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วัตถุประสงค์  
	 	 วารสารพิฆเนศวร์สาร	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	 ตีพิมพ์และเผยแพร่บทความ
วิชาการและผลงานวิจัยเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและผล
งานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 ในสาขาศึกษาศาสตร์	 ภาษาศาสตร์	 รัฐศาสตร์	
การพัฒนาสังคม	 สาธารณสุขศาสตร์	 บริหารธุรกิจและสหวิทยาการทางด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์	 	 ของนักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษา	 สถาบันองค์กรต่างๆ	 รวมทั้งนัก
วิชาการอิสระทั้งภาครัฐ	 	 และเอกชน	 โดยมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้เผยแพร่ผลงานวิชาการที่มี
คุณภาพและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและเกิดประโยชน์ต่อสังคม	 ชุมชนท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ

เจ้าของ
	 มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่	202	ถนนช้างเผอืก	ต�าบลช้างเผอืก	อ�าเภอเมอืง	
	 จังหวัดเชยีงใหม่	50300	โทรศัพท์	053	885999	โทรสาร	053	885999

ที่ปรกึษา 
	 รองศาสตราจารย์	ดร.ประพันธ์		ธรรมไชย	 อธกิารบดมีหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.กมลณัฏฐ์		พลวัน	 คณบดบีัณฑติวทิยาลัย
บรรณาธกิาร
	 รองศาสตราจารย์สนทิ		สัตโยภาส

ผู้ช่วยบรรณาธกิาร
	 อาจารย์รจนกร		แบ่งทศิ
	 นางศริพิร	ประณต

พิฆเนศวร์สาร
วารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 1  เดือนมกราคม-มิถุนายน  2559

วารสารพฆิเนศวร์สาร มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่
ได้ผ่านการพจิารณาและรับรองคุณภาพวารสารให้อยู่ในฐานข้อมูล	Thai-Journal	Citation	Index	(TCI)
กลุ่มที่	2	สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	เป็นที่เรยีบร้อยแล้ว
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กองบรรณาธกิาร
	 	 ศาสตราจารย์เกยีรตคิุณ	ดร.มนัส		สุวรรณ	 มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
	 	 ศาสตราจารย์เกยีรตคิุณ	ดร.อนุรักษ์		ปัญญานุวัฒน์	 มหาวทิยาลัยเชียงใหม่
	 	 ศาสตราจารย์	เกยีรตคิุณ	สุรพล		ด�ารหิ์กุล	 มหาวทิยาลัยเชียงใหม่
	 	 รองศาสตราจารย์	ดร.อรรณพ		พงษ์วาท	 มหาวทิยาลัยเชียงใหม่
	 	 รองศาสตราจารย์ศริณิา		จติต์จรัส	 มหาวทิยาลัยศิลปากร
	 	 รองศาสตราจารย์นราวัลย์		พูลพพิัฒน์	 มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
	 	 รองศาสตราจารย์สนทิ		สัตโยภาส	 มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ชุตมิา		แสงเงนิ	 มหาวทิยาลัยมหิดล
	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.กมลณัฏฐ์	พลวัน	 มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
	 	 อาจารย์	ว่าที่ร้อยเอก	ดร.ขจร		ตรโีสภณากร	 มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
	 	 อาจารย์รจนกร		แบ่งทศิ	 มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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คณะกรรมการกลั่นกรอง (Peer Review)
 

	 	 บทความวจิยั	 บทความวทิยานพินธ์และบทความวชิาการทีต่พีมิพ์ในวารสารพฆิเนศวร์สาร
มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่	ได้รับการตรวจอ่านและแก้ไขจากผู้ทรงคุณวุฒิ	ดังรายนามต่อไปนี้

	 1.	 ศาสตราจารย์เกยีรตคิุณ	ดร.มนัส	สุวรรณ	 มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
	 2.	 รองศาสตราจารย์	ดร.เกตุมณ	ี		มากม	ี มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
	 3.	 รองศาสตราจารย์	ดร.วรีะศักดิ์			ชมภูค�า	 มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
	 4.	 รองศาสตราจารย์	ดร.สมเกตุ		อุทธโยธา	 มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
	 5.	 รองศาสตราจารย์	ดร.สมศักดิ์		ภู่วภิาดาวรรธน์	 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
	 6.	 รองศาสตราจารย์	ดร.ชูชพี		พุทธประเสรฐิ	 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
	 7.	 รองศาสตราจารย์	ดร.ฉันทนา		จันทร์บรรจง	 มหาวทิยาลัยนเรศวร
	 8.	 รองศาสตราจารย์	ดร.เฉลมิชัย		ปัญญาด	ี มหาวทิยาลัยแม่โจ้
	 9.	 รองศาสตราจารย์	ดร.ก�าชัย		อนันตสุข	 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
	 10.	 รองศาสตราจารย์ศรวีไิล		พลมณ	ี มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
	 11.	 รองศาสตราจารย์สมหมาย		เปรมจติต์	 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
	 12.	 รองศาสตราจารย์สมโชต	ิ	อ๋องสกุล	 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
	 13.	 รองศาสตราจารย์สนทิ		สัตโยภาส	 มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
	 14.	 รองศาสตราจารย์นราวัลย์		พูลพพิัฒน์	 มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
	 15.	 รองศาสตราจารย์สุเทพ		พงศ์ศรวีัฒน์	 มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
	 16.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อุไรวรรณ		หาญวงศ์	 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
	 17.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ชวศิ		จติรวจิารณ์	 มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
	 18.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เสรมิศักดิ์		พงษ์เมษา	 มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
	 19.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ไกรศร		ลักษณ์ศริ	ิ มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
	 20.	 อาจารย์	ดร.สุพนิ		ฤทธิ์เพ็ญ	 โรงเรยีนสารภวีทิยาคม
  

	 	 บทความที่น�ามาตีพิมพ์	 กองบรรณาธิการจะตรวจสอบเป็นขั้นแรก	 แล้วจัดให้มีคณะ
กรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง	(Peer	Review)	และประเมนิบทความตามเกณฑ์และแบบฟอร์ม
ที่ก�าหนด
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บทบรรณาธกิาร

	 พฆิเนศวร์สารฉบับนี้	ประกอบด้วยบทความ	12	เรื่อง	เกี่ยวข้องกับอาเซยีน	ด้านพระพุทธ
ศาสนา	ด้านภาษาไทยและการประเมนิและการวจิัยการศกึษา
	 บทความเรือ่งแรก	เป็นบทความเกยีวกบัอาเซยีน	เรือ่ง	“ระดบัความเข้าใจประชาคมอาเซยีน
และความคดิเหน็เกีย่วกบัการใช้สญัญามาตรฐาน	FIDIC	ของวศิวกรรุ่นใหม่ในอตุสาหกรรมก่อสร้าง”	
	 บทความเรื่องที่	2-5	เ	ป็นบทความด้านพระพุทธศาสนา	คอื	“การจัดการเรียนรู้พระพุทธ
ศาสนาโดยพุทธวิธีบูรณาการ”	 “กระบวนการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมเชิงพุทธของโรงเรียน 

วัดท่าตุ้ม	 อ�าเภอป่าซาง	 จังหวัดล�าพูน”	 “การศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ปัญหา 

การบรรพชาอุปสมบทของคณะสงฆ์	ภาค	7”	และ	“ศักยภาพการบรรลุธรรมของปฏิสนธิวิญญาณ
สัตว์ในพระพุทธศาสนา”
	 ส�าหรับบทความเรื่องที่	 6	จะเกี่ยวกับภาษาไทย	 เรื่อง	 “การศกึษาโครงสร้างและบทบาท
หน้าทีท่างสงัคมทีเ่กีย่วกบัความเชือ่และพธิกีรรมเจ้าหลวงค�าแดง	อ�าเภอเชยีงดาว	จงัหวัดเชยีงใหม่”
	 บทความเรื่องที่	 7-9	 เป็นกลุ ่มการประเมินและการวิจัยการศึกษา	 ได้แก่	 เรื่อง	 
“การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการเอาชนะอุปสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 
สังกัดกรุงเทพมหานคร	 ที่มีรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูต่างกัน”	 “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
บรรยากาศในโรงเรียนและบรรยากาศในครอบครัวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร”	 และ	 “การใช้กระบวนการเรียนรู้ 
แบบร่วมมือกันพัฒนาความสามารถในการด�าเนินการงานวิจัยในชั้นเรียน	 ของนักศึกษา 
ฝึกประสบการณ์วชิาชพีครูในโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่”		
	 ส่วนบทความเรื่องที่	 10	 เป็นบทความสาขาวิชาภาษาไทย	 เรื่อง	 “การสร้างหนังสือเสริม
ประสบการณ์ภาษาไทย	เรื่อง	เทศกาลส�าคัญของจนี”	
	 บทความเรือ่งที	่11-12	เรือ่ง	“การพัฒนารูปแบบการนเิทศแบบเพือ่นชว่ยเพือ่นแกอ่าจารย์
โรงเรียนสาธิต	 แผนกอนุบาล	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่”	 และ	 “การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
ท้องถิ่นของประชาชน	:	ศกึษาเฉพาะกรณตี�าบลช้างเผอืก	อ�าเภอเมอืง	จังหวัดเชยีงใหม่”
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การจัดการเรยีนรู้พระพุทธศาสนาโดยพุทธวธิบีูรณาการ
Learning Management on Buddhism Through Integrated

Buddhist Methods

ศรไีพร	จันทร์เขยีว1	,		Sriprai	Chankhiaw1			

โรงเรยีนวัดช่างเคี่ยน	91/9	หมู่ที่	1	ถนนห้วยแก้ว	บ้านช่างเคี่ยน	ต�าบลช้างเผอืก	อ�าเภอเมืองเชยีงใหม่
จังหวัดเชยีงใหม่	50000

Changkien	School,		91/9	M.1,		Huay	Kaew	Road,		Ban	Changkien,		Chang	Phuak		Sub-District,
Muang	Chiang	Mai	District,		Chiang	Mai		50000

บทคัดย่อ

	 การวจิัยเรื่อง	“การจัดการเรยีนรู้พระพุทธศาสนาโดยพุทธวธิบีูรณาการ”	มีวัตถุประสงค์	
3	 ประการ	 คือ	 1)	 เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพหน่วยการเรียนรู้เรื่องหลักธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต	
ด้วยแนวคิดตะวันตกกับพุทธวิธี	 2)	 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนโดยวิธีสอน
พุทธวิธีบูรณาการกับ	 วิธีสอนแบบปกติ	 รายวิชาพระพุทธศาสนา	 ส	 22101	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	
โรงเรยีนวัดช่างเคี่ยน	จังหวัดเชยีงใหม่		และ	3)	เพื่อศกึษาความคดิเห็นของนักเรยีนกลุ่มทดลองที่มี
ต่อการจดัการเรยีนการสอนหน่วยการเรยีนรู้เรือ่งหลกัธรรมเพือ่พฒันาชวีติ	โดยวธิกีารสร้างหน่วย	
การเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเรื่องหลักธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต	 น�าหน่วย	
การเรียนรู้ไปใช้จัดการเรียนรู้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง	 2	 กลุ่ม	 กลุ่มทดลองใช้วิธีสอนพุทธวิธ	ี
บูรณาการและกลุ่มควบคุมใช้วิธีสอนแบบปกติ	 มีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนทั้ง	 2	 กลุ่ม	
เปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม		ผลการวจิัยพบว่า
	 1)	 ผลการหาประสทิธภิาพของหน่วยการเรยีนรู้เรือ่งหลกัธรรมเพือ่พัฒนาชวีติด้วยแนวคดิ
ตะวันตกกับพุทธวธิ	ีมปีระสทิธภิาพ	E/1E2	 เท่ากับ	90.91/87.60	ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้	คอื	
80/80		2)	ผลการเปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปีที่	2	โรงเรียน	
วัดช่างเคีย่น	จงัหวัดเชยีงใหม่ทีเ่รยีนโดยวธิสีอนพุทธวธิบูีรณาการกบัวธิสีอนแบบปกต	ิพบว่า	นักเรยีน
กลุม่ทดลอง		ชัน้มัธยมศกึษาปีที	่2/1	ทีเ่รยีนโดยวธิสีอนพุทธวธิบูีรณาการ	มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ก่อนเรยีน	คดิเป็นร้อยละ	46.50	และหลังเรยีน	คดิเป็นร้อยละ	87.60	แสดงว่า	มีผลสัมฤทธิ์ทาง	
การเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่า			ก่อนเรยีนคดิเป็นร้อยละ	41.10	เมือ่เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
โดยวิธีสอนพุทธวิธีบูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2/1	 (กลุ่มทดลอง)	 กับวิธีสอนแบบ
ปกต	ินักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปีที	่2/2	(กลุม่ควบคุม)	พบว่า	กลุม่ทดลองมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงู
กว่ากลุ่มควบคุมคดิเป็นร้อยละ	20.40	และมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ	

1	 อาจารย์	ดร.	สาขาวชิาพระพุทธศาสนา	หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบีัณฑติ		คณะพุทธศาสตร์

พ.
ซสี
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ทางสถิติที่	 .01	 และ	 3)	 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่มทดลองพบว่านักเรียนมี	
ความคดิเห็นที่มตี่อการเรยีนรู้วชิาพระพุทธศาสนาโดยวธิสีอนพุทธวธิบีูรณาการในภาพรวม	ระดับ
เห็นด้วยอย่างยิ่ง	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.57	 ในเรื่องการใช้นิทานชาดกประกอบการเรียนรู้	 กิจกรรม	
การเรียนรู้พุทธวิธีบูรณาการท�าให้เกิดการคิดอย่างมีเหตุผลและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา	
น�าไปใช้แก้ปัญหาในชวีติและสังคมได้

ค�าส�าคัญ : 		การจัดการเรยีนรู้,	การบูรณาการ,	พระพุทธศาสนา

ABSTRACT

	 The	 research	 “	 Buddhism	 Learning	Management	 Through	 Integrated	 	 Buddhist		
Methods”	with	3	objectives:	(1)	to	construct	an	agency	learning	principles	to	improve	the	lives	of	
the	Western	Buddhist	(2)	to	the	achievement	of	the	learning	by	teaching	Buddhism	integrated	
with	traditional	teaching	methods.	Buddhism	Course	21103	Grade	2	Wat	Chang	Kian.	Chiang	
Mai	(3)	the	extent	of	the	experimental	group	on	the	teaching	principle	Social	Learning	for	Life.	
Results	were	as	follows:
	 Eficiency	of	learning	principles	to	develop	a	Buddhist	way	of	life	with	a	Western	concept.	
Effective	E1	/	E2	at	90.91	/	87.60,	which	is	higher	than	a	predetermined	threshold	is	80/80.
	 Achievement	of	students	at	 the	 two	schools	Chang	kian.	Chiang	Mai’s	 learning	by	
teaching	Buddhism	 integration.	 (Social	 learning	principles	 for	 Life)	with	 the	usual	approach,			
the	method	of	the	Buddhist	teachings	integrated	approach	for	Grade	2/1	students	(experimental	
group)	has	a	irst-class	achievement	as	a	percentage.	46.50	and	87.60	per	cent	of	the	study	
show	that	there	is	an	achievement.	Were	higher	than	the	previous	41.10	percent	compared	
student	achievement	by	teaching	Buddhism	to	integrate	students	at	2/1	(experimental	group)	
with	 traditional	 teaching	methods.	 Students	 2/2	 (control)	 showed	 that	 the	 experimental	
group	had	higher	achievement	than	the	control	group	was	20.40	percent.	The	achievement		
signiicantly	different	statistically.	01.
	 The	opinions	of	the	students	showed	that	students’	opinions	on	learning	by	teaching	
Buddhism	Buddhist	integrated	in	the	overall	level	strongly	agree.	With	an	average	of	4.57	on	
the	use	Fables	of	learning.	Buddhist	learning	activities	integrated	cause	to	think	rationally	and	
Buddhist	principles	applied	to	solve	problems	in	life	and	society.

Keywords  :	Learning	Management,	Integration,	Buddhism
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บทน�า
	 การศกึษาถอืเป็นหวัใจส�าคัญของการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพสมบูรณ์
ทัง้ทางด้านร่างกาย	จติใจ	อารมณ์	 สังคมและ
สตปัิญญา	อกีทัง้สามารถด�ารงชวีติอยู่ในสงัคม
อย่างมคีวามสขุ		การศกึษาของไทยซึง่มแีนวคดิ
ทางพระพุทธศาสนาเป็นพื้นฐาน	มหีลักค�าสอน
ของพระพุทธศาสนาที่สามารถปรับประยุกต์
ใช ้กับการศึกษาได้อย่างเหมาะสม	 ทุกยุค	
ทุกสมัยเพราะมีลักษณะเป็นอกาลิโกและ
ยกย่องว่าการศกึษาเป็นวถิชีวีติ	เป็นการเรยีนรู้
ตลอดชวีติ	(Life	-long	Education)	โดยเริ่มการ
สอนเน้นไปที่ปัจเจกบุคคลเป็นอันดับแรก	 เช่น			
การสอนตามระดับความสามารถของสติ
ปัญญา	 ความแตกต่างตามจริตของบุคคล	
ซึ่ งจากการศึกษาพุทธวิ ธี สอนใน คัมภี ร 	์
พระไตรปิฎกพบว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นบรม
ครูเอกของโลก	 พระองค์ทรงใช้พุทธวิธีสอน
หลายวิธี	 	 เช่น	 	 แบบบรรยาย	 แบบสนทนา
แบบตอบป ัญหา	 แบบวางกฎข ้อ บัง คับ
การยกอุทาหรณ์	 การเล ่านิทานประกอบ	
การเปรียบเทียบด้วยข้ออุปมา	 การใช้อุปกรณ์
การสอน	 การท�าเป็นตัวอย่าง	 การเล่นภาษา	
เล่นค�า	การปฏบัิตริายบุคคล	การลงโทษและให้
รางวัล	รวมทัง้วธิแีก้ปัญหาเฉพาะหน้า		เป็นต้น	
ทีพ่ระพุทธองค์ทรงใช้สอนในสมัยพุทธกาลและ
ได้รับความส�าเร็จในงานสอนนี้เป็นอย่างดเียีย่ม
ตามจุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา
	 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง
ชาต	ิพ.ศ.	2542	และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ	(ฉบับที่	2)
พ.ศ.2545	 มาตราที่	 4	 ระบุว่าการศึกษาเป็น	
กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงาม	
ของ บุคคลและสั งคมโดยการถ ่ ายทอด	
ความรู้	 การฝึก	การอบรม	 เพื่อความก้าวหน้า
ทางวิชาการ	 สร้างองค์ความรู้สู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต	 ส่วนมาตราที่	

22-23	 ระบุว่าการจัดการศึกษาต้องยึดผู้เรียน
เป็นส�าคัญทัง้การศกึษาในระบบและนอกระบบ
ต้องเน้นกระบวนการเรียนรู้และบูรณาการ	
ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและเน้น
ความรู้คู่คุณธรรม	 (ส�านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาแห่งชาต	ิส�านักนายกรัฐมนตร	ี2545)
	 โรงเรยีนวัดช่างเคีย่น	เป็นสถานศกึษา
ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานรูปแบบเรียนรวมใน
ชั้นเรียนมีนักเรียนที่มีความรู้	 ความสามารถที่
แตกต่างกนัและมจีดัการเรยีนการสอนพระพุทธ
ศาสนาในโรงเรยีน	ดงันัน้จงึมกีารจดัการเรยีนรู้
แบบบูรณาการพุทธวิธีสอดคล้องกับความคิด
เห็นของนักวิชาการหลายท่าน	 เช่น	 พระพรหม
คุณาภรณ์	 (ป.อ.ปยุตฺโต)	พระธรรมโกศาจารย์	
(ประยูร	 ธมฺจิตโต)	 แสง	 จันทร์งาม	 ดวงกมล	
สินเพ็ง	 ทิศนา	 แขมมณี	 ได้ให้ความเห็นว่า	
การจัดการเรียนรู ้แบบบูรณาการ	 เป็นวิธี
สอนที่ดีที่สุดในสมัยปัจจุบันที่ควรน�ามาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนนักเรียนในโรงเรียน	
ที่สนองความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ดีและ	
มีความเหมาะสมกับป ัญหาชีวิตนักเรียน	
ที่เกิดขึ้น	 สามารถน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้เป็น
ประโยชน์ในชวีติจรงิได้		
	 จากปรากฏการณ์ดังกล่าว	 ผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะน�าเอาพุทธวิธีสอนในพระไตรปิฎก	
ที่พระพุทธเจ้าทรงใช้วิธีสอนแบบบูรณาการ
มาแล้วตั้งแต่สมัยพุทธกาลและพระองค์ทรงได้
รับความส�าเร็จจากการสอนเป็นอย่างดีเยี่ยม		
โดยวิธีการน�าเอาพุทธวิธีสอนมาบูรณาการกับ
การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ
โดยใช้เทคนคิ	Backward	Design	ซึง่เป็นแนวคดิ
วิธีสอนของตะวันตกของ	 Grant	Wiggins	 และ	
Jay	McTighe	 มาผสมผสานกับแนวคิดพุทธวิธี
สอนธรรมตะวันออกของพระพุทธเจ้า	 เพื่อน�า
ผลจากการศกึษาวจิยัมาปรับประยุกต์ใช้ส�าหรับ
การพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่
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สมบูรณ์และเป็นคนด	ีเป็นคนเก่งและมคีวามสขุ
ในสังคมไทยและสังคมโลก

วัตถุประสงค์ของการวจิัย
	 1.		 เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพ
หน่วยการเรยีนรู้เรือ่งหลกัธรรมเพือ่พัฒนาชวีติ
ด้วยแนวคดิตะวันตกกับพุทธวธิ	ี												
	 2.		 เพื่ อ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่เรียนโดยวิธีสอนพุทธวิธีบูรณา
การกับวิธีสอนแบบปกติ	 รายวิชาพระพุทธ
ศาสนา	ส	22101	ชัน้มัธยมศกึษาปีที่	2	โรงเรยีน
วัดช่างเคี่ยน	จังหวัดเชยีงใหม่		
	 3.		 เพื่ อศึกษาความคิด เห็นของ
นักเรียนกลุ่มทดลองที่มีต่อการจัดการเรียน
การสอนหน่วยการเรียนรู้เรื่องหลักธรรมเพื่อ	
พัฒนาชวีติ
	

วธิดี�าเนนิการวจิัย 
	 กระบวนการศกึษาวจิยัครัง้นี้ใช้วธิวีจัิย
เชงิเอกสาร	(Documentary	Research)	และวิจัย
เชงิทดลอง	(Experimental	Research)	โดยใช้รูป
แบบการทดสอบก่อนและหลังเรียน	 (Pre-test	
Post-test	Design)	ได้ก�าหนดวธิดี�าเนนิการวิจัย
ออกเป็น	5	ขัน้ตอน	ดังนี้

	 ข้ันตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารต�ารา
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
	 ได ้ท�าการวิจัยความรู ้ บูรณาการ
แนวคดิ	ทฤษฎ	ีคัมภรี์พระไตรปิฎกและงานวจิยั
ที่เกี่ยวข้องจากเอกสารต�าราเพื่อน�าองค์ความ
รู้ทั้งหมดที่ได้มาประมวลเป็นองค์รวม	 เพื่อใช้	
เป็นความรู้และแนวทางในการวิจัยให้ถูกต้อง
และมีคุณภาพ	 ดังกรอบแนวคิดของการวิจัย
ดังนี้	
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การจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาโดยพุทธวิธีบูรณาการ

งานวิจัยเอกสาร งานวิจัยเชิงทดลอง

1. แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการ
1.1 พุทธวิธีสอนของพระพุทธเร้า
1.2 หลักการเลือกกลุ่มคนที่ระสอนของ

พระพุทธเจ้า

1.3 พุทธวิธีการสอบแบบต่าง ๆ
1.4 หลักธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต

เช่น อริยสัร 4 (ขันธ์ 5 ตัณหา 3 สุข 2

ดรุณธรรม 6) อบายมุข 6

ทิฎฐธัมมิกัตถะประโยชน์ 4 ทิศ 6

มิตรแท้ มิตรเทียม บุญกิริยาวัตถุ 10

3. ออกแบบและพัฒนาหน่วยการเรียนรู้
เรื่อง หลักธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต
ในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาพระพทธศาสนา

3.1 สร้างหน่วยการเรียนรู้และแผนการ

จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการอิงมาตรฐาน
A . S'ทีเน้นกระบวนการคิด รำนวน 9 แผน

เวลารำนวน 18 ชั่วโมง

3.2 นำหน่วยการเรียนรู้

ไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง

2. ความหมายการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
3. แนวคิด/รูปแบบ/ลักษณะการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
4. การออกแบบจัดการเรียนรู้เทคนิค Backward Design

5. การสร้างหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการพระพุทธศาสนา

6. พ.ร.บ.การศึกษาชาติ พ.ศ. 2542 /

หลักสตรสังคมศึกษา พ.ศ. 2551

*
3/

ทดสอบก่อนเรียนทัง 2 กลุ่ม

>

จัดการเรียนรู้โดยใช้หน่วยการเรียนรู้
กลุ่มทดลอง วิธีสอนพุทธวิธีบูรณาการ

/กลุ่มควบคุมวิธีสอนแบบปกติ

->
3/

ทดสอบหลังเรียนทัง 2 กลุ่ม

*
๙

การเปรียบเทียบผลสัมถุทธ
กล่มทดลองกับกล่มควบคม

5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

- สรุปผลการวิจัย
- ข้อเสนอแนะ

4

4. ผลสัมถุทธของการใช้หน่วยการเรียนรู้
พระพุทธศาสนา กรณีศึกษาโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ร
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 ขั้นตอนที่ 2 ก�าหนดประชากรและ
กลุ่มเป้าหมาย
	 เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย
เชิงทดลอง	 ผู ้วิจัยได ้ ใช ้ รูปแบบการวิจัย	
(Research	 Design)	 แบบทดสอบสองกลุ ่ม	
(Pre-test	 Post-test	 Design)	 คือเป็นการ
ทดลองที่ต้องสุ ่มตัวอย่างจากประชากรที่ได้
มาจากวิธีการสุ่มอย่างง่าย	 (Simple	 random	
sampling)โดยการจับสลาก	 แล้วแบ่งเป็นสอง
กลุ่ม	 โดยที่กลุ่มหนึ่งใช้นวัตกรรม	 และอีกกลุ่ม
หนึ่งไม่ใช้นวัตกรรม	มีการวัดผลก่อนเรียนและ
หลังเรยีนด้วยเครื่องมอืชุดเดยีวกัน
	 กลุ่มเป้าหมาย	แบ่งเป็น	2	กลุ่มคอื
							 กลุ่มทดลอง	ได้แก่	นักเรยีนชัน้มัธยม
ศึกษาปีที่ 	 2/1	 จ�านวน	 25	 คน	 โรงเรียน
วัดช่างเคี่ยน
	 กลุ่มควบคุม	ได้แก่	นักเรยีนชัน้มัธยม
ศึกษาปีที่ 	 2/2	 จ�านวน	 25	 คน	 โรงเรียน															
วัดช่างเคี่ยน

									ขั้นตอนที่ 3 ก�าหนดและสร้างเครื่อง
มอืเก็บข้อมูล
	 เครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บข้อมูล	
	 1.	 เครื่องมือที่ใช้กับกลุ่มทดลองมี
ดังนี้
	 	 1)		 แผนการจั ดการ เรี ยน รู ้
พระพุทธศาสนาซึ่งสอนด้วยวิธีสอนพุทธวิธี
บูรณาการ	จ�านวน	9	แผน																																
	 	 2)		 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่องหลักธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต	
จ�านวน	40	ข้อ
	 	 3)		 แบบสอบถามความคิดเห็น
นักเรียนที่มีต ่อการจัดการเรียนรู ้พระพุทธ
ศาสนาโดยวิธีสอนพุทธวิธีบูรณาการ	 จ�านวน	
1	ชุด	20	ข้อ

	 2.	 เครื่องมือที่ใช้กับกลุ่มควบคุมมี
ดังนี้
															 1)		 แผนการจั ดการ เรี ยนรู ้
พระพุทธศาสนาซึ่งสอนด้วยวิธีสอนแบบปกต	ิ
จ�านวน	9	แผน																													
											 	 2)	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่องหลักธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต	
จ�านวน		40	ข้อ
									
	 ข้ันตอนที ่4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล
										 1.	 การเกบ็รวบรวมข้อมูลในงานวจิยั
เอกสาร	ผู้วจิัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
โดยรวบรวมข้อมูลจากคัมภีร์พระไตรปิฎก	
อรรกถา	 ฎีกา	 ข้อมูลจากระบบเครือข่าวสาร
สนเทศ	 (Internet)	 คัมภีร์	 ต�าราทางพระพุทธ
ศาสนา	 เอกสารงานวิจัยอื่นๆที่ เกี่ยวข ้อง	
น�าข้อมูลที่ได้รวบรวมมาวิเคราะห์	 แยกแยะ	
ตามประเด็นศึกษาที่ได้ก�าหนดไว้ตามกรอบ
แนวคิด	 5	 ประเด็นคือประเด็นที่	 1	 หลักการ
สอนและพุทธวิธีสอนหลักธรรมในพระพุทธ
ศาสนา	ประเด็นที่	 2	 หลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การแก้ปัญหาชวีติ	ประเดน็ที	่3	การจดัการเรยีน
รู้แบบบูรณาการ	 	 ประเด็นที่	 4	 การออกแบบ
การจัดการเรียนรู้เทคนิค	 Backward	 	 Design	
และประเด็นที่	 5	 การสร้างหน่วยการเรียนรู้
บูรณาการ	สังเคราะห์ข้อมูล	เพื่อเขยีนงานวิจัย
แปความหมายจากข้อมูลหลักฐานและเอกสาร	
ค้นหาค�าตอบอย่างมีขั้นตอน	 น�าเสนอผลที่
ได้จากการวิจัย	 โดยน�ามาบูรณาการเป็นองค์
ความรู้ใหม่และจดัท�าเป็นรูปเล่มเพือ่รายงานผล	
การวจิัยเชงิพรรณนา
	 2.	 การเกบ็รวบรวมข้อมูลในการวจิยั
เชงิทดลอง		
	 	 2.1		การเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่ม
ทดลองในการวจิัย
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	 การด�าเนินการวิจัยได้ด�าเนินการ
ทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
ตามรายละเอียด	 	 คือ	 	 ได้ปฏิบัติการสอน
ตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนพุทธ
วิธีบูรณาการเรื่องหลักธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต	
จ�านวน	 9	 แผนการเรียนรู ้ไปทดลองใช้กับ
นักเรียนทีละแผน	 จัดการเรียนรู ้แผนการ
จัดการเรยีนรู้ละ	2	ชั่วโมง	รวมเวลา	18	ชั่วโมง	
ตามขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้ที่ก�าหนด
ไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้	 จนครบ	 9	 แผน
เรียบร้อยแล้ว	 ให้นักเรียนท�าแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 จากนั้นน�าคะแนน
ที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีนโดยใช้ดชันปีระสทิธผิลค�านวณหาค่าเฉลีย่	
ส ่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 ค ่าสัมประสิทธิ์	
การกระจาย	 การทดสอบค่าที	 (t-test)	 และ
หาค่าร้อยละเพือ่น�าไปเทยีบกบัเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านผู้เรยีนของโรงเรยีน
	 	 2.2		การเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่ม
ควบคุมในการวจิัย		
	 การเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนกลุ่ม
ควบคุม	 โดยจัดการเรียนการสอนตามขั้นตอน
ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ก�าหนดไว้
ในแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ
ปกติเรื่องหลักธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต	 จ�านวน		
9	แผนการเรยีนรู้ไปใช้สอนกบันักเรยีนทลีะแผน	
แผนการจัดการเรียนรู้ละ	 2	 ช่ัวโมง	 รวมเวลา	
18	 ช่ัวโมง	 ตามขั้นตอนของกิจกรรมการเรียน
รู้ที่ก�าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้	 จนครบ	
9	 แผนแล้ว	 ให้นักเรียนท�าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน	 น�าคะแนนที่ได้ทั้งหมด
มาวิเคราะห์ความก้าวหน้าทางการเรียนโดยใช้
ดัชนีประสิทธิผลค�านวณหาค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน	 การทดสอบค่าที	 (t-test)	 และ	
หาค ่าร ้อยละ	 เพื่อน�าไปเทียบกับเกณฑ์
มาตรฐานด้านผู้เรยีนของโรงเรยีน

 ขั้นตอนที่ 5 การวเิคราะห์ข้อมูล
	 การวิ เคราะห ์ข ้อมูลวิจัยเอกสาร
ผู้วิจัยได้ด�าเนินการ	 ดังนี้	 ได้วิเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับพุทธวิธีสอนในพระพุทธศาสนาและ
การจัดการเรียนรู ้แบบบูรณาการ	 ด้วยวิธี
พรรณนาวเิคราะห์	(Descriptive	Analysis)	ส่วน
การวเิคราะห์ข้อมูลวจิยัเชงิทดลอง	ได้วเิคราะห์
หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (S.D.)	
ทดสอบค่าที	 (t-test)	 ใช้โปรแกรมวินโดว์	
(SPSS	For	windows)	วเิคราะห์หาความเชื่อมั่น
ของข ้อสอบ	 โดยใช ้ โปรแกรมวิ เคราะห ์
ข้อสอบชื่อ	 EVANA	 403	 ซึ่งเป็นการวิเคราะห์
ข้อสอบรายข้อ	หาค่า	 IOC	ส่วนการหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องของข้อสอบกับจุดประสงค์	
การเรียนรู้และการตรวจสอบคุณภาพหน่วย	
การเรียนรู้เรื่องหลักธรรมเพื่อพัฒนาชีวิตและ
หาค่าประสิทธิภาพของหน่วยการเรียนรู้เรื่อง
หลักธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต	 โดยใช้สูตร	 E1/E2	
ก�าหนดให้เกณฑ์ประสิทธิภาพ	 E1/E2	 เท่ากับ	
80/80	 จากนั้นได้วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนาโดย
ใช้พุทธวธิบีูรณาการ

ผลการวจิัย
	 1. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์
ข้อที่ 1 พบว่า
	 ผลการหาประสิทธิภาพของหน่วย
การเรียนรู้เรื่องหลักธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต
ด้วยแนวคิดตะวันตกกับพุทธวิธี	 ชั้นมัธยม
ศกึษาปีที	่2	โรงเรยีนวัดช่างเคีย่น	ส�านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่	 เขต	 1	
พบว่า	มปีระสทิธภิาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้
คอื	80/80	โดยมคีะแนนระหว่างเรียนได้เท่ากับ	
90.91	 คะแนนหลังเรียนได้เท่ากับ	 87.60	 (E1/
E2	 เท่ากับ	 90.91/87.60)	 จึงสรุปได้ว่าหน่วย
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การเรียนรู ้ เรื่องหลักธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต		
มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้	 สามารถ
น�าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้	 เพราะ
การสร้างหน่วยการเรียนรู้เรื่องหลักธรรมเพื่อ
พัฒนาชวีติ	เน้นการทดลองและการพัฒนาทีไ่ด้
มกีารหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนและการหาประสิทธิภาพของ
หน่วยการเรยีนรู้เรือ่งหลกัธรรมเพือ่พัฒนาชวีติ	
จ�านวน	 3	 ครั้งคือทดลองหนึ่งต่อหนึ่ง	 ทดลอง
กับกลุ่มเล็กและการทดลองภาคสนาม	ซึ่งหลัง
การทดลองครั้งที่	 2	 ผู้วิจัยได้มีการปรับปรุง
และพัฒนา	 หน่วยการเรียนรู้เรื่องหลักธรรม	
เพื่อพัฒนาชีวิตให ้มีประสิทธิภาพมากขึ้น		
ดังนั้นเมื่อน�าหน่วยการเรียนรู้เรื่องหลักธรรม
เพื่อพัฒนาชีวิตน�าไปใช้กับกลุ ่มทดลองจริง		
จึงส่งผลให้หน่วยการเรียนรู้เรื่องหลักธรรม	
เพื่อพัฒนาชวีติมปีระสทิธภิาพสูง
	 2. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์
ข้อที่ 2 พบว่า
		 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของ
นักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้เรียนโดยวิธีสอน
พุทธวิธีบูรณาการกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนกลุ่มควบคุมโดยใช้วิธี
สอนแบบปกต ิ ในรายวชิาพระพุทธศาสนา  
ส 22101 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 หน่วย 
การเรียนรู้ เรื่องหลักธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต	
พบว่า
	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยวิธี
สอนพุทธวิธีบูรณาการ(หน่วยการเรียนรู้เรื่อง
หลักธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต)ของนักเรียนชั้น
มัธยมศกึษาปีที่	2/1	(กลุ่มทดลอง)	มผีลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย	 18.60	
(ร้อยละ	46.50)	และหลังเรยีน	มคีะแนนเฉลี่ย	
35.04	 (ร้อยละ87.60)	 แสดงว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนหลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีน

	 ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยวิธี
สอนแบบปกต(ิหน่วยการเรยีนรู้เรื่องหลักธรรม
เพื่อพัฒนาชีวิต)ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา	
ปีที่	 2/2	 (กลุ่มควบคุม)	 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย	 18.48	 (ร้อยละ	
46.20)	 และหลังเรียน	 มีคะแนนเฉลี่ย	 26.88	
(67.20)	 แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรยีนสูงกว่า		ก่อนเรยีน
	 ผลการ เปรี ยบ เที ยบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนโดยการทดสอบท	ี (t–test)	พบว่า	
นักเรียนที่เรียนจากวิธีสอนพุทธวิธีบูรณาการ	
(หน่วยการเรียนรู้เรื่องหลักธรรมเพื่อพัฒนา
ชวีติ)	และนักเรยีนที่เรยีนด้วยวธิสีอนแบบปกติ		
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันอย่าง
มนีัยส�าคัญทางสถติทิี่	.01
	 3. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์
ข้อที่ 3 พบว่า
	 ผลการศึกษาความคิด เห็ นของ
นักเรียนกลุ่มทดลองที่มีต่อการจัดการเรียน
การสอนวิชาพระพุทธศาสนาโดยพุทธวิธี
บูรณาการพบว่า	ในภาพรวมนักเรียนมีความ
คิดเห็น	 ระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง	 (มีค่าเท่ากับ	
4.57)	 ในเรื่องการใช้นิทานชาดกประกอบ
การเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้พุทธวิธีบูรณา
การท�าให้เกิดการคิดอย่างมีเหตุผลและหลัก
ธรรมทางพระพุทธศาสนาสามารถน�าไปใช้แก้
ปัญหาในชีวิตและสังคมได้	 ด้วยการประยุกต์
หลักธรรมน�ามาพัฒนาคุณภาพชีวิต	 เพื่อ
ท�าให้เกิดประโยชน์สุขแก่ตนเอง	 ผู ้อื่นและ
สังคม	 ดังนั้นจึงกล ่าวได ้ว ่าทางรอดของ
พระพุทธศาสนา	คือ	พุทธวธิบูีรณาการน่ันเอง	
ดังแผนภูมติ่อไปนี้



พิฆเนศวร์สาร ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2559 23

แผนภูมทิี่ 1  รูปแบบการสอนแบบบูรณาการพระพุทธศาสนาที่มปีระสิทธิภาพ 
Best Model Integrations Teaching Buddhist Methods

ทฤษฎีตะวันตก
1. ทฤษฎีการรัดการเรียนรู้

แบบบูรณาการ
2. การออกแบบการจัดการเรียนรู้
โดยเทคนิค Backward design

3. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
1. การมองมนุษย์เป็นเอกัตบุคคล

‘สกฝนอบรม เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
2. ความคิดพื้นฐานของมนุษย์ที่

แตกต่างกัน

3. วิธีการสอน (พุทธวิธี)
4. หลักอริยสัร 4

5. ขันธ์ 5

6. ตัณหา 3

7. สุข 2

8. ดรุณธรรม 6

9. อบายมุข 6

10. ทิศ 6

11. ทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน์ 4

12. มิตรแท้ มิตรเทียม
13. บุญกิริยาวัตถุ 10

>
การบูรณาการ 4

รูปแบบการสอนพุทธวิธีบูรณาการ
ตามทฤษฎีตะวันตกกับหลักธรรมพระพุทธศาสนา >

า f f ' r

การฟิกปฏิบัติ การเรียนรู้ การพัฒนา

วิธีสอนพุทธวิธีบูรณาการ
นักเรียนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นักเรียนเป็นคนดี (มีคุณธรรม จริยธรรม)

เก่ง (มีปัญญา)

มีความสุข (สุขในโลกนี้และโลกหน้า)

วิธีสอนพุทธวิธีบูรณาการ
1. ขันธ์ 5 (แบบบรรยาย,กรณีตัวอย่าง)

2. ตัณหา 3 (สนทนา,นิทาน)

3. สุข 2 (แบบถามตอบ,การเล่าเรื่อง)

4. ดรุณธรรม 6 (ธรรมสากัจฉา,การเล่า

ข่าว)

5. อบายมุข 6 (สนทนา,กรณีศึกษา)

6. ทิศ 6 (ธรรมสากัรฉา,การเล่าเรื่อง)

7. ทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน์ 4
(การแก้ปัญหา,กรณีศึกษา)

8. มิตรแท้ มิตรเทียม (กรณีศึกษา,

กระบวนการกลุ่ม)

9. บุญกิริยาวัตถุ 10
(กรณีตัวอย่าง,กระบวนการกลุ่ม)
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อภปิรายผล
	 1.	 การจดัการเรยีนรู้พระพุทธศาสนา
โดยพุทธวิธี บูรณาการ	 รายวิชาพระพุทธ
ศาสนา	 (ส22101)	 กลุ ่มสาระการเรียนรู ้
สั งคมศึกษา	 ศาสนาและวัฒนธรรม	 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 	 2	 โรงเรียนวัดช ่างเคี่ยน	
อ�าเภอเมืองเชียงใหม่	 จังหวัดเชียงใหม่	 พบ
ว่าประสิทธิภาพของหน่วยการเรียนรู ้เรื่อง
หลักธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต	 รายวิชาพระพุทธ
ศาสนา	 มีประสิทธิภาพเท่ากับ	 90.91/87.60	
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้	 80/80	 ทั้งนี้เนื่องจาก
การสร้างหน่วยการเรียนรู้เรื่องหลักธรรมเพื่อ
พัฒนาชีวิตที่สร้างขึ้นมีการวางแผนตามหลัก
การและทฤษฎีและตามขั้นตอนของ	 Grant	
Wiggins	 และ	 Jay	McTighe	 	 ซึ่งได้ออกแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ	 โดยใช้เทคนิค	
Backward	 Design	 (อ้างในฆนัท	 ธาตุทอง,	
2553),	(เฉลมิ	ฟักอ่อน,2556)	ม	ี3	ขัน้ตอนซึ่ง
เป็นกระบวนการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
ก�าหนดหลักฐานการเรียนรู้ที่เป็นผลจากการ
เรียนรู้ตามเป้าหมายของหน่วยการเรียนรู้และ
การออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ที่ต้องเชื่อมโยงสัมพันธ์กับมาตรฐานการเรียน
รู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตร	 ที่สามารถน�ามาจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันได้	 สอดคล้องกับ
ทิศนา	 แขมมณี	 (2547)	 และดวงกมล	 สินเพ็ง	
(2553)	 ที่พบว่าการบูรณาการเป็นหน่วยการ
เรียนรู้ที่มีการผสมผสานสาระต่างๆ	 ภายใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันตั้งแต่สองกลุ่ม
ขึ้นไป	 ซึ่งมีการบูรณาการทั้งด้านเนื้อหาสาระ
และวิธีการ	 เป็นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
หลักทฤษฎีทางการศึกษาที่มุ่งเน้นการเป็นองค์
รวมทุกด้านของนักเรียนก�าลังได้รับความนิยม
มาก	 รวมทั้งยังสอดคล้องกับการจัดการเรียน
รู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช	 2551	 ที่เน้นให้กลุ ่มสาระการ

เรียนรู้สังคมศึกษา	 ศาสนาและวัฒนธรรมเป็น
ศาสตร์ของการบูรณาการที่มีบทบาทส�าคัญ
ในการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี	 คนเก่งและ
มีความสุขใน	 นอกจากนี้ยังสังเกตเห็นนักเรียน
มีความสนใจ	 ตั้งใจเรียน	 เนื่องจากพุทธวิธี
สอนบูรณาการ	 มีวิธีสอนที่หลากหลายเช่น	
วิธีสอนแบบบรรยาย	วิธีสอนแบบกรณีศึกษา	
วิธีสอนแบบถามตอบ	 วิธีสอนแบบแก้ปัญหา	
วธิสีอนแบบสนทนา(ธรรมสากัจฉา)	เป็นต้น	ส่ง
ผลท�าให้นักเรียนเรียนรู้หลักธรรมในพระพุทธ
ศาสนา	 เกิดความรู้และเข้าใจในหลักธรรม	
การคิดอย่างมีเหตุผลและการน�าไปใช้ในชีวิต
จริงได้อีกทั้งท�าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ครูกับนักเรยีนเป็นอย่างด	ี
	 2.	 เมื่ อ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนกลุ ่มทดลองกับ
นักเรียนกลุ่มควบคุมโดยทดสอบค่าที	 (t-test)
พบว ่า	 นักเรียนกลุ ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนกลุ ่มควบคุม		
โดยแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญที่	 .01	 ทั้งนี้
เนื่องมาจากหน่วยการเรียนรู้เรื่องหลักธรรม
เพื่อพัฒนาชีวิตที่สร้างขึ้นน่าสนใจ	 สามารถ
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ใน
ด้านศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละ
คนได้ดี	 หน่วยการเรียนรู ้มีความเชื่อมโยง
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้	 ตัวชี้วัด	
ความคิดรวบยอดกับสาระการเรียนรู ้หลัก
ธรรมเพื่อพัฒนาชีวิตและกิจกรรมการเรียนรู้
พุทธวิธีบูรณาการ	 มีความสัมพันธ์เชื่อมโยง
กันกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
สมรรถนะส�าคัญของผู้เรียน	 สื่อการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลครอบคลุมทั้งด ้าน
ความ รู ้ 	 ด ้ าน ทักษะกระบวนการ 	 และ
ด้านเจตคติ	 มีการประเมินผลตามสภาพจริง
จากชิ้นงาน	ภาระงานทีส่อดคล้องกบัมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัด	 และใช้วิธีการประเมิน
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ผลการเรียนทั้งด้านการสังเกตพฤติกรรมการ
เรยีนของนักเรยีน	การประเมนิคุณลักษณะ	อัน
พึงประสงค์ของนักเรียนการประเมินสมรรถนะ
ส�าคัญของนักเรียน	 การประเมินพฤติกรรม
นักเรียนรายบุคคล	 การตรวจผลงานนักเรียน
จากใบงานและแบบบันทึก	 และการท�าแบบ
ทดสอบแบบปรนัย	 นอกจากนี้ยังมีแผนการ
จัดการเรยีนรู้แบบบูรณาการทัง้	 ด้านหลักสูตร	
วธิสีอน	สื่อการเรยีนรู้	และการวัดและประเมนิ
ผลการเรียนรู้ที่ใช้ในการประกอบการเรียน
รู ้ 	 รวมทั้งมีวิธีสอนพุทธวิธีบูรณาการของ
พระพุทธเจ ้าในการสอนนักเรียน	 ที่มีวิธี
สอนอย่างหลากหลายวิธีในหน่วยการเรียนรู้นี้
เช่น	 วิธีสอนแบบสนทนา	 (ธรรมสากัจฉา)	 วิธี
สอนแบบบรรยาย	 วิธีสอนแบบถามตอบ	 วิธี
สอนแบบแก้ปัญหา	 วิธีสอนแบบใช้กรณีศึกษา	
อีกทั้งมีการสื่อการเรียนรู้ประเภทนิทานชาดก	
นิทานธรรมบถ	 การเล่าเรื่องเหตุการณ์ในสมัย
พุทธกาล	 และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง
และสถานการณ์เหตุการณ์ในปัจจุบันประกอบ
การเรียนรู้	 	 มีการน�าหลักธรรมทางพระพุทธ
ศาสนาเข้าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาเช่น
หลักธรรมขันธ์	 5	ตัณหา	3	สุข	 2	ดรุณธรรม	
6	อบายมุข	6	ทศิ	6	ทฏิฐธัมมกิัตถะประโยชน์	
มิตรแท้มิตรเทียมและบุญกิริยาวัตถุ	 10	 มีการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู ้โดยใช้กระบวนการ
กลุ ่ม	 กระบวนการคิด	 กระบวนการปฏิบัต	ิ											
การอภิปรายการรายงานผลปฏิ บัติ งาน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ระหว่างบุคคลและ
ระหว่างกลุ่ม	 ท�าให้นักเรียนมีความเข้าใจใน
หลักธรรมน�าไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในชีวิต
จริงได้	 นักเรียนเกิดการคิดอย่างมีเหตุผล	 มี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้ตลอดเวลา	 เรียนรู้อย่าง
มีความสุขและสามารสรุปองค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเอง	 รวมทั้งการเรียนรู ้พระพุทธศาสนา
โดยวิธีสอนพุทธวิธีบูรณาการ	 ท�าให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางความคิดที่ดีต่อตนเอง	 ผู้อื่น
และสังคม	 โดยสามารถน�าหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติจริงในการ
แก้ปัญหาในชีวิตและสังคมได้	 เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและเพื่อประโยชน์สุขของ
ตนเองและสังคม	 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ	พระธรรมปิฎก	 (ป.อ.ปยุตฺโต)	 พระพรหม
คุณาภรณ์	 	 (ป.อ.ปยุตฺโต)	 ที่กล่าวว่า	 การ
บูรณาการต้องเชื่อมโยงกันเป ็นหนึ่งเดียว
ระหว่างมนุษย์	 ธรรมชาติและสังคม	หลัก
ธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นสื่อกลางมีจุด
มุ่งหมายที่จะช่วยพัฒนาคนในสังคมให้เข้าถึง
ประโยชน์สุขได้มากที่สุด	 หลักธรรมใช้ได้ทุก
ยุคสมัยไม่จ�ากัดกาล	 และยังสอดคล้องกับ
แนวคิดของพระไพศาล	 	 วิสาโล	 กล่าวว่า	
พระพุทธศาสนาเสนอทางแกปั้ญหาของมนุษย์
ให้ออกจากทุกข์	โดยต้องรู้สาเหตุที่แท้จริงของ	
ความทุกข์และพระมหาหรรษา	ธมฺมหาโส	(นิธิ
บุณยากร)	 กล่าวว่ามนุษย์เป็นปุถุชน	 ย่อมอยู่
ภายใต้	 กฎไตรลักษณ์	 มนุษย์จึงมีจิตกิเลสคือ
ความอยาก	 ความโลภ	ความโกรธ	 ความหลง
หรอืความไม่รู้และมคีวามยดึม่ัน	 ถอืม่ัน	 ดังนั้น
สภาพจิตจึงหว่ันไหวไปตามแรงผลักดันของ
อกุศลและกุศล	 นอกจากนี้สุมน	 อมรวิวัฒน์	
ยังกล่าวว่าพระพุทธศาสนามองมนุษย์เป็นเอกั
ตบุคคล	 ที่สามารถรับการสั่งสอน	 ฝึกอบรม
ในกายและจิตได้ในเรื่องศีล	 สมาธิและปัญญา	
เพือ่น�าไปใช้ในวิถีชีวิตได้จริง	ถึงแม้มนุษย์เกิด
มาจะมีความแตกต่างกันทางสติปัญญาและ	
สทุธพิงศ์	ตันตยาพศิาลสทุธิ	์กล่าวอกีว่าพระพุทธ
ศาสนา	 	 มีหลักค�าสอนส�าคัญที่เป็นพื้นฐาน
ทางจิตใจและเป็นแนวปฏิบัติเช่น	 หลักอริยสัจ	
หลักโอวาท	 	 ปาฏโิมกข์	 หลักไตรลักษณ์	 หลัก
ศรัทธา	หลักกรรมและหลักสังสารวัฏ	ซึ่งถอืว่า
เป็นหลักพื้นฐานเหล่านี้	 ช่วยให้ผู ้ประพฤติ
ปฏบิัตพิ้นทุกข์ได้อย่างแท้จรงิ
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	 3.		 ผลจากความพงึพอใจของนักเรยีน
พบว่านักเรียนกลุ่มทดลองมีความคิดเห็นที่มี
ต่อการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาโดยวิธีสอน
พุทธวิธีบูรณาการในภาพรวมอยู่ที่ระดับเห็น
ด้วยอย่างยิ่งโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.57	 ทั้งนี้
เนื่องมาจากวิธีสอนพุทธวิธีบูรณาการเป็นวิธี
สอนที่นักการศึกษาส่วนใหญ่ให้การยอมรับ
ว่าเป็นวิธีสอนที่ดีที่สุด	 สอดคล้องกับดวงกมล	
สินเพ็ง	 (2533)	 กล่าวว่าการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบบูรณาการเป็นการจัดกิจกรรมที่มุ่ง
ให้นักเรยีนได้เชื่อมโยงความรู้	ความคดิ	ทักษะ
และประสบการณ์ที่มีความสัมพันธ์กันกับหลัก
ธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างเป็นองค์รวม	
จึงส่งผลท�าให้นักเรียนน�าหลักธรรมไปใช้ใน
การแก้ปัญหาชวีติและสังคมได้จรงิ

	 สรุปได้ว่าการจดัการเรยีนรู้พระพุทธ-
ศาสนาโดยวิธีสอนพุทธวิธีบูรณาการ	 เป็นการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ	ระหว่างแนวคิด
ตะวันตก	 Grant	 Wiggins	 และ	 Jay	 Mc-
Tighe	 	 โดยใช้เทคนิค	 Backward	Design	กับ
พุทธวิธีสอนของพระพุทธเจ้าที่มีความหมาย	
ความส�าคัญมีคุณค่าและประโยชน์ต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต	 ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาทางด้านศักยภาพ
ในการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคนได้	 อย่างเต็ม
ศักยภาพ	ท�าให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข
น�าไปใช้ในการด�าเนินชีวิตจริงได้และบรรลุ
เป ้าหมายในการจัดการเรียนรู ้ ได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ	 รวมทั้งมีความทันสมัยสามารถ
จะน�าไปใช้ในการจัดการเรยีนรู้ในศตวรรษที่	21	
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