขปรับปรุงงานเป็ นความคิดรวบ
ยอด เพื่อนาสิ่งที่ได้เรียนรูไ้ ปปรับใช้ในเหตุการณ์ท่ีพบเจอได้ ซึ่งประกอบด้วย การถามคาถาม การ
ทาแผ่นพับ แผนที่ความคิด ทาแฟ้มผลงาน การวาดภาพ
ขัน้ ที่ 5 ขัน้ สรุปและประเมินผล ผูเ้ รียนสร้างองค์ความรูด้ ว้ ยตนเอง ให้คะแนนงาน
ของผู้เรีย นเองและของเพื่ อน ซึ่ง ประกอบด้วย การร้องเพลงสรุ ป บทเรีย น ประเมิ น ชิ น้ งาน ท า
แบบฝึ กหัด แบบทดสอบ สรุปเนือ้ หาความรูท้ ่เี รียน (กิตติชยั สุธาสิโนบล, 2559, น.71-72)
2.7 องค์ก รประกอบแผนการจั ด การเรีย นการสอนแบบ Buddhism Instruction
Model
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนการสอนแบบ Buddhism Instruction Model
ประกอบด้วยส่วนที่ส าคัญ คือ 1) ผังวิเคราะห์เนื ้อหากลุ่ม สาระการเรียนรู ้ 2) ชื่ อหน่วยการ
เรี ย นรู ้ ชื่ อ แผน ระดั บ ชั้น ระยะเวลาการสอน 3) มาตรฐานการเรี ย นรู ้ 4) ตั ว ชี ้วั ด 5)
สาระสาคัญ 6) จุดประสงค์การเรียนรู ้ 7) สาระการเรียนรู ้ 8) กิจกรรมกระบวนการเรียนรู ้ 9)
การวัดและประเมินผล
รายละเอียดองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนการสอนตามแบบ Buddhism
Instruction Model มีดงั นี ้
1. ผังวิเคราะห์เนือ้ หากลุ่มสาระการเรียนรู ้ คือ ส่วนของการแยกแยะเนือ้ หาสาระ
ในหน่วยต่างๆ ว่ามีหน่วยย่อยและเนือ้ หาอะไรบ้าง ในแต่ละหน่วยการเรียนรู ้ ให้สามารถมองเห็น
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ภาพรวม ของเนือ้ หาต่างๆ อย่างชัดเจน ไม่หลงประเด็น ซึ่งเป็ นแนวทางให้กบั ครู ยึดไว้เป็ นหลักใน
การเรียนการสอน
2. มาตรฐานการเรียนรู ้ คือ ข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณภาพของผูเ้ รียนที่ตอ้ งการให้
เกิดขึน้ หลังจบการศึกษา
3. ตั ว ชี ้วั ด คื อ สิ่ ง ที่ เ ป็ นความรู ้ สิ่ ง ที่ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ (ทั ก ษะกระบวนการ)เป็ น
คุณลักษณะหรือพฤติกรรมประจาตนที่คงทนถาวร
4. สาระส าคัญ คื อ แนวความคิ ดรวบยอดที่ น ามาสร้างความคิด ให้ต รงตาม
มาตรฐานการเรียนรู ้
5. จุดประสงค์การเรียนรู ้ คือ ส่วนที่แสดงสมรรถภาพหรือผลของการเรียนรู ข้ อง
ผูเ้ รียนที่ได้รบั การสอนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวพุทธ
6. สาระการเรียนรู ้ คือ องค์ความรู ท้ ่ีกาหนดให้เรียน โดยอาศัยพฤติกรรมของ
ผูเ้ รียนเป็ นตัวกาหนดได้
7. กิจกรรมการเรียนการสอน คือ การจัดการเรียนการสอนโดยการนาความรู ้
ความเข้าใจ ในเรื่องที่จะเรียนมาเชื่อมโยงกับหลักธรรม ตามขัน้ ตอนการสอนตามแบบ BIM
8. สื่อและแหล่งเรียนรู ้ คือ วัสดุอปุ กรณ์ท่ชี ่วยให้การเรียนมีความน่าสนใจมากขึน้
และเป็ นส่วนที่แสดงถึงแหล่งศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมทัง้ สาหรับผูส้ อนและผูเ้ รียน โดยอาจเป็ นสถานที่
บุคคล เอกสาร Website บทเรียนสาเร็จรูป เป็ นต้น
9. การวัด และประเมิ นผล เป็ น ส่วนที่ มุ่ง ให้ครู ได้ศึกษาพัฒ นาการเรีย นรู ้ โดย
สังเกตพฤติกรรม และการตรวจสอบผลงานของผูเ้ รียน
10. บันทึกหลัง การจัดการเรียนรู ้ เป็ น การเขียนเหตุการณ์ในขณะท าการสอน
เรื่องต่างๆ เพื่อเป็ นข้อมูลในการพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รียนต่อไป
11. ข้อ เสนอแนะ เป็ นส่ ว นที่ ให้ผู้ส อนตระหนั ก ว่ า ต้อ งเตรี ย มการอะไรก่ อ น
ดาเนินการสอน ขณะสอนต้องกระทาหรือเฝ้าระวังสิ่งใดและเมื่อสอนเสร็จต้องดาเนินการอย่างไร
พร้อมทัง้ ระบุทางเลือกต่างๆ หรือข้อจากัดหรือข้อพึงระวังข้อเสนอแนะอื่นๆ
ผู้วิ จัย ได้จัด การเรีย นการสอนสาระพระพุ ท ธศาสนา ตามองค์ ป ระกอบของ
แผนการจัดการเรียนการสอนแบบ Buddhism Instruction Model ตามแนวคิดของ ดร.กิตติชัย
สุธาสิโนบล ข้างต้น
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2.8 แนวทางการประเมินผลการจัดการสอนตามแบบ BIM
คือ การวัดและประเมินผลที่ผูส้ อนต้องดาเนินการควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการ
สอนที่เป็ นปกติและสม่าเสมอ โดยใช้วิธีการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย ซึ่งผูส้ อนอาจเป็ น
ผูป้ ระเมิ นเอง ผู้เรียนและเพื่อนประเมิ นกันเอง หรืออาจให้ผู้ปกครองมี ส่วนร่วมในการประเมิ น
(กิตติชยั สุธาสิโนบล, 2559, น.151-152)
1. พัฒนาการด้านร่างกาย ได้แก่
1.1 ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมขณะปฏิบตั ิกิจกรรม
1.2 ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเคร่งครัด
1.3 สังเกตสิ่งต่างๆรอบตัว
1.4 ดูแลรักษาความสะอาดร่างกายและแต่งกายเรียบร้อยเหมาะสม
2. พัฒนาการด้านทักษะทางสังคม ได้แก่
2.1 ปฏิบตั ิกิจกรรมร่วมกับเพื่อน ช่วยเหลือเกือ้ กูลกันให้เกิดการสร้างสรรค์
2.2 มีระเบียบวินยั เข้าเรียนตรงตามเวลา
2.3 ทางานเสร็จทันตามกาหนด
3. พัฒนาการด้านจิตใจ ได้แก่
3.1 ด้านคุณภาพจิต ได้แก่ มีนา้ ใจ เอือ้ เฟื ้ อ แบ่งปันสิ่งของให้ผอู้ ่นื
3.2 ด้านสมรรถภาพจิต ได้แก่ มีความกระตือรือร้น ตัง้ ใจเรียน
3.3 ด้านสุขภาพกิจ ได้แก่ อารมณ์ดี มีความสุขขณะที่เรียน
4. พัฒ นาการด้านปั ญ ญา เป็ น การวัดที่ได้จากการทดสอบโดยใช้ขอ้ สอบแบบ
ต่างๆ
2.9 งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นการสอนแบบ Buddhism Instruction
Model
พระมหาวีระพงษ์ สิงห์ครุฑ (2557, น.98-101) ได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนการ
สอนแบบพุ ท ธะ ที่ มี ผ ลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น สาระพระพุ ท ธศาสนา ของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึก ษาปี ท่ี 6 พบว่า หลัง จากการเรียนสาระพระพุทธศาสนา ด้วยวิธี พุทธะ นักเรีย นได้
คะแนนมากกว่าก่อนเรียน แสดงให้เห็นว่า วิธีพทุ ธะส่งผลให้การเรียนพระพุท ธศาสนาของนักเรียน
สูงขึน้
สัญ ญาพร เสิ งขุนทด (2557, น.96-101) ได้ศึกษาเปรียบเที ยบผลสัม ฤทธิ์ทางการ
เรียนสาระประวัติศาสตร์ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 ที่ได้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบพุทธะกับ
การจัดการเรียนรูแ้ บบปกติ พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่เรียนสาระประวัติศาสตร์โดยการจัดการ
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เรียนรู แ้ บบพุท ธะ มี ผ ลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย น เจตคติต่อการเรียน และทักษะทางสังคม สูงกว่า
นักเรียนกลุม่ ตัวอย่างที่เรียนสาระประวัติศาสตร์โดยวิธีปกติ
งานวิจยั ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า นักเรียนที่ได้รบั การจัดการเรียนการสอนแบบพุทธะ
จะมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ สูงขึ น้ มี เจตคติ ท่ีดีต่อวิช าในกลุ่ม สาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม และมีทกั ษะทางสังคมที่สงู ขึน้ อีกด้วย ดังนัน้ การนาหลักธรรมมาใช้ในการจัดการเรียนรู ้
ทาให้นกั เรียนมีผลการเรียนรูท้ ่ีดีขนึ ้
3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กู๊ด Good (1973, p.6-7) หมายถึง การเข้าถึงความรู ้ อัน เกิดจากพัฒ นาการทาง
ทักษะการเรียน เป็ นผลคะแนน จากการพิจารณาคะแนนสอบ หรือจากคะแนนที่ครูมอบหมายให้
ไพศาล หวังพานิช (2533, น.209) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงความรูข้ องแต่ละคน ที่
เกิดขึน้ ภายหลังจากการได้รบั ความรู ้ โดยผ่านการวัดผลสัมฤทธิ์
ภพ เลาหะไพบูลย์ (2537, น.295) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของความสามารถใน
การทาสิ่งต่างๆ ก่อนที่จะมีการเรียนรู ้
สิรวิ รรณ ตะรุสานนท์ (2542, น.8) หมายถึง ความสามารถของนักเรียนที่เกิดจากการ
เรีย นรู ้ พิ จ ารณาจากผลคะแนนที่ สร้างขึน้ ซึ่ง มี ค วามสอดคล้อ งกับ จุด ประสงค์การเรียนรู ด้ ้า น
สติปัญญา
(ศักดิช์ ยั จันทะแสง, 2550) หมายถึง ความสามารถในด้านความรูแ้ ละทักษะทางการ
เรียน โดยปกติจะพิจารณาจากคะแนนสอบหรือ ผลงานที่ครูกาหนดให้ทาหรือทัง้ สองอย่าง
จากข้างต้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้
หลังการจัดการเรียนการสอน ซึ่ง สามารถวัดได้ เป็ นคะแนนหรือพฤติกรรม ในด้านต่างๆของผูเ้ รียน
โดยใช้แบบทดสอบต่างๆ
3.2 ประเภทของแบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากการศึกษาประเภทของแบบทดสอบการวัดผลสัม ฤทธิ์ท างการเรียนมี ผู้ท่ี แบ่ ง
ประเภทของการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ดงั นี ้
ไพศาล หวังพาณิช (2546, น.28) จาแนกได้ดงั นี ้
1. การวัดผลแบบอิงเกณฑ์ เป็ นการวัดความสามารถในการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
เปรียบเทียบกับเป้าหมายว่า ได้ระดับตามความต้องการหรือไม่
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2. การวัดผลแบบอิงกลุ่ม เป็ นการวัดความสามารถในการเรียนรู ข้ องผูเ้ รียน
เปรียบเทียบกับนักเรียน เพื่อสรุปผลการเรียน
การจัดการเรียนการสอนให้แ ก่นักเรียนจาเป็ นต้องมีการวัดผลและประเมินผล
ทางการเรียน เพราะสามารถทาให้ผูส้ อนหรือตัวผูเ้ รียนทราบถึงผลการเรียนของตัวเองหรือ ของ
ศิษย์ได้
บุ ญ ชม ศรี ส ะอาด (2553, น.56-57) กล่ า วว่ า แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียน (Achievement Test) หมายถึง การวัดความรู ค้ วามสามารถของบุคคลในด้าน
วิชาการ โดยทั่วไปจะวัดผลสัมฤทธิ์ในวิชาต่างๆ ซึ่งแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ 1. แบบทดสอบ
อิงเกณฑ์ (Criterion Referenced Test) 2. แบบทดสอบอิงกลุม่ (Norm Referenced Test)
จากที่กล่าวมาข้างต้น ประเภทของแบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ การวัดผลแบบอิงเกณฑ์ เป็ นการเปรียบเทียบหรือตัดสินผลจาก
เป้าหมายหรือจุดประสงค์ท่ีตั้งไว้ และการวัดผลแบบอิงกลุ่ม เป็ นการตัดสินผลการเรียนโดยการ
เปรียบเทียบคะแนนของนักเรียนภายในกลุม่
3.3 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
บุ ญ ชม ศรี ส ะอาด (2553, น.65-74) กล่ า วว่ า การสร้า งแบบทดสอบวั ด
ผลสัมฤทธิ์อิงกลุม่ ดาเนินตามขัน้ ตอน ต่อไปนี ้
1. วิเคราะห์จดุ ประสงค์ เนือ้ หาวิชาที่จะสร้างแบบทดสอบ
2. กาหนดรูปแบบของคาถามและศึกษาวิธีเขียนข้อสอบ
3. เขียนข้อสอบ
4. ตรวจทานข้อสอบ หลังจากพิจารณาทบทวนแล้ว นาไปให้ผเู้ ชี่ยวชาญด้าน
วัดผลและเนือ้ หาสาระพิจารณาข้อบกพร่อง
5. พิมพ์แบบทดสอบฉบับทดลอง
6. ทดลองใช้ วิเคราะห์คุณภาพ และปรับปรุง นาแบบทดสอบไปทดลองกับ
กลุม่ ที่คล้ายกันกับกลุม่ ตัวอย่างที่จะทดสอบจริง
7. พิมพ์แบบทดสอบจริง
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แบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น แบบอ้างอิ ง เกณฑ์ มี วิธี ก ารด าเนิ น
ดังต่อไปนี ้
1. วิเคราะห์จดุ ประสงค์ เนือ้ หา
2. กาหนดพฤติกรรมที่จะออกสอบ
3. กาหนดรูปแบบของข้อคาถามและศึกษาวิธีการเขียนข้อสอบ
4. เขียนข้อสอบ ตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
5. ตรวจทานข้อสอบเหมาะสมเข้าเกณฑ์หรือไม่ ทาการปรับปรุงให้เหมาะสม
ยิ่งขึน้
6. ให้ผูเ้ ชี่ยวชาญพิจารณาความเที่ยงตรงตามเนือ้ หา ว่าข้อสอบแต่ละข้อวัด
ตามจุดประสงค์ท่รี ะบุไว้นนั้ หรือไม่ ถ้ามีขอ้ ที่ไม่เข้าเกณฑ์ควรพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม
7. พิมพ์แบบทดสอบฉบับทดลอง
8. ทดลองใช้ วิเคราะห์คณ
ุ ภาพ และปรับปรุง
9. พิมพ์แบบทดสอบฉบับจริง
พวงรัตน์ ทวีรตั น์ (2543, น.31-32) ให้ความหมายของ ลักษณะของแบบทดสอบ
ที่ดีไว้ ดังนี ้
1. ความเที่ยงตรง (Validity) ลักษณะของแบบทดสอบนัน้ ให้ผลการวัดได้ตรง
กับสิ่งที่ตอ้ งการวัด
1.1 ความตรงตามเนือ้ หา (Content Validity) หมายถึง แบบทดสอบที่
สามารถวัดเนือ้ หา ครบถ้วนครอบคลุมตามจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้
1.2 ความตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) ความตรงตามทฤษฏี
ของสิ่งที่วดั ครัง้ นัน้
1.3 ความตรงตามสภาพ (Concurrent Validity) หมายถึง คุณ ลักษณะ
ของแบบทดสอบ ที่สามารถวัดได้ตามสภาพที่แท้จริงของบุคคล
2. ความเที่ยงหรือความเชื่อมั่น (Reliability) แบบทดสอบที่สามารถวัดแล้ว
ได้ผลคงเดิม ไม่ว่าจะนามาใช้วดั กี่ครัง้ ก็ตาม
3. ความเป็ นปรนัย (Objectivity) หมายถึง แบบทดสอบที่อ่านแล้ว สามารถ
เข้าใจได้ตรงกัน ให้คะแนนได้ตรงกันและแปลความหมายของคะแนนได้ตรงกัน
4. ค่าอานาจจาแนกเหมาะสม (Discrimination) หมายถึง แบบทดสอบที่
สามารถแสดงความแตกต่างของสิ่งที่ตอ้ งการวัด แยกนักเรียนเก่งและอ่อนได้
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5. ค่ า ความยากง่ า ยเหมาะสม (Difficulty) ข้อ สอบที่ มี ค่ า ความยากง่ า ย
เหมาะสมกับเนือ้ หา
6. มีความยุติธรรม (Fairnes) หมายถึง แบบทดสอบต้องไม่เปิ ดโอกาสให้ผู้
เข้าสอบคนใดคนหนึ่งเดาถูก
7. ถามลึก (Searching) หมายถึง แบบทดสอบฉบับนัน้ ต้องไม่ประกอบด้วย
ข้อสอบความเข้าใจ การนาไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า
8. มีความจาเพาะเจาะจง (Definite)
9. มีลกั ษณะกระตุน้ (Exemplary) หมายถึง แบบทดสอบมีความท้าทาย
10. มีประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง แบบทดสอบนัน้ สามารถนาไปใช้
ได้ง่าย ไม่เปลืองเงินและแรงงานมาก
การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ต้อง
ตรงตามเนือ้ หาที่สอนและต้องครบตามจุดประสงค์ท่ตี อ้ งการจะวัด
3.4 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
งานวิจัยในประเทศ
สุขสันต์ หาดคา (2553, น.81-82) ศึกษาเปรียบเที ยบผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรียน
วิช าพระพุทธศาสนา เรื่อง เบญจศีลเบญจธรรมของนักเรียนชั้นมัธ ยมศึกษาปี ท่ี 2 ที่ได้รบั การ
จัดการเรียนรูแ้ บบหมวกหกใบและการจัดการเรียนรูแ้ บบเบญจขันธ์ พบว่า วิธีสอนแบบหมวกหก
ใบกับวิธีสอนแบบเบญขันญ์ ทาให้คะแนนไม่ต่างกัน แต่การคิดวิเคราะห์มีความแตกต่างกัน
จันจิรา เลิศบัณฑิต (2553, น.76) ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
พระพุทธศาสนา เรื่อง มารยาทชาวพุทธและการปฏิบตั ิต่อพระสงฆ์ สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปี ท่ี 2 โดยใช้บ ทเรียนคอมพิ วเตอร์ช่ วยสอนกับ การสอนแบบปกติ ผลปรากฏว่า การเรี ยนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทาให้มีคะแนนมากกว่าวิธีสอนแบบปกติ
งานวิจัยต่างประเทศ
ลอเรย์ Lawrey (1978, p.817) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการใช้แบบ
ฝึ กทักษะมีคะแนนการทดสอบหลังการทาแบบฝึ กมากกว่าคะแนนทดสอบก่อนทาแบบฝึ กฟรอส
Frost (1968 อ้างถึงใน อัมเรศ เนตาสิทธิ์, 2545, น.23) ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างชนิดของความวิตกกังวลกับสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนและเพศของนักเรียนที่มีอายุ 11 ปี ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่ง โดยแบ่งความวิตกกังวลออกเป็ นหลายๆด้าน เช่น ความวิตกกังวล
ในด้านสังคม ความวิตกกังวลมีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติกบั สัมฤทธิ์ผลทางการเรียน
ในเพศชายและในเพศหญิง (เฉพาะการอ่าน) ความวิตกกังวลในด้านทั่วไป และสัมฤทธิ์ผลทางการ
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เรียนเฉพาะนักเรียน พบว่า ความแตกต่างทางเพศมีผลต่อความกังวลด้านการเรียน แต่ไม่มีผลต่อ
ความพิการทางด้านร่างกาย
แลมปป์ Lampe (1992, p.1780-A) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคม
ศึกษาและการเคารพตนเองของนักเรียนเกรด 4 พบว่า การสอนแบบร่วมมือ ส่งผลให้ผลการเรียน
วิชาสังคมดีขนึ ้ ส่วนการเคารพตนเองของทัง้ สองกลุม่ ไม่แตกต่างกัน
จากการศึกษางานวิ จัยที่ เกี่ ยวกับ ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรีย น สรุ ปได้ดังนี ้ ครู ค วรท า
แบบทดสอบให้เหมาะสมกับวิชา ความรู ้ และพัฒนาการนักเรียน โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย และ
มีการวัดผลสัมฤทธิ์ให้ตรงกับเป้าหมายหรือจุดประสงค์ท่ีตงั้ ไว้
4. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับความสามารถในการแก้ปัญหา
4.1 ความหมายของปั ญหา
คนทุกคนต่างพบเจอกับปั ญหาในทุกๆวัน ไม่ว่าจะเป็ น ปั ญหาเรื่องส่วนตัว เรื่องเพื่อน
ร่วมงาน เรื่องสิ่งแวดล้อม แต่ละบุคคลเข้าใจปัญหาไม่เหมือนกัน จึงมีนกั วิชาการกาหนดนิยามของ
ปัญหาไว้ดงั ต่อไปนี ้
ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน (2546, น.687) ให้ ค วามหมายของปั ญ หา คื อ ข้ อ สงสั ย
ข้อขัดข้อง ข้อที่ตอ้ งพิจารณาแก้ไข
สุวิทย์ มูลคา (2551, น.9) กล่าวว่าปั ญหาคือ คนที่ไม่มีความพร้อมด้านร่างกายและ
จิตใจในเรื่องปัจจัยพืน้ ฐานของชีวิต
ทิ พ ย์วัล ย์ สี จัน ทร์ (2548, น.181) กล่ า วว่ า ปั ญ หาหมายถึ ง เหตุ ก ารณ์ ยุ่ ง ยากที่
ต้องการการแก้ไข หรือไม่พึงประสงค์ท่ีไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึน้ และเมื่อเกิดขึน้ แล้ว ต้องหาวิธีการ
แก้ไข
ความหมายของปัญหาข้างต้นสรุปได้ว่า ปัญหา หมายถึง สภาวการณ์ท่ีเป็ นอุปสรรค
ที่สง่ ผลให้ไม่สบายกายไม่สบายใจ และไม่สามารถทางานให้ประสบความสาเร็จได้
4.2 ความหมายของความสามารถในการแก้ปัญหา
สุคนธ์ สินธพานนท์; และ วรรัตน์ วรรณเลิศลักษณ์; และ พรรณี สินธพานนท์ (2551:
104) กล่าวว่า ความสามารถในการแก้ปัญหา หมายถึง การนาประสบการณ์เดิมมาใช้แก้ปัญหาใน
สถานการณ์หรือปัญหาใหม่ โดยมีขนั้ ตอนตามที่กาหนดไว้
สุวิทย์ มูลคา (2551, น.15) กล่าวว่า ความสามารถในการแก้ปัญหา หมายถึง การ
ปรับตนเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม โดยใช้ความสามารถทางสมอง
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ณัฏฐนิช สะมะจิตร์ (2551, น.51) กล่าวว่า ความสามารถของสมองที่คิดพิจารณา
ไตร่ตรองข้อสงสัย หรือข้อขัดแย้งทางความคิด (Conceptual Conflict) อย่างพินิจพิเคราะห์ โดยใช้
กระบวนการหาคาตอบหรือเชื่อถือได้เพื่อให้เกิดทฤษฎี หลักการ แนวทางการปฏิบัติ และตอบ
คาถามที่ตอ้ งการเรียนรูไ้ ด้
จากความหมายข้างต้น ความสามารถในการแก้ปัญ หา หมายถึง การกระทาของ
นักเรียนในการกาหนดประเด็นปั ญหา การวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหา การเสนอวิธีการแก้ปัญหา
และการประเมินผล การแก้ปัญหาซึ่งวัดได้จากคะแนนที่ได้จากการทาแบบทดสอบที่ผวู้ ิจยั สร้างขึน้
4.3 ประเภทและลักษณะของความสามารถในการแก้ปัญหา
กมลรัตน์ หล้าสุวงษ์ (2528, น.260-261) กล่าวว่า
1. การแก้ปัญหาโดยใช้พฤติกรรมแบบเดียว มักจะเกิดกับเด็กที่อายุนอ้ ย เพราะ
เด็กจะยังไม่รูเ้ หตุผล ยังไม่เคยเจอกับปัญหาต่างๆ เมื่อเจอปั ญหาจึงไม่สามารถแก้ปัญหาที่ถูกต้อง
ได้ จึงใช้พฤติกรรมแบบเดิมๆ
2. การแก้ปัญ หาแบบลองผิดลองถูก จะเกิดขึน้ กับเด็กวัยรุ่น เพราะเด็กในช่วง
อายุนมี ้ ีความคิดเป็ นของตนเอง
3. การแก้ปัญหาโดยการเปลี่ยนแปลงความคิด คือ การหยั่งเห็น การหยั่งเห็นนี ้
ขึน้ อยู่กบั การรับรูแ้ ละประสบการณ์ท่เี คยพบเจอมา
4. การแก้ปั ญ หาโดยวิธี ก ารทางวิ ท ยาศาสตร์ เหมาะสมกับ ปั ญ หาที่ ยุ่ง ยาก
ซับซ้อน
เฟรเดอริค Frederikson (ม.ป.ป. อ้างถึงใน ฉันทนา ภาคบงกช (2528, น.25) จาแนก
ลักษณะการแก้ปัญหาเป็ น 2 ประเภท คือ
1. ปั ญหาที่มีโครงสร้างสมบูรณ์ คือ มีการกาหนดวิธีการแก้ปัญหาหรือโจทย์ของ
ปัญหาไว้ให้แล้ว
2. ปั ญ หาที่มีโครงสร้างไม่สมบูรณ์ คือ คาถามไม่ชัดเจน มีความซับซ้อน ไม่ มี
คาตอบ ต้องมีกฎเกณฑ์ต่างๆเข้ามาช่วยก่อนที่จะดาเนินการคิดตามขึน้ ตอนของการแก้ปัญหาได้
บุญ เลี ย้ ง พลวุธ (2526 อ้างถึงใน ดวงพร ผกามาศ (2554) ได้จาแนกปั ญ หาที่เรา
ประสบอยู่ทกุ วันออกเป็ น 2 ประเภท
1. ปั ญหาที่เกิดขึน้ จะแตกต่างกันออกไป ขึน้ อยู่กบั ว่าแต่ละคนจะสามารถหาวิธี
จัดการกับปัญหาให้หมดสิน้ ไปได้อย่างไร
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2. ปั ญหาทางสติปัญญา คือ สิ่งที่ทาให้คนมีความรู ้ ความคิดมากขึน้ ซึ่งเกิดจาก
ความต้องการของตนเอง
สถานการณ์และการแก้ปัญ หาจากสถานการณ์ เป็ นการนาเอาสภาพการณ์หรือ
ปัญหาที่อาจเกิดขึน้ ได้ในชีวิตจริงมาให้บุคคลหรือกลุ่มศึกษา สถานการณ์ท่ีนามาแก้ปัญหานัน้ จะ
ประกอบด้วยข้อเท็จจริงซึ่งมีรายละเอียดพอที่ผูศ้ ึกษาจะมองเห็นปั ญหาได้อย่างชัดเจนและเกิด
ทัศนคติต่อปั ญหานัน้ เรื่องราวที่นามาให้ศึกษานัน้ ต้องมีการปรับปรุงให้เหมาะสมที่ผศู้ ึกษาจะเกิด
ความรูส้ ึกเหมือนกับเป็ นเรื่องของตน เป็ นปั ญหาที่จะต้องแก้ไขการฝึ กแก้ปัญหาจากสถานการณ์ท่ี
เป็ นปั ญ หานีจ้ ะมีการสรุปหรือไม่ก็ได้ เพราะการแก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าวไม่มีขอ้ สรุ ปที่แน่นอน
ดังนัน้ ในการศึกษาสถานการณ์นีจ้ ะเปิ ดโอกาสให้ผูศ้ ึกษาแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระโดยครู
จะไม่มีการแนะแนวทางในการสรุ ปและการแก้ปัญหา (เยาวพา เดชะคุปต์, 2542, น.125) ควร
ส่งเสริมการแก้ปัญหาตัง้ แต่ปฐมวัย โดยกาหนดได้ดงั นี ้
1. ปัญหาของตนเองที่ไม่เกี่ยวข้องกับผูอ้ ่นื หมายถึง เรื่องที่เกิดขึน้ จากสิ่งที่บคุ คล
นัน้ สร้างขึน้ มาเอง โดยไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น
2. ปั ญ หาที่มีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ย วข้องกับเรา หมายถึง เรื่องที่เกิดขึน้ จากสิ่งที่
บุคคลนัน้ สร้างขึน้ มาเอง โดยมีบคุ คลอื่นเกี่ยวข้องด้วย
3. ปั ญหาของผูอ้ ่ืนที่เกี่ยวข้องกับตัวเรา หมายถึง เรื่องที่เกิดขึน้ จากบุคคลอื่นแต่
เกี่ยวข้องกับตัวเรา
ดังนั้น ปั ญ หาดังกล่าวข้างต้นสรุ ปได้ว่า ประเภทของการแก้ปัญ หาที่เกี่ ย วข้องกับ
สติ ปั ญ ญาเนื่ อ งจากเด็ ก มี พัฒ นาการแตกต่ างกัน ตามช่ ว งอายุ ดัง นั้น ความสามารถในการ
แก้ปัญหาจึงแตกต่างกัน ควรเริ่มจากการใช้สถานการณ์กาหนดปั ญหาให้เด็กฝึ กแก้ปัญหาเป็ นการ
นาเอาสิ่งที่เคยเรียนรูห้ รือประสบการณ์จริงมาแก้ปัญหาได้
4.4 ความสาคัญของความสามารถในการแก้ปัญหา
การแก้ปั ญ หา คือ กระบวนการใช้ส ติปั ญ ญาและความสามารถทางการคิด แบบ
วิทยาศาสตร์ ดังนัน้ นักเรียนจะนาการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้กบั เหตุการณ์ท่พี บเจอได้เป็ นอย่างดี
และอยู่อย่างเป็ นสุข
รศนา อัชชะกิจ (2537, น.11) กล่าวว่า การแก้ปัญหามีความสาคัญต่อการอยู่รอด
ปลอดภัยและการดาเนินหน้าที่การงาน คุณภาพมนุษย์จึงขึน้ อยู่กับความสามารถในการปฏิบัติ
หน้าที่และความสามารถในการแก้ปัญหาเป็ นสาคัญ
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เกรี ย งศั ก ดิ์ เจริ ญ วงศ์ ศั ก ดิ์ (2549, น.68-75) กล่ า วถึ ง ความส าคั ญ ในการคิ ด
แก้ปัญหาดังนี ้
1. การคิดแก้ปัญหากาหนดความเป็ นตัวเรา
2. การคิดแก้ปัญหาเป็ นพืน้ ฐานของสติปัญญาและความเข้าใจ
3. การคิดแก้ปัญหาเป็ นพืน้ ฐานของการตัดสินใจ
4. การคิดแก้ปัญหานามาซึ่งการเปลี่ยนแปลง
5. การคิดแก้ปัญหาทาให้เกิดการเรียนรู ้
ดังนั้นความสามารถการแก้ปัญหาจึงมีความสาคัญ เพราะทาให้เกิด การตัดสินใจ
การเปลี่ยนแปลง ความสามารถในการแข่งขันในสังคม และทาให้ดารงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสขุ
4.5 ขั้นตอนในการแก้ปัญหา
การแก้ปัญหาเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายนัน้ ควรคานึงถึงขัน้ ตอนในการแก้ปัญหาด้วย
โดยนักการศึกษาหลายท่านได้แบ่ งขั้นตอนในการแก้ปัญ หาไว้ ซึ่งเป็ นประโยชน์ส าคัญ กับการ
แก้ปัญหา ดังนี ้
ทิศนา แขมมณี (2558, น.149) กล่าวถึงขั้นตอนการแก้ปัญ หาที่สามารถส่งผลต่อ
บุคลากรให้แก้ปัญหาได้ มีขนั้ ตอนดังต่อไปนี ้
1. กาหนดปัญหา
2. วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา
3. หาวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
4. เลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สดุ
5. ลงมือแก้ปัญหาตามวิธีการที่เลือก
6. เก็บรวบรวมข้อมูล
7. สรุปผล
พระธรรมปิ ฏก (2546, น.56) ได้เสนอวิธีแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจ 4 ซึ่งมีหลักการ
และสาระสาคัญสรุปได้ดงั นี ้
ขัน้ ที่ 1 ทุกข์ คือ กาหนดขอบเขต ประเด็นปัญหาให้ชดั เจน
ขัน้ ที่ 2 สมุทยั คือ ตัง้ สมมติฐาน
ขัน้ ที่ 3 นิโรธ คือ ทดลองและเก็บข้อมูล
ขัน้ ที่ 4 มรรค คือ วิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุปผล
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กิลฟอร์ด Guiford (1971 อ้างถึงในสุวิทย์ มูลคา (2551, น.26) กาหนดขัน้ ตอนของ
กระบวนการแก้ปัญหาดังนี ้
ขัน้ เตรียมการ เป็ นขัน้ ของการตัง้ ปัญหาหรือค้นปัญหา
ขัน้ วิเคราะห์ปัญหา เป็ นขัน้ ของการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา
ขัน้ เสนอแนวทางในการแก้ปัญหา เป็ นการหาวิธีแก้ปัญหา
ขัน้ ตรวจสอบผล เป็ นการเสนอกฎเกณฑ์เพื่อตรวจสอบผลลัพธ์
ขัน้ การนาไปพัฒนาขึน้ ใหม่ เป็ นการนาขัน้ ตอนที่ดีไปใช้ในครัง้ ต่อไป
จากเอกสารดังที่ กล่าวมาข้างต้น มี ขั้นตอนในการแก้ปัญ หาที่ คล้ายกัน แต่อาจมี
ความละเอียดแตกต่างกันตามแต่ละบุคคล โดยมี 4 ขัน้ ตอนหลักคือ
1. ขัน้ ระบุปัญหา
2. ขัน้ วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
3. ขัน้ เสนอวิธีการแก้ปัญหา
4. ขัน้ ตรวจสอบผล ซึ่งสามารถใช้เป็ นแนวทางในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
4.6 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับความสามารถในการแก้ปัญหา
งานวิจัยในประเทศ
(ดวงพร ผกามาศ, 2554, น.50-52) ได้ศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาของ
เด็กปฐมวัย ที่ได้รบั การจัดกิจกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทย ผลการวิจัย แสดงให้เห็นว่า
กิจกรรมการประกอบอาหารประเภทขนมไทย ทาให้เด็กปฐมวัยสามารถแก้ปัญหาได้เพิ่มขึน้ จาก
พื ้น ฐานเดิ ม ร้อ ยละ 25.63 ดัง นั้น สรุ ป ได้ว่ า การจัด กิ จ กรรมที่ เด็ ก ได้ล งมื อ ปฏิ บัติ จ นเกิ ด เป็ น
ประสบการณ์ตรงนัน้ ส่งผลให้ความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กดีขนึ ้
วรรณภา เหล่ าไพศาลพงษ์ (2554, น.62) ได้ศึก ษาความสามารถในการคิ ด
แก้ปัญหาและความสนใจในการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ที่จดั การเรียนรู ้
แบบกระบวนการแก้ปัญหากับการจัดการเรียนรูต้ ามคู่มือครู แสดงให้เห็นว่า ความสามารถในการ
คิดแก้ปัญ หาของกลุ่ม ตัวอย่างที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู ด้ ้วยกระบวนการแก้ปัญ หากับ กลุ่ม
ตัวอย่างที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู ต้ ามคู่มือครู แตกต่างกันอย่างมีนัย สาคัญทางสถิติท่ีระดับ
.01 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการนาหลักการจัดการเรียนรูแ้ บบแก้ปัญหามาใช้ในกระบวนการเรียน โดย
นักเรียนจะได้พบกับปั ญหาจากใบความรูท้ ่ไี ด้รบั และรูจ้ กั การคิดหาวิธีแก้ปัญหาอย่างเป็ นเหตุเป็ น
ผล ผ่านกระบวนการคิดอย่างมี ขั้นตอน เปิ ดโอกาสให้นักเรียนได้คิ ดพิจ ารณาอย่างรอบคอบ มี
ความรู ค้ วามเข้าใจกับปั ญ หาที่ได้รบั ได้วางแผนการค้นคว้า และสามารถนาข้อมูลมาวิเคราะห์

32
และใช้ขอ้ มูลที่ได้รบั มาสรุปและประเมินผลวิธีแก้ปัญหา ซึ่งทาให้นกั เรียนสามารถคิดแก้ปัญหาได้
อย่างต่อเนื่องและเป็ นระบบ
งานวิจัยต่างประเทศ
กัวร์ Goor (1974 อ้างถึงใน สุชาดา สุทธาพันธ์ (2532, น.20) ทาการวิจยั ที่แสดง
ให้เห็นว่า ความคิดสร้างสรรค์มีผลต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เนื่องจากคนที่มีความคิด
สร้างสรรค์สูงจะเชื่อมั่นในตนเอง กล้าเถียง กล้าแสดงออกทางความคิดเห็นใหม่ๆมากกว่าคนที่มี
ความคิดสร้างสรรค์ต่า
โจนส์ (Jones (1985 อ้ า งถึ ง ใน สรวงพร กุ ศ ลส่ ง , 2538, น.22) ได้ ศึ ก ษา
ความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย จานวน 38 คน พบว่า การเล่นบทบาทสมมติส่งผล
ให้ความสามารถในการแก้ปัญหาสูงขึน้
สรุ ป ได้ว่า ความสามารถในการแก้ปั ญ หา มี ค วามสัม พัน ธ์กับ พัฒ นาการทาง
สติ ปั ญ ญาในช่ ว งอายุ ท่ี แ ตกต่ า งกั น และการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ถ้ า ครู ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะ
ความสามารถในการแก้ปัญหาได้เหมาะสม เด็กก็จะมีความสามารถในการแก้ปัญหาที่ดีขนึ ้
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหา กลุ่ม
สาระการเรียนรู ส้ ังคมศึก ษา ศาสนาและวัฒ นธรรม (สาระพระพุท ธศาสนา) ของนักเรีย นชั้น
ประถมศึกษาปี ท่ี 5 ที่จดั การเรียนการสอนตามแบบ BIM กับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ มี
วิธีการดาเนินการวิจยั ดังนี ้
1. การกาหนดประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
3. การดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การจัดกระทาและวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 5 โรงเรียนวัดเขียนเขต
อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2562 จานวน 6 ห้องเรียน รวมนักเรียน
ทัง้ หมดจานวน 261 คน ซึ่งนักเรียนแต่ละห้องจัดชัน้ เรียนแบบคละความสามารถ
1.2 กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 โรงเรียนวัดเขียนเขต
อาเภอธั ญ บุรี จังหวัดปทุม ธานี ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2562 ได้ม าโดยวิธี การสุ่ม แบบกลุ่ม
(Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็ นหน่วยในการสุ่ม ด้วยการจับสลากจานวน 2
ห้องเรียน โดยมีจานวนนักเรียนห้องละ 42 คน จากนัน้ จับสลากอีกครัง้ เพื่อเป็ นกลุ่มทดลอง 1 ห้อง
และกลุม่ ควบคุม 1 ห้อง จานวนห้องละ 42 คน
1.3 ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการวิจัย
การวิจัยครัง้ นี ้ ทาการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2562 รวมทั้งหมด 16
ชั่วโมง ทาการสอนสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง รวมเวลาสอนทั้งหมด 8 สัปดาห์ โดยทดสอบก่อนเรียน
(Pre-test) 1 ชั่วโมง ดาเนิน การจัดกิจ กรรมการเรีย นรู ้ 14 ชั่วโมง และท าการทดสอบหลังเรีย น
(Post-test) 1 ชั่วโมง
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1.4 เนือ้ หาทีใ่ ช้ในการวิจัย
เนื ้ อ หาที่ น ามาใช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ง นี ้ ก าหนดจากสาระพระพุ ท ธศาสนา ชั้ น
ประถมศึกษาปี ท่ี 5 หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1 เรื่อง ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ทัง้ หมด 14 ชั่วโมง
ตาราง 1 เนือ้ หาที่ใช้ในการทดลอง
แผนการจัดการเรียนการ
สอน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

เรื่อง
ความสาคัญของพระพุทธศาสนา
พุทธประวัติ : ตัง้ แต่ประสูติ - เสด็จออก
ผนวช
พุทธประวัติ : ตรัสรู-้ ปรินิพพาน
พระไตรปิ ฎก
พระรัตนตรัย
ไตรสิกขา
โอวาท 3
การสวดมนต์ไหว้พระ
การพัฒนาจิตตามแนวทางของ
พระพุทธศาสนา
พุทธศาสนสุภาษิต
หน้าที่ชาวพุทธ
พิธีถวายสังฆทาน
กิจกรรมในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
มรรยาทชาวพุทธ
รวม

จานวน
ชั่วโมง
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
14
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แบบแผนการทดลอง
การศึกษาค้นคว้าครัง้ นี ใ้ ช้แบบแผนการวิจัยแบบ Randomized Control Group
Pretest – Posttest Design (ล้วน สายยศ และ อัง คณา สายยศ, 2538, น.253) โดยมี แผนการ
ทดลอง ดังนี ้
ตาราง 2 แบบแผนการทดลอง

ความหมายของสัญลักษณ์
ER แทน กลุม่ ทดลอง
CR
แทน กลุม่ ควบคุม
T1 แทน การทดสอบก่อนการทดลอง
T2 แทน การทดสอบหลังการทดลอง
X1 แทน การจัดการเรียนการสอนตามแบบ BIM
X2 แทน การจัดการเรียนการสอนตามแบบปกติ
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การค้นคว้านี ้ ผูว้ ิจยั ได้สร้างเครื่องมือที่ดงั นี ้
2.1 แผนการจัดการเรียนการสอนตามแบบ BIM จานวน 14 แผน
2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระพระพุทธศาสนา
2.3 แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหา

36
2.1 ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนการสอนตามแบบ BIM
1. ศึกษาเอกสาร หลักการ ทฤษฎี วิธีการการจัดการเรียนการสอนแบบ BIM และจาก
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องและจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
2. วิเคราะห์เนือ้ หา สาระพระพุทธศาสนา
3. วิเคราะห์เป้าหมายของการเรียนรู ้ ให้สอดคล้องกับเรื่องและสื่อต่างๆ เพื่อสร้าง
แผนการจัดการเรียนการสอนตามแบบ BIM โดยผูว้ ิจยั เลือกหน่วยการเรียนรู ้ เรื่องศาสนา ศีลธรรม
จริยธรรม มาใช้ในการทดลองครัง้ นี ้
4. สร้างแผนการจัดการเรียนการสอนตามแบบ BIM ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี ้
1) มาตรฐานการเรียนรู ้ / ตัวชีว้ ดั
2) จุดประสงค์การเรียนรู ้
3) สาระสาคัญ
4) สาระการเรียนรู ้
5) สื่อการสอน
6) กิจกรรมการเรียนการสอนตามแบบ BIM
7) การวัดและประเมินผล
8) ข้อเสนอแนะ
5. นาแผนการจัดการเรียนการสอนตามแบบ BIM ที่สร้างขึน้ ไปให้ผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน
การสอนสังคมศึกษาจานวน 3 ท่าน เพื่อหาค่า IOC (Index of Item – Objective Congruence:
IOC) ซึ่งผูเ้ ชี่ยวชาญแต่ละท่านจะให้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี ้
ให้คะแนน +1 เมื่อผูเ้ ชี่ยวชาญแน่ใจว่าข้อคาถามนัน้ สอดคล้องกับจุดประสงค์
ให้คะแนน 0 เมื่ อผู้ เ ชี่ ย วชาญ ไม่ แ น่ ใจว่ า ข้ อ ค าถามนั้ น สอดคล้ อ งกั บ
จุดประสงค์
ให้คะแนน -1 เมื่ อผู้ เ ชี่ ย วชาญ แน่ ใ จว่ า ข้ อ ค าถามนั้ น ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ
จุดประสงค์
น าผลของผู้เชี่ ย วชาญทั้ ง 3 ท่ า น มาท าการวิ เคราะห์เพื่ อ หาค่ า ดั ช นี ค วาม
สอดคล้อ งเป็ น รายข้อ (IOC) คัด เลื อ กแบบทดสอบที่ มี ค่ า IOC ตั้ง แต่ 0.50 ขึ น้ ไป ซึ่ง ผู้วิ จัย ได้
แผนการจัดการเรียนรู ท้ ่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 1.00 จานวน 14 แผน และนาแผนการจัดการเรียนการ
สอนมาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึน้
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6. น าแผนการจัด การเรี ย นการสอนตามแบบ BIM ที่ ป รับ ปรุ ง แก้ไ ขแล้ว ซึ่ง เป็ น
แผนการจัดการเรียนการสอนที่สมบูรณ์ ไปดาเนินการสอนกับกลุม่ ตัวอย่างต่อไป
2.2 ขั้ น ตอน ก ารสร้ า งแบบ ท ดสอบ วั ด ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างก ารเรี ย น สาระ
พระพุทธศาสนา
1. ศึกษาการสร้างแบบทดสอบ จากหนังสือการวัดผล และประเมินผล และเทคนิค
การเขียนข้อสอบ
2. ศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู /้ ตัวชีว้ ัด และเนือ้ หา ในหน่วยการเรียนรู ้
เรื่อง ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างแบบทดสอบให้ครอบคลุม
3. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระพระพุทธศาสนา ในหน่วยการ
เรียนรู ้ เรื่อ ง ศาสนา ศี ล ธรรม จริย ธรรม ข้อสอบที่ ส ร้างเป็ น แบบปรนัย 4 ตัวเลื อ ก กาหนดค่ า
คะแนน คือ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน จานวน 60 ข้อ
4. น าแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น สาระพระพุ ท ธศาสนา ไปให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการสอนสังคมศึกษา จานวน 3 ท่าน เพื่อหาค่า IOC (Index of Item – Objective
Congruence: IOC) ซึ่งผูเ้ ชี่ยวชาญแต่ละท่านจะให้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี ้
ให้คะแนน +1 เมื่ อผูเ้ ชี่ยวชาญแน่ใจว่าข้อคาถามนั้นสอดคล้องกับ การวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระพระพุทธศาสนา
ให้คะแนน 0 เมื่อผูเ้ ชี่ยวชาญไม่แน่ใจว่าข้อคาถามนัน้ สอดคล้องกับการวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระพระพุทธศาสนา
ให้คะแนน -1 เมื่อผูเ้ ชี่ยวชาญแน่ใจว่าข้อคาถามนัน้ ไม่สอดคล้องกับ การวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระพระพุทธศาสนา
นาผลการพิจารณาของผูเ้ ชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน มาทาการวิเคราะห์เพื่อหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องกับจุดประสงค์ (IOC) โดยคัดเลือกแบบทดสอบที่มีค่า IOC ตัง้ แต่ 0.50 ขึน้ ไป ซึ่ง
ผู้วิ จัย ได้แ บบทดสอบที่ มี ค่ า IOC ตั้ง แต่ 0.67 – 1.00 จ านวน 60 ข้อ และน าแบบทดสอบมา
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึน้
5. นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระพระพุทธศาสนา ไปใช้กบั กลุ่มที่
ไม่ ใช่กลุ่ม ตัวอย่าง แล้วนาผลมาตรวจให้คะแนน แล้วนามาวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) ค่า
อานาจจาแนก (r) ของแบบทดสอบ โดยมีเกณฑ์ดงั ตาราง
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ตาราง 3 เกณฑ์การแปลความหมายความยากง่ายของแบบทดสอบ (p)

ตาราง 4 เกณฑ์การแปลความหมายอานาจจาแนกของแบบทดสอบ (r)

ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระพระพุทธศาสนาในรายข้อ พบว่ามีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง
0.19 – 0.83 และค่ า อ านาจจ าแนก (r) ระหว่ า ง 0.10 – 0.67 โดยผู้วิ จัย คัด เลื อ กแบบทดสอบ
จานวน 30 ข้อโดยมีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.40 – 0.60 และค่าอานาจจาแนก (r) ระหว่าง
0.33 – 0.67 ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์
6. นาแบบทดสอบที่คัดเลือกไว้ไปทดลองเพื่อมาหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
โดยใช้สูต ร KR-20 ของคูเดอร์-ริช าร์ด สัน (ล้วน สายยศ และ อัง คณา สายยศ, 2538, น.215)
ที่ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง ได้ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.74 ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์
7. นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู ้ เรื่อง ศาสนา ศีลธรรม
จริยธรรม ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 ไปใช้กบั นักเรียนกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
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2.3 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหา
การศึก ษาค้น คว้า ครั้ง นี ้ ผู้วิ จัย ใช้ก ารสร้างแบบทดสอบวัด ความสามารถในการ
แก้ปัญหาของ (อานนท์ เอิอ้ อุมากุล, 2549, น.51-52) ดังนี ้
1. ศึกษาทฤษฎี เอกสารงานวิจยั หลักสูตร และจุดประสงค์การเรียนรูท้ ่เี กี่ยวข้อง
2. สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอน ตามที่ผูว้ ิจัย
สัง เคราะห์ขึ น้ โดยลัก ษณะแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปั ญ หา จะก าหนดเนื ้อ เรื่อ ง
ออกเป็ น 4 สถานการณ์ โดยแต่ละสถานการณ์จะมีคาถาม 4 ด้าน ดังนี ้
1) การกาหนดประเด็นปัญหา
2) การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
3) การเสนอวิธีการแก้ปัญหา
4) การประเมินผลการแก้ปัญหา
สร้างแบบทดสอบเป็ นแบบทดสอบอัตนัย ให้ครอบคลุมลักษณะความสามารถใน
การแก้ปัญหาที่ผวู้ ิจยั ต้องการวัด
3. กาหนดเนือ้ เรื่องและเกณฑ์การตรวจให้คะแนน โดยแบ่งหัวข้อในการประเมิน
ความสามารถในการแก้ปัญหาเป็ น 4 ด้าน ได้แก่ 1) การกาหนดประเด็นปั ญหา หมายถึง สามารถ
บอกปั ญ หาได้ถูกต้อ ง 2) การวิเคราะห์สาเหตุข องปั ญ หา หมายถึง อธิบ ายสาเหตุท่ี ก่อให้เกิ ด
ปั ญหาขึน้ ได้ถกู ต้องชัดเจน 3) การเสนอวิธีการแก้ปัญหา หมายถึง บอกวิธีการแก้ปัญหาได้ชดั เจน
และ4) การประเมินผลการแก้ปัญหา หมายถึง สามารถระบุประโยชน์ท่ีได้รบั จากการแก้ปัญหาได้
ชัดเจน ดังนี ้
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ตาราง 5 เกณฑ์การประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา : แบบทดสอบอัตนัย
รายการ
เกณฑ์การประเมิน
1. การกาหนดประเด็น 3 หมายถึง สามารถกาหนดปัญหาได้ถกู ต้องเกี่ยวกับเนือ้ เรื่องที่
ปัญหา
กาหนดชัดเจน 2 ปัญหา
2 หมายถึง สามารถกาหนดปัญหาได้ถกู ต้องเกี่ยวกับเนือ้ เรื่องที่
กาหนดชัดเจน 1 ปัญหา
1 หมายถึง กาหนดปัญหาที่เกี่ยวกับเนือ้ เรื่องที่กาหนดได้ไม่ชดั เจน
2. การวิเคราะห์สาเหตุ 3 หมายถึง อธิบายสาเหตุท่กี ่อให้เกิดปัญหาได้ถูกต้องชัดเจน 2 ข้อ
ของปัญหา
2 หมายถึง อธิบายสาเหตุท่กี ่อให้เกิดปัญหาได้ถูกต้องชัดเจน 1 ข้อ
1 หมายถึง อธิบายสาเหตุท่กี ่อให้เกิดปัญหาได้ถูกต้องแต่ไม่ชดั เจน
3. การเสนอวิ ธี ก าร 3 หมายถึง บอกวิธีแก้ปัญหาได้ชดั เจนตรงประเด็น 2 วิธี
แก้ปัญหา
2 หมายถึง บอกวิธีแก้ปัญหาได้ชดั เจนตรงประเด็น 1 วิธี
1 หมายถึง บอกวิธีแก้ปัญหาได้ไม่ตรงประเด็น
4. การประเมินผลการ 3 หมายถึง บอกประโยชน์ท่ไี ด้รบั จากการแก้ปัญหา 2 ข้อ
แก้ปัญหา
2 หมายถึง บอกประโยชน์ท่ไี ด้รบั จากการแก้ปัญหา 1 ข้อ
1 หมายถึง บอกประโยชน์ท่ไี ด้รบั จากการแก้ปัญหาได้ไม่ตรงประเด็น
จากคะแนนของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา 4 ข้อ แบบอัตนัย
นัน้ แต่ละข้อจะได้คะแนนในแต่ละด้านเท่ากับคะแนนเต็ม 3 คะแนน ดังนัน้ 1 ข้อ จะได้คะแนนเต็ม
12 คะแนน
4. เสนอแบบทดสอบวั ด ความสามารถในการแก้ ปั ญ หา แบบอั ต นั ย ต่ อ
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการสอนสังคมศึกษา จานวน 3 ท่าน เพื่อหาค่า IOC (Index of Item – Objective
Congruence: IOC) ซึ่งผูเ้ ชี่ยวชาญแต่ละท่านจะให้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี ้
ให้ ค ะแนน +1 เมื่ อ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ แน่ ใ จว่ า ข้ อ ค าถามนั้ น สอดคล้ อ งกั บ
ความสามารถในการแก้ปัญหา
ให้ค ะแนน 0 เมื่ อ ผู้เชี่ ย วชาญไม่ แ น่ ใ จว่ า ข้อ ค าถามนั้ น สอดคล้อ งกั บ
ความสามารถในการแก้ปัญหา
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ให้ค ะแนน -1 เมื่ อ ผู้เชี่ ย วชาญแน่ ใ จว่ า ข้อ ค าถามนั้ น ไม่ ส อดคล้อ งกั บ
ความสามารถในการแก้ปัญหา
นาผลการพิจารณาของผูเ้ ชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน มาทาการวิเคราะห์เพื่อหาค่า
ดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ (IOC) โดยคัดเลือกแบบทดสอบที่มีค่า IOC ตัง้ แต่ 0.50 ขึน้ ไป
ซึ่ง ผู้วิจัย ได้แบบทดสอบที่ มี ค่ า IOC 1.00 จ านวน 6 ข้อ และน าแบบทดสอบมาปรับ ปรุ ง ตาม
ข้อเสนอแนะ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึน้
5. น าแบบทดสอบวัด ความสามารถในการแก้ปั ญ หาแบบอัต นัย ที่ ไ ด้รับ การ
ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปใช้กบั กลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาค่าความยากง่าย (p) และค่า
อานาจจาแนก (r) ของแบบทดสอบ โดยมีเกณฑ์ดงั ตาราง
ตาราง 6 เกณฑ์การแปลความหมายความยากง่ายของแบบทดสอบ (p)

ตาราง 7 เกณฑ์การแปลความหมายอานาจจาแนกของแบบทดสอบ (r)
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ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบทดสอบ
ความสามารถในการแก้ปัญหาแบบอัตนัยในรายข้อ พบว่า มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.34 –
0.53 และค่าอานาจจาแนก (r) ระหว่าง 0.18 – 0.31 โดยผูว้ ิจยั คัดเลือกแบบทดสอบจานวน 4 ข้อ
โดยมีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.43 – 0.53 และค่าอานาจจาแนก (r) ระหว่าง 0.23 – 0.31
ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์
6. นาแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญ หาแบบอัตนัย ตรวจสอบค่า
ความเชื่อมั่นของคะแนน โดยนาแบบทดสอบไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้
สู ต รสั ม ประสิ ท ธ์ แ อลฟ่ า (α - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (ล้ว น สายยศ และ
อังคณา สายยศ, 2538) ได้ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น ทั้งฉบับเท่ากับ 0.93 ซึ่งเป็ นไปตาม
เกณฑ์
7. นาแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาแบบอัตนัย ใช้เป็ นเครื่องมือใน
การวิจยั ในการนาไปทดลองใช้กบั กลุม่ ตัวอย่างจริงต่อไป
3. การดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ ิจยั ดาเนินการตามขัน้ ตอนดังนี ้
1. ติดต่อประสานงานกับผูบ้ ริหารโรงเรียน เพื่อขอความร่วมมือในการศึกษา
2. สุม่ ตัวอย่าง โดยใช้หอ้ งเรียนเป็ นหน่วยในการ
3. สร้างความคุน้ เคยกับเด็กที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง
4. ทดสอบก่อนเรียน (Pre – test)
5. ด าเนิ น การทดลองโดยจัด การเรีย นการสอน ใช้เวลาในการทดลอง คาบละ 1
ชั่วโมง สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง รวมระยะเวลาทดลองทัง้ สิน้ 16 ชั่วโมง
6. ทดสอบหลังเรียน (Post - test)
7. ตรวจและนาผลคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
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4. การจัดกระทาและวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการจัดกระทาข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และนาผลที่ได้มาวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่ออธิบายความหมายต่อไป
สถิติท่ใี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. สถิติพนื ้ ฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (x̅) , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ,
ค่าความยากง่าย (p) , ค่าอานาจจาแนก (r) และค่าความเชื่อมั่น
3. ค่าสถิติท่ใี ช้ในการตรวจสอบสมมติฐาน ได้แก่ t-test for Independent Sample
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจยั เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหา กลุ่ม
สาระการเรียนรู ส้ ังคมศึก ษา ศาสนาและวัฒ นธรรม (สาระพระพุท ธศาสนา) ของนักเรีย นชั้น
ประถมศึกษาปี ท่ี 5 ที่จดั การเรียนการสอนตามแบบ BIM กับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ มี
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี ้
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล และการแปลความหมายของการวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจตรงกัน ผูว้ ิจยั ได้กาหนดสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี ้
n
แทน จานวนนักเรียนกลุม่ ตัวอย่าง
x̅
แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนน
S.D.
แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
df.
แทน ค่าชัน้ ความเป็ นอิสระ
t
แทน ค่าสถิติท่ใี ช้ในการตรวจสอบสมมุติฐาน
P-value แทน ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
**
แทน มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้ ิจยั นาเสนอตามลาดับขัน้ ดังนี ้
1. ใช้ส ถิติทดสอบที (t-test for Independent Sample) เพื่ อเปรียบเที ยบผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียนสาระพระพุทธศาสนา ของนักเรียนที่ได้รบั การจัดการเรียนการสอนตามแบบ BIM กับ
การจัดการเรียนการสอนแบบปกติ
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
ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 ที่ได้รบั การจัดการเรียนการสอน
ตามแบบ BIMกับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์เปรี ย บเที ย บผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นสาระพระพุ ท ธศาสนาของ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 ที่ได้รบั การจัดการเรียนการสอนตามแบบ BIMกับการจัดการเรียน
การสอนแบบปกติ โดยใช้สถิติ t-test for Independent Sample
ตาราง 8 การเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น สาระพระพุ ท ธศาสนา ของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปี ท่ี 5 ที่ได้รบั การจัดการเรียนการสอนตามแบบ BIMกับการจัดการเรียนการสอน
แบบปกติ

จากตาราง พบว่า นักเรียนที่ได้รบั การจัดการเรียนการสอนแบบ BIM มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน สาระพระพุทธศาสนา หลังได้รบั การจัดการเรียนการสอน มี ค่าเฉลี่ย 21.57 และ
นักเรียนที่ได้รบั การจัดการเรียนการสอนแบบปกติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระพระพุทธศาสนา
หลังได้รบั การจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 18.90 เมื่อนาไปทดสอบความแตกต่างทางสถิติดว้ ย
ค่าสถิติ t-test for Independent Sample พบว่านักเรียนที่ได้รบั การจัดการเรียนการสอนแบบ BIM
มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระพระพุทธศาสนา สูงกว่านักเรียนที่ได้รบั การจัดการเรียนการ
สอนแบบปกติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงว่าการจัดการเรียนการสอนตามแบบ
BIM ทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระพระพุทธศาสนาสูงขึน้
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2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาสาระพระพุทธศาสนา
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 ที่ได้รบั การจัดการเรียนการสอนตามแบบ BIMกับการจัดการ
เรียนการสอนแบบปกติ โดยใช้สถิติ t-test Independent Sample
ตาราง 9 การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญ หาสาระพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปี ท่ี 5 ที่ได้รบั การจัดการเรียนการสอนตามแบบ BIMกับการจัดการเรียนการสอน
แบบปกติ

จากตาราง พบว่า นักเรียนที่ได้รบั การจัดการเรียนการสอนแบบ BIM มีความสามารถ
ในการแก้ปัญหา สาระพระพุทธศาสนา หลังได้รบั การจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 38.02 และ
นัก เรี ย นที่ ไ ด้รับ การจัด การเรี ย นการสอนแบบปกติ มี ค วามสามารถในการแก้ปั ญ หา สาระ
พระพุทธศาสนา หลังได้รบั การจัดการเรียนการสอน มี ค่าเฉลี่ย 31.55 เมื่ อนาไปทดสอบความ
แตกต่างทางสถิติดว้ ยค่าสถิติ t-test for Independent Sample พบว่านักเรียนที่ได้รบั การจัดการ
เรียนการสอนแบบ BIM มีค่าเฉลี่ยความสามารถในการแก้ปัญหา สาระพระพุทธศาสนา สูงกว่า
นักเรียนที่ได้รบั การจัดการเรียนการสอนแบบปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงว่า
การจั ด การเรี ย นการสอนตามแบบ BIM ท าให้ ค วามสามารถในการแก้ ปั ญ หา สาระ
พระพุทธศาสนาสูงขึน้
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บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหา กลุ่ม
สาระการเรียนรู ส้ ังคมศึก ษา ศาสนาและวัฒ นธรรม (สาระพระพุท ธศาสนา) ของนักเรีย นชั้น
ประถมศึกษาปี ท่ี 5 ที่จัดการเรียนการสอนตามแบบ BIM กับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ
สามารถสรุป อภิปรายผลและมีขอ้ เสนอแนะดังนี ้
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่ อเปรียบเที ยบผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนสาระพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปี ท่ี 5 ที่ได้รบั การจัดการเรียนการสอนตามแบบ BIMกับการจัดการเรียนการสอน
แบบปกติ
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาสาระพระพุทธศาสนาของนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 ที่ได้รบั การจัดการเรียนการสอนตามแบบ BIMกับการจัดการเรียนการสอน
แบบปกติ
สมมติฐานในการวิจัย
1. นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 ที่ได้รบั การจัดการเรียนการสอนแบบ BIM มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสาระพระพุทธศาสนา สูงกว่าที่ได้รบั การจัดการเรียนการสอนแบบปกติ
2. นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 ที่ ไ ด้ รับ การจั ด การเรี ย นการสอนแบบ BIM มี
ความสามารถในการแก้ปัญหา สูงกว่าที่ได้รบั การจัดการเรียนการสอนแบบปกติ
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 5 โรงเรียนวัดเขียนเขต
อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2562 จานวน 6 ห้องเรียน รวมนักเรียน
ทัง้ หมดจานวน 261 คน ซึ่งนักเรียนแต่ละห้องจัดชัน้ เรียนแบบคละความสามารถ
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 โรงเรียนวัดเขียนเขต
อาเภอธั ญ บุรี จังหวัดปทุม ธานี ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2562 ได้ม าโดยวิธี การสุ่ม แบบกลุ่ม
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(Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็ นหน่วยในการสุ่ม ด้วยการจับสลากจานวน 2
ห้องเรียน โดยมีจานวนนักเรียนห้องละ 42 คน จากนัน้ จับสลากอีกครัง้ เพื่อเป็ นกลุ่มทดลอง 1 ห้อง
และกลุม่ ควบคุม 1 ห้อง จานวนห้องละ 42 คน
ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการวิจัย
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2562 รวมทั้งหมด 16 ชั่วโมง ทาการสอนสัปดาห์ละ 2
ชั่วโมง รวมเวลาสอนทัง้ หมด 8 สัปดาห์ โดยทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 1 ชั่วโมง ดาเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้ 14 ชั่วโมง และทาการทดสอบหลังเรียน (Post-test) 1 ชั่วโมง
เนือ้ หาทีใ่ ช้ในการวิจัย
กาหนดจากสาระพระพุทธศาสนา ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 หน่วยการเรียนรู ท้ ่ี 1 เรื่อง
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ทัง้ หมด 14 ชั่วโมง
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนการสอนตามแบบ BIM
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระพระพุทธศาสนา จานวน 30 ข้อเป็ น
แบบปรนัย ชนิ ดเลื อกตอบ 4 ตัวเลือก โดยมี ค่ า IOC ระหว่าง 0.67-1.00 ค่าความยากง่าย (p)
ระหว่าง 0.40 – 0.60 ค่าอานาจจาแนก (r) ระหว่าง 0.33 – 0.67 และค่าความเชื่อมั่น 0.74
3. แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหา จานวน 4 ข้อเป็ นแบบอัตนัย โดยมีค่า
IOC 0.67 ค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.43 – 0.53 และค่าอานาจจาแนก (r) ระหว่าง 0.23 –
0.31 และมีค่าความเชื่อมั่นอยู่ท่ี 0.93 โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์แอลฟ่ า (α - Coefficient) ของครอ
นบาค (Cronbach) (ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2538)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ติดต่อประสานงานกับผูบ้ ริหารโรงเรียน เพื่อขอความร่วมมือในการศึกษา
2. สุม่ ตัวอย่าง โดยใช้หอ้ งเรียนเป็ นหน่วยในการสุม่
3. สร้างความคุน้ เคยกับเด็กที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง ทาความเข้าใจกับผูเ้ รียนถึงวิธีการเรียน
การสอน และวิธีการวัดผล
4. ทดสอบก่อนเรียน (Pre - test)
5. ดาเนินการทดลองโดยจัดการเรียนการสอน ใช้เวลาในการทดลอง คาบละ 1 ชั่วโมง
สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง รวมระยะเวลาทดลองทัง้ สิน้ 16 ชั่วโมง
6. ทดสอบหลังเรียน (Post - test)
7. ตรวจและนาผลคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
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การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ใช้วิธีการทางสถิติแบบ t-test for Independent Sample เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน สาระพระพุทธศาสนา ที่ได้รบั การจัดการเรียนการสอนตามแบบ BIMกับการจัดการ
เรียนการสอนแบบปกติ
2. ใช้ วิ ธี ก า รท า ง ส ถิ ติ แ บ บ t-test for Independent Sample เพื่ อ เป รี ย บ เที ย บ
ความสามารถในการแก้ปัญหา สาระพระพุทธศาสนา ที่ได้รบั การจัดการเรียนการสอนตามแบบ
BIMกับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ
สรุปผลการวิจัย
1. นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 ที่ได้รบั การจัดการเรียนการสอนแบบ BIM มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสาระพระพุทธศาสนา สูงกว่าที่ ได้รบั การจัด การเรียนการสอนแบบปกติ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
2. นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 ที่ ไ ด้ รับ การจั ด การเรี ย นการสอนแบบ BIM มี
ความสามารถในการแก้ปัญหา สูงกว่าที่ได้รบั การจัดการเรียนการสอนแบบปกติ อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติท่รี ะดับ .01
อภิปรายผล
การวิ จั ย ในครั้ง นี ้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและ
ความสามารถในการแก้ปัญหาสาระพระพุทธศาสนาของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 ที่ได้รบั
การจัดการเรียนการสอนตามแบบ BIM กับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ จากผลการวิจัย
อภิปรายผลได้ดงั นี ้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระพระพุทธศาสนาของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5
ที่ได้รบั การจัดการเรียนการสอนตามแบบ BIMสูงกว่าการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทัง้ นีเ้ นื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนตามแบบ BIM (Buddhist
Instruction Model) หรือการจัดการเรียนการสอนแบบพุทธะ เป็ นการจัดการเรียนการสอนที่อยู่บน
ฐานของความจริงตามธรรมชาติ เพื่อพัฒนาผูเ้ รียนให้มี ความรู ้ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาด้วย
สติ ด้วยปั ญ ญา ด้วยเหตุผ ล และมุ่งมั่นสืบสาวราวเรื่องให้ถึงต้นตอของปั ญ หาด้วยตนเองตาม
ความจริง โดยมี 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างศรัทธา เป็ นขั้นที่ผู้สอนเตรียมบุคลิกภาพที่ ดี
พูดจาไพเราะ จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับเนือ้ หา กระตุน้ ให้ผูเ้ รียนเห็น คุณประโยชน์ของ
เรื่องที่เรียน เป็ นขัน้ ที่ทาให้ผเู้ รียนเกิดพฤติกรรมตามหลักธรรมปรโตโฆสะ (กัลยาณมิตร) คือผูเ้ รียน
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มี ค วามรู ส้ ึก มั่น คง อบอุ่น จิ ต ใจทั้ง เรื่อ งเรีย นและเรื่องส่ วนตัว เกิ ด ความศรัท ธา เคารพเชื่ อ ฟั ง
ครู ผู้ส อน ขั้น ที่ 2 ขั้น ปั ญ ญาวุฒิ ธ รรม ผู้สอนกับ ผู้เรีย นช่ วยกัน เสนอเกณฑ์ในการเรียน เตรีย ม
กิจกรรมการเรียน เป็ นขัน้ ที่ทาให้ผูเ้ รียนเกิดพฤติกรรมตามหลักธรรมอิทธิบาท 4 คือผูเ้ รียนช่วยกัน
ใช้ปัญญา หาวิธีการหรือข้อตกลงที่จะทาให้การเรียนในชั่วโมงนัน้ ประสบความสาเร็จได้ ขัน้ ที่ 3 ขัน้
พัฒนาปั ญญา เป็ นขัน้ ที่ผสู้ อนกระตุน้ ให้ผูเ้ รียนใช้กระบวนการคิดโดยแยบคาย (โยนิโสมนสิการ)
ใช้ความคิดตามหลักความเป็ นจริง หลักอริยสัจ 4 พรหมวิหาร 4 โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อฝึ กการ
แก้ปัญหา ขัน้ ที่ 4 ขัน้ ปรับปรุ งและประยุกต์ใช้ คือ ผูเ้ รียนแก้ไขงานให้ดีขึน้ เป็ นความคิดรวบยอด
นาไปใช้แก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึน้ เป็ นขัน้ ที่ทาให้ผเู้ รียนเกิดพฤติกรรมตามหลักธรรมภาวนา 4 คือ
ผูเ้ รียนสามารถพัฒนาตนเองในด้านพฤติกรรม ด้านจิตใจ ด้านความรู ้ ความคิดที่ถูกต้องเหมาะสม
โดยการทาชิน้ งาน ผลงานต่างๆ ขั้นที่ 5 ขัน้ สรุ ปและประเมิ นผล ผูเ้ รียนสรุ ปความรู ้ แลกเปลี่ยน
ความรู ซ้ ่งึ กันและกัน ให้คะแนนงานของตนเองและของเพื่อน พร้อมแสดงผลงานที่ได้จากการเรียน
ซึ่งเกิดพฤติกรรมตามหลักธรรมปรโตโฆสะ (กัลยาณมิตร) โยนิโสมนสิการ อิทธิบาท 4 คือผูเ้ รียนได้
สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับเพื่อนๆ ได้ใช้กระบวนการคิดตามความเป็ นจริง (กิตติชัย สุธาสิโนบล,
2559) ในระหว่างทาการทดลองผูว้ ิจยั ได้พบว่าการที่ครูผสู้ อนได้นากิจกรรมที่หลากหลายมาใช้ใน
แต่ละขัน้ และเปลี่ยนไปในแต่ละสัปดาห์ทาให้ผูเ้ รียนมีความกระตือรือร้น สนใจกับการเรียนมาก
ขึน้ มีสมาธิและสรุปองค์ความรูไ้ ด้ดีขึน้ ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ (พระมหาวีระพงษ์
สิงห์ครุฑ, 2557, น.98)ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนแบบพุทธะ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเจตคติต่อการเรียน และทักษะทางสังคม สาระพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
ปี ท่ี 6 พบว่า นักเรียนที่ได้รบั การจัดการเรียนการสอนแบบพุทธะ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระ
พระพุทธศาสนา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
2. ความสามารถในการแก้ปัญ หาของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปี ท่ี 5 ที่ ได้รบั การ
จัดการเรียนการสอนตามแบบ BIMสูงกว่าการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01ทัง้ นีเ้ นื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนตามแบบ BIM เป็ นการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู ้ โดยนาหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในขัน้ ตอนการสอนโดย
ผูส้ อนเตรียมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู ้ เพื่อให้นกั เรียนมุ่งศึกษาการแก้ปัญหาและ
การสร้างองค์ความรู ้ โดยในขัน้ ตอนที่ 3 ขัน้ พัฒนาปั ญญา เป็ นการใช้กระบวนการคิดโดยแยบคาย
แบบโยนิโสมนสิการ การพัฒนาผ่านกิจกรรมการเรียนรูว้ ิธีต่างๆ ผ่านการคิดการทางานร่วมกับผูอ้ ่ืน
การเรียนรูน้ อกห้องเรียน คิดแก้ไขปั ญหาตามหลักความเป็ นจริง ทาให้การเรียนมีความสุข พร้อม
ทัง้ นาเสนอความรู ท้ ่ีได้จากการเรียน ขัน้ ที่ 4 ขัน้ ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ เป็ น การปรับปรุงงานให้ดี

51
ขึน้ โดยการใช้ค วามรู ค้ วามสามารถไปประยุกต์ใช้ในเหตุการณ์ท่ีพ บเจอ และท าให้ชี วิต บรรลุ
เป้าหมายด้วยการใช้ปั ญ ญาความรู ท้ ่ี มี โดยจัด ทาเป็ นแผ่ น พับ แผนที่ ความคิ ด หรือ โครงงาน
เพื่ อ ให้เกิ ด ประโยชน์แ ก่ ต นเองและผู้อ่ื น (กิ ต ติ ชัย สุธ าสิ โนบล, 2559) จึ ง ควรส่ง เสริม การคิ ด
แก้ปัญหาเพื่อให้นกั เรียนสามารถกาหนดประเด็นปั ญหา วิเคราะห์สาเหตุของปั ญหา เสนอวิธีการ
แก้ปัญหา และประเมินผลการแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ ซึ่งในระหว่างทาการทดลองผูว้ ิจยั ได้พบว่า
การนาประเด็นปัญหาที่นกั เรียนพบได้บ่อยมาเป็ นสถานการณ์ให้นกั เรียนได้คิดแก้ไข ทาให้นกั เรียน
สามารถเข้าใจปั ญ หาอย่างแท้จริง และเมื่ อพิ จารณาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่า
นัก เรีย นที่ ไ ด้รับ การจัด การเรีย นการสอนแบบ BIM มี ค่ าส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 12.41 และ
นักเรียนที่ได้รบั การจัดการเรียนการสอนแบบปกติมี ค่ าส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 14.35 ซึ่งมี ค่า
ต่างกันอยู่ท่ี 1.94 ทั้งนีเ้ นื่องมาจากกลุ่มทดลองที่ได้รบั การจัดการเรียนการสอนแบบ BIMมีการ
จัดการเรียนการสอนที่นาหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ผ่านการทากิจกรรมต่างๆ ทาให้นกั เรียนมีสมาธิ
พัฒ นาจิตใจที่มี คุณ ภาพ และมีปัญ ญาความรู ท้ ่ีถูกต้องในการคิดการแก้ปัญหาที่เหมาะสม จึ ง
ส่งผลให้นกั เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาสูงขึน้ ได้ ซึ่งทักษะความสามารถในการแก้ปัญหา
มีความคล้ายคลึงกับทักษะทางสังคมคือการที่นักเรียนได้ใช้ความคิดไตร่ตรองและปฏิบตั ิดว้ ยตัว
นักเรียนเอง ผ่านการทางานกลุ่ม การคิดตัดสินใจร่วมกัน จึงสอดคล้องกับงานวิจยั ของ (สัญญาพร
เสิงขุนทด, 2557, น.98)ได้ศกึ ษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระประวัติศาสตร์ เจตคติท่ี
มี ต่อ สาระประวัติศาสตร์และทักษะทางสังคม ของนักเรีย นชั้น ประถมศึก ษาปี ท่ี 5 ที่ ได้รบั การ
จัดการเรียนรู แ้ บบพุทธะกับการจัดการเรียนรู แ้ บบปกติ พบว่า นักเรียนที่ได้รบั การจัดการเรียนรู ้
แบบพุทธะมีทักษะทางสังคมสูงกว่านักเรียนที่ได้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบปกติ อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติท่รี ะดับ .01
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
1.1 การจัด การเรีย นการสอนตามแบบ BIM ครู ผู้ส อนควรศึ ก ษารู ป แบบการจัด
กิจกรรม ให้ครบทัง้ 5 ขัน้ ตอน เพื่อให้เข้าใจหลักการและวิธีสอนอย่างลึกซึง้
1.2 การจัดการเรียนการสอนตามแบบ BIM ครูควรจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เตรียม
สื่อและอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนที่จะเริ่มจัดการเรียนการสอน จัดบรรยากาศภายในห้องเรียนให้เอือ้
ต่อการเรียนรู ้ เพื่อส่งเสริมให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรู ้
1.3 ครูควรจัดการเรียนการสอนทัง้ ภายในและภายนอกห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนได้
พบเจอกับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รียนแสดงความคิดเห็นในรูปแบบต่างๆ ใช้
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คาถามที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา โดยใช้คาถามที่ง่ายต่อการทาความเข้าใจของ
ผูเ้ รียน
1.4 ครู ผู้ส อนควรน าปั ญ หาที่ ผู้เรีย นพบเจอมาปรับ ใช้ในขั้น ตอนการสอน เพื่ อให้
ผูเ้ รียนสามารถเข้าใจปัญหาที่เกิดขึน้ ได้อย่างแท้จริง
1.5 ครู ผูส้ อนควรมีการเสริมแรงทางบวกเพื่อให้ผูเ้ รียนมีกาลังใจในการเรียน ทาให้
นักเรียนเกิดความพึงพอใจ และปฏิบตั ิกิจกรรมอย่างมีความสุข
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู ต้ ามแบบ BIM ในกลุ่ม
สาระการเรียนรูอ้ ่นื ระดับชัน้ อื่น และวิธีสอนอื่น ๆ
2.2 ควรศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการใช้วิธีสอนแบบ BIM กับตัวแปรอื่น เช่น ความพึง
พอใจ เจตคติต่อการเรียนเป็ นต้น
2.3 จัด การเรีย นการสอนตามแบบ BIM ที่ ต่ อ เนื่ อ งระยะยาว เช่ น ในแต่ ล ะภาค
การศึกษาหรือตลอดปี การศึกษา เพื่อให้ครอบคลุมทุกหน่วยการเรียนรู ้
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รายนามผูเ้ ชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือ
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รายนามผูเ้ ชี่ยวชาญในการให้คาแนะนา ตรวจสอบ และแก้ไขเครื่องมือในการทาปริญญานิพนธ์
1. แผนการจัดการเรียนการสอนตามแบบ BIM ผูเ้ ชี่ยวชาญประกอบด้วย
1.1 อาจารย์ ดร. ครรชิต แสนอุบล
อาจารย์ประจาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1.2 อาจารย์ อรัญญา สุธาสิโนบล
ศึกษานิเทศก์ระดับชานาญการพิเศษ สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา
นครนายก
1.3 พระมหาณรงค์ราช ปณิธานธิติ (ครองเชือ้ )
นักวิชาการศึกษาด้านหลักสูตรและการสอนพระพุทธศาสนา ส านักงานพระสอน
ศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2. แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น สาระพระพุ ท ธศาสนา ผู้เ ชี่ ย วชาญ
ประกอบด้วย
2.1 อาจารย์ ดร. ครรชิต แสนอุบล
อาจารย์ประจาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2.2 อาจารย์ อรัญญา สุธาสิโนบล
ศึกษานิเทศก์ระดับชานาญการพิ เศษ สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา
นครนายก
2.3 พระมหาณรงค์ราช ปณิธานธิติ (ครองเชือ้ )
นักวิชาการศึกษาด้านหลักสูตรและการสอนพระพุทธศาสนา ส านักงานพระสอน
ศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
3. แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหา ผูเ้ ชี่ยวชาญประกอบด้วย
3.1 อาจารย์ ดร. ครรชิต แสนอุบล
อาจารย์ประจาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
3.2 อาจารย์ อรัญญา สุธาสิโนบล
ศึกษานิเทศก์ระดับชานาญการพิเศษ สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา
นครนายก
3.3 พระมหาณรงค์ราช ปณิธานธิติ (ครองเชือ้ )
นักวิช าการศึกษาด้านหลักสูต รและการสอนพระพุท ธศาสนาส านักงานพระสอน
ศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ภาคผนวก ค
1. ค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนการสอนตามแบบ BIM
2. ค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งของแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นสาระ
พระพุทธศาสนา
3. ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา
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ตาราง 10 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนการสอนตาม
แบบ BIMกลุ่มสาระการเรียนรู ส้ ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒ นธรรม (สาระพระพุทธศาสนา) ของ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5
รายการประเมิน
สาระสาคัญ
1. ถูกต้องตามหลักการ
2. สอดคล้องกับเนือ้ หา
3. เหมาะสมกับวัยผูเ้ รียน
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. สอดคล้องกับสาระการเรียนรู ้
2. สอดคล้องกับเนือ้ หาวิชา
3. ครอบคลุมสมรรถภาพการ
เรียนรู ้ ทัง้ ด้านความรู ้ ความคิด และ
ความสามารถในการปฏิบตั ิ
สาระการเรียนรู้
1. สอดคล้องกับคาอธิบายรายวิชา
2. สอดคล้องกับเนือ้ หา
3. เหมาะสมกับวัยผูเ้ รียน
เนือ้ หา
1. ครบถ้วน ครอบคลุม ในการ
สร้างความรูใ้ ห้แก่ผเู้ รียน
2. ถูกต้องตามธรรมชาติของวิชา
และมีความทันสมัย
3. ชัดเจน ตรวจสอบได้ และไม่
สับสน

ผู้เชี่ยวชาญ
ค่า แปลผล
คนที่1 คนที่2 คนที่3 รวม IOC
1
1
1
3
1.00 ผ่านเกณฑ์
1
1

1
1

1
1

3
3

1.00 ผ่านเกณฑ์
1.00 ผ่านเกณฑ์

1
1
1

1
1
1

1
1
1

3
3
3

1.00 ผ่านเกณฑ์
1.00 ผ่านเกณฑ์
1.00 ผ่านเกณฑ์

1
1
1

1
1
1

1
1
1

3
3
3

1.00 ผ่านเกณฑ์
1.00 ผ่านเกณฑ์
1.00 ผ่านเกณฑ์

1

1

1

3

1.00 ผ่านเกณฑ์

1

1

1

3

1.00 ผ่านเกณฑ์

1

1

1

3

1.00 ผ่านเกณฑ์
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ตางราง 10 (ต่อ)
รายการประเมิน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. จัดได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
2. กิจกรรมการเรียนการสอนเน้น
ผูเ้ รียน เป็ นสาคัญ
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็ น
กัลยาณมิตร
4. ช่วยให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรู ้ และ
สร้างองค์ความรูเ้ อง
5. ครูมีบทบาทให้คาปรึกษาแนะนา
กระตุน้ การเรียนรู ้
6. กิจกรรมส่งเสริมการทางานเป็ น
กลุม่
7. นาความรู ้ ความคิด ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวัน
สื่อการเรียนการสอน
1. สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการ
สอน
2. สอดคล้องกับเนือ้ หาวิชา
3. เหมาะสมกับวัยของผูเ้ รียน
4. มีความน่าสนใจ

ผู้เชี่ยวชาญ
ค่า แปลผล
คนที่1 คนที่2 คนที่3 รวม IOC
1
1
1
3
1.00 ผ่านเกณฑ์
1

1

1

3

1.00 ผ่านเกณฑ์

1

1

1

3

1.00 ผ่านเกณฑ์

1

1

1

3

1.00 ผ่านเกณฑ์

1

1

1

3

1.00 ผ่านเกณฑ์

1

1

1

3

1.00 ผ่านเกณฑ์

1

1

1

3

1.00 ผ่านเกณฑ์

1

1

1

3

1.00 ผ่านเกณฑ์

1
1
1

1
1
1

1
1
1

3
3
3

1.00 ผ่านเกณฑ์
1.00 ผ่านเกณฑ์
1.00 ผ่านเกณฑ์
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ตางราง 10 (ต่อ)
การวัดผลและประเมินผล
1. สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู ้
กระบวนการเรียนรู ้ และขัน้ ตอนกิจกรรม
2. จัดได้ครอบคลุมเนือ้ หาและสาระของ
การเรียนรู ้
3. เครื่องมือวัดผลมีการตรวจสอบได้
4. มีเกณฑ์การวัดและประเมินผลที่
ชัดเจน เข้าใจง่าย

1

1

1

3

1.00 ผ่านเกณฑ์

1
1

1
1

1
1

3
3

1.00 ผ่านเกณฑ์
1.00 ผ่านเกณฑ์

1

1

1

3

1.00 ผ่านเกณฑ์

ตาราง 11. ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่ม สาระการ
เรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (สาระพระพุทธศาสนา) ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี
5
ข้อคาถามแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ผู้เชี่ยวชาญ
ค่า
แปลผล
คนที่1 คนที่2 คนที่3 รวม IOC
1
1
1
3 1.00 ผ่านเกณฑ์
1
1
1
3 1.00 ผ่านเกณฑ์
1
1
1
3 1.00 ผ่านเกณฑ์
1
0
1
2 0.67 ผ่านเกณฑ์
1
1
1
3 1.00 ผ่านเกณฑ์
1
1
1
3 1.00 ผ่านเกณฑ์
1
1
1
3 1.00 ผ่านเกณฑ์
1
1
1
3 1.00 ผ่านเกณฑ์
1
0
1
2 0.67 ผ่านเกณฑ์
1
0
1
2 0.67 ผ่านเกณฑ์
0
1
1
2 0.67 ผ่านเกณฑ์
1
1
1
3 1.00 ผ่านเกณฑ์
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ตาราง 11 (ต่อ)
ข้อคาถามแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

ผู้เชี่ยวชาญ
ค่า
แปลผล
คนที่1 คนที่2 คนที่3 รวม IOC
0
1
1
2 0.67 ผ่านเกณฑ์
0
1
1
2 0.67 ผ่านเกณฑ์
1
1
1
3 1.00 ผ่านเกณฑ์
1
1
1
3 1.00 ผ่านเกณฑ์
1
1
1
3 1.00 ผ่านเกณฑ์
1
1
1
3 1.00 ผ่านเกณฑ์
1
1
1
3 1.00 ผ่านเกณฑ์
1
1
1
3 1.00 ผ่านเกณฑ์
1
1
1
3 1.00 ผ่านเกณฑ์
0
1
1
2 0.67 ผ่านเกณฑ์
0
1
1
2 0.67 ผ่านเกณฑ์
1
1
1
3 1.00 ผ่านเกณฑ์
1
1
1
3 1.00 ผ่านเกณฑ์
1
1
1
3 1.00 ผ่านเกณฑ์
1
1
1
3 1.00 ผ่านเกณฑ์
1
1
1
3 1.00 ผ่านเกณฑ์
0
1
1
2 0.67 ผ่านเกณฑ์
1
1
1
3 1.00 ผ่านเกณฑ์
1
1
1
3 1.00 ผ่านเกณฑ์
0
1
1
2 0.67 ผ่านเกณฑ์
1
1
1
3 1.00 ผ่านเกณฑ์
1
1
1
3 1.00 ผ่านเกณฑ์
0
1
1
2 0.67 ผ่านเกณฑ์
1
1
1
3 1.00 ผ่านเกณฑ์
1
0
1
1 0.67 ผ่านเกณฑ์
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ตาราง 11 (ต่อ)
ข้อคาถามแบบทดสอบวัดผล
ผู้เชี่ยวชาญ
ค่า
แปลผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน
คนที่1 คนที่2 คนที่3 รวม IOC
38
1
1
1
3 1.00 ผ่านเกณฑ์
39
1
1
1
3 1.00 ผ่านเกณฑ์
40
1
1
1
3 1.00 ผ่านเกณฑ์
41
1
1
1
3 1.00 ผ่านเกณฑ์
42
1
1
1
3 1.00 ผ่านเกณฑ์
43
0
1
1
2 0.67 ผ่านเกณฑ์
44
1
1
1
3 1.00 ผ่านเกณฑ์
45
1
1
1
3 1.00 ผ่านเกณฑ์
46
0
1
1
2 0.67 ผ่านเกณฑ์
47
1
1
1
3 1.00 ผ่านเกณฑ์
48
1
1
1
3 1.00 ผ่านเกณฑ์
49
1
1
1
3 1.00 ผ่านเกณฑ์
50
1
1
1
3 1.00 ผ่านเกณฑ์
51
1
1
1
3 1.00 ผ่านเกณฑ์
52
1
0
1
2 0.67 ผ่านเกณฑ์
53
0
1
1
2 0.67 ผ่านเกณฑ์
54
1
1
1
3 1.00 ผ่านเกณฑ์
55
1
1
1
3 1.00 ผ่านเกณฑ์
56
0
1
1
2 0.67 ผ่านเกณฑ์
57
0
1
1
2 0.67 ผ่านเกณฑ์
58
0
1
1
2 0.67 ผ่านเกณฑ์
59
0
1
1
2 0.67 ผ่านเกณฑ์
60
0
1
1
2 0.67 ผ่านเกณฑ์
ค่าดัชนีความสอดคล้องทัง้ ฉบับ (IOC)
0.884 ผ่านเกณฑ์
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ตาราง 12 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา กลุ่มสาระ
การเรี ย นรู ้สั ง คมศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม (สาระพระพุ ท ธศาสนา) ของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปี ท่ี 5
ผู้เชี่ยวชาญ
ข้อคาถามแบบทดสอบวัด
ค่า
แปลผล
ความสามารถในการแก้ปัญหา คนที่1 คนที่2 คนที่3 รวม IOC
1
1
0
1
2 0.67 ผ่านเกณฑ์
2
1
0
1
2 0.67 ผ่านเกณฑ์
3
1
0
1
2 0.67 ผ่านเกณฑ์
1
0
1
2 0.67 ผ่านเกณฑ์
4
5
1
0
1
2 0.67 ผ่านเกณฑ์
6
1
0
1
2 0.67 ผ่านเกณฑ์
ค่าดัชนีความสอดคล้องทัง้ ฉบับ (IOC)
0.67 ผ่านเกณฑ์
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ภาคผนวก ง
1. ผลการวิเคราะห์ค่ าความยากง่ าย (p) ค่ าอานาจจาแนก (r) ค่าความเชื่ อมั่น ของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระพระพุทธศาสนา
2. ผลการวิเคราะห์ค่ าความยากง่ าย (p) ค่ าอานาจจาแนก (r) ค่าความเชื่ อมั่น ของ
แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหา
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ตาราง 13 ผลการวิเคราะห์ค่ า ความยากง่ า ย (p) ค่ า อ านาจจ าแนก (r) ค่ า ความเชื่ อ มั่น ของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู ส้ งั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(สาระพระพุทธศาสนา)
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ค่า (p)
0.45
0.45
0.57
0.83
0.50
0.52
0.40
0.60
0.48
0.40
0.50
0.43
0.40
0.43
0.43
0.43
0.36
0.48
0.50
0.55
0.45
0.38
0.40
0.43
0.50
0.40
0.31
0.52
0.45
0.55

ค่า (r)
0.43
0.52
0.19
0.14
0.43
0.19
0.52
0.33
0.29
0.14
0.43
0.57
0.43
0.29
0.57
0.57
0.33
0.48
0.43
0.43
0.43
0.48
0.43
0.19
0.43
0.14
0.33
0.48
0.14
0.43

แปลความหมาย
ข้อที่
ค่า (p)
ข้อคาถามใช้ได้
31
0.57
ข้อคาถามใช้ได้
32
0.48
ข้อคาถามใช้ไม่ได้
33
0.50
ข้อคาถามใช้ไม่ได้
34
0.60
ข้อคาถามใช้ได้
35
0.45
ข้อคาถามใช้ไม่ได้
36
0.57
ข้อคาถามใช้ได้
37
0.31
ข้อคาถามใช้ได้
38
0.52
ข้อคาถามใช้ได้
39
0.48
ข้อคาถามใช้ไม่ได้
40
0.40
ข้อคาถามใช้ได้
41
0.40
ข้อคาถามใช้ได้
42
0.33
ข้อคาถามใช้ได้
43
0.45
ข้อคาถามใช้ได้
44
0.38
ข้อคาถามใช้ได้
45
0.40
ข้อคาถามใช้ได้
46
0.50
ข้อคาถามใช้ได้
47
0.40
ข้อคาถามใช้ได้
48
0.62
ข้อคาถามใช้ได้
49
0.36
ข้อคาถามใช้ได้
50
0.50
ข้อคาถามใช้ได้
51
0.31
ข้อคาถามใช้ได้
52
0.55
ข้อคาถามใช้ได้
53
0.19
ข้อคาถามใช้ไม่ได้
54
0.26
ข้อคาถามใช้ได้
55
0.40
ข้อคาถามใช้ไม่ได้
56
0.50
ข้อคาถามใช้ได้
57
0.55
ข้อคาถามใช้ได้
58
0.52
ข้อคาถามใช้ไม่ได้
59
0.40
ข้อคาถามใช้ได้
60
0.50
ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทัง้ ฉบับมีค่าเท่ากับ 0.74

ค่า (r)
0.48
0.29
0.43
0.33
0.43
0.67
0.14
0.48
0.38
0.43
0.43
0.10
0.43
0.38
0.43
0.43
0.43
0.19
0.14
0.43
0.14
0.43
0.19
0.14
0.33
0.43
0.52
0.38
0.24
0.43

แปลความหมาย
ข้อคาถามใช้ได้
ข้อคาถามใช้ได้
ข้อคาถามใช้ได้
ข้อคาถามใช้ได้
ข้อคาถามใช้ได้
ข้อคาถามใช้ได้
ข้อคาถามใช้ไม่ได้
ข้อคาถามใช้ได้
ข้อคาถามใช้ได้
ข้อคาถามใช้ได้
ข้อคาถามใช้ได้
ข้อคาถามใช้ไม่ได้
ข้อคาถามใช้ได้
ข้อคาถามใช้ได้
ข้อคาถามใช้ได้
ข้อคาถามใช้ได้
ข้อคาถามใช้ได้
ข้อคาถามใช้ไม่ได้
ข้อคาถามใช้ไม่ได้
ข้อคาถามใช้ได้
ข้อคาถามใช้ไม่ได้
ข้อคาถามใช้ได้
ข้อคาถามใช้ไม่ได้
ข้อคาถามใช้ไม่ได้
ข้อคาถามใช้ได้
ข้อคาถามใช้ได้
ข้อคาถามใช้ได้
ข้อคาถามใช้ได้
ข้อคาถามใช้ได้
ข้อคาถามใช้ได้
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ตาราง 14 ผลการวิเคราะห์ค่ า ความยากง่ า ย (p) ค่ า อ านาจจ าแนก (r) ค่ า ความเชื่ อ มั่น ของ
แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปั ญ หา กลุ่ม สาระการเรีย นรู ส้ ัง คมศึ ก ษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม (สาระพระพุทธศาสนา)
ข้อที่
1
2
3
4
5
6

ค่า (p)
ค่า (r)
0.43
0.23
0.48
0.30
0.53
0.31
0.34
0.19
0.50
0.26
0.36
0.18
ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทัง้ ฉบับมีค่าเท่ากับ

แปลความหมาย
ข้อคาถามใช้ได้
ข้อคาถามใช้ได้
ข้อคาถามใช้ได้
ข้อคาถามใช้ไม่ได้
ข้อคาถามใช้ได้
ข้อคาถามใช้ไม่ได้
0.94
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ภาคผนวก จ
1. ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนการสอนตามแบบ BIM
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระพระพุทธศาสนา
3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา
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แผนการจัดการเรียนการสอนตามแบบ BIM
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
แผนการจัดการเรียนการสอน ที่ 1 เรื่อง ความสาคัญของพระพุทธศาสนา เวลา 1 ชั่วโมง
………………………………………………………………………………………………………
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีว้ ัด
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ส1.1 และเข้า ใจประวั ติ ความส าคั ญ ศาสดา หลั ก ธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถื อและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตาม
หลักธรรมเพื่ออยู่รว่ มกันอย่างสันติสขุ
ตัวชีว้ ัด
ส 1.1 ป.5/1 วิเคราะห์ความสาคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือใน
ฐานะที่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมและหลักในการพัฒนาชาติไทย
สาระสาคัญ
พระพุทธศาสนาเป็ นมรดกทางวัฒนธรรม เป็ นหลักในการพัฒนาชาติไทย การนา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็ นแนวทางการดาเนินชีวิตจะทาให้เกิดความสงบสุขขึน้ ใน
สังคม
จุดประสงค์การเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้

ลักษณะพฤติกรรมทีป่ รากฎ

ด้านศีล Morality
(ความประพฤติ)

1. นักเรียนทางานร่วมกับผูอ้ ่ืนได้ดี
2. นักเรียนปฏิบตั ิกิจกรรมเสร็จทันภายในเวลาที่กาหนด
3. นักเรียนมีวินยั และใฝ่ เรียนรูใ้ นการปฏิบตั ิกิจกรรม
1. นักเรียนมีสมาธิในการเรียน ไม่เหม่อลอย
2. นักเรียนมีนา้ ใจแบ่งปั นอุปกรณ์การเรียนให้ผอู้ ่นื
3. นักเรียนเห็นคุณค่าและความสาคัญของพระพุทธศาสนา
1. นักเรียนอธิบายพระพุทธศาสนาเป็ นมรดกทางวัฒนธรรม
และเป็ นหลักในการพัฒนาชาติไทยได้
2. นักเรียนสามารถจาแนกมรดกทางวัฒนธรรมของ
พระพุทธศาสนาและหลักในการพัฒนาชาติไทยได้

ด้านสมาธิ
Concentration (จิตใจ)
ด้านปัญญา Wisdom
(ความรู ้ ความคิด
การปฏิบตั ิ)
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สาระการเรียนรู้
พระพุทธศาสนาเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมไทย
กิจกรรมการเรียนรู้ (การเรียนการสอนแบบ BIM)
การวิเคราะห์
ขั้นตอนการ
หลักธรรมและ
กิจกรรมการเรียนการสอน
สอน
พฤติกรรมทีเ่ กิด
ขึน้ กับผู้เรียน
ขัน้ ที่ 1 ขัน้
1. ครูสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกบั ผูเ้ รียน โดยการยิม้ ผูเ้ รียนเกิดพฤติกรรม
สร้างศรัทธา แย้มแจ่มใส กล่าวทักทาย และเตรียมความพร้อม ตาม
ในเรื่องที่จะเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในชัน้
- หลักธรรมปรโตโฆ
เรียน
สะ (กัลยาณมิตร) คือ
2. ครูนาภาพเกี่ยวกับโบราณสถานหรือศาสน
ผูเ้ รียนเกิดการสร้าง
สถานและโบราณวัตถุท่สี าคัญทาง
ความสัมพันธ์กบั ครู
พระพุทธศาสนา ได้แก่ พระบรมมหาราชวัง วัด
เกิดความศรัทธา
พระศรีรตั นศาสดาราม พระพุทธมหามณีรตั นปฏิ เคารพเชื่อฟั ง
มากร และเจดียโ์ บราณสถาน นามาให้นกั เรียนได้ ครูผสู้ อน
ศึกษาร่วมกัน เพื่องสร้างศรัทธาในการเรียนรู ้ โดย - หลักธรรมโยนิโส
ครูใช้คาถามดังนี ้
มนสิการ คือผูเ้ รียน
เกิดกระบวนการคิด
• ภาพที่นกั เรียนเห็นเกี่ยวข้องกับ
จากการตอบคาถาม
พระพุทธศาสนาอย่างไร
- หลักธรรมไตรสิกขา
• ภาพนีม้ ีความสาคัญอย่างไรบ้าง
3. นักเรียนสวดมนต์เพื่อสร้างสมาธิก่อนเรียน โดย (จิตตสิกขา)คือ
ผูเ้ รียนเกิดสมาธิ
มีบทสวดมนต์ ดังนี ้ คาบูชาพระรัตนตรัย บท
ก่อนที่จะเริ่มเรียน
สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
ขัน้ ที่ 2 ขัน้
ปัญญาวุฒิ
ธรรม

4. ครูแบ่งกลุม่ นักเรียนออกเป็ น 3 กลุม่ กลุม่ ละ
เท่าๆ กัน โดยจัดแบบคละความสามารถ
5. ให้นกั เรียนร่วมกันเสนอกฎเกณฑ์หรือกติกาใน
การเรียนร่วมกัน

ผูเ้ รียนเกิดพฤติกรรม
ตาม
- หลักธรรมอิทธิบาท
4 (วิมงั สา) คือผูเ้ รียน
ช่วยกันใช้ปัญญา หา
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กิจกรรมการเรียนรู้ (การเรียนการสอนแบบ BIM) (ต่อ)
ขั้นตอนการ
สอน

ขัน้ ที่ 3 ขัน้
พัฒนา
ปัญญา

กิจกรรมการเรียนการสอน

6. ให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ ร่วมกันทากิจกรรมภายใน
ห้องเรียน โดยครูนาบัตรคาที่เกี่ยวกับมรดกทาง
วัฒนธรรมที่เป็ นศาสนสถาน ศาสนวัตถุและ
วัฒนธรรมที่เป็ นมรดกทางด้านจิตใจ มาให้
นักเรียนจัดแข่งขันติดบัตรคาที่บนกระดาน โดยครู
นาบัตรคามารวมกันที่กลางห้องเรียน แบ่งนักเรียน
ยืนเรียงแถว ให้แต่ละกลุม่ ส่งตัวแทนออกเลือกบัตร
คา กลุม่ ละ 1 คน จนกว่าจะหมดแถว กลุม่ ใดเสร็จ
ก่อนชนะ โดยครูแบ่งกระดานเป็ น 3 ช่องเช่น ช่อง
กลุม่ ศาสนสถาน กลุม่ ศาสนวัตถุ และกลุม่
มรดกวัฒนธรรมด้านจิตใจ แต่ละกลุม่ จะต้องนา
เฉพาะบัตรคาที่เกี่ยวกับตนเองไปติดเท่านัน้ ถ้านา
ของกลุม่ อื่นไปติดจะถูกหักบัตรละ 1 คะแนน

การวิเคราะห์
หลักธรรมและ
พฤติกรรมทีเ่ กิด
ขึน้ กับผู้เรียน
วิธีการหรือข้อตกลงที่
จะทาให้การเรียนใน
ชั่วโมงนัน้ ประสบ
ความสาเร็จได้
- หลักธรรมไตรสิกขา
คือผูเ้ รียนร่วมกันคิด
หาหนทางที่จะทาให้
เกิดการเรียนรูร้ ่วมกัน
ผูเ้ รียนเกิดพฤติกรรม
ตาม
- หลักธรรมอริยสัจ 4
คือผูเ้ รียนเกิด
กระบวนการคิด
แก้ปัญหา จากการทา
กิจกรรมกลุม่
- หลักธรรมพรหม
วิหาร 4 คือผูเ้ รียนเกิด
ความสนุก เห็นใจ
ผูอ้ ่นื และยินดีกบั
เพื่อนกลุม่ ที่ชนะ
- หลักธรรมไตรสิกขา
(ปัญญาสิกขา) คือ
ผูเ้ รียนเกิดการเรียนรู ้
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กิจกรรมการเรียนรู้ (การเรียนการสอนแบบ BIM) (ต่อ)
การวิเคราะห์
ขั้นตอนการ
หลักธรรมและ
กิจกรรมการเรียนการสอน
สอน
พฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ กับ
ผู้เรียน
ขัน้ ที่ 3 ขัน้
7. หลังจากเสร็จกิจกรรม ครูอธิบายเพิ่มเติม
โดยใช้ปัญญาด้วย
พัฒนา
เกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมไทยที่สืบทอดจาก ตนเอง
ปัญญา
พระพุทธศาสนาเป็ นแผนภาพลงบนกระดาน
- หลักธรรมอิทธิบาท 4
8. ครูให้นกั เรียนร่วมกันศึกษา พระพุทธศาสนา (วิรยิ ะ) คือผูเ้ รียนมีความ
เป็ นหลักในการพัฒนาชาติไทยเพิ่มเติม จากนัน้ พยายามที่จะทากิจกรรม
ให้นกั เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้ ให้ประสบความสาเร็จ
คาถาม ดังนี ้
- หลักธรรมโยนิโส
• พระพุทธศาสนามีความสาคัญต่อการ มนสิการ คือผูเ้ รียนเกิด
กระบวนการคิดจากการ
ดาเนินชีวิตอย่างไร
• พระพุทธศาสนามีความสาคัญต่อสังคม ตอบคาถาม
- หลักธรรมปรโตโฆสะ
อย่างไร
(กัลยาณมิตร) คือผูเ้ รียน
• สังคมไทยนาอะไรที่สาคัญทาง
ได้แสดงความยินดีกบั
พระพุทธศาสนามาใช้
เพื่อนกลุม่ ที่ชนะ
• แล้วหลักธรรมอะไรที่คนไทยนามา
พัฒนาทางด้านจิตใจของผูค้ นใน
สังคมไทย
ขัน้ ที่ 4 ขัน้
9. ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ผูเ้ รียนเกิดพฤติกรรม
ปรับปรุงและ เกี่ยวกับความสาคัญของพระพุทธศาสนาเป็ น
ตาม
ประยุกต์ใช้ แผนภาพลงบนกระดาน แล้วอธิบายเพิ่มเติม
- หลักธรรมโยนิโส
มนสิการ คือผูเ้ รียนใช้
กระบวนการคิดตามหลัก
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กิจกรรมการเรียนรู้ (การเรียนการสอนแบบ BIM) (ต่อ)
ขั้นตอนการ
สอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
10. นักเรียนร่วมกันนาเสนอวิธีการนา
ความรูเ้ กี่ยวกับความสาคัญของ
พระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างไร
11. ให้นกั เรียนทาใบงาน เรื่อง มรดก
วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา

ขัน้ ที่ 5 ขัน้ สรุป 12. ครูให้นกั เรียนคนที่ทาใบงานได้
และประเมินผล ถูกต้อง ออกมานาเสนอหน้าชัน้ เรียน
13. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู ้
ดังนี ้ พระพุทธศาสนาเป็ นมรดกทาง
วัฒนธรรม และเป็ นหลักในการพัฒนา
ชาติไทย การนาหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาใช้ในการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน จะทาให้สงั คมเกิดความ
สงบสุขร่มเย็น
14. ครูแนะนาให้นกั เรียนร่วมกันอนุรกั ษ์
มรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา
เพื่อให้พระพุทธศาสนาเจริญก้าวหน้า
ยิ่งขึน้ ไป

การวิเคราะห์หลักธรรมและ
พฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ กับผู้เรียน
ของความเป็ นจริงที่จะนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
- หลักธรรมอิทธิบาท 4 (ฉันทะ)
คือผูเ้ รียนเกิดความรับผิดชอบใน
การทาใบงานที่ได้รบั มอบหมาย
- หลักธรรมภาวนา 4 คือผูเ้ รียน
เกิดการพัฒนาตนเอง พัฒนาการ
ทางานให้ดีขนึ ้
- หลักธรรมไตรสิกขา คือผูเ้ รียน
เกิดปัญญาความรูจ้ ากเรื่องที่เรียน
- หลักธรรมปรโตโฆสะ
(กัลยาณมิตร) คือผูเ้ รียนเกิดการ
ยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ่ืน
ผูเ้ รียนเกิดพฤติกรรมตาม
- หลักธรรมโยนิโสมนสิการ คือ
ผูเ้ รียนเกิดกระบวนการคิด การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ การสรุปความรู ้
ที่ได้จากการเรียน
- หลักธรรมปรโตโฆสะ
(กัลยาณมิตร) คือผูเ้ รียนเกิดการ
สร้างความสัมพันธ์กบั ครูและ
เพื่อนในห้องเรียน
- หลักธรรมอิทธิบาท 4 (ฉันทะ)
คือผูเ้ รียนเกิดพฤติกรรมความ
รับผิดชอบต่องาน ต่อหน้าที่ของ
ตนเอง
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สื่อและแหล่งเรียนรู้
1. ภาพโบราณสถาน ศาสนสถาน หรือโบราณวัตถุท่สี าคัญทางพระพุทธศาสนา
2. บัตรคามรดกทางวัฒนธรรม
การวัดและประเมินผล
ด้าน...

วิธีการประเมิน

ด้านกายภาวนา
(Physical
Development)
ศีลภาวนา
(Social Development)

สังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนในการเข้าร่วม
กิจกรรมกลุม่
สังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนในการเข้าร่วม
กิจกรรมกลุม่
สังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนในการเข้าร่วม
กิจกรรมกลุม่
การตรวจใบงาน

จิตตภาวนา
(Emotional
Development)
ปัญญาภาวนา
(Wisdom
Development)

เครื่องมือ
แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วม
กิจกรรมกลุม่
แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วม
กิจกรรมกลุม่
แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วม
กิจกรรมกลุม่
แบบประเมิน ใบงาน เรื่อง มรดก
วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา

ข้อเสนอแนะ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม

เลขที่

คาชีแ้ จง : ให้ทาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นกั เรียนปฏิบตั ิ
รายการ
การแบ่งหน้าที่ ให้ความร่วมมือ การสือ่ สาร
สรุปผลการ
ความ
ในการทางาน
การมีน้าใจ
ประเมิน
ชื่อ - สกุล
รับผิดชอบ
ภายในกลุ่ม
ช่วยเหลือกัน
ภายในกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
ผ่าน
ไม่
ผ่าน
ไม่
ผ่าน
ไม่ ผ่าน ไม่
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

เกณฑ์การประเมิน
ผ่านตัง้ แต่ 2 รายการถือว่า ผ่าน
ผ่าน 1 รายการถือว่า ไม่ผ่าน
(....................................................)
ผู้ประเมิน
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แบบประเมินใบงาน เรื่อง มรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา
ระดับคะแนน
ดีมาก
ดี
พอใช้
(10-9 คะแนน) (8-6 คะแนน) (5-3 คะแนน)
สังเกตภาพและ สังเกตภาพและ สังเกตภาพและ สังเกตภาพและ
เขียนอธิบายหรือ เขียนอธิบายหรือ เขียนอธิบายหรือ เขียนอธิบายหรือ
สรุปมรดก
สรุปมรดก
สรุปมรดก
สรุปมรดก
วัฒนธรรมทาง วัฒนธรรมทาง วัฒนธรรมทาง
วัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา
ได้สมั พันธ์กนั
ได้ มีการจาแนก ได้สอดคล้องกับ
มีการเชื่อมโยง
ข้อมูล แสดงให้ ข้อมูล มีการ
ให้เห็นเป็ น
เห็นถึง
เขียนอธิบาย
ภาพรวมแสดงให้ ความสัมพันธ์กบั เพิ่มเติมให้เข้าใจ
เห็นถึง
ตนเองอย่างเป็ น ง่าย
ความสัมพันธ์
เหตุเป็ นผล
กับตนเองและผูอ้ ่ืน
เกณฑ์การ
ประเมิน

ระดับคุณภาพ
10-9 คะแนน = ดีมาก
8-6 คะแนน = ดี
5-3 คะแนน = พอใช้
2-1 คะแนน = ควรปรับปรุง
ลงชื่อ..............................................................ผูป้ ระเมิน
(...........................................................)
วันที่..............................................................

ควรปรับปรุง
(2-1 คะแนน)
สังเกตภาพและ
เขียนอธิบายหรือ
สรุปมรดก
วัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนา
ได้ แต่ยงั ไม่
สอดคล้องกับ
ข้อมูลเขียนตาม
ข้อมูลที่อ่านไม่มี
การอธิบาย
เพิ่มเติม
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ใบงาน เรื่อง มรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา
ชื่อ................................................................................. ชั้น.............. เลขที.่ .........

คาชีแ้ จง

ให้นกั เรียนสังเกตภาพพระพุทธศาสนาที่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมและตอบคาถาม

ภาพที่เห็นเป็ นมรดกทางด้านใด
.................................
 มีความสาคัญอย่างไร
………………………………………………
นักเรียนมีความรูส้ กึ อย่างไร
 ......................................
.................................................................
.................
 ภาพที่เห็นเป็ นมรดกทางด้านใด
................................................................
มีความสาคัญอย่างไร
 ................................................................
นักเรียนเคยเข้าร่วมกิจกรรมในภาพ

หรือไม่……………………………………….
 ………………………………………………
ถ้าเคย นักเรียนมีความรูส้ กึ อย่างไร เมื่อเข้าร่วมกิจกรรม........................................................................
……………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

82
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (สาระพระพุทธศาสนา)
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
ค าชี้ แ จง ให้ นั ก เรี ย นเลื อ กค าตอบที่ ถู ก ที่ สุ ด เพี ย งค าตอบเดี ย ว แล้ ว กากบาท (X) ลงใน
กระดาษคาตอบ
1. หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเน้นการพัฒนาด้านใดมากที่สดุ
ก. การศึกษา
ข. จิตใจ
ค. วัฒนธรรม
ง. สังคม
2. เพราะเหตุใดพระพุทธศาสนาจึงเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทย
ก. เพราะวัฒนธรรมของไทยได้รบั อิทธิพลมาจากอินเดีย
ข. เพราะหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็ นรากฐานทางวัฒนธรรมไทย
ค. เพราะคนไทยส่วนใหญ่นบั ถือพระพุทธศาสนา
ง. เพราะประเทศไทยมีวดั และพระสงฆ์จานวนมาก
3. ศิลปะในข้อใดที่มีการสร้างสรรค์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเป็ นส่วนใหญ่
ก. งานแกะสลักผลไม้
ข. งานหัตถกรรมเครื่องจักรสาน
ค. งานเครื่องปั้นดินเผา
ง. งานจิตรกรรมฝาผนัง
4. เพราะเหตุใดพระเจ้าสุทโธทนะจึงวิตกพระทัย เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะโน้มเอียงไปทางธรรม
ก. เกรงว่าพระโอรสจะไม่อภิเษกสมรส
ข. ต้องการให้พระโอรสสืบราชสมบัติ
ค. ต้องการให้พระโอรสดูแลพระองค์
ง. ต้องการมีพระราชนัดดาไว้เชยชม
5. เพราะเหตุใดพระพุทธเจ้าจึงทรงเลือกแสดงธรรมโปรดปัญจวัคคียเ์ ป็ นกลุม่ แรก
ก. เพราะปั ญจวัคคียเ์ ป็ นผูข้ นานพระนามพระองค์
ข. เพราะปัญจวัคคียเ์ ป็ นผูม้ ีอานาจกว่าคนธรรมดา
ค. เพราะปัญจวัคคียเ์ ป็ นผูว้ ่านอนสอนง่าย
ง. เพราะปัญจวัคคียเ์ ป็ นผูม้ ีกิเลสเบาบาง
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6. ต้นกาเนิดของพุทธประวัติอยู่ท่แี คว้นใด
ก. แค้วนสักกะ
ข. แคว้นมคธ
ค. แคว้นโกศล
ง. แคว้นมัลละ
7. การดับขันธ์ปรินิพพานของพระพุทธเจ้า แสดงให้เห็นถึงความจริงของชีวิตของคนเราอย่างไร
ก. ทุกคนควรรูจ้ กั ที่จะตอบแทนบุญคุณผูม้ ีพระคุณก่อนที่จะสาย
ข. ทุกชีวิตจะต้องมีการพักผ่อนนอนหลับที่เพียงพอ
ค. ศิษย์ทกุ คนจะต้องรูจ้ กั เคารพเชื่อฟั งครูอาจารย์
ง. มนุษย์ทกุ คนมีสงั ขารที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอน
8. ข้อใด ไม่ใช่ ความสาคัญของพระไตรปิ ฎก
ก. เป็ นคัมภีรท์ างศาสนาที่เก่าแก่ท่สี ดุ
ข. เป็ นแหล่งที่ใช้ในการศึกษาพระธรรม
ค. เป็ นสิ่งที่ใช้สืบต่ออายุพระพุทธศาสนา
ง. เป็ นหลักฐานที่ใช้ในการบันทึกหลักคาสอนของพระพุทธเจ้า
9. ข้อใดต่อไปนีไ้ ม่ได้อยู่ในพระไตรปิ ฎก
ก. พุทธศาสนสุภาษิต
ข. วัฒนธรรมไทย
ค. พุทธพจน์
ง. หลักธรรม
10. หากนักเรียนต้องทารายงานเกี่ยวกับหลักธรรมล้วน ๆ จะต้องศึกษาจากพระไตรปิ ฎกหมวดใด
ก. พระเวท
ข. พระวินยั
ค. พระสูตร
ง. พระอภิธรรม
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11. การกราบพระรัตนตรัย ควรกราบแบบใด
ก. เบญจางคประดิษฐ์
ข. อภิวาท
ค. อัญชลี
ง. วันทา
12. เราควรปฏิบตั ิตนต่อพระรัตนตรัยอย่างไร จึงจะได้ช่ือว่าเป็ นชาวพุทธที่ดี
ก. นาพระพุทธรูปไปให้ชาวต่างชาติท่เี ข้ามาเที่ยวในประเทศไทย
ข. นาหลักคาสอนของพระพุทธเจ้ามาเปรียบเทียบกับหลักคาสอนของศาสนาอื่น แล้วจึง
นามาปฏิบตั ิตาม
ค. ให้ความเคารพและศรัทธาเฉพาะพระสงฆ์ท่อี าวุโสเท่านัน้
ง. หมั่นศึกษาหาความรู เ้ กี่ยวกับหลักธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนาจนเข้าใจอย่าง
แท้จริง
13. ศีล สมาธิ ปัญญา รวมเรียกว าอะไร
ก. ไตรรัตน์
ข. ไตรสิกขา
ค. ไตรลักษณ์
ง. ไตรภูมิ
14. “การรักษากายวาจา ให เรียบร้อย” เป็ นคุณลักษณะของข้อใด
ก. ศีล
ข. สมาธิ
ค. ปัญญา
ง. สติสมั ปชัญญะ
15. ผูใ้ ดเป็ นผูท้ ่มี ีพฤติกรรมทางวาจาที่เรียบร้อย
ก. นนท์พดู จาหยาบคาย
ข. พลอยพูดยุยงให้ผอู้ ่นื แตกคอกัน
ค. ทรายพูดแต่เรื่องมีประโยชน์
ง. แก้มพูดโกหก
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16. “ชนาธิปขุดพบพระพุทธรูปโบราณที่มีอายุกว่า 100 ปี เขาจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องทราบ
เพื่อนาพระพุทธรูปที่ขุดพบไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์” นักเรียนคิดว่า ชนาธิปปฏิบตั ิตนสอดคล้องกับ
หลักธรรมใด และผลที่ได้รบั จากการปฏิบตั ิเป็ นอย่างไร
ก. อริยสัจ 4 ทาให้หลุดพ้นทุกข์
ข. ภาวนา 4 ช่วยรักษามรดกของชาติไว้ได้
ค. อิทธิบาท 4 ทาให้การทางานบรรลุผล
ง. พรหมวิหาร 4 ทาให้ได้รบั เงินรางวัล
17. คนที่พดู โกหกจนเป็ นนิสยั จะเกิดผลเสียอย่างไร
ก. ไม่มีคนรัก
ข. ไม่มีคนพูดด้วย
ค. ไม่มีคนเชื่อถือ
ง. ขาดสติ
18. ผูท้ ่ไี ม่รกั ษาศีลข้อใด จะมีผลเสียต่อสุขภาพมากที่สดุ
ก. ศีลข้อ 2
ข. ศีลข้อ 4
ค. ศีลข้อ 5
ง. ศีลข้อ 1
19. การฝึ กสมาธิอยู่เป็ นประจา จะช่วยทาให้เกิดความอดทนได้อย่างไร
ก. ทาให้ผปู้ ฏิบตั ิเพิกเฉยต่อทุกสิ่ง
ข. ทาให้ผปู้ ฏิบตั ิมีเมตตาต่อสิ่งมีชีวิต
ค. ทาให้ผปู้ ฏิบตั ิควบคุมอารมณ์ตนเองได้ดี
ง. ทาให้ผปู้ ฏิบตั ิละอายต่อการที่จะทาความชั่ว
20. การที่เราตัง้ ใจแผ่เมตตาให้ผอู้ ่นื เมื่อเราได้ทาความดี เป็ นการขจัดสิ่งใดให้ลดลง
ก. ความโอ้อวดถือดี
ข. ความเห็นแก่ตวั
ค. ความไม่รูจ้ กั ประมาณตน
ง. ความหลงลืม
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21. จากพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า “คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร” นักเรียนคิดว่าใครน่าจะประสบ
ความสาเร็จมากที่สดุ
ก. โอรีบทารายงานที่ลืมทา เพื่อให้ทนั ส่งครูในตอนเช้า
ข. ต้อยลอกการบ้านเพื่อนด้วยความตัง้ ใจ
ค. กิ๊กหมั่นฝึ กซ้อมกีฬาอย่างสม่าเสมอ
ง. ทรายขยันอ่านหนังสือก่อนสอบหนึ่งวัน
22. สิ่งใดที่จาเป็ นต้องมีในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา
ก. เทียนพรรษา
ข. ผ้าไตรจีวร
ค. นา้ มนต์
ง. พระพุทธรูป
23. ข้อใดคือจานวนพระสงฆ์ท่นี ิยมนิมนต์มาในพิธีทาบุญงานมงคล
ก. 4 รูป
ข. 6 รูป
ค. 9 รูป
ง. 8 รูป
24. ข้อใด ไม่ใช่ โอกาสในการทาบุญงานมงคล
ก. งานแต่งงาน
ข. งานฉลองวันเกิด
ค. งานทาบุญขึน้ บ้านใหม่
ง. งานฌาปนกิจ
25. ข้อสาคัญของการถวายสังฆทานคือข้อใด
ก. ต้องกระทาที่วดั เท่านัน้
ข. ไม่ตอ้ งเจาะจงพระสงฆ์
ค. ต้องถวายเพียงภัตตาหารเท่านัน้
ง. ต้องเจาะจงพระสงฆ์
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26. ข้อใดเป็ นการปฏิบตั ิกิจกรรมในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา ที่ชาวพุทธพึงกระทามากที่สดุ
ก. ปล่อยนกปล่อยปลา
ข. ช่วยพัฒนาวัด
ค. ละเว้นจากอบายมุข
ง. ถวายอาหารแด่พระสงฆ์
27. ข้อใดไม่ควรปฏิบตั ิขณะเวียนเทียน
ก. ตัง้ ใจระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย
ข. เดินตามพระสงฆ์ไปช้า ๆ
ค. ระมัดระวังไม่ให้ธูปไปจีผ้ คู้ น
ง. พูดคุยกันเบาๆ
28. ในการกราบพระรัตนตรัย ผูช้ ายนั่งในท่าใด
ก. นั่งท่าเทพธิดา
ข. นั่งท่าเทพบุตร
ค. นั่งพับเพียบ
ง. นั่งขัดสมาธิ
29. ข้อใดเป็ นมรรยาทชาวพุทธ
ก. การจับมือ
ข. การคานับ
ค. การไหว้
ง. การโอบไหล่
30. การกราบศพคฤหัสถ์กราบอย่างไร
ก. กราบไม่แบมือ 1 ครัง้
ข. กราบไม่แบมือ 3 ครัง้
ค. กราบแบมือ 1 ครัง้
ง. กราบแบมือ 3 ครัง้
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (สาระพระพุทธศาสนา)
คาชีแ้ จง : ให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ และตอบคาถามจากสถานการณ์ทกี่ าหนดให้
ข้อที่ 1 เรื่อง ศีล
เจ เป็ น เด็ ก ผู้ช ายคนหนึ่ ง ที่ ช่ื น ชอบกี ฬ าฟุ ต บอลเป็ น อย่ างมาก ความฝั น ของเจคื อ เป็ น
นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติของประเทศไทยให้ได้ ดังนัน้ เมื่อมีเวลาว่างหรือแม้แต่วนั หยุดเสาร์-อาทิตย์ เจ
ก็จะไปเตะฟุตบอลกับเพื่อนๆเสมอ จนในที่สดุ เจก็สามารถเป็ นนักฟุตบอลทีมชาติได้ แต่ยงั ไม่ได้ลง
เล่นเป็ นตัวจริง เนื่องจากเจเป็ นคนชอบใช้อารมณ์ และไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ ในการ
แข่งขันเจจึงคิดหาวิธีท่ีจะทาให้ตัวเองได้ลงเล่นเป็ นตัวจริงให้ได้ เค้าจึงวางแผนนายาถ่ายไปใส่ใน
อาหารให้เพื่อนๆที่ลงแข่งเป็ นตัวจริงกิน เพราะเจคิดว่าถ้าเพื่อนท้องเสีย ไม่สามารถลงแข่งได้ เจก็จะ
ได้ลงแข่งแทนเพื่อน แต่ความฝั นของเจก็ตอ้ งจบลง เพราะมีเพื่อนเห็นเจนายาถ่ายไปใส่ในอาหาร
เพื่อนจึงไปบอกกับโค้ช โค้ชจึงให้เจรับสารภาพว่าได้ทาจริงหรือไม่ แต่เจไม่ยอมรับสารภาพและยัง
โยนความผิดไปให้เพื่อนคนอื่นอีก โค้ชจึงตัดสินใจไปตรวจสอบจากกล้องวงจรปิ ด และพบว่าเจเป็ น
คนนายาถ่ายไปใส่ในอาหารจริงๆ เจจึงถูกคัดตัวออกจากทีมชาติทนั ที
1.1
1.2
ปั ญหา)

สถานการณ์ดงั กล่าว ก่อให้เกิดปัญหาใดบ้าง (การกาหนดประเด็นปั ญหา)
..................................................................................................................................
จากปัญหาที่พบ นักเรียนคิดว่ามีสาเหตุมาจากอะไรบ้าง (การวิเคราะห์สาเหตุของ

..................................................................................................................................
1.3 จากสถานการณ์ดงั กล่าว ให้นกั เรียนเสนอวิธีการแก้ไขปั ญหามาเป็ นข้อๆ (การเสนอ
วิธีการแก้ปัญหา)
..................................................................................................................................
1.4 จากข้อ 1.3 นักเรียนคิดว่าประโยชน์ท่จี ะได้รบั จากการแก้ปัญหาเป็ นอย่างไร
(การประเมินผลการแก้ปัญหา)
..................................................................................................................................
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ข้อที่ 2 เรื่อง อคติ 4
สมศรีมีลกู สาว 2 คน คนโตชื่อ มะลิ คนที่สองชื่อ พิกุล สมศรีนนั้ รักมะลิมาก เพราะมี
รู ปร่างหน้าตาและนิสัยเหมื อนนาง ส่วนพิกุลเป็ นหญิ งสาวที่หน้าตาสะสวย กิริยามารยาทดี
พูดจาไพเราะ และนา้ ใจงาม แต่พิกลุ ต้องทางานหนักเนื่องจากความลาเอียงของมารดา แต่ดว้ ย
ความมีนา้ ใจต่อคนอื่น ทาให้พิกุลได้รบั พรจากเทวดาให้มีดอกพิกุลทองร่วงออกมาจากปากทุก
ครัง้ ที่พูด เมื่อสมศรีรูเ้ รื่องก็เกิดความโลภ จึงได้บีบคัน้ ให้พิกุลพูดเพื่อเอาทองคา และให้มะลิไป
ขอพรจากเทวดาบ้าง แต่มะลิมีนิสยั หยาบช้าจึงได้รบั ผลตรงกันข้ามกับพิกุล พิกุลจึงถูกมารดา
ทาร้ายจนต้องหนีออกจากบ้าน
2.1

2.2
ปั ญหา)

สถานการณ์ดงั กล่าว ก่อให้เกิดปัญหาใดบ้าง (การกาหนดประเด็นปั ญหา)
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
จากปัญหาที่พบ นักเรียนคิดว่ามีสาเหตุมาจากอะไรบ้าง (การวิเคราะห์สาเหตุของ

..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
2.3 จากสถานการณ์ดงั กล่าว ให้นกั เรียนเสนอวิธีการแก้ไขปั ญหามาเป็ นข้อๆ (การเสนอ
วิธีการแก้ปัญหา)
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
2.4 จากข้อ 2.3 นักเรียนคิดว่าประโยชน์ท่จี ะได้รบั จากการแก้ปัญหาเป็ นอย่างไร
(การประเมินผลการแก้ปัญหา)
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
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ข้อที่ 3 เรื่อง ความซื่อสัตย์
คนหาฟื นคนหนึ่ งนั่งร้องไห้อยู่ริม ล าธาร เพราะท าขวานของตนเองตกลงไปในน ้า
เทพารักษ์สงสารจึงปรากฎกายช่วยเหลือ โดยครัง้ แรกงมขวานทองคา ครัง้ ที่สองงมขวานเงิน
ขึน้ มาให้ คนหาฟื นนัน้ เป็ นคนซื่อสัตย์จึงปฏิเสธว่า ไม่ใช่ขวานของตน จนเทพารักษ์งมขวาน
เหล็กขึน้ มา เขาจึงยอมรับ เทพารักษ์ตอบแทนความซื่อสัตย์ดว้ ยการมอบขวานทองคาและเงิน
ให้ดว้ ย เพื่อนบ้านคนหนึ่งทราบเรื่อง จึงเกิดความโลภ อยากได้ขวานทองคา จึงไปที่ลาธาร
และแกล้งทาขวานหล่น แต่ดว้ ยความไม่ซื่อสัตย์ เทพารักษ์จึงไม่ปรากฎกายให้เขาเห็น ทาให้
เขาไม่ได้ขวานทองคาหรือแม้กระทั่งขวานของตนเองคืน และเขาก็ไม่สามารถออกไปหาฟื นกับ
คนอื่นได้อีกเลย
3.1

3.2
ปั ญหา)

สถานการณ์ดงั กล่าว ก่อให้เกิดปัญหาใดบ้าง (การกาหนดประเด็นปั ญหา)
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
จากปัญหาที่พบ นักเรียนคิดว่ามีสาเหตุมาจากอะไรบ้าง (การวิเคราะห์สาเหตุของ

..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
3.3 จากสถานการณ์ดงั กล่าว ให้นกั เรียนเสนอวิธีการแก้ไขปั ญหามาเป็ นข้อๆ (การเสนอ
วิธีการแก้ปัญหา)
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
3.4 จากข้อ 3.3 นักเรียนคิดว่าประโยชน์ท่จี ะได้รบั จากการแก้ปัญหาเป็ นอย่างไร
(การประเมินผลการแก้ปัญหา)
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
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ข้อที่ 4 เรื่อง ความกตัญญู
มี แม่ ห มาออกลูกมาเป็ น คนสามคน เป็ น ผู้ห ญิ งทั้งหมด แม่ เลี ย้ งจนโตเป็ นสาวก็ มี
พระมหากษัตริยเ์ สด็จประพาสป่ า มาพบเข้าจึงนาไปเลีย้ งทัง้ สามคน โดยเอาคนโตเป็ นมเหสี
ส่วนน้องสาวสองคน ก็เลีย้ งไว้ในวัง ต่อมาได้มีคนมาขอทัง้ สองคนไปแต่งงานด้วย คนที่สองได้
กับคนรวย คนที่สามได้กับคนจน ต่อมาแม่หมาแก่ลงหากินไม่ไหว จึงเดินทางมาหาลูกสาวคน
กลาง ลูกสาวคนกลางกลัวสามีจะรูว้ ่าแม่เป็ นหมาจึงขับไล่ไป แม่หมาก็เสียใจก็ไปหาลูกสาวคน
โต ลูกสาวคนโตก็ขับไล่เอาไม้ตีจนบาดเจ็บ จากนัน้ ก็มาหาลูกสาวคนเล็ก ลูกสาวคนเล็กเห็น
แม่ก็จาได้ก็นาแม่มาอาบนา้ นามานอนฟูกแล้วก็บอกสามีว่า หมาตัวนีค้ ือแม่ของตน ฝ่ ายแม่ก็
เจ็บหนักก็เรียกลูกสาวมาแล้วบอกว่า ถ้าแม่ตายให้เอาแม่ใส่หีบไว้ 7 วัน 7 คืน แล้วเปิ ดหีบดู
ในที่สดุ แม่หมาก็ตาย จนครบ 7 วัน ลูกสาวคนเล็กก็เปิ ดหีบดู ปรากฏว่าภายในหีบมีเงินมีทอง
เต็มไปหมด พี่สาวทัง้ สองคน เมื่อรูข้ ่ าวก็ทาตามบ้าง โดยฆ่าหมานิลแต่ปรากฏว่าไม่มีเงิน มีแต่
ซากเน่าๆ พี่สาวสองคนก็จนลงๆ ทุกวัน จนไม่มีทรัพย์สมบัติเหลือติดตัวเลย เพราะไม่มีความ
กตัญญูต่อผูใ้ ห้กาเนิด
4.1

4.2
ปั ญหา)

สถานการณ์ดงั กล่าว ก่อให้เกิดปัญหาใดบ้าง (การกาหนดประเด็นปั ญหา)
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
จากปัญหาที่พบ นักเรียนคิดว่ามีสาเหตุมาจากอะไรบ้าง (การวิเคราะห์สาเหตุของ

..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
4.3 จากสถานการณ์ดงั กล่าว ให้นกั เรียนเสนอวิธีการแก้ไขปั ญหามาเป็ นข้อๆ (การเสนอ
วิธีการแก้ปัญหา)
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
4.4 จากข้อ 4.3 นักเรียนคิดว่าประโยชน์ท่จี ะได้รบั จากการแก้ปัญหาเป็ นอย่างไร
(การประเมินผลการแก้ปัญหา)
..................................................................................................................................
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