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นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 33.33 และการประเมินครั้งสุดท้าย นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 100 
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มีคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 แสดงว่า 
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงฯ ที่พัฒนาขึ้นสามารถพัฒนานักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 



 

 
Abstract 

 
Kittichai  Suthasinobon. (2012). The Development of Integrated Instructional Model  

Based on Buddhist Principles Reflects Sufficiency Economy Philosophy in Context  
of Modern Thai Society 
  
The objectives of this research were 1) to develop of Integrated Instructional 

Model Based on Buddhist Principles  Reflects Sufficiency Economy Philosophy in Context 
of Modern Thai Society; 2) to learn about the efficiency of Integrated Instructional Model 
Based on Buddhist Principles Reflects Sufficiency Economy Philosophy in Context of 
Modern Thai Society for grade 6 students.  

The sample used was 42 grade 6 students from Anubal Nakhon Nayok School of 
2011 academic year. The instruments used included: 1) instructional model evaluation 
questionnaire, 2) lesson plans based on Buddhist principles, 3) student physical behavior 
observation form, 4) student  social behavior observation form,  5) student emotional 
behavior observation form, 6) achievement test, 7) student journal, 8) teacher journal, 
and 9)student opinion record form. Numerical data were analyzed for means, 
percentage, t-test dependent sampling. And the qualitative data were analyzed using 
content analysis. 

The research findings were as follows: 
1.  The experts’ opinion towards the teaching model was highly positive (X=4.71) 

   2. The Development of Integrated Instructional Model Based on Buddhist 
Principles  Reflects Sufficiency Economy Philosophy in Context of Modern Thai Society 
composed of 7 steps: 1) Confident Building & present problem 2) Observation              
3) Perception 4) Exploration  5) Investigation 6) Wisdom development & Conclusion and 
7) Evaluation & Implementation. 

3. The three aspects of students behaviors, physical, social skill, and emotional 
behaviors have significantly improved from 33.33% before the implementation on the 
teaching model to 66.66% to 100% after the implementation. Students post test 
achievement scores were also significantly higher than their pre test scores at .01 level. 
   It can be concluded that the Integrated Instructional Model Based on Buddhist 
Principles  Reflects Sufficiency Economy Philosophy in Context of Modern Thai Society 
principles can be used effectively.  
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กองทัพเรือ ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือวิจัย และขอขอบคุณคณะครูโรงเรียนอนุบาล
นครนายก สายช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกท่าน ที่กรุณาร่วมงานวิจัยโดยเป็นผู้วิจัยร่วม ตลอดจนให้
ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการดวิจัยอย่างดีย่ิง 

 
 ขอขอบคุณอาจารย์อรัญญา สุธาสิโนบล ที่คอยให้กําลังใจ และเป็นคู่คิดที่ดีตลอดมา ขอขอบใจ

เด็กหญิงศิรินารถ สุธาสิโนบล และเด็กหญิงอภิชญา สุธาสิโนบล ที่สละเวลาอันมีค่าของตนเอง เพ่ือให้
เวลากับคุณพ่อในการวิจัย โดยปฏิบัติตัวเป็นลูกที่ดีตลอดมา 

 
 คุณค่าของงานวิจัยฉบับน้ี ผู้วิจัยขอมอบเป็นเป็นเคร่ืองบูชาแก่คุณครูทุกท่านที่ได้อบรมสั่งสอน

ผู้วิจัยให้เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และที่ย่ิงใหญ่นอกเหนือจากการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้มองเห็นถึงความสําคัญ
ของการศึกษาและพระพุทธศาสนา ที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตทุกลมหายใจเข้าออก
เพ่ือให้อยู่ในโลกอย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์ ซึ่งผู้วิจัยจะนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติ 
และสืบทอดความดีงามในพระพุทธศาสนาตลอดไป 
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ผู้ทรงคุณวุฒ ิ                                                                                       108 

  
7 ผลการประเมนิรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ              

เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน  
ตามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ                                                                 120 

  
8 แสดงผลการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิด   

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน                                125 
  
9 สรุปวิธีการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ  

เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน         137 
  

10 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คะแนนเป็นร้อยละ และการแปลความหมายของคะแนน   140 
  

11 คะแนนและค่าร้อยละของการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนด้านกาย (กายภาวนา)  
ของนักเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 มหัศจรรย์ในตัวฉัน                                       141 
 

(ก) 



 

บัญชีตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที่                                                                                                     หน้า 
 

12 คะแนนและค่าร้อยละของการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนด้านกาย (กายภาวนา)                  
ของนักเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สร้างสรรค์สิ่งดีในครอบครัว                               143 
 

13 คะแนนและค่าร้อยละของการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนด้านกาย (กายภาวนา)  
ของนักเรียน  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ล้อมร้ัวสังคม                                               144 

  
14 คะแนนและค่าร้อยละของการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนทกัษะทางสังคม (ศีลภาวนา)  

ของนักเรียน หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 1 มหัศจรรย์ในตัวฉัน                         147 
  

15 คะแนนและค่าร้อยละของการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนทักษะทางสังคม (ศีลภาวนา)  
ของนักเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สร้างสรรค์สิ่งดีในครอบครัว                              148 

  
16 คะแนนและค่าร้อยละของการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนทกัษะทางสังคม (ศีลภาวนา) 

ของนักเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ล้อมร้ัวสังคม                                                149 
  

17 คะแนนและค่าร้อยละของการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนด้านจิตใจ (จิตตภาวนา) 
ของนักเรียน หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 1 มหัศจรรย์ในตัวฉัน                         151 

  
18 คะแนนและค่าร้อยละของการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนด้านจิตใจ (จิตตภาวนา)  

ของนักเรียน หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 2 สร้างสรรค์สิ่งดีในครอบครัว               153 
  

19 คะแนนและค่าร้อยละของการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนด้านจิตใจ (จิตตภาวนา) 
ของนักเรียน หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3 ล้อมร้ัวสังคม                                154 

  
20 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนและค่าร้อยละของการพัฒนา 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของหน่วยการเรียนรู้ 
แบบบูรณาการ 1 มหัศจรรย์ในตัวฉัน                                                            156 

  
21 วิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน (ปัญญาภาวนา) 

ก่อนเรียนและหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 1 มหัศจรรย์ในตัวฉัน           158 
  

22 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนและค่าร้อยละของ 
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน(ปัญญาภาวนา) ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
ของหน่วยการเรียนรู้ แบบบูรณาการ 2 สรา้งสรรค์สิ่งดีในครอบครัว                       159 



 

บัญชีตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที่                                                                                                     หน้า 
 

23 วิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน (ปัญญาภาวนา)  
ก่อนเรียนและหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 2 สร้างสรรค์สิง่ดีในครอบครัว  161 
 

24 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนและค่าร้อยละของการ 
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ปัญญาภาวนา) ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
ของหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3 ล้อมร้ัวสังคม                                            161 

  
25 วิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน (ปัญญาภาวนา)  

ก่อนเรียนและหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3 ล้อมรั้วสังคม                   164 
  

26 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนและค่าร้อยละของการพัฒนา 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน (ปัญญาภาวนา) ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของฉบับรวม   164 

  
27 วิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน (ปัญญาภาวนา)      

ก่อนเรียนและหลังเรียน ฉบับรวม                                                              165  
  

28 แสดงผลการประเมินความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ   
ตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทย 
ยุคปัจจุบัน                                                                                          198 

  
 

 
 

 
 



 

บัญชีภาพประกอบ 
 

ภาพประกอบที่                                                                                              หน้า 
 

1      ทฤษฎี และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย                                            10  
 

2 เหตุผลสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ                                         12 
  
3 ปรัชญา แนวคดิ ทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ                       13 
  
4 แนวการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ                                                       16 
  
5 การบูรณาการแบบแยกออกจากกันเป็นส่วน                                               18 
  
6 การบูรณาการแบบเช่ือมโยง                                                                  18 
  
7 การบูรณาการแบบซ้อนกัน                                                                   18 
  
8 การบูรณาการแบบเรียงลําดับ                                                                19 
  
9 การบูรณาการแบบมีส่วนร่วม                                                                 19 
  

10 การบูรณาการแบบโยงใย                                                                      20 
  

11        การบูรณาการแบบเส้นด้าย                                                                  20 
  

12 การบูรณาการแบบบูรณาการ                                                                 21 
  

13 การบูรณาการแบบใฝใ่จ                                                                       21 
  

14       การบูรณาการแบบเครือข่าย                                                                 22 
  

15 ระบบการสอนตามแนวพุทธวิธี                                                              35 
  

16 กระบวนการแห่งการศึกษา                                                                   38 
 
 
 

 

(ข) 



 

บัญชีภาพประกอบ (ต่อ) 
 

ภาพประกอบที่                                                                                              หน้า 
 

17       การดําเนินการวิจัยพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
      ตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
      ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน                                                             97 

 
18       แสดงการเปรียบเทียบขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ  

      เพ่ือสะทอ้นแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน 
      กับแนวคดิ ทฤษฎี หลักการตามแนววิถีพุทธและแนวคิด ทฤษฎี หลกัการท่ีเป็นสากล  93 

  
19       การดําเนินการวิจัยพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

      ตามแนวพุทธ                                                                                    101 
  

20 แสดงภาพโรงเรียนอนุบาลนครนายก                                                        118 
  

21 แสดงหลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
ตามแนวพุทธเพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทแห่งสังคมไทย  124 

  
22 เปรียบเทียบค่าร้อยละของคะแนนรายข้อการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนด้านกาย  

(กายภาวนา) ของนักเรียนคร้ังแรกและครั้งสุดท้าย หน่วยการเรียนรู้ 
แบบบูรณาการ 1 มหัศจรรย์ในตัวฉัน                                                        142

  
23 เปรียบเทียบค่าร้อยละของคะแนนรายข้อการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนด้านกาย  

(กายภาวนา) ของนักเรียนคร้ังแรกและครั้งสุดท้าย หน่วยการเรียนรู้ 
แบบบูรณาการ 2 สร้างสรรค์สิ่งดีในครอบครัว                                             143 

  
24 เปรียบเทียบค่าร้อยละของคะแนนรายข้อการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนด้านกาย  

(กายภาวนา) ของนักเรียนคร้ังแรกและครั้งสุดท้าย หน่วยการเรียนรู้  
แบบบูรณาการ 3 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม                                                  145 

  
25 เปรียบเทียบค่าร้อยละของคะแนนรายข้อการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนทักษะ 

ทางสังคม (ศีลภาวนา)ของนักเรียนคร้ังแรกและคร้ังสุดท้าย หน่วยการเรียนรู้ 
       แบบบูรณาการ 1 มหศัจรรย์ในตัวฉนั                                                      147 

  
 
 



 

บัญชีภาพประกอบ (ต่อ) 
 

ภาพประกอบที่                                                                                              หน้า 
 

26 เปรียบเทียบค่าร้อยละของคะแนนรายข้อการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนด้านทักษะ 
      ทางสังคม (ศีลภาวนา) ของนักเรียนคร้ังแรกและครั้งสดุท้าย หน่วยการเรียนรู้ 
      แบบบูรณาการ 2 สร้างสรรค์สิ่งดีในครอบครัว                                              149

 
27 เปรียบเทียบค่าร้อยละของคะแนนรายข้อการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนทักษะ 

ทางสังคม (ศลีภาวนา)ของนักเรียนคร้ังแรกและคร้ังสุดท้าย หน่วยการเรียนรู้ 
แบบบูรณาการ 3 ล้อมร้ัวสังคม                                                              150 

  
28 เปรียบเทียบค่าร้อยละของคะแนนรายข้อการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนด้านจิตใจ  

(จิตตภาวนา) ของนักเรียนคร้ังแรกและครั้งสุดท้าย หน่วยการเรียนรู้ 
แบบบูรณาการ 1 มหัศจรรย์ในตัวฉัน                                                       152 

  
29 เปรียบเทียบค่าร้อยละของคะแนนรายข้อการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนด้านจิตใจ  

(จิตตภาวนา) ของนักเรียนคร้ังแรกและครั้งสุดท้าย หน่วยการเรียนรู้ 
แบบบูรณาการ 2 สร้างสรรค์สิ่งดีในครอบครัว                                             153 

  
30 เปรียบเทียบค่าร้อยละของคะแนนรายข้อการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนด้านจิตใจ  

(จิตตภาวนา) ของนักเรียนคร้ังแรกและครั้งสุดท้าย หน่วยการเรียนรู้ 
แบบบูรณาการ 3 ล้อมร้ัวสังคม                                                              155 

  
31 เปรียบเทียบค่าร้อยละของคะแนนการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฯ 

ตามแนวพุทธ ของนักเรียนรายบุคคลก่อนเรยีนและหลังเรยีน หน่วยการเรียนรู้ 
แบบบูรณาการ 1 มหัศจรรย์ในตัวฉัน                                                       157 

  
32 เปรียบเทียบค่าร้อยละของคะแนนการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

(ปัญญาภาวนา) ของนักเรียนรายบุคคลก่อนเรียนและหลังเรียน  
หน่วยการเรียนรู้ แบบบูรณาการ 2  สร้างสรรค์สิ่งดีในครอบครัว                      160 

  
33 เปรียบเทียบค่าร้อยละของคะแนนการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

(ปัญญาภาวนา)ของนักเรียนรายบุคคลก่อนเรียนและหลังเรียน  
หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3 ล้อมร้ัวสังคม                                         163 
 

 



 

บัญชีภาพประกอบ (ต่อ) 
 

ภาพประกอบที่                                                                                              หน้า 
 

34 เปรียบเทียบค่าร้อยละของคะแนนการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
         (ปัญญาภาวนา) ของนักเรียนรายบุคคลก่อนเรียนและหลังเรียน ฉบับรวม          166 
 

35          รายละเอียดการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ  
         เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทย  
         ยุคปัจจุบันในแต่ละข้ันตอน                                                               180 

  
36 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อน 

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน               193 
  

 



1 
 

บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 
ความสาํคญัและที่มาของปัญหาท่ีทาํการวิจัย 
 
 การพัฒนาประเทศไทยนับต้ังแต่มีการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ในปี พ.ศ. 2504 
จนถึงสิ้นสุดการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2549) ประเทศไทยประสบกับ
ปัญหาหนักอยู่ 3 ประการตลอดช่วงระยะเวลาของการพัฒนาท่ีผ่านมา 40 กว่าปี คือ 1) การขาดความสมดุล
ในการพัฒนา เช่น เน้นการก่อสร้างโดยลืมเรื่องสิ่งแวดล้อมและคุณภาพคน 2) การขาดภูมิคุ้มกัน คือ ไม่
สามารถป้องกันวิกฤติต่างๆ รวมทั้งไม่สามารถสร้างปัญญาความรู้ให้พ่ึงพาตนเองได้ และการไม่มีความยืดหยุ่น
คือ ไม่สอดคล้องกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม และ 3) การเจริญเติบโตมีเพียงด้านปริมาณ แต่คุณภาพ
ลดน้อยลง (สรรเสริญ  วงษ์ชะอุ่ม. 2544) โดยเฉพาะในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 
ประเทศไทยประสบกับปัญหาวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ เมื่อปี พ.ศ. 2540 นับเป็นการลงโทษประชาชนส่วน
ใหญ่ของประเทศจากการลงทุนในหลายๆ โครงการท่ีไม่เหมาะสม ไม่โปร่งใส (UNDP, 2007) และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (2549-2554) ที่ได้น้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทาง
ปฏิบัติควบคู่ไปกับการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มีคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างจริงจังก็ยังไม่
สามารถก้าวหน้าได้อย่างเต็มที่ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549: ข) 
เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า การพัฒนาที่ผ่านมาน้ันเกิดความไม่สมดุลขึ้น เน่ืองจากมุ่งพัฒนาแต่เพียงในด้าน
เศรษฐกิจมากเกินไปเมื่อเทียบกับด้านอ่ืนๆ ซึ่งขาดความเช่ือมโยงในเชิงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็น
แนวทางในการดําเนินชีวิตที่เหมาะสมกับสังคมไทยยุคปัจจุบัน 
 

นอกจากน้ี พระธรรมปิฎก (2545: 124) ได้กล่าวถึงปัญหาทางด้านสังคมซึ่งในปัจจุบันจะเห็นได้ว่า 
ศีลธรรมได้เสื่อมถอยลง เห็นได้จากข่าวอาชญากรรมตามหน้าหนังสือพิมพ์ที่มีให้พบเห็นกันอยู่ทุกวันเป็นผล    
สืบเน่ืองมาจากการพัฒนาประเทศตามแบบอย่างตะวันตกทําให้ผู้คนละทิ้งความคิด และคุณธรรมจึงส่งผลให้
คุณธรรมทางด้านจิตใจลดตํ่าลงเกิดปัญหาความรุนแรงในสังคมไทย ซึ่งสรุปสาเหตุของปัญหาได้ 2 ประเด็น 
ดังน้ี 

 
ประเด็นที่หน่ึง  ปัญหาความเจริญทางด้านวัตถุ  ทําใหส้ังคมไทยกลายเป็นสังคมของการบริโภคหรือ

ความต้องการวัตถุ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ส่งผลให้เกิดปัญหาอาชญากรรม มีโจรผู้ร้าย 
ทั้งโจรในเครื่องแบบและโจรผู้ร้ายจริง  

 
ประเด็นที่สอง ปัญหาความเสื่อมทางด้านจิตใจ จากการแสวงหาความเจริญด้านวัตถุ หลงใหล

วัฒนธรรมตะวันตก  ทําให้คุณค่าด้านจิตใจลดลง  และจากระบบการศึกษาสมัยใหม่ที่โรงเรียนแยกออกจาก
วัดทําให้เยาวชนสมัยใหม่ไม่สนใจศาสนา และคําสอนทางศีลธรรม ขาดการอบรมด้านจิตใจจึงส่งผลให้วัยรุ่น
ขาดความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ขาดความซื่อตรงเริ่มจาก  พฤติกรรมทุจริตในการสอบเข้าโรงเรียน
หรือการเข้าทํางานโดยใช้อํานาจเงิน ดังน้ัน เมื่อไปทําธุรกิจก็ไม่มีความซื่อสัตย์ และขาดความคิดสร้างสรรค์ 
ซึ่งปัญหาต่างๆ เหล่าน้ี ประเวศ  วะสี (2547: 270-271) ได้กล่าวไว้ว่า 
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…ล้วนเกิดขึ้นจากอํานาจและภาวะครอบงําทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่เกิดจากศูนย์อํานาจ 
ทางโลกตะวันตกท่ีชักนําให้มนุษย์ในสังคมโลกมีความรู้สึกนึกคิดที่เหมือนกันหรือมีความ 
ประพฤติคล้ายกันในลักษณะสังคมโลกาภิวัตน์ (globalization) ผลที่ตามมาก็คือ ภาวะล่มสลาย 
ของศีลธรรม ที่จะนําไปสู่การทําลายความเป็นมนุษยชาติ… 
 

 จากกรอบวิสัยทัศน์และทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545 - 
2549) ได้สรุปคุณภาพของคนไทยช่วงที่ผ่านมาพบว่า ยังไม่ดีเท่าที่ควร เน่ืองจากระบบการศึกษา และ
กระบวนการเรียนรู้ยังปรับไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม คุณภาพไม่ได้มาตรฐาน ไม่ได้สร้างคนให้คิดเป็น 
ทําเป็น และมีคุณธรรมจริยธรรม ส่งผลต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ (สํานักงาน
คณะกรรมการ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2543: 10) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 10 (2549-2554) ที่ได้น้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับการพัฒนา
แบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มีคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างจริงจังก็ยังไม่สามารถก้าวหน้าได้อย่างเต็มที่ 
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549: ข) นอกจากน้ี จากรายงานการวิจัย
และพัฒนานโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สรุปสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอน
ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงด้านหลักสูตร
เป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีการนําร่องการใช้หลักสูตรในโรงเรียน
ต้นแบบ และโรงเรียนที่มีความพร้อมในการใช้หลักสูตร นอกจากน้ียังมีการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษาเข้าสู่หลักเศรษฐกิจพอเพียง แต่ปัญหาอุปสรรคของการจัดการเรียนการสอน พบว่า 
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเพื่อเพ่ิมทักษะและเตรียมความพร้อมผู้เรียนในช่วงช้ันถัดไปยัง
ไม่ได้นํามาใช้มากนักในการจัดการเรียนการสอน อีกทั้ง ครูผู้สอนบางส่วนยังไม่สามารถปรับและพัฒนาตนเอง
ในการจัดการเรียนการสอนในเน้ือหาสาระที่ทันต่อประเด็นการเปลี่ยนแปลงของสังคม และมีความไม่ชัดเจน
ในแนวทางการปฏิบัติตามประเด็นที่เก่ียวข้องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้ (สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2553: 21) 
 

นอกจากน้ีจากการศึกษาปัญหาการจัดการเรียนการสอน และจากรายงานวิจัยและเอกสารทาง
วิชาการต่างๆ (วิชัย  วงษ์ใหญ่, 2542: 2; รุ่ง  แก้วแดง, 2543: 35-47) สรุปได้ว่า ครูผู้สอนจํานวนมากยังใช้
วิธีการสอนแบบยึดผู้สอนเป็นศูนย์กลาง โดยใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย มุ่งเน้นสอนเนื้อหา ส่งเสริมการ
ท่องจํามากกว่ามุ่งให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ เสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทําให้ผู้เรียนคิดไม่เป็น ขาดความ
เข้าใจในการเรียนรู้ ไม่สามารถบูรณาการเน้ือหาสาระต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้  นอกจากน้ียัง
ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ทําให้เกิดความเบ่ือหน่ายต่อการเรียน ผู้เรียนไม่
สามารถในการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้  

 
 ปัญหาที่สําคัญอีกประการหน่ึง คือ นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ขาดความกระตือรือร้นใน   
การเรียน ระดับสติปัญญาของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ตํ่า และไม่ประสบความสําเร็จในการเรียนรู้เท่าที่ควร 
เน่ืองจากนักเรียนไม่สามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้ความรู้ในการดําเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล  ไม่สามารถ
ควบคุมพฤติกรรมของตนเองในการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบข้าง ขาดความสามารถในการควบคุมจิตใจ
ให้จดจ่อกระตือรือร้นกับสิ่งที่ควรสนใจ และขาดความสามารถทางปัญญาในการเรียนรู้การคิด และการปฏิบัติ  
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ปัจจุบันในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ที่ได้น้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมท่ีมีคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่าง
จริงจัง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้เกิดความสมดุล เป็นธรรมและยั่งยืน มุ่งสู่ 
“สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549: ข) 
และการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่มีแนวคิดที่มีความต่อเน่ืองจากแนวคิดของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนา” รวมท้ัง “สร้างสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนย่ิงขึ้นใน
ทุกระดับ เพ่ือให้การพัฒนาและบริหารประเทศเป็นไปบนทางสายกลาง เช่ือมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่าง
บูรณาการ ทั้งคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและการเมือง โดยมีการวิเคราะห์อย่าง “มีเหตุผล” และใช้
หลัก “ความพอประมาณ” ให้เกิดความสมดุลระหว่างมิติทางวัตถุกับจิตใจของคนในชาติ ความสมดุล
ระหว่างความสามารถในการพ่ึงตนเองกับการแข่งขันในเวทีโลก ความสมดุลระหว่างสังคมชนบทกับเมือง
เตรียม “ระบบภูมิคุ้มกัน” ด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เพียงพอพร้อมรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศ ทั้งน้ี การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกข้ันตอนต้องใช้ 
“ความรอบรู้” ในการพัฒนาด้านต่างๆ ด้วยความรอบคอบ เป็นไปตามลาดับข้ันตอน และสอดคล้องกับ     
วิถีชีวิตของสังคมไทย รวมท้ังเสริมสร้างศีลธรรมและสานึกใน “คุณธรรม” จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และ
ดําเนินชีวิตด้วย “ความเพียร” จะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นทั้งในระดับ
ปัจเจก ครอบครัวชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซึ่งการกําหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศใน
ระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ิมขึ้นในมิติการพัฒนาด้านต่างๆ เพ่ือป้องกัน
ปัจจัยเสี่ยงที่สังคมไทยต้องเผชิญ และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็ง ควบคู่ไปกับการให้
ความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสเข้าถึง
ทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานการผลิตและการ
บริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนาไปสู่การพัฒนาประเทศท่ีมั่นคงและยั่งยืน (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2554: ฉ-ซ) 

 
ดังน้ัน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีเป้าหมายมุ่งให้เกิดความสมดุลและความพร้อมต่อการรองรับการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอก
เป็นอย่างดี หลักการของปรัชญาน้ีต้ังอยู่บนทางสายกลาง และความไม่ประมาท โดยคํานึงถึงความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล มีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี สามารถต้านทานต่อการมีผลกระทบใดๆ  อันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งน้ีต้องอาศัยเง่ือนไขความรู้ และคุณธรรม ได้แก่ ความรอบรู้ ความ
รอบคอบ และความระมัดระวังอย่างย่ิง ในการนําวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและดําเนินการ          
ทุกข้ันตอน ก่อนที่จะน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้สัมฤทธ์ิผลน้ัน ต้องสร้างพ้ืนฐานจิตใจให้มีความ
สํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต มีความรอบรู้ที่เหมาะสม และดําเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร 
มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ ให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง  
 

ปัจจุบันได้มีการปฏิรูปการศึกษาในหลายประเทศ ในระยะแรกของการปฏิรูปการศึกษานักการศึกษา
ได้ให้ความสนใจเก่ียวกับกระแสของทฤษฎีการศึกษาใหม่ๆ ที่สนใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งเป็น
แนวคิดที่ศึกษาเก่ียวกับการใช้ปัญญาเป็นฐาน ที่สามารถควบคุมความประพฤติที่ถูกต้อง จิตใจที่มั่นคง และ
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การใช้ปัญญาในการเรียนรู้ ที่สามารถเข้าใจสรรพสิ่งต่างๆ และการจัดการความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ในขณะที่ความรู้ใหม่ๆ ได้มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นมากมาย ทั้งมีความรู้ที่แยกส่วนเฉพาะด้านเกิดใหม่ตลอดเวลา 
อันมีผลจากการวิจัยและพัฒนา แต่การจัดการเรียนการสอนแบบแยกส่วน ทําให้ผู้เรียนมีความรู้สึกว่าวิชา
ต่างๆ ที่เรียนไม่สัมพันธ์กับชีวิตจริง จึงเป็นเร่ืองจําเป็นอย่างย่ิงที่ควรจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ช่วยให้
ผู้เรียนเห็นถึงความสัมพันธ์ของเร่ืองราวต่างๆ อย่างเป็นองค์รวมที่เช่ือมโยงเข้าด้วยกัน (Jacobs, 2001: 5-12) 
ผู้สอนจําเป็นต้องเลือกใช้ และดัดแปลงวิธีสอนให้เหมาะสมกับบทเรียน โดยนําแนวคิด เทคนิค และวิธีการเข้า
มาช่วย เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวาง และเข้าถึงแก่นของความรู้ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทํากิจกรรม
อย่างจริงจัง มีการระดมความคิดภายในกลุ่ม เป็นการพัฒนาด้านสังคมให้กับผู้เรียน (Slavin, 1995: 49-69) 
และวิธีการสอนรูปแบบหน่ึงที่เป็นวิธีการที่มุ่งให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม รู้และเข้าใจถึงความเป็นจริง
ของธรรมชาติที่สัมพันธ์กับชีวิตจริง คือ การจัดการเรียนการสอนตามแนวพุทธ (พระพรหมคุณาภรณ์,     
2548: 4)  

 
จากความสําคัญดังกล่าว ได้มีนักการศึกษาของไทยเสนอวิธีการจัดการศึกษาที่นําความรู้ในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ต่างๆ มาเช่ือมโยงกับพุทธศาสตร์ โดยมีแนวคิดว่าสาระความรู้ต่างๆ กับพุทธศาสตร์เป็นเรื่องที่เข้า
กันได้อย่างกลมกลืน เน่ืองจากพุทธศาสตร์ เป็นเร่ืองความเป็นจริงของธรรมชาติ ถ้าผู้เรียนเรียนรู้อย่าง   
บูรณาการกลมกลืนแล้ว ผู้เรียนจะมีชีวิตที่ดีงาม และดําเนินชีวิตได้อย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์ อีกทั้งยัง
สะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน (พระธรรมปิฎก, 2543: 27; 
ประเวศ  วะสี, 2543: 9-11; พระพรหมคุณาภรณ์, 2552: 1)  
 

จากแนวคิดข้างต้น พระพรหมคุณาภรณ์ (2552: 13) ได้เสนอแนวทางในการจัดการศึกษาตาม   
แนวพุทธ กล่าวคือ เป็นการศึกษาเพ่ือรู้ความจริงของธรรมชาติ และพัฒนาคนบนฐานของธรรมชาติโดยยึดถือ
ทางสายกลาง คือ ความพอดีที่จะให้ถึงจุดหมาย และตรงกับความจริง ไม่ให้สุดโต่ง เอียงสุด ซึ่งจะพลาดจาก
ตัวความจริง ที่เป็นลักษณะทั่วไปอย่างหน่ึงของพระพุทธศาสนา สามารถสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน ทั้งน้ี การจัดการศึกษา ตามแนวพุทธ เป็นการจัดการศึกษาที่
เช่ือมโยงหลักพุทธธรรมเข้าไปในการจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นคนดี  ยืนหยัดอยู่ในสังคมได้
อย่างเข้มแข็ง ซึ่งมีจุดเน้นที่สําคัญ คือ การพัฒนานักเรียนให้สามารถ กิน อยู่ ดู ฟัง เป็นโดยใช้ปัญญาให้เกิด
ประโยชน์แท้จริงต่อชีวิต ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนจะต้องจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ (ปรโตโฆสะ) 
ที่เป็นกัลยาณมิตรเอ้ือในการพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน ด้วยวิถีวัฒนธรรมแสวงปัญญา ทั้งน้ีการพัฒนา
นักเรียนดังกล่าว  จัดผ่านระบบไตรสิกขา ที่นักเรียนได้ศึกษาและปฏิบัติทั้ง ศีล สมาธิ และปัญญา ที่มีความรู้
ที่ถูกต้อง มีศักยภาพในการคิด การแก้ปัญหาที่แยบคาย (โยนิโสมนสิการ) ให้กับนักเรียนอย่างเป็นองค์รวม 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2547: 12-13) ซึ่งผลท่ีเกิดจากการพัฒนานักเรียน นักเรียนจะสามารถ 1) พัฒนา
ตนเองด้านความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางวัตถุ 2) พัฒนาตนเองทางด้านความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทาง
สังคม 3) พัฒนาตนเองทางด้านจิตใจที่อาศัยสมาธิเป็นตัวแกนในการฝึก และมีบทบาทออกมาทางเจตจํานง 
และ 4) พัฒนาตนเองทางด้านปัญญา ความรู้ความเข้าใจ คิดได้ หย่ังเห็น (พระพรหมคุณาภรณ์, 2552:      
602-604) 
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จากสภาพและแนวคิดดังกล่าว ทําให้ผู้วิจัยสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน 
เพ่ือพัฒนานักเรียนทางด้านความประพฤติ [กายภาวนา (Physical Development) และ ศีลภาวนา 
(Social Development)]พัฒนาด้านจิตใจ [จิตตภาวนา (Emotional Development)] และพัฒนาด้าน
ปัญญา [ปัญญาภาวนา (Wisdom Development)] ของนักเรียน เพ่ือจะนําไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และ
เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น
ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบันต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ 
เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน 

2. เพ่ือศึกษาผลการเรียนรู้ในด้านความประพฤติของนักเรียน [กายภาวนา (Physical Development) 
และศีลภาวนา (Social Development)] จิตใจของนักเรียน [จิตตภาวนา (Emotional Development)] และ
ปัญญาของนักเรียน [ปัญญาภาวนา (Wisdom Development)] 

 

ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
 

 ประชากร เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 5 หอ้งเรียน มีนักเรียน จํานวน 210 คน โดยจัด
ช้ันเรียนแบบคละความสามารถ 
 

 กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลนครนายก ภาคเรียนที่ 1           
ปีการศึกษา 2554 จํานวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน จํานวน 42 คน 
 

 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง เป็นการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling Technique) ที่ผู้สอน
สามารถติดต่อเพ่ือสร้างเครือข่ายกันได้สะดวก ทั้งผู้บริหาร และครูผู้สอนยินดีให้ความร่วมมือกับผู้วิจัย      
เป็นอย่างดี ผู้วิจัยสามารถประสานงาน ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล และรวบรวมผลการวิจัย ซึ่งเกิดข้ึนจาก
การใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบันได้ 
 
ตัวแปรท่ีศึกษาในการวิจัย 
  
 1. ตัวแปรอิสระ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน 
 2. ตัวแปรตาม  
     2.1 ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อน
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน  
     2.2 ผลการเรียนรู้ในด้านความประพฤติ (กายภาวนาและศีลภาวนา) ด้านจิตใจ (จิตตภาวนา) 
และ ด้านปัญญา (ปัญญาภาวนา) ของนักเรียน  
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ขอบเขตของการวิจัย 
 
 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน ในครั้งน้ี มีขอบเขตการวิจัยดังน้ี 
 
 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพื่อสะท้อนแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ที่ประยุกต์ใช้ขั้นตอนการวิจัยเชิงพัฒนา โดยการนําความรู้ความเข้าใจในสาระการเรียนรู้ต่างๆ เช่ือมโยงกับ
หลักพุทธธรรม กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งประกอบด้วย หลักไตรสิกขา หลักกัลยาณมิตร        
หลักพรหมวิหาร4 หลักโยนิโสมนสิการ หลักอริยสัจ4 และหลักอิทธิบาท 4  มาเป็นแนวทางเพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน มุ่งศึกษา แก้ปัญหา หรือแสวงหาความรู้อย่างเป็นองค์รวมโดยผู้สอนจัดการสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศ (ปรโตโฆสะ) ที่เป็นกัลยาณมิตร เอ้ือในการพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน ด้วย วิถีวัฒนธรรมแสวง
ปัญญา ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาปฏิบัติอบรมทั้งศีล (Morality) หรือความประพฤติหรือวินัยในการ
ดําเนินชีวิตที่ดีงามสําหรับตนและสังคม สมาธิ (Concentration) หรือด้านการพัฒนาจิตใจท่ีมีคุณภาพ         
มีสมรรถภาพ มีจิตใจที่ต้ังมั่นเข้มแข็งสงบสุข ตลอดจนมีสุขภาพจิตที่ดี และปัญญา (Wisdom) ที่มีความรู้ที่
ถูกต้อง มีศักยภาพในการคิด การแก้ปัญหาที่แยบคาย (โยนิโสมนสิการ) โดยแบ่งขั้นตอนการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้หลักการตามแนวพุทธที่ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างศรัทธาและเสนอปัญหา    
ข้อสงสัย ขั้นที่ 2 ขั้นสังเกต ขั้นที่ 3 ขั้นสัมผัส ขั้นที่ 4 ขั้นสํารวจ ขั้นที่ 5 ขั้นสืบค้น ขั้นที่ 6 ขั้นสั่งสมปัญญา
และลงข้อสรุป ขั้นที่ 7 ขั้นประเมินผลและประยุกต์ใช้ แล้วสอบถามความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญถึงความ
เหมาะสม และกําหนดเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน 
 
นิยามศพัท์เฉพาะ 
 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้นิยามศัพท์เฉพาะไว้ดังน้ี 
 

1. แนวพุทธ หมายถึง แนวทางดําเนินชีวิต (Way of life) ที่เป็นทางสายกลางที่เช่ือมโยงหลัก   
พุทธธรรม ที่สะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต ที่มุ่งเน้นให้เข้าใจธรรมชาติของโลก 
และชีวิตที่แท้จริง โดยสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งในเร่ือง การกิน อยู่ ดู ฟัง เป็น ส่งผล
ให้ผู้ปฏิบัติมีความสุขพร้อมๆ กับช่วยให้คนรอบข้าง และสังคมมีความสุข 
 

2. เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การดํารงชีวิตที่สามารถพ่ึงตนเองได้ ไม่เป็นภาระของสังคม และ   
ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน มีความพอประมาณ มีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว โดยคํานึงถึงการดําเนินชีวิตด้วย
ความรู้และเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ และการจัดการความรู้อย่างรอบด้าน และมีความซื่อสัตย์สุจริต        
มีความอดทน มีความเพียรพยายาม ใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวิต สละส่วนที่เกินออกไป มีการแบ่งบัน   
เพ่ือเก้ือกูลสังคม 
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3. รูปแบบการการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพื่อสะท้อนแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน หมายถึง ลักษณะการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ ที่เช่ือมโยงกับหลักพุทธธรรมเพื่อสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยผู้สอนจัดการ
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศ (ปรโตโฆสะ) ที่เป็นกัลยาณมิตร เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน มุ่งศึกษา แก้ปัญหา 
หรือแสวงหาความรู้อย่างเป็นองค์รวม เพ่ือพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน ด้วยวิถีวัฒนธรรมแสวงปัญญา ผ่าน
ระบบไตรสิกขา มีขั้นตอนการเรียนการสอน โดยใช้หลักการตามแนวพุทธ 7 ขั้นตอน ดังน้ี  

   3.1 ขั้นสร้างศรัทธาและเสนอปญัหาข้อสงสัย เป็นขั้นที่เตรียมนักเรียนเพ่ือใหเ้กิดความเช่ือ 
และความรู้สึกซาบซึ้ง ซึ่งเกิดจากความมั่นใจในเหตุผลเท่าที่รู้เห็น มั่นใจว่าเป็นไปได้ มีคุณค่า และมั่นใจว่า
สามารถพิสูจน์ให้เห็นจริงได้ในกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วยการสวดมนต์ ฝึกสมาธิในลักษณะต่างๆ 
และทํากิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ได้ทดลองปฏิบัติจนประจักษ์ความรู้จริงด้วยตนเอง ด้วย
การสนทนา อภิปราย ถามคําถาม เพ่ือนําเข้าสู่บทเรียน พร้อมทั้งเตรียมบุคลิกภาพครูที่เป็นกัลยาณมิตร สร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน แสดงความรัก ความเมตตา ความจริงใจต่อผู้เรียน พร้อมทั้งจัดสิ่งแวดล้อมและ
บรรยากาศในช้ันเรียน   ให้เหมาะสมกับเน้ือหาสาระที่เรียน เพ่ือความเจริญงอกงามแห่งปัญญา (ปรโตโฆสะ) 

   3.2 ขั้นสังเกต เป็นขั้นที่นักเรียนเก็บรายละเอียดของสิ่งที่ตนเองสงสัย และนักเรียนร่วมกัน
อภิปรายและกําหนดหลักการ กฎเกณฑ์ในการเรียน เตรียมกิจกรรมการเรียน แบ่งกลุ่มนักเรียนให้เหมาะสม
กับกิจกรรม และจัดเตรียม สื่อ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ที่จะใช้ในการเรียนรู้ 

    3.3 ขั้นสัมผัส เป็นข้ันที่นักเรียนใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ในการเรียนรู้ 
และปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือเช่ือมโยงความสัมพันธ์เพ่ือนําไปสู่การพัฒนากระบวนการคิด 

   3.4 ขั้นสํารวจ เป็นขั้นที่นักเรียนใช้กระบวนการคิดเพ่ือมองหาความเช่ือมโยง ความสัมพันธ์ ความ
เก่ียวข้องของสิ่งแวดล้อมต่างๆในการเรียนรู้ที่อยู่รอบตัวเพ่ือพัฒนาไปสู่การมองแบบองค์รวม 

   3.5 ขั้นสืบค้น เป็นขั้นที่นักเรียนใช้กระบวนการคิดโดยแยบคาย (โยนิโสมนสิการ) ในการพัฒนา
ผ่านกิจกรรมการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง สืบเสาะหาความรู้ โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
กระบวนการกลุ่ม การศึกษานอกสถานที่ การเก็บรวบรวมข้อมูล การจดบันทึกข้อมูล การแก้ปัญหาตาม
แนวทางอริยสัจ การเรียนรู้อย่างมีความสุขและมีความหมาย พร้อมทั้งอภิปรายกลุ่มเก่ียวกับความรู้ 
ข้อคิดเห็น ที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรม นักเรียนนําเสนอผลงานที่เกิดจากการทํากิจกรรม 

    3.6 ขั้นสั่งสมปัญญา และลงข้อสรุป เป็นขั้นที่ นักเรียนฝึกปฏิบัติกิจกรรมให้ ชํานาญใช้
กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติเพ่ือสั่งสมประสบการณ์และปัญญา นําไปสู่การสรุป องค์ความรู้เพ่ือสะท้อน
ความเป็นจริงตามธรรมชาติ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงผลงาน และปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันทั้งในเชิงเน้ือหาที่เรียน และในเชิงของการเช่ือมโยงกับหลักพุทธธรรม ผ่านกิจกรรมร้องเพลงสรุป
บทเรียน อภิปรายสรุป หรือจัดทําเป็นแผ่นพับ แผนที่ความคิด (Mind map) หรือโครงงานเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเองและผู้อ่ืน 

     3.7 ขั้นประเมินผลและประยุกต์ใช้ เป็นข้ันที่นักเรียนประเมินช้ินงาน ทําแบบฝึก แบบทดสอบ 
หรือจัดเก็บผลงานในแฟ้มสะสมงาน และปรับปรุงพัฒนางาน เพ่ือนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้ ไป
ประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์จําลองหรือชีวิตจริง สู่ความสําเร็จด้วยความพอใจ ความเพียรพยายาม 
กระตือรือร้น จิตใจจดจ่อและใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญให้รอบคอบ  
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 4. ผลการเรียน หมายถึง ผลที่ได้จากการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ  
เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน ในการพัฒนานักเรียนด้าน
ความประพฤติ ด้านจิตใจ และด้านปัญญา ดังต่อไปนี้  
      4.1 ด้านความประพฤติ แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ 
  (1) ด้านกาย (กายภาวนา) หมายถึง การแสดงออกของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรมการ
เรียนรู้ ในการพัฒนาด้านความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นกายภาพ หรือวัตถุ ซึ่งวัดได้จากแบบสังเกต
พฤติกรรมการเรียนด้านกาย (กายภาวนา) ประกอบด้วย พฤติกรรมการเรียนด้านกายที่พึงประสงค์ ได้แก่ 

 ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมระหว่างการปฏิบัติกิจกรรม 
 ใช้และเก็บอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 
 ใช้ประสาทสัมผัส ทั้ง 5 ในการสังเกตและปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม 
 ดูแลรักษาความสะอาดร่างกายและแต่งกายเหมาะสมกับการปฏิบัติกิจกรรม 

  (2) ด้านทักษะทางสังคม (ศีลภาวนา) หมายถึง การแสดงออกของนักเรียนขณะปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรู้ ในการพัฒนาพฤติกรรมความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคม ซึ่งวัดได้จากแบบสังเกต
พฤติกรรมการเรียนด้านทักษะทางสังคม (ศีลภาวนา) ประกอบด้วย ทักษะทางสังคมท่ีพึงประสงค์ ได้แก่ 

 ทํางานร่วมกับผู้อ่ืน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันใช้กาย วาจา ได้อย่างสร้างสรรค์ 
 มีวินัย และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 ปฏิบัติกิจกรรมเสร็จทันตามเวลาที่กําหนด 

 
      4.2 ด้านจิตใจ (จิตตภาวนา) หมายถึง การแสดงออกของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรมการ
เรียนรู้ ในการพัฒนาด้านจิตใจที่อาศัยสมาธิเป็นตัวแกนในการฝึก และมีบทบาทออกมาทางเจตจํานง ซึ่งวัดได้
จากแบบสังเกตพฤติกรรมด้านจิตใจ (จิตตภาวนา) ประกอบด้วย พฤติกรรมการเรียนด้านจิตใจที่พึงประสงค์
ใน 3 ด้าน ได้แก่ 
  (1) ด้านคุณภาพจิต ได้แก่ มีนํ้าใจ เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ แบ่งปันสิ่งของให้กับผู้อ่ืน  
  (2) ด้านสมรรถภาพจิต ได้แก่ มีความเพียรพยายาม มีเหตุมีผล และกระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติกิจกรรม 
               (3) ด้านสุขภาพจิต ได้แก่ ร่าเริงแจ่มใส อารมณ์ดี และสงบสุขเสมอ 
 
     4.3 ด้านปัญญา (ปัญญาภาวนา) หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการเรียนรู้ ซึ่งพิจารณา
จากคะแนนที่ได้จากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ปัญญาภาวนา)  
 
 5. บริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน หมายถึง สังคมไทยที่ส่งเสริมสนับสนุนให้คนในสังคมอยู่ร่วมกัน
ได้อย่างปกติสุข โดยดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบที่ต้องพิจารณาซึ่ง
ประกอบด้วย 

     5.1 องค์ประกอบด้านลักษณะ ได้แก่ 
  (1) ความพอประมาณ ประกอบด้วย การดําเนินชีวิตด้วยความพอดี ไม่น้อยเกินไป และไม่
มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน ยึดมั่นบนทางสายกลาง 
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  (2) ความมีเหตุผล ประกอบด้วย การดําเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัย
ที่เก่ียวข้องตลอดจนคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทําน้ันๆ อย่างรอบคอน 
  (3) การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ประกอบด้วย การดําเนินชีวิตด้วยการเตรียมตัวให้พร้อมรับ
ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ และเตรียมพร้อมรับมือกับการแก้ปัญหาต่างๆ โดยไม่ประมาท 
      5.2 องค์ประกอบด้านเงื่อนไข ได้แก่ 
  (1) เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย การดําเนินชีวิตด้วยความรู้และเข้าใจ มีทักษะ
กระบวนการ และการจัดการความรู้อย่างรอบด้าน 
  (2) เงื่อนไขคุณธรรม ประกอบด้วย การดําเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน 
มีความเพียรพยายาม ใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวิต 
 

6. คู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพื่อสะท้อนแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน หมายถึง เอกสารประกอบการใช้รูปแบบ 
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วย 

     ตอนท่ี 1 การแนะนํารูปแบบการการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ       
เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน ได้แก่ คํานํา ความเช่ือ
พ้ืนฐาน หลักการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ จุดมุ่งหมายการจัดการเรียนการสอน  

     ตอนท่ี 2 การแนะนําหน่วยการเรียน และแผนการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ โครงสร้างเน้ือหา 
การเช่ือมโยงมโนทัศน์ หลักการ และแผนการจัดการเรียนการสอน ซึ่งกําหนดองค์ประกอบของแผน        
การจัดการเรียนการสอน ได้แก่ ผังวิเคราะห์เน้ือหากลุ่มสาระการเรียนรู้ ช่ือหน่วยการเรียน ช่ือแผน ระดับช้ัน 
ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด สาระสําคัญ สาระการเรียนรู้ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและแหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
ตามแนวพุทธ 
      ตอนท่ี 3 เอกสารสําหรับผู้เรียน ได้แก่ ใบกิจกรรม ใบความรู้ และแบบทดสอบ 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 

1. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบันมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ค่าเฉลี่ยคะแนนของความ
คิดเห็นผู้เช่ียวชาญ ต้ังแต่ 3.51 ขึ้นไป และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.0 

2. ผลการเรียนรู้ในด้านความประพฤติของนักเรียน [กายภาวนา (Physical Development) และ 
ศีลภาวนา (Social Development)] จิตใจของนักเรียน [จิตตภาวนา (Emotional Development)] และ
ปัญญาของนักเรียน [ปัญญาภาวนา (Wisdom Development)] หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
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ทฤษฎี และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 ทฤษฎี และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 

ประสิทธิภาพของรูปแบบ 
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ 

เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน 

ผลการเรียนรู้ 
ด้านความพฤติกรรม (กายภาวนา/ทักษะทางสังคม) 

ด้านจิตใจ (จิตภาวนา=คุณภาพจติ/สมรรถภาพจิต/สุขภาพจิต) 
ด้านปัญญา (ปัญญาภาวนา=ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน) 

 

สรุป ประเมินผล และแผยแพร่ 
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ                           

เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน 

แนวคิดทฤษฎีตามแนวพุทธ 
 เน้นหลักไตรสิกขาเพ่ือการพัฒนาผู้เรียน

แบบองค์รวมด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา  
 เน้นปรโตโฆษะ เพ่ือการจัดสภาพแวดล้อม

ที่ให้ผู้เรียนเกิดความศรัทธาเพ่ือการเรียนรู้
อย่างมีความหมาย  

 เน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร 
 เน้นหลักอริยสัจ 4 เพ่ือเป็นวิธีการหรือ

แนวทางสําหรับแก้ปัญหา 
  เน้นหลักอิทธิบาท4 คือ ธรรมท่ีเป็นเหตุให้

ประสบความสําเร็จ เป็นข้อปฏิบัติที่ทําให้
เกิดสมาธิของนักเรียน 

 เน้นหลักพรหมวิหาร4 เพ่ือแสดงถึงความ
ประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์ ของผู้สอนที่
ปฏิบัติต่อนักเรียน     

 เน้นหลักภาวนา 4 ในการประเมินผล           
เพ่ือพัฒนานักเรียน ได้แก่ กายภาวนา          

    ศีลภาวนา จิตภาวนา และปัญญาภาวนา 

แนวคิดทฤษฎีตามหลักปรัชญา      
เศรษฐกิจพอเพียง 

 เน้นองค์ประกอบดา้นลักษณะ ได้แก่ 
ความพอประมาณ เพ่ือการดําเนินชีวิตด้วย
ความพอดี ยึดมั่นบนทางสายกลาง 
ความมีเหตุผล เพ่ือการดําเนินชีวิตอย่างมี
เหตุผล โดยพิจารณาเหตุปัจจัยอย่าง
รอบคอบ 
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว เพ่ือการดําเนินชีวิต
ให้พร้อมรับผลกระทบต่างๆ ไม่ประมาท 
 เน้นองค์ประกอบดา้นเงื่อนไข ได้แก่ 
เงื่อนไขความรู้ เพ่ือการดําเนินชีวิตด้วย
ความรู้และเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ และ
การจัดการความรู้อย่างรอบด้าน 
เงื่อนไขคุณธรรม เพ่ือการดําเนินชีวิตด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน เพียร
พยายาม ใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวิต 

แนวคิดทฤษฎีตามแนวสากล 
 เน้นการเรียนรู้โดยการเสริมแรงของ Skinner  
 เน้นการเรียนรู้โดยการค้นพบ ของ Bruner 
 เน้นการเรียนรู้ส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม

ตามทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา ของ 
Piaget 

 เน้นการเรียนรู้เกิดจากการเช่ือมโยงระหว่าง
ส่ิงเร้า (S) กับ การตอบสนอง (S) ของ 
Thorndike  

 เน้นการเรียนรู้อย่างมีความหมายแก่ผู้เรียน
ของ Ausubel  

 เน้นแนวคิดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปสังคม 
 เน้นแนวคิดการสร้างจิตนิสัยการเรียนรู้ของ 

Marzano (1991) 
 ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของ

Kolhberg(1981) 
 เน้นทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 แนวคิดการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 
 เน้นการประเมินแบบมีส่วนร่วมของผู้เรียน 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ 
 เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน 

ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างศรัทธาและเสนอปัญหาข้อสงสัย  
ขั้นที่ 2 ขั้นสังเกต   
ขั้นที่ 3 ขั้นสัมผัส  
ขั้นที่ 4 ขั้นสํารวจ   
ขั้นที่ 5 ขั้นสืบค้น   
ขั้นที่ 6 ขั้นส่ังสมปัญญา และลงข้อสรุป  
ขั้นที่ 7 ขั้นประเมินผล และประยุกต์ใช้ 



11 

บทท่ี 2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 

 การวิจัยคร้ังนี้ มีเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 
 
 1. เอกสารที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
 2. เอกสารที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธ 
 3. เอกสารที่เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. เอกสารที่เก่ียวข้องกับการพัฒนารูปแบบการการจัดการเรียนการสอน  

5. เอกสารที่เก่ียวข้องกับบริบทของสังคมไทยยุคปัจจุบัน 
6. เอกสารที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
7. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
   ตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน 

 
1. เอกสารที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
 
 แนวความคิดเก่ียวกับเร่ืองการบูรณาการ (Integration) เกิดข้ึนจากความคิดของ จอห์น ล็อค 
(John Locks) นักปรัชญาชาวอังกฤษ ที่ได้ช้ีให้เห็นความจริงว่า เด็กสนใจเฉพาะสิ่งจําเป็น  และใช้ได้บ่อย
ในชีวิต เพราะเด็กไม่มีเวลา และกําลังพอท่ีจะเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้หมด จะต้องเลือกสอนเฉพาะ
สิ่งจําเป็นที่จะสามารถใช้ประโยชน์ในการดํารงชีวิตได้ ต่อมา จอห์น ดิวอ้ี (John Dewey) นักปรัชญาชาว
อเมริกัน เป็นผู้เสนอว่าการให้การศึกษาแก่เยาวชนน้ัน ควรให้ความสนใจต่อกิจกรรมที่นําไปสู่ความเข้าใจ
กิจกรรมพ้ืนฐานต่างๆ ของมนุษย์ที่ใช้ในการดํารงชีวิต ซึ่งจะทําให้เยาวชนเกิดความต้องการท่ีจะเรียนรู้ขึ้น
โดยธรรมชาติ และมีความเช่ือว่า เราสามารถเช่ือมโยง มโนทัศน์ของวิชาต่างๆ ที่มีในหลักสูตร ได้อย่าง
น้อย 2 วิชาขึ้นไป และด้วยวิธีการเช่ือมโยงจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถนําประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่หรือเร่ืองที่จะเรียนรู้ต่อไป (John Dewey. 1933) ซึ่งแนวคิดของจอห์น   
ดิวอ้ี นําไปสู่หลักการบูรณาการในเวลาต่อมา 
 

1.1 ทําไมต้องจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
      ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เหตุผลสําคัญที่จําเป็นที่จะต้องทําความเข้าใจในการ
จัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ประกอบด้วยกัน 3 ด้านใหญ่ๆ ดังน้ี 
       1.1.1  ด้านจิตวิทยา เรามักจะมองว่า การเรียนรู้จะเป็นไปได้ด้วยดี ก็ต่อเมื่อผู้เรียนได้มี
โอกาสท่ีจะสัมผัสกับองค์ประกอบของการเรียนรู้ที่หลากหลาย และการเรียนรู้ที่หลากหลายเหล่าน้ัน 
จะต้องเช่ือมโยงเข้ากับชีวิตจริงของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี    

      1.1.2  ด้านสังคมวิทยา ซึ่งเรา   คงจะต้องมีความเช่ือร่วมกันว่า ความรู้จะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อ
ความรู้น้ันสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และสามารถแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตจริง โดยใช้การ
ผสมผสานทักษะต่างๆ จากหลากหลาย วิชาร่วมกัน ซึ่งถือเป็นสิ่งสําคัญในมุมมองทางด้านสังคมวิทยา  
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       1.1.3.  ด้านการบริหาร การบริหารถือเป็นเหตุผลสําคัญอีกประการหนึ่งที่เราไม่ควรท่ีจะ
มองข้าม เพราะว่า การบริหารจะช่วยแก้ปัญหาด้านการขาดแคลนบุคลากร และสามารถลดความซ้ําซ้อน
ของเน้ือหาวิชา ซึ่งทําให้ผู้เรียนสามารถมีเวลาเรียนรู้สิ่งอ่ืนๆ มากขึ้น ซึ่งนับวันจะมีมากมายในโลกยุค
ปัจจุบัน 
 จากเหตุผลทั้ง 3 ด้าน น่าจะสามารถสนับสนุนคําตอบที่ว่า ทําไมต้องจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ให้กับผู้เรียน นอกจากน้ีอาจจะมีเหตุผลปลีกย่อยอีกมากมายที่นักการศึกษาต่างๆ ได้ให้เหตุผลไว้         
เมื่อพิจารณาแล้วก็ไม่น่าที่จะเป็นประเด็นที่นอกเหนือจากที่ได้กล่าวไว้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ภาพประกอบ 2 เหตุผลสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
 

1.2 ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
       การบูรณาการ เป็นการผสมผสานประสบการเรียนรู้ต่างๆ และนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิต 
ประจําวัน จากคํากล่าวข้างต้น เมื่อมองย้อนกลับไปถึงกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละวันเป็น   
การเรียนรู้สิ่งต่างๆ มากมายหลายลักษณะ ไม่มีผู้เรียนคนใดเรียนรู้อย่างใดอย่างหน่ึงโดยไม่เก่ียวข้องกับ 
อีกสิ่งหน่ึง ซึ่งการเรียนรู้มักจะเป็นการผสมผสานองค์ความรู้ต่างๆ และนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
ของผู้เรียนทั้งสิ้น ซึ่งการผสมผสานองค์ความรู้ต่างๆเหล่าน้ีเป็นการบูรณาการ (Beane. 1991: 9; 
Travess & Revore. 1990: 9) 
 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ สามารถอธิบายเก่ียวกับปรัชญา แนวคดิ/ทฤษฎีต่างๆ ที่
เก่ียวข้องดังน้ี  
 ปรัชญาทางการศึกษา Progressivism ตามแนวคิดของ John Dewey ซึ่งมีจุดเน้นที่ยึดแนวทาง
การศึกษา คือชีวิต เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของการเรียนรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน โดยการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน ในการเรียนรู้โดยการแก้ปัญหาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เสริมสร้างการอยู่ร่วมกันในแนวทาง
ประชาธิปไตย 
 

การเรียนรู้จะเป็นไปได้ดี 
เม่ือผู้เรียนได้มีโอกาสสัมผัส 
กับองค์ประกอบการเรียนรู้ท่ี

หลากหลายเชื่อมโยงสิ่งท่ีเรียนเข้า
กับชีวิตจริง 

ความรู้จะมีคุณคา่ 
ต่อเม่ือตอบสนอง 

ความต้องการของผู้เรียน 
แก้ปัญหาต่างๆในชีวิตจริง 

โดยใช้ทักษะจากหลากหลายวิชา
ร่วมกัน 

ช่วยแก้ปัญหาด้านการขาดแคลน
บุคลากร ลดความซํ้าซ้อนของ

เนื้อหาวิชา ผู้เรียนมีเวลาเรียนสิ่ง
อ่ืนมากขึ้นในโลก 

ด้านการบริหาร 
เหตุผล 

ด้านจิตวิทยา 

ด้านสังคมวิทยา 
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 ทฤษฎีการเรียนรู้ เน้นทฤษฎีการเรียนรู้ในแนวทาง Cognitive ที่ใช้ Constructivism 
Approach เน้นผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งการที่ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วย
ตนเอง จะทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ตามแนวความคิดของ Ausubel นอกจากน้ี ยัง
เป็นการเรียนรู้ในลักษณะของการถ่ายโยงการเรียนรู้ (Transfer of Learning) อย่างเป็นระบบ มี
กระบวนการที่ชัดเจน ซึ่งสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับการดําเนินชีวิต และการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน 
ดังสรุปเป็นแผนภาพได้ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 
ภาพประกอบ 3 ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

 
 ดังน้ัน การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการจึงเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ยึดปรัชญาการศึกษาในแนว
ของการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนอย่างเป็นกระบวนการและใช้ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมี
ความหมายต่อผู้เรียน ที่สามารถทําให้ผู้เรียนสามารถถ่ายโยงการเรียนรู้และสามารถนําความรู้ดังกล่าว ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้เป็นอย่างดี 
 

1.3 ความหมายของการบูรณาการ 
       คําว่า บูรณาการ  เป็นศัพท์ บัญญั ติที่มุ่ งให้มีความหมายตรงกับคําว่า Integration           
ในภาษาอังกฤษ ศัพท์น้ีอธิบายไว้ในภาษาเดิมว่า เป็นคํานามที่ใช้ต้ังแต่การกําหนดเป้าหมายกระบวนการ
และผลผลิตทางการศึกษาโดยแนวคิดทางการศึกษาน้ัน คําว่า Integration อาจใช้ร่วมกับคําอ่ืนอีกหลาย
คํา เช่น หลักสูตรที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้เรียน เรียกว่า 
หน่วยบูรณาการ (Integrated course of study) หรือ การสอนบูรณาการในแผนการสอนที่รายวิชา   
ไม่แยกจากกันอย่างที่เคยสอนมาก่อน มีการจัดเรื่องที่เรียนเป็นหน่วยหรือกลุ่มวิชาต่อเน่ืองกันไปเรียกว่า

ปรัชญา  แนวคิด / ทฤษฎี 

ปรัชญาการศกึษา  
Progressivism  John  Dewey 

 

 การศึกษาคือชีวิต 

 เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

 ส่งเสริมการเรยีนรู้โดย 
 การร่วมมือช่วยเหลือ 
 ซึ่งกันและกัน 
 เรียนรู้โดยการแก้ปัญหา 
 สร้างเสริมการอยู่ร่วมกัน 
 ในวิถีประชาธิปไตย 

  
ทฤษฎีการเรียนรู ้

 
 *Cognitive ที่ใช้ Constructivism 

Approach  เน้นผู้เรียนเป็นผู้ 
 สร้างความรู้ด้วยตนเอง 
 การเรียนรู้อย่างมีความหมาย 

ของ Ausubel 
 การถ่ายโยงการเรียนรู้ 

(Transfer  of  Learning) 
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โปรแกรมบูรณาการ (Integrated program) หรือ การจัดหลักสูตรซึ่งไม่แยกสอนวิชาต่างๆ ออกจากกัน
โดยเด็ดขาด ให้แต่ละวิชาสัมพันธ์กัน  และให้เก่ียวข้องกับชีวิตจริง เรียกว่า หลักสูตรบูรณาการ 
(Integrated curriculum) เป็นต้น 
 ดังน้ัน  บูรณาการ  อาจพิจารณาได้เป็นสองนัยคือความหมายโดยทั่วไปของคําว่า บูรณาการ
ประการหนึ่ง และความหมายเฉพาะทางศึกษาศาสตร์ อีกประการหน่ึง โดยนัยแรก บูรณาการ หมายถึง  
การทําให้สมบูรณ์  ซึ่งก็คือทําให้หน่วยย่อยๆ  ที่สัมพันธ์กันทําหน้าที่อย่างกลมกลืนเป็นองค์รวมหนึ่งเดียว
ที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ในตัวเอง ส่วนความหมายอีกนัยหน่ึงซึ่งกล่าวเฉพาะ เจาะจงลงไปถึงองค์ความรู้
ในสาขาวิชาทางศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์  บูรณาการ หมายถึง การนําเอาศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ ที่มี
ความสัมพันธ์เก่ียวข้องกันมาผสมผสานเข้าด้วยกันเพ่ือประโยชน์ในการจัดหลักสูตรและจัดการเรียน     
การสอน การเรียนการสอนที่ดําเนินการด้วยวิธีบูรณาการ เรียกว่า การเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
(Integrated instruction) คือเน้นที่องค์รวมของเน้ือหามากกว่าองค์ความรู้ของแต่ละรายวิชา และเน้นที่
การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสําคัญย่ิงกว่าการบอกเน้ือหาของผู้สอน 
   นอกจากน้ียังได้มีผู้ให้ความหมายของคําว่า “บูรณาการ” (Integration) ไว้ดังน้ี 
             การบูรณาการ หมายถึง กระบวนการรวบรวมรายวิชาต่างๆ  เข้าด้วยกันแล้วนํามาแสดงออก 
ในเชิงกิจกรรมหรือโครงการเดียวกัน  (Good. 1973: 308) หรือการนําเอาศาสตร์ต่างๆ ที่มีความ สัมพันธ์
เกี่ยวข้องมาผสมผสานกัน เพ่ือประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน (ธีระชัย ปูรณโชติ 2544: 1) เป็นการ
สร้างความรู้และประสบการณ์ขึ้นใหม่ในลักษณะของการผสมผสานเข้าด้วยกันทั้งหมด เพ่ือให้สอดคล้อง
กับความต้องการและสภาพชีวิตจริงของผู้เรียน (Beane. 1991: 9; UNESCO. 1981: 10) โดยคํานึงถึง
ความเหมาะสมของผู้เรียนเป็นสําคัญ (Teavess & Revore. 1990: 9) 
 ส่วนความหมายของการสอนแบบบูรณาการ ลาร์ดิเซบอล และคณะ (Lardizabal, et al. 1970: 
141) ได้ให้ความหมายว่า เป็นการสอนเพ่ือจัดประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน เน้นความสนใจ ความสามารถ 
และความต้องการของผู้เรียน โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ ให้ผู้เรียน
สามารถแก้ไขปัญหาพัฒนาบุคลิกภาพ และทํากิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
 สําหรับหน่วยการเรียนแบบหัวเร่ือง (Thematic unit) หรือหน่วยการเรียนแบบบูรณาการ 
(Integrated unit) หรือแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary unit) น้ัน หมายถึง หน่วยการเรียนที่มุ่ง
ศึกษามโนทัศน์ (Concept) หรือหัวข้อเรื่อง (Theme) ใดๆ โดยนําสาระการเรียนรู้ของวิชาต่างๆ มา
เช่ือมโยงสัมพันธ์กันทําให้ต้องใช้สื่อ กิจกรรม และเทคนิคที่หลากหลายของวิชาต่างๆ มาผสมผสานหรือ
บูรณาการเข้าด้วยกัน 
 จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า การบูรณาการ หมายถึง ลักษณะของการผสม 
ผสานเน้ือหาวิชาหรือวิธีสอนเพ่ือส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  และมีประสบการณ์ในอันที่จะรวบรวม
ความคิด มโนทัศน์ ความรู้ ทักษะ  และมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาพร้อมที่จะนําไปประยุกต์ใช้เพ่ือให้
เกิดประโยชน์ 
 
 ในการวิจัยครัง้นี้ ผู้วิจัยใช้การบูรณาการ โดยการนําความรู้ความเข้าใจในสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
เช่ือมโยงกับหลักพุทธธรรม กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน 
มุ่งศึกษา แก้ปัญหา หรือแสวงหาความรู้อย่างเป็นองค์รวม และกําหนดเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทแห่งสังคมไทยยุค
ปัจจุบัน 
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1.4 ลักษณะสาํคัญของการบูรณาการ 
     ลักษณะสําคัญโดยรวมของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่ดี (Integrated  

curriculum & instruction) ประกอบด้วย 5 ลักษณะ ดังน้ี (UNESCO. 1981) 
1.4.1 เป็นการบูรณาการระหว่างความรู้และกระบวนการเรียนรู้ (Integration of knowledge 

and learning process) 
1.4.2 เป็นการบูรณาการระหว่างพัฒนาการทางความรู้และพัฒนาจิตใจ (Integration of 

cognition and affection) 
1.4.3 เป็นการบูรณาการระหว่างความรู้และการกระทํา (Integration of knowledge and 

conduct) 
1.4.4 เป็นการบูรณาการระหว่างสิ่งที่เรียนในโรงเรียนกับสิ่งที่เป็นอยู่ในชีวิตประจําวันของผู้เรียน 

(Integration of school learning with the actual life of  the learners) 
     1.4.5 เป็นการบูรณาการระหว่างวิชาต่างๆ  (Integration of subject areas) 
 
1.5 ความสําคญัของการสอนแบบบูรณาการ 

      ในชีวิตมนุษย์น้ัน ปัญหา อุปสรรค รวมท้ังประสบการณ์ต่างๆ จะผสมผสานกัน มิได้แยก
ออกเป็นส่วนๆ มนุษย์จําเป็นต้องใช้ทักษะหลายประการในการเรียนรู้และแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนในชีวิต 
การสอนแบบบูรณาการจะช่วยให้ผู้เรียนเห็นความเช่ือมโยงของสิ่งที่เรียนกับสิ่งที่เป็นไปในชีวิตจริง ช่วย
ลดความซ้ําซ้อนของเน้ือหาวิชา รวมท้ังส่งเสริมผู้เรียนให้มีโอกาสใช้ความคิด ประสบการณ์ ความสามารถ 
ตลอดจนทักษะต่างๆ อย่างหลากหลาย ก่อให้เกิดการเรียนรู้ทักษะกระบวนการและเนื้อหาสาระไป   
พร้อมกัน 
     นอกจากน้ี ความสําคัญของการบูรณาการ สามารถเช่ือมโยงวิชาต่างๆ เข้าด้วยกันในการสอน
ด้วยเหตุผล ดังน้ี   

     1.5.1 สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงไม่ได้จํากัดว่าจะเก่ียวข้องกับสาขาวิชาใดวิชาหน่ึง การเรียนรู้
เ น้ือหาวิชาต่างๆ ในลักษณะเช่ือมโยงสัมพันธ์กัน จะช่วยให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างวิชา และ
ความสัมพันธ์ของวิชาต่างๆ เหล่าน้ันกับชีวิตจริง  

     1.5.2 การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการจะช่วยให้เกิดความสัมพันธ์เช่ือมโยงระหว่าง
มโนทัศน์ในศาสตร์ต่างๆ ทําให้เกิดการเรียนรู้ที่มีความหมาย  

     1.5.3 ช่วยให้เกิดการถ่ายโอนการเรียนรู้ (Transfer of learning)   
     1.5.4 ขจัดความซ้ําซ้อนของเน้ือหาต่างๆ ในหลักสูตร   
     1.5.5 สามารถตอบสนองต่อความสามารถทางพหุปัญญาของผู้เรียน (Multiple 

intelligence)  
     1.5.6 กระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ สอดคล้องกับทฤษฎีการสร้างเสริมความรู้

ด้วยตนเอง 
 

 นอกจากน้ี  การใช้หน่วยบูรณาการทางการสอนยังช่วยให้ผู้สอนได้รับความสะดวกในการจัดการ
เรียนการสอนที่จะนําไปปฏิบัติการสอนได้อย่างผสมกลมกลืนต่อเน่ือง  จัดเรียงลําดับตามเหตุการณ์ของ
กิจกรรมที่มุ่งเสริมการเรียนการสอนทุกรูปแบบไว้อย่างครบถ้วน เป็นการลดภาระแก่ผู้สอนให้สอนอย่าง
ได้ผล 
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การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
(Learning  Integration) 

จัดได้  2  ลักษณะ 

การบูรณาการภายในวิชา 
(Intradisciplinary) 

การบูรณาการระหว่างวิชา 
(Interdisciplinary) 

 
 อาจกล่าวโดยสรุป การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทําให้เกิดการเช่ือมโยงสิ่งที่เป็นความรู้กับ
เหตุการณ์รอบๆ ตัว หรือเน้ือหาอ่ืนๆ ซึ่งมีผลทําให้ความรู้ไม่ถูกเก็บไว้ในสมองแต่เพียงลําพัง แต่ถูก
เช่ือมโยงไปใช้จนเกิดความหมาย เป็นความรู้ใหม่ที่ซับซ้อนกว่าเดิม 
 

1.6 แนวการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
       การจักการเรียนรู้แบบบูรณาการ Learning Integration  สามารถจัดเป็นแนวการจัดการ
เรียนรู้ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การบูรณาการภายในวิชา (Intradisciplinary) และการบูรณาการระหว่าง
วิชา  (Interdisciplinary) ดังรายละเอียด ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ภาพประกอบ 4 แนวการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
 

     1.6.1  การบูรณาการภายในวิชา (Intradisciplinary) มีแนวทางให้พิจารณาดังน้ี 
               1) เป็นการบูรณาการที่เกิดขึ้นภายในขอบเขตของเนื้อหาเดียวกัน   
               2) หลักการบูรณาการภายในสาระวิชาเดียวกันที่ใช้มากที่สุด คือ สาระวิชาทางภาษา 

หรือกระบวนการทางภาษา ซึ่งประกอบด้วย การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการดู 
     1.6.2 การบูรณาการระหว่างวิชา  (Interdisciplinary)  มีแนวทางให้พิจารณาดังน้ี 

                         1) เป็นการเช่ือมโยงหรือรวมศาสตร์ต่างๆ ต้ังแต่ 2 สาขาวิชาขึ้นไป ภายใต้หัวข้อ
เร่ือง (Theme) เดียวกัน  
                         2) เป็นการเรียนรู้โดยใช้ความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆ มากกว่า 1 วิชาขึ้นไป 
เพ่ือการแก้ปัญหาและการแสวงหาความรู้ ที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ลึกซึ้งใกล้เคียงกับชีวิตจริง  
มากข้ึน 
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1.7 รูปแบบของการบูรณาการ  (Model of integration) 
      การเรียนการสอนแบบบูรณาการมีรูปแบบสําคัญๆ ดังน้ี (Frazee&Rudnitski. 1995:  
137-141) 

      1.7.1 แบบวิทยากรพ้ืนฐาน (Discipline based) เป็นรูปแบบที่ผู้สอนในวิชาหน่ึงสอดแทรก 
เน้ือหาของวิชาอ่ืนๆ เข้าไปในการสอนของตน เป็นการวางแผนการสอนและสอนโดยผู้สอนเพียงคนเดียว 

      1.7.2 แบบคู่ขนาน (Parallel) เป็นรูปแบบที่ผู้สอนต้ังแต่ 2 คนข้ึนไป สอนต่างวิชากันแต่วาง
แผนการสอนร่วมกัน โดยระบุสิ่งที่ร่วมกันและตัดสินใจว่า หัวเรื่อง/มโนทัศน์/ปัญหาเดียวกันน้ันจะสอน
อย่างไรในวิชาของแต่ละคน งานที่มอบหมายให้ผู้เรียนทําจะแตกต่างกันไปในแต่ละวิชา 

      1.7.3 แบบพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) เป็นรูปแบบที่ผู้สอนต่างวิชามาร่วมกันสอน
เป็นทีม ร่วมวางแผนและกําหนดหัวเร่ือง/ปัญหาร่วมกัน และดําเนินการสอนผู้เรียนกลุ่มเดียวกัน 
มอบหมายงานหรือโครงการให้ผู้เรียนทําร่วมกันเป็นงานช้ินเดียว 

     1.7.4 แบบสหวิทยาการ  (Interdisciplinary) เป็นการสอนท่ีผู้สอนแต่ละคนต่างสอนวิชา
ของตนเอง  ไม่ได้ออกแบบให้ผู้เรียนทํางานร่วมกันระหว่างต่างวิชา  แต่จะมีการสอนแบบบูรณาการ
เฉพาะที่ระบุไว้ในแต่ละวิชาเท่าน้ัน  ผู้สอนแต่ละคนในต่างวิชาไม่ได้มีส่วนแบ่งการทํากิจกรรมของผู้เรียน
ด้วยกันเพียงแต่ให้เวลาแล้วมอบหมายงาน  หรือปัญหาให้ผู้เรียนกลับไปดําเนินการกันเอง 

     1.7.5 แบบบูรณาการ (Integrated) เป็นการบูรณาการทั้งมโนทัศน์ ทักษะ เจตคติและ  
ความเชื่อ ตลอดจนเน้ือหา ทําให้เป็นการสอนที่ต้องอาศัยความหลากหลายวิธีที่สามารถเป็นไปได้ ผู้เรียน
สามารถเลือกที่จะฝึกในสิ่งที่ต้องการจะเรียนรู้ ตามความถนัดและความสนใจของตนเองอย่างอิสระ 
 ในบางกรณีการบูรณาการสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  

1. บูรณาการเชิงเน้ือหาวิชา ซึ่งเป็นการผสมผสานเน้ือหาวิชาของการหลอมรวมแบบแกนหรือ
แบบสหวิทยาการ นอกจาก น้ีอาจจะเป็นการผสมผสานของเนื้อหาวิชาในแง่ทฤษฎีกับการปฏิบัติหรือ
เน้ือหาวิชาที่สอนกับชีวิตจริง โดยจะบูรณาการส่วนทั้งหมด (Total integration) หรือจะบูรณาการ
บางส่วน (Partial integration)  

2.  บูรณาการเชิงวิธีการ คือ การผสมผสานวิธีการเรียนการอนแบบต่างๆ โดยใช้สื่อประสม และ
ใช้วิธีการประสมให้มากที่สุด 

 
 นอกจากน้ี ฟอร์กาที (Fogarty. 1991: 1–110) นักการศึกษาชาวอเมริกัน ได้เสนอรูปแบบบูรณา
การไว้ 10 รูปแบบ ซึ่งสามารถจัดเป็นกลุ่มได้ 3 กลุ่ม คือ บูรณาการภายในสาขาวิชาเดียวกัน (Within 
single disciplines) บูรณาการข้ามวิชา (Across several disciplines) และบูรณาการภายในตัวผู้เรียน 
(Inside the mind of the learner) กับระหว่างผู้เรียน  (Between the learners) ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

1. กลุ่มบูรณาการภายในสาขาวิชาเดียวกัน 
     1.1 แบบแยกออกจากกันเป็นส่วน (Fragmented model) เป็นรูปแบบด้ังเดิม 

ที่แยกเป็นรายวิชาเด่ียวๆ มีลกัษณะเฉพาะตัว ผู้เรียนเรียนรู้แต่ละวิชาโดยไม่นําความรู้ไป บูรณาการกับ
วิชาอ่ืนๆ แม้ว่าจะมีมโนทัศน์ที่เก่ียวข้องกันอยู่ ทําให้ผู้เรียนขาดความเช่ือมโยง   ที่ชัดเจน และเกิดการ
ถ่ายโยงการเรียนรู้น้อย แต่ผูส้อนสามารถเลือกสอนเน้ือหาสําคัญๆ ของแต่ละวิชาที่ตนรับผิดชอบให้ลกึ
และกว้างได้ตามความเหมาะสม  และความจําเป็น 
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   ภาพประกอบ 5 การบูรณาการแบบแยกออกจากกันเป็นส่วน 
 

1.2 แบบเชื่อมโยง (Connected model) เป็นการบูรณาการภายในวิชา โดยเช่ือมโยง 
เน้ือหาวิชาเข้าด้วยกันภายในขอบเขตของแต่ละวิชา อาจเช่ือมโยงหัวข้อ (Topic)  ทักษะ (Skill) เจตคติ 
(Attitude) และมโนทัศน์ (Concept) ไปยังเรื่องต่อไปน้ี ซึ่งผู้สอนจะมั่นใจในการที่จะเช่ือมโยงเน้ือหา
ภายในวิชาของตนเอง และทําให้ผู้อ่ืนมองเห็นความสัมพันธ์ของมโนทัศน์และทักษะได้ชัดเจนขึ้น 
 
 
 
 
 
   ภาพประกอบ 6 การบูรณาการแบบเช่ือมโยง 

 

  1.3 แบบซ้อนกัน (Nested model) เป็นการบูรณาการภายในวิชาเดียวกันแต่มีการ
นําทักษะการคิด  ทักษะทางสังคม  และทักษะด้านเนื้อหาท่ีเฉพาะเจาะจง  เข้ามาบูรณาการเป็นหัวข้อ
หรือหน่วยการเรียนรู้  เป็นรูปแบบที่ผู้สอนคนเดียวสามารถบูรณาการด้วยตนเอง  การบูรณาการแบบ
ซ้อนกันน้ีถ้าจัดทําอย่างไม่รอบคอบ การบูรณาการทีละหลายเป้าหมายในบทเรียนเดียว อาจทําให้ผู้เรียน
สับสน  และละเลยการเรียนรู้มโนทัศน์หลักของกิจกรรม เพราะได้รับงานเกี่ยวกับการ เรียนรู้หลายอย่าง
พร้อมกัน  แต่ในทางตรงกันข้ามการนําทักษะหลายทักษะมาบูรณาการในเน้ือหาที่จะสอนเป็นการเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียนให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 7 การบูรณาการแบบซ้อนกัน 

วิทยาศาสตร์ 

ภาษาองักฤษ 

คณิตศาสตร์ 

สงัคมศกึษา 

สงัคมไทย 

ในปี 2558 

การจดัทําแผนภาพ 

การวิเคราะห์ 

ทกัษะการคิด 

ทกัษะการจดัการ 

ฟิสกิส์ 

แสงและสมบติัของแสง 

มโนทศัน์ 

ทางวิทยาศาสตร์“พืช” 

ชีววิทยา 

การสงัเคราะห์ 

ด้วยแสง 
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2. กลุ่มบูรณาการข้ามวิชา 
                  2.1 แบบเรียงลําดับ (Sequenced model) เป็นการบูรณาการการสอน ข้ามวิชา โดย
นําหน่วยการเรียนรู้ที่สอนต่างวิชากัน มาพิจารณาความใกล้เคียงของเนื้อหาแล้วนํามาเช่ือมโยง ปรับ
กิจกรรมการเรียนการสอนให้ชัดเจน และจดัสอนในช่วงเวลาเดียวกันซึ่งแต่ละวิชายังคงสอนตามแผนการ
สอนของตนเพียงแต่เช่ือมโยงบางหัวข้อ และจัดเรียงลําดับหน่วยการเรียนรูใ้หม่ให้เหมาะสม ทําให้แนวทาง
ความรู้ของสิ่งที่ผู้เรียนเรียนจะมุ่งไปในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่องลดความสับสนและความน่าเบ่ือ ซึ่ง
ต้องมีความยืดหยุ่นของเวลาที่ใช้ในการวางแผน และทําตารางสอนร่วมกันโดยอาศัยการประนีประนอม
ความคิดเห็นและความต้องการของผู้สอนทุกคน 
 

วิทยาศาสตร์          ภาษาไทย 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 8 การบูรณาการแบบเรียงลําดับ 
 

  2.2 แบบมีส่วนร่วม (Shared model) เป็นการบูรณาการที่เช่ือมโยงระหว่างวิชา 
ผู้สอนวางแผนการสอนร่วมกัน ในส่วนที่มีมโนทัศน์ ทักษะ หรือเจตคติคาบเกี่ยวกัน ต้องการความยืดหยุ่น
เรื่อเวลา การประสานความคิด และทักษะการทํางานกลุ่มของผู้สอนทุกวิชา โดยอาจจัดเป็นหัวข้อ หรือ
โครงงานร่วมกัน ที่ทําให้ผู้เรียนถ่ายโยงมโนทัศน์ง่ายขึ้น ผู้สอนแต่ละวิชาจะสอนไปตามปกติในหัวข้ออ่ืน 

 

       วิทยาศาสตร์         คณิตศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
   ภาพประกอบ 9 การบูรณาการแบบมีส่วนร่วม 
 

2.3 แบบโยงใย (Webbed model) เป็นการบูรณาการที่กําหนดประเด็น (theme)  
ขึ้นจากการวิเคราะห์หลักสูตรหรือบริบททางสังคม แล้วเช่ือมโยงไปสู่วิชาต่างๆ ว่า  แต่ละวิชามีมโนทัศน์
ใดบ้างที่สอดคล้องกับมโนทัศน์ในประเด็นที่ต้ังไว้ หลังจากน้ันจะกําหนดเน้ือหาเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ประเด็นที่ต้ังไว้ แล้วผู้สอนแต่ละคนก็ทําการสอนเรื่องน้ันๆ ซึ่งต้องใช้เวลาในการดําเนินงานร่วมกันและ
การเลือกประเด็นที่เหมาะสม ซึ่งการเลือกประเด็นที่เก่ียวข้องกับปัญหาทางสังคม ทําให้เกิดการเรียนรู้
อย่างมีความหมาย และสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้เรียน 

- การรวบรวม 

- ข้อมลู 

- กราฟ 

การหายใจ 
- โครงสร้าง 

- หลกัการ 

การใช้ภาษาส่ือสาร 

- การอา่น 

- การเขียน 

- การโต้วาที 



20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ภาพประกอบ 10 การบูรณาการแบบโยงใย 
 

2.4 แบบเส้นด้าย (Threaded model) เป็นการบูรณาการที่ใช้ทักษะเป็นตัวหลักใน 
การกําหนดเน้ือหา ตลอดจนการเรียนการสอนในแต่ละวิชาให้สัมพันธ์กับทักษะ ที่กําหนด เช่น ทักษะการ
คิด ทักษะแก้ปัญหา ทักษะความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น แต่ละวิชายังคงแยกกันในเนื้อหา ผู้สอนทุกคนใน
โรงเรียนได้ร่วมวางแผน รับรู้ และลงมือปฏิบัติ เมื่อจบการศึกษาผู้เรียนจะได้ทักษะท่ีสามารถนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน 
 

     สังคมศึกษา          
    วิทยาศาสตร์ 

 
   คณิตศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 11 การบูรณาการแบบเส้นด้าย 
 

2.5 แบบบูรณาการ (Integrated model) เป็นการบูรณาการความหลากหลายของ 
หัวข้อทางวิชาการที่สัมพันธ์กันของวิชาหลัก 4 วิชา หลอมรวมโดยมีทักษะ มโนทัศน์ และเจตคติ           
ที่เหมือนกันเป็นหลักในการบูรณาการ จึงต้องการการระดมความคิดในการวางแผนและกําหนดเวลา      
สอนร่วมกันของผู้สอน ผู้เรียนได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างวิชาและสร้างแรงจูงใจให้เรียนต่อเน่ืองไป 
 

วิถีชีวติชาวนา 
- สาเหตแุละปัญหาวิกฤติ
ชาวนาไทย 

- ผลกระทบตอ่วิถีชีวิตของ
ชาวนาไทยตอ่ความเจริญทาง
วตัถ ุ

ระบบนิเวศ 
- ปัญหาสารเคมีในนาข้าว 
- อนัตรายของสารเคมีและ
วิธีแก้ไข 

แผนภมูแิละกราฟ 
- การบนัทกึข้อมลูรายรับและ

รายจ่ายในการทํานา 
- การเขียนแผนภมิูแสดง
คา่ใช้จ่ายในการทํานา 

 

ส่ิงแวดล้อม 

 

วิทยาศาสตร์ 

ปัญหาเก่ียวกบั
สิง่แวดล้อม 

ภาษาไทย 

ฟัง พดู อา่น เขียน    
เร่ืองเก่ียวกบั 

สิง่แวดล้อม 

คณิตศาสตร์ 

เก็บข้อมลู  เขียน 

แผนภมิูเก่ียวกบั 

สิง่แวดล้อม 

ศิลปศกึษา 
วาดภาพรณรงค์เก่ียวกบั
ผลกระทบของสิ่งแวดล้อม

ตอ่การดํารงชีวิต 
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        คณิตศาสตร์      วิทยาศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
                ภาษาไทย                สังคมศาสตร์ 
 
 

ภาพประกอบ 12 การบูรณาการแบบบูรณาการ 
 

3. กลุ่มบูรณาการภายในตัวผู้เรียนและระหว่างผูเ้รียน 
 

      3.1 แบบใฝ่ใจ (Immersed model) เป็นการบูรณาการที่ยึดความสนใจของผู้เรียนเป็น 
หลักในการบูรณาการไปยังสาขาอ่ืนๆ ผู้เรียนช้ีนําตนเอง เน่ืองจากผู้เรียนมีความสนใจที่หลากหลาย อาจทํา
ให้เน้นความสนใจผู้เรียนได้เพียงบางกลุ่ม ซึ่งผู้เรียนเหล่าน้ันจะเกิดแรงจูงใจต่อการเรียน และได้รับความรู้
กว้างขวาง 
 

   คณิตศาสตร์      วิทยาศาสตร์ 
 
 
 

   ภาษาไทย      สังคมศาสตร์ 
 
 
 
 
 

          ภาพประกอบ 13 การบูรณาการแบบใฝ่ใจ 
 

 3.2 แบบเครือข่าย (Networked model) เป็นการบูรณาการที่ผู้เรียนเป็น
ผู้ดําเนินการบูรณาการโดยเลือกเครือข่ายผู้เช่ียวชาญ และแหล่งเรียนรู้ ที่จําเป็นด้วยตนเอง ผู้เรียนเท่าน้ัน
ที่จะรู้ถึงความซับซ้อนและมิติต่างๆ ในขอบเขตที่ตนสนใจ เป็นการผลักดันให้ผู้เรียนได้รับรู้ในเร่ืองที่ตน
สนใจมากขึ้น 

 

แผนภมูแิละกราฟ
แสดงระยะทาง 

การบนิ 

การนําเสนอ 
และสือ่ความ 

โครงงาน 
เรือ่งเครือ่งรอ่น 

ของฉนั 

ประวตัศิาสตร ์
เกีย่วกบัการบนิ 

การคน้ควา้ 

กระบวน 
การคดิ 

การวเิคราะห ์ การประดษิฐ ์

 
เขยีนเรยีงความ 
และเล่าเรือ่ง  

เกีย่วกบัเครือ่งรอ่น    
ทีฉ่นัรูจ้กั 

การพดูและการ     
กลา่วสนทรพจน์ 

การดํารงชีวิต 
ของคน สตัว์ พืช

การนําเสนอข้อมลู 

เสรีภาพในการ 
ดําเนินชีวิต 
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ภาพประกอบ 14 การบูรณาการแบบเครือข่าย 
 

1.8 เทคนคิการบูรณาการ 
      กระบวนการออกแบบหลักสูตรบูรณาการ ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ดังน้ี (Newell.1994) 

     1.8.1 ระดมความคิดจากผู้ชํานาญการในวิชาที่เก่ียวข้อง(Assembling an interdisciplinary  
team) เพ่ือผสมผสานให้เกิดการบูรณาการ โดยการอภิปราย การโต้แย้ง และการหาข้อสรุป 

      1.8.2 เลือกหัวข้อ (Selecting the topic) ได้แก่ การเลือกประเด็น แนวคิด ที่จะสามารถ 
ผสมผสานองค์ความรู้ต่างๆ ได้ 

      1.8.3 ระบุรายวิชาที่มีการผสมผสานกัน (Identifying disciplines) กระบวนการบูรณาการ 
ต้องเลือกวิชาที่มีความสัมพันธ์กัน อยู่ในกลุ่มเดียวกัน 

      1.8.4 พัฒนาส่วนปลีกย่อยของเน้ือหาสาระ (Developing the subtext) เป็นการพัฒนา 
รายละเอียดจากหัวข้อให้ชัดยิ่งข้ึน 
 

คณิตศาสตร ์
วิเคราะห์ 

สถิติ 

วิทยาศาสตร์ 
เส้นใย  เกลือแร่ 
ไขมัน  น้ําตาล 

 

ภาษาไทย 
การเขียนรายงาน 

สังคมศาสตร ์
โครงงาน 

สังคมศึกษา 

นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

คณิตศาสตร ์
การบันทึกข้อมูล
กําไร-ขาดทุน 

 

วิทยาศาสตร์ 
โครงงาน 

ภาษาไทย 
แผน่พบั

ประชาสมัพนัธ์ 

สังคมศาสตร ์
ทักษะทางสังคม 
การทํางานกลุ่ม 

นักเขียนวิชาการ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

คณิตศาสตร ์
วิเคราะห์ 
สารอาหาร 

วิทยาศาสตร์ 
ตัวเรา และการ

ดํารงชีวิต 

ภาษาไทย 
เรียงความ
โภชนาการ 

สงัคมศาสตร์ 
การสง่เสริม 

สขุภาพประจําวนั 

โภชนาการ 
ผู้เรียน 
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      1.8.5 โครงสร้างของหลักสูตร (Structuring the course) กําหนดความสัมพันธ์ของแนวคิด   
(Conceptual glue) ซึ่งเช่ือมโยงแต่ละวิชาเข้าด้วยกัน 

      1.8.6 เลือกประเด็นที่สนใจให้ผู้เรียนคน้คว้า (Selecting reading) 
      1.8.7 การกําหนดแผนงาน (Designing assignments) 
      1.8.8 การเตรียมรายละเอียดประมวลการสอน (Preparing the syllabus) 
 

 นอกจากน้ี เทคนิคการจัดกิจกรรมการบูรณาการ (The Integrative activity technique) ที่มี
ประสิทธิภาพ ประกอบด้วยขั้นตอนสําคัญ (Lardizabal, et al. 1970: 144-148) ดังน้ี 

1. ขั้นเร่ิมหน่วยการเรียน (Initiating the unit) โดยผู้สอนช่วยให้ผู้เรียนเผชิญกับปัญหาอย่าง
ท้าทายด้วยคําถามว่า เราจะแก้ปัญหานี้อย่างไร ต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง และอะไรเป็นปัญหาย่อยที่ต้อง
แก้ไขก่อนปัญหาใหญ่ หรืออาจใช้วิธีการต่างๆ เช่น สร้างบรรยากาศห้องเรียนให้เร้าความสนใจ การใช้สื่อ
ต่างๆ และการศึกษานอกสถานที่  เป็นต้น 

2. ขั้นช้ีนําประสบการณ์ (Point of experiencing) ผู้เรียนเริ่มปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มตามที่ตนเอง
สนใจ โดยผู้สอนคอยให้คําแนะนําและจัดกิจกรรมประสบการณ์ที่จําเป็นเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจและพัฒนา
ความสามารถของตนอย่างพอเหมาะ มีการแบ่งกลุ่มและหน้าที่กันทํากิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การค้นคว้า เก็บ
รวบรวมข้อมูล การอ่าน การเขียน และแปลความหมาย เป็นต้น 

3. ขั้นกิจกรรมสรุป  (Culminating  activities)  เพ่ือให้ผู้เรียนสรุปบทเรียน จัดระบบความคิด  
และพัฒนาการด้านการสื่อสาร กับการแสดงออก ซึ่งเป็นช่วงของการแลกเปลี่ยนความรู้หรือรายงาน เพ่ือ
นําเสนอผลงานของตน เป็นโอกาสของการเรียนรู้ที่มีคุณค่า ฝึกการแสดงออกในทางสร้างสรรค์ การเสนอ
ผลงานน้ันผู้เรียนสามารถกระทําได้หลายวิธี เช่น จัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต การทดลอง การแสดง
ละคร หรือโครงงาน เป็นต้น 

4. ขั้นการประเมินผล (Evaluation) เป็นกระบวนการท่ีจะต้องกระทําอย่างต่อเน่ืองตลอด
ระยะเวลาที่มีการเรียนการสอน เน้นการประเมินตนเอง และการประเมินผลโดยกลุ่ม เพ่ือตรวจสอบและ
ใช้เป็นแนวทางปรับปรุงการดําเนินกิจกรรมของตนเองและกลุ่มต่อไป 
 ส่วนหลักในการจัดกิจกรรมการสอนแบบบูรณาการ ควรนํากิจกรรมกลุ่มมาใช้ เน้นให้
ความสําคัญผู้เรียนมากกว่าเน้ือหา แต่ละหน่วยการเรียน ควรใช้เวลาสอนต่อเน่ืองกันดีกว่าหน่วยการเรียน
สั้นที่เสร็จในเวลาเรียน และควรสอดคล้องกับปัญหาในชีวิตจริง ผู้สอนใช้เทคนิคในการผสมผสาน
เน้ือหาวิชา และกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ ให้สัมพันธ์กันภายในขอบข่ายของเรื่องที่ศึกษา  
 

1.9 แนวปฏิบติัในการบูรณาการ 
       การจัดการบูรณาการในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น มุ่งให้เกิดบูรณาการใน
หลักสูตรให้มากที่สุด คือ ให้มีการผสมผสานความรู้ ประสบการณ์ต่างๆ เข้าไว้เป็นกลุ่มประสบการณ์ซึ่ง
จะต้องจัดให้มีการบูรณาการเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนรู้ควบคู่กันไปด้วย 
      ด้านการสร้างบทเรียนน้ัน ต้องสร้างให้เน้ือหา และแผนการสอน เป็นกลุ่มก้อนไม่กระจัด 
กระจาย โดยจัดเป็นหน่วยบูรณาการทางการสอน เพ่ือสะดวกทั้งผู้สอนและผู้เรียน ดังน้ี 
                  1.9.1 ศึกษาขอบข่ายและรายละเอียดเน้ือหา และทําเน้ือหาให้ง่าย สอดคล้องกับ
ชีวิตประจําวันและเหมาะกับวัยผู้เรียน 
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       1.9.2 พยายามพัฒนาเน้ือหาน้ันให้เป็นปัญหาที่ผู้เรียนจะต้องประสบในชีวิตประจําวัน 
       1.9.3 กําหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมในการสอน 
       1.9.4 กําหนดกิจกรรมผู้เรียน 

        1.9.5 การสัมพันธ์ในเน้ือหาวิชาอ่ืนๆ จะต้องทําเน้ือหาวิชาให้สัมพันธ์กันการสอน
ต่อเน่ืองกันไปได้อย่างดี ต้องกําหนดว่า จะสัมพันธ์กับวิชาใดวิชาหน่ึงในเรื่องใดบ้าง ทั้งต้องระบุว่าจะ
สัมพันธ์หรือเรียนสืบเน่ืองต่อกันในเร่ือง หรือวิชาใด 
        1.9.6 การประเมินผลการเรียนการสอน ต้องพิจารณาว่าจะประเมินโดยวิธีใดบ้างอย่าง
หลากหลายด้านวิธีการนั้น เมื่อพิจารณาคําว่า วิธีบูรณาการ (Integrated approach) หมายถึง วิธีสอน
ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และทํากิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร ซึ่งการทํา
กิจกรรมน้ีเกี่ยวข้องกับศักยภาพที่สัมพันธ์กับสาขาวิชา หรือเน้ือหาวิชามากกว่าหน่ึงวิชาหรือหน่ึงสาขาจึง
จําเป็นต้องใช้วิธีสอนหลากหลายวิธีประกอบกันแต่โดยทั่วไปใช้หลักการ (UNESCO. 1981: 10) ดังน้ี  
    1)  เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ   

2)  เน้นกิจกรรมเป็นศูนย์กลาง   
              3)  สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี จัดคู่มือการเรียน และให้ข้อมูลป้อนกลับ

กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม   
               4) เลือกใช้วิธีสอนที่นิยมให้เหมาะสมกับเน้ือหา ได้แก่ การอภิปราย การแสดง                         

บทบาทสมมติ การใช้กรณีตัวอย่าง การทํากิจกรรมและเกมต่างๆ การสอนโดยใช้โครงการ และการสอน
โดยใช้สถานการณ์จําลอง เป็นต้น 

 
1.10 การจัดเนื้อหาวิชาและการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบบูรณาการ 
       การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการต้องยึดหลักสําคัญที่ต้องยึดความสนใจและความต้องการ

ของผู้เรียน ประสบการณ์และการเรียนรู้ควรเป็น “หน่วย” (Unit) ที่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง ครูผู้สอน
ต้องใช้เทคนิคการผสมผสานเน้ือ หาวิชา และกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ ให้สัมพันธ์ในขอบข่ายเรื่อง
ที่จะศึกษา ลักษณะทั่วไปของหน่วยการเรียน ดังน้ี 

       1.10.1 มุ่งเน้นปัญหา ปัญหาน้ัน มีความสําคัญที่จะศึกษา และเก่ียวข้องกับเน้ือหาวิชา
ต่างๆหลายแง่หลายมุม คําตอบของปัญหาแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจุบันกับอนาคต หรือ
ผลกระทบปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีต่อวัฒนธรรม หรือวัฒนธรรมที_มีต่อเมืองเป็นต้น 

       1.10.2 เหมาะสมกับระดับผู้เรียน สื่อการสอนหรืออุปกรณ์ต้องไม่ยากจนเกินไปเกินกว่า     
ที่ผู้เรียนจะเข้าใจได้ การจัดกิจกรรมจะต้องคํานึงถึงประสบการณ์เดิมของผู้เรียนและท้าทายความสามารถ 
ไม่ง่ายจนเกินไป 

       1.10.3 ส่งเสริมพัฒนาการอย่างต่อเนื่องในทุกๆด้าน ด้านความเจริญงอกงาม ลําดับขั้นของ
ประสบการณ์ เช่น การอ่าน การสังเกต การพูด การฟัง การวาดและการเขียน กิจกรรมทักษะด้านต่างๆ 
รวมท้ังกิจกรรมที่ต้องการใช้ความสามารถทางสมองในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา 

       1.10.4 เป็นการวางแผนร่วมกันระหว่างครูและนักเรียน ให้ผู้เรียนมีโอกาสเลือกปัญหา วัสดุ 
อุปกรณ์ วางแผนกิจกรรมและประเมินผลให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่ต้องการ 

       1.10.5 การวางแผนหน่วยการเรียนต้องระลึกเสมอว่า ทําอย่างไรจึงจะเกิดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ 
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ลักษณะหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ มดัีงน้ี 
1. หน่วยการเรียนการสอนคือ กลุ่มหัวข้อย่อยที่มีเน้ือหาสัมพันธ์กัน นํามาจัดลําดับก่อนหลัง 

ภายในหัวข้อที่เรียกว่า “หน่วย” และใช้เวลาต่อเน่ืองกัน อาจเป็น 2-4 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับเน้ือหาของ
บทเรียน 

2. หน่วยแต่ละหน่วยมีความสมบูรณ์ในตัวของมันเอง คือ ประกอบด้วยความมุ่งหมาย ปัญหาใน
การทํากิจกรรม การวัดและประเมินผล 

3. หน่วยแต่ละหน่วยสามารถสอนให้สมัพันธ์กับวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้ 
4. หน่วยการเรียนการสอนสามารถใช้เทคนิควิธีสอนหลายวิธีที่เหมาะสม เพ่ือให้นักเรียนเกิด

ความรู้ความเข้าใจมากที่สุดวิธีการผสมผสานเน้ือหาเพ่ือให้เกิดการบูรณาการ โดยอาศัยวิธีการจัดแกน 
(Core) ขึ้น มาก่อนแล้วนําเอาความรู้หรือเน้ือหาวิชาใดก็ได้ที่เหมาะสมมาเสริมให้แกนนั้น เต็มหรือ
สมบูรณ์ แกนที่จะนํามาสร้างเป็นหน่วยบูรณาการน้ัน มีทั้งหมด 5 ประเภทด้วยกันคือ 

4.1 แกนที่เป็นหัวเรื่อง ก่อนที่จะทําการกําหนดหัวเรื่องอะไรน้ันจะต้องต้ังคําถามว่าต้องการ 
ให้ผู้เรียนเรียนอะไร หลังจากน้ันก็กําหนดหัวเรื่องข้ึนมา แล้วดึงเอาเนื้อหาสาระหรือความรู้หลายๆวิชาที่
เห็นว่าสัมพันธ์กับเร่ืองน้ีเข้ามาผนวกรวมกันไว้ เช่น ต้ังหัวเรื่องว่า “ชุมชนของเรา” ในเรื่องน้ีจะมี
รายละเอียดหรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง เช่น สภาพภูมิอากาศ การประกอบอาชีพ การนับถือศาสนา ฯลฯ 

4.2 แกนที่เป็นปัญหา จะต้องพิจารณาว่า อะไรบ้างที่ในสภาพแวดล้อมของผู้เรียน ที่ผู้เรียนควรมี
ความรู้ ความเข้าใจ เมื่อเลือกได้แล้วก็กําหนดเป็นหัวเร่ือง เช่น ปัญหาค่าครองชีพ ปัญหาคอรัปชัน ฯลฯ 
การที่ผู้เรียนจะแก้ปัญหาได้น้ัน จะต้องอาศัยความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ 

4.3 แกนที่เป็นกิจกรรม จะต้องพิจารณาก่อนว่ากิจกรรมใดที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในหลายๆ    
วิชา และต่อการดําเนินชีวิตของนักเรียน เมื่อกําหนดได้แล้วก็บรรจุกิจกรรมเหล่าน้ัน ในหน่วยน้ัน ๆ จาก
ง่ายไปหายาก 

4.4 แกนที่เป็นความคิดรวบยอด ต้องพิจารณาก่อนว่าต้องการให้นักเรียนมีความคิดรวบยอดใน  
เร่ืองใด เช่นความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการพ่ึงพาตนเอง การอนุรักษ์ธรรมชาติ ความเสมอภาค ฯลฯ เมื่อได้
ความคิดรวบยอดแล้วก็กระจายเนื้อหาจากง่ายไปหายาก เช่นการเสนอความคิดรวบยอดเรื่อง“การพ่ึงพา
อาศัยกันและกัน” พอกระจายเนื้อหาออกเป็นคร่าวๆตามลําดับความยากง่ายดังน้ีการพ่ึงพาอาศัยใน
ครอบครัว ในช้ัน เรียน ในโรงเรียน ในชุมชน ในประเทศ และระหว่างประเทศ 

4.5 แกนทีเป็นค่านิยม ก่อนอ่ืนต้องพิจารณาก่อนว่า เราต้องเน้นค่านิยมอะไรหลังจากที่เลือกได้
แล้วโดยคํานึงถึงวัยของผู้เรียนแล้วนําค่านิยมที่จําเป็นมาเน้นหรือสอดแทรกเข้ามาในเน้ือหาตอนใดตอน
หน่ึงที่เห็นว่าเข้ากันได้ขณะที่ทําการสอน 

แนวโน้มใหม่ทางการศึกษามีจุดเน้นอยู่ 2 ประการ คือความสนใจ ความสามารถและความ
ต้องการของผู้เรียนกับการปรับมาตราฐานความเป็นอยู่ของสังคม ซึ่งได้กล่าวถึง เทคนิคการสอน      
บูรณาการว่า มีจุดมุ่งหมายที่ต้องการให้เกิดการบูรณาการของแต่ละบุคคล ให้ผู้เรียนทํากิจกรรมเป็น
หน่วยการเรียน ซึ่งหมายถึง ผสมผสานวิชาในงามุมต่างๆ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนนําไปใช้ในการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจําวันได้ดีขึ้น เพราะปัญหาต่างๆเกิดข้ึนในชีวิตประจําวันน้ัน ไม่ได้แบ่งออกเป็นแง่มุมใด
โดยเฉพาะการบูรณาการ มีจุดเน้นที่การพัฒนาบุคลิกภาพอย่างผสมผสานกลมกลืน เทคนิคการสอนแบบ
บูรณาการ เป็นการสอนที่มีปัญหาทํานองเดียวกับชีวิตจริง เป็นแกนกลางและมีการสร้างประสบการณ์แก่
ผู้เรียนให้กว้างขึ้นให้มีการผสมกลมกลืนระหว่างบุคลิกภาพส่วนตัวและสังคมของผู้เรียน เทคนิคการสอน
เหล่าน้ีจะช่วยครูให้สอนเป็นหน่วยได้ 
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1.11 การประเมินผลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
        การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการน้ันสอดคล้องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ตาม

แนวปฏิรูปที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ กล่าวคือ นักเรียนได้เรียนรู้จากการได้คิดและปฏิบัติจริงตามความสนใจ
และความถนัดของตนเองอย่างมีความสุข เรียนรู้จากกลุ่มอย่างเป็นองค์รวม และเรียนรู้ตามกระบวนการ
เรียนรู้ของตนเอง ดังน้ัน การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอนดังกล่าวต้องสอดคล้องกับสภาพจริง 
คือการประเมินความสามารถ เร่ิมต้ังแต่การประเมินการคิดวางแผน กระบวนการทํางาน คุณธรรม 
จริยธรรมระหว่างการทํางาน ความต้ังใจ จนมีผลงานที่สําเร็จเป็นช้ินงานตามเป้าหมายวิธีการประเมิน
จะต้องหลากหลายที่ต่อเน่ือง โดยมีการประเมินตลอดเวลาตามกิจกรรมการเรียนรู้ ใช้วิธีการสังเกต 
ตรวจสอบรายงาน บันทึกการปฏิบัติงาน การให้ความร่วมมือภายในกลุ่มการประเมินช้ินงานหรือบางคร้ัง
อาจมีการประเมินความรู้ควบคู่กันไปด้วย 

 
        นอกจากน้ี ควรมีการประเมินแบบอิงการปฏิบัติ (Performance-Based) และการ

ประเมินแบบอิงการสังเกต (Observation-Based) ซึ่งช่วยให้ครูและนักเรียนสามารถบูรณาการการเรียน
การสอนกับการประเมินผลเข้าด้วยกัน เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้น และการ
สอนกับการประเมินจะไม่แยกจากกัน ทั้งครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการสอนและการประเมิน จึงทําให้
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสัมพันธ์กับชีวิตจริงมากที่สุด 

 
  1.12 บทบาทของครูในการจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการ 

        บทบาทของครูในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยแบ่งเป็นด้านต่างๆดังน้ี 
        1.12.1 ด้านการเตรียมการ 

     1) เตรียมกรอบแนวคิดในเรื่องที่จะสอน โดยหัวข้อแต่ละตอนได้จากการบูรณาการ 
ระหว่างวิชา หรือผสมผสานระหว่างวิชา ในหลักสูตร 

     2) เตรียมคําถามหลักหรือคําถามสําคัญ เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์หรือได้ 
ปฏิบัติ 

    3) เป็นแหล่งข้อมูลหรือแหล่งความรู้ที่ผูเ้รียนซักถาม ปรึกษาเพ่ือค้นคว้าความรู้ 
        1.12.2 ด้านการดาํเนนิการ 

     1) เป็นผู้นําเสนอ (Presenter) เช่น เสนอประเด็นปัญหา เหตุการณ์ในเรื่องที่จะ 
สอนเป็นผู้สังเกต (Observer) โดยสังเกตผู้เรียนขณะที่ตอบคําถามทํากิจกรรมทั้งพฤติกรรมด้านอ่ืนๆ 
ของผู้เรียน 

     2) เป็นผู้กระตุ้นจูงใจ (Motivator) โดยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนเพ่ือให้มี  
ส่วนร่วมในการเรียนอย่างแท้จริง 

     3) เป็นผู้เสริมแรง (Reinforcer) เพ่ือให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมที่ต้องการ 
     4) เป็นผู้ช้ีแนะ (Director) สนับสนุนให้ผู้เรียนดําเนินกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

ที่กําหนด 
     5) เป็นผู้จัดบรรยากาศ (Director) เพ่ือให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสม  

ทั้งด้านกายภาพ สังคมและจิตใจเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข 
     6) เน้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการ (Process Oriented) มากกว่าเน้ือเร่ืองหรือเน้ือหา 

สาระ (Content Oriented) 
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         1.12.3 ด้านการประเมิน 
        1) เป็นผู้ให้ข้อมูลย้อนกลับ (Reflector) ช้ีแนะ วิพากษ์ วิจารณ์ ข้อดี ข้อด้อย  

เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข พฤติกรรมการเรียน 
        2) เป็นผู้ประเมิน (Evaluator) โดยประเมินผลเป็นระยะๆ ประเมินพฤติกรรม 

ด้านการค้นคว้าหาความรู้ และผลงานซึ้งอาจเป็นองค์ความรู้หรือผลงาน 
 

1.13 บทบาทและกิจกรรมของนักเรียนในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
        หลักในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ควรคํานึงถึงกิจกรรมของ

กระบวนการกลุ่มมาใช้ดังน้ี 
1) ควรแบ่งกลุ่มผูเ้รียนเป็นกลุ่มย่อยๆ กลุม่ละ 4 คน ทีม่ีระดับความสามารถที่แตกต่างกัน 

คือ ผู้เรียนมีระดับความสามารถสูง 1 คน ผู้มีระดับความสามารถปานกลาง 2 คน และผู้มีระดับ
ความสามารถตํ่า 1 คน ในการแบ่งกลุ่มจะต้องให้ผู้เรียนมีโอกาสเข้ากลุ่ม เพ่ือทํากิจกรรมที่ตนถนัดและมี
ความสนใจ เพ่ือให้แต่ละกลุ่มมีความเหมาสม และมีความสามารถพอๆกัน 

         2) แต่ละกลุ่มเลือกคณะกรรมการท่ีประกอบด้วย ประธาน รองประธาน คณะกรรมการ  
         3) มีการประชุมร่วมกันภายในกลุ่ม เพ่ือวางแผนในการทํากิจกรรมร่วมกัน 
         4) สมาชิกทุกคนภายในกลุ่มจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบ ในการทํากิจกรรมตามท่ีได้

วางแผนไว้ โดยที่นักเรียนมีบทบาทในการเรยีนการสอนแบบบูรณาการดังน้ี 
4.1 มีส่วนร่วมในการเรียนทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และการคิดในทุกๆ สถานการณ์ที่

กําหนดให้อย่างเป็นธรรมชาติเหมือนสถานการณ์ในชีวิตจริง 
4.2 ศึกษาค้นคว้าปฏิบัติด้วยตนเองเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ดําเนินการเรียนด้วยตนเอง  

เพ่ือให้การเรียนเป็นไปอย่างสนุก ต่ืนเต้นมชีีวิตชีวา และท้าทายอยู่ตลอดเวลา 
4.3 เรียนในห้องเรียน(Class) และสถานการณ์จริง (Reality) เพ่ือพัฒนาสังคมกระฉับ  

กระเฉง ว่องไวในการมีส่วนรว่มอย่างแท้จริง 
4.4 ทํางานด้วยความร่วมมือ ร่วมใจ ทั้งงานเด่ียว งานคู่ หรืองานกลุ่มด้วยความเต็มใจ  

และด้วยเจตคติที่ดีต่อกัน 
4.5 ตอบคําถามสําคัญหรือคําถามหลัก ทีเป็นตัวกําหนดประสบการณ์ของตนเอง 

หรือประสบการณ์ในชีวิตจริง 
4.7 มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีความคิดริเร่ิมทําสิง่ใหม่ที่มีประโยชน์ 
4.8 มีความสามารถในการสือ่สาร เช่น ฟัง พูด อ่าน เขียน มีทักษะทางสังคม รวมท้ัง 

มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนในกลุ่ม ในห้องเรียนและคร ู
          4.9 สามารถสร้างองความรู้ด้วยตนเอง เป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายและสามารถนําไปใช้

ในชีวิตประจําวันได้ 
จากรายละเอียดที่เก่ียวข้องกับบทบาทและกิจกรรมของผู้เรียนทั้งหมดสรุปได้ว่า ในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการน้ัน ผู้เรียนจะต้องเปลี่ยนสภาพการเรียนรู้จากเดิมที่รอรับการ
ถ่ายทอดจากครู มาเป็นแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและเป็นการเรียนรู้ที่มีพ้ืนฐานมาจากการเช่ือมโยงความ
เป็นจริงของผู้เรียนเอง ให้ผู้เรียนได้เข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตนเองในการเรียนตามแนวคิดที่เน้นให้
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมิใช่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้แต่ไม่เช่ือมโยงกับสภาพความเป็นจริงใน
การดํารงชีวิต 
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1.14 คุณค่าและประโยชน์ของการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
         คุณค่าและประโยชน์ของการเรียนรู้แบบบูรณาการ มีดังน้ี 
         1.14.1 ช่วยให้เกิดการเช่ือมโยงการเรียนรู้ ความรู้ที่ได้เรียนไปแล้วจะถูกนํามาสัมพันธ์กับ

ความรู้ที่จะมาเรียนใหม่ จะทําให้เกิดการเรียนรู้ได้เร็วขึ้น 
          1.14.2 ช่วยจัดเน้ือหาความรู้ให้มีลักษณะเหมือนชีวิตจริง คือการผสมผสานและสัมพันธ์

เป็นความรู้ที่อยู่ในลักษณะหรือรูปแบบที่เอ้ือต่อการนําไปใช้ในชีวิตจริง 
          1.14.3 ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจสภาพปัญหาสังคมได้ดีกว่า การกระทําหรือปรากฏการณ์

ต่างๆ ในสังคมเป็นผลรวมมาจากหลายๆสาเหตุ การที่จะสามารถเข้าใจปัญหาได้และสามารถท่ีจะ
แก้ปัญหาน้ันได้ควรพิจารณาปัญหา ที่มาของปัญหาอย่างกว้างๆใช้ความรู้จากหลายๆวิชามาสัมพันธ์กัน 
เพ่ือสร้างความเข้าใจใหม่ๆขึ้น 

          1.14.4 ช่วยให้การสอนและการศึกษามีคุณค่ามากข้ึนแทนที่จะเป็นขบวนการถ่ายทอด
ความรู้ หรือสาระแต่เพียงประการเดียว กลับช่วยให้สามารถพัฒนาทักษะ ที่จําเป็นให้เกิดความคิดรวบ
ยอดที่กระจ่างถูกต้อง และสามารถใช้ในการปลูกฝังค่านิยมที่ต้องการได้อีกด้วย 

          1.14.5 ทํา ให้เกิดการบูรณาการขึ้นทํา ให้วัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอน
เปลี่ยนไปจากที่ให้ผู้เรียนได้รับความรู้ไปเป็นเพ่ือให้ผู้เรียนได้เห็นค่า และนําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

          1.14.6 ช่วยเหลือและแก้ไข ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองให้เป็นคนที่ 
สมบูรณ์ในทุกด้าน 

          1.14.7 ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่างๆ ซ้ํากันหลายคร้ังโดยไม่รู้สึกเบ่ือหน่าย 
          1.14.8 ผู้เรียนได้พัฒนาความคิดระดับสูง คิดไตร่ตรอง คิดอย่างมีวิจารญาณ  

คิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา คิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
          1.14.9 ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการทํางานกลุ่มต้ังแต่สองคนข้ึนไป จนถึงเพ่ือนทั้งช้ันเรียน

ตามท่ีกําหนดในกิจกรรม เพ่ือพัฒนาทักษะมนุษย์สัมพันธ์ 
          1.14.10 ผู้เรียนได้สร้างเร่ืองตามจินตนาการท่ีกําหนดเป็นการเรียนรู้ด้านธรรมชาติ 

เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมือง วิถีชีวิตผสมผสานกันไป 
          1.14.11 ผู้เรียนได้เรียนรู้จากส่ิงใกล้ตัวไปยังสิ่งไกลตัว เรียนเก่ียวกับตัวเรา บ้าน 

ครอบครัว ชุมชน ประเทศไทย เพ่ือนบ้านและโลก ตามระดับความซับซ้อนของเน้ือหาและสติปัญญาของ
ผู้เรียน 

          1.14.12 ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน เห็นคุณค่าของงานที่ทําและงานท่ี
จะไปนําเสนอต่อเพ่ือน ชุมชน ทําให้เกิดความตระหนัก เห็นความสําคัญของการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 

1.15 ข้อควรคํานงึในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
        สิ่งที่ควรคํานึงในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการมีดังน้ี 

    1.15.1 ครูจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานของนักเรียนให้ดี ให้นักเรียนเกิดความคิดรวบยอด 
ที่ชัดเจนกว้างขวางเสียก่อนที่จะพยายามให้เกิดการบูรณาการเข้าด้วยกัน 

    1.15.2 ต้องแน่ใจว่าความคิดรวบยอดที่จะนํามาบูรณาการน้ัน อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับ     
วุฒิภาวะของผู้เรียน 

          1.15.3 ต้องมีการสร้างบรรยากาศการเรียนให้นักเรียนสบายใจที่สุดเท่าที่จะทาํได้ เพ่ือ 
ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการ 
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        1.15.4 การดําเนินการสอนทุกครั้ง นักเรียนต้องรู้จุดมุ่งหมายการสอนโดยละเอียด 
          1.15.5 ในการสอนสิง่ใหม่ ครูต้องใช้พ้ืนฐานของนักเรียนให้เป็นประโยชน์ 
          1.15.6 ครูต้องเป็นแบบอย่างในการแสดงพฤติกรรมที่มีการบูรณาการให้แก่นักเรียน 
          1.15.7 จะต้องมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนว่า ต้องการให้ผู้เรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างไร 
          1.15.8 ในการสอนแต่ละครั้งต้องสอดแทรกคุณสมบัติที่ต้องการเน้นในตัวของนักเรียน 
          1.15.9 จัดโอกาสให้ผู้เรียนได้รู้สึกสงัเกต วิเคราะห์ วิจารณ์ อภิปรายถกเถียงกันด้วย 

เหตุผล และจดับรรยากาศในและนอกห้องเรียนให้ท้าทายและเร้าความสนใจของผู้เรียน 
 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยพัฒนารูปแบบการการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตาม
แนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน โดยมีลักษณะ
การจัด การเรียนการสอนแบบบูรณาการท่ีเช่ือมโยงกับหลักพุทธธรรม โดยผู้สอนจัดการสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศ (ปรโตโฆสะ) ที่เป็นกัลยาณมิตร เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน มุ่งศึกษา แก้ปัญหา หรือแสวงหา
ความรู้อย่างเป็น องค์รวม เพ่ือพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน ด้วยวิถีวัฒนธรรมแสวงปัญญา ผ่านระบบ
ไตรสิกขา มีขั้นตอนการเรียนการสอนโดยใช้หลักการตามแนวพุทธ 7 ขั้นตอน คือ ขั้นสร้างศรัทธาและ
เสนอปัญหาข้อสงสัย ขั้นสังเกตข้ันสัมผัส ขั้นสํารวจข้ันสืบค้น ขั้นสั่งสมปัญญา และลงข้อสรุป และขั้น
ประเมินผลและประยุกต์ใช้ 
 

2. เอกสารที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวพทุธ 
 

     2.1 ความรู้เก่ียวกับวิถีพทุธ 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2547: 9-11) กล่าวว่า วิถีพุทธ เป็นแนวทางดําเนินชีวิต (Buddhist way 
of life) ที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทา โดยยึดหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งถือเป็นวิถีชีวิต และ
วัฒนธรรมของชาวไทยซึ่งได้รับการกล่อมเกลาจากคําสอนของพระพุทธศาสนา ต้ังแต่ยุคแรกของ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย จนกล่าวได้ว่า วิถีพุทธ คือ วิถีวัฒนธรรมของชาวไทยส่วนใหญ่จนมีความเป็น
เอกลักษณ์ที่ทั่วโลกตระหนักและให้การยอมรับ ซึ่งพุทธธรรมหรือพุทธศาสนาเป็นองค์ความรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้
ศึกษาเข้าใจธรรมชาติของโลก และชีวิตที่แท้จริง และฝึกให้ผู้ศึกษาสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม  ต้ังแต่ระดับการดําเนินชีวิตประจําวันของคนทั่วไป คือ การกิน การอยู่ การดู การฟัง เป็น 
จนถึงระดับการดําเนินชีวิตของนักบวช ผู้มุ่งมีชีวิตที่บริสุทธ์ิ และในทุกระดับยังผลให้ผู้ศึกษาเองมีความสุข
พร้อมๆ กับช่วยให้คนรอบข้างและสังคมมีความสุขพร้อมกันไปด้วยอย่างชัดเจน  
 พุทธธรรมมีกรอบการพัฒนาหลักเป็นระบบการศึกษา 3 ประการ เรียกว่า ไตรสิกขา คือ อธิศีล
สิกขา อธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขา ที่เรียกสั้นๆ ว่า ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งเป็นการฝึกหัด อบรม  เพ่ือ
พัฒนากาย ความประพฤติ จิตใจ และปัญญา ไตรสิกขานี้เป็นการศึกษาที่ครอบคลุมการดําเนินชีวิตทุก
ด้านและทุกวัย      มีความยากง่ายต้ังแต่เร่ืองเบ้ืองต้นทั้งของเด็กและผู้ใหญ่จนถึงเรื่องที่ละเอียดซับซ้อนที่
ยากจะหาองค์ความรู้อ่ืนใดมาเทียบได้ การศึกษาของกุลบุตรกุลธิดาและผู้ใหญ่ทั้งหลาย  ในอดีตอัน
ยาวนานของไทย มีฐานจากการใช้พุทธธรรมมาอบรมสั่งสอนแต่อาจไม่มีระบบของการศึกษาบังคับอย่าง
ในยุคปัจจุบัน แม้ในปัจจุบันจะมีการศึกษาภาคบังคับแก่คนส่วนใหญ่ แต่ก็มิได้นําเอาพุทธธรรมมาเป็นฐาน
ของการศึกษา แต่นําระบบและองค์ความรู้ตามโลกวัตถุนิยมโดยมีฐานจากประเทศตะวันตกมาเป็นแกนใน
การจัดการศึกษา  ทําให้พุทธธรรมเร่ิมห่างเหินจากวิถีชีวิตของคนไทยยุคปัจจุบันมากขึ้น ซึ่งเป็นที่น่า
เสียดายในความล้ําค่าของพุทธธรรม และจากการที่เป็นฐานของวัฒนธรรมไทยมาแต่อดีต  
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 ดังน้ัน ด้วยคุณค่าอันอนันต์ขององค์ความรู้ตามแนวพุทธในการศึกษาพัฒนาผู้เรียนทุกวัย ผู้วิจัย
จึงมีแนวความคิดที่จะพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ โดยนําหลัก
พุทธธรรมทางพระพุทธศาสนามาเช่ือมโยงกับระบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เพ่ือพัฒนาเยาวชนไทย
ให้เป็นมนุษย์  ที่สมบูรณ์ ที่มีคุณสมบัติของการเป็นทั้งคนดี มีปัญญา มีความสุขอย่างแท้จริง  
 

 2.2 การจัดการเรียนการสอนตามแนวพทุธ 
       การจัดการเรียนการสอนตามแนวพุทธ มีลักษณะเด่น คือ สถานศึกษาจะจัดการศึกษา
ตามปกติ   ที่นําหลักพุทธธรรมหรือองค์ความรู้ที่เป็นคําสอนในพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาน้ัน โดยมีจุดเน้นที่สําคัญ คือ การนําหลักธรรมมาใช้ในระบบการพัฒนาผู้เรียน
โดยรวม ซึ่งอาจเป็นการเรียนการสอนในภาพรวมของหลักสูตรสถานศึกษา หรือการจัดเป็นระบบวิถีชีวิตใน
สถานศึกษาของผู้เรียนส่วนใหญ่ โดยนําไปสู่จุดเน้นของการพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถ  กิน อยู่ ดู ฟังเป็นคือ
ใช้ปัญญาและเกิดประโยชน์แท้จริงต่อชีวิต และการจัดดําเนินการของสถานศึกษา จะแสดงถึงการจัด
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศ (ปรโตโฆสะ) ที่เป็นกัลยาณมิตรเอ้ือในการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
ด้วยวิถีวัฒนธรรมแสวงปัญญา ทั้งน้ีเพ่ือการพัฒนาผู้เรียนดังกล่าว จัดผ่านระบบไตรสิกขา ที่ผู้เรียนได้
ศึกษาปฏิบัติอบรม ทั้งศีลหรือพฤติกรรมหรือวินัยในการดําเนินชีวิตที่ดีงามสําหรับตนและสังคม สมาธิหรือ
ด้านการพัฒนาจิตใจที่มีคุณภาพ มีสมรรถภาพ มีจิตใจที่ต้ังมั่นเข้มแข็งและสงบสุข และปัญญาที่มีความรู้ที่
ถูกต้องมีศักยภาพในการคิด การแก้ปัญหาที่เหมาะสม (โยนิโสมนสิการ) โดยมีครูและผู้บริหารสถานศึกษา
เป็นกัลยาณมิตรสําคัญที่รักและปรารถนาดีที่จะพัฒนาผู้เรียนอย่างดีที่สุดด้วยความเพียรพยายาม 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2547: 12-13)  
 นอกจากน้ี การจัดการเรียนการสอนตามแนวพุทธ ต้องคํานึงสิ่งต่อไปดังน้ี (กระทรวงศึกษาธิการ,  
2547: 36-40; พระพรหมคุณาภรณ์, 2546: 18-20) 
 1.  หลักการจัดวิถีพุทธสู่วิถีการเรียนรู้ จะต้องบูรณาการหลักพุทธธรรม สู่การจัดการเรียนรู้ และ
การปฏิบัติจริงที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอย่างต่อเน่ือง สม่ําเสมอ เพ่ือนําสู่การรู้เข้าใจ ความจริง 
โดยจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในทุกสถานการณ์ ทุกสถานที่ ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมพร้อมทั้ง ประสาน
ความร่วมมือวัด/คณะสงฆ์ และชุมชน ในการจัดการเรียนรู้ 
 2.  หลักธรรมสําคัญสู่การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธ ได้แก่ ปรโตโฆสะ (ตามหลักกัลยาณมิตร) 
โยนิโสมนสิการ ไตรสิกขา หลักอริยสัจ 4 หลักอิทธิบาท 4 และหลักภาวนา 4 
 3.  ครูผู้สอน จะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในลักษณะ “สอนให้รู้ ให้ทําดู อยู่ให้เห็น” อย่างสม่ําเสมอ โดย
เป็นกัลยาณมิตรของผู้เรียน มีเมตตาธรรม อ่อนโยน อดทน อดกลั้น และสร้างเสริมกําลังใจแก่ผู้เรียนอยู่
เสมอ 
 4. กระบวนการเรียนรู้ จะต้องพัฒนาผู้เรียนรอบด้าน สมดุล สมบูรณ์ ทั้งกาย (กายภาวนา) 
ความประพฤติ  (ศีลภาวนา) จิตใจ (จิตตภาวนา) ปัญญา (ปัญญาภาวนา) โดยจัดโอกาสส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ และปฏิบัติธรรมอย่างสอดคล้องกับวิถีชีวิต (กิน อยู่ ดู ฟัง) พร้อมทั้งสร้างเสริมให้เกิดวัฒนธรรม
แสวงปัญญาและวัฒนธรรมเมตตา เน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบโยนิโสมนสิการ เข้าใจและค้นพบคุณค่าแท้
ของสรรพสิ่ง 
 5. การวัดผลและประเมินผลตามแนวพุทธ ดําเนินการวัดประเมินผลตามสภาพจริง โดยใช้วิธีการ
หลากหลาย เหมาะสม และมีจุดเน้นที่จะพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง โดยการวัดประเมินผล สามารถทําได้
ครอบคลุมตามหลักภาวนา 4 ได้แก่ ด้านพฤติกรรมที่มีต่อสิ่งแวดล้อม (ด้านกายภาวนา) ด้านพฤติกรรมที่มี
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ต่อคนอ่ืน (ศีลภาวนา) ด้านคุณลักษณะของจิตใจ (จิตตภาวนา) และด้านปัญญาที่มีความคิด ความรู้ที่
ถูกต้อง (ปัญญาภาวนา) ซึ่งข้อมูลจากการวัดประเมินผลที่เหมาะสม รอบคอบ จะช่วยให้การพัฒนา
ต่อเน่ือง และมีความชัดเจนได้มาก 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กําหนดการนําความรู้ความเข้าใจในสาระการเรียนรู้ต่างๆ เข้ามา
เช่ือมโยงกับหลักพุทธธรรม ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนมุ่งศึกษา แก้ปัญหาหรือแสวงหา
ความรู้อย่างเป็นองค์รวมโดยผู้สอนจัดการสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ (ปรโตโฆสะ) ที่เป็นกัลยาณมิตร
เอ้ือในการพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน ด้วยวิถีวัฒนธรรมแสวงปัญญา ทั้งน้ีการพัฒนานักเรียนดังกล่าว
จัดผ่านระบบไตรสิกขา ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอน ได้กําหนดขั้นตอนการเรียนการสอนไว้เป็น 7 ขั้นตอน 
คือ ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างศรัทธาและเสนอปัญหาข้อสงสัย ขั้นที่ 2 ขั้นสังเกต ขั้นที่ 3 ขั้นสัมผัส ขั้นที่ 4 ขั้น
สํารวจ ขั้นที่ 5 ขั้นสืบค้น ขั้นที่ 6   ขั้นสั่งสมปัญญาและลงข้อสรุป ขั้นที่ 7 ขั้นประเมินผล และประยุกต์ใช้ 
โดยแบ่งการวัดผลออกเป็น 4 ด้าน คือ กายภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนา และปัญญาภาวนา เพ่ือช่วยให้
การพัฒนาต่อเน่ือง และมีความชัดเจนมากขึ้น 
 

               2.3 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตาม 
แนวพุทธ 
       จุดเร่ิมต้นของกระบวนการของการศึกษาหรือการพัฒนาปัญญาน้ัน กระบวนการศึกษา
ภายในตัวบุคคลจะเริ่มต้นและดําเนินไปได้ ต้องอาศัยความเก่ียวข้องกับสภาพแวดล้อม และอิทธิพลจาก
ภายนอกเป็นแรงผลักดัน ถ้าได้รับการถ่ายทอดชักจูงเรียนรู้จากแหล่งที่ถูกต้อง รู้จักการพิจารณาโลกและ
ชีวิตให้ถูกต้อง สอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริง จะทําให้เกิด สัมมาทิฏฐิ นําไปสู่การศึกษาที่ถูกต้อง ในทาง
ตรงกันข้ามถ้าได้รับอิทธิพลภายนอกไม่ถูกต้อง ทําให้เกิด มิจฉาทิฏฐิ นําไปสู่ความไร้การศึกษา และ
แหล่งที่มาเบ้ืองต้นที่ทําให้เกิดสัมมาทิฏฐิ คือ ปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน ซึ่งเป็นแกนนําและเป็นตัว
ยืนของกระบวนการศึกษาทั้งหมด (พระพรหมคุณาภรณ์, 2552: 16-18) 
  การเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธน้ัน ได้นําหลักธรรมสําคัญของพุทธศาสนา 
จํานวน  7 หลักธรรม ซึ่งถือว่าเป็นทฤษฎีทางการศึกษามาสร้างเป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
ตามแนวพุทธ ได้แก่ ปรโตโฆสะ (กัลยาณมิตร) หลักโยนิโสมนสิการ หลักไตรสิกขา หลักอริยสัจ4       
หลักอิทธิบาท 4 หลักพรหมวิหาร4 และหลักภาวนา4 ซึ่งหลักธรรมดังกล่าวมีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี     
(พระพรหมคุณาภรณ์, 2552: 621) 
 1.  ปรโตโฆสะ (กัลยาณมิตร) 
  ปรโตโฆสะ คือ เสียงจากผู้อ่ืน การกระตุ้นหรือชักจูงจากภายนอก เช่น การสั่งสอน แนะนํา การ
ถ่ายทอด การโฆษณา คําบอกเล่า ข่าวสาร ข้อเขียน คําช้ีแจง อธิบาย การเรียนรู้จากผู้อ่ืนในส่ิงที่ ดีงาม
ถูกต้องจากบุคคลที่เป็นกัลยาณมิตร ซึ่งเป็นองค์ประกอบภายนอก ได้แก่ ปัจจัยทางสังคม   อาจเรียก
ง่ายๆ ว่า วิธีการแห่งศรัทธา 
  กัลยาณมิตร คือ หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่นํามาใช้เช่ือมโยงให้บุคคล ติดต่อกับโลก
ทางสังคมอย่างถูกต้อง เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน อันเป็นปัจจัยภายนอกท่ีทําให้เกิด
กระบวนการพัฒนามนุษย์ กัลยาณมิตร หมายถึง บุคคลผู้เพียบพร้อมด้วย คุณสมบัติที่จะ สั่งสอน แนะนํา 
ช้ีแจง ชักจูง ช่วยบอกช่วยสอน หรือเป็นตัวอย่างให้ผู้อ่ืนดําเนินไปในแนวทางแห่งการฝึกฝนอบรมอย่าง
ถูกต้อง ผู้ที่ทําหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรจะต้องมีคุณสมบัติ คือ เป็นคนดี เป็นคนมีปัญญา และเป็นคนมี
คุณธรรม โดยเฉพาะมีคุณสมบัติพ้ืนฐานที่เรียกว่า กัลยาณมิตรธรรม 7 ประการ ดังน้ี  
(พระพรหมคุณาภรณ์, 2552:  622-633) 
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  1)  ปิโย (น่ารกั) คือ เข้าถึงจิตใจ สร้างความรู้สึกสนิทสนม เป็นกันเอง ชวนใจผู้เรียนให้อยาก
เข้าไปปรึกษาไต่ถาม 
  2)  ครุ (น่าเคารพ) คือ มคีวามประพฤติควรแก่ฐานะ ทําใหเ้กิดความรู้สึกอบอุ่นใจ เป็นที่พ่ึงได้
และปลอดภัย 
  3)  ภาวนิโย (น่าเจริญใจ) คือ มีความรู้จริง ทรงภูมิปัญญาแท้จริง และเป็นผู้ฝึกฝนปรับปรุง
ตนเองอยู่เสมอ เป็นที่น่ายกย่องควรเอาอย่าง ทําให้ศิษย์เอ่ยอ้าง และรําลึกถึง ด้วยความซาบซึ้ง มั่นใจ 
และภาคภูมิใจ 
  4)  วัตตา (รู้จักพูดให้ได้ผล) คือ พูดเป็น รู้จักช้ีแจงให้เข้าใจ รู้ว่าเมื่อไรควรพูดอะไร อย่างไร 
คอยให้คําแนะนําว่ากล่าว ตักเตือน เป็นที่ปรึกษาที่ดี 
  5)  วจนักขโม (ทนต่อถ้อยคํา) คือ พร้อมท่ีจะรับฟังคําปรึกษาซักถามแม้จุกจิก ตลอดจนคํา
ล่วงเกิน และคําตักเตือนวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ อดทนฟังได้ ไม่เบ่ือหน่าย ไม่เสียอารมณ์ 
  6)  คัมภีรัญจะ กะถัง กัตตา (แถลงเร่ืองล้ําลึกได้) คือ กล่าวช้ีแจงเรื่องต่างๆ ที่ลึกซึ้งซับซ้อน
ให้เข้าใจได้ และสอนศิษย์ให้ได้เรียนรู้เร่ืองราวที่ลึกซึ้งย่ิงข้ึนไป 
  7)  โน จัฏฐาเน นิโยชะเย (ไม่ชักนําในอฐาน) คือ ไม่ชักจูงไปในทางเส่ือมเสียหรือเรื่อง
เหลวไหลไม่สมควร 
 

  หลักกัลยาณมิตรจะเป็นพ่อแม่ ครูอาจารย์ พระสงฆ์ หรือบุคคลอ่ืนนอกเหนือจากนี้ก็ได้แต่
ต้องมีคุณสมบัติ คือ เป็นคนดี เป็นคนมีปัญญา และเป็นคนมีคุณธรรม ครูที่เป็นกัลยาณมิตรของศิษย์จะทํา
ให้ศิษย์รู้สึกมีความมั่นคง อบอุ่นทางจิตใจ เน่ืองจากสามารถน่ังฟังได้ ทั้งในเรื่องเรียน และเรื่องส่วนตัว 
ความเป็นกัลยาณมิตรทําให้ศิษย์เกิดความศรัทธา เคารพเช่ือฟัง ดังน้ันคําแนะนําสั่งสอนของครูจึงมี
อิทธิพลต่อศิษย์เป็นอย่างมาก 
 
 2.  หลักโยนิโสมนสิการ 
  พระพรหมคุณภรณ์ (2552: 669-670) ได้กล่าวถึง โยนิโสมนสิการ ไว้ว่า ประกอบด้วย 
โยนิโส กับ มนสิการ โยนิโส มาจาก โยนิ ซึ่งแปลว่า เหตุ ต้นเค้า แหล่งเกิด ปัญญา อุบาย ทาง         
ส่วนมนสิการ แปลว่า การทําในใจ การคิด คํานึง ใส่ใจ พิจารณา เมื่อรวมเข้าเป็นโยนิโสมนสิการ         
จึงหมายถึง การทําในใจโดย แยบคาย ซึ่งเป็นหลักของการคิดที่ทําให้มนุษย์มีความสามารถที่รู้จักมอง รู้จัก
พิจารณาสิ่งทั้งหลายตามสภาวะ วิธีคิดหาเหตุปัจจัย สืบค้นจากต้นเหตุตลอดทางจนถึงผลสุดท้ายที่เกิด 
แยกแยะเรื่องออกให้เห็นตามสภาวะที่เป็นจริง คิดตามความสัมพันธ์ที่สืบทอดจากเหตุโดยไม่เอาความรู้สึก
อุปทานของตนเองเข้าไปจับ ในที่สุดก็จะสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมด้วยวิธีการแห่งปัญญา 
 โยนิโสมนสิการ เป็นปัจจัยภายในของมนุษย์ คือ ความเก่ียวข้องกับการฝึกใช้ความคิดให้รู้จัก   
คิดอย่างถูกวิธี คิดอย่างมีระเบียบ คิดอย่างวิเคราะห์ ไม่มองเห็นสิ่งต่างๆ อย่างต้ืนๆ ผิวเผิน เป็นขั้นตอน
สําคัญของการสร้างปัญญา ไม่ใช่ตัวปัญญา แต่เป็นเหตุให้เกิดปัญญา โยนิโสมนสิการ มีองค์ประกอบ      
4 ส่วน คือ (พระพรหมคุณาภรณ์, 2552: 670-671) 
 1.  อุบายมนสิการ แปลว่า คิดหรอืพิจารณาโดยอุบาย คือคิดอย่างมีวิธี หรือคิดถูกวิธี หมายถึง 
คิดถูกวิธีที่จะให้เข้าถึงความจริง 
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 2.  ปถมนสิการ แปลว่า คิดเป็นทาง หรือคิดถูกทาง คือ คิดได้ต่อเน่ืองเป็นลําดับ จัดลําดับได้หรือ
มีลําดับ มีขั้นตอน แล่นไปเป็นแถวเป็นแนว หมายถึง ความคิดเป็นระเบียบตามแนวเหตุผลเป็นต้น ไม่ยุ่ง
เหยิงสับสนกระโดดไปกระโดดมา ทั้งน้ีรวมท้ังความสามารถที่จะชักความนึกคิดเข้าสู่แนวทางที่ถูกต้อง 
 3.  การณมนสิการ แปลว่า คิดตามเหตุ คิดค้นเหตุ คิดตามเหตุผล หรือคิดอย่างมีเหตุผล หมายถึง 
การคิดสืบค้นตามแนวความสัมพันธ์สืบทอดกันแห่งเหตุปัจจัย พิจารณาสบืสาวหาสาเหตุ ให้เข้าใจถึงต้น
เค้า หรือแหล่งที่มาซึ่งส่งผลต่อเน่ืองมาตามลําดับ  
 4.  อุปปาทกมนสิการ แปลว่าคดิให้เกิดผล คือ ใช้ความคิดให้เกิดผลที่พึงประสงค์ เล็งถึงการคิด
อย่างมีเป้าหมาย หมายถึง การคิดการพิจารณาที่ทําให้เกิดกุศลธรรม เช่น ปลุกเร้าให้เกิดความเพียร การ
รู้จักคิดในทางที่ทําให้หายหวาดกลัว ให้หายโกรธ การพิจารณาที่ทําให้มสีติ หรือทําให้จติใจเข้มแข็งมัน่คง 
 

 โยนิโสมนสิการท่ีเกิดขึ้นคร้ังหน่ึงน้ัน อาจมีครบทั้ง 4 ข้อ หรือเกือบครบทั้งหมดน้ัน หากจะเขียน
ลักษณะทั้ง 4 ข้อน้ันสั้นๆ คงได้ความว่า คิดถูกวิธี คิดมีระเบียบ คิดมีเหตุผล และคิดเร้ากุศล ถ้าบุคคล
คิดเองไม่เป็น ก็ไม่รู้จักใช้โยนิโสมนสิการ กัลยาณมิตรจึงต้องอาศัยศรัทธาเข้ามาช่วยเหลือ จะเห็นได้ว่า 
สําหรับลักษณะ 3 ด้านแรกของโยนิโสมนสิการ กัลยาณมิตรช่วยได้เพียงช้ีแนะส่องนําให้เห็นช่อง แต่ตัว
บุคคลผู้นั้นจะต้องคิดพิจารณาเข้าใจด้วยตนเอง วัตถุแห่งความคิดอย่างเดียวกัน แต่ใช้โยนิโสมนสิการกับ 
อโยนิโสมนสิการย่อมให้ผลต่อชีวิตจิตใจและพฤติกรรมไปคนละอย่าง ตัวอย่างเช่น คนหน่ึงคํานึงถึงความ
ตายด้วยอโยนิโสมนสิการ ก็เกิดความหวาดหว่ัน หดหู่ ท้อถอย ไม่อยากทําอะไร หรือฟุ้งซ่าน คิดวุ่นวาย 
อีกคนหน่ึง คํานึงถึงด้วยโยนิโสมนสิการกลับทําให้เกิดความสํานึกในการที่จะละเว้นความช่ัว ใจสงบ เกิด
ความไม่ประมาท กระตือรือร้นเร่งทําสิ่งดีงาม โยนิโสมนสิการไม่ใช่ตัวปัญญา แต่เป็นปัจจัยให้เกิด
ปัญญา คือให้เกิดสัมมาทิฏฐิ 
 

 พระพรหมคุณภรณ์ (2552: 676-727) ได้ประมวลวิธีคิดตามหลักโยนิโสมนสิการ มาใช้ในการ
ปฏิบัติไว้ ซึ่งแม้จะมีหลากหลายวิธี แต่เมื่อว่าโดยหลักการ ก็มี 2 แบบ คือ โยนิโสมนสิการท่ีมุ่งสกัดหรือ
กําจัดอวิชชาโดยตรง และโยนิโสมนสิการที่มุ่งเพื่อสกัดหรือบรรเทาตัณหา โยนิโสมนสิการท่ีมุ่งกําจัด
อวิชชาโดยตรงน้ัน ตามปกติเป็นแบบที่ต้องใช้ในการปฏิบัติธรรมจนถึงที่สุด เพราะทําให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจตามเป็นจริง ซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการตรัสรู้ ส่วนโยนิโสมนสิการแบบสกัดหรือบรรเทาตัณหา   
มักใช้เป็นข้อปฏิบัติขั้นต้นๆ ซึ่งมุ่งเตรียมพ้ืนฐานหรือพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมให้เป็นผู้พร้อมสําหรับ
การปฏิบัติขั้นสูงขึ้นไป เพราะเป็นเพียงขั้นขัดเกลากิเลส วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการสามารถประมวลเป็น
แบบใหญ่ๆ ได้ 10 วิธี ซึ่งผู้วิจัยได้สรุปและยกตัวอย่างคําถามที่ส่งเสริมกระบวนการคิดตามหลักโยนิโส
มนสิการ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ ดังน้ี (พระพรหมคุณาภรณ์, 
2552: 669-709) 
       1.  วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย หมายถึง การพิจารณาปรากฏการณ์ที่เป็นผล ให้รู้จักสภาวะที่
เป็นจริง หรือพิจารณาปัญหา หาหนทางแก้ไข ด้วยการค้นหาสาเหตุและปัจจัยต่างๆ ที่สัมพันธ์ส่งผลสืบ
ทอดกันมา อาจเรียนว่าวิธีคิดแบบอิทัปปัจจยตา (คิดตามความเป็นไปตามความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย) 
หรือคิดตามหลักปฏิจจสมุปบาท (สภาพที่อาศัยปัจจัยเกิดขึ้น) จัดเป็นวิธีโยนิโสมนสิการแบบพ้ืนฐาน 
 2. วิธีคิดแบบแยกแยะองค์ประกอบ หมายถึง การคิดที่มุ่งให้มองและให้รู้จักสิ่งทั้งหลายตาม
สภาวะของสิ่งต่างๆ โดยการวิเคราะห์ แยกแยะ พิจารณาให้เห็นรายละเอียดของแต่ละอย่าง ที่เกิดข้ึนจาก
ส่วนประกอบย่อย พร้อมทั้งพิจารณาไปพร้อมๆ กัน ซึ่งต้องอาศัยวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย และหรือ
วิธีคิดแบบตามหลักการและความมุ่งหมาย เข้าร่วมพิจารณาไปพร้อมๆ กัน 
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 3. วิธีคิดแบบสามัญลักษณ์ หรือวิธีคิดแบบรู้เท่าทันธรรมดา หมายถึง การคิดที่รู้เท่าทันและ
ยอมรับความจริงของสิ่งทั้งหลาย ตามธรรมดาที่เกิดจากเหตุปัจจัยต่างๆ ปรุงแต่งขึ้น เมื่อเกิดข้ึนแล้วก็
จะต้องดับไป ไม่เที่ยงแท้ ไม่คงที่ ไม่ย่ังยืน (อนิจจัง) มีสภาวะถูกบีบคั้นกดดัน ไม่อาจคงอยู่  ในสภาพเดิม
ได้ ต้องมีความแปรปรวนเปลี่ยนกลาย (ทุกข์)  ไม่มีใครเป็นเจ้าของครอบครองได้จริง เพราะเป็นไปตาม
เหตุปัจจัย ไม่ใช่เป็นไปตามใจอยาก (อนัตตา) รู้เท่าทันว่าสิ่งทั้งหลายเป็นธรรมชาติ 
           4. วิธีคิดแบบอริยสัจ หรือคิดแบบแก้ปัญหา หมายถึง วิธีคิดตามเหตุและผล หรือเป็นไปตาม
เหตุและผล ได้แก่ ทุกข ์ คือ ตัวปัญหา สมุทัย คือ สาเหตุของปัญหา นิโรธ คือ ภาวะสิ้นปัญหา และ มรรค 
คือ วิธีการ หรือข้อปฏิบัติที่ต้องกระทําในการแก้ไขปัญหาจากสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือบรรลุจุดหมายคือภาวะ
สิ้นปัญหา อันได้แก่ความดับทุกข์  ซึ่งวิธีคิดแบบอริยสัจ มีลักษณะทั่วไป 2 ประการ คือ ประการแรก 
เป็นวิธีคิดตามเหตุและผล สืบสาวจากผลไปหาเหตุ เพ่ือแก้ไขที่ต้นเหตุ จัดเป็น 2 คู่ คือ คู่ที่หนึ่ง: ทุกข์เป็น
ผล เป็นตัวปัญหา ที่ไม่ต้องการ สมุทัยเป็นเหตุ เป็นที่มาของปัญหา เป็นต้องกําจัดหรือแก้ไข จึงจะพ้นจาก
ปัญหาได้ คู่ที่สอง: นิโรธเป็นผล เป็นภาวะสิ้นปัญหา เป็นจุดหมายที่ต้องการเข้าถึง มรรคเป็นเหตุ เป็น
วิธีการ เป็นข้อปฏิบัติที่ต้องกระทําในการแก้ไขสาเหตุ เพ่ือบรรลุจุดหมาย คือภาวะสิ้นปัญหา อันได้แก่
ความดับทุกข์ 
 5.  วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ หรือวิธีคิดตามหลักการและความมุ่งหมาย หมายถึง การคิด
พิจารณาให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างหลักการกับความมุ่งหมาย นําไปสู่การปฏิบัติถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ และสอดคล้องกับข้อปฏิบัติย่อยที่ส่งผลแก่หลักการใหญ่ตามท่ีต้องการ 
      6.  วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก หรือพิจารณาให้ครบทั้งอัสสาทะ (ความยินดี) อาทีนวะ 
(ข้อบกพร่อง) และ นิสสรณะ (ความไม่ย่ังยืน) หมายถึง วิธีคิดที่ให้พิจารณา สิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง 
ซึ่งเน้นการยอมรับความจริง ทั้งด้านดี ด้านเสีย หรือทั้งคุณและโทษ มองเห็นทางออก มองเห็นจุดหมาย 
และรู้ว่าจุดหมายน้ัน คืออะไร เป็นอย่างไร   
 7.  วิธีคิดแบบรู้คณุค่าแท้ คุณคา่เทียม หรือการพิจารณาเกี่ยวกับการใช้สอยหรือบริโภค 
หมายถึง วิธีคิดแบบสกัดหรือบรรเทาความอยากเข้ามาครอบงําจิตใจ จําแนกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภท
ที่ 1 คณุค่าแท้ หมายถึง คุณค่าหรือประโยชน์จากสิ่งทั้งหลายในแง่ที่สนองความต้องการของชีวิตโดยตรง 
หรือที่มนุษย์นํามาใช้แก้ปัญหาของตน เพ่ือความดีงาม ความดํารงอยู่ด้วยดีของชีวิต คุณค่านี้อาศัยปัญญา
เป็นเคร่ืองตีค่าหรือวัดราคา เป็นคุณค่าที่สนองปัญญา ประเภทที่ 2 คุณคา่เทียมหรือคณุค่าพอกเสรมิ 
หมายถึง คุณคา่หรือประโยชน์ของสิ่งทั้งหลาย  ที่มนุษย์พอกเพ่ิมให้แก่สิง่น้ัน เพ่ือปรนเปรอการเสพการ
บริโภคท่ีไม่จําเป็น คุณค่านี้อาศัยตัณหา (ความยาก) เป็นเคร่ืองตีราคาหรือวัดราคา 
 8.  วิธีคิดแบบเร้าคุณธรรม หรือเร้ากุศล หมายถึง วิธีคิดที่สกัดก้ัน บรรเทาและขัดเกลาความ
อยาก (ตัณหา) โดยเป็นข้อปฏิบัติสําหรับส่งเสริมความคิดเห็นที่ถูกต้อง (สัมมาทิฏฐิ) ซึ่งนําเอา
ประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตมาปรุงแต่งในทางที่ดีงาม ทําให้เกิดความคิด และการกระทําที่เป็นประโยชน์ 
พร้อมกับสร้างนิสัยที่ดีงามให้แก่จิตใจ 
      9.  วิธีคิดแบบเป็นอยู่กับปัจจุบัน หรือวิธีคิดแบบมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ หมายถึง วิธีคิดที่
เป็นเพียงการมองอีกด้านหน่ึงของการคิดแบบอ่ืนๆ ที่เป็นอยู่ขณะในปัจจุบันที่เป็นแนวทางความรู้ด้วยพลัง
ของปัญญา ที่มีสติสัมปชัญญะต่อสิ่งที่กําลังคิด 
     10.  วิธีคิดแบบวิภัชวาท หมายถึง วิธีคิดที่แสดงออกโดยการพูดถึงสิ่งที่ตนเองคิด ซึ่งเป็นการ
มองและแสดงความจริงโดยแยกแยะออกให้เห็นแต่ละแง่แต่ละด้านครบทุกแง่ทุกด้าน ไม่ใช่จับเอาแง่เดียว
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คําสัง่สอนปรโตโฆสะ 

 
 
 
กัลยาณมิตร               ส่ิงแวดล้อมภายนอก 
-บุคลิกภาพ                -บรรยากาศ 
-คุณธรรม                  -แรงจูงใจ 
-ความรู้                     -วิธีการส่ังสอน 

 
 
 
 
 

คิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย           คิดแบบแยกแยะ 
คิดแบบสามัญลักษณ์                คิดแบบอริยสัจ 
คิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์         คิดแบบเห็นคณุโทษและทางออก 
คิดแบบรู้คุณค่าแท-้คุณค่าเทียม   คิดแบบเร้าคุณธรรม 
คิดแบบอยู่กับปัจจุบัน               คิดแบบวิภัชชวาท 

หรือบางแง่ขึ้นมาวินิจฉัยตีคลุมลงไปทั้งหมด เป็นวิธีคิดวิเคราะห์ในลักษณะต่างๆ กัน เช่น จําแนกโดยแง่
ของความเป็นจริง จําแนกโดยส่วนประกอบ จําแนกโดยการลําดับ 
 โยนิโสมนสิการเป็นตัวนําที่ทําให้การศึกษาเร่ิมต้น หรือเป็นแกนนําของการพัฒนาปัญญาใน
การศึกษา ควรพัฒนาวิธีการเรียนการสอนที่จะส่งเสริมกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการใช้กระบวนการ
คิดตามหลักโยนิโสมนสิการ ซึ่งกลไกการทํางานของโยนิโสมนสิการในกระบวนการคิด คือ เมื่อบุคคลรับรู้สิ่ง
ใด ความคิดก็จะมุ่งเข้าสู่ความชอบหรือไม่ชอบทันที เน่ืองจากบุคคลมีประสบการณ์มาก่อนในตอนนี้เองที่โยนิโส
มนสิการจะเข้าไปสกัดกั้นความคิดน้ันแล้วเป็นตัวนําเอากระบวนการคิดบริสุทธ์ิที่จะพิจารณาตามสภาวะตาม
เหตุปัจจัย เป็นลําดับไม่สับสน มีเหตุผลและเกิดผลได้คนปกติสามารถใช้โยนิโสมนสิการง่ายๆ ได้โดยการ
พยายามควบคุมกระแสความคิดให้อยู่ในแนวทางที่ดีงามตามทางที่เคยได้รับการอบรมสั่งสอนจาก
กัลยาณมิตรมาก่อนแล้ว และเมื่อพิจารณาเห็นความจริงและรู้ว่าคําแนะนําสั่งสอนน้ันถูกต้องดีงาม        
มีประโยชน์ ก็ย่ิงมั่นใจและเกิดศรัทธาขึ้นเอง เกิดเป็นการประสานกันระหว่างปัจจัยภายนอกกับภายใน 
 โยนิโสมนสิการเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ของการศึกษา การศึกษาจะสําเร็จผลแท้จริง ซึ่งจุดที่ต้องเน้น
ในเร่ืองกิจกรรมการศึกษา ก็คือ กัลยาณมิตรที่ระลึกอยู่เสมอว่าปรโตโฆสะที่ดีน้ัน จะต้องเป็นเคร่ืองปลุก
เร้าโยนิโสมนสิการให้เกิดขึ้นแก่ผู้เล่าเรียน และผู้เข้ารับการศึกษาอบรม จากคํา อธิบายหลักศรัทธาและ
โยนิโสมนสิการข้างต้น สุมน  อมรวิวัฒน์ (2533: 159-160) นํามาจัดระบบการสอนตามแนวพุทธวิธี ดังน้ี 

 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 15  ระบบการสอนตามแนวพุทธวิธี  
              ทีม่า: สุมน  อมรวิวัฒน์ (2533: 159-160) 

สัมมาวิมุตติ 

อิสรภาพทั้งภายใน    
และภายนอก 

ปัจจัยภายนอก 

ปัจจัยภายใน 

วิธีการแห่งปัญญา  
 

วิธีคิดโดยแยบคาย (โยนิโสมนสิการ) 

สัมมาทิฏฐิ สัมมาญาณ 

ความเห็นชอบ 
ความเข้าใจที่ถูกต้อง 

ความรู้แจ้ง 
รู้จริง 

อิสรภาพภายนอก 

-ปรับตัวได้กับธรรมชาติกับส่ิงแวดล้อม 
-ปรับตัวได้ต่อความเจริญและการเปล่ียนแปลง 
-พ้นจากพันธนาการของระบบสังคมที่เบียดเบียน 
-สามารถเสวยประโยชน์จากความเจริญอย่างประสาน
กลมกลืนกับธรรมชาติ 

อิสรภาพภายใน 

-จิตหลุดพ้นจากความอยาก, ความโกรธ, ความหลงผิด 
-เป็นนายเหนือธรรมชาติภายในตัวเอง 
-จิตใจสงบแจ่มใส 

ศรัทธา 
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 3.  ไตรสิกขา (กระบวนการของการศึกษา) 
  แกนนําแห่งกระบวนการของการศึกษา ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ เมื่อมีสัมมาทิฏฐิเป็นแกนนําและเป็น
ฐานแล้ว กระบวนการแห่งการศึกษาภายในตัวบุคคลก็ดําเนินไปได้กระบวนการน้ี แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนใหญ่ๆ 
เรียกว่า ไตรสิกขา (สิกขา หรือหลักการศึกษา 3 ประการ) คือ (พระพรหมคุณาภรณ์, 2549: 10-11; 
2552: 914-915) 
 
  1)  การฝึกฝนอบรมในด้านความประพฤติ ระเบียบวินัย ความสุจริตทางกายวาจาและอาชีวะ 
เรียกว่า อธิสีลสิกขา เรียกกันง่ายๆ ว่า ศีล 
  2)  การฝึกฝนอบรมทางจิตใจ การปลูกฝังคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพ สมรรถภาพ และ
สุขภาพของจิต เรียกว่า อธิจิตตสิกขา เรียกกันง่ายๆ ว่า สมาธิ 
  3)  การฝึกฝนอบรมทางปัญญา ให้เกิดความรู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริง ความรู้เป็นไป
ตามเหตุปัจจัยที่ทําให้แก้ไขปัญหาไปตามแนวทางเหตุผล รู้เท่าทันโลกและชีวิต จนสามารถทําจิตใจให้
บริสุทธ์ิ หลุดพ้นจากความยึดติดถือมั่นในสิ่งต่างๆ ดับกิเลสดับทุกข์ได้ เป็นอยู่ด้วยจิตใจอิสระผ่องใสเบิก
บาน เรียกว่า อธิปัญญาสิกขา เรียกกันง่ายๆว่า ปัญญา 
 
  หลักการศึกษา 3 ประการน้ี จัดวางขึ้นไว้โดยอาศัยหลักปฏิบัติที่เรียกว่า วิธีการแก้ปัญหาของ 
อารยชนเป็นฐาน วิธีแก้ปัญหาแบบอารยชนนี้ เรียกตามคําบาลีว่า อริยมรรค แปลว่า ทางดําเนินสู่ความ       
ดับทุกข์ที่ทําให้เป็นอารยชน หรือวิธีดําเนินชีวิตที่ประเสริฐ อริยมรรคนี้มีองค์ประกอบที่เป็นเน้ือหาหรือ
รายละเอียดของการปฏิบัติ 8 ประการคือ (พระพรหมคุณาภรณ์, 2549: 11-14; 2552: 601-603) 
  1)  ทัศนะ ความคิดเห็น แนวความคิด ความเช่ือถือ ทัศนคติ ค่านิยมต่างๆ ที่ดีงามถูกต้อง 
มองสิ่งทั้งหลายตามเหตุปัจจัยสอดคล้องกับความเป็นจริง หรือตรงตามสภาวะ เรียกว่า สัมมาทิฏฐิ 
(เห็นชอบ) 
  2)  ความคิด ความดําริตริตรอง หรือคิดการต่างๆ ที่ไม่เป็นไปเพ่ือเบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน     
ไม่เศร้าหมองขุ่นมัว เป็นไปในทางสร้างสรรค์ประโยชน์สุข เช่น คิดในทางเสียสละ หวังดี มีไมตรี ช่วยเหลือ
เก้ือกูลและความคิดที่บริสุทธ์ิ อิงสัจจะ อิงธรรม ไม่เอนเอียงด้วยความเห็นแก่ตัว ความคิดจะได้จะเอา 
หรือความเคียดแค้น ชิงชัง มุ่งร้ายคิดทําลาย เรียกว่า สัมมาสังกัปปะ (ดําริชอบ) 
  3)  การพูด หรือการแสดงออกทางวาจา ที่สุจริต ไม่ทําร้ายผู้อ่ืน ตรงความจริง ไม่โกหก
หลอกลวง ไม่ส่อเสียด ไม่ให้ร้ายป้ายสี ไม่หยาบคาย ไม่เหลวไหล ไม่เพ้อเจ้อเลื่อนลอย แต่สุภาพ นิ่มนวล 
ชวนให้เกิดไมตรีสามัคคีกัน ถ้อยคําที่มีเหตุผล เป็นไปในทางสร้างสรรค์ก่อประโยชน์ เรียกว่า สัมมาวาจา 
(วาจาชอบ) 
  4)  การกระทําที่ดีงาม สุจริต เป็นไปในทางสร้างสรรค์ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ไม่เบียดเบียน ไม่ทํา
ร้ายกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีงาม ทําให้อยู่ร่วมกันได้ดี ทําให้สังคมสงบสุข คือ การกระทําหรือทําการ
ต่างๆ ที่ไม่เก่ียวข้องหรือไม่เป็นไปเพ่ือการทําลายชีวิต ร่างกาย การทําลายทรัพย์สินของผู้อ่ืน การล่วง
ละเมิดสิทธิในคู่ครองหรือของรักของหวงแหนของผู้อ่ืน เรียกว่า สัมมากัมมันตะ (กระทําชอบ) 
  5)  การประกอบอาชีพที่สุจริต ไม่ก่อความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้อ่ืน เรียกว่า สัมมาอาชีวะ  
(อาชีพชอบ) 
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  6)  การเพียรพยายามในทางที่ดีงามชอบธรรม คือ เพียรหลีกเว้นป้องกันสิ่งช่ัวร้ายอกุศลที่ยัง
ไม่เกิดขึ้น เพียรละเลิกกําจัดสิ่งช่ัวร้ายอกุศลที่เกิดข้ึนแล้ว เพียรสร้างสรรค์สิ่งดีงามหรือกุศลธรรมที่ยังไม่
เกิดให้เกิดขึ้น เพียรส่งเสริมพัฒนาสิ่งดีงามหรือกุศลธรรมที่เกิดมีแล้วให้เพ่ิมพูนเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปจน
เพียบพร้อมไพบูลย์ เรียกว่า สัมมาวายามะ (พยายามชอบ) 
  7)  การมีสติกํากับตัว คุมใจไว้ให้อยู่กับสิ่งที่เก่ียวข้องต้องทําในเวลานั้นๆ ใจอยู่กับกิจ จิตอยู่
กับงาน ระลึกได้ถึงสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่เก้ือกูลเป็นประโยชน์ หรือธรรมที่ต้องใช้ในเรื่องน้ันๆ เวลาน้ันๆ ไม่
หลงใหลเล่ือนลอย ไม่ละเลยหรือปล่อยตัวเผอเรอ โดยเฉพาะสติที่กํากับทันต่อพฤติกรรมของร่างกาย 
ความรู้สึก สภาพจิตใจ และความนึกคิดของตน ไม่ปล่อยให้อารมณ์ที่เย้ายวนหรือย่ัวยุมาฉุดกระชากให้
หลุดหลงเลื่อนลอยไปเสีย เรียกว่า สัมมาสติ (ระลึกชอบ) 
  8)  ความมีจิตต้ังมั่น จิตใจดําเนินอยู่ในกิจในงานหรือในสิ่งที่กําหนด (อารมณ์) ได้สม่ําเสมอ     
แน่วแน่เป็นอันหน่ึงอันเดียว สงบ ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่วอกแวกหว่ันไหว บริสุทธ์ิ ผ่องใส ไม่ขุ่นมัว นุ่มนวล ผ่อน
คลาย ไม่เครียดกระด้าง เข้มแข็ง เอางาน ไม่หดหู่ท้อแท้ พร้อมที่จะใช้งานทางปัญญาอย่างได้ผลดี เรียกว่า 
สัมมาสมาธิ (จิตมั่นชอบ) 
  หลักการศึกษา 3 ประการ หรือ ไตรสิกขา น้ัน ก็จัดวางรูปขึ้นโดยมุ่งให้ผลเกิดขึ้นตามหลัก
ปฏิบัติแห่งอริยมรรค (มรรควิธีแก้ปัญหา หรือมรรคแห่งความดับทุกข์) คือ เป็นการฝึกฝนอบรมให้องค์ทั้ง 
8 แห่งมรรคน้ันเกิดมีและเจริญงอกงาม ใช้ประโยชน์ได้บริบูรณ์ย่ิงขึ้น แก้ไขปัญหาดับทุกข์ได้ดีย่ิงขึ้น
ตามลําดับจนถึงที่สุด กล่าวคือ 
  1)  อธิศีลสิกขา (ศีล) คือ การศึกษาด้านหรือขั้นตอนที่ฝึกปรือให้เกิดมี สัมมากัมมันตะ 
(กระทําชอบ) และสัมมาอาชีวะ (อาชีพชอบ) เจริญงอกงามข้ึน จนบุคคลมีความพร้อมทางความประพฤติ 
วินัย และความ สัมพันธ์ทางสังคมถึงมาตรฐานของอารยะชน เป็นพ้ืนฐานแก่การสร้างเสริมคุณภาพจิตได้ดี 
  2)  อธิจิตตลิกขา (สมาธิ) คือ การศึกษาด้านหรือข้ันตอนที่ฝึกปรือให้เกิดมี สัมมาวายามะ 
(พยายามชอบ) สัมมาสติ (ระลึกชอบ) และสัมมาสมาธิ (จิตมั่นชอบ) เจริญงอกงามข้ึน จนบุคคล มีความ
พร้อมทางคุณธรรม มีคุณภาพจิต สมรรถภาพจิต และสุขภาพจิต พัฒนาถึงมาตรฐานของอารยะชนเป็น
พ้ืนฐานแห่งการพัฒนาปัญญาได้ดี 
  3)  อธิปัญญาสิกขา (ปัญญา) คือ การศึกษาด้านหรือข้ันตอนที่ฝึกปรือให้เกิดมี สัมมาทิฐิ 
(เห็นชอบ) และสัมมาสังกัปปะ (ดําริชอบ) เจริญงอกงามข้ึน จนบุคคลมีความพร้อมทางปัญญาถึง
มาตรฐานของอารยะชน สามารถดํารงชีวิตอยู่ด้วยปัญญา มีจิตใจผ่องใส เบิกบาน ไร้ทุกข์ หลุดพ้นจาก
ความยึดติดถือมั่นต่างๆ เป็นอิสรเสรีด้วยปัญญาอย่างแท้จริง 
 
  จากส่ิงที่ได้กล่าวแล้วข้างต้นว่า สัมมาทิฐิ ที่เป็นแกนนําแห่งกระบวนการของการศึกษานั้นจะ
เกิดขึ้นได้ต้องอาศัยปัจจัยแห่งสัมมาทิฐิ 2 ประการ ดังน้ัน ในการดําเนินงานเก่ียวกับการศึกษา จุดสนใจที่
ควรเน้นกันเป็นพิเศษคือ เรื่องปัจจัยแห่งสัมมาทิฐิที่เป็นจุดเริ่มต้น เป็นแหล่งที่มาของการศึกษา คําที่พูด
กันว่าการให้การศึกษา ก็อยู่ที่ปัจจัย 2 ประการน้ีเอง ส่วนกระบวนการของการศึกษาท่ีเรียกว่า ศีล สมาธิ 
ปัญญา น้ัน เพียงแต่รู้เข้าใจไว้เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมให้เก้ือกูล และคอยเสริมคุมกระตุ้นเร้าให้เน้ือหาของ
การศึกษาหันเหดําเนินไปตามกระบวนการน้ัน ซึ่งกระบวนการแห่งการศึกษา อาจสรุปแนวคิดได้ดัง
ภาพประกอบ 16 ดังน้ี  (พระพรหมคุณภรณ์, 2549: 14) 
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ภาพประกอบ 16  กระบวนการแห่งการศึกษา 
ที่มา: พระพรหมคุณภรณ์ (2549: 14) 

 
 4.  หลักอริยสัจ 4 
  อริยสัจ 4 คือ หลักธรรมสําคัญของพระพุทธศาสนา ถือได้ว่าเป็นแก่นแท้หรือหัวใจของ
ศาสนา เป็นสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง ซึ่งมีความลึกซึ้งมาก อริยสัจ คือ ความจริง
อันประเสริฐหรือความจริงของอริยบุคคล เพราะผู้ใดรู้อริยสัจ 4 ด้วยปัญญา ผู้น้ันจะกลายเป็นผู้ประเสริฐหรือ
เป็นอริยสัจ ถือได้ว่าอริยสัจเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา คําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดจะสรุปไว้ใน
อริยสัจ 4 ทั้งสิ้น อันประกอบด้วยองค์ 4 สรุปได้ดังน้ี (พระพรหมคุณภรณ์, 2552: 893-897) 
  4.1 ทุกข์ คือ ความจริงว่าด้วยความทุกข์ ความทุกข์หรือปัญหาอาจเกิดข้ึนได้กับทุกคนในทุก
สถานที่ ทุกเวลา และทุกโอกาส คนเราเมื่อแก้ไขปัญหาใดปัญหาหน่ึงไปได้ ปัญหาใหม่ก็อาจเกิดติดตามมา
ให้แก้ไขอีกได้ตลอดเวลา สรุปได้ว่า ความทุกข์หรือปัญหาอาจเกิดกับใครก็ได้ทุกคน เราจะต้องไม่ประมาท      
ต้องพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความจริง 
  4.2  สมุทัย คือ ความจริงว่าด้วยเหตุแห่งความทุกข์ ความทุกข์หรือปัญหาที่เกิดข้ึนน้ันต้องมี
สาเหตุ ต้องเกิดจากอะไรบางอย่าง ไม่ใช่มีขึ้นลอยๆ สาเหตุที่แท้จริงของความทุกข์ คือ ความอยากที่
เกินพอดี ซึ่งเรียกว่า ตัณหา เช่น ความอยากได้อย่างโน้นอย่างน้ีอันเกิดจากตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ 
อยากได้บ้านสวยๆ อยากมีรถยนต์ อยากมีเงินมากๆ ก็เกิดการทําลายธรรมชาติมีการตัดต้นไม้ทําลายป่า
ได้ ทําลายสิ่งแวดล้อมที่อยู่คู่กับสิ่งมี ชีวิตมาเป็นเวลานานเพ่ือตอบสนองความอยากของมนุษย์ 
พระพุทธเจ้าสอนว่า สรรพสิ่งเกิดจากเหตุ สรรพสิ่งจะดับหรือหมดไปก็เพราะเหตุ ไม่มีสิ่งใดเกิดข้ึน เป็นไป
หรือดับสลายไปเฉยๆ โดยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัย พูดอีกนัยหน่ึงพระพุทธศาสนามิได้สอนให้เชื่อในเรื่อง
บังเอิญ ในบางครั้ง บางกรณี ที่เราคิดว่ามันเป็นไปโดยบังเอิญ ไม่มีเหตุ ไม่มีปัจจัยน้ัน เป็นเพราะว่าเรา
มองไม่เห็นหรือไม่เข้าใจเหตุหรือปัจจัยของมัน จึงทึกทักเอาว่า สิ่งน้ันเกิดขึ้นหรือดับไปโดยบังเอิญ 
  4.3  นิโรธ คือ ความจริงว่าด้วยความดับทุกข์ ความทุกข์หรือปัญหาทั้งหลายน้ันดับได้เมื่อ
ความทุกข์เกิดจากสาเหตุ ถ้าเราดับสาเหตุเสีย ความทุกข์หรือปัญหานั้นก็ย่อมดับไปด้วย หากดับทุกข์ 
หรือปัญหาได้หมดสิ้น ในทางพระพุทธศาสนา เรียกว่า นิพพาน จึงเหลือแต่ความสงบสุขอย่างย่ิง 
  4.4  มรรค คือ ความจริงว่าด้วยวิถีทางแห่งความดับทุกข์/ปัญหา มีองค์ประกอบ 8 ประการ 
คือ 
 
 

จุดเริ่มต้น 
หรือแหล่งท่ีมาของการศึกษา 

กระบวนการ 
ของการศึกษา 

1. ปรโตโฆสะท่ีดี 
(เสียงจากผู้อ่ืน  

อิทธิพลจากภายนอก) 

2. โยนิโสมนสิการ 
(รู้จักคิด คิดถูกวิธี ปัจจัยภายใน) 

1.อธิศีลสิกขา 
(ความประพฤติ วินัย สุจริตกายวาจา และอาชีพ) 

2. อธิจิตตสิกขา 
(คุณธรรม คุณภาพ สุขภาพ และสมรรถภาพของจิต) 

3. อธิปัญญาสิกขา 
            (ความเชื่อ ค่านิยม ความรู้  
       ความคิดท่ีถูกต้องดีงามตรงตามจริง) 

สัมมาทิฏฐิ 
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   4.4.1 เห็นชอบ (สัมมาทิฐ)ิ คือ เห็นสิ่งต่างๆ ตามท่ีเป็นจริง 
   4.4.2 ดําริชอบ (สัมมาสังกัปปะ) คือ ไม่ลุ่มหลงมัวเมากับความสุขทางกาย ไม่พยาบาท 
และไม่คิดทําร้ายผู้อ่ืน 
   4.4.3 เจรจาชอบ (สัมมาวาจา) คือ การไม่พูดเท็จ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดหยาบคาย และไม่
พูดสิ่งไร้สาระ 
   4.4.4 กระทําชอบ (สัมมากัมมันตะ) คือ ไม่ทําลายชีวิต ไม่ลักขโมย ไม่ประพฤติผิดทางกาม 
   4.4.5 เลี้ยงชีพชอบ (สัมมาอาชีพ) คือ การทาํมาหากินด้วยอาชีพที่สุจริตไม่คดโกง  
ไม่หลอกลวง ไม่ทํากิจการในสิ่งที่เป็นผลร้ายต่อคนทั่วไป 
   4.4.6 พยายามชอบ (สัมมาวายามะ) คือ ความพยายามที่จะป้องกันมิให้ความช่ัวเกิดข้ึน 
ความพยายามที่จะกําจัดความช่ัวที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไป ความพยายามที่จะสร้างความดี ที่ยังไม่เกิดขึ้น 
และความพยายามท่ีจะรักษาความดีที่เกิดแล้วให้คงอยู่ตลอดไป 
   4.4.7 ระลึกชอบ (สัมมาสติ) คือ การไม่หลงไม่ลืม รู้ตัวอยู่เสมอว่ากําลังเห็นสิ่งต่างๆ 
ตามท่ีเป็นจริง 
   4.4.8 ต้ังจิตมั่นชอบ (สัมมาสมาธิ) คือ การที่สามารถต้ังจิตให้จดจ่อกับสิ่งใด สิ่งหนึ่งได้นาน 
 
   การสั่งสอนธรรมของพระพุทธเจ้าทรงมุ่งผลในทางปฏิบัติหลักธรรมเป็นสิ่งสําคัญของการ
ดําเนินชีวิต หากคนเราไม่ศึกษา ไม่ตระหนักและไม่ศรัทธา ย่อมเป็นผู้ดํารงอยู่ด้วยความประมาท และ
อาจกระทําการใดๆ ที่เป็นต้นเหตุของปัญหาชีวิตข้ึนมาได้ ซึ่งคุณค่าของหลักพุทธธรรม อริยสัจ 4 ช่วยให้
นักเรียนสังเกตพิจารณาสิ่งต่างๆ ตามสภาพความเป็นจริง ทําให้เกิดความกระจ่างทางปัญญา ปัญหา
เกิดขึ้นได้เสมอ ถึงแม้ปัญหาหนึ่งจะยุติไปแล้วก็อาจเกิดปัญหาใหม่ให้เราต้องติดตามแก้ไขตลอดเวลา    
การนําหลักพุทธธรรมน้ีมาใช้เพ่ือแก้ปัญหาด้วยสติ ด้วยปัญญา ด้วยเหตุผล และมุ่งมั่นสืบสาวราวเรื่องให้
ถึงต้นตอของปัญหาด้วยตนเองตามความจริง ทําให้เกิดแสงสว่างแห่งปัญญา ที่เป็นเคร่ืองนําทางของชีวิต 
 
 5.  หลักอิทธบิาท 4 
  อิทธิบาท4 คือ ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงเทศนาสอนภิกษุให้เจริญอิทธิบาท อัน
ประกอบด้วย องค์ 4 คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา เพ่ือเป็นทางช่วยให้เกิดความสําเร็จในสิ่งที่พึง
ประสงค์ 
  อิทธิบาท หมายถึง หนทางแห่งการดําเนินชีวิตไปสู่ความสําเร็จ ความถูกต้อง และเข้าถึง
ประโยชน์สุข  ซึ่งประกอบด้วยหลักธรรม 4 ประการ คือ (พระธรรมปิฎก, 2546: 842-846) 
  5.1 ฉันทะ คือ ความรักและความพอใจในส่ิงน้ัน มีความรักและความรบัผิดชอบต่องาน  
ต่อหน้าที่ของตน เมื่อมีความชอบและความพอใจในหน้าที่ของตน ก็สามารถจะเอาชนะความเบ่ือหน่าย ความ
เกียจคร้าน และความย่อท้อได้ 
  5.2  วิริยะ คือ ความพากเพียร ความบากบั่น ความขยัน ความมุมานะที่จะเอาชนะความ
ยาก ลําบาก ความเกียจคร้าน ความเบื่อหน่าย มุ่งที่จะกระทําหน้าที่การงานให้สําเร็จตามท่ีได้มุ่งหมายไว้ 
วิริยะที่จะเป็นพลังสําคัญในการผลักดันให้สิ่งที่เราทําสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี หากเรามีความพอใจหรือรัก     
ในสิ่งที่ทําเพียงประการเดียว แต่ไม่พากเพียรที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆ เช่น ความเกียจคร้าน ความย่อ
ท้อ ความเบ่ือหน่าย กลัวร้อน กลัวหนาว กลัวฝน กลัวเหน่ือย ฯลฯ ความสําเร็จย่อมจะบังเกิดขึ้นไม่ได้ 
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  5.3 จิตตะ คือ การเอาใจใส่ ฝักใฝ่ ตรวจตรา ดูแลกิจการธุระที่เรารับผิดชอบอยู่เสมอ จิตตะ 
มีส่วนสําคัญต่อความสําเร็จในการทํางานเป็นอย่างมาก คือ ในการทําหน้าที่การงานต่างๆ หากมีฉันทะ
และวิริยะ กิจการน้ันย่อมดําเนินไปได้ด้วยดี แต่ทั้งน้ีไม่ใช่เป็นหลักประกันว่า จะประสบความสําเร็จเสมอ
ไปถ้าหากขาด จิตตะ เพราะการขาดความเอาใจใส่ ดูแล อาจสร้างความเสียหายขึ้นแก่งานที่เรารับผิดชอบ 
  5.4 วิมังสา คือ การไตร่ตรอง พิจารณาหรือใช้ปัญญาในการประกอบการงาน รู้จักคิดหา
ข้อบกพร่องหรือหนทางที่จะทําให้กิจการน้ันๆ สําเร็จลุล่วงไปตามเป้าหมาย กิจการงานที่จะสําเร็จลงได้
น้ัน จะต้องมีการพิจารณาแผนงานให้ถี่ถ้วน มีการวางแผนเป็นข้ันตอน แล้วดําเนินการ ไปตามลําดับ ถ้า
เราทํางานที่ใหญ่เกินไปเมื่อเทียบกับเวลาและความสามารถแล้ว งานอาจล้มเหลวได้ ทั้งน้ีเราจะต้อง
พิจารณาว่างานที่กําลังกระทําอยู่น้ันเพ่ืออะไร สําคัญกว่าอะไร สิ่งใดต้องทําก่อน สิ่งใดต้องทําทีหลัง เมื่อ
เสร็จงานช้ินน้ีแล้วจะทําอะไรต่อไป เมื่อไม่เสร็จตามกําหนดเวลาหรือไม่เสร็จครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ต้ังใจ
ไว้ จะแก้ไขอย่างไร เร่ืองเหล่าน้ีจะต้องพิจารณา ไตร่ตรอง หาหนทาง แก้ไขไว้ก่อน 
 
  อาจสรุปได้ว่า อิทธิบาท 4 เป็นหลักธรรมที่มุ่งหวังความสําเร็จในหน้าที่การงาน และการ
ดํารงชีวิต มีความพากเพียรไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ซึ่งเร่ิมต้นด้วย ฉันทะ คือ ความพอใจ ในฐานะเป็นสิ่งที่
ตนถือว่า ดีที่สุด ที่มนุษย์เรา ควรจะได้ ข้อน้ี เป็นกําลังใจ อันแรก ที่ทําให้เกิดความพากเพียร หรือวิริยะ ซึ่ง
เป็นการกระทําสิ่งต่างๆ ที่ติดต่อ ไม่ขาดตอน เป็นระยะยาว จนประสบความสําเร็จ ทําให้เกิดจิตตะ คือ ใจ
จดใจจ่อ เอาใจใส่อย่างสมํ่าเสมอ ไม่ทอดทิ้งที่ทําไปจากความรู้สึกของตัว ซึ่งต้องใช้สมาธิในการทําสิ่งต่างๆ 
ให้เด่นชัด อยู่ในใจเสมอ เมื่อเป็นเช่นน้ีก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้ได้ใช้ปัญญาในการพิจารณาไตร่ตรอง 
ทดสอบ ทดลอง เพ่ือหาคําตอบและแนวทางแก้ปัญหาไปสู่ความสําเร็จ ซึ่งก็คือ วิมังสา ทั้งน้ีในทุกขั้นตอน
ของ อิทธิบาท ต้องมีสติและสมาธิเป็นเครื่องกํากับไปสู่ปัญญาที่ชัดเจนในการดําเนินงานหรือกิจกรรมให้
ประสบความสําเร็จ 
 
 6.  พรหมวิหาร 4  
  พรหมวิหาร 4 เป็นธรรมประจําใจของผู้ประเสริฐหรือผู้มีจิตใจย่ิงใหญ่ กว้างขวางดุจพระพรหม   
มี 4 ประการ ดังน้ี (พระพรหมคุณภรณ์. 2550: 20)  
  6.1 เมตตา ความรัก คือ ความปรารถนาดี มีไมตรี ต้องการช่วยเหลือให้ทุกคนประสบ
ประโยชน์ และความสุข 
  6.2 กรุณา ความสงสาร คือ อยากช่วยเหลือผู้อ่ืนให้พ้นจากความทุกข์ ใฝ่ใจที่จะปลดเปลื้อง
บําบัดความทุกข์ยากเดือดร้อนของคนและสตัว์ทั้งปวง 
     6.3 มุทิตา ความเบิกบานพลอยยินดี เมื่อเห็นผู้อ่ืนอยู่ดีมีสุข ก็มีใจแช่มช่ืน เบิกบาน เมื่อเห็น
เขาทําดีงาม ประสบความสําเร็จก้าวหน้าย่ิงขึ้นไป ก็พลอยยินดีบันเทิงใจด้วย พร้อมที่จะช่วยส่งเสริม
สนับสนุน 
     6.4 อุเบกขา ความมีใจเป็นกลาง คือ มองตามความเป็นจริง โดยวางจิตเรียบสม่ําเสมอ มั่นคง 
เที่ยงตรงดุจตาช่ัง มองเห็นการที่บุคคลจะได้รับผลดี หรือช่ัว สมควรแก่เหตุที่ตนประกอบ พร้อมที่จะ
วินิจฉัย วางตน และปฏิบัติไปตามหลักการ เหตุผล และความเที่ยงธรรม 
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 7.  ภาวนา 4 
     ภาวนา 4  (ในภาษาบาลี ให้ความหมายว่า “พัฒนา” คือ วัฒนา น้ันเอง) แปลว่า การทําให้
เจริญ ทําให้เป็น ทําให้มีขึ้น หรือฝึกอบรม แปลง่ายๆ ว่า การพัฒนา หรือการเจริญ ภาวนา 4 เป็นตัวช้ีวัด
ด้านผลผลิตที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน กําหนดโดยวิเคราะห์จากผลท่ีผู้เรียนควรได้รับจากการพัฒนาตามระบบ
ไตรสิกขา  พระพรหมคุณภรณ์ (2546: 18-20) ได้กล่าวถึง การดําเนินการวัดผลประเมินผลโดยใช้หลัก
ภาวนา 4 ไว้ว่า “การวัดผลประเมินผลต้องวัดตามสภาพจริง โดยใช้วิธีการหลากหลายเหมาะสม สามารถ
ทําได้ครอบคลุม ทั้งด้านพฤติกรรมที่มีต่อสิ่งแวดล้อม (ด้านกาย) ด้านพฤติกรรมที่มีต่อคนอ่ืน (ด้านศีล) 
ด้านคุณลักษณะของจิตใจ (ด้านจิต) และด้านความรู้ ความคิดที่ถูกต้อง (ด้านปัญญา) ซึ่งรวมเป็นภาวนา 4 
(พัฒนาการทางกาย พัฒนาการทางสังคม พัฒนาการทางจิตใจ พัฒนาการทางปัญญา) ซึ่งเป็นข้อมูลจาก
การวัดผลประเมินผลที่เหมาะสม รอบคอบ จะช่วยให้การพัฒนาต่อเน่ือง และมีความชัดเจนมากขึ้น 
  ภาวนา 4 คือ การพัฒนา 4 ด้าน ดังน้ี (พระพรหมคุณภรณ์, 2546: 18-20) 
  7.1 กายภาวนา เป็นการพัฒนากาย การพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ คือ 
การมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในทางที่เก้ือกูลและได้ผลดี โดยรู้จักอยู่ดีมีสุขอย่างเก้ือกูล
กันกับธรรมชาติ และปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายอย่างมีสติ มิให้เกิดโทษ แต่ให้เกื้อกูล เป็นคุณ กล่าวคือ 
ประการแรก รู้จักใช้อินทรีย์ เช่น ตาดู หูฟัง เป็นต้น อย่างมีสติ ดูเป็น ฟังเป็น ให้ได้ปัญญา และประการที่
สอง    กินใช้ด้วยปัญญา เสพบริโภคปัจจัย 4 และสิ่งของเครื่องใช้ ตลอดจนเทคโนโลยีอย่างฉลาด ให้พอดี
ที่จะได้ผลตรงเต็มตามคุณค่าที่แท้จริง ไม่ลุ่มหลง มัวเมา ไม่ประมาทขาดสติ 
  7.2 ศีลภาวนา เป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ทางสังคม คือ การมีความสัมพันธ์ที่เก้ือกูลกับ
สิ่งแวดล้อมทางสังคม มีพฤติกรรมดีงามในความสัมพันธ์กับเพ่ือนมนุษย์ โดยต้ังอยู่ในวินัย อยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ด้วยดี และมีอาชีวะสุจริต ไม่ใช้ กาย วาจา และอาชีพในทางที่เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อน
เสียหาย แต่ใช้เป็นเคร่ืองพัฒนาชีวิตของตน และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สร้างสรรค์สังคมส่งเสริมสันติสุข 
  7.3 จิตตภาวนา เป็นการพัฒนาจิตใจ คือ การทําจิตใจให้เจริญงอกงามข้ึนในคุณธรรม ความ
ดีงาม ความเข้มแข็งมั่นคง และความเบิกบานผ่องใสสงบสุข สมบูรณ์ด้วยคุณภาพจิต คือ งอกงามด้วย
คุณธรรม เช่น มีนํ้าใจ เมตตากรุณา เผื่อแผ่ เอ้ืออารี มีมุทิตา มีศรัทธา  มีความเคารพ อ่อนโยน ซื่อสัตย์ 
กตัญญู เป็นต้น  สมบูรณ์ด้วยสมรรถภาพจิต คือ มีจิตใจเข้มแข็ง มั่นคง ขยันหมั่นเพียร พยายาม  กล้า
หาญ อดทน รับผิดชอบ มีสติ มีสมาธิ เป็นต้น สมบูรณ์ด้วยสุขภาพจิต คือ มีจิตใจร่าเริง เบิกบาน สดช่ืน 
เอิบอ่ิม โปร่งโล่ง ผ่องใส สงบ และเป็นสุข 
  7.4  ปัญญาภาวนา เป็นการพัฒนาปัญญา คือ การฝึกอบรมเจริญปัญญา เสริมสร้างความรู้ 
ความคิด ความเข้าใจ ให้รู้จักคิด รู้จักพิจารณา รู้จักวินิจฉัย รู้จักแก้ปัญหา และรู้จักจัดทําดําเนินการต่างๆ 
ด้วยปัญญาบริสุทธ์ิ ซึ่งมองดูรู้เข้าใจเหตุปัจจัย มองเห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงหรือตามที่มันเป็น 
ปราศจากอคติ และแรงจูงใจแอบแฝง เป็นผู้ที่กิเลสครอบงําบัญชาไม่ได้ ให้ปัญญาเจริญพัฒนาจนรู้เข้าใจ
หย่ังเห็นความจริง เป็นอยู่ด้วยปัญญารู้เท่าทัน เห็นแจ้งโลกและชีวิตตามสภาวะ บรรลุถึงความบริสุทธ์ิ
ปลอดพ้นจากกิเลสสิ้นเชิง มีจิตใจเป็นอิสระสุขเกษมไร้ทุกข์ 
 
  กล่าวโดยสรุป ผลที่ได้จากจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ตามแนวพุทธ จะต้องพัฒนา
นักเรียน ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ พฤติกรรมการเรียนด้านกาย (กายภาวนา) พฤติกรรมการเรียนด้านทักษะทาง
สังคม (ศีลภาวนา) พฤติกรรมการเรียนด้านจิตใจ (จิตตภาวนา) และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ปัญญา
ภาวนา) จึงจะสมบูรณ์รอบด้าน 
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 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยพัฒนารูปแบบการการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ    
เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน โดยการจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการ ที่เช่ือมโยงกับหลักพุทธธรรมเพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ หลัก
ไตรสิกขา หลักกัลยาณมิตร หลักพรหมวิหาร4 หลักโยนิโสมนสิการ หลักอริยสัจ4 และหลักอิทธิบาท 4 
โดยผู้สอนจัดการสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ (ปรโตโฆสะ) ที่เป็นกัลยาณมิตร เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน 
มุ่งศึกษา แก้ปัญหา หรือแสวงหาความรู้อย่างเป็นองค์รวม เพ่ือพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน ด้วยวิถี
วัฒนธรรมแสวงปัญญา  
 

3. เอกสารที่เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจพอเพยีง 
 

     3.1 เศรษฐกจิพอเพยีง 
         เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงมีพระราชดํารัสช้ีแนะแนวทางการดําเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี ต้ังแต่
ก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจแล้ว   และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นยํ้าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น
และสามารถดํารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ  
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549ก) เร่ืองของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ที่น้ีจะนําเสนอเก่ียวกับความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง  หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   หลักพิจารณาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงและเศรษฐกิจพอเพียงตามทรรศนะของบุคคลต่างๆ  ตามลําดับดังน้ี 
            3.1.1  ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง  ในปี พ.ศ. 2517 หลังเกิดเหตุการณ์ 14  
ตุลาคม พ.ศ. 2516  เป็นเวลาที่ประเทศไทยอยู่ในระยะที่เรียกว่า “ประชาธิปไตยเบ่งบาน” ประเทศไทยมี
รัฐบาลชุดพระราชทานที่ นําโดย ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักด์ิ นับเป็นการเปิดยุคใหม่ของ
ประชาธิปไตยและมีการเรียกร้องความเป็นธรรมในทางเศรษฐกิจและสังคมโดยทั่วไป สภาวการณ์ทาง
การเมืองในขณะน้ันมีการชุมนุมเรียกร้องสิทธิมากมาย เน่ืองจากประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศถูกปิดก้ัน
ในการที่จะใช้สิทธิดังกล่าวมานาน  ต้ังแต่ยุคเผด็จการของจอมพลสฤษฏ์ิ  ธนะรัชต์ นับแต่ปี พ.ศ. 2500  
เป็นต้นมา ซึ่งปัญหาสังคมก็มีมากเช่นกัน เพราะก่อนหน้าน้ันประเทศไทยถูกใช้เป็นฐานทัพของอมริกาเพ่ือ
ทําสงครามกับเวียดนาม เกิดปัญหาโสเภณี เมียเช่ากับเด็กลูกครึ่งเป็นการสะท้อนถึงความไม่มีสุขของสังคม
ขณะนั้น 
        การชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในยุคน้ัน เป็นการสะท้อนปัญหา
เศรษฐกิจของชาติ  ทั้งน้ีเน่ืองจากรัฐบาลได้ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติติดต่อกันมาถึง 3 
แผนแล้ว ต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2504 จนถึงปี พ.ศ. 2517 นับเป็นช่วงกลางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 3 ซึ่งเน้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมทดแทนการนําเข้า โดยที่
รัฐเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานจากเงินกู้ต่างประเทศและหาทางชําระหน้ีด้วยการเร่งการส่งออก
สินค้าเกษตร ได้ขยายพ้ืนที่เพาะปลูก ลดพ้ืนที่ป่า และส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจเป็นหลัก ผลที่ตามมา
คือเศรษฐกิจของประเทศขยายตัวไปอย่างรวดเร็ว แต่ขณะเดียวกันก็เกิดปัญหาช่องว่างของการกระจาย
รายได้เพ่ิมขึ้น โดยที่ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวในอัตราสูงกว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
มาก ขณะที่การจ้างงานของภาค อุตสาหกรรมก็มิได้เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว จึงมีปัญหาการกระจายรายได้
แตกต่างกันมากตามมา เน่ืองจากประโยชน์ของการพัฒนาส่วนใหญ่ของประเทศไปตกอยู่กับคนส่วนน้อย
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ในสังคม จึงเป็นที่มาของปฐมพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเก่ียวกับเศรษฐกิจ
พอเพียงที่พระราชทานแก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 18  กรกฎาคม พ.ศ. 2517 
 

...การพัฒนาประเทศน้ันจําเป็นต้องทําตามลําดับข้ัน  เริ่มด้วยการสร้างพ้ืนฐาน คือความพอ กิน 
พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที ่ประหยัด แต่
ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พ้ืนฐานมั่นคงพร้อมพอสมควรและปฏิบัติได้แล้ว  จึงค่อยสร้างความ
เจริญและฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลําดับต่อไป  หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญ ยก
เศรษฐกิจอย่างรวดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและ
ของประชาชนโดยสอดคล้องด้วย ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่างๆ ขึ้นซึ่งอาจกลายเป็นความ
ยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุด... 
 
หลังจากที่ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทนี้แล้ว พระองค์ท่านได้ทรงเน้นอีกครั้ง ในพระราช

ดํารัส เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาฯ พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 
4 ธันวาคม พ.ศ. 2517   

 
...คนอ่ืนจะว่าอย่างไรก็ช่างเขา จะว่าเมืองไทยล้าสมัย ว่าเมืองไทยเชย ว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งที่
สมัยใหม่ แต่ เราอยู่พอมีพอกิน และขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทย พออยู่พอกิน    
มีความสงบ และทํางานต้ังจิตอธิษฐานต้ังปณิธาน ในทางนี้ที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกิน 
ไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอดแต่ว่ามีความพออยู่พอกิน มีความสงบเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ   
ถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินน้ีได้เราก็จะยอดยิ่งยอดได้...  
 
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสนี้เป็นแนวทางสําคัญที่ขัดแย้งกับทิศทางการพัฒนา

ประเทศในขณะนั้น  เมื่อทิศทางการพัฒนามิได้เปลี่ยนไปในทางที่มีพระราชประสงค์  พระองค์จึงยังคง
ทรงงานตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริต่างๆ ซึ่งเป้าหมายสุดท้ายเพ่ือสร้างความ “พออยู่พอ
กิน” ให้กับพสกนิกรของพระองค์ 

 

ในปี พ.ศ. 2523 – 2529 ยุคพลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ ประเทศไทยประสบภาวะวิกฤติทาง
เศรษฐกิจที่ร้ายแรง  เริ่มจากวิกฤติการณ์ของราคานํ้ามันในโลกคร้ังที่สองและมีผลกระทบต่อภาวะ
เศรษฐกิจตกตํ่าทั่วโลก  ปัญหาภาวะตีบตันด้านตลาดภายในประเทศ  ภาวะราคาสินค้าเกษตรทั่วโลกตก
ตํ่าลงอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลานานอันเป็นผลของความสําเร็จของการปฏิวัติเขียว ประกอบกับประเทศไทย
ขณะนั้นได้สร้างหน้ีสินเกินตัวอันเกิดจากการโหมซื้ออาวุธด้วยเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยสูงและมีระยะการคืน
หน้ีระยะสั้นในยุครัฐบาลธานินทร์  กรัยวิเชียร  ต่อมาในปี  พ.ศ. 2530 ประเทศไทยได้รับผลดีจากการ
ลงทุนจากต่างประเทศ  แต่สิ่งที่ตามมาคือราคาที่ดินในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว  ผู้ที่มีอาชีพ
เกี่ยวข้องกับธุรกิจซื้อขายที่ดิน ตลอดจนผู้มีที่ดินจําหน่ายต่างมีการเปลี่ยนแปลงฐานะทางเศรษฐกิจอย่าง
รวดเร็ว  จากน้ันเศรษฐกิจที่เก่ียวข้องกับที่ดินเริ่มชะลอตัวลงในปี พ.ศ. 2534 และพลเอกสุจินดา        
คราประยูร เข้ายึดอํานาจการปกครองประเทศ  และหมดอํานาจลงเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2535  
เศรษฐกิจของประเทศไทยก็ฟ้ืนตัวอย่างรวดเร็วอันเป็นผลของการขยายตัวของการส่งออก   
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ในช่วงปี พ.ศ. 2530 - 2538  ถือได้ว่าเป็นช่วงที่เศรษฐกิจของไทยขยายตัวในอัตราสูงและ
ต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานาน  แต่ก็มิได้แก้ปัญหาความยากจนของชาวชนบทเป็นจํานวนมากได้  ที่ซ้ําร้าย
ไปกว่าน้ันคือเกษตรกรจํานวนมากต้องสูญเสียที่ดินเน่ืองจากที่ดินมีราคาแพงเกินไป  และเกิดปัญหาสังคม
ในรูปแบบใหม่ที่เริ่มเป็นปัญหาใหญ่ คือ ปัญหาโรคเอดส์ และยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้า  จึงเป็นการตอก
ยํ้าว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียวไม่น่าจะเป็นแนวทางที่ถูกต้องในการแก้ปัญหา  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้นํา “เศรษฐกิจพอเพียง” ในรูปของ “ทฤษฎีใหม่” ออกเผยแพร่เมื่อ
วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2537 และทรงยํ้าทฤษฎีใหม่อีกครั้งในปี พ.ศ. 2538  และจากน้ันมาก็จะทรงย้ํา
ประเด็นน้ีในพระราชดํารัสเป็นประจําทุกปี  (คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ, 2546) ดังเช่น  

 

        พระราชดํารัสเน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาฯ 
พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2541 “...คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อยเมื่อมี
ความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอ่ืนน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิด- อันน้ีไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียง มีความคิด
ว่าทําอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข...”   

 

        พระราชดํารัสเน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาฯ 
พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2542 เป็นพระราชดํารัสที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาแนวคิดที่
เป็นกระบวนทัศน์ (paradigm) ใหม่ ดังน้ี 

 

...เศรษฐกิจพอเพียง แปลว่า Sufficiency Economy คําว่า Sufficiency Economy นี้ไม่มี
ในตําราเศรษฐกิจ จะมีได้อย่างไร เพราะว่าเป็นทฤษฎีใหม่...Sufficiency Economy น้ันไม่มีใน
ตําราเพราะหมายความว่าเรามีความคิดใหม่...และโดยที่ท่านผู้เช่ียวชาญสนใจ ก็หมายความว่า เราก็
สามารถที่จะไปปรับปรุง หรือใช้หลักการเพ่ือที่จะให้เศรษฐกิจของประเทศและของโลกพัฒนาดี
ขึ้น...  (กรมพัฒนาที่ดิน, 2549) 
 
        พระราชดํารัสเน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาฯ 

พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2543  (กรมพัฒนาที่ดิน, 2549) 
 
...ทั้งหมดที่พูดอย่างน้ีคือเศรษฐกิจพอเพียงน้ันเอง เศรษฐกิจพอเพียงที่ได้ยํ้าแล้วย้ําอีกแปลเป็น
ภาษาอังกฤษว่า Sufficiency Economy ใครต่อใครก็ต่อว่า ไม่มี Sufficiency Economy แต่
เป็นคําใหม่ของเราก็ได้ก็หมายความว่าประหยัด แต่ไม่ใช่ขี้เหนียว  ทําอะไรด้วยความอะลุ้มอล่วยกัน 
ทําอะไรด้วยเหตุและผล จะเป็นเศรษฐกิจพอเพียง แล้วทุกคนจะมีความสุขแต่พอเพียง... 
 
       พระราชดํารัสเน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ฯ 

พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2546  (กรมพัฒนาที่ดิน, 2549)   
 
...ความสะดวกจะสามารถสร้างอะไรได้มาก น่ีคือเศรษฐกิจพอเพียง สําคัญว่าต้องรู้จักขั้นตอน    
ถ้านึกจะทําอะไรให้เร็วเกินไปไม่พอเพียง ถ้าไม่เร็วช้าไปก็ไม่พอเพียง ต้องให้รู้จักก้าวหน้าโดยไม่
ทําให้คนอ่ืนเดือดร้อน อันน้ีเศรษฐกิจพอเพียงคงได้ศึกษามาแล้ว เราพูดมาแล้ว 10 ปี ต้องปฏิบัติ
ด้วย… 
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 1.2  หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นการสรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
กําหนดกรอบการพัฒนาที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ เป็นการพัฒนาที่ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของ
ทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคํานึงถึงความพอประมาณ  ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี
ในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทํา 

1.3  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาแด่ปวงชนชาวไทย ดังน้ี   

 

…เศรษฐกิจพอเพียง  เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวการดํารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ
ต้ังแต่ระดับครอบครัว  ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ  ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดําเนิน
ไปในทางสายกลาง  โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์  ความ
พอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป็นที่จะต้องมีระบบ
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก
และภายใน  ทั้งน้ีจะต้องอาศัยความรอบรู้  ความรอบคอบ  และความระมัดระวังอย่างย่ิง ในการ
นําวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน  และขณะเดียวกันจะต้อง
เสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ  นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุก
ระดับให้มีสํานึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดําเนินชีวิต
ด้วยความอดทนความเพียรมีสติ มีปัญญา และความรอบคอบ  เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการ
รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี… 
 
1.4  หลักพิจารณาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เมื่อพิจารณาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานมาดังกล่าวข้างต้นจะพบว่า  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มีหลักพิจารณาอยู่ 5 ส่วน ประกอบด้วย กรอบแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง คุณลักษณะของเศรษฐกิจ
พอเพียง คํานิยามของความพอเพียง เง่ือนไขของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวปฏิบัติและผลที่คาดหมาย
ของเศรษฐกิจพอเพียง ดังน้ี (คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง, 2549) 
         1.4.1 กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ช้ีแนะแนวทางการดํารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะ
เป็น โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตด้ังเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการ
มองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย และวิกฤต เพ่ือความ
มั่นคงและความย่ังยืนของการพัฒนา 

        1.4.2 คุณลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่าง
เป็นขั้นตอน สามารถนํามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ   

       1.4.3 คํานิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะร่วมกัน คือ ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ซึ่งแต่ละคํามีความหมายดังน้ี 
                    1)  ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป 
โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน  
           2)  ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงน้ันจะต้อง
เป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เก่ียวข้องตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก
การกระทําน้ันๆ อย่างรอบคอบ 
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   3)  การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนใน
อนาคตทั้งใกล้และไกล 

       1.4.4 เง่ือนไข การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงน้ันต้อง
อาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพ้ืนฐาน กล่าวคือ 

    1)  เง่ือนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เก่ียวกับวิชาการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง
อย่างรอบด้านความรอบคอบท่ีจะนําความรู้เหล่าน้ันมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผน 
และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 

    2)  เง่ือนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วยมีความตระหนักในคุณธรรม         
มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวิต 

       1.4.5 แนวทางปฏิบัติ/ ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ คือ การพัฒนาที่สมดุลและย่ังยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี 

จากคํานิยามของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถสรุปได้เป็น 3 หลัก กับ 2 เง่ือนไข  ดังนี้   
หลักที่ 1 คือการเดินสายกลางไม่สุดโต่ง มีความพอดี เหมาะสมกับอัตภาพของตนเอง  
หลักท่ี 2 คือการใช้เหตุผลในการตัดสินใจไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจหรือตัดสินใจอย่าง

ปัจจุบันทันด่วน  ต้องอาศัยความรู้และเหตุผลในการตัดสินใจ   
หลักที่ 3  คือ  การมีภูมิคุ้มกันจากการเปล่ียนแปลงต่างๆ โดยเฉพาะจากสิ่งที่มีอิทธิพลที่อยู่

นอกเหนือจากการควบคุมของเรา  ดังน้ันเราจึงไม่ควรทําในสิ่งที่มีความเสี่ยงเกินไป  ไม่หวังผลเลิศ
จนเกินไปนัก  และอย่าโลภมาก  เพราะบางครั้งเหตุการณ์ภายนอกซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมของ
เราอาจจะก่อให้เกิดความผิดพลาดได้  และผลกระทบจากความผิดพลาดน้ีอาจจะทําให้เกิดความเสียหาย
อย่างใหญ่หลวงแก่เราได้  ฉะน้ันเราหากเรารู้เท่าทัน และไม่ประมาทในการทําหรือตัดสินใจในสิ่งใดๆ แล้ว
แม้จะมีเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้น เราก็สามารถต้ังรับและยังพออยู่ได้ 

สําหรับ 2 เง่ือนไขน้ัน  เง่ือนไขที่ 1 คือ คุณธรรม  หมายถึง ภาวะที่เป็นคุณประโยชน์แก่
ตนเองและสังคมที่จะต้องเสริมสร้างให้เกิดขึ้นประกอบด้วยมีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริต มีความอดทน มีความเพียร ใช้สติ ปัญญาในการดําเนินชีวิตไม่โลภและไม่ตระหน่ี  ในการปฏิบัติ
หรือการตัดสินใจใดๆ น้ันต้องต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของคุณธรรม คือ มีความซื่อสัตย์  มีความเพียร มีความ
อดทน ไม่ฝันหวานหรือคาดหวังอย่างลมๆ แล้งๆไม่เกียจคร้าน สิ่งที่ดีๆ มีคุณค่า น้ันมักไม่เกิดจากการ
กระทําที่ง่ายๆ  การหวังอยากได้ผลเร็วๆ เป็นการข้ามข้ันตอนของความสําเร็จที่แท้จริง ความซื่อสัตย์จะ
ทําให้ได้รับความเช่ือถือไว้วางใจซึ่งจะทําให้เกิดความสําเร็จที่งดงามตามมา   

เง่ือนไขที่ 2  มี 3 องค์ประกอบ คือ 1) ความรู้ หมายถึง การมีข้อเท็จจริงข้อมูลและ
ประสบการณ์ที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือโครงการนั้นๆ อย่างรอบด้าน  
2)ความรอบคอบ  หมายถึง   การนําความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการ
วางแผน และมีความระมัดระวังอย่างย่ิงในการนําหลักวิชาต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและในข้ันปฏิบัติ  และ 
3)ความระมัดระวัง   ความรู้ต่างๆ เหล่าน้ีมิได้มาจากในตําราเพียงอย่างเดียว ยังรวมถึงความรู้ที่มาจาก
การสั่งสมประสบการณ์ด้วย  ในการใช้ความรู้มาประกอบการวางแผนและปฏิบัติโครงการหรือกิจกรรม
ใดๆ จะต้องอาศัยความรอบคอบ และความระมัดระวังไปพร้อมๆ กัน  เพ่ือให้ความรู้เหล่าน้ันเกิด
คุณประโยชน์อย่างแท้จริง และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 
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1.5  การปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถทําได้ดังน้ี 
                  1.5.1 ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน ลดละความฟุ่มเฟือยในการดํารงชีพ
อย่างจริงจัง ดังพระราชดํารัสว่า   
 

“…ความเป็นอยู่ที่ต้องไม่ฟุ้งเฟ้อ ต้องประหยัดไปในทางที่ถูกต้อง…”  
 

 1.5.2   ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง สุจริต แม้จะตกอยู่ในภาวะขาดแคลนใน
การดํารงชีพก็ตาม ดังพระราชดํารัสที่ว่า   

 

“…ความเจริญของคนทั้งหลายย่อมเกิดมาจาก การประพฤติชอบและการหาเลี้ยง
ชีพ   ของตนเป็นหลักสําคัญ…”  
 

       1.5.3 ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขันกันในทางการค้าขายประกอบอาชีพ 
แบบต่อสูก้ันอย่างรุนแรงดังอดีต ซึ่งมพีระราชดํารัสเรื่องน้ีว่า   
 

“…ความสขุความเจริญอันแทจ้ริงน้ัน หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหา
มาได้ด้วยความเป็นธรรมทั้งในเจตนาและการกระทํา ไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญ 
หรือด้วยการแก่งแย่งเบียดบังมาจากผู้อ่ืน…” 
 

1.5.4 ไม่หยุดน่ิงที่จะหาทางในชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยากครั้งน้ี โดยต้องขวนขวายใฝ่หา
ความรู้ให้เกิดมีรายได้เพ่ิมพูนขึ้นจนถึงขั้นพอเพียงเป็นเป้าหมายสําคัญ พระราชดํารัสตอนหน่ึงที่ให้ความ
ชัดเจนว่า  

“…การท่ีต้องการให้ทุกคนพยายามท่ี จะหาความรู้ และสร้างตนเองให้มั่นคงน้ี
เพ่ือที่จะให้ตนเองมีความเป็นอยู่ที่ก้าวหน้า มีความสุข พอมีพอกินเป็นขั้นที่หนึ่ง 
และขั้นต่อไป ก็คือให้มีเกียรติว่าสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเอง…”     
        

1.5.5  ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดีลดละสิ่งย่ัวกิเลสให้หมดสิ้นไป ทั้งน้ีด้วยสังคมไทยที่ล่มสลาย
ลงในคร้ังน้ี เพราะยังมีบุคคลจํานวนมิใช่น้อยที่ ดําเนินการโดยปราศจากความละอายต่อแผ่นดิน 
พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราโชวาทว่า  

 
“…พยายามไม่ก่อความช่ัวให้เป็นเคร่ืองทําลายตัว ทําลายผู้ อ่ืน พยายามลด 
พยายามละความช่ัวที่ตัวเองมีอยู่ พยายามก่อความดีให้แก่ตัวอยู่เสมอ พยายาม
รักษา และเพ่ิมพูนความดีที่มีอยู่น้ัน ให้งอกงามสมบูรณ์ขึ้น…” 

 
หลักความพอดี สามารถยึดหลักสําคญัของความพอดีได้ 5 ประการ คือ ความพอดีด้านจิตใจ 

ความพอดีด้านสังคม ความพอดีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความพอดีด้านเทคโนโลยี   
ความพอดีด้านเศรษฐกิจหากขยายความออกไปได้ดังน้ี 
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 ความพอดีด้านจิตใจ: ต้องเข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเองได้ มีจิตสํานึกที่ดี เอ้ืออาทร 
ประนีประนอม นึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวม  
            

ความพอดีด้านสังคม: ต้องมีความช่วยเหลือเก้ือกูลกัน สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน รูจ้ัก
ผนึกกําลัง และท่ีสําคัญมกีระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากฐานรากที่มั่นคงและแข็งแรง  
            

ความพอดีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม: รู้จักใช้และจัดการอย่างฉลาดและ
รอบคอบ เพ่ือให้เกิดความย่ังยืนสูงสุด และที่สําคัญใช้ทรพัยากรท่ีมีอยู่ในประเทศ เพ่ือพัฒนาประเทศให้
มั่นคงอยู่เป็นขั้นเป็นตอนไป  

 
           ความพอดีด้านเทคโนโลยี: รู้จกัใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับความต้องการ และควร
พัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบ้านของเราเองและสอดคล้องเป็นประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อมของเรา 

 

ความพอดีด้านเศรษฐกิจ: เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ดํารงชีวิตอย่างพอควร พออยู่ พอกิน 
สมควรตามอัตภาพ และฐานะของตน 

 

1.6  เศรษฐกิจพอเพียงตามทรรศนะของบุคคลต่างๆ  เพราะเหตุที่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมี
ความเป็นนามธรรมสูง จึงยากต่อการทําความเข้าใจที่ตรงกันและยากต่อการนําไปปฏิบัติดังพระราช
ดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 
พ.ศ. 2542  “เศรษฐกิจพอเพียงเมื่อแปลแล้วเป็นภาษาอังกฤษก็ไม่เข้าใจความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง  
ก็เลยบอกว่าถ้าไม่เข้าใจจะอธิบายใหม่  ก็ได้อธิบายใหม่เมื่อปีที่แล้ว วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2541 ก็รู้สึกว่าได้
อธิบายอย่างแจ่มแจ้ง ยืดยาว ดูใครต่อใครก็พยักหน้าว่าดี  ทําไปทํามาก็ถามกันว่าจะทําอย่างไร” และ
พระราชดํารัส เมื ่อวันที ่ 4 ธันวาคม พ .ศ .  2543 “เศรษฐกิจพอเพียงน้ีเป็นสิ่งที่ปฏิบัติ ยากท่ีสุด
เพราะว่า คนหน่ึงน่ังอยู่ที่น้ี อีกคนอยากน่ังเก้าอ้ีตัวเดียวกันจะนั่งได้ไหม น่ีก็พูดมาหลายปีแล้ว แต่ละคนก็
สั่นหัวว่าน่ังไม่ได้ เพราะว่าเดือดร้อนเบียดเบียน” 
        ดังนั้นการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจึงต้องพิจารณาทําความเข้าใจอย่างถ่องแท้
เสียก่อนจึงจะนําไปปฏิบัติได้อย่างถูกตรง ได้มีบุคคลต่างๆ หลากหลายสถานะได้ตีความและกล่าวถึง 
“เศรษฐกิจพอเพียง” ไว้ในกาลและโอกาสต่างๆ กัน ในที่น้ีจะขอนําเสนอทรรศนะที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียง ของบุคคลต่างๆ พอเป็นสังเขป ดังน้ี 
         ประเวศ  วะสี (2540) ได้อธิบายความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ดังน้ี  ในเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสดํารัสน้ัน  พระองค์ทรงยํ้าขอให้เรามีพออยู่พอ
กิน  ขอให้เรารักกัน รู้จักการให้ ดังน้ันเศรษฐกิจพอเพียงจึงหมายถึงพอเพียงสําหรับทุกคน  ไม่ใช่บางคน
รวยเหลือเกินทิ้งคนอ่ืนให้ไม่พอเพียง การพอเพียงก็ต้องพอเพียงสําหรับทุกคน และต้องพอเพียงในทุกๆ 
เร่ืองไม่ว่าจะเป็น สิ่งแวดล้อม ปัญญา  ความเข้มแข็งทางสังคม วัฒนธรรม  เมื่อพอเพียงในทุกๆ เรื่องแล้ว
ก็จะเกิดความสมดุล  ซึ่งก็หมายถึงความปกติสุข ประเวศ  วะสี  )2548  (  ยังได้อธิบายต่อไปอีกว่า 
“เศรษฐกิจพอเพียงต้ังอยู่บนฐานของความเพียร มีสัมมาชีพ การพ่ึงตนเอง การประหยัด การไม่ทําลาย
สิ่งแวดล้อม การรู้ความพอดี การมีไมตรีจิตต่อกัน การพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้น น่ันคืออยู่บนพ้ืนฐานของความ
ดีน่ันเอง” 
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         สุเมธ  ตันติเวชกุล (2549) กล่าวถึงเศรษฐกิจพอเพียงว่า ไม่ใช่เศรษฐกิจสําหรับคนยากคน
จน ไม่ใช่เศรษฐกิจที่ ต้องมาห่อตัว ร่ํารวยได้แต่ต้องรํ่ารวยอย่างยั่งยืน และต้องกระจายอย่างทั่วถึง 
ประกอบด้วยหลักสามประการและหนึ่งฐานใหญ่ คือ 1)  ให้ใช้เหตุผลอย่าใช้กิเลสเป็นเครื่องนําทาง ต้องมี
ความกล้าหาญเพียงพอที่จะเลือกหนทางในการพัฒนาประเทศว่าจะไปทางไหนไม่จําเป็นต้องตามกระแส
โลก 2)  ทําอะไรพอประมาณ คือ ตรวจสอบศักยภาพของตนเองก่อน 3) ทําอะไรให้มีภูมิคุ้มกันตลอดเวลา 
เพราะไม่รู้ว่าพรุ่งน้ีจะมีอะไรเกิดข้ึน จึงต้องมีวิสัยทัศน์ ส่วนฐานใหญ่ที่สําคัญเพ่ือการรองรับ คือ คนต้องดี
มีจริยธรรมและคุณธรรม มีธรรมาภิบาล  
 
          เกษม  วัฒนชัย (2549) ภูมิคุ้มกันในตัวเราที่ดีก็คือ empowerment คือ ทําให้เข้มแข็ง          
ถ้าเข้มแข็งทางการเงิน ก็คือว่า ครอบครัวต้องมีเงินออม   ไม่มีหน้ี ถ้ามีหน้ีก็เป็นเรื่องความอ่อนแอ   แต่ถ้ามี
เงินออม มากก็เป็นเรื่องของความเข้มแข็ง โดยมีเง่ือนไข สําคัญคือเรื่องคุณธรรม จะเอาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ จะต้องสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นก่อน  เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติตนสําหรับ
ประชาชนทุกระดับ โดยยึดทางสายกลางให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ เมื่อนําปรัชญานี้ไปใช้ต้อง
กระตือรือร้น ต้องทํางานหนัก ดังน้ันจึงต้องถามตัวเองก่อนว่าพร้อมจะทํางานหนักหรือไม่ องค์ประกอบ
ของความพอเพียงมี 3 องค์ประกอบ คือ 1) ความพอประมาณไม่สุดโต่ง จะลง ทุน จะซื้อของ ต้อง
พอประมาณ 2) ต้องมีเหตุผลอธิบายได้ 3) ต้องสร้างระบบภูมิคุ้มกันที่ดีต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิด
จากการเปลี่ยน แปลงทั้งภายนอกภายใน   ส่วนความพอประมาณ ก็คือความพอดี พอเหมาะต่อความ
จําเป็น พอควรแก่อัตภาพ มีระบบภูมิคุ้มกันทั้งทางด้านวัตถุ ด้านธุรกิจ ฐานะการเงิน ด้านสังคม ถ้า
ครอบครัวเข้มแข็ง โรงเรียนเข้มแข็ง ชุมชนเข้มแข็ง ก็หมายความว่าภูมิคุ้มกันเราดี   แนวทางการนําหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ให้ได้ผลดี ต้องมี 3 เง่ือนไข คือ 1) หลักวิชา ไม่ได้ทําตามอารมณ์ ไม่ได้ทําตาม
กระแส ไม่ได้ตัดสินใจตามผลประโยชน์ของใคร แต่ใช้หลักวิชาเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกคน  2) ต้อง
เสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสํานึกใน
คุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต 3) เง่ือนไขในการดําเนินชีวิต ต้องรอบรู้ ดําเนินชีวิตด้วยความอดทน เรื่อง
ความเพียร 
         
  จิรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา (2549) กล่าวถึงหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงคือ การ
พัฒนาตนเอง ยึดอยู่ในทางสายกลาง สามารถสู้กับความเสี่ยงที่เกิดกับความเปลี่ยนแปลง ไม่เป็นเหย่ือของ
ความเปลี่ยนแปลงที่เราไม่สามารถควบคุมได้ หลักของเศรษฐกิจพอเพียงจะตอบรับกับความเปลี่ยนแปลง 
และจะเป็นตัวแก้ไขปัญหาด้านมืดของโลกาภิวัตน์  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่สูตรสําเร็จ แต่สามารถ
นําไปใช้เป็นสูตรสําเร็จได้กับทุกแห่งภายใต้สภาวการณ์หลากหลาย โดยคํานึงถึง “ภูมิสังคม” 
         
  สุรยุทธ์  จุลานนท์    )2549  ( กล่าวถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่า ยึดหลัก “เข้าใจ เข้าถึง 
และพัฒนา”   ให้พัฒนาบนพ้ืนฐานด้ังเดิมและสอดคล้องกับวิถีชีวิต  เร่ิมจาก “การพึ่งตนเอง”  ต้องรู้จัก
ประมาณตน ทําอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ไม่ประมาท สิ่งเหล่าน้ีจะสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี  ทําอะไรอย่างเป็น
ขั้นตอนไม่รีบร้อน ไม่ก้าวกระโดด รู้จักเลือกสรรและใช้อย่างพอเหมาะ  สมเหตุสมผล พิจารณาหลีกเลี่ยง
จากสิ่งที่เสี่ยง  หรือ ส่งผลกระทบอย่างมากๆ ในด้านต่างๆ  ยึดหลักในการพิจารณาด้วยเหตุผลหาทางออก
ที่ชั่งทั้งส่วนดีและส่วนเสีย หรือ “ทางสายกลาง”  ที่เลือกทางที่ดีที่สุด มีความไม่ยึดติดมองประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ในด้านเศรษฐกิจรู้จักประหยัดอดออม ใช้จ่ายพอดีตัว ไม่สร้างหนี้สิน
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เกินความจําเป็น ไม่ทะเยอทะยานฟุ้งเฟ้อ  ด้านสังคมไม่แก่งแย่งแข่งขันมีการให้และการแบ่งปัน ด้าน
ต่างประเทศต้องไม่มุ่งเน้นแสวงหาประโยชน์ให้ประเทศจนเกินความต้องการ ไม่ต้องแข่งขันชิงดีชิงเด่นกับ
ประเทศอ่ืนๆ ทําให้เราเป็นท่ีศรัทธาเช่ือถือแก่สังคมโลก   
 
         ปรียานุช  พิบูลสราวุธ (2549ข)  กล่าวถึงเศรษฐกิจพอเพียงว่า เศรษฐกิจพอเพียงสามารถ
นําไปประยุกต์ได้ทุกเร่ือง เราต้องวิเคราะห์ว่าการดําเนินการและผลที่เกิดขึ้นน้ันสอดคล้องกับความ
พอเพียงหรือไม่    วัดกันที่เหตุว่าใช้ความรู้ทางหลักวิชา  อย่างรอบรู้  รอบคอบหรือไม่  ความคิดและการ
กระทําอยู่บนพ้ืนฐานของคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน ไม่เบียดเบียนกัน มีการช่วยเหลือ
แบ่งปันกันหรือไม่  และวัดกันที่วิธีปฏิบัติคือความพอเพียงโดยตรง  ทําแบบพอประมาณ กับทรัพยากร 
ทุน ศักยภาพ ภูมิสังคม มีเหตุมีผลหรือไม่  มีภูมิคุ้มกันความเสี่ยงไหม  และสุดท้ายวัดกันที่ผลว่ามีการ
จัดการให้เกิดความก้าวหน้าอย่างสมดุล  และความสามารถที่พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงด้านวัตถุหรือ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และด้านวัฒนธรรมหรือไม่   นอกจากน้ัน ปรียานุช  พิบูลสราวุธ (เดลินิวส์, 
2550) ยังได้ให้ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการบริโภคว่า เศรษฐกิจพอเพียง คือ กาย วาจา 
ใจต้องพอเพียง แนวคิดพอเพียง คือพอดี พอเหมาะพอควร สมดุล ใช้เหตุและผล  การบริโภคให้พอเพียง
ต้องมีหลักพอประมาณมาช่วยดู  ตามกาลเทศะ ความต้องการของร่างกาย  คิดว่ากินอย่างไรให้สุขภาพ
แข็งแรงยั่งยืนในอนาคต ไม่ใช่แค่อ่ิม อย่ากินเพราะอยาก สติจึงเป็นตัวสําคัญในการทําให้พอเพียง จะรู้ได้
อย่างไรว่าผู้ใดรู้จักพอแล้วก็ต่อเมื่อผู้น้ันรู้จักแบ่งปันให้ผู้อ่ืน 
 
     สุนัย  เศรษฐบุญสร้าง (2549) อธิบายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่า 1) ดําเนินไปในทางสาย
กลาง คือมีความ “พอดีพอเหมาะ”  ไม่ตึงเกินไปและไม่หย่อนเกินไป  ไม่เร็วเกินไปและไม่ช้าเกินไป  
หรือไม่มากจนเกินไปและไม่น้อยจนเกินไป ฯลฯ  ขึ้นอยู่กับเง่ือนไของค์ประกอบต่างๆ ที่แปรเปลี่ยนอยู่
ตลอดเวลา  2) เป็นเหตุเป็นผลตามกฎธรรมชาติ  ต้องอาศัยการประมาณอย่างมีเหตุมีผล และอย่างเป็น
วิทยาศาสตร์เพ่ือให้เกิดความพอดีพอเหมาะในการประพฤติปฏิบัติต่างๆ  3) อาศัยความรู้และคุณธรรม  
และต้องใช้ความรู้อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และพิจารณาในหลายแง่หลายมุมด้วยความรอบรู้  และ
อาศัยจริยธรรมท่ีเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการปฏิบัติในขั้นตอนน้ันๆ เข้ามาใช้ควบคู่พร้อมกันไปด้วย 4) 
รองรับกระแสโลกาภิวัตน์ ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางท้ังด้านวัตถุ สังคม  สิ่งแวดล้อม  
และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกเสมือนคลื่นลูกใหญ่ที่โถมซัดเข้าใส่ทุกประเทศในโลก  จึงต้องมีรากฐานที่
แข็งแรงให้กับชีวิต ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ  เพ่ือให้มีหลักยึดที่มั่นคง ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นการใช้ “ปัญญา” ปรับตัวให้เข้ากับกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่าง “พอเพียง 
พอเหมาะ พอประมาณ” ในทิศทางที่จะสามารถพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเจริญย่ิงๆ ขึ้น ตาม 
“ทางสายกลาง”  
  จากทรรศนะเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงของบุคคลต่างๆ ซึ่งมีทั้งการให้ความหมายของ
เศรษฐกิจพอเพียง  การอธิบายทําความเข้าใจเศรษฐกิจพอเพียง  และการนําไปประยุกต์ใช้  ดังที่ได้
ยกตัวอย่างมาข้างต้น  สามารถสรุปได้ ดังน้ี 
  1. ด้านความหมาย  เศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายที่อิงหลักธรรมทางพุทธศาสนา คือ 
ความสันโดษ  ทางสายกลาง  ความไม่ประมาท  และหลักสัปปุริสธรรม ครอบคลุมด้านต่างๆ ของบุคคล 
ดังน้ี 1) ด้านความรู้ คือ มีปัญญา รู้จักตน  ใช้หลักวิชาในการดําเนินงาน  2) ด้านคุณธรรม  เช่น  ความ
เพียร  มีสติ สัมปชัญญะ  ความเสียสละ ความเก้ือกูล ซื่อสัตย์ สุจริต มีธรรมาภิบาล  3) ด้านคุณลักษณะ 
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เช่น ความรอบคอบ ความขยันหมั่นเพียร  ความประหยัดและอดออม  มีการช่วยเหลือแบ่งปัน  มีเหตุผล  มี
ภูมิคุ้มกัน  มีความเข้มแข็ง อดทน กล้าหาญ ไม่เบียดเบียน 4) ด้านสมรรถนะ คือ สามารถพ่ึงตนเองได้  
และเอ้ือเฟ้ือผู้อ่ืน  และ 5) ด้านลักษณะของผู้ที่มีเศรษฐกิจพอเพียง คือ พออยู่พอกิน ไม่มีหน้ีสิน ประกอบ
สัมมาชีพ  มีวิสัยทัศน์ ไม่งมงาย      มีความพอดี มีไมตรีจิตต่อกัน และไม่ฟุ้งเฟ้อ ทะเยอทะยาน 
  2. ด้านขอบเขตเศรษฐกิจพอเพียงมิได้หมายถึงเฉพาะด้านเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว   
แต่ยังหมายรวมถึงด้านสังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และมิใช่เน้นพัฒนาเฉพาะด้านเศรษฐกิจเท่าน้ันแต่
เป็นการพัฒนาคนในทุกด้าน ทั้งด้านความรู้ จิตใจ คุณธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ชีวิตและฐานะ
ความเป็นอยู่   นําไปสู่การพัฒนาสังคม และประเทศชาติในที่สุด   
  3. ด้านเป้าหมาย เป้าหมายสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียงคือความอยู่รอดและความผาสุก
ร่วมกันของทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็งและย่ังยืนในระยะยาว  สร้างสังคมท่ีดีงามมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กัน และ
ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม  
  4. ด้านความทันสมัย  เศรษฐกิจพอเพียงเป็นสิ่งที่ทันสมัยทําให้รู้เท่าทันกระแสโลกาภิวัตน์และ
สามารถต้ังรับกับความรุนแรงของกระแสนี้ได้อย่างเป็นสุขและปลอดภัยโดยไม่สูญเสียเอกลักษณ์ที่ดีงามของ
ตนไป นอกจากน้ันยังมีความเป็นวิทยาศาสตร์คือต้ังอยู่บนหลักของเหตุและผล  สามารถนําไปปฏิบัติและ
พิสูจน์ได้   
  5. ด้านระดับการนําไปใช้ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ทุกระดับต้ังแต่
ระดับจุลภาค คือ ตัวบุคคล ครอบครัว ชุมชน และระดับมหภาค คือ สังคม ประเทศ และนานาประเทศ 
ซึ่งสามารถยืนยันได้จากคํากล่าวสุนทรพจน์ เพื่อถวายสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของนาย 
โคฟี อนัน (2006) เลขาธิการสหประชาชาติเมื่อคร้ังทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลความสําเร็จสูงสุดด้านการ
พัฒนามนุษย์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้กล่าวถึงการนําเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นแนวคิดใน
การพัฒนานานาประเทศไว้ว่า  

 
...โครงการพัฒนาและปรัชญาแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เป็นแนวทาง 
ในการพัฒนาของพระองค์ท่านและสําหรับประชาชนทุกหนแห่ง รางวัลความสําเร็จสูงสุดด้านการ
พัฒนามนุษย์ น้ีองค์การสหประชาชาติมีปณิธานที่จะส่งเสริมประสบการณ์ และแนวทางปฏิบัติ 
ในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันทรงคุณค่าอย่างหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่าน เพ่ือจุด
ประกายแนวความคิดการพัฒนาแบบใหม่สู่นานาประเทศ... 

 
  6. ด้านการนําไปประยุกต์ใช้   ก่อนที่จะนําเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้น้ันต้องสร้าง
พ้ืนฐานด้านคุณธรรม และความสํานึกที่ดีให้เกิดข้ึนในตน หรือในชุมชน หรือในสังคม หรือในประเทศ  
เสียก่อน  ขึ้นอยู่กับว่าจะนําไปประยุกต์ใช้ในระดับไหน การปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องใดๆ ต้อง
สอดคล้องกับหลักวิชาของเรื่องนั้นๆและต้องอาศัยความรอบรู้ในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย และกํากับ
ด้วยคุณธรรมที่เก่ียวข้องกับเร่ืองน้ันๆ เช่น ความซื่อสัตย์ ความเพียร ความไม่ประมาท เป็นต้น หลังจาก
ปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียงแล้วพิจารณาผลที่เกิดข้ึนว่าเป็นไปตามหลักเหตุและผล มีความพอดีและเกิด
ความสมดุลขึ้นหรือไม่ คือ เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และผู้อ่ืน ไม่สร้างความเสียหายให้กับตนเอง ผู้อ่ืน และ
สิ่งแวดล้อม แม้กาลจะล่วงผ่านไปก็ไม่เกิดพิษภัยใดๆ ตามมา และมีภูมิคุ้มกันต่อภยันตรายต่างๆ ที่จะ
เกิดขึ้นในภายหน้า 
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 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่ประยุกต์ใช้
ขั้นตอนการวิจัยเชิงพัฒนา โดยการนําความรู้ความเข้าใจในสาระการเรียนรู้ต่างๆ เช่ือมโยงกับหลักพุทธ
ธรรม กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งประกอบด้วย หลักไตรสิกขา หลักกัลยาณมิตร หลักพรหม
วิหาร4 หลักโยนิโสมนสิการ หลักอริยสัจ4 และหลักอิทธิบาท 4  มาเป็นแนวทางเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 
มุ่งศึกษา แก้ปัญหา หรือแสวงหาความรู ้อย่างเป็นองค์รวมโดยผู้สอนจัดการสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศ (ปรโตโฆสะ) ที่เป็นกัลยาณมิตร เอ้ือในการพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน ด้วย วิถีวัฒนธรรม
แสวงปัญญา ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาปฏิบัติอบรมทั้งศีล (Morality) หรือความประพฤติหรือวินัยใน
การดําเนินชีวิตที่ดีงามสําหรับตนและสังคม สมาธิ (Concentration) หรือด้านการพัฒนาจิตใจท่ีมี
คุณภาพ มีสมรรถภาพ มีจิตใจที่ต้ังมั่นเข้มแข็งสงบสุข ตลอดจนมีสุขภาพจิตที่ดี และปัญญา (Wisdom) ที่
มีความรู้ที่ถูกต้อง มีศักยภาพในการคิด การแก้ปัญหาที่แยบคาย (โยนิโสมนสิการ) 
   
4. เอกสารที่เก่ียวข้องกับการพัฒนารปูแบบการการจัดการเรียนการสอน  
 
      4.1 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
      องค์ประกอบสําคัญของการจัดการศึกษา นอกจากหลักสูตรซึ่งกําหนดว่าจะต้องสอนอะไร
ให้กับผู้เรียนแล้ว องค์ประกอบหน่ึงที่มีความสําคัญและนักการศึกษาส่วนใหญ่ให้ความสนใจ คือ การ
จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นความพยายามในการคิดหาวิธีการท่ีจะทําให้ผู้เรียนบรรลุ
เป้าหมายในการเรียนตามท่ีต้องการ ซึ่งการดําเนินการท่ีสามารถพัฒนาผู้เรียนให้ประสบความสําเร็จ
ดังกล่าว ก็คือ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
 4.2 ความหมายของรปูแบบการจัดการเรียนการสอน 
      รูปแบบการจัดการเรียนการสอน เป็นลักษณะของการเรียนการสอนที่ครอบคลุมเก่ียวกับ 
องค์ประกอบซึ่งได้รับการจัดไว้อย่างเป็นระเบียบ ซึ่งจําเป็นต้องมีองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ มีปรัชญา ทฤษฎี 
หลักการ แนวคิด หรือความเช่ือที่เป็นพ้ืนฐานหรือเป็นหลักของรูปแบบการสอนน้ันๆ มีบรรยากาศและ
อธิบายสภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักการที่ยึดถือ มีหลักการจัด
องค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบให้สามารถนําผู้เรียนไปสู่เป้าหมายของระบบ
หรือกระบวนการน้ันๆ ซึ่งมีการอธิบายหรือให้ข้อมูลเก่ียวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน วิธีการสอน 
และเทคนิคการสอนต่างๆ อันจะช่วยให้กระบวนการเรียนการสอนน้ันๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (ทิศนา  
แขมมณี, 2545: 3-4; บุญชม  ศรีสะอาด, 2537: 140; Saylor et al., 1981: 271) 
  นอกจากน้ี การจัดการเรียนการสอน ยังเป็นกระบวนการท่ีผู้สอนจัดขึ้นเพ่ือวางเง่ือนไข และ
เตรียมสถานการณ์ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และเปลี่ยนพฤติกรรมตามที่ผู้สอนกําหนด เพ่ือเป็นแนวทางให้
ผู้สอนนําไปใช้สอน เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้ข้อมูลความรู้ ความคิด ทักษะ ค่านิยม วิธีคิด และแสดงออกถึง
ความสามารถที่จะเรียนรู้ให้บรรลุผลตามเป้าหมายได้โดยง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น (Joyce and 
Weil, 1996: 7; Regolith, 1983: 4)  
 
   กล่าวโดยสรุป รูปแบบการจัดการเรียนการสอน จึงหมายถึง แบบแผนการเรียนการ
สอนท่ีมีกระบวนการที่วางไว้อย่างเป็นระเบียบโดยมีการจัดองค์ประกอบในการจัดการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ วิธีการสอน อย่างเป็นขั้นตอน เพ่ือให้ผู้เรียนได้ประสบ
ความสําเร็จในการเรียนรู้ ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของรูปแบบการเรียนการสอนน้ันๆ ต่อไป 
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 4.3 แนวทางการพัฒนารปูแบบการจัดการเรียนการสอน 
       การได้มาซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนน้ัน จะต้องผ่านกระบวนการออกแบบและ
พัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนหลัก เป็นระยะๆ ในแต่ละระยะหรือแต่ละขั้นตอนจะมี
ผลลัพธ์ (Product) และมีการถ่ายทอดส่งต่อไปยังขั้นตอนต่อไป จนถึงขั้นสุดท้ายจึงมีการประเมินผลเพ่ือ
ปรับปรุง ดังน้ันขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวอาจประกอบด้วย (Gomel, 
2001; วารินทร์     รัศมีพรหม, 2542: 45–89) 
  1.  การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นการสํารวจปัญหา หรือประเมินความต้องการ และวิธีการทั้ง
วิเคราะห์กิจกรรม ผู้เรียนและแหล่งเรียนรู้ แล้วนํามากําหนดวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอน 
และพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน  
  2. การออกแบบ (Design) เป็นขั้นที่เกี่ยวข้องกับการต้ังวัตถุประสงค์ กําหนดเน้ือหากิจกรรม
การเรียนรู้ เลือกและออกแบบสื่อที่ต้องการใช้  
  3. การพัฒนา (Developing) เป็นกระบวนการให้รายละเอียดเน้ือหาความรู้ กิจกรรมการ
เรียนการสอน แบบวัด สื่อและวัสดุการสอน ซึ่งรวมทั้งการเขียนในรูปพิมพ์เขียว (Blueprint) แสดง
กระบวนการต่างๆ และการผลิตวัสดุอุปกรณ์ ที่จะใช้ในการเรียนรู้  

 4. การนําไปทดลองใช้ (Implementation) ในบริบทของสภาพที่เป็นจริง  
  5. การประเมินผลหรือการควบคุม (Evaluation or control) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับ 
และนําไปปรับปรุงรูปแบบให้ดีขึ้น   
 
 ขั้นตอนต่างๆ อาจมีความหลากหลาย บางรูปแบบอาจเปลี่ยนช่ือข้ันตอน หรือนําบางข้ันตอนไป
แทรกไว้ในขั้นตอนอ่ืน  เน่ืองจากไม่สามารถจะตัดตอนออกจากกันได้ ต้องทําต่อเน่ืองกันไปหรือสลับกัน
อยู่บ้าง เช่น ขั้นของการออกแบบและข้ันของการพิจารณา (วารินทร์ รัศมีพรหม, 2542: 47) และนอกจาก
ขั้นตอนการออกแบบ และพัฒนา เพ่ือให้ได้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ดังกล่าวข้างต้นแล้ว Saylor et 
al. (1981: 294–299) ได้เสนอสิ่งที่ควรจะพิจารณาในการเลือกดําเนินการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
การสอนไว้ ดังน้ี 

1. มีเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ ที่ต้องการให้ผู้เรียนบรรลุ  
2. การมีโอกาสสูงสุดที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายหลายๆ ประการ 
3. ความสามารถในการสร้างแรงจูงใจของผู้เรียน 

     4.  การพิจารณาหลักการพ้ืนฐานทางทฤษฎี และหลักการเรียนรู้ประกอบ  
5. ความสะดวกในการใช้เคร่ืองมือและแหล่งเรียนรู้ และความยืดหยุ่นในการปรับใช้ 

ในสภาพการณ์ต่างๆ 
 

 Joyce and Weil (1996: 11–25) ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
การสอนไว้ สรุปได้ว่า การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนควรต้องมีปรัชญา และทฤษฎีรองรับ 
เช่น ทฤษฎีด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ ก่อนที่จะมีการนํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นไปใช้ 
ควรต้องมีการวิจัย เพ่ือเป็นการทดสอบทฤษฎี รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบฯ และนําข้อ
ค้นพบมาปรับปรุงแก้ไข เพ่ือเป็นหลักประกันที่เช่ือถือได้ว่ารูปแบบฯ น้ันใช้ได้สะดวก และได้ผลดีใน
สถานการณ์จริง ซึ่งการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนอาจจะออกแบบให้ใช้ได้อย่างกว้างขวาง หรือ
เพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างใดอย่างหน่ึงก็ได้ โดยมีการกําหนดจุดมุ่งหมายหลัก เพ่ือการพิจารณาใช้
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รูปแบบฯ กล่าวคือ ถ้านํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนไปใช้ตรงกับจุดมุ่งหมายหลัก จะทําให้เกิดผล
สูงสุด แต่สามารถนํารูปแบบนั้นไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืนได้ถ้าเห็นว่าเหมาะสม ซึ่งอาจทําให้ได้ผล
สําเร็จลดน้อยลง 
 
 4.4 การนาํเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
      Joyce and Weil (2004) ได้เสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนไว้ในหนังสือ “Models 
of Teaching” ซึ่งเป็นหนังสือเก่ียวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เขียนไว้ได้อย่างสมบูรณ์ โดยมี
การนําเสนอด้วยการอธิบายตัวรูปแบบ ทฤษฎีที่รองรับ และส่วนสําคัญอ่ืนๆ สามารถสรุปการนําเสนอ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนได้เป็น 4 ส่วน ดังน้ี 
 ส่วนที่ 1 เป็นการอธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งซึ่งเป็นที่มาของการสอน (Orientation to the 
Model) ประกอบด้วย เป้าหมายของรูปแบบการสอน ทฤษฎีที่รองรับรูปแบบ หลักการ และแนวคิดหรือ
มโนทัศน์สําคัญที่เป็นพ้ืนฐานของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
 ส่วนที่ 2 เป็นการอธิบายตัวรูปแบบการสอน (The Model of Teaching) โดยนําเสนอเป็น
เร่ืองๆ อย่างละเอียด และเน้นการปฏิบัติได้ ซึ่งสามารถจําแนกอธิบายเป็น 4 ประเด็น ดังน้ี 
 1.  โครงสร้างของรูปแบบ (Syntax หรือ Phases) กล่าวถึง การให้รายละเอียดว่า รูปแบบการ
สอนน้ันมีกี่ขั้นตอน โดยจัดเรียงรายละเอียดของขั้นตอนและลําดับขั้นตอนของกิจกรรมที่ใช้สอน 
 2. ระบบทางสังคม (Social System) เป็นการอธิบายการแสดงปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและ
ผู้เรียน บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน เช่น บทบาทของผู้สอนในการเป็นผู้นํากิจกรรม เป็นผู้อํานวยการ
ความสะดวก เป็นผู้ให้ข้อมูล เป็นผู้จัดการ เป็นต้น  
 3.  หลักของการตอบสนอง (Principles of Reaction) เป็นการอธิบายถึงการแสดงออกของ
ผู้สอนต่อผู้เรียน การตอบสนองสิ่งที่ผู้เรียนได้กระทํา อาจได้แก่ การปรับปรุงพฤติกรรมโดยการให้รางวัล
เมื่อผู้เรียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่ามีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งแต่ละรูปแบบจะกําหนดให้มี
การโต้ตอบพฤติกรรมของผู้เรียนแตกต่างกันไป 
 4.  ระบบในการสนับสนุน (Support System) เป็นการแนะนําส่วนที่อธิบายถึงสิ่งที่จําเป็นใน
การใช้รูปแบบแต่ละรูปแบบ หรือเง่ือนไขต่างๆ ที่เอ้ือต่อการใช้รูปแบบการสอนน้ันๆ เช่น การให้ผู้เรียนฝึก
ในสถานการณ์จริง การทดลองในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น 
 ส่วนที่ 3 การนํารูปแบบการสอนไปใช้ (Application) ส่วนน้ีเป็นการนําเสนอคําแนะนํา และ
ข้อสังเกตการใช้รูปแบบการสอนนั้น ที่จะช่วยให้การใช้รูปแบบการสอนมีประสิทธิภาพ เช่น การเลือก
ประเภทของเน้ือหาวิชาที่เหมาะสมกับการสอนแต่ละรูปแบบ ระดับช้ัน และอายุผู้เรียน สถานที่หรือ
สภาพแวดล้อมที่จัดให้เอ้ือต่อการใช้รูปแบบการสอนแต่ละรูปแบบ นอกจากน้ียังให้คําแนะนําอ่ืนๆ เพ่ือให้
การใช้รูปแบบการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 ส่วนที่ 4 ผลที่จะเกิดข้ึนกับผู้เรียนหลังจากการเรียนการสอน (Instructional and Nurturing 
Effects) ด้วยความเช่ือพ้ืนฐานว่ารูปแบบการสอนแต่ละรูปแบบจะส่งผลต่อผู้เรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
หลังจากการเรียนการสอน ผลโดยตรงคือ ผลที่เกิดจากการสอนของครูหรือเกิดจากกิจกรรมที่จัดขึ้นตาม
ขั้นตอนของรูปแบบการสอน ผลทางอ้อมคือผลที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นผลกระทบที่เกิดจากการ
สอนตามรูปแบบน้ัน เป็นสิ่งที่คาดคะเนไว้ว่า จะเกิดแฝงไปกับการสอน ซึ่งสามารถใช้เป็นสิ่งพิจารณาเลือก
รูปแบบการสอนไปใช้ด้วย 
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 นอกจากส่วนสําคัญทั้ง 4 ส่วน ดังกล่าว ทุกๆ รูปแบบยังมีการเสนอภาพ (Scenario) หรือ
เหตุการณ์ในห้องเรียนก่อนการอธิบายถึงที่มาของรูปแบบการสอน เป็นการเล่าเรื่องกิจกรรมของครูและ
ผู้เรียนปฏิบัติ เป็นการจําลองเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในห้องเรียน นับได้ว่าเป็นการนําเสนอรูปแบบการ
สอนที่สมบูรณ์ ผู้สอนสามารถฝึกฝนตนเองใช้รูปแบบการสอนได้อย่างราบรื่น และเกิดประสิทธิภาพมาก
ที่สุด  
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ข้อเสนอของ Joyce & Weil (2004) มาปรับปรุงเป็นแนวคิดในการ
ดําเนินการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ โดยดําเนินการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในลักษณะเช่ือมโยงเน้ือหาสาระต่างๆ กับหลักพุทธธรรมตามแนวพุทธ 
ซึ่งประกอบด้วยข้ันตอนการดําเนินการที่สําคัญ 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน 
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้ ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผล
และปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ขั้นตอนที่ 5 การเผยแพร่รูปแบบ 
 
 4.5 ทฤษฎีการเรียนรู้ทีน่ําไปสู่การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน ที่นําเอาทฤษฎีการเรียนรู้มาใช้ย่อมมีโอกาส
ประสบความสําเร็จได้มาก เพราะความรู้เก่ียวกับ การเรียนรู้ของมนุษย์น้ี สามารถนําไปใช้ในการจัดสภาพ
ช้ันเรียน เลือกยุทธวิธีการสอน เลือกวิธีการ และสิ่งต่างๆ ที่จะนําไปใช้ในการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนการสอน เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับธรรมชาติและวุฒิภาวะของ
ผู้เรียน ดังน้ันผู้วิจัยจึงได้นําแนวคิด/ทฤษฎีต่างๆ มาสังเคราะห์สู่การพัฒนารูปแบบ การจัดการเรียนการ
สอน เพ่ือให้ผู้ เรียนบรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ตามแนวพุทธ โดยมี
สาระสําคัญดังเสนอในตารางที่ 1 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ทฤษฎีการเรียนรู้ที่นําไปสู่การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
 

นักทฤษฎี สาระของทฤษฎี หลักการสอน 
1. ทฤษฎีพัฒนาการ
ทางสติปัญญา 
(Cognitive  
Development 
Theory) 
 
1.1  Piaget 
(Carin,1997: 38–40 
citing  Piaget, 1960) 
 

1.  กระบวนการที่เก่ียวข้องกับการ
พัฒนาทางสติปัญญา เร่ิมจากผู้เรียนมี
ปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม เมื่อสิ่ง
เร้าใหม่เข้ากับประสบการณ์เดิมของตน
ได้  จะผ่านกระบวนการดูดซับเข้า
โครงสร้างความคิด (Assimilation) 
หรือผ่านกระบวนปรับเปลี่ยนโครง 
สร้าง (Accommodation)จาก
ประสบการณ์เดิมให้เข้ากับ
ประสบการณ์ใหม่ จนเข้าสูส่มดุลและ
เกิดการเรียนรู้ 

1.  จัดประสบการณ์ และสิ่งเร้า 
ที่ทําใหผู้้เรียนสามารถดูดซับเข้า
โครงสร้างของความรู้เดิมได้ 
(Assimilation) และปรับเปลี่ยน
โครงสร้าง  (Accommodation)     
เพ่ือดัดแปลงหรือปรับปรุง
โครงสร้างความคิด ประสบการณ์
เดิมให้เข้ากับประสบการณ์ใหม่  
โดยประสบการณ์และสิ่งเร้าจะ  
ต้องน่าสนใจ ช่วยให้ผู้เรียนรู้จกั   
คิดวิเคราะห์เช่ือมโยงจนสามารถ
พัฒนากระบวนการดังกล่าว 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
 

นักทฤษฎี สาระของทฤษฎี หลักการสอน 
 2.  พัฒนาการทางสติปัญญาตามวัย  

แบ่งเป็น 4 ขั้น ดังน้ี 
      2.1 ขั้นประสาทรับรู้และการ
เคลื่อนไหว (Sensorimotor) แรก
เกิด–2  ปี: อยู่ในระยะปรับตัว มี
ปฏิกิริยาต่อสภาพจริงรอบๆ ตัวที่เป็น
รูปธรรม การแสดงออกสัมพันธ์กับ
ภาษาและสัญลักษณ์น้อยมาก      
     2.2  ขั้นปฏิบัติการคิด (Pre– 
operational) อายุ 2–7 ปี: ยึดตัวเอง
เป็นศูนย์กลาง (Egocentric) ไม่
สามารถใช้เหตุผลทีล่ึกซึ้ง และไม่
สามารถคิดย้อนกลับ (Reversibly)     
2.3  ขั้นปฏิบัติการคิดด้วยรูปธรรม  
(Concrete  operational)อายุ 7 – 
11 ปี: คิดแยกแยะและคิดย้อนกลับได้ 
ยอมรับความคิดผู้อ่ืน รู้จักใช้เหตุผล 
2.4  ขั้นปฏิบัติการด้วยนามธรรม  
(Formal  operational)  
อายุ 11–14 ปี: มีความคิดแบบผู้ใหญ ่ 
ต้ังสมมติฐานสบืเสาะและเข้าใจ
ความสัมพันธ์ทางทฤษฎีอธิบายสิ่งที่
ซับซ้อนได้ 
 
3.  ปัจจัยทีส่่งผลกระทบต่อพัฒนาการ 
ทางสติปัญญา 4 ประการ ได้แก่ 
     3.1  วุฒิภาวะ 
     3.2  ประสบการณ์เก่ียวกับ
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
    3.3  อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม 
ทางสังคม 
    3.4  กระบวนการสร้างความสมดุล 
(เป็นกระบวนการเฉพาะตัวของแต่ละ
บุคคลในการปรับตัว)ขั้นตอนการ
เรียนรู้ 

2.  การสอนทกัษะต้องคํานึงถึง
เด็กตามระดับพัฒนาการและช่วง
อายุน้ันๆโดยจัดประสบการณ์ให้
สัมพันธ์สอดคล้องกับระดับ
พัฒนาการโดยผู้เรียนในช่วงช้ันที่ 3  
เป็นระยะที่สามารถติดตามแบบ
แผนทางตรรกวิทยาได้ และ
สามารถเรียนรูไ้ด้โดยการกระทํา 
คิดแก้ปัญหาแบบซับซ้อน  และ 
เรียนรู้ในสิ่งที่เป็นนามธรรมชนิด
ซับซ้อนได้กิจกรรมกลุ่มจะช่วยให้
ผู้เรียนได้ใช้ภาษาสัญลักษณ์ต่างๆ  
ในการทํางานร่วมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  ผู้สอนต้องศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนแต่ละคนและปัจจัย
ที่ส่งผลต่อพัฒนาการทาง
สติปัญญา และหาแนวทางในการ
พัฒนาผู้เรียนให้เหมาะสม โดย
คํานึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล  และเรยีงลําดับกิจกรรมให้
ต่อเน่ือง เพ่ือให้ผู้เรียนมีพัฒนาการ
ไปตามลําดับ 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
 

นักทฤษฎี สาระของทฤษฎี หลักการสอน 
1.2  Bruner (Bruner,  
1960: 33) 

1. ขั้นเรียนรู้โดยการกระทํา 
(Enactive representation) เรียนรู้
จากการกระทํามากที่สุดเป็น
กระบวนการต่อเน่ืองตลอดชีวิตใน
ลักษณะถ่ายทอดประสบการณ์ด้วย
การกระทํา 
2. ขั้นเรียนรู้โดยการรับรู้ภาพในใจ  
(Iconic representation) 
พัฒนาการทางปัญญา อาศัยการใช้
ประสาทสัมผสัมาสร้างภาพในใจ 
3. ขั้นการเรียนรู้โดยสื่อความหมาย
ทางสัญลักษณ์ (Symbol 
representation) เป็นขั้นสูงสุดของ
พัฒนาการสติปัญญามนุษย์ เข้าใจสิ่งที่
เป็นนามธรรม ใช้สัญลักษณ์ ตัวเลขฯ   

1. การสอนให้ผู้เรียนเรียนรู้และ
เข้าใจอย่างจริงจังได้ไม่ว่าผู้เรียนจะ
มีวุฒิภาวะใด โดยใช้วิธีสอนที่
เหมาะสม 
2.  ผู้สอนจะต้องจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ให้เหมาะสมกับ
ความสามารถและพัฒนาการทาง
สติปัญญาของผู้เรียน ทําเน้ือหาวิชา
ให้สัมพันธ์ต่อเน่ืองกันไป 
3.  วิธีสอนแบบค้นพบด้วยตนเอง
ทําให้ผู้เรียนมคีวามรู้คงทน ถ่าย
โยงการเรียนรู้ได้ดี 

2.ทฤษฎีของกลุ่ม
วิเคราะห์งาน (Job 
Analysis) 
2.1 Bloom 
 

การเรียนรู้แบ่งเป็น 6 ระดับ ตาม
พฤติกรรม ความซับซ้อนของการ
เรียนรู้ ดังน้ี 1) ความรู้ ความจํา 
2) ความเข้าใจ 3) การนําไปใช้ 
4) การวิเคราะห์ 5) การสังเคราะห์ 
6) การประเมินค่า 

ผู้สอนควรจําแนกพฤติกรรมเป็น
ทักษะย่อยๆ ให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ทักษะต้ังแต่ระดับพ้ืนฐาน และ
ค่อยๆ พัฒนาไปสู่พฤติกรรม
ระดับสูง โดยเรียงลําดับเน้ือหา   
และกิจกรรมการเรียนการสอน  
จากน้อยไปสู่ที่ซับซ้อนมากขึน้ 

2.2  Gagne' 
(Romiszowski,1987: 
168–171; citing 
Gagne’s,1974) 

การเรียนรู้มีลําดับข้ันเป็นระบบ ดังน้ี 
 1. ขั้นสัญญาณ (Signal learning) 
 2. ขั้นตอบโต้สิ่งเร้า  
(Stimulus– response learning) 
 3. ขั้นลูกโซ ่(Chaining) 
 4. ขั้นความสัมพันธ์ของคํา  
(Verbal  association) 
 5. ขั้นจําแนกแยกแยะ  
(Discrimination learning) 
 6. ขั้นมโนทัศน์(Concept learning) 
 7. ขั้นหลักการ กฎเกณฑ์  
(Principle learning) 
 8. ขั้นแก้ปัญหา (Problem solving) 

การสอนจะต้องมีการเรียงลําดับ
ทักษะเบ้ืองต้น โดยผู้สอนควร
วิเคราะห์กิจกรรมที่สอนว่าผู้เรียน 
จะต้องมีทักษะใดเป็นพ้ืนฐานมา
บ้างจนกระทั่งนําไปสู่การแก้ปัญหา
ต่างๆ 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
 

นักทฤษฎี สาระของทฤษฎี หลักการสอน 
3.  ทฤษฎีการสร้างเสริม
ความรู้ด้วยตนเอง  
(Constructivism) 
ของ Vygotsky   
(Nicholl,  1998 ; citing  
Vygosky) 

พฤติกรรมการเรียนรู้ของมนุษย์ 
เกิดจากสาเหตุ  3  ประการ ดังน้ี 

1.  ประสบการณท์ี่ติดตัวมาแต่เกิด 
2.  ประสบการณท์ี่ได้จาก 

ประสบการณ์ของผู้อ่ืน 
   3. ปรับธรรมชาติให้ตอบสนอง
ความต้องการของตนโดยใช้สมอง 

ผู้สอนต้องให้ความสําคัญกับ
การมีปฏิสัมพันธ์ในฐานะเป็น
เคร่ืองมือสําหรับพัฒนาการ
ทางสมองเน้นพัฒนาการที่
เหนือความสามารถ 
ปัจจุบันของผู้เรียนที่เรียกว่า
เขตการพัฒนาใกล้ชิด (Zone 
of proximal evelopment) 
โดยใช้สถานการณ์ที่เลยขีด
ความ สามารถปัจจุบันของ
ผู้เรียนแต่อยู่ในขอบเขตของ
ศักยภาพที่เด็กจะทําได้ด้วย
การช่วย เหลือจากเพ่ือน และ
ผู้สอน 

 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ
โดยการนําเอาทฤษฎี หลักการ และความรู้ความเข้าใจในสาระการเรียนรู้ต่างๆ เข้ามาเช่ือมโยงกับหลัก
พุทธธรรม เพ่ือให้นักเรียนมุ่งศึกษา แก้ปัญหา หรือแสวงหาความรู้อย่างเป็นองค์รวม โดยผู้สอนจัดการ
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศ (ปรโตโฆสะ) ที่เป็นกัลยาณมิตร เอ้ือในการพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน
ด้วยวิถีวัฒนธรรมแสวงปัญญา ทั้งน้ีการพัฒนานักเรียนดังกล่าวจัด ผ่านระบบไตรสิกขา ที่นักเรียนได้
ศึกษาปฏิบัติอบรม ทั้งศีล (Morality) หรือพฤติกรรม หรือวินัยในการดําเนินชีวิตที่ดีงามสําหรับตนและ
สังคม สมาธิ (Concentration) หรือด้านการพัฒนาจิตใจที่มีคุณภาพ มีสมรรถภาพ มีจิตใจที่ต้ังมั่นเข้มแข็ง
และสงบสุข และปัญญา (Wisdom) ที่มีความรู้ที่ถูกต้อง มีศักยภาพในการคิด การแก้ปัญหาที่แยบคาย 
(โยนิโสมนสิการ) นําไปสู่พัฒนาการทางกาย สังคม จิตใจ และสติปัญญา ที่สมบูรณ์ในความเป็นมนุษย์ที่มี
คุณค่าและคุณภาพต่อไป 
 
5. เอกสารที่เก่ียวข้องกับบริบทของสังคมไทยยุคปัจจุบัน 
 

5.1 บริบทของสังคมไทยยุคปัจจุบันกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      ภายใต้สถานการณ์การเปล่ียนแปลงที่จะมีผลต่อทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะ

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยังต้องเผชิญกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศที่ผันผวน ซับซ้อนและคาดการณ์ผลกระทบได้ยาก แม้ว่าในภาพรวมสังคมไทยมี
ภูมิคุ้มกันเพ่ิมขึ้น และมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งแตกต่างกันไปทั้งในระดับปัจเจก ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้
ประเทศต้องเผชิญกับความเสี่ยงในหลายมิติ โดยเฉพาะความเสี่ยงจากการบริหารภาครัฐที่อ่อนแอ 



59 

โครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สามารถรองรับการเติบโตอย่างย่ังยืน ทั้งความเสี่ยงจากความเสื่อมถอยของ
ค่านิยมที่ดีงามในสังคมไทย ความเสื่อมโทรมของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความเสี่ยง
ด้านความมั่นคงของประเทศ จึงจาเป็นต้องนาภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้
เข้มแข็งขึ้นภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเสริมสร้างทุนที่มีอยู่ของประเทศให้เข้มแข็ง ทั้ง
ทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมท้ังใช้ประโยชน์อย่าง
มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ือเตรียมพร้อมให้ประเทศสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างย่ังยืน 

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงมีแนวคิดที่มีความต่อเน่ืองจากแนวคิดของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8-10 โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนา” รวมท้ัง “สร้างสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่
ชัดเจนย่ิงขึ้นในทุกระดับ เพ่ือให้การพัฒนาและบริหารประเทศเป็นไปบนทางสายกลาง เช่ือมโยงทุกมิติ
ของการพัฒนาอย่างบูรณาการ ทั้งคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและการเมือง โดยมีการวิเคราะห์อย่าง 
“มีเหตุผล” และใช้หลัก “ความพอประมาณ” ให้เกิดความสมดุลระหว่างมิติทางวัตถุกับจิตใจของคนใน
ชาติ ความสมดุลระหว่างความสามารถในการพ่ึงตนเองกับการแข่งขันในเวทีโลก ความสมดุลระหว่าง
สังคมชนบทกับเมืองเตรียม “ระบบภูมิคุ้มกัน” ด้วยการบริหารจัดการความเส่ียงให้เพียงพอพร้อมรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายนอกและภายในประเทศ ทั้งน้ี การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา
ทุกขั้นตอนต้องใช้ “ความรอบรู้” ในการพัฒนาด้านต่างๆ ด้วยความรอบคอบ เป็นไปตามลาดับขั้นตอน 
และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมท้ังเสริมสร้างศีลธรรมและสานึกใน “คุณธรรม” จริยธรรมใน
การปฏิบัติหน้าที่และดาเนินชีวิตด้วย “ความเพียร” จะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นทั้งในระดับปัจเจก ครอบครัวชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

การกําหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึง
ต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ิมขึ้นในมิติการพัฒนาด้านต่างๆ เพ่ือปูองกันปัจจัยเสี่ยงที่สังคมไทยต้องเผชิญ 
และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็ง ควบคู่ไปกับการให้ความสําคัญกับการพัฒนาคนและ
สังคมไทยให้มีคุณภาพ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนา
ไปสู่การพัฒนาประเทศท่ีมั่นคงและย่ังยืน โดยมีแนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันในประเด็นต่างๆ ที่สําคัญใน
ระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ดังน้ี (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 
2554: ฉ-ซ) 

1. การพัฒนาคนและสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันต้ังแต่ระดับปัจเจก ครอบครัว
และชุมชนสู่สังคมท่ีมีคุณภาพ สามารถจัดการความเสี่ยงและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง รวมท้ังมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 

     1.1 การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้ความสําคัญกับการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและ
โครงสร้างพ้ืนฐานในการสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคง สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค
และสามารถดารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักด์ิศรี ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส ยึดประโยชน์
ส่วนรวมและเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในกระบวนการพัฒนาประเทศ 
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     1.2 การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพคน
ไทยทุกช่วงวัยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง มี
สติปัญญาที่รอบรู้ และมีจิตใจท่ีสานึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร มีโอกาสและสามารถเรียนรู้
ตลอดชีวิต ควบคู่กับการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในสังคมและสถาบันทางสังคมให้เข้มแข็งและเอื้อต่อ
การพัฒนาคน 

2. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่ทิศทางการเติบโตในรูปแบบใหม่ ที่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจ
ภายในประเทศให้เข้มแข็ง เพ่ือลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอก โดยการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ผู้ประกอบการในภาคการผลิตและบริการ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบการ
หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ และผู้ประกอบการในภาคเกษตร ให้ใช้ภูมิปัญญา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือยกระดับสู่การผลิตและการให้บริการบนฐานความรู้ และที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนให้มีการเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคต่างๆ บนพ้ืนฐานการพ่ึงพาซึ่งกัน 
รวมท้ังสร้างภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก ประกอบด้วย 

     2.1 การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ให้ความสําคัญ
กับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและสามารถใช้
ประโยชน์ได้อย่างย่ังยืน เพ่ือให้ภาคเกษตรเป็นฐานการผลิตอาหารและพลังงานท่ีมีความมั่นคง โดยการ
เพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่
เกษตรกรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขณะเดียวกัน ให้ความสําคัญกับการสร้างความมั่นคง
ด้านอาหารและพลังงานชีวภาพทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชน และประเทศ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้ภาค
เกษตรสามารถพ่ึงตนเองและเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ได้อย่างมั่นคง 

     2.2 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ให้ความสําคัญกับการ
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา ภายใต้ปัจจัยสนับสนุนที่เอ้ือ
อานวยและระบบการแข่งขันที่เป็นธรรม มุ่งปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสาขาบริการที่มีศักยภาพ พัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมฐานความรู้เชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ ควบคู่ไปกับการปฏิรูปกฎหมายและกฎ ระเบียบต่างๆ และบริหารจัดการ
เศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เป็นฐานเศรษฐกิจของประเทศท่ีเข้มแข็งและขยายตัวอย่าง
มีคุณภาพ 

      2.3 การสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
ให้ความสําคัญกับการเช่ือมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศกับความร่วมมือระหว่างประเทศใน
ภูมิภาคต่างๆ บนพ้ืนฐานของการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน และมีภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงจาก
ภายนอกให้ความสําคัญกับการพัฒนาความร่วมมือแบบหุ้นส่วนการพัฒนาที่ย่ังยืนและยึดผลประโยชน์
ร่วมกันทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค สร้างปฏิสัมพันธ์ในความร่วมมือระหว่างประเทศอย่าง
สร้างสรรค์ เตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของภาคีการพัฒนาภายในประเทศต้ังแต่ระดับชุมชนท้องถิ่นให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 

 
3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน ให้ความสําคัญกับการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศบนพ้ืนฐานของ
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแล รักษาและใช้ประโยชน์ การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและ
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ขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนตํ่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับ
การเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ สร้างภูมิคุ้มกันด้าน
การค้าจากเง่ือนไขด้านสิ่งแวดล้อมและเพ่ิมบทบาทของไทยในเวทีประชาคมโลกเพ่ือให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน 
สามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตให้คนในสังคมไทย 
 

โดยสรุป บริบทของสังคมไทยยุคปัจจุบันกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การพัฒนา
ประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในมิติต่างๆ ให้แก่ ปัจเจก ครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประเทศ โดยใช้แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศสู่ความย่ังยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงต่อเน่ืองจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 พร้อมทั้งขยายการนาทุนของประเทศที่มีศักยภาพ
จาก 3 ทุน ทั้งทุนสังคม ทุนเศรษฐกิจ และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น 6 ทุน ได้แก่ ทุน
มนุษย์ ทุนสังคม ทุนกายภาพ ทุนทางการเงิน ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทุนทาง
วัฒนธรรมมาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะการสร้างฐานทางปัญญาเพ่ือเป็น
ภูมิคุ้มกันให้กับคนและสังคมไทยเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ก้าวสู่สังคมและเศรษฐกิจสีเขียวที่มีแบบแผนการ
ผลิตและบริโภคอย่างย่ังยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยนาความรู้และจุดแข็งของอัตลักษณ์ไทยมา
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจบนฐานนวัตกรรมที่เข้มแข็ง เช่ือมโยงกับเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในภูมิภาค
อย่างรู้เท่าทัน สร้างความย่ังยืนของภาคเกษตรและความม่ังคั่งด้านอาหารและพลังงาน รวมท้ังการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลและความ
สมานฉันท์ในทุกภาคส่วนและทุกระดับ เป็นฐานการพัฒนาประเทศท่ีมั่นคงและสมดุล มุ่งสู่การอยู่ร่วมกัน
ในสังคมอย่างมีความสุขและเป็นธรรม 

 
5.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ในบริบทของ

สังคมไทยยุคปัจจุบัน 
      แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ช้ีนาทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลาง 

เพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์ระยะยาว ที่ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้เห็นพ้องร่วมกันกําหนดเป็นวิสัยทัศน์ปี พ.ศ.
2570 ซึ่งกําหนดไว้ว่า “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึด
มั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ 
สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เกื้อกูลและเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการ
ผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พ่ึงตนเอง
และแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักด์ิศรี” ดังรายละเอียด ดังน้ี 
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2554: 8-9) 

     5.2.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจ การพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11       
ได้กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่มีลาดับ
ความสําคัญสูง ดังน้ี 

 
วิสัยทัศน์  

        “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกัน 
ต่อการเปลี่ยนแปลง” 
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พันธกิจ 
1) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต  

ได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและ
กระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม 

2) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดารง 
ชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัว
รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 

3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้  
ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและ
การบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

4) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุน 
การมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

5.2.2 วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาคนในบริบทของสังคมไทยยุคปัจจุบัน 
วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข 
2) เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมท้ังทางกาย ใจ สติปัญญา  

อารมณ์ คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
3) เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความ 

เช่ือมโยงกับเครือข่ายการผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ใน
ภูมิภาคอาเซียน มีความม่ันคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นา
ไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนตํ่า 

4) เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการ 
รักษาสมดุลของระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ 

เป้าหมายหลัก 
1) ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมขึ้น ความเหลื่อมล้า 

ในสังคมลดลง สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปช่ันไม่ตํ่ากว่า 5.0 
คะแนน 

2) คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และ 
สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น 

3) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศให้ความ  
สําคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพรวมไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 3.0 ต่อปี เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจของประเทศเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ ให้มีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 40.0 

4) คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการ 
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
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ตัวชี้วัด 
1) ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข ดัชนีความสงบสุข สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่ม 

ประชากรท่ีมีรายได้สูงสุดร้อยละ 10.0 กับกลุ่มที่มีรายได้น้อยร้อยละ 10.0 สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความ
ยากจน สัดส่วนแรงงานนอกระบบที่สามารถเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณ์การ
คอร์รัปช่ัน 

2) จานวนปีการศึกษาเฉล่ียของคนไทย ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม 
จริยธรรม สัดส่วนประชากรท่ีเข้าถึงโครงข่ายคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จานวนบุคลากรด้าน
การวิจัยและพัฒนา อัตราการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ และดัชนีความอบอุ่นของครอบครัว 

3) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ ผลิตภาพการผลิตรวม  
อันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

4) คุณภาพน้าและอากาศ ร้อยละของพ้ืนที่ป่าไม้ต่อพ้ืนที่ประเทศ และสัดส่วน 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหัวเปรียบเทียบกับลาดับขั้นการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศต่อหัว 
 

5.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของสังคมไทยยุคปัจจุบัน 
     การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมี

คุณภาพและยั่งยืน ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว 
คาดการณ์ได้ยากและซับซ้อนมากย่ิงข้ึน การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้กําหนดทิศทาง
และยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เหมาะสม โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือปูองกันปัจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐาน
ของประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็งควบคู่ไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึง
ทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ และความคิดสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม นาไปสู่การพัฒนาประเทศท่ีมั่นคงและย่ังยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีสําคัญในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มีดังน้ี (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2554: 
10-16) 
            5.3.1 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้ความสําคัญกับบริบทของ
สังคมไทยยุคปัจจุบัน ดังรายละเอียดดังน้ี 

1) การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับ 
การเสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการความเส่ียงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง โดยมุ่งปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจให้มีฐานการพัฒนาที่ทั่วถึงและย่ังยืน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มีความหลากหลาย
และแข็งแกร่งมากข้ึน ส่งเสริมการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดความเป็นธรรม ปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบให้
สนับสนุนการกระจายรายได้และเป็นเคร่ืองมือสร้างความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรและการถือ
ครองทรัพย์สิน พัฒนาการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา
อาชีพ ส่งเสริมบทบาทของภาคธุรกิจเอกชนในการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมแก่คนใน
สังคมไทย รวมท้ังยกระดับคุณภาพระบบการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมทุกคนอย่างทั่วถึง สอดคล้อง
กับความต้องการและความจําเป็น 
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2) การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน 
ระดับปัจเจก และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ มุ่งพัฒนาระบบ
บริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง การจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้
มีรายได้น้อย การเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการเงินฐานรากและระบบการออมที่หลากหลาย เสริมสร้างเจตคติด้านความ
เสมอภาคระหว่างหญิงและชาย และพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุม
ประชาชนทุกคนตามสิทธิ และสามารถเข้าถึงบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

3) การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคม 
และมีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักด์ิศรี ให้ทุกคนสามารถ
แสดงออกทางความคิดอย่างสร้างสรรค์ เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการปัญหา
ของชุมชนด้วยตนเอง สนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ ส่งเสริมให้
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพลังร่วมในการพัฒนาสังคม พัฒนา
มาตรฐานระบบการคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้เก่ียวกับสิทธิของ
ผู้บริโภค ส่งเสริมบทบาทสตรีในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับท้องถ่ินเพ่ือ
สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

4) การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึง 
ผลประโยชน์ของสังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบ
ตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รัดกุม โดยสร้างค่านิยมใหม่ที่ยอมรับร่วมกันบนฐานของความไว้เน้ือเช่ือใจ
และเกื้อกูลกันในสังคม ส่งเสริมวัฒนธรรมการเมืองที่มีธรรมาภิบาลนําไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้อง
และเหมาะสม เสริมสร้างระบบบริหารราชการให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ มีระบบถ่วงดุลอํานาจการ
ตรวจสอบที่เข้มงวดและรอบด้าน พัฒนาข้าราชการให้มีคุณภาพสูง มีคุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมี
ความรับผิดรับชอบ ปฏิรูปการเมืองไทยทั้งระบบให้เป็นประชาธิปไตยของมวลชน สร้างความเท่าเทียมใน
กระบวนการยุติธรรมและเพ่ิมช่องทางในการรับข้อร้องเรียนและให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหาย
และผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสนับสนุนการใช้สื่อเพ่ือสังคมท้ังในระดับประเทศ
และท้องถิ่น และสังคมออนไลน์ให้เป็นพลังหนุนเสริมการพัฒนา 
        5.3.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน ให้
ความสําคัญกับบริบทของสังคมไทยยุคปัจจุบัน ดังรายละเอียดดังน้ี 

1) การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม เป็นการ 
ส่งเสริมคู่สมรสที่มีความพร้อมให้มีบุตรเพ่ิมขึ้นและรักษาระดับอัตราเจริญพันธ์ุไม่ให้ตํ่ากว่าระดับที่เป็นอยู่
ปัจจุบันสนับสนุนการกระจายตัวและส่งเสริมการต้ังถิ่นฐานของประชากรให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
ศักยภาพ โอกาสและทรัพยากรธรรมชาติของพ้ืนที่ 

2) การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งพัฒนา 
คุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย สอดแทรกการพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมการ
เกื้อกูล พัฒนาทักษะให้คนมีการเรียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต ต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการ
ฝึกฝนเป็นความคิดสร้างสรรค์ปลูกฝังการพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อ่ืน และจิตใจที่มีคุณธรรม 
ซื่อสัตย์  มีระเบียบวินัย พัฒนาคนด้วยการเรียนรู้ในศาสตร์วิทยาการให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่าง
หลากหลาย สอดคล้องกับแนวโน้มการจ้างงานและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สร้าง
จิตสานึกให้คนไทยมีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพกฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน สร้างค่านิยมการผลิต
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และบริโภคที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เรียนรู้การรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศและ
ภัยพิบัติ 

   3) การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม โดยสร้างเสริม
สุขภาวะคนไทยให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ พัฒนาความรู้และทักษะในการดูแล
สุขภาพของตนเองครอบครัว ชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะท่ีเอ้ือต่อสุขภาพ 
ควบคู่กับการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพ พร้อมทั้งการส่งเสริมการแพทย์ทางเลือกการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพของประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้เหมาะสมทั้งการผลิต
และการกระจายบุคลากรตลอดจนการใช้มาตรการการเงินการคลังเพ่ือสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและย่ังยืน 

   4) การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็น
หน้าที่ของคนไทยทุกคน มีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่านต้ังแต่วัยเด็ก และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัย 
ควบคู่กับการส่งเสริมให้องค์กร กลุ่มบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์ สื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย รวมถึงส่งเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
   5) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม เป็นการเสริมสร้างความ

เข้มแข็งและพัฒนาบทบาทของสถาบันหลักทางสังคมให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน สร้างค่านิยมให้คนไทยภูมิใจ
ในวัฒนธรรมไทย และยอมรับความแตกต่างของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ลดปัญหาความขัดแย้ง
ทางความคิด และสร้างความเป็นเอกภาพในสังคม สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวัฒนธรรมร่วมกับ
ประชาคมโลกโดยเฉพาะประชาคมอาเซียนให้เกิดการไหลเวียนทางวัฒนธรรมในรูปแบบการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร 
 

5.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืนในบริบทของ
สังคมไทยยุคปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

     5.4.1 สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยยุคปัจจุบัน 
   การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืนจะต้องให้ความสําคัญกับการเสริมสร้างทุน 

ของประเทศที่มีอยู่ให้เข้มแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคล่ือนกระบวนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะ
การพัฒนาคนหรือทุนมนุษย์ให้เข้มแข็ง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงโลกในยุคศตวรรษที่ 21 และการ
เสริมสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพของคนทั้งในเชิงสถาบัน ระบบ โครงสร้างของสังคม
ให้เข้มแข็ง สามารถเป็นภูมิคุ้มกันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตาม สถานการณ์
การพัฒนาที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อคนและสังคมไทยหลายประการ ดังน้ี (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2554:39-41) 

          1) โครงสร้างประชากรมีแนวโน้มประชากรวัยสูงอายุเพ่ิมข้ึน ประชากรวัยเด็ก
และวัยแรงงานลดลง ขณะที่การย้ายถิ่นของประชากรส่งผลให้ความเป็นเมืองสูงขึ้น ช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 11 ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2568 โดยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจะมีประชากรวัยสูงอายุมากที่สุดถึงเกือบ 1 ใน 3 ของประชากรสูงอายุทั้งประเทศ 
ขณะเดียวกันคนไทยส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจด้านอนามัยการเจริญพันธ์ุที่ถูกต้องและเหมาะสม 
ส่งผลต่อความไม่สมดุลระหว่างปริมาณและคุณภาพของประชากรของประเทศ นอกจากน้ี การย้ายถ่ิน
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ของประชากรจากชนบทเข้าสู่เมืองอย่างต่อเน่ืองทาให้มีการขยายตัวของความเป็นเมืองมากข้ึน โดย
สัดส่วนประชากรในเขตเมืองเพ่ิมสูงขึ้นจากร้อยละ 31.1 ในปี 2543 เป็นร้อยละ 45.7 ในปี 2553 

       2) คนไทยได้รับการพัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัย แต่ยังมีปัญหาด้านสติปัญญา 
คุณภาพการศึกษาและมีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ ผลการพัฒนาตามช่วงวัย พบว่า กลุ่มวัยเด็ก ระดับ
เชาว์ปัญญามีค่าเฉล่ียลดลงจาก 91 เป็น 88 ในช่วงปี 2540-2552 (องค์การอนามัยโลกกําหนดไว้ที่ 90-
110) เด็กอายุ 0-5 ปีที่มีพัฒนาการสมวัยมีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ 72.0 เหลือเพียงร้อยละ 67.0 
ขณะเดียวกันยังมีภาวะโภชนาการเกินและโรคอ้วนจากพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสม โดยในปี 
2549 เด็กอายุตํ่ากว่า 5 ปี มีภาวะโภชนาการเกินถึงร้อยละ 10.6 และคาดว่าอีก 10 ปีข้างหน้า 1 ใน 5 
ของเด็กปฐมวัยจะเป็นโรคอ้วนส่วนเด็กวัยเรียน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่ากว่าร้อยละ 50.0 และ
มาตรฐานความสามารถของผู้เรียนในเร่ืองการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ และคิดสร้างสรรค์
ค่อนข้างตํ่า นอกจากน้ี จากพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพทาให้เกิดปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นเพ่ิมสูงข้ึน 
อัตราการต้ังครรภ์ของวัยรุ่นหญิงอายุ 15-19 ปีเพ่ิมจาก 54.9 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปีพันคนในปี 
2548 เป็น 56.2 ในปี 2553 ขณะที่กลุ่มวัยทางาน ภาพรวมกาลังแรงงานมีการศึกษาสูงข้ึน โดยปี 2553 มี
กาลังแรงงานจบการศึกษาสูงกว่าระดับประถมศึกษาเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 45.4 และสัดส่วนนักเรียนสาย
อาชีพต่อสายสามัญอยู่ในอัตรา 40 : 60 แต่การเรียนต่อในสายอาชีวศึกษายังไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการกาลังคนระดับกลางของประเทศ ขณะเดียวกันอัตราเพ่ิมของผลิตภาพแรงงานในช่วงปี 2550-
2551 โดยเฉล่ียยังคงอยู่ในระดับตํ่าเพียง ร้อยละ 1.8 นับเป็นจุดอ่อนต่อการขยายการผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรมและเพ่ิมผลิตภาพโดยรวมของประเทศ อีกทั้ง แรงงานในกลุ่มอายุ 25-59 ปี ที่เป็นวัยใช้
กาลังแรงงานยังขาดการออกกาลังกาย โดยมีเพียงร้อยละ 19.7 เท่าน้ันที่ออกกาลังกาย กลุ่มวัยสูงอายุ แม้
จะมีอายุยืนยาวข้ึนแต่ประสบปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคเร้ือรังเพ่ิมข้ึน โดยพบว่าร้อยละ 31.7 ป่วยเป็น
โรคความดันโลหิตสูง รองลงมาคือ เบาหวาน ร้อยละ 13.3 และหัวใจร้อยละ 7.0 ส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการรักษาพยาบาลของภาครัฐในอนาคต 

       3) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การแพร่ระบาดของยาเสพติด และการ
เพ่ิมข้ึนของการพนันเป็นปัญหาสําคัญต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน การก่ออาชญากรรมที่มีแนวโน้ม
สูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองตลอดช่วงปี 2548-2552 สะท้อนได้จากภาพรวมคดีอาญาที่สําคัญทั้งการก่อคดีต่อชีวิต 
ร่างกายและเพศ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ และคดียาเสพติด ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดเป็นภัย
ร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มเด็กและเยาวชนอย่างกว้างขวาง นอกจากน้ี ผลกระทบจากปัญหาทาง
เศรษฐกิจ ส่งผลให้คนไทยเข้าสู่วงจรการเสี่ยงโชคมากขึ้น เช่น เล่นพนันบอล หวยใต้ดิน หวยหุ้น เป็นต้น 
ทั้งน้ี จากสถิติการจับกุมคดีตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 พบว่าในปี 2553 มีการจับกุมผู้เล่น
การพนันจานวน 163,553 คนขณะเดียวกันกลุ่มเด็กและเยาวชนมีแนวโน้มเล่นการพนันมากข้ึน 

       4) สังคมไทยเผชิญวิกฤตความเสื่อมถอยด้านคุณธรรม จริยธรรม มีการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย และมีแนวโน้มเป็นสังคมปัจเจกมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วผ่านกระแสโลกาภิวัตน์และโลกไซเบอร์ ทําให้คนไทยมุ่งแสวงหาความสุขและสร้างอัตลักษณ์
ส่วนตัวผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เกิดเป็นวัฒนธรรมย่อยร่วมสมัยที่หลากหลายในรูปแบบการรวมกลุ่ม
ของบุคคลที่สนใจเรื่องเดียวกันขณะเดียวกันมีการคํานึงถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องมากกว่าส่วนรวม 
ทั้งน้ี จากการจัดอันดับคะแนนดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปช่ันทั่วโลกบ่งช้ีถึงความไม่สมดุลของธรรมาภิ
บาลการปกครองและปัญหาคอร์รัปช่ันในประเทศ  
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นอกจากน้ี ความสัมพันธ์แบบเครือญาติที่มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเริ่ม 
หมดไป จากโครงสร้างครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ครัวเรือนที่อยู่คนเดียว ครัวเรือนที่อยู่ด้วยกันแบบ
ไม่ใช่ญาติ และครัวเรือนที่มีอายุรุ่นเดียวกัน สองรุ่น และรุ่นกระโดด (ตายาย-หลาน) หรือครัวเรือนที่เป็น
เพศเดียวกันพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวเป็นแบบต่างคนต่างอยู่ สัมพันธภาพระหว่าง
สมาชิกในครอบครัวมีความเปราะบางจนนาไปสู่ปัญหาทางสังคมเพ่ิมขึ้น  

       5) สื่อมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชน แต่ยังมีบทบาทใน
การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพคนค่อนข้างน้อย สื่อทางสังคมในปัจจุบันมีอิทธิพลอย่างมากต่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชน แต่การเผยแพร่สื่อต่างๆ ยังไม่มีบทบาทต่อการส่งเสริมการเรียนรู้
และคุณธรรม จริยธรรมสะท้อนได้จากรายการโทรทัศน์ในหน่ึงช่ัวโมงของรายการที่ออกอากาศทั้งหมด มี
ภาพของความรุนแรงมากที่สุด ภาพที่ตอกยํ้าการสร้างอคติเชิงลบต่อผู้ อ่ืน ภาษาก้าวร้าว ความไม่
เหมาะสมทางเพศ ขณะที่การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซด์ต่างๆ ส่วนใหญ่มีเน้ือหาเก่ียวกับเรื่อง
เพศและการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม และบางส่วนเป็นเว็บไซต์ที่เข้าข่ายลามกอนาจาร ใช้ภาษาที่หยาบคาย
รวมถึงเน้ือหาที่รุนแรง ขณะที่เกมคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นสื่อออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชนอย่างมาก
พบว่า ปี 2550 ร้อยละ 42.2 ของเด็กและเยาวชนติดเกมออนไลน์ ซึ่งเกมส่วนใหญ่ที่นิยมเล่นเน้นการต่อสู้
ใช้ความรุนแรง มีเน้ือหาทางเพศ และการใช้ภาษาในเกมท่ีไม่เหมาะสมต่อการเรียนรู้และเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม 

       6) บริบทการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกก่อให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจทั้ง
ในระดับทวิภาคีและระดับพหุภาคี รวมท้ังความร่วมมือในประชาคมอาเซียน ความร่วมมือกับกลุ่มประเทศ
เพ่ือนบ้านมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสู่ประเทศไทย ทั้งแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาในประเทศ
ไทยอย่างถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ในปี 2553 มีแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมายจานวน 378,078 คน 
และผิดกฎหมายจานวน 955,595 คน ทั้งน้ี ในปี 2558 จะมีการเคล่ือนย้ายแรงงานที่มีทักษะฝีมืออย่าง
เสรีตามกรอบความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีข้อตกลงร่วมกันถึงคุณสมบัติในสายวิชาชีพ
เพ่ือให้มีการเคล่ือนย้ายแรงงานใน 7 สาขา ได้แก่ วิศวกรรม พยาบาล สถาปัตยกรรม วิชาชีพสํารวจ 
แพทย์ ทันตแพทย์และนักบัญชี และในระยะต่อไปจะเปิดในสาขาอ่ืนๆ รวมท้ังแรงงานก่ึงทักษะฝีมือด้วย 
ซึ่งจะมีผลทาให้ประเทศต้องมีเกณฑ์เพ่ือเป็นมาตรฐานในการประเมินความสามารถของแรงงานที่จะมีการ
เคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาคอาเซียน 
 

5.5 การประเมินความเสี่ยงการพัฒนาคนในบริบทสังคมไทยยุคปัจจุบัน 
     การพัฒนาคนและสังคมท่ีผ่านมาต้องเผชิญกับความท้าทายจากบริบทการเปลี่ยนแปลง

ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงเชิง
โครงสร้างสถาบันทางสังคม และปัจเจกบุคคล โดยมีความเสี่ยงที่สําคัญ ดังน้ี (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2554: 42) 

      5.5.1 โครงสร้างประชากรมีความไม่สมดุลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ส่งผลต่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศ  

      5.5.2 คุณภาพชีวิตของประชาชนยังมีความเสี่ยงจากความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
และการแพร่ระบาดของยาเสพติด  

          5.5.3 ความเสื่อมถอยทางคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมไทย ส่งผลให้สถาบันทาง
สังคมมีแนวโน้มอ่อนแอ คนในสังคมขาดความไว้เน้ือเช่ือใจและขาดการมีส่วนร่วมทางสังคม  

           5.5.4 การเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีส่งผลกระทบต่อการมีงานทาและคุณภาพชีวิต  
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5.6 การสร้างภูมิคุ้มกันการพัฒนาคนในบริบทสังคมไทยยุคปัจจุบัน 
     จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและปัจจัยเสี่ยงในอนาคตที่คาดว่าจะเป็นอุปสรรคสําคัญใน

การพัฒนาคน การยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต บนหลักการ
พ้ืนฐานสําคัญที่คนไทยต้องมีความรู้ ใฝ่เรียนรู้ ตัดสินใจด้วยความระมัดระวัง มีสานึกในศีลธรรมและ
จริยธรรม ดาเนินชีวิตด้วยความเพียร อดทน มีสติใช้ปัญญา จะนาไปสู่ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
และการมีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง สามารถดาเนินชีวิตอย่างสมดุลทุกด้าน จึงจาเป็น
ต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้คนและสังคมไทย ในประเด็นสําคัญ ดังน้ี (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2554: 43-44) 

          5.6.1 คนไทยมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองทั้งในเร่ืองการศึกษา 
ทักษะการทางาน และการดาเนินชีวิต เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันสําคัญในการดารงชีวิตและปรับตัวให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 

          5.6.2 คนไทยตระหนักถึงคุณค่าวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย สร้างจิตสานึกที่ดี มี
ค่านิยมที่พึงประสงค์อยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี เป็นน้าหน่ึงใจเดียวกัน บนความแตกต่าง
หลากหลายทางวัฒนธรรม เพ่ือเป็นฐานในการก้าวไปสู่สังคมท่ีมีความใส่ใจและแบ่งปันต่อผู้อ่ืน ตลอดจน
นาไปสู่การสร้างและพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่เช่ือมต่อกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ
ประเทศในอนาคต 

          5.6.3 สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็ง ทาหน้าที่และบทบาทของตนเองได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา 
สถาบันการศึกษา และชุมชนให้เป็นสถาบันหลักในการพัฒนาความรู้ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
ที่ดีงาม 

 
5.7 วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาคนในบริบทสังคมไทยยุคปัจจุบัน 
      5.7.1 วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา  
มีระเบียบวินัย มีจิตสานึกวัฒนธรรมที่ดีงามและรู้คุณค่าความเป็นไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอด
ชีวิต มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และเป็นพลังทางสังคมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

2) เพ่ือยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยให้ได้มาตรฐานสากล และเพ่ิม 
โอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย 

3) เพ่ือเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มั่นคงและ 
เอ้ือต่อการพัฒนาคนอย่างสอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต 

          5.7.2 เป้าหมายการพัฒนา 
1) คนไทยทุกคนมีคุณภาพเพ่ิมขึ้นทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา รวมทั้ง 

มีอนามัยการเจริญพันธ์ุที่เหมาะสมในทุกช่วงวัย 
2) คุณภาพการศึกษาได้รับการยกระดับสู่มาตรฐานสากล ต่อยอดองค์ความรู้สู่ 

นวัตกรรมและโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายเพ่ิมมากขึ้น 
3) โอกาสในการเข้าถึงระบบสุขภาพที่มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น และปัจจัยเสี่ยงต่อ 

สุขภาพลดลงอย่างเป็นองค์รวม 
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4) สถาบันทางสังคม โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบัน 
ศาสนา และสถาบันชุมชน มีบทบาทในการบ่มเพาะและหล่อหลอมเด็ก เยาวชนและคนไทยให้เป็นคนดีมี
คุณธรรมและจริยธรรมอย่างเข้มแข็งมากขึ้น 

      5.7.3 ตัวชี้วัด 
1) คุณภาพของประชากร มีอัตราเจริญพันธ์ุรวมของประชากรไทยไม่ตํ่ากว่า 1.6 

และ ระดับค่าเฉลี่ยเชาว์ปัญญาของเด็กไม่ตํ่ากว่าค่ากลางมาตรฐานสากลที่ระดับ 100 
2) คุณภาพคนโดยรวม ในปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเพ่ิมขึ้นเป็น 12 ปี 

ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็นพลเมือง เพ่ิมสัดส่วนประชากรที่สามารถ
เข้าถึงโครงข่ายคมนาคมและอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงให้ได้ร้อยละ 80.0 ของประชากรท่ัวประเทศ 
จํานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมข้ึนเป็น 15 คนต่อประชากร 10,000 คน อัตราเพ่ิมของผลิต
ภาพแรงงานเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 3.0 ต่อปี อัตราเพ่ิมของการเจ็บป่วยด้วยโรคหัวใจ เบาหวาน หลอด
เลือดสมอง ความดันโลหิตสูง และมะเร็งลดลง และอัตราการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ยาสูบ และการ
มีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยลดลง 

5.7.4 สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็ง 
1) ดัชนีครอบครัวอบอุ่นอยู่ในระดับดีขึ้น และจานวนผู้ถูกกระทาด้วยความ 

รุนแรงในครอบครัวได้รับความช่วยเหลือคุ้มครองเพ่ิมขึ้น 
2) การเรียนรู้ของคนในชุมชนเพ่ิมขึ้น 
3) คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมทากิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้านและชุมชน 

เพ่ิมขึ้น 
 

5.8 แนวทางการพัฒนาคนในบริบทของสังคมไทยปัจจุบัน 
     จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในอนาคต สะท้อนให้เห็นความเสี่ยงที่อาจเกิด

ทั้งการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง สถาบันทางสังคม และปัจเจกบุคคล จาเป็นต้องเตรียมคนให้พร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับโลกและภูมิภาค โดยเฉพาะในประชาคมอาเซียน ดังน้ัน ช่วงแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ 11 จึงมุ่งเน้นการพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้เข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน ให้
ความสําคัญกับการนาหลักคิดหลักปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสร้างศักยภาพของคน
ในทุกมิติ ทั้งด้านร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสติปัญญาที่รอบรู้ และมีจิตใจที่สานึกในศีลธรรม คุณธรรม 
จริยธรรม และความเพียร มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมท้ังการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในสังคม 
และหนุนเสริมสถาบันทางสังคมให้แข็งแกร่งและเอ้ือต่อการพัฒนาคน ดังน้ี (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2554: 45-50) 
 

          5.8.1 การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม ส่งเสริมให้คนไทยมี
บุตรที่มีคุณภาพและมีการกระจายตัวประชากรที่สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ ซึ่งสามารถ
สรุปได้ดังน้ี 

1) ส่งเสริมคู่สมรสที่มีความพร้อมให้มีบุตรเพ่ิมขึ้นและรักษาระดับอัตรา 
เจริญพันธ์ุไม่ให้ตํ่ากว่าระดับที่เป็นอยู่ปัจจุบัน สนับสนุนการกระจายตัวและส่งเสริมการต้ังถิ่นฐานของ
ประชากรให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพ โอกาส และทรัพยากรธรรมชาติของพ้ืนที่ 
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       2) การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง  
3) พัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวมท้ังด้านสติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม  

และจริยธรรม  
4) พัฒนาเด็กวัยเรียนให้มีความรู้ทางวิชาการ และสติปัญญาทางอารมณ์ที่ 

เข้มแข็งสามารถศึกษาหาความรู้และต่อยอดองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
5) พัฒนากาลังแรงงานให้มีความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับโครงสร้างการ 

ผลิตและบริการบนฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
       6) พัฒนาผู้สูงอายุให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพ มีคุณค่า

สามารถปรับตัวเท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นพลังในการพัฒนาสังคม  
7) สอดแทรกการพัฒนาคนทุกช่วงวัยด้วยกระบวนการเรียนรู้สู่วัฒนธรรม 

การเก้ือกูล  
8) สร้างจิตสานึกของประชาชนให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม สถาบันชาติ  

สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์  
 

          5.8.2 การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม สร้างเสริมสุขภาวะ
ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสาธารณสุข โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1) การสร้างเสริมสุขภาวะคนไทยให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกาย 
และจิตใจ  

2) พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพอย่างทั่วถึง  
 

      5.8.3 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในบริบทของสังคมไทยปัจจุบัน ซึ่งสามารถสรุป
ได้ดังน้ี 

1) สร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าท่ีของคนไทยทุกคน  
2) ส่งเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  
3) สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ตลอด 

ชีวิต 
       4) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม 

5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะให้คนมี 
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมในวิถีชีวิต 

6) พัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งและสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้คนในชุมชน 
7) ส่งเสริมภาคประชาสังคมและองค์กรธุรกิจเอกชนในการทางานเป็น 

เครือข่ายเช่ือมโยงกับกลไกภาครัฐ  
8) ฟ้ืนฟูบทบาทของสถาบันศาสนาในการส่งเสริมศีลธรรมและเป็นที่พ่ึงใน 

วิถีชีวิต 
9) พัฒนาบทบาทของสถาบันทางสังคมให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
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6. เอกสารที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนครนายก ตามหลกัสูตรแกนกลาง 
    การศึกษาขั้นพืน้ฐาน พทุธศักราช 2551 
      6.1 วิสัยทัศน ์
                 โรงเรียนอนุบาลนครนายกมุ่งจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นสําคัญ ให้ได้มาตรฐาน
การศึกษาชาติมีคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์  สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ เน้นภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  ใช้สถานศึกษาเป็นฐานสนองความต้องการของ
ท้องถิ่น โดยเน้นชุมชนเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาปีการศึกษา  2554 
      6.2 สมรรถนะสําคัญของผูเ้รยีน 
                   หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนอนุบาลนครนายก มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ
สําคัญ 5 ประการ ดังน้ี 
        6.2.1 ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรม
ในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจา
ต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผล
และความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีต่อ
ตนเองและสังคม 
         6.2.2 ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์  
การคิด อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือนําไปสู่การสร้างองค์
ความรู้หรือสารสนเทเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

        6.2.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรค
ต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อตนเอง 
สังคมและสิ่งแวดล้อม 
        6.2.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการนํากระบวนการต่าง ๆ   
ไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง  การทํางาน และการอยู่
ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง 
ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จัก
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

        6.2.5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยี
ด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้  
การสื่อสาร การทํางาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคณุธรรม 

  6.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
        หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนอนุบาลนครนายกโรงเรียนอนุบาลนครนายก           

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข
ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังน้ี 1) รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์สุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝ่เรียนรู้ 
5) อยู่อย่างพอเพียง 6) มุ่งมั่นในการทํางาน 7) รักความเป็นไทย 8) มีจิตสาธารณะ และ 8) มีความกตัญญู
กตเวที 
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ตาราง 2  โครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนอนุบาลนครนายก ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน 
             อนุบาลนครนายก กําหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 

ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้  

     ภาษาไทย 240 240 240 160 160 160 
     คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 

     วิทยาศาสตร์1 80 80 80 80 80 80 
  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม       

และการดําเนินชีวิตในสังคม 
 เศรษฐศาสตร ์
 ภูมิศาสตร์ 
 ประวัติศาสตร์     

 
 
 

80 
 
 

40 

 
 
 

80 
 
 

40 

 
 
 

80 
 
 

40 

 
 
 

80 
 
 

40 

 
 
 

80 
 
 

40 

 
 
 

80 
 
 

40 

    สุขศกึษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 
    ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 
    การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 40 40 80 80 80 
    ภาษาอังกฤษ 1 40 40 40 80 80 80 

รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) 880 880 880 840 840 840 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
กิจกรรมนักเรียน(ลูกเสือ/ยุวกาชาด) 40 40 40 40 40 40 
ชุมนุม 40 40 40 40 40 40 
กิจกรรมเพ่ือสงัคมและ
สาธารณประโยชน์* 

(10)* (10)* (10)* (10)* (10)* (10)* 

รายวิชาเพ่ิมเติม  
วิทยาศาสตร์2 
(โครงงานวิทยาศาสตร์) 

   40 40 40 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,000 ช่ัวโมง/ปี 
 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 ช่ัวโมงในแต่ระดับช้ัน สอดแทรกอยู่ในกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  (ลูกเสือ/ยุวกาชาด/แนะแนว/ชุมนุม) และสาระการเรียนรู้ 
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ตาราง 3 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนครนายก ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน ( ชม. / ปี ) 
รายวิชาพื้นฐาน 880 
             ท16101   ภาษาไทย 160 
             ค16101  คณิตศาสตร์ 160 
             ว16101  วิทยาศาสตร์ 80 
             ส16101  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
             ส16102  ประวัติศาสตร์                                           

80 
40 

             พ16101  สุขศกึษาและพลศึกษา 80 
             ศ16101  ศิลปะ 80 
             ง16101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 
             อ16101   ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 80 
 รายวิชาเพิ่มเติม 80 
           ว16201 วิทยาศาสตร์ 2  ( โครงงานวิทยาศาสตร์ ) 40 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
             กิจกรรมแนะแนว 40 
            กิจกรรมนักเรียน  
                    ลูกเสือ / ยุวกาชาด 40 
             ชมรม  ชุมนุม 40 
             กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ *( 10) 
รวมเวลาเรียนทั้งสิน้ 1000 
       

      * กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 ช่ัวโมงในแต่ระดับช้ัน สอดแทรกอยู่ในกิจกรรม               
พัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ/ยุวกาชาด/แนะแนว/ชุมนุม) และสาระการเรียนรู้ 
 
7. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนารปูแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ    
    เพื่อสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน 
 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน ได้จัดกลุ่มงานวิจัย
เป็น  4 กลุ่ม คอื ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ประกอบด้วยงานวิจัย ดังน้ี  
 
 ระดับปฐมวัย: 3 คน มรีายละเอียดดังน้ี      
 
 นุชจรีย์  ม่วงอยู่ (2550) ได้ทําการวิจัยเร่ือง การจัดประสบการณ์แบบโครงการเพ่ือส่งเสริม
คุณลักษณะตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในเด็กปฐมวัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจัดประสบการณ์
แบบโครงการเพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในเด็กปฐมวัย ผลการวิจัยพบว่า เด็ก
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ปฐมวัยก่อนการจัดประสบการณ์และหลังการจัดประสบการณ์แบบโครงการเพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเด็กปฐมวัยมีคุณลักษณะ
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงด้านจิตใจ ด้านสังคม ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ด้านความรู้
และเทคโนโลยี  หลังจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์ 
 
 นภสินธ์ุ  เสื่อดี (2551) ได้ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังค่านิยม
เศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณ สําหรับนักเรียนปฐมวัย กรณีศึกษา: โรงเรียนบ้านหนองขาม 
อําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังค่านิยม
เศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณ สําหรับนักเรียนปฐมวัย ช้ันอนุบาล 1 และอนุบาล 2 โรงเรียน
บ้านหนองขาม อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยพบว่า ได้นวัตกรรมการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝัง
ค่านิยมเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณด้านเน้ือหาในระดับดี และด้านเทคโนโลยีในระดับดีมาก 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณปรากฏว่า นักเรียนมีพัฒนาการของคะแนนค่านิยมเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านความพอประมาณเพ่ิมขึ้น และมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐาน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพปรากฏว่า นักเรียนปฐมวัยมีการพัฒนาค่านิยมเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านความพอประมาณอยู่ในระดับ ดีมาก 
 
 อาภาภัทร  ไชยประสิทธ์ิ (2551) ได้ทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่ได้รับการ
จัดประสบการณ์ตามแนววิถีพุทธ:  กรณีศึกษา โรงเรียนทอสี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตามแนววิถีพุทธ:  กรณีศึกษา โรงเรียนทอสี  ตามองค์ประกอบคือ 
ด้านสาระที่ควรรู้  ด้านครูผู้สอน ด้านการจัดกิจกรรมเน้นเด็กเป็นสําคัญ ด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน ผลการวิจัยพบว่า 1) เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์
ตามแนววิถีพุทธมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา สูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 2) การจัดประสบการณ์ตามแนววิถีพุทธของโรงเรียนทอสี มีการดําเนินการตาม
องค์ประกอบ ด้านสาระที่ควรรู้  ครูผู้สอน การจัดกิจกรรมเน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง สภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน ได้ครบในทุกองค์ประกอบ และพบว่ามีความเหมาะสมกับ
พัฒนาการเด็กปฐมวัย ซึ่งสามารถทําให้นักเรียนมีพัฒนาที่ดีขึ้นในทุกด้าน  และยังเอ้ือต่อการพัฒนา
นักเรียนปฐมวัยเป็นองค์รวมตามหลักไตรสิกขา  ศีล  สมาธิ ปัญญา หรือ พฤติกรรม จิตใจ ปัญญา ซึ่งเป็น
แนวทางที่จะนําไปสู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อีกด้วย  
 
 ระดับประถมศึกษา: 7 คน มีรายละเอียดดังน้ี 
 

บํารุง แสนณรงค์ (2550) ได้ทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาการมีส่วนร่วมของครูในการดําเนินงาน
โรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานเขตคลองสาน สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของครูในการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนประถมศึกษา 
สํานักงานเขต คลองสาน สังกัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามการอบรมแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถี
พุทธ เจตคติต่อการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ และขนาดโรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า 1) การมีส่วนร่วม
ของครูในการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธในโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานเขตคลองสาน สังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาในรายด้าน คือ ด้านกายภาพ ด้านกิจกรรม
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พ้ืนฐานวิถีชีวิต ด้านการจัดการเรียนการสอนด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ และด้านการบริหารจัดการ 
อยู่ในระดับมากทุกด้าน 2) การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของครูในการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ใน
โรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานเขตคลองสาน สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่จําแนกตามการอบรมแนว
ทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ เจตคติต่อการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ และขนาดโรงเรียน เป็น
ดังน้ี 2.1) ครูที่ผ่านการอบรมและไม่ผ่านการอบรมแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธมีส่วนร่วมใน
การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ โดยรวมแตกต่างกันและเมื่อพิจารณาในรายด้าน คือ ด้านกายภาพและ
ด้านการบริหารจัดการโดยรวมไม่แตกต่างกันส่วนในด้านกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต ด้านการจัดการเรียนการ
สอนและด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูที่ผ่าน
การอบรมจะมีส่วนร่วมมากกว่าที่ไม่ผ่านการอบรม 2.2) ครูที่มีเจตคติต่อการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ
ต่างกัน มีส่วนร่วมในการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ โดยรวมแตกต่างกันและเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูที่เจตคติดีมีส่วนร่วมมากกว่าครูที่เจตคติไม่ดี 2.3) 
ครูที่ปฏิบัติงานสอนในโรงเรียนขนาดต่างกัน มีส่วนร่วมในการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ โดยรวม
แตกต่างกันและเม่ือพิจารณารายด้านพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูที่
ปฏิบัติงานสอนอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กมีส่วนร่วมมากกว่าครูที่ปฏิบัติงานสอนอยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่ 
 

นฤมล  พ่ึงแก้ว (2551) ได้ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง สําหรับนักเรียนช่วงช้ันที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและศึกษาผลการใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับนักเรียนช่วงช้ันที่ 1 ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่
กําหนด ผลการวิจัยพบว่า ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง สําหรับนักเรียน
ช่วงช้ันที่ 1 มีคุณภาพด้านเน้ือหาอยู่ในระดับดี และมีคุณภาพด้านสื่ออยู่ในระดับดี ส่วนผลการใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย พบว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดับดี ร้อยละ 92.86 ของนักเรียน
ทั้งหมด  

 
 กนกกาญจน์  ฉวีวงศ์ (2552) ได้ทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาการดําเนินชีวิตโดยใช้หลักการ
พ่ึงตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานเขตภาษีเจริญ 
สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการดําเนินชีวิตโดยใช้หลักการพึ่งตนเองตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานเขตภาษีเจริญ สังกัด
กรุงเทพมหานคร ใน 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านจิตใจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยี และเศรษฐกิจ  ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริหารและครูผู้สอนพ่ึงพาตนเองด้านจิตใจด้วยการ
ปฏิบัติตนให้มีความสุขทางกายและทางใจ มีจิตสํานึกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดถือหลักธรรมทาง
ศาสนาเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวทางจิตใจ 2) ผู้บริหารและครูผู้สอนพ่ึงพาตนเองด้านสังคมด้วยการใช้ชีวิต
อย่างมีความสุขในครอบครัว มีการทํากิจกรรมและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ดํารงชีวิตอย่างมีความสุข 
ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมมือกันในการทํางาน แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพ่ือให้การทํางาน
สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 3) ผู้บริหารและครูผู้สอนพ่ึงพาตนเองด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย
ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด ใช้ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ดํารงอยู่และนําวัสดุที่เหลือใช้มาทําให้เกิดประโยชน์ 4) ผู้บริหารและครูผู้สอนพ่ึงพาตนเอง
ด้านเทคโนโลยีโดยการเลือกและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษาหาข้อมูลและการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วและใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ใน
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การดําเนินชีวิต และ 5) ผู้บริหารและครูผู้สอนพ่ึงพาตนเองด้านเศรษฐกิจด้วยการดํารงชีวิตอยู่อย่าง
พอเพียง พออยู่ พอกิน และดํารงชีวิตตามฐานะของตนเอง 
 

ป่ินมณี ศรีนวล (2552) ได้ทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาและการสร้างโปรแกรมพัฒนาการปฏิบัติ
ตนตามแนวทางความเป็นอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาความเป็นอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  และเพ่ือสร้างโปรแกรมพัฒนาการ
ปฏิบัติตามแนวทางความเป็นอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า      
1) นักเรียนมีความรู้เก่ียวกับความเป็นอยู่อย่างพอเพียง ทั้งในด้านความหมายและด้านความสําคัญอยู่ใน
ระดับมาก อีกทั้งเจตคติต่อความเป็นอยู่อย่างพอเพียง ทั้งในด้านความคิดด้านความรู้สึกและด้านแนวโน้ม
ที่จะแสดงพฤติกรรมอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน ส่วนการปฏิบัติตนตามแนวทางความเป็นอยู่อย่าง
พอเพียง ทั้งในด้านความพอประมาณ ด้านความมีเหตุผลและ ด้านภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีอยู่ในระดับปาน
กลาง 2) ความรู้เกี่ยวกับความเป็นอยู่อย่างพอเพียงและเจตคติต่อความเป็นอยู่อย่างพอเพียงกับการปฏิบัติ
ตนตามแนวทางความเป็นอยู่อย่างพอเพียง พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 
กิตติชัย  สุธาสิโนบล. (2553). ได้ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร์ตามแนววิถีพุทธ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลนครนายก โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ตามแนววิถีพุทธ สําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ตาม
แนววิถีพุทธ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ ตามแนววิถีพุทธ ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นว่า อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมมาก ( X = 4.71) 2) 
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ตามแนววิถีพุทธ ที่พัฒนาข้ึน ประกอบด้วยกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นสร้างศรัทธา 2) ขั้นปัญญาวุฒิธรรม 3) ขั้นพัฒนาปัญญา 4) ขั้น
ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ และ 5) ขั้นสรุปและประเมินผล สําหรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนน้ีใช้  
ช่ือว่า Science Buddhist Instructional Model 3) ผลการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนด้านกาย       
(กายภาวนา) พฤติกรรมการเรียนด้านทักษะทางสังคม (ศีลภาวนา) และพฤติกรรมการเรียนด้านจิตใจ 
(จิตตภาวนา) ของนักเรียนที่พึงประสงค์ จากการประเมินครั้งแรก นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 33.33 
และการประเมินคร้ังสุดท้าย นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 100 และเพ่ิมขึ้นร้อยละ 66.67 ของการ
ประเมินคร้ังแรกส่วนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ (ปัญญาภาวนา) มีคะแนนเฉล่ียหลังการทดลอง
สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  ที่ระดับ.01 แสดงว่า รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ ตามแนววิถีพุทธ ที่พัฒนาขึ้นสามารถพัฒนานักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
สุริยา  กําธร. (2553). ได้ทําการวิจัยเร่ือง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้   

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
วัดนาคนิมิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและหาคุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
4 โรงเรียนวัดนาคนิมิต ผลการวิจัยพบว่า หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร          
ที่พัฒนาข้ึนมีคุณภาพ เน่ืองจาก 1) ประสิทธิภาพด้านความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ โดยประเมิน 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านความเหมาะสมของร่างหลักสูตร ทั้งฉบับอยู่ในระดับมีความเหมาะสมมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
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4.50 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.76 ด้านความสอดคล้องของร่างหลักสูตร ทั้งฉบับมีความ
สอดคล้องเท่ากับ 0.90 และด้านความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ ทั้งฉบับมีความสอดคล้อง
เฉลี่ยเท่ากับ 0.86 2) ประสิทธิภาพด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของช้ันประถมศึกษาปีที่ 4/1 ที่เรียน
หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ประสิทธิภาพด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 เรียนหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร โดยรวมอยู่ในระดับดี 
นักเรียนที่ได้คะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 3.50 ขึ้นไป จํานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 86.66 ของจํานวนนักเรียน
ทั้งหมด 
 
 Parson (2004) นักศึกษาปริญญาเอกของมหาวิทยาลัย Wilmington ได้ทําการวิจัยเร่ืองการใช้
โมเดลการสอนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนเกรด 3 โดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ทําการวิจัย 
2 โรงเรียน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ผลการวิจัยพบว่า เมื่อนําเคร่ืองมือการวิจัยที่เป็น
แบบทดสอบด้านการอ่านที่เรียกว่า GMRT (Gates Macintyre Reading Test) และ DSTP (The 
Reading Portion of the Delaware State Testing Program) มาวัดผล พบว่า มีความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
 ระดับมัธยมศกึษา: 9 คน  มีรายละเอียดดังน้ี 
 

สุรีพร  วงศ์สวัสด์ิสุข (2551). ได้ทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนราชวินิตมัธยม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการพัฒนาหลักสูตร
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยง โรงเรียนราชวินิต มัธยมท้ัง 6 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนการวิเคราะห์
ปัญหาหลักสูตรและการบรูณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  2) ขั้นตอนการจัดการอบรมและการศึกษา
ความรู 3) ขั้นตอนการสร้างหลักการกระบวนการเรียนรู้ 4) ขั้นตอนการจัดทําตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ 5) 
ขั้นตอนการนําหลักสูตรไปทดลองใช้  6) ขั้นตอนการประเมินผลหลักสูตรทดลอง  รวมทั้ง เพ่ือศึกษา
ปัญหาและข้อเสนอแนะในการใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนราช
วินิต มัธยม ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียนราชวินิต มัธยมท้ัง 6 ขั้นตอน พบว่า  ครูมีส่วนรวมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง พิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า  1.1) ครูมีส่วนร่วมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหา
หลักสูตรและการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นตอนการจัดการอบรมและการศึกษาความรู้ 
และขั้นตอนการสร้างหลักการกระบวนการเรียนรู้ 1.2) ครูมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง 3 ขั้นตอน คือ 
ขั้นตอนการจัดทําตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้  ขั้นตอนการนําหลักสูตรไปทดลองใช้  และขั้นตอนการ
ประเมินผลหลักสูตรทดลอง 2) ปัญหาและข้อเสนอแนะในการใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนราชวินิต มัธยม สรุปจากการจัดสนทนากลุ่มได้ 3 ด้าน ดังน้ี 2.1) การเขียน
แผนการสอน  ครูส่วนใหญ่ทุกกลุ่มสาระมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันเก่ียวกับการเขียนแผนให้
เช่ือมโยงในแต่ละประเด็นของ 3 ห่วง 2 เง่ือนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นรูปธรรมน้ันยาก 
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และไม่มั่นใจในการปฏิบัติ ข้อเสนอแนะคือ เบ้ืองต้นให้เขียนแผนย้อนกลับจากการปฏิบัติ และเชิญ
ผู้เช่ียวชาญมาช่วยให้คําแนะนํา และสร้างมาตรฐาน ในรายละเอียดของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้    
 

เอกพงษ์ ดิษแสง (2551) ผลการพัฒนาปรีชาเชิงอารมณ์ตามแนวพุทธศาสนาของนักเรียน             
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลการพัฒนาปรีชา
เชิงอารมณ์ตามแนวพุทธศาสนาและเพ่ือศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศกับการได้รับโปรแกรมการพัฒนา
ปรีชาเชิงอารมณ์ตามแนวพุทธศาสนาที่มีต่อปรีชาเชิงอารมณ์ตามแนวพุทธศาสนาของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนภายหลังที่ได้รับ
โปรแกรมการพัฒนาปรีชาเชิงอารมณ์ตามแนวพุทธศาสนามีปรีชาเชิงอารมณ์ตามแนวพุทธศาสนาสูงกว่า
ก่อนได้รับอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) นักเรียนที่ได้รับโปรแกรมการพัฒนาปรีชาเชิงอารมณ์
ตามแนวพุทธศาสนาจะมีปรีชาเชิงอารมณ์ตามแนวพุทธศาสนาสูงกว่านักเรียนที่ไม่ได้ อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 3) พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศกับการได้รับโปรแกรมการพัฒนาปรีชาเชิงอารมณ์ตามแนว
พุทธศาสนาที่มีต่อปรีชาเชิงอารมณ์ตามแนวพุทธศาสนาโดยรวม โดยนักเรียนชายที่ได้รับโปรแกรมจะมี
ปรีชาเชิงอารมณ์ตามแนวพุทธศาสนาสูงกว่ากลุ่มอ่ืนๆ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 กาญจนา  ญาติมิ (2552) ได้ทําการวิจัยเรื่อง การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
สําหรับนักเรียนช่วงช้ันที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของการนําโครงการ
ขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ และเพ่ือศึกษาผลสําเร็จจากการนํา
โครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ผลการวิจัยพบว่า            
ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนช่วงช้ันที่ 2 มีคุณภาพด้านเน้ือหาอยู่ในระดับดีมาก และด้านสื่อ 
อยู่ในระดับดี และมีประสิทธิภาพ 91.11/91.33 
 
 จิรภัทร  กีรติดําเกิงสกุล (2552) ได้ทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริม
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

พระมหาสมเกียรติ รัตนปัญโญ (แก้วเกาะสะบ้า) (2553)  ได้ทําการวิจัยเรื่อง ผลของการฝึก
สํารวมสติและการฝึกคิดแบบโยนิโสมนสิการต่อปรีชาเชิงอารมณ์แนวพุทธศาสนาของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรม
พัฒนาปรีชาเชิงอารมณ์แนวพุทธศาสนาที่มีต่อปรีชาเชิงอารมณ์แนวพุทธศาสนาของนักเรียน และเพ่ือ
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ศึกษาผลของโปรแกรมพัฒนาปรีชาเชิงอารมณ์แนวพุทธศาสนาท่ีมีต่อปรีชาเชิงอารมณ์แนวพุทธศาสนา
ของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการ
พัฒนา มีระดับปรีชาเชิงอารมณ์แนวพุทธศาสนาองค์รวมสูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมการพัฒนาอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักเรียนที่ได้รับโปรแกรมการพัฒนา       
มีระดับปรีชาเชิงอารมณ์แนวพุทธศาสนาองค์ประกอบย่อย ด้านความรู้สึก ด้านความคิด และ ด้าน
พฤติกรรม สูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมการพัฒนา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) นักเรียน
กลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการพัฒนามีระดับปรีชาเชิงอารมณ์แนวพุทธศาสนาองค์รวมสูงกว่านักเรียนกลุ่มที่
ไม่ได้รับโปรแกรมการพัฒนาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
นักเรียนที่ได้รับโปรแกรมการพัฒนา มีระดับปรีชาเชิงอารมณ์ 

 
 Garcia (2005) นักศึกษามหาวิทยาลัย California ได้ทําการวิจัยเร่ืองการเปรียบเทียบรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบ 5E ที่เร่ิมจากขั้นนําเข้าสู่บทเรียน (Engagement) ขั้นสํารวจและค้นพบ 
(Exploration)  ขั้นอธิบาย (Explanation) ขั้นขยายความรู้ (Expansion) และขั้นประเมินผล (Evaluation) 
และกระบวนการถ่ายทอดความรู้ของครู สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาที่เรียนโดยใช้ภาษาสเปนในห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบความก้าวหน้าในการวางแผนการถ่ายทอดความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ของครู และเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัย
พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการแบบ 5E ช่วยให้ครูถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้ดี 
นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนสูงข้ึน และนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ 
 
 Henson (2004) นักศึกษาปริญญาเอกสาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัย Alliant International     
ได้ทําการวิจัยเรื่อง โมเดลการฝึกทักษะความสามารถด้านสังคม โดยใช้กิจกรรมนอกห้องเรียน สําหรับ
นักเรียนวัยรุ่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือฝึกความสามารถในการเข้าสังคม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ เด็กอายุ 15-18 ปี โดยใช้โมเดลการฝึกทักษะความสามารถในการเข้าสังคม โมเดลน้ีได้รับ
การพัฒนาจากทฤษฎีทางจิตวิทยา และผู้เช่ียวชาญทางจิตวิทยาสังคม ประกอบ ด้วยเทคนิคหลากหลาย
วิธี ผลการวิจัยพบว่า การฝึกทักษะความสามารถด้านสังคมโดยใช้กิจกรรมนอกห้องเรียน (The Skills 
Training Outdoor Relational Model-STORM) น้ี เป็นเคร่ืองมือในการฝึกทักษะความสามารถในการ
เข้าสังคมให้กับผู้เรียน และส่งผลให้ผู้เรียนเห็นความสําคัญของสิ่งแวดล้อม เพราะต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของ
ปรัชญาในการเรียนการสอน 
 
 Ivancic (2004) นักศึกษาด้านศาสนาแห่ง Saint Mary Seminary and Graduate School of 
Theology ได้ทําการวิจัยเรื่อง โมเดลการสอนพระคัมภีร์ในวิชาศิลปะ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาจิต
วิญญาณของนักศึกษาผู้ใหญ่ ซึ่งงานวิจัยได้ใช้วิชาศิลปะบูรณาการในการสอนพระคัมภีร์และใช้ทฤษฎีการ
เรียนรู้ของ Howard Gardner เป็นพ้ืนฐานในการสร้างโมเดลการเรียนการสอน ผลการวิจัยพบว่า โมเดล
ดังกล่าวสามารถนําเอาวิชาศิลปะมาบูรณาการในการเรียนการสอนวิชาศาสนาได้อย่างสัมพันธ์กัน และ
นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านจิตวิญญาณเพ่ิมมากขึ้น 
 
 Misicho (2004) นักศึกษาปริญญาเอกของมหาวิทยาลัย Pittsburgh ได้ทําการวิจัยเร่ืองโมเดล
การเรียนการสอนด้านบูรณาการระหว่างวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ดําเนินการวิจัยในวิชา     
แคลดูลัส และวิชาฟิสิกส์ กลุ่มตัวอย่าง คือ เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาซึ่งแยกเป็น 2 กลุ่มวิชา มีทีมงาน 
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ดําเนินการสอนตามโมเดลท่ีกําหนด ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้โมเดลดังกล่าว 
จะต้องได้รับการเตรียมความพร้อม และจะต้องลงทะเบียนในการเรียนทั้ง 2 วิชา นอกจากน้ีสิ่งที่ได้จาก
การวิจัยเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของกําหนดการในการสอนตามโมเดล มีผลต่อความสามารถของ
นักเรียน 
 
 ระดับอุดมศึกษา: 2 คน 
 
 ชรินทร์  มั่งค่ัง (2549) ได้ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้าง
บัณฑิตอุดมคติไทย สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาจริยธรรมท่ีต้องการ
เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตอุดมคติไทย พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน และศึกษาประสิทธิภาพ
รูปแบบการเรียนการสอนที่เสริมสร้างบัณฑิตอุดมคติไทย สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี หาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า 1) จริยธรรมที่ต้องการเสริมสร้างบัณฑิตอุดมศึกษาไทยสําหรับนักศึกษา
ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย 10 จริยธรรม คือ ความมีระเบียบวินัย 
ความซื่อสัตย์ ความประหยัด ความเมตตา ความยุติธรรม ความมีมนุษยสัมพันธ์ ความรับผิดชอบ ความ
อดทน ความเสียสละ และความสามัคคี 2) รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิต
อุดมคติไทยที่พัฒนาขึ้นได้ใช้กรอบแนวคิดปรัชญาการศึกษาตามแนวพุทธร่วมกับปรัชญาการศึกษาแนว
ปฏิรูปนิยม ทฤษฎีพัฒนาการเชิงจริยธรรม ทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ และการประเมินตามสภาพจริง ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การสร้างความตระหนักโดย
วิเคราะห์สถานการณ์เชิงจริยธรรม (A-Awareness) ขั้นที่ 2 การเลือกประเด็นโดยประเมินตนเองเพ่ือ
เลือกวิธีการเรียนรู้ (S-Selection) ขั้นที่ 3 การวางแผนโดยกําหนดเป้าหมายและขั้นตอนการเรียนรู้     
(P-Plan) ขั้นที่ 4 การปฏิสัมพันธ์โดยลงมือปฏิบัติเพ่ือสืบค้นความรู้ (I-Interaction)  ขั้นที่ 5 การสะท้อน
คิดเพ่ือแบ่งปันความรู้  (R-Reflection) ขั้นที่ 6 การแสดงผลงานโดยแฟ้มสะสมผลงาน (E-Exhibition) 
สําหรับรูปแบบการเรียนการสอนน้ีใช้ช่ือว่า “ASPIRE” 3) แผนการเรียนรู้ที่พัฒนาข้ึนตามรูปแบบการ
เรียนการสอนประกอบด้วย 3 หน่วยการเรียน คือ หน่วยที่ 1 พลังอํานาจแห่งตน หน่วยที่ 2 รังสรรค์งาน
สอน หน่วยที่ 3 เรียนรู้ร่วมกัน และกิจกรรมที่นํามาบูรณาการในแผนการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างบัณฑิตอุดม
คติไทย 10 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมครูในอุดมคติ คุณค่าหนังสือนอกเวลา ประสบการณ์ความดี ครู
แห่งชาติ สํานึกดีสังคมดี ครูภูมิปัญญาล้านนา วันว่างวันเวลาที่สําคัญ ปฏิบัติธรรมสร้างสมาธิ ห้องเรียน
ศึกษา และชุมชนศึกษา 4) คุณลักษณะบัณฑิตอุดมคติไทยของนักศึกษามีค่าร้อยละความก้าวหน้าเพ่ิมขึ้น
ทั้ง 4 ด้าน โดยได้จากการประเมิน 3 ฝ่าย คือ นักศึกษาประเมินตนเอง เพ่ือน และผู้สอน แล้วนําค่าร้อย
ละมาเปรียบเทียบคร้ังแรกและคร้ังสุดท้าย ผลการเปรียบเทียบนักศึกษามีร้อยละความก้าวหน้าเพ่ิมขึ้น 
ดังน้ี การครองตน ร้อยละ 38.44 การครองคน ร้อยละ 63.92 การครองงาน ร้อยละ 59.15 และการมี
จิตสํานึกสาธารณะ ร้อยละ 54.48 แสดงให้เห็นว่า รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นสามารถ
เสริมสร้างบัณฑิตอุดมคติไทยได้ 
 

ทิพวัลย์  คําคง  (2552) ได้ทําการวิจัยเร่ือง การจัดการศึกษาที่สะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง: กรณีศึกษาโรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ือ ศึกษาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศกที่สะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา 
และการสะท้อนการจัดการศึกษาตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก



81 

สู่สังคมภายนอกและโรงเรียนต่างๆ ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศกจัดการศึกษาที่
สะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนผ่านปรัชญา วิสัยทัศน์ นโยบาย 
เป้าหมาย และหลักสูตรของโรงเรียนการจัดการศึกษายึดตามปรัชญาศีลเด่น เป็นงาน ชาญวิชา การศึกษา
แทรกอยู่ในชีวิตประจําวันของนักเรียน นักเรียนได้ปฏิบัติจริงทั้งด้านคุณธรรมและการทํางานในสถาน
ประกอบการของชุมชน ผลการจัดการศึกษาทําให้นักเรียนมีลักษณะตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ     
มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวมีคุณธรรม และมีความรู้ นอกจากนี้ ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการจัดการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ส่งเสริมมี 4 ประการ คือ 1) การยึดพุทธศาสนาเป็นหลักสําคัญในการ
ปฏิบัติ 2) ความศรัทธาของผู้ปฏิบัติต่อพุทธศาสนาและสมณะโพธิรักษ์ อันเป็นผู้นําสูงสุด 3) การมี
บุคลากรที่เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างแท้จริง และ4) ชุมชนอันประกอบด้วยบ้าน 
วัด และโรงเรียนประสานกันเป็นหน่ึงเดียวมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และดําเนินไปในทิศทางเดียวกันคือ
บุญนิยม ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคมี 4ประการคือ 1)บุคลากรของโรงเรียนมีความขัดแย้งกันในด้านความคิด 
2) มีปัญหาในเร่ืองการสื่อสารของบุคลากรในโรงเรียน 3) ขาดผู้ดูแลนักเรียนอย่างจริงจัง 4) ผู้ปกครอง
บางคนสนับสนุนให้นักเรียนทําผิดกฎระเบียบของโรงเรียน ในด้านการเผยแพร่การจัดการศึกษาตาม
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนและสังคมภายนอก โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศกได้เสนอการ
จัดการศึกษาที่มีเศรษฐกิจพอเพียงให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับโรงเรียน
ภายนอก การจัดนิทรรศการ  การเป็นที่ศึกษาดูงาน และผ่านสื่อหนังสือ วิทยุ และโทรทัศน์  รวมทั้งการ
ต่อยอดทางการศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐกิจพอเพียงของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

 จากการศึกษางานวิจัยดังกล่าว พบว่า การวิจัยที่ เ ก่ียวกับการพัฒนาและหา
ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน มีมิติของการวิจัยในหลายด้าน ได้แก่ 
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตาม    แนวพุทธ และการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ทางด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ส่งผลให้นักเรียน  มีความประพฤติที่ถูกต้อง จิตใจที่ดีงาม และมีความรู้ความ
เข้าใจ และกระบวนการคิดที่สามารถไปใช้ในการดําเนินชีวิตได้อย่างสงบสุข การศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ครูในการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ การศึกษาการปฏิบัติงานของครูด้านการดําเนินงานในโรงเรียนวิถี
พุทธ การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนํานโยบายโครงการโรงเรียนวิถีพุทธไปปฏิบัติ การศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษากับการดําเนินการโรงเรียนวิถีพุทธใน
สถานศึกษา การศึกษาคู่มือการบริหารงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ การศึกษาการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา แต่ยังไม่มีการทําการวิจัยที่นําเอาหลักพุทธธรรมมาบูรณาการกับเน้ือหาวิชาต่างๆในระดับ
ประถมศึกษา ทําให้ผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนว
พุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน เพ่ือศึกษาผลการ
เรียนรู้ในด้านความประพฤติของนักเรียน[กายภาวนา (Physical Development) ด้านทักษะทางสังคม
ของนักเรียน   [ศีลภาวนา (Social Development)] ด้านจิตใจของนักเรียน [จิตตภาวนา (Emotional 
Development)] และด้านปัญญาของนักเรียน [ปัญญาภาวนา (Wisdom Development)] เพ่ือสะท้อน
และพัฒนาความเป็นบริบททางสังคมไทยในยุคปัจจุบันให้ดีงามและย่ังยืนต่อไป 
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 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ข้อเสนอของ Joyce and Weil (2004) มาปรับปรุงเป็นแนวคิดใน
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ โดยจะดําเนินการพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนการสอน ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนสําคัญ 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูล
พ้ืนฐาน ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้ และขั้นตอนท่ี 4 
ประเมินผลและปรับปรุงรูป และขั้นตอนท่ี 5 การเผยแพร่รูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 
 จากแนวคิดทฤษฎี หลักการ การเช่ือมโยงของแนวคิดทฤษฎีที่เป็นแนวพุทธกับแนวสากล         
เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ สามารถเช่ือมโยงแนวคิด ทฤษฎี 
หลักการต่างๆ ดังสรุปในตารางที่ 4 ดังนี้ 
 

ตาราง 4 การเช่ือมโยงแนวคิด ทฤษฎี หลักการ ที่เป็นแนวพุทธกับแนวสากล เพ่ือพัฒนารูปแบบ 
            การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ 
 
 

แนวคิดทฤษฎี หลักการตามแนวพุทธ แนวคิดทฤษฎี หลักการท่ีเปน็สากล 
ปรโตโฆสะ(หลักกัลยาณมิตร) 
    ปรโตโฆษะ คือ การรับฟังคําแนะนําสั่งสอน  เล่า
เรียนความรู้ สนทนาซักถาม ฟังคําบอกเล่า  ชักจูง
ของผู้อ่ืน ที่เป็นกัลยาณมิตร 

การเรียนรู้โดยการเสริมแรงของ สกินเนอร์
(Skinner) 
        1. การเสริมแรง (Reinforcement) เป็น
สิ่งเร้าที่ทําให้พฤติกรรมการเรียนรู้เกิดขึ้นแลว้มี
แนวโน้มจะเกิดขึ้นอีก แบบออกเป็น 2 ลักษณะ 
คือ 

กัลยาณมิตร คือ มีเพ่ือน ผูแ้นะนําสั่งสอน ที่ปรึกษา
ซึ่งจะช่วยสนับสนุน ชักจูง ช้ีช่องทาง เป็นแบบอย่าง 
ตลอดจนอุดหนุนเกื้อกูล  แก่กัน ให้ดําเนินก้าวหน้า
ไปด้วยดี 
หลักโยนิโสมนสิการ 
    โยนิโสมนสกิาร  มองสิ่งทัง้หลายด้วยความ
พิจารณาสืบค้นถึงต้นเค้า สาวหาเหตุผลจนตลอด
สาย แยกแยะ วิเคราะห์ดูด้วยปัญญา    ทีค่ิดเป็น
ระบบ ตามสภาวะและความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย
ส่งเสริมให้มีการนําหลักธรรมมาเป็นฐานในการคิด
วิเคราะห์และแก้ปัญหาจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการใฝ่
รู้และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
หลักไตรสิกขา 
    หลักไตรสิกขา เป็นกระบวนการปฏิบัติในการ
เรียนรู้ และการฝึกฝนอบรมพัฒนากาย วาจา จิตใจ 
และปัญญา ใหดี้งามย่ิงๆข้ึนไป จนบรรลุจุดหมาย
สูงสุด มีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ  

            1.1 การเสริมแรงทางบวก (Positive 
Reinforcement)หมายถึง สิง่เร้าใดเมื่อนํามาใช้
แล้วทําให้อัตราการตอบสนองมากข้ึน ได้แก่        
คําชมเชย รางวัล เป็นต้น 
             1.2 การเสริมแรงทางลบ 
(Negasitive Reinforcement) หมายถึง สิ่งเร้า
ใดเมื่อนําออกใช้แล้ว ทําให้อัตราการตอบสนอง
มากข้ึน ได้แก่ คําตําหนิ    เสยีงดัง เป็นต้น 
การพัฒนาทักษะระดับพื้นฐานสู่พฤติกรรม
ระดับสูงของ บลูม (Bloom)โดยการเรียนรู้
พ้ืนฐานเร่ิมจาก... 
      1. การจํา: ความสามารถระลึกหรือจดจํา
ข้อมูล 
      2. ความเข้าใจ: ความสามารถอธิบาย
ความคิดหรือความคิดรวบยอด 
      3. การนําไปใช้: ความสามารถนําข้อมูลไป
ใช้ในสถานการณ์ใหม่ไปจากเดิม     
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 

 

แนวคิดทฤษฎี หลักการตามแนวพุทธ แนวคิดทฤษฎี หลักการท่ีเปน็สากล 
1. อธิศลีสิกขา (ศลี) เป็นข้อปฏิบัติสําหรับฝึกอบรม
ทางด้านความประพฤติ เพ่ือให้ดํารงตนด้วยดีใน
สังคม รักษาระเบียบวินัย ปฏิบัติหน้าที่และความ
รับผิดชอบให้ถูกต้อง 
     2. อธิจิตตสิกขา (สมาธิ) เป็นข้อปฏิบัติสําหรับ
ฝึกอบรมจิตใจเพ่ือให้เกิดคุณธรรม เพ่ือให้มจีิตใจ
เข้มแข็ง (สมาธิ) สงบ ต้ังมั่น 
แน่วแน่ พร้อมปฏิบัติงานอย่างได้ผลโดยเฉพาะการ
ใช้ปัญญา 
     3. อธิปัญญาสิกขา (ปัญญา) เป็นข้อปฏิบัติ
สําหรับฝึกอบรมปัญญาเพื่อให้เกิดความรู้แจ้งเกิด
ความรู้ ความเข้าใจ สิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง 
จนถึงความหลุดพ้น 
 

หลักอริยสัจ4 
    อริยสัจ 4 เป็นหลักธรรมสาํคัญที่ใช้เป็นวิธีการ
หรือแนวทางสําหรับแก้ปัญหา มีองค์ประกอบ  4 
ส่วน คือ 
     1. ทุกข์ เป็นการกําหนดปัญหา  
     2. สมุทัย เป็นการเกิดขึ้นของทุกข์ หรอืสาเหตุ
แห่งทุกข์  
     3. นิโรธ เป็นการดับทุกข์อย่างมีเป้าหมายหรือ
แนวทางที่นําไปสู่ความดับทุกข์ 
     4. มรรค เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 
หรือเป็นการดับทุกข์ ซึ่งหมายถึง อริยมรรค ซึ่งเป็น
ทางอันประเสริฐ เป็นวิถีทางแห่งความดับทุกข์ 
    หลักอิทธบิาท4 
    ธรรมที่เป็นเหตุให้ประสบความสําเร็จเป็นข้อ
ปฏิบัติที่ทําให้เกิดสมาธิ มีองค์ประกอบ 4 ประการ 
คือ 
     1. ความพอใจ (ฉันทะ) ได้แก่ ความมีใจรักใน
สิ่งที่ทํา อยากทําสิ่งน้ันให้ประสบความสําเร็จ  
    2. ความเพียร (วิริยะ) ได้แก่ ความไม่ย่อท้อต่อ
ความยากลําบาก ไม่หว่ันไหว ท้อแท้ต่ออุปสรรคและ
ความยากลําบาก  

     4. การวิเคราะห์: ความสามารถจําแนก
ความแตกต่างระหว่างส่วนต่างๆ 
      5. การสังเคราะห์: ความสามารถสามารถ
สร้างผลิตพันธ์ หรือความคิดเห็นมุมมองใหม่ๆ  
      6. การประเมินค่า: ความสามารถพิสูจน์
หรือตัดสินใจ  
 

การเรียนรู้โดยการค้นพบ ของ บรูเนอร์ 
(Bruner) 
        ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ต้อง
คํานึงถึงข้ันพัฒนาการการเรียนรู้ 3 ขั้น ดังน้ี 
     1. ผู้เรียนจะเรียนรู้และเข้าใจสิ่งแวดลอ้ม
โดยผ่านการกระทําหรือการลงมือปฏิบัติ 
(Enactive stage)      
     2. ผู้เรียนจะเรียนรู้ผ่านการมองรูปภาพหรือ
ตัวแบบ (Iconic stage) 
     3. ผู้เรียนจะเรียนรู้สิ่งต่างๆโดยผ่านระบบ
สัญลักษณ์ เช่น ภาษาพูด ภาษาเขียน และการ
จัดลําดับ (Symbolic stage) 
 

การเรียนรูส้ิ่งที่เปน็รูปธรรมและนามธรรม ตาม
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญัญา ของ Piaget 
     1. เช่ือว่า คนเราทุกคนต้ังแต่เกิด มีความ
พร้อมที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม เรียนรู้
จากการกระทํา (Action) โดยมีแนวโน้มพ้ืนฐาน
ที่ติดตัวมาต้ังแต่กําเนิด 2 ชนิด คือ การจัดและ
รวบรวม (Organization) และการปรับตัว 
(Adaptation) ดังน้ี 
           1.1 การจัดและรวบรวม 
(Organization) หมายถึง การจัดและรวบรวม
กระบวนการต่างๆ ภายในเข้าเป็นระบบอย่าง
ต่อเน่ือง เป็นระเบียบ และมกีารปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตราบที่ยังปฏิสัมพันธ์
กับสิ่งแวดล้อม 
           1.2 การปรับตัว (Adaptation) 
หมายถึง การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมเพ่ือ 
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ตาราง 4  (ต่อ) 
 
แนวคิดทฤษฎี หลักการตามแนวพุทธ แนวคิดทฤษฎี หลักการท่ีเปน็สากล 
3. ความคิดจดจ่อ (จิตตะ) ได้แก่ ความมีจติ
ผูกพันจดจ่อ เฝ้าคิดเรื่องน้ันๆ มใีจอยู่กับงาน ไม่
ปล่อยไม่ห่างไปไหน  
    4. การใชป้ัญญาพิจารณาสอบสวน
ไตร่ตรอง (วิมังสา) ได้แก่ การใช้ปัญญา
พิจารณา หมั่นใคร่ครวญ ตรวจตรา หาเหตุผล 
และตรวจสอบข้อบกพร่องในกิจ  ทีท่ํา รู้จัก
ทดลอง และคดิค้นหาทางปรับปรุง 
 
หลักพรหมวิหาร4 
    หลักพรหมวิหาร4 หมายถึง ความประพฤติที่
ประเสริฐบริสทุธ์ิ ของผู้สอนที่ปฏิบัติต่อนักเรียน 
มีองค์ประกอบ 4 ส่วน คือ 
    1. เมตตา เป็นความรัก ความปรารถนาดี       
อยากให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข  
มีจิตอันแผ่ไมตรี และคิดทําประโยชน์แก่ผู้เรียน 
    2. กรุณา เป็นความสงสาร คิดช่วยให้พ้น
ทุกข์ ใฝ่ใจในอันที่จะปลดเปลื้องบําบัดความทุกข์
ยากเดือดร้อนของนักเรียน 
    3. มุทิตา เป็นความยินดี เมื่อนักเรียนอยู่ดี มี
สุข  มีจิตใจผ่องใส ร่าเริง  เบิกบาน  อยู่เสมอ 
พลอยยินดีด้วยเมื่อนักเรียนได้ดี มีสุข เจริญงอก
งามย่ิงข้ึน 
    4. อุเบกขา เป็นความวางใจเป็นกลาง 
ปัญญาวุฒธิรรม 4 ประการ คือ 
     สัปปุริสสงัเสวะ หมายถึง การอยู่ใกล้คนดี 
ใกล้ผู้รู ้อยู่ในสิง่แวดล้อมที่ดี ครู/อาจารย์ดี       
มีข้อมูล มีสื่อทีดี่ 
     สัทธัมมัสสวนะ หมายถงึ เอาใจใส่ศึกษา 
โดยมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ดี 
       โยนิโสมนสิการ หมายถึง มีกระบวนการ
วิเคราะห์พิจารณาหาเหตุผลทีดี่และถูกต้อง 
      ธัมมานุธมัมปฏิปัตติ หมายถึง 
ความสามารถที่จะนําความรู้ไปใช้ในชีวิตได้ และ
ดําเนินชีวิตได้ถูกต้องตามธรรม  

อยู่ในสภาพสมดุล การปรับตัวประกอบด้วย
กระบวนการ 2 อย่าง คือ 
              1) การซึมซาบหรือการดูดซึม
(Assimilation) เมื่อมนุษย์มปีฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมก็จะการซึมซาบ หรือการดูดซึม
ประสบการณ์ใหม่ให้รวมเข้าอยู่ใน โครงสร้างทาง
สติปัญญา (Cognitive Structure) โดยจะมกีาร
ตีความ หรือการรับข้อมูลจากสิ่งแวดล้อม 
              2) การปรับโครงสร้างทางปัญญา 
(Accommodation) เป็นการเปลี่ยนแบบโครงสร้าง
ของเชาว์ปัญญาที่มีอยู่แล้วให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมหรือ
ประสบการณ์ใหม่ หรือเป็นการเปลี่ยนแปลง
ความคิดเดิมให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมใหม่ซึ่งเป็น
ความสามารถในการปรับโครงสร้างทางปัญญา         
 
การวิเคราะหกิ์จกรรมท่ีผู้เรยีนจะต้องมีทกัษะเปน็
พื้นฐานสู่การแก้ปัญหาต่างๆ ของ Gagne 
      1. ทฤษฎีการเรียนรู้ 8 ขัน้ตอนของ  Gagne   
มีดังน้ี 
          1.1 การจูงใจ (Motivation Phase)          
การคาดหวังของผู้เรียนเป็นแรงจูงใจในการเรียนรู้ 
          1.2 การรับรู้ตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ 
(Apprehending Phase) ผู้เรียนจะรับรู้สิ่งที่
สอดคล้องกับความต้ังใจ 
          1.3 การปรุงแต่งสิ่งที่รับรู้เป็นความจํา 
(Acquisition Phase) เพ่ือให้เกิดความจําระยะสั้น 
และระยะยาว 
           1.4 ความสามารถในการจํา (Retention 
Phase) 
           1.5 ความสามารถในการระลึกถึงสิ่งที่ได้
เรียนรู้ไปแล้ว (Recall Phase)  
           1.6 การนําไปประยุกต์ใช้กับสิ่งที่เรียนรู้ไป
แล้ว (Generalization Phase) 
           1.7 การแสดงออกพฤติกรรมที่เรยีนรู้ 
(Performance Phase)  

/ 

/
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 
แนวคิดทฤษฎี หลักการตามแนวพุทธ แนวคิดทฤษฎี หลักการท่ีเปน็สากล 
หลักภาวนา 4 
    ภาวนา 4 เป็นการพัฒนาการของนักเรียน 4 
ด้าน ได้แก่ กายภาวนา ศลีภาวนา จิตภาวนา 
และปัญญาภาวนา ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ
ไตรสิกขา แล้วคือตัวเดียวกัน คือ กายภาวนา 
และศลีภาวนา เป็นเรื่องศีล จิตภาวนา เป็นเรื่อง
สมาธปิัญญาภาวนา เป็นเรือ่งปัญญา  ในหลัก
ไตรสิกขา เพ่ือความชัดเจนในการประเมินผลการ
พัฒนานักเรียน ดังน้ี 
     1. ด้านกายภาวนา หมายถึง การพัฒนาด้าน
ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทีเ่ป็นกายภาพ หรือ
วัตถุ 
    2. ด้านศีลภาวนา หมายถึง การพัฒนา
พฤติกรรมความสัมพันธ์กับสิง่แวดล้อมทางสังคม   
    3. ด้านจิตตภาวนา หมายถึง การพัฒนาด้าน
จิตใจที่อาศัยสมาธิ เป็นตัวแกนในการฝึก และ มี
บทบาทออกมา ทางเจตจํานง  
    4. ปัญญาภาวนา หมายถึง การพัฒนาด้าน
ปัญญา ความรู้ ความคิด และการปฏิบัติ 

1.8 การแสดงผลการเรียนรู้กลับไปยังผู้เรียน (Feedback 
Phase) ผู้เรียนได้รับทราบผลเร็วจะทําให้มผีลดีและ
ประสิทธิภาพสูง 
 
การเรียนรูเ้กิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้า (S)     
กับการตอบสนอง (S) ของ Thorndike  
      1. กฎการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของ 
Thorndike มีดังน้ี 
          1.1 กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) 
หมายถึง สภาพความพร้อมหรือวุฒิภาวะของผู้เรียนทั้ง
ทางร่างกายและจิตใจ 
          1.2 กฎแห่งการฝึกหัด (Law of Exercise) 
หมายถึง การที่ผู้เรียนได้ฝึกหัดหรือกระทําซ้ําๆ บ่อยๆ 
เป็นการเน้นถูกต้องระหว่างการเช่ือมโยงและการ
ตอบสนองที่สมบูรณ ์
          1.3 กฎแห่งความพอใจ (Law of Effect) 
หมายถึง การที่อินทรีย์ได้รับความพึงพอใจจะทําให้พันธะ
หรือสิ่งเช่ือมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองมั่นคง 
ในทางกลับกัน การที่อินทรีย์ไม่ได้รับความพึงพอใจจะ
ทําให้พันธะหรือสิ่งเช่ือมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการ
ตอบสนองอ่อนกําลังลง 
การเรียนรู้จะมีความหมายแก่ผู้เรียนถ้าผูเ้รียนสามารถ
เชื่อมโยงกับสิง่ใดสิ่งหนึ่งที่ได้เรียนรู้มาก่อนของ 
Ausubel  
      1. การเรียนรู้ที่มีความหมาย เป็นการเรียนรู้            
สิ่งใหม่ที่เช่ือมโยงกับพ้ืนฐานความรู้เดิม โดยมีหลักการ
สําคัญคือ  
          1.1 การจัด การเรียงข้อมูลข่าวสารที่ต้องการ
ให้กับผู้เรียนอย่างเป็นหมวดหมู่ 
          1.2 นําเสนอกรอบ หลักการกว้างๆ ก่อนที่จะให้
เรียนรู้ในเรื่องใหม่ 
          1.3 การจัดแบ่งบทเรียนเป็นหัวข้อที่สําคัญ  
และบอกให้ทราบเก่ียวกับหัวข้อสําคัญที่เป็นความคิด 
รวบยอด จะช่วยให้การถ่ายโอนความรู้ได้ดี เพราะต้อง  
มีการค้นคว้า ทดลอง แก้ปัญหา หาคําตอบด้วยตนเอง  
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 ตาราง 4  (ต่อ) 
 
แนวคิดทฤษฎี หลักการตามแนวพุทธ แนวคิดทฤษฎี หลักการท่ีเปน็สากล 
 พัฒนาการของนักเรียนทั้ง 4 ด้าน ดังน้ี 

พัฒนาการด้านร่างกาย (Physical Development)  
พัฒนาการด้านสังคม  (Social Development)  
พัฒนาการด้านอารมณ์ (Emotional Development) 
พัฒนาการด้านสติปัญญา (Wisdom Development) 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นําแนวคิด ทฤษฎี หลักการ ที่เป็นแนวพุทธ เช่ือมโยงและ

เปรียบเทียบกับแนวคิด ทฤษฎี หลักการ ที่เป็นสากล เพ่ือให้มองเห็นถึงความสัมพันธ์สอดคล้องซึ่งกันและ
กัน ซึ่งจะเป็นสิ่งยืนยันเก่ียวกับแนวความคิดที่ผู้วิจัยได้นําเสนอในการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน และศึกษาผลการเรียนรู้ ในด้านความประพฤติของนักเรียน 
[กายภาวนา (Physical Development) และศีลภาวนา (Social Development)] จิตใจของนักเรียน 
[จิตตภาวนา (Emotional Development)] และปัญญาของนักเรียน [ปัญญาภาวนา (Wisdom 
Development)] ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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บทท่ี 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งน้ี มุ่งพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ   
เพื่อสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน ใช้วิธีการวิจัย
และพัฒนา (Research and Development) ซึ่งผู้วิจัยได้ดําเนินการดังน้ี 
 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 2. การดําเนินงานเพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
 3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 
 ประชากร เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 5 ห้องเรียน มีนักเรียน จํานวน 210 คน      
โดยจัดช้ันเรียนแบบคละความสามารถ 
 
 กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลนครนายก ภาคเรียนที่ 1           
ปีการศึกษา 2554 จํานวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน จํานวน 42 คน 
 
 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง เป็นการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling Technique)        
ที่ผู้สอนสามารถติดต่อเพ่ือสร้างเครือข่ายกันได้สะดวก ทั้งผู้บริหาร และครูผู้สอนยินดีให้ความร่วมมือ
กับผู้ วิจัยเป็นอย่างดี ผู้ วิจัยสามารถประสานงาน ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล และรวบรวม
ผลการวิจัย ซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ      
เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบันได้ 
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วิธีการดําเนนิการวิจัยเพื่อพฒันารปูแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธฯ 
 

1. วิธีการดําเนินการวิจัย มีวิธีการดําเนินการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังน้ี 
 

  ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ผู้วิจัยดําเนินการเพ่ือสร้างกรอบในการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน ดังน้ี 
  1.1  ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับบริบท ปรัชญา เป้าหมายของโรงเรียน หลักสูตรและ
สภาพการจัด การเรียนการสอนสาระการเรียนรู้ต่างๆ และหลักพุทธธรรมที่เช่ือมโยงกับการจัดการเรียน
การสอน โดยศึกษาเก่ียวกับปรัชญา เป้าหมายการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เพ่ือให้ทราบถึง
คุณภาพผู้เรียน สภาพและปัญหาอุปสรรคการเรียนการสอน เอกสารที่ใช้ประกอบการสอน กิจกรรม 
การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการกําหนดองค์ประกอบและจุดเน้นของ
กระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ 
  1.2  ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ แนวคิดพ้ืนฐาน
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน 
 

 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ผู้วิจัยได้สร้างรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่ง
สังคมไทยยุคปัจจุบัน โดยการสังเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน จากข้ันตอนที่ 1 ตรวจสอบรูปแบบการจัด  
การเรียนการสอนแบบบูรณาการ ตามแนวพุทธฯ และเครื่องมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

 ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้ในชั้นเรียน ผู้วิจัยประสานงานกับบุคคลที่เก่ียวข้อง และทําความ
เข้าใจ ช้ีแจงวัตถุประสงค์ วิธีการจัดการเรียนการสอน และรายละเอียดต่างๆ กับครูผู้สอนโดยนํา
แผนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน ให้ครูไปทดลองใช้เบ้ืองต้น เพ่ือหาข้อบกพร่องเก่ียวกับ
เวลา สถานการณ์ ลักษณะกิจกรรม และเน้ือหาว่ามีความเหมาะเพียงใด เพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้
เหมาะสม (Reflect) และนําแผนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธฯ ไปให้
ครูผู้สอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 (ผู้วิจัยร่วม) โรงเรียนอนุบาลนครนายก ทดลองใช้จริงในช้ันเรียน 
 
 ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลและปรับปรุง ผู้วิจัยนําผลที่ได้จากการทดลองใช้ มาพิจารณาปรับปรุง 
เพ่ือพัฒนาให้ได้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน และจัดทําคู่มือการใช้รูปแบบการจัด  
การเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในบริบท
แห่งสังคมไทยยุคปัจจุบันที่มีประสิทธิภาพ 
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ขั้นตอนที่ 5 การเผยแพร่รูปแบบ ผู้วิจัยเผยแพร่รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ  
บูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทย      
ยุคปัจจุบัน โดยการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ครูผู้สอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

 
ในขั้นน้ี ดําเนินการโดยการเผยแพร่รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนว

พุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน โดยการจัด 
การอบรมปฏิบัติการให้แก่ครูครูผู้สอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จํานวน 2 เรื่อง ดังน้ี 

 
 5.1 การอบรมความรู้พ้ืนฐานในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวพุทธ 

5.2 การอบรมการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล     
ตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน  

 
 จากการดําเนินงานการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ 
เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน แสดงเป็น
ภาพประกอบ 17 ดังน้ี 
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      ภาพประกอบ 17 การดําเนินการวิจัยพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
                ตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทย 
                ยุคปัจจุบัน  

ขั้นตอนที่ 2 
การพัฒนานวัตกรรม 
การเรียนการสอน 

ขั้นตอนที่ 1 
การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน 

ขั้นตอนที่ 3 
การทดลองใช้ในชั้นเรียน 

ขั้นตอนที่ 4 
การประเมินผลและปรับปรุง 
 

        ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับหลักสูตรและสภาพการจัดการเรียนการสอน    
แบบบูรณาการในปัจจุบัน และหลักพุทธธรรมท่ีเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอน 
เอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ แนวคิดพ้ืนฐาน การจัด 
การเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน  

           สร้างรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ            
เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน   
ตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

 

1. ศึกษาปัญหาและรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน   
2. วางแผนและกําหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน 
3. สร้างแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวพุทธ  
4. ทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
5. ประเมินผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวพุทธ 
 

        ตรวจสอบรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ  
เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ และเคร่ืองมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
        

        ผู้วิจัยประสานงานกับบคุคลที่เก่ียวข้อง และทําความเขา้ใจ ชี้แจงวัตถปุระสงค์ 
วิธีการจัดการเรียนการสอน และรายละเอียดต่างๆ กับครูผู้สอน 
       ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ         
เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

 

1. เตรียมผู้สอนและผู้เรียน   2.  ดําเนินการทดลองนําร่อง (Try-out) 
                 3.  ปรับปรุงแก้ไข              4.  ทดลองใช้จริง 
       

          ประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ       
ตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทย
ยุคปัจจุบัน  เปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนด้านกาย (กายภาวนา) พฤติกรรมการเรียนด้าน
ทักษะทางสังคม (ศีลภาวนา) พฤติกรรมการเรียนด้านจิตใจ (จิตภาวนา)ระหว่างการใช้รูปแบบฯ 
และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ปญัญาภาวนา) ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการจัด  
การเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบันของนักเรียน 

ได้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ                          
เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน      

ขั้นตอนที่ 5 
เผยแพร่รูปแบบ              
การจัดการเรียนการสอนฯ 

เผยแพร่รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ                   
เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน 
โดยการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ครูผู้สอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน         
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 รายละเอียดของการการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ 
เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน มี 5 ขั้นตอน ได้แก่ 
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ขั้นตอนที่ 3 
การทดลองใช้ในช้ันเรียน ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลและปรับปรุง และขั้นตอนที่ 5 การเผยแพร่
รูปแบบฯ ดังรายละเอียด ดังน้ี 
 
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพืน้ฐาน 
 
 การดําเนินการในขั้นตอนน้ี เป็นการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานต่างๆ ที่จําเป็น เพ่ือเป็นการสร้าง
กรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อน
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น      
2 ส่วน ดังน้ี 
 
 1. ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักสูตรและสภาพการจัดการเรียนการสอนปัจจุบันเป็นการ
วิเคราะห์ปัญหา (Problem analysis) หรือการประเมินความต้องการจําเป็น (Needs assessment) 
วิเคราะห์ผู้เรียนและแหล่งเรียนรู้ ซึ่งผู้วิจัยได้ทําการศึกษาโดยอาศัยหลักการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ภายในของหลักสูตรตามวิธีการของ Gow (สงัด อุทรานันท์, 2532: 155-157; อ้างถึง Gow, 1977) 
ซึ่งมีขั้นตอน ดังน้ี 
 
      1.1 วิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตร พิจารณาความสอดคล้องระหว่างปรัชญา จุดประสงค์ของ
หลักสูตร บทเรียน เพ่ือนําไปสู่เป้าหมายการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ตามแนวพุทธ 
 
      1.2  ศึกษาสภาพการเรียนการสอน โดยพิจารณาผู้สอน สภาพผู้เรียน วิธีการเรียนการ
สอนสาระการเรียนรู้ต่างๆ แบบบูรณาการ ในระดับช้ันประถมศึกษา 
 
      1.3  ศึกษาโอกาสการเรียนรู้ โดยพิจารณาความเหมาะสมของเน้ือหาสาระในสาระการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ จากเอกสาร ตํารา แบบเรียนที่เก่ียวข้อง และพ้ืนฐานการเรียนรู้ในหัวข้อ 
“มหัศจรรย์ในตัวฉัน, สร้างสรรค์สิ่งดีในครอบครัว, ล้อมรั้วสังคม” เพ่ือวิเคราะห์เน้ือหาสาระให้
สมบูรณ์ 
      1.4  วิเคราะห์ผู้เรียน การได้มีโอกาสรับแรงเสริม การกําหนด วางแผนการเรียนของตน 
และการประเมินผลตนเอง ตลอดจนความหลากหลายของรูปแบบ วิธีการ และกลวิธีในการสอน      
ตามแนวพุทธ 
 
  แหล่งข้อมูล เพ่ือศึกษาในหัวข้อ 1.1 และ 1.3 ผู้วิจัยวิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตร และ
โอกาสการเรียนรู้ จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เอกสาร ตํารา แบบเรียนที่เก่ียวข้องกับเน้ือหา 
“มหัศจรรย์ในตัวฉัน, สร้างสรรค์สิ่งดีในครอบครัว, ล้อมรั้วสังคม” ส่วนข้อมูลเก่ียวกับสภาพการเรียน
การสอน และสิ่งเร้า ในหัวข้อ 1.2 และ 1.4 ผู้วิจัยศึกษาจากแหล่งข้อมูลและหลักฐานต่อไปนี้  
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  แบบรายงานการประเมินคุณภาพโรงเรียน แบบรายงานตนเองของโรงเรียน (Self study 
report) แบบรายงานประจําปีของโรงเรียน แผนปฏิบัติการประจําปีของโรงเรียน ธรรมนูญโรงเรียน 
แผนระยะยาว 5 ปี ของโรงเรียน มาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน รายงานการ
ประเมินผลโครงการ แบบสรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ คู่มือครูและคู่มือ
นักเรียน แหล่งเรียนรู้ สมุดประจําตัวผู้เรียน แฟ้มสะสมงานของผู้สอนและผู้เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ 
 
 2.  ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ และแนวคิดพ้ืนฐานเพ่ือ
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน ผู้วิจัยได้ดําเนินการศึกษาข้อมูล  
 
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 
 
 การสร้างรูปแบบการจัดการเรียนการสอน (ฉบับร่าง) โดยการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานแนวคิด
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน มาเป็นกรอบในการกําหนดรูปแบบการจัดการเรียน    
การสอน ดังต่อไปนี้ 
 1.  การศึกษาปัญหาและรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน 
      วิธีดําเนินการ ได้แก่ การศึกษาเอกสาร ตํารา บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ 
การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนแบบบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนตามแนวพุทธ สํารวจ
สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
 2.  การวางแผนและกําหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน 
      วิธีดําเนินการ ได้แก่ วิเคราะห์องค์ประกอบที่เหมาะสมของกระบวนการจัดการเรียน  
การสอนที่พัฒนาข้ึนโดยนักการศึกษาไทย ตามแนวพุทธธรรม 4 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบการเรียน   
การสอนแบบอริยสัจ โดย สาโรช (2515) รูปแบบการเรียนการสอนทักษะกระบวนการเผชิญ
สถานการณ์และรูปแบบการเรียนการสอนโดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ โดย สุมน  อมรวิวัฒน์ 
(2544) เทคนิคการเรียนการสอนแบบอารยวิถี โดย วีรยุทธ วิเชียรโชติ (2548) และการจัดการเรียน
การสอนแบบพุทธะ โดย กิตติชัย สุธาสิโนบล (2553) มาใช้กําหนดองค์ประกอบ ในการจัดการเรียน
การสอน ประกอบด้วย การนําความรู้ความเข้าใจในสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระ การเรียนรู้ต่างๆ เข้ามา
เช่ือมโยงกับหลักพุทธธรรม เพ่ือให้นักเรียนมุ่งศึกษา แก้ปัญหา หรือแสวงหาความรู้อย่างเป็นองค์รวม 
โดยผู้สอนจัดการสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ (ปรโตโฆสะ) ที่เป็นกัลยาณมิตรเอ้ือในการพัฒนา
นักเรียนอย่างรอบด้าน  ด้วยวิถีวัฒนธรรมแสวงปัญญา ทั้งน้ีการพัฒนานักเรียนดังกล่าวจัดผ่านระบบ
ไตรสิกขา ซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน ได้กําหนดข้ันตอนการจัดการเรียนการ
สอนที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึนไว้เป็น 7 ขั้น คือ  ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างศรัทธาและเสนอปัญหาข้อสงสัย ขั้นที่ 2    
ขั้นสังเกต ขั้นที่ 3 ขั้นสัมผัส ขั้นที่ 4 ขั้นสํารวจ ขั้นที่ 5 ขั้นสืบค้น ขั้นที่ 6 ขั้นสั่งสมปัญญาและ       
ลงข้อสรุป ขั้นที่ 7 ขั้นประเมินผลและประยุกต์ใช้  ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับแนวคิด ทฤษฎี หลักการ
ตามแนวพุทธ และแนวคิด ทฤษฎี หลักการ ที่เป็นสากล ดังแสดงไว้ในภาพประกอบ 18 ดังน้ี 
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ขั้นตอน 
การจัดการเรียนการสอน 

แนวคิด ทฤษฎี หลักการ 
ตามแนววิถีพทุธ 

แนวคิด ทฤษฎี หลักการ 
ที่เปน็สากล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 18  แสดงการเปรียบเทียบขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ  

  เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน 
  กับแนวคิด ทฤษฎี หลักการตามแนววิถีพุทธ และแนวคิด ทฤษฎี หลักการที่เป็นสากล 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การเรียนรู้สิ่งที่เป็นรูปธรรมและ 
นามธรรม ของ  เพียร์เจ (Piaget) 
 
การเรียนรู้โดยการค้นพบ 
ของ บรูเนอร์ (Bruner) 
 
การพัฒนาทักษะระดับพ้ืนฐานสู่ 
พฤติกรรมระดับสูง ของ บลูม 
 (Bloom) 
 
การวิเคราะห์กิจกรรมทีผู่้เรียน 
จะต้องมีทักษะเป็นพ้ืนฐานสู่การ 
แก้ปัญหาต่างๆ ของ กาเย่ (Gagne) 
 
การเรียนรู้เกิดจากการเช่ือมโยง 
ระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง 
ของ ธอร์นไดค์ (Thorndike) 
 
การเรียนรู้โดยการเสริมแรง 
ของ สกินเนอร์ (Skinner) 
 
การเรียนรู้จะมีความหมายแก่ผู้เรียน 
ถ้าผู้เรียนสามารถเช่ือมโยงกับสิ่งใด 
สิ่งหนึ่งที่ได้เรียนรู้มาก่อน 

ขั้นที่ 1 
ขั้นสร้างศรัทธาและ
เสนอปัญหาขอ้สงสัย  

ขั้นที่ 2 
ขั้นสังเกต 

ขั้นที่ 5 
ขั้นสืบค้น 

 

ขั้นที่ 4           
ขั้นสํารวจ 

ขั้นที่ 3 
ขั้นสัมผสั 

 

 
 
 
 
 
 
 

ปรโตโฆสะ  
(หลักกัลยาณมติร) 
หลักโยนิโสมนสิการ 

หลักไตรสิกขา 
หลักอริยสัจ4 
หลักอิทธิบาท4 

หลักพรหมวิหาร4 
หลักภาวนา4 

 
 
 
 
 

ขั้นที่ 6 
ขั้นสั่งสมปัญญา และ

ลงข้อสรุป 
 

ขั้นที่ 7 
ขั้นประเมินผลและ

ประยุกต์ใช้ 
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  โดยในแต่ละขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้วิจัยเช่ือมโยงแนวคิดพ้ืนฐาน
ทฤษฎีการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้จะเน้นการจัดสภาพแวดล้อม และบรรยากาศ 
(ปรโตโฆสะ) ที่เป็นกัลยาณมิตรเอ้ือต่อการพัฒนานักเรียนรอบด้านการจัดการเรียนรู้ตามวิถีวัฒนธรรม
แสวงปัญญา ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดลักษณะของปัญญาวุฒิธรรม  การพัฒนานักเรียนโดยเช่ือมโยง
หลักพุทธธรรมแบบองค์รวม ผ่านกระบวนการไตรสิกขาการเรียนรู้ส่งเสริมศักยภาพในการคิดและ
แก้ปัญหาท่ีแยบคาย ตามหลักโยนิโสมนสิการ และหลักอริยสัจ 4 การเรียนรู้อย่างมีความสุขโดย
ครูผู้สอนมีลักษณะของผู้มีพรหมวิหาร4 เพ่ือให้นักเรียนเกิดศรัทธาในการ ดําเนินงานต่างๆ ได้ประสบ
ความสําเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย ตามหลักอิทธิบาท 4 ตลอดจนการประเมินผลตามสภาพจริงด้วย
วิธีการที่หลากหลาย ครอบคลุมตามหลักภาวนา 4 (พัฒนาการด้านกาย, พัฒนาการด้านสังคม, 
พัฒนาการด้านจิตใจ และพัฒนาการด้านปัญญา)โดยมีจุดเน้นเพ่ือพัฒนานักเรียนต่อเน่ือง ภายใต้
ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนววิถีพุทธ ทฤษฎีการเรียนรู้แบบแก้ปัญหาตามแนวอริยสัจ ทฤษฏีการเรียนรู้
แบบสร้างเสริมความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) หลักการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดแก้ปัญหาที่
แยบคาย ตามหลักโยนิโสมนสิการ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธธรรม ซึ่งสามารถ
นําเสนอขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อน
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน 
 

 3.  การสร้างแผนการจัดการเรียนการสอน 
 

      วิธีดําเนินการ ได้แก่ การสร้างแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อน
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ในการ
ผสมผสานความเหมาะสมของหน่วยการเรียนรู้ที่เช่ือมโยงหลักพุทธธรรม ผู้วิจัยได้รวบรวมความ
คิดเห็นจากผู้ชํานาญการในด้านเน้ือหา และผู้สอนที่มีประสบการณ์การสอน จํานวน 5 ท่าน          
หาข้อสรุปในการเช่ือมโยงหลักพุทธธรรมกับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ 
เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน โดยนัดหมายประชุม 
เพ่ือปรึกษาความคิดเห็น ตรวจสอบคุณภาพ ปรับปรุงแก้ไข มีลําดับขั้นตอนในการดําเนินการ
ดังต่อไปนี้ 
      3.1 ศึกษาหลักสูตร และเอกสารประกอบหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรกลุ่มสาระต่างๆ ทั้ง 8 กลุ่มสาระ คู่มือการวัดผลประเมินผล
เพ่ือพิจารณาขอบข่ายที่กําหนดไว้ในหลักสูตร และการเช่ือมโยงหลักพุทธธรรม 
      3.2  กําหนดกระบวนการเรียนการสอน ได้แก่ กําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง             
จัดเรียงลําดับความคิด เพ่ือเป็นกรอบเน้ือหาในแต่ละหน่วยการเรียน เวลาที่ใช้ กิจกรรม สื่อ และ
แนวทางในการประเมิน ตลอดจนการเรียงลําดับขององค์ประกอบ และความสอดคล้องระหว่าง
องค์ประกอบต่างๆ เพ่ือหาทางให้เกิดความผสมผสานกัน 
      3.3  กําหนดรายละเอียดของเน้ือหาที่ใช้สอน โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็นหน่วยการเรียนรู้ 
ในการเรียนการสอน เน้ือหาแต่ละหน่วยจะดําเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน ซึ่งแต่
ละหน่วยอาจใช้เวลาจัดกิจกรรมแตกต่างกันตามความเหมาะสม 
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      3.4  การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผล โดยสังเคราะห์และ
รวบรวมแนวคิดหลักการของ พระพรหมคุณาภรณ์ (2547) ดังนี้ 
   3.4.1  จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้ เ รียนเป็นสําคัญ ให้ผู้ เ รียนมีส่วนร่วม 
ในกระบวนการเรียนการสอนทุกด้าน โดยเช่ือมหลักพุทธธรรม ซึ่งประกอบด้วย หลักกัลยาณมิตร   
พรหมวิหาร4 หลักโยนิโสมนสิการ หลักไตรสิกขา หลักอริยสัจ4 และหลักอิทธิบาท4 มาเป็นแนวทาง
เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมุ่งศึกษา แก้ปัญหา หรือแสวงหาความรู้อย่างเป็นองค์รวม  ในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     
ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน 
   3.4.2  เช่ือมโยงเน้ือหาสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระและหลักพุทธธรรมเข้าด้วยกัน
อย่างเป็นองค์รวม ตามแนววิถีพุทธ 
   3.4.3  เน้นกระบวนการควบคู่ไปกับผลงาน โดยเรียนรู้อย่างมีความสุข และ 
มีความหมาย 
   3.4.4  สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีเหตุผล 
   3.4.5  กิจกรรมส่งเสริมบรรยากาศในช้ันเรียน ปลูกฝังการคิดแก้ไขปัญหาโดยใช้
ปัญญา มีความยืดหยุ่นในการใช้วิธีการ 
      3.5  การจัดลําดับความสัมพันธ์ของเน้ือหาในแผนการจัดการเรียนการสอน ผู้วิจัยได้จัดใน
รูปแบบของหน่วยการเรียน ซึ่งมีส่วนประกอบ คือ หัวเรื่อง (Theme), ระดับช้ัน, ใช้เวลาการจัด
กิจกรรมประมาณ, ผังวิเคราะห์สาระการเรียนรู้,มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด,สาระสําคัญ, สาระการ
เรียนรู้, สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน, คุณลักษณะอันพึงประสงค์, ช้ินงาน/ภาระงาน, การวัดผล
ประเมินผลช้ินงาน, การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน, สื่อการเรียนการสอน, การวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้, บันทึกหลังสอน 
 
   การปรับปรุงรูปแบบฯ ครั้งที่ 1 เป็นการตรวจสอบแผนการจัดการเรียนการสอน  
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งผู้วิจัยนํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นเสนอกับผู้ทรงคุณวุฒิได้
พิจารณาเห็นชอบ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนการสอน (ฉบับร่าง) ซึ่งประกอบด้วยหลักการและเหตุผล 
จุดมุ่งหมาย โครงสร้าง เน้ือหา หน่วยการเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน เครื่องมือประเมินผล โดย
นําไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับมหาบัณฑิตและมีประสบการณ์เกี่ยวกับด้าน    
การเรียนการสอน และด้านพุทธธรรม ไม่น้อยกว่า 5 ปี และสามารถให้ความร่วมมือกับผู้วิจัย จํานวน 
5 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาและประเมินความสอดคล้อง เพ่ือปรับปรุงแก้ไขรูปแบบ      
การเรียนการสอนฯ ครั้งที่ 1  
 
 4.  การปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอน 
 
      วิธีดําเนินการ ผู้วิจัยทําการศึกษาวิเคราะห์การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตาม
แนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบันที่สามารถ
เอ้ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ เน้นการมีส่วนร่วมในการเรียน ใช้กลวิธีการจัด
กิจกรรมท่ีหลากหลายที่เช่ือมโยงกับหลักไตรสิกขา ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน ตามข้ันตอน
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การจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อน
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน ซึ่งผู้วิจัยออกแบบขึ้น  7 ขั้นตอน
ดังน้ี ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างศรัทธาและเสนอปัญหาข้อสงสัย ขั้นที่ 2 ขั้นสังเกต ขั้นที่ 3 ขั้นสัมผัส ขั้นที่ 4    
ขั้นสํารวจ ขั้นที่ 5 ขั้นสืบค้น ขั้นที่ 6 ขั้นสั่งสมปัญญา และขั้นที่ 7 ขั้นประเมินผลและประยุกต์ใช้  
 
 5.  การประเมินผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ 
เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน 
 
      วิธีดําเนินการ ผู้วิจัยศึกษาเทคนิคการประเมินผล การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน เพ่ือให้
การประเมินผลสอดคล้องต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้มากท่ีสุด เมื่อผู้เรียนได้ผ่านการ
เรียนรู้ไปแล้ว โดยใช้การประเมินผลตามสภาพจริง ตามหลักภาวนา 4 ได้แก่ กายภาวนา (Physical 
Development) ศีลภาวนา (Social Development) จิตตภาวนา (Emotional Development) 
ปัญญาภาวนา (Wisdom Development)  
 
ขั้นตอนที่ 3  การทดลองใช้ในชัน้เรยีน 
 
 วัตถุประสงค์ของการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ 
เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน ในขั้นน้ีเพ่ือพิจารณา
ขั้นตอนกิจกรรม การวัดผลและการประเมินผลการเรียน  ปัญหาข้อขัดข้องและอุปสรรค การทดลอง
หาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น โดยใช้แบบแผนการวิจัย        
One-group pretest-posttest design ดังน้ี  
 
                    O1 x O2 
 
 เมื่อ  O1  หมายถึง  การวัดผู้เรียนก่อนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบฯ 
        O2  หมายถึง  การวัดผู้เรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบฯ 
        X   หมายถึง  การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบฯ กับกลุ่มตัวอย่าง 
 
 การนํารูปแบบการจัดการเรียนการสอน ไปใช้มีขั้นตอนดังน้ี 
 
 1.  การทดลองใช้ในช้ันเรียน 
 
       วิธีดําเนินการ ผู้วิจัยจะทดลองใช้แผนการจัดการเรียนการสอนที่ได้ปรับจากการประเมิน
ของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว โดยดําเนินการตามกระบวนการการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนว
พุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน ได้พัฒนาขึ้นกับ
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นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลนครนายก จังหวัดนครนายก ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือ
ตรวจสอบประสิทธิภาพความเป็นไปได้ในการนําไปใช้จริง จํานวน 3 ครั้ง และแต่ละคร้ังได้เปลี่ยนกลุ่ม
ผู้เรียนแบบสุ่มไม่ซ้ําคนเดิม ดังน้ี 
 
  ครั้งที่ 1 การทดลองหนึ่งต่อหน่ึง เพ่ือพิจารณาความเข้าใจในการสื่อสารตามต้นแบบ 
ลําดับขั้นตอนปัญหาข้อขัดข้อง โดยคัดเลือกผู้เรียน จํานวน 3 คน ที่มีระดับผลการเรียนดี  ปานกลาง  
และตํ่า มาทดลองเรียนตามต้นแบบ จากน้ันนําข้อคิดที่ได้จากการทดลองมาปรับปรุงขั้นตอนกิจกรรม 
ระยะเวลาที่ใช้สอนให้เหมาะสม 
 
  ครั้งที่ 2 การทดลองกลุ่มย่อย เป็นการทดลองกับนักเรียน จํานวน 15 คน ที่มีผลการ
เรียน  คละกัน เพ่ือพิจารณากระบวนการสอน ปัญหาอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดระยะเวลาที่ใช้
สอน จากน้ันนําข้อมูลมาปรับปรุงแผนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือ
สะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน ให้มีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น 
 
  ครั้งท่ี 3 การทดลองนําร่องภาคสนาม ดําเนินการสอนในช้ันเรียน โดยใช้การจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่ง
สังคมไทยยุคปัจจุบันที่พัฒนาขึ้นกับกลุ่มนักเรียน จํานวน 1 ห้องเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
พิจารณาความสอดคล้องของเนื้อหา และการลําดับขั้นตอนกิจกรรม การวัดและประเมินผลการเรียน 
และแบบประเมินต่างๆ ในสภาพจริง 
 
  นําข้อมูลที่ได้ มาปรับปรุงรูปแบบฯ ครั้งที่ 2 โดยเฉพาะปรับปรุงในเร่ืองกระบวนการเรียน
การสอน เพ่ือตรวจสอบวิธีการจัดการเรียนการสอน และการแก้ปัญหาในช้ันเรียน และใช้จริงกับกลุ่ม
ตัวอย่างต่อไป 
 
 2.  การปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอน 
 
              วิธีดําเนินการ ผู้วิจัยได้ดําเนินการสอนตามกระบวนการเรียนการสอน ที่ได้พัฒนาขึ้น   
ในห้องเรียน โดยดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน ที่ได้
ผ่านกระบวนการสร้าง สอนและปรับแก้ในสถานการณ์ทดลองใช้เบ้ืองต้น โดยมีขั้นตอน ดังน้ี 
       2.1 ทําหนังสือจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึงผู้ อํานวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนอนุบาลนครนายก เพ่ือขออนุญาตในการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุค
ปัจจุบัน โดยเก็บข้อมูลกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 ซึ่งครอบคลุมเน้ือหา
สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ที่ได้วิเคราะห์ในหน่วยบูรณาการตามเนื้อหาสาระที่สถานศึกษาได้
กําหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนครนายก 
 



98 

      2.2  ศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง         
โดยศึกษาเกี่ยวกับเพศ ระดับผลการเรียนสาระการเรียนรู้ต่างๆ ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ในภาคเรียนที่ผ่านมา
จากฐาน ข้อมูลงานทะเบียนโรงเรียน และศึกษาความคาดหวัง ความต้องการของนักเรียน ตลอดจน
สร้างปฏิสัมพันธ์ ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนและผู้สอน ในการจัดปฐมนิเทศการเรียนรู้ 
     2.3  ผู้วิจัยร่วม ซึ่งเป็นครูผู้สอนทั้ง 8 กลุ่มสาระในโรงเรียนที่ทําการวิจัย ซึ่งผู้วิจัยได้ทํา
การอบรมให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการบันทึกพฤติกรรม การแปลผล และการสรุปผลการบันทึก
กิจกรรม และทดลองให้ผู้ช่วยผู้วิจัยฝึกบันทึกพฤติกรรมของผู้เรียนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่ม
ทดลองก่อนดําเนินการทดลอง โดยบันทึกพฤติกรรมการเรียนด้านกาย (กายภาวนา) พฤติกรรมการ
เรียนด้านทักษะทางสังคม (ศีลภาวนา) และพฤติกรรมการเรียนด้านจิตใจ (จิตตภาวนา) ของผู้เรียน
ระหว่างการจัดการเรียนการสอน 
       2.4  ผู้วิจัยและผู้วิจัยร่วม ได้ดําเนินการทดลองระหว่างเดือนมิถุนายน 2554 ถึง  
เดือนสิงหาคม 2554 โดยผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย คือ ผู้สอนในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และผู้เรียนได้ทํา
ความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรู้ และทําการวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน (ปัญญาภาวนา) ก่อนดําเนินการทดลอง ส่วนพฤติกรรมการเรียนด้านกาย    
(กายภาวนา) พฤติกรรมการเรียนด้านทักษะทางสังคม (ศีลภาวนา) และพฤติกรรมการเรียนด้านจิตใจ 
(จิตตภาวนา) เก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่มีกิจกรรมการเรียนการสอน พร้อมทั้งบันทึกผลการ
สอนทุกครั้ง 
      2.5  หลังจากสอนจบในแต่ละหน่วยการเรียน ผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย คือ ผู้สอนในระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 และผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพ่ือเสนอแนวทางในการ
แก้ปัญหา ตรวจสอบการทํางาน ของผู้เรียน จากแฟ้มผลงาน อ่านบันทึกการเรียนรู้ของผู้เรียน และ
บันทึกการสอนของผู้สอน แล้วให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในการสอนคร้ังต่อไป 
      2.6  ผู้วิจัย และผู้วิจัยร่วมได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการเรียนด้านกาย   
(กายภาวนา) ทักษะทางสังคม (ศีลภาวนา) พฤติกรรมการเรียนด้านจิตใจ (จิตตภาวนา) ทุกครั้งที่จัด 
การเรียนการสอน ส่วนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ปัญญาภาวนา) ผู้วิจัยทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
ของแต่ละหน่วย และก่อนและหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ตามแนว
พุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน ในภาพรวม 
      2.7  การปรับปรุงการเรียนการสอน ได้จากการนําผลการวิเคราะห์ข้อมูล คะแนนร่องรอย
การเรียนรู้ที่เป็นผลงานรายบุคคลและผลงานของกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรม บันทึกการเรียนรู้ของ
นักเรียน และแบบบันทึกการสอนของครู 
 
ขั้นตอนที่ 4  การประเมินผลและปรับปรงุ 
 
 การดําเนินการ ผู้วิจัยได้ประเมินผลรวมของทุกขั้นตอน เพ่ือรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ สําหรับนําไปปรับปรุงในส่วนที่ยังบกพร่อง เพ่ือให้ได้รูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน ฉบับสมบูรณ์ ซึ่งผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ดังน้ี 
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 1.  การประมวลผลข้อมูลเชิงปรมิาณ ผู้วิจัยดําเนินการดังน้ี 
       1.1 นําคะแนนทดสอบจากแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมา
เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียระหว่างหน่วย และก่อนและหลังการทดลองใช้รูปแบบ 
       1.2 นําข้อมูลที่ได้จากแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนด้านกายภาวนา   
ศีลภาวนา และจิตตภาวนาของนักเรียน มาหาค่าร้อยละ และเปรียบเทียบพฤติกรรมที่พึงประสงค์ครั้ง
แรกและครั้งสุดท้ายของการเรียนรู้ในแต่ละหน่วย ระหว่างการทดลองใช้รูปแบบ 
 
 2.  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นข้อมูลจากการป้อนกลับของการใช้รูปแบบ 
การจัดการเรียนการสอน ที่สะท้อนผลการปฏิบัติการเรียนการสอนทั้งของผู้เรียนและผู้สอน นํามา
วิเคราะห์อภิปรายหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาขั้นตอนการสอน โดยใช้ข้อมูลจากการสังเกต
พฤติกรรมและบรรยากาศการเรียนการสอน ข้อมูลที ่ได้จากการบันทึกการเรียนของผู ้เรียน  
การบันทึกการสอนของครู และนํามาวิเคราะห์ด้วยวิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis)  
เพ่ือนําข้อมูลที่ได้ไปประเมินผลการปฏิบัติและนําไปใช้ในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน สําหรับการตรวจสอบข้อมูล ความน่าเช่ือถือของข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้วิธีการตรวจสอบ
ข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) ซึ่งมีวิธีการ ดังน้ี (สุภางค์  จันทวานิช, 2540: 129-130) 
       2.1 การตรวจสอบข้อมูล (Data triangulation) โดยพิจารณาตรวจสอบแหล่งข้อมูล 
เช่น ถ้าข้อมูลต่างเวลา ต่างสถานที่ หรือบุคคลท่ีให้ข้อมูลเปลี่ยนไป ข้อมูลจะเหมือนเดิมหรือไม่     
เพ่ือพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ได้มาถูกต้อง 
       2.2 การตรวจสอบด้านผู้สังเกต (Investigator triangulation) ให้มีบุคคลท่ีสังเกต
หลายคน ทั้งผูวิ้จัยและผู้ช่วยผู้วิจัย เพ่ือตรวจสอบว่าผู้สังเกตแต่ละคนได้ข้อมูลต่างกันอย่างไร 
       2.3 การตรวจสอบวิธีการรวบรวมข้อมูล (Methodology triangulation) ใช้วิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายวิธีเพ่ือรวบรวมข้อมูลในเรื่องเดียวกัน 
 
 สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลน้ัน ใช้ 3 วิธี ดังน้ี 
 การจําแนกประเภทข้อมูล (Typological analysis) จําแนกตามลักษณะของข้อมูลแล้ว
พิจารณาความสัมพันธ์ของข้อมูล 
 การเปรียบเทียบข้อมูล (Constant comparison) จากข้อมูลที่ ได้ผู้วิจัยนํามาเปรียบเทียบ 
เพ่ือหาความเหมือนและความแตกต่างของข้อมูล 
 การสร้างข้อสรุป (Analysis induction) การสร้างข้อสรุปน้ัน ผู้วิจัยสร้างข้อสรุปจากข้อมูล 
ที่จําแนกประเภท และข้อมูลที่ได้เปรียบเทียบแล้ว 
 
ขั้นตอนที่ 5 การเผยแพรรู่ปแบบ  
 

ผู้วิจัยเผยแพร่รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อน
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน โดยการจัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการแก่ครูผู้สอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
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ในขั้นน้ี ดําเนินการโดยการเผยแพร่รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนว
พุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน โดยการจัดการ
อบรมปฏิบัติการให้แก่ครูครูผู้สอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 2 เรื่อง ดังน้ี 

 
 5.1 การอบรมความรู้พ้ืนฐานในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวพุทธ 

5.2 การอบรมการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผลตาม
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน  

 
 จากรายละเอียดของการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ 
เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน สรุปเป็น
ภาพประกอบ 19 ได้ดังน้ี 
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ภาพประกอบ 19  การดําเนินการวิจัยพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

ตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน  
 

ขั้นตอนที่ 2 
การพัฒนานวัตกรรม 
การเรียนการสอน 

ขั้นตอนที่ 1 
การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน 

ขั้นตอนที่ 3 
การทดลองใช้ในชั้นเรียน 

ขั้นตอนที่ 4 
การประเมินผลและปรับปรุง 
 

        ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับหลักสูตรและสภาพการจัดการเรียนการสอน    
แบบบูรณาการในปัจจุบัน และหลักพุทธธรรมท่ีเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอน 
เอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ แนวคิดพ้ืนฐาน การจัด  
การเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน  

           สร้างรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ              
เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน   
ตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

1. ศึกษาปัญหาและรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน   
2. วางแผนและกําหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน 
3.  สร้างแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวพุทธ  
4.  ทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
5.  ประเมินผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวพุทธ 

        ตรวจสอบรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ 
และเคร่ืองมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

        ผู้วิจัยประสานงานกับบคุคลที่เก่ียวข้อง และทําความเขา้ใจ ชี้แจงวัตถปุระสงค์ 
วิธีการจัดการเรียนการสอน และรายละเอียดต่างๆ กับครูผู้สอน 
       ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ         
เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

1. เตรียมผู้สอนและผู้เรียน     2.  ดําเนินการทดลองนําร่อง (Try-out) 
        3.  ปรับปรุงแก้ไข                   4.  ทดลองใช้จริง 
       

          ประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ   
ตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทย
ยุคปัจจุบัน  เปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนด้านกาย (กายภาวนา) พฤติกรรมการเรียนด้าน
ทักษะทางสังคม (ศีลภาวนา) พฤติกรรมการเรียนด้านจิตใจ (จิตภาวนา)ระหว่างการใช้รูปแบบฯ 
และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ปญัญาภาวนา) ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการจัด   
การเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธของนักเรียน 
       

ได้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ                           
เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน  

ขั้นตอนที่ 5 
เผยแพร่รูปแบบ              
การจัดการเรียนการสอนฯ 

เผยแพร่รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ                   
เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน 
โดยการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ครูผู้สอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน         
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 การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือ
สะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน จําแนกเครื่องมือได้ตาม
ลักษณะของการใช้ดังน้ี 

1. เคร่ืองมือที่ใช้ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
ตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน
เบ้ืองต้นโดยผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ แบบประเมินรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตาม
แนวพุทธ เพื่อสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบท แห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน  
 2.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ แผนการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการตามแนวพุทธ เพื่อสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทย 
ยุคปัจจุบัน  (ภาคผนวก ง) 
 3.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินผลการนํารูปแบบฯ ไปทดลองใช้ ได้แก่ 
      3.1  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนด้านกาย (กายภาวนา) มีจุดประสงค์เพ่ือพิจารณา
ความสามารถของนักเรียนในด้านพฤติกรรมการเรียนด้านกาย (กายภาวนา) ซึ่งเป็นพฤติกรรมเลือก
สิ่งของที่มีประโยชน์ คุณภาพต่อชีวิต ได้คุณค่าแท้ โดยทําการวัดนักเรียนระหว่างการนํารูปแบบฯ    
ไปทดลองใช้ทุกครั้ง เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนด้านกายที่พึงประสงค์ 
      3.2  แบบสังเกตพฤติกรรมด้านทักษะทางสังคม (ศีลภาวนา) มีจุดประสงค์เพ่ือ
พิจารณาความสามารถของนักเรียนในด้านการปฏิบัติต่อตนเองและผู้ อ่ืน ที่เป็นพ้ืนฐานในการ
ดํารงชีวิต มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ตรงเวลา สามารถพึงตนเองได้ โดยทําการวัดนักเรียน
ระหว่างการนํารูปแบบฯ ไปทดลองใช้ทุกครั้ง เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมทักษะทางสังคมที่พึง
ประสงค์  
      3.3  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนด้านจิตใจ (จิตตภาวนา) มีจุดประสงค์ เพ่ือ
พิจารณาความสามารถของนักเรียนในด้านการแสดงความเคารพ การมีนํ้าใจช่วยเหลืองานผู้อ่ืน    
การเอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ แบ่งปันสิ่งของให้ผู้ อ่ืน ทํางานและเรียนรู้อย่างต้ังใจ อดทน ขยันหมั่นเพียร        
มีสุขภาพจิตดี แจ่มใส ร่าเริงเบิกบาน โดยทําการวัดนักเรียนระหว่างการนํารูปแบบฯไปทดลองใช้     
ทุกครั้ง เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนด้านจิตใจที่พึงประสงค์  
      3.4  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ปัญญาภาวนา) มีจุดประสงค์เพ่ือใช้
ทดสอบความรู้ความเข้าใจเน้ือหาโดยรวม ในหน่วยการเรียนรู้แบบูรณาการ โดยทําการวัดนักเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียนในแต่ละหน่วย และก่อนและหลังการนํารูปแบบฯไปทดลองใช้  
      3.5 แบบบันทึกการเรียนรู้ของผู้เรียน มีจุดประสงค์เพ่ือให้นักเรียนบันทึกหรือเขียน     
เพ่ือสะท้อนภาพของตนเองในด้านการเรียนทั้งความรู้ ความคิด ความรู้สึกที่มีต่อบทเรียน สภาพการ
เรียนการสอน ตลอดจนประสบการณ์และความคิดเห็นอ่ืนๆ ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในการเรียน ผู้สอนให้
นักเรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้เมื่อสิ้นสุดการเรียน ผู้สอนอ่านบันทึกของนักเรียนทุกคนแล้วให้ข้อมูล
ป้อนกลับ  เ พ่ือปรับปรุงแก้ไขการเรียน รู้ ในสิ่ งที่ ยั ง ไม่สมบูรณ์หรือยั ง เข้ าใจคลาดเคลื่อน  
และนําข้อมูลที่ได้มาใช้ปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
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           3.6  แบบบันทึกการสอนของผู้สอน มีจุดประสงค์เพ่ือนําข้อมูลที่ ได้ไปปรับปรุง
ข้อบกพร่องในการเรียนการสอนในช่ัวโมงต่อไป โดยผู้สอนเป็นผู้บันทึกภายหลังจากการดําเนินการ
สอนเสร็จสิ้นในแต่ละแผนการเรียนรู้ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์และบรรยากาศการเรียนการสอน
ตามท่ีเกิดขึ้นจริง โดยมุ่งเน้นพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน และพฤติกรรมการสอนของตนเอง 
พิจารณาดูว่า ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เหตุการณ์ทั่วๆไปเป็นอย่างไร และเหตุการณ์       
ที่สําคัญที่เกิดขึ้นมีหรือไม่ อย่างไร แก้ไขได้หรือไม่ อย่างไร 
      3.7  แบบสอบถามความคิดเหน็ของนักเรียนเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน  
มีจุดประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลความคิดเห็นของผู้เรียนต่อกิจกรรมการเรียนการสอน ขั้นตอนการเรียน 
การสอน ผลที่นักเรียนได้รับจากการเรียน และความคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดการเรียน         
การสอน ภายหลังจากเสร็จสิ้นการสอน  
      3.8  คู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธเพื่อ
สะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน มีจุดประสงค์ให้เกิด
ความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอน รายละเอียดของการจัดกิจกรรม และวิธีใช้สื่อต่างๆ 
ปัจจัยเอ้ือต่อความสําเร็จ ปัญหา อุปสรรค และข้อควรระวัง สําหรับผู้สอนที่ต้องการนํารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนน้ีไปใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการเรียนการสอน  
 
 ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือและการตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือการวิจัย 
 
 1.  แบบประเมินรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ         
เพื่อสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบันมีขั้นตอน      
การสร้าง ดังน้ี 
      1.1  กําหนดจุดประสงค์ของการประเมิน ศึกษาเอกสารตํารา งานวิจัย เพ่ือกําหนด
ประเด็นการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย แบบการเรียนการสอน 
จุดประสงค์ เน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
      1.2  สร้างแบบประเมินรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และนําเสนอให้คณะกรรมการ  
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาเห็นชอบ 
      1.3  นําแบบประเมินรูปแบบฯ เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความ
สอดคล้องของแนวคิด รูปแบบการจัดการเรียนการสอน หลักการของรูปแบบการสอน จุดประสงค์ 
เน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ถ้าผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าเหมาะสม กําหนดคะแนนเป็น +1 ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าไม่แน่ใจ 
กําหนดคะแนนเป็น 0 และผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าไม่เหมาะสม กําหนดคะแนนเป็น -1  
      1.4  นําผลการพิจารณาความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิไปหาค่า (IOC: Index of item-
objective congruency) ทกุประเด็น แสดงในตาราง 5 ดังน้ี 
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ตาราง 5  ค่าดัชนีความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
     ตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน   
     ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

รายการประเมิน 
ความคิดเหน็ (5 ท่าน) 

IOC 
รายการ
ปรับปรุง 

เหมาะสม
ไม่ 

แน่ ใจ 
ไม่

เหมาะสม 
1. ความเหมาะสมของปัญหาที่นํามาใช้ในการกําหนด
รูปแบบเพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุค
ปัจจุบัน 

5 0 0 1.00  

2. ความเหมาะสมของข้อมูลพื้นฐานที่นํามาใช้        
ในการกําหนด รูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการตามแนวพุทธเพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน 

5 0 0 1.00  

3. ความเหมาะสมของการกําหนดขัน้ตอนของรูปแบบ
การจัด   การเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนว
พุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     
ในบริบทแห่งสงัคมไทยยุคปัจจุบัน 

4 1 0 0.80  

   3.1 ขั้นที่ 1 การศึกษาข้อมลูพ้ืนฐาน 
   3.2 ขั้นที่ 2 การพัฒนานวัตกรรมการสอน 
   3.3 ขั้นที่ 3 การทดลองใช้ในช้ันเรียน 
   3.4 ขั้นที่ 4 การประเมินผลและปรับปรุง 
   3.5 ขั้นที่ 5 เผยแพร่รูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนฯ 

     

4. ความสอดคล้องของขั้นตอนต่างๆ ของรปูแบบการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ  
เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง          
ในบริบทแห่งสงัคมไทยยุคปัจจุบัน 
   4.1 ขั้นที่ 1 การศึกษาข้อมลูพ้ืนฐาน 
   4.2 ขั้นที่ 2 การพัฒนานวัตกรรมการสอน 
   4.3 ขั้นที่ 3 การทดลองใช้ในช้ันเรียน 
   4.4 ขั้นที่ 4 การประเมินผลและปรับปรุง 
   4.5 ขั้นที่ 5 เผยแพร่รูปแบบการจัดการเรียน      
การสอนฯ 

5 0 0 1.00  
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ตาราง 5  (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
ความคิดเหน็ (5 ท่าน) 

IOC 
รายการ
ปรับปรุง 

เหมาะสม 
ไม่ 

แน่ ใจ 
ไม่

เหมาะสม 
5. ความเหมาะสมของการวางแผนและกําหนด  
แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน 
   5.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 มหัศจรรย์ในตัวฉัน 
   5.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สร้างสรรค์สิ่งดีใน
ครอบครัว 
   5.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ล้อมร้ัวสังคม 

5 0 0 1.00  

6. ความเหมาะสมขององค์ประกอบการเรียน    
การสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อน
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่ง
สังคมไทยยุคปัจจุบัน 
    6.1 หน่วยการเรียน/ช่ือแผน 
    6.2 ระยะเวลา 
    6.3 สาระสําคัญ 
    6.4 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    6.5 สาระการเรียนรู้ 
    6.6 กิจกรรมการเรียนรู้ 
    6.7 สื่อและแหล่งเรียนรู ้
    6.8 การวัดและประเมินผล 
    6.9 ใบความรู้/ใบกิจกรรมต่างๆ 
    6.10 บันทึกการสอนของครู 

5 0 0 1.00  

7. ความเหมาะสมของการกําหนดวิธีดําเนนิการ   
ในขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
แบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทย
ยุคปัจจุบัน 
   7.1 ศึกษาหลักสูตร วิเคราะห์หลักสูตร           
จัดหมวดหมู่ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ    
การจัดการเรียนการสอน 

5 0 0 1.00  



106 

ตาราง 5  (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
ความคิดเหน็ (5 ท่าน) 

IOC 
รายการ
ปรับปรุง 

เหมาะสม 
ไม่ 

แน่ ใจ 
ไม่

เหมาะสม 
   7.2 พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ 
แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรม ประกอบการเรียนฯ 
สื่อ การวัดและประเมินผล 
   7.3 ตรวจสอบรูปแบบการจัดการเรียนการสอนฯ 

     

8. ความเหมาะสมของการกําหนดขั้นการปฏิบัติ
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน ใน
ห้องเรียน 

8.1 ขั้นสร้างศรัทธาและเสนอปัญหาข้อสงสัย  
8.2 ขั้นสังเกต  
8.3 ขั้นสัมผัส  
8.4 ขั้นสํารวจ  
8.5 ขั้นสืบค้น  
8.6 ขั้นสั่งสมปัญญา และลงขอ้สรุป 

   8.7 ขั้นประเมินผลและประยุกต์ใช้ 
 

5 0 0 1.00  

9. ความเหมาะสมของการกําหนดวิธีดําเนินการใน
ขั้นตอนการประเมินผลการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อน
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่ง
สังคมไทยยุคปัจจุบัน 
   9.1 การประเมินผลด้านกายภาวนา 
   9.2 การประเมินผลด้านศีลภาวนา 
   9.3 การประเมินผลด้านจิตตภาวนา 
   9.4 การประเมินผลด้านปัญญาภาวนา 
 

5 0 0 1.00  

 
 เกณฑ์ในการพิจารณาการประเมิน พิจารณาจากค่าเฉลี่ยคะแนนความเหมาะสมตามความคิด
เห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่นํามาแปลความหมาย ดังน้ี 
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  ช่วงคะแนน  4.51-5.00 หมายถึง   เหมาะสมมากที่สุด 
  ช่วงคะแนน  3.51-4.50 หมายถึง   เหมาะสมมาก 
  ช่วงคะแนน  2.51-3.50 หมายถึง   เหมาะสมปานกลาง 
  ช่วงคะแนน  1.51-2.50 หมายถึง   เหมาะสมน้อย 
  ช่วงคะแนน  1.00-1.50 หมายถึง   เหมาะสมน้อยที่สุด 
 

  เกณฑ์ค่าเฉล่ียคะแนนของความเหมาะสมในการวิจัยครั้งน้ี ถ้าค่าเฉล่ียคะแนนของ 
ความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ต้ังแต่ 3.51 ขึ้นไป และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.0 ถือว่ารูปแบบฯ  
มีความเหมาะสม (วิเชียร เกตุสิงห์, 2538: 8-11) ได้ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็น 4.71 ซึ่งถือว่าเหมาะสม
มาก ซึ่งผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ    
บูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทย       
ยุคปัจจุบัน ดังแสดงในตาราง 5 ดังนี้ 
 
 2.  แผนการเรียนรู้ มีขั้นตอนการสร้าง ดังน้ี 
      2.1  ศึกษาเอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ  
เพ่ือเป็นแนวทางในการกําหนดเน้ือหา หาความสัมพันธ์เช่ือมโยงของเน้ือหากับหลักพุทธธรรม 
      2.2  นํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว มาเป็น
หลักในการสร้างแผนการจัดการเรียนการสอน ทั้งวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้      8 กลุ่มสาระ หาความสัมพันธ์เช่ือมโยงของเน้ือหากับหลักพุทธธรรม เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการกําหนดเน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล แหล่งวิทยาการเรียนรู้ 
      2.3  สร้างแผนการจัดการเรียนการสอน ตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ 
บูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทย      
ยุคปัจจุบัน 
           2.4  นําแผนการจัดการเรียนการสอน (ฉบับร่าง) เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเบ้ืองต้น 
เมื่อผ่านการพิจารณาเบ้ืองต้น และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
      2.5  นําแผนการจัดการเรียนการสอนเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความ
สอดคล้องของจุดประสงค์ เน้ือหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน การประเมินผล  
ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนการสอน และความชัดเจนด้านภาษาในแผนการเรียนรู้ และ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ  
      2.6  การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล โดยส่งแผนการจัดการเรียน      
การสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่ง
สังคมไทยยุคปัจจุบันพร้อมแบบประเมินและจดหมายเชิญด้วยตนเอง ซึ่งผลการวิเคราะห์ค่า IOC ของ
แผนการจัดการเรียนรู้ ได้แสดงในตาราง 6 ดังนี้ 
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ตาราง 6  ค่าดัชนีความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ  
     เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบันของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

รายการประเมิน 
ความคิดเหน็ (5 ท่าน) 

IOC 
รายการ
ปรับปรุง  หมาะสม ไม่แน่ใจ ไม่เหมาะสม 

1. องค์ประกอบของแผนการสอน 
(ความสอดคลอ้งของจุดประสงค์ เน้ือหาสาระ 
กิจกรรมการเรียนการสอน สือ่การสอน การ
ประเมินผล) 

1.1   หัวเรื่อง (Theme)  
1.2   ระดับช้ัน 
1.3   ใช้เวลาการจัดกิจกรรมประมาณ  
1.4   ผังวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ 
1.5   มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
1.6   สาระสําคัญ 
1.7   สาระการเรียนรู้ 
1.8   สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 
1.9   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1.10 ช้ินงาน / ภาระงาน 
1.11 การวัดผลประเมินผลช้ินงาน 
1.12 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1.13 สื่อการเรียนการสอน 
1.14 การวัดผล/และประเมนิผลการเรียนรู้ 

        1.15 บันทึกหลังสอน 
หน่วยที่ 1 มหศัจรรย์ในตัวฉนั 
หน่วยที่ 2 สร้างสรรค์สิ่งดีงามในครอบครัว 
หน่วยที่ 3 ล้อมรั้วสังคม 
 

5 
5 
5 
 

0 
0 
0 
 

0 
0 
0 
 

1.00 
1.00 
1.00 
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ตาราง 6  (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
ความคิดเหน็ (5 ท่าน) 

IOC 
รายการ
ปรับปรุง  หมาะสม ไม่แน่ใจ ไม่เหมาะสม 

2. การพิจารณาแบบประเมินเพื่อตรวจสอบ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
  2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนทางกาย  
(กายภาวนา) 
  2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมทักษะทางสังคม  
(ศีลภาวนา) 
  2.3 แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนด้านจิตใจ  
(จิตตภาวนา) 
 2.4 แบบบันทึกการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 2.5 แบบบันทึกการสอนของครู 
 2.6 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเก่ียวกับ
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนว
พุทธเพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  
ในบริบทแห่งสงัคมไทยยุคปัจจุบัน 
 

 
 
5 
 
5 
 
5 
 
5 
5 
5 

 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
0 
0 

 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
0 
0 

 
 

1.00 
 

1.00 
 

1.00 
 

1.00 
1.00 
1.00 

 

 
 3.  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนด้านกาย (กายภาวนา) มีขั้นตอนการสร้าง ดังน้ี 
       3.1  ศึกษาวิธีการสร้างแบบสังเกตและกําหนดกรอบการสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
ด้านกาย (กายภาวนา) และศึกษาตัวบ่งช้ีพฤติกรรมด้านกาย ตามหลักพุทธธรรม 
      3.2  สร้างแบบสังเกตพฤติกรรมเพ่ือใช้บันทึกในระหว่างปฏิบัติการเรียนการสอน  
ตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
      3.3  ผู้วิจัยและผู้วิจยัร่วมนําข้อมูลจากการสังเกตมาวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียน วิพากษ์ 
วิจารณ์ข้อมูลและสร้างข้อมูล  
 
             สําหรับผู้วิจัยรว่ม เป็นครูผู้สอนท้ัง 8 กลุ่มสาระ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียน 
ที่ผู้วิจัยใช้ทําการวิจัย โดยได้รับการอบรมเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับวิธีการสังเกตพฤติกรรม 
และฝึกปฏิบัติวิธีการบันทึกพฤติกรรม กับผูวิ้จัยอย่างชํานาญ คล่องแคลว่ และเที่ยงตรง เป็นผู้สังเกต
พฤติกรรม และบันทึกพฤติกรรม 
 
      3.4  นําแบบสังเกตที่สร้างขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเห็นชอบเพื่อปรับปรุงและให้
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเรียนการสอน จํานวน 5 ท่าน พิจารณาความเหมาะสมและความชัดเจนของ
แบบประเมิน ถ้าผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าเหมาะสม กําหนดคะแนนเป็น +1 ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าไม่แน่ใจ 
กําหนดคะแนนเป็น 0 และผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าไม่เหมาะสม กําหนดคะแนนเป็น -1 
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      3.5  นําผลการพิจารณาความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิไปหาค่า IOC ทุกประเด็น ได้ค่า 
IOC เท่ากับ 1.00 
      3.6  นําแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนมาปรับปรุงแล้ว ไปทดลองใช้สังเกต และบันทึก
พฤติกรรมขณะปฏิบัติกิจกรรมในช้ันเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ไม่ใช่กลุ่มทดลอง  
       3.7  นําผลการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมทั้ง 2 ฉบับ ที่ผู้วิจัยร่วม สังเกตและบันทึก 
พฤติกรรม มาพิจารณาตรวจสอบความเช่ือมั่นของแบบสังเกต โดยใช้วิธีการของ William A. Scott. 
(พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 2540 อ้างถึง Scott, n. d.) ซึ่งค่าความเช่ือมั่นของแบบสังเกตพฤติกรรม จะต้องมี
ค่าความเช่ือมั่นไม่ตํ่ากว่า .80 จึงจะเช่ือถือได้ และนําไปใช้ต่อไป ในการสังเกตการวิจัยน้ีได้ค่าความ
เช่ือมั่น .8030  
 
 4.  แบบสังเกตพฤติกรรมทักษะทางสังคม (ศีลภาวนา) มีขั้นตอนการสร้าง ดังน้ี 
       4.1  ศึกษาวิธีการสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมและกําหนดกรอบการสังเกตพฤติกรรม
ทักษะทางสังคม (ศีลภาวนา) และศึกษาตัวบ่งช้ีพฤติกรรมที่เก่ียวกับทักษะทางสังคมตามหลัก      
พุทธธรรม 
      4.2  สร้างแบบสังเกตพฤติกรรมทักษะทางสังคม (ศีลภาวนา) เพ่ือใช้บันทึกในระหว่าง
ปฏิบัติการเรียนการสอน ตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
      4.3  ผู้วิจัยและผู้ช่วยผู้วิจัยนําข้อมูลจากการบันทึกทักษะทางสังคมมาวิเคราะห์พฤติกรรม
ทักษะทางสังคม วิพากษ์ วิจารณ์ข้อมูลและสร้างข้อมูล 
     4.4  นําแบบสังเกตพฤติกรรมที่สร้างข้ึนไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเห็นชอบเพ่ือปรับปรุง
และให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเรียนการสอน จํานวน 5 ท่าน พิจารณาความเหมาะสมและความชัดเจน
ของแบบประเมิน ถ้าผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าเหมาะสม กําหนดคะแนนเป็น +1 ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าไม่แน่ใจ 
กําหนดคะแนนเป็น 0 และผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าไม่เหมาะสม กําหนดคะแนนเป็น -1 
          4.5  นําผลการพิจารณาความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิไปหาค่า IOC ทุกประเด็น ได้ค่า 
IOC เท่ากับ 1.00 
          4.6  นําแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนมาปรับปรุงแล้ว ไปทดลองใช้สังเกต และบันทึก
พฤติกรรมขณะปฏิบัติกิจกรรมในช้ันเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ไม่ใช่กลุ่มทดลอง   
โดยมีผู้วิจัยร่วม จํานวน 2 ท่าน เป็นผู้สังเกตพฤติกรรม และบันทึกพฤติกรรม 
       4.7  นําผลการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมทั้ง 2 ฉบับ ที่ผู้วิจัยรว่ม สังเกตและบันทึก 
พฤติกรรม มาพิจารณาตรวจสอบความเช่ือมั่นของแบบสังเกต โดยใช้วิธีการของ William A. Scott. 
ซึ่งค่าความเช่ือมั่นของแบบสังเกตพฤติกรรม จะต้องมีค่าความเช่ือมั่นไม่ตํ่ากว่า .80 จึงจะเช่ือถือได้ 
และนําไปใช้ต่อไป ได้ค่าความเช่ือมั่น .8483  
 
 5.  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนด้านจิตใจ (จิตภาวนา) มีขั้นตอนการสร้าง ดังน้ี 
          5.1  ศึกษาวิธีการสร้างแบบสังเกตและกําหนดกรอบการสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
ด้านจิตใจ (จิตภาวนา) และศึกษาตัวบ่งช้ีพฤติกรรมด้านจิตใจ ตามหลักพุทธธรรม 
      5.2  สร้างแบบสังเกตพฤติกรรมเพ่ือใช้บันทึกในระหว่างปฏิบัติการเรียนการสอน  
ตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
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      5.3  ผู้วิจัยและผู้วิจัยร่วมนําข้อมูลจากการสังเกตมาวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียน วิพากษ์ 
วิจารณ์ข้อมูลและสร้างข้อมูล 
      5.4  นําแบบสังเกตที่สร้างขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเห็นชอบเพื่อปรับปรุงและให้
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเรียนการสอน จํานวน 5 ท่าน พิจารณาความเหมาะสมและความชัดเจนของ
แบบประเมิน ถ้าผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าเหมาะสม กําหนดคะแนนเป็น +1 ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าไม่แน่ใจ 
กําหนดคะแนนเป็น 0 และผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าไม่เหมาะสม กําหนดคะแนนเป็น -1 
      5.5  นําผลการพิจารณาความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิไปหาค่า IOC ทุกประเด็น ได้ค่า 
IOC เท่ากับ 1.00 
      5.6  นําแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนมาปรับปรุงแล้ว ไปทดลองใช้สังเกต และบันทึก
พฤติกรรมขณะปฏิบัติกิจกรรมในช้ันเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ไม่ใช่กลุ่มทดลอง   
โดยมีผู้วิจัยร่วม จํานวน 2 ท่าน เป็นผู้สังเกตพฤติกรรม และบันทึกพฤติกรรม 
       5.7  นําผลการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมทั้ง 2 ฉบับ ที่ผู้วิจัยร่วม สังเกตและบันทึก 
พฤติกรรม มาพิจารณาตรวจสอบความเช่ือมั่นของแบบสังเกต โดยใช้วิธีการของ William A. Scott. 
ซึ่งค่าความเช่ือมั่นของแบบสังเกตพฤติกรรม จะต้องมีค่าความเช่ือมั่นไม่ตํ่ากว่า .80 จึงจะเช่ือถือได้ 
และนําไปใช้ต่อไป ได้ค่าความเช่ือมั่น .8483  
 
 6. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ปัญญาภาวนา) มีขั้นตอนการสร้าง ดังน้ี 
           6.1  ศึกษาเน้ือหา จุดประสงค์การเรียนรู้ หลักการ หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
            6.2  กําหนดผังการสร้างข้อสอบ เพ่ือแสดงน้ําหนักของเน้ือหาและพฤติกรรมที่ต้องการวัด
ลงในตารางวิเคราะห์โครงสร้างของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ปัญญาภาวนา) 
      6.3  สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ปัญญาภาวนา) ชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก ให้สอดคล้องกับเน้ือหาและจุดประสงค์ที่กําหนด ในตารางวิเคราะห์โครงสร้างของแบบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน (ปัญญาภาวนา)  
             สําหรับเกณฑ์การให้คะแนน ถ้าตอบถูกได้ 1 คะแนน ถ้าไม่ตอบหรือตอบผิดหรือ
ตอบมากกว่า 1 ข้อ ได้ 0 คะแนน 
      6.4  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ปัญญาภาวนา) ที่สร้างเสนอต่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสอน เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรง โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบวัด
กับวัตถุประสงค์ที่มุ่งวัด แล้วคัดเลือกข้อที่มคี่าดัชนีความสอดคล้อง ต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไป ทีม่ีความ
เหมาะสมของภาษาที่ใช้ ความถูกต้องของข้อคําถาม ตัวเลือกที่เป็นคําตอบที่ถูก และมีตัวลวงที่ดี ได้ค่า
ดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 1.00 
      6.5  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิที่คัดเลือกไว้ไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มทดลอง จํานวน 35 คน ที่ผ่านการเรียนเน้ือหา
หน่วยบูรณาการ แล้ว เพ่ือหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอํานาจจําแนก (r) ของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิฯ
คัดเลือกข้อที่มรีะดับความยากง่าย ระหว่าง.20 –.80 และมีค่าอํานาจจําแนกต้ังแต่.20 ขึ้นไป  
      6.6  นําแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิฯ ที่คัดเลือกไว้ไปทดสอบกบันักเรียนช้ันประถมศึกษา    
ปีที่ 6 ที่ไมใ่ช่กลุ่มทดลองดังได้กล่าวมาแล้วจํานวน 35 คน นําผลการสอนที่ได้มาหาค่าความเช่ือมั่น 
ได้ค่าความเช่ือมั่น ดังน้ี 
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   6.6.1 หน่วยที่ 1 มหศัจรรย์ในตัวฉัน  ได้ค่าความเช่ือมั่น 0.86 
   6.6.2 หน่วยที่ 2 สร้างสรรค์สิง่ดีงามในครอบครัว ได้ค่าความเช่ือมั่น 0.84 
   6.6.3 หน่วยที่ 3 ล้อมรั้วสังคม    ได้ค่าความเช่ือมั่น 0.89 
 

  6.7  นําแบบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนที่ได้จัดทําเป็นฉบับจริง เพ่ือนําไปใช้ 
   
 7.  แบบบันทึกการเรียนรู้ของผูเ้รียน มีขั้นตอนการสร้าง ดังน้ี 
      7.1 วิเคราะห์ประเด็นที่ต้องการประเมินความรู้สึกของนักเรียน เพ่ือนํามาเป็นกรอบ 
ในการเขียนแบบบันทึกการเรียนรู้ของผู้เรียน 
      7.2  นําแบบบันทึกการเรียนรู้ที่สรา้งขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเห็นชอบเพ่ือปรับปรุง
และให้ผู้ทรงคณุวุฒิด้านการเรียนการสอน จํานวน 5 ท่าน พิจารณาความเหมาะสมและความชัดเจน
ของข้อคําถาม ถ้าผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าเหมาะสม กําหนดคะแนนเป็น +1 ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าไม่แน่ใจ 
กําหนดคะแนนเป็น 0 และผูท้รงคุณวุฒิเห็นว่าไม่เหมาะสม กําหนดคะแนนเป็น -1 
      7.3  นําผลการพิจารณาความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิไปหาค่า IOC ทุกประเด็น ได้ค่า 
IOC เท่ากับ 1.00 
      7.4  นําแบบบันทึกมาปรับปรุงให้สมบูรณ์และทดลองให้นักเรียนทําและนําไปใช้ 
 
 8.  แบบบันทึกการสอนของผู้สอน มีขั้นตอนการสร้าง ดังน้ี 
      8.1  ศึกษาประเด็นที่ต้องการประเมินเหตุการณ์การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนของ
ผู้สอน เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างข้อคําถามในแบบบันทึกการสอนของผู้สอน 
      8.2  นําแบบบันทึกผลการสอนที่สร้างขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเห็นชอบ 
เพ่ือปรับปรุงและให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเรียนการสอน จํานวน 5 ท่าน พิจารณาความเหมาะสม 
และความชัดเจนของข้อคําถามถ้าผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าเหมาะสม กําหนดคะแนนเป็น +1  ผู้ทรงคุณวุฒิ
เห็นว่าไม่แน่ใจ  กําหนดคะแนนเป็น 0  และผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าไม่เหมาะสม กําหนดคะแนนเป็น -1 
      8.3  นําผลการพิจารณาความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิไปหาค่า IOC ทุกประเด็น  
ได้ค่า IOC เท่ากับ 1.00 
      8.4  นําแบบบันทึกมาปรับปรุงให้สมบูรณ์และนําไปใช้ 
 
 9.  แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน มีขั้นตอนการสร้าง ดังน้ี 
      9.1  ศึกษาการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นแบบต่างๆ เพ่ือให้ได้หลักการและแนวทาง
ในการกําหนดจุดประสงค์ คําช้ีแจง และวิธีการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 
      9.2  สร้างแบบสอบถามโดยเขียนข้อคําถามให้ครอบคลุมกับองค์ประกอบการเรียน     
การสอนในประเด็นความพึงพอใจเก่ียวกับด้านผู้สอน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน และด้าน
บรรยากาศทั่วไป โดยให้ผู้ตอบพิจารณาข้อความแต่ละข้อ แล้วเลือกระดับความพึงพอใจที่ตรงกับ
ความรู้สึกของตนเองที่ได้จากการเรียน ซึ่งแบ่งระดับความคิดเห็นเป็น 4 ระดับ คือ ดีมาก ดี พอใช้ 
ควรปรับปรุง และความคิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนในรูปคําถามปลายเปิด 
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           9.3  นําแบบสอบถามความคิดของผู้เรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นไป
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเห็นชอบเพ่ือปรับปรุงและให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเรียนการสอนหรือด้านการ
วัดผลประเมินผล จํานวน 5 ท่าน พิจารณาความเหมาะสมและความชัดเจนของแบบสอบถามฯ      
ถ้าผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าเหมาะสม กําหนดคะแนนเป็น +1 ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าไม่แน่ใจ กําหนดคะแนน
เป็น 0 และผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าไม่เหมาะสม กําหนดคะแนนเป็น -1 
      9.4  นําผลการพิจารณาความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิไปหาค่า IOC ทุกประเด็น ได้ค่า 
IOC เท่ากับ 1.00 
      9.5  นําแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนไปทดลอง
ใช้กับผู้เรียน จํานวน 35 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจในประเด็นที่ถามใน
แบบสอบถาม 
      9.6  นําแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ เรียนมาปรับปรุงให้สมบูรณ์และนําไปใช้           
เกณฑ์ในการพิจารณาความคิดเห็นของผู้เรียน พิจารณาจากค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นของผู้เรียน ที่
นํามาแปลความหมาย ดังน้ี 
 

   ช่วงคะแนน  3.51-4.00 หมายถึง  เหมาะสมดีมาก 
   ช่วงคะแนน  2.51-3.50 หมายถึง  เหมาะสมดี 
   ช่วงคะแนน  1.51-2.50 หมายถึง  เหมาะสมพอใช้ 
   ช่วงคะแนน  1.00-1.50 หมายถึง  ควรปรับปรุง 
 
 10. คู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพื่อสะท้อน
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน 
       ผู้วิจัยดําเนินการสร้างคู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ    
ตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบันเพ่ือ
ช้ีแนะและทําความเข้าใจเก่ียวกับการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ความเช่ือพ้ืนฐาน หลักการ
เรียนการสอน จุดมุ่งหมาย พร้อมทั้งแนะนําหน่วยการเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ วิธีการใช้สื่อและ
แหล่งเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล ปัจจัยที่เอ้ือต่อความสําเร็จ และข้อเสนอแนะ โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
            10.1 ศึกษาแนวการจัดทําคู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
ตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน 
       10.2 สร้างคู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ 
เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบันซึ่งเป็นเอกสาร
แนะนําการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วย 
 

   ตอนท่ี 1 การแนะนํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ  
เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบันได้แก่ คํานํา      
ความเช่ือพ้ืนฐาน หลักการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบันจุดมุ่งหมายการจัดการเรียนการสอน 
บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน  
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  ตอนที่ 2 การแนะนําหน่วยการเรียนและแผนการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ 
โครงสร้างเน้ือหา การเช่ือมโยงมโนทัศน์ หลักการ จุดประสงค์การเรียนรู้ และแผนการเรียนรู้        
ซึ่งกําหนดองค์ประกอบของแผนการเรียนรู้ ดังน้ี ช่ือหัวเรื่อง (Theme), ระดับช้ัน, ใช้เวลาการจัด
กิจกรรมประมาณ, ผังวิเคราะห์สาระการเรียนรู้, มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด, สาระสําคัญ, สาระ
การเรียนรู้, สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน, คุณลักษณะอันพึงประสงค์, ช้ินงาน/ภาระงาน, การวัดผล
ประเมินผลช้ินงาน, การจัดกิจกรรมการเรียนรู้, สื่อการเรียนการสอน, การวัดผล/และประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอน, บันทึกหลังสอน  
   ตอนท่ี 3 เอกสารสําหรับผู้เรียน ได้แก่ ใบกิจกรรม ใบความรู้ และแบบทดสอบ 
 
       10.3  นําคู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ 
 เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบันไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสม ความชัดเจน 
      10.4  นําคู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ     
เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน มาปรับปรุงให้
สมบูรณ์ เพ่ือเป็นคู่มือการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบันต่อไป   
  
การวิเคราะหข์้อมูล 
 
1.  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 1.1  การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้ค่าสถิติ
พ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ค่าความแปรปรวน ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของการวัด (Content Validity) 
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบวัดกับจุดประสงค์ (Index of item-objective congruency: IOC) 
และความเช่ือมั่นโดยใช้สูตร KR20 
 1.2  สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบสมมติฐานการวิจัย 
         1.2.1  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อน
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบันประเมินโดยการวิเคราะห์ความ
คิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิต่อรูปแบบฯ และความคิดเห็นของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนด้วย
ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
          1.2.2 เปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนด้านกาย (กายภาวนา) ของผู้เรียนที่พึง
ประสงค์ที่ประเมินครั้งแรกและครั้งสุดท้าย และวิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินครั้งแรกและครั้ง
สุดท้ายโดยใช้คะแนนเฉล่ีย และหาค่าร้อยละ และเปรียบเทียบการพัฒนาจากค่าร้อยละ              
การเปลี่ยนแปลง 
       1.2.3  เปรียบเทียบทักษะทางสังคม (ศีลภาวนา) ของผู้เรียนที่พึงประสงค์ที่ประเมิน
ครั้งแรกและครั้งสุดท้าย และวิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินครั้งแรกและครั้งสุดท้ายโดยใช้คะแนน
เฉลี่ย และหาค่าร้อยละ และเปรียบเทียบการพัฒนาจากค่าร้อยละการเปลี่ยนแปลง 
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           1.2.4 เปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนด้านจิตใจ (จิตตภาวนา) ของผู้เรียนที่ 
พึงประสงค์ที่ประเมินคร้ังแรกและคร้ังสุดท้าย และวิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินคร้ังแรกและ 
ครั้งสุดท้ายโดยใช้คะแนนเฉล่ีย และหาค่าร้อยละ และเปรียบเทียบการพัฒนาจากค่าร้อยละ 
การเปลี่ยนแปลง 
            1.2.5 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ปัญญาภาวนา) ของผู้เรียนก่อนเรียน
และหลังเรียนในแต่ละหน่วย และก่อนและหลังการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุค
ปัจจุบันในภาพรวมโดยทดสอบค่าสถิติ t-test dependence 
       1.2.6  ข้อมูลที่ได้จากการสังเกต การบันทึกและแบบสอบถามความคิดเห็นต่อ 
การจัดการเรียนการสอน วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ 
 
2.  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคณุภาพ 
 2.1  ข้อมูลจากการป้อนกลับของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตาม
แนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบันที่สะท้อน
ผลการปฏิบัติการเรียนการสอนทั้งของผู้เรียนและผู้สอน นํามาวิเคราะห์อภิปรายหาแนวทางแก้ไข    
รับปรุง พัฒนาขั้นตอนการสอน โดยใช้ข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมและบรรยากาศการเรียนการ
สอน ข้อมูลที่ได้จากการบันทึกการเรียนของผู้เรียน การบันทึกการสอนของครู และนํามาวิเคราะห์
ด้วยวิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) เพ่ือนําข้อมูลที่ได้ไปประเมินผลการปฏิบัติและ
นําไปใช้ในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 2.2  สําหรับการตรวจสอบข้อมูล ความน่าเช่ือถือของข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้วิธีการ
ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) ซึ่งมีวิธีการดังน้ี (สุภางค์ จันทวานิช, 2540: 129-130) 
        2.2.1  การตรวจสอบข้อมูล (Data triangulation) โดยพิจารณาตรวจสอบแหล่งข้อมูล เช่น 
ถ้าข้อมูลต่างเวลา ต่างสถานที่ หรือบุคคลท่ีให้ข้อมูลเปลี่ยนไป ข้อมูลจะเหมือนเดิมหรือไม่ เพ่ือพิสูจน์
ว่าข้อมูลที่ได้มาถูกต้อง 
       2.2.2  การตรวจสอบด้านผู้สังเกต (Investigator triangulation) ให้มีบุคคลที่สังเกต
หลายคน ทั้งผูวิ้จัยและผู้ช่วยผู้วิจัย เพ่ือตรวจสอบว่าผู้สังเกตแต่ละคนได้ข้อมูลต่างกันอย่างไร 
       2.2.3  การตรวจสอบวิธีการรวบรวมข้อมูล (Methodology triangulation) ใช้วิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายวิธีเพ่ือรวบรวมข้อมูลในเรื่องเดียวกัน 
 
 สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลน้ัน ใช้ 3 วิธี ดังน้ี 
 การจําแนกประเภทข้อมูล (Typological analysis) จําแนกตามลักษณะของข้อมูลแล้ว
พิจารณาความสัมพันธ์ของข้อมูล 
 การเปรียบเทียบข้อมูล (Constant comparison) จากข้อมูลที่ ได้ผู้วิจัยนํามาเปรียบเทียบ 
เพ่ือหาความเหมือนและความแตกต่างของข้อมูล 
 การสร้างข้อสรุป (Analysis induction) การสร้างข้อสรุปน้ัน ผู้วิจัยสร้างข้อสรุปจากข้อมูล 
ที่จําแนกประเภท และข้อมูลที่ได้เปรียบเทียบแล้ว 
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บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูล ทั้งในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพมาวิเคราะห์ จากการศึกษาข้อมูล การสังเกตพฤติกรรมการจดบันทึก การบันทึก
ภาคสนาม และนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน      
การสอนแบบบูรณาการ ตามแนวพุทธฯ ที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 
 

 ตอนท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานบริบทของโรงเรียน และสภาพห้องเรียนที่ใช้จัดการเรียนการสอนตาม
แนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน 
 ตอนที่ 2 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ         
เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน 
 ตอนท่ี 3 ผลการนํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ            
เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบันไปทดลองใช้ และ   
ข้อวิจารณ์ 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 ตอนท่ี 1  ข้อมูลพ้ืนฐานบรบิทของโรงเรียน และสภาพหอ้งเรียนที่ใช้จัดการเรียนการสอน
ตามแนวพุทธ 
 

บริบททั่วไปของโรงเรียน 
 

 โรงเรียนอนุบาลนครนายก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครนายก ปัจจุบันต้ังอยู่ถนน
บ้านใหญ่ ตําบลนครนายก อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เปิดทําการสอนนักเรียนต้ังแต่
ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวนนักเรียน 1,906 คน จํานวนครู 79 คน 
ครูอัตราจ้าง (โครงการสองภาษา) 12 คน ลูกจ้างประจํา 7 คน ลูกจ้างช่ัวคราว 14 คน พ่ีเลี้ยง 12 คน 
 
 โรงเรียนอนุบาลนครนายก ต้ังอยู่ใจกลางเมือง ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชุมชน
เมือง และมีฐานะค่อนข้างดี ไม่มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขาย
และรับราชการ บริเวณโรงเรียนมีถนนล้อมรอบ และมีถนนผ่านกลางแบ่งอาคารเรียนออกเป็น 2 ด้าน 
คือ ด้านอาคารปฐมวัย และประถมศึกษาปีที่ 1 กับด้านอาคารประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงประถมศึกษาปีที่ 
6 ด้านบริเวณรอบๆ โรงเรียนเป็นสถานที่ราชการ ตลาดสด มีเน้ือที่ทั้งสิ้น 5 ไร่ 1 งาน 33 ตารางวา 
พ้ืนที่ไม่เพียงพอกับความต้องการขยายและพัฒนา นอกจากนี้ นักเรียนมีสถานที่ในการออกกําลังกาย
ไม่เพียงพอกับจํานวนนักเรียน ซึ่งนับว่าเป็นปัญหาอย่างมาก ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ห้องเรียนก็มีไม่เพียงพอต่อจํานวนนักเรียน ดังน้ัน เพ่ือการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ โรงเรียนจึงต่อเติม
และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและห้องเรียนให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ตามรายงานคุณภาพ
ทางการศึกษา ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นมา 
 
 สิ่งที่โรงเรียนภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง คือ การจัดโครงการโรงเรียนสองภาษา (ภาษาอังกฤษ/
ภาษาไทย) ซึ่งเปิดโครงการเม่ือปีการศึกษา 2547 ปัจจุบันมีนักเรียน 6 ห้องเรียน โดยโรงเรียนจัดให้มี
โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร โดยให้นักเรียนกับชาวต่างชาติสนทนาภาษาอังกฤษ เพ่ิมเติม 
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง (สําหรับนักเรียนปรกติ) ทําให้นักเรียนพูดภาษาอังกฤษพ้ืนฐานได้ โรงเรียนสมัครเข้า
ร่วมโครงการ โรงเรียนวิถีพุทธ ต้ังแต่ปีการศึกษา 2547 ซึ่งเป็นโครงการโรงเรียนทางเลือกให้เป็น
แนวทางในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ซึ่งเช่ือมโยงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ที่สามารถนํามา
ประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตของนักเรียน ซึ่งเป็นโครงการที่กําลังพัฒนาอย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน 
 

นอกจากน้ี จากการสอบถามผู้บริหารและครู พบว่านักเรียนทุกคนนับถือพระพุทธศาสนา 
พ้ืนฐานครอบครัว เป็นครอบครัวที่มีความสมบูรณ์ทั้งพ่อกับแม่อยู่ด้วยกัน ฐานะทางครอบครัวของ
นักเรียนอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับดี ผู้ปกครองพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และร่วม
กิจกรรมการเรียนของนักเรียน ทั้งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม พร้อมทั้งมีความคาดหวังให้
นักเรียนเป็นคนดี คนมีความรู้ความสามารถ และสามารถในความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในการดําเนินชีวิต
อย่างมีความสุข 
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Pool

a

Pool

a

Office

90 sq m

a

                                                            ป้ายชื่อโรงเรียน 
                พระพุทธรูป 
                สหกรณ์โรงเรียน 
                เสาธง 

                อาคาร 50 ปี 
                อาคารบัวชมพู 
               สนาม/ลานกิจกรรม 
               อาคารบัวน้ําเงิน 
               อาคารอเนกประสงค์  
               สวนวิทยาศาสตร์ 
               อาคารบัวขาว 
               อาคารประชุมสัมมนา 

  โรงยิมเนเซียม 
  สวนเฉลิมพระเกียรติ 

 
 

ภาพประกอบ 20  แสดงภาพโรงเรียนอนุบาลนครนายก 
          ทีม่า: กิตติชัย  สุธาสิโนบล (2553) 
 

 วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
 โรงเรียนอนุบาลนครนายก มุ่งจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตร   
เน้นการใช้คอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเป็นสื่อในการแสวงหาความรู้ ใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสาร 
พัฒนาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เพ่ือความเป็นเลิศ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและวินัย
นักเรียน โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ภายใน       
ปีการศึกษา 2555 
 

 ภารกิจ 
 การบริหารจัดการ ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยมีการจัดองค์กร และโครงสร้างการ
บริหารงานอย่างเป็นระบบ ครบวงจร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายทางการศึกษา มีการจัดกิจกรรมและการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เพ่ือให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม รักและหวงแหนความเป็น
ไทย สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ รักการทํางาน ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง มีการพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของ
องค์กรทางการศึกษา ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้มีวุฒิการศึกษา และตําแหน่งที่สูงข้ึน 

เป้าหมาย 
 

1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีดี่ 
2. นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ รักการอ่าน ใช้แหลง่เรียนรู้ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ  

สามารถหาเหตุผล จําแนกขอ้มูล เปรียบเทยีบและสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ 
3. นักเรียนมีทักษะและกระบวนการในการทํางาน ทํางานด้วยความขยัน อดทน รอบคอบ  

มีความสุข ผลงานมีประสิทธิภาพ 
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11 

12 

13    

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
8 

9 

10 

11 12 

13 

ถนนบ้านใหญ่                                                  (หน้าโรงเรียน) 

ถน
นไ

ชย
พัน

ธ์ 

ถนนศรีเมือง                                                (หลังโรงเรียน) 

14    
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4. นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข มีสขุภาพแข็งแรง และมีจิตใจที่เข้มแข็ง 
5. นักเรียนมีสุนทรียภาพ และลกัษณะนิสัยด้านทัศนศิลป์ ดนตรี กีฬา รักและหวงแหน 

ในความเป็นไทย 
6. นักเรียนมีศักยภาพประกอบโดดเด่นเป็นรายบุคคล สามารถแข่งขันในระดับสากลได้ 
7. โรงเรียนมีการบริหารจัดการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมที่หลากหลายอย่างคล่องตัว และ 

มีประสิทธิภาพ 
8. บุคลากร (ครู) ได้รับการพัฒนา มีการทํางานร่วมกัน ทํางานด้วยความรักสามัคคี  

มีศักยภาพสูงสุด 
 
 นับได้ว่าสภาพพ้ืนฐานของโรงเรียนอนุบาลนครนายก  มีความสมบูรณ์และมีความพร้อมใน
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน โดยมีวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถอํานวยความสะดวกให้กับนักเรียนและ
ครูผู้สอนเป็นอย่างดี สามารถปรับเปลี่ยนหรือเคลื่อนย้ายให้เหมาะสมกับกิจกรรมทั้งที่เป็นกิจกรรม
กลุ่มและกิจกรรมรายบุคคล 

 
ตอนที่ 2 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ             

เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน  
 

การวิเคราะห์ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ             
เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบันที่พัฒนาขึ้น                
โดยผู้วิจัยได้วิเคราะห์จากแบบบันทึกภาคสนาม แบบบันทึกการเรียนรู้ของนักเรียน และบันทึก       
การสอนของผู้สอน การซักถาม การสนทนากลุ่ม และแบบสอบถามความคิดเห็น ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่ง    
การวิเคราะห์เป็น 4 รายการ ประกอบด้วย 1) ผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทย       
ยุคปัจจุบัน 2) ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ และ 3) ผลการวิเคราะห์
ความคิดเห็นจากแบบบันทึกการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
 
  1) ผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ             
เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน 
 
      ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเ รียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ             
เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน ผู้วิจัยได้นํารูปแบบฯ 
เสนอผู้เช่ียวชาญ จํานวน 5 ท่าน เพ่ือประเมินความิดเห็นต่อรูปแบบฯ และข้อเสนอแนะ แล้วนํา
ข้อสรุปที่ได้มาปรับปรุงรูปแบบฯ ก่อนนําไปทดลองใช้เบ้ืองต้น (Try-out) ผลการประเมินตามความ
คิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ แสดงดังตาราง 7 ต่อไปนี้  
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ตาราง 7  ผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ              
เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน  
ตามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

 

รายการประเมิน X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเหน็ 
1. ความเหมาะสมของปัญหาที่นํามาใช้ในการกําหนด
รูปแบบเพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคดิปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน 

5.00 
 

0.00 เหมาะสมมากที่สุด 

2. ความเหมาะสมของข้อมูลพื้นฐานที่นํามาใช้ในการ
กําหนดรูปแบบเพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุค
ปัจจุบัน 

5.00 
 
 

0.00 เหมาะสมมากที่สุด 
 

 

3. ความเหมาะสมของการกําหนดขัน้ตอนของรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ 
เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบท
แห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน 
   3.1 ขั้นที่ 1 การศึกษาข้อมลูพ้ืนฐาน 
   3.2 ขั้นที่ 2 การพัฒนานวัตกรรมการสอน 
   3.3 ขั้นที่ 3 การทดลองใช้ในช้ันเรียน 
   3.4 ขั้นที่ 4 การประเมินผลและปรับปรุง 
   3.5 ขั้นที่ 5 การเผยแพร่รปูแบบ 

 
 
 
 

4.67 
4.67 
4.67 
4.67 
4.67 

 
 
 
 

0.58 
0.58 
0.58 
0.58 
0.58 

 
 
 
 

เหมาะสมมากที่สุด 
เหมาะสมมากที่สุด 
เหมาะสมมากที่สุด 
เหมาะสมมากที่สุด 
เหมาะสมมากที่สุด 

 
4. ความสอดคล้องของขั้นตอนต่างๆ ของรปูแบบ    
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ 
เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในบริบท
แห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน 
   4.1 ขั้นที่ 1 การศึกษาข้อมลูพ้ืนฐาน 
   4.2 ขั้นที่ 2 การพัฒนานวัตกรรมการสอน 
   4.3 ขั้นที่ 3 การทดลองใช้ในช้ันเรียน 
   4.4 ขั้นที่ 4 การประเมินผลและปรับปรุง 
   4.5 ขั้นที่ 5 การเผยแพร่รปูแบบ 

 
 
 
 

 
4.67 
4.67 
4.67 
4.67 
4.67 

 
 
 
 
 

0.58 
0.58 
0.58 
0.58 
0.58 

 
 
 
 
 

เหมาะสมมากที่สุด 
เหมาะสมมากที่สุด 
เหมาะสมมากที่สุด 
เหมาะสมมากที่สุด 
เหมาะสมมากที่สุด 
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ตาราง 7  (ต่อ) 

รายการประเมิน X  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

5. ความเหมาะสมของการวางแผนและกําหนดแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนว
พุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    
ในบริบทแห่งสงัคมไทยยุคปัจจุบัน 
  5.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 มหัศจรรย์ในตัวฉัน 
  5.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สร้างสรรค์สิ่งดีในครอบครัว    
  5.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ล้อมร้ัวสังคม 

 
 
 
 

5.00 
5.00 
5.00 

 
 
 
 

0.00 
0.00 
0.00 

 
 
 
 

เหมาะสมมากที่สุด 
เหมาะสมมากที่สุด 
เหมาะสมมากที่สุด 

6. ความเหมาะสมขององค์ประกอบการจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทย     
ยุคปัจจุบัน 
  6.1 หน่วยการเรียน/ช่ือแผน 
  6.2 ระยะเวลา 

 
 
 
 

4.67 
4.67 

 
 
 
 

0.58 
0.58 

 
 
 
 

เหมาะสมมากที่สุด 
เหมาะสมมากที่สุด 

  6.3 สาระสําคัญ 
  6.4 มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
  6.5 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
  6.6 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  6.7 สาระการเรียนรู้ 
  6.8 กิจกรรมการเรียนรู้ 
  6.9 สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
  6.10 การวัดและประเมินผล 
  6.11ใบความรู้/ใบกิจกรรมต่างๆ 
  6.12 บันทึกการสอนของครู 

4.67 
5.00 
5.00 
5.00 
4.67 
5.00 
4.67 
4.67 
4.67 
4.67 

0.58 
0.00 
0.00 
0.00 
0.58 
0.00 
0.58 
0.58 
0.58 
0.58 

เหมาะสมมากที่สุด 
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด 
เหมาะสมมากที่สุด 
เหมาะสมมากที่สุด 
เหมาะสมมากที่สุด 
เหมาะสมมากที่สุด 
เหมาะสมมากที่สุด 
เหมาะสมมากที่สุด 
เหมาะสมมากที่สุด 

7. ความเหมาะสมของการกําหนดวิธีดําเนนิการใน
ขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุค
ปัจจุบัน ดังน้ี 
  7.1 ศึกษาหลักสูตร วิเคราะห์หลักสูตรจัดหมวดหมู่
ความ สัมพันธ์ระหว่าง องค์ประกอบการจัดการเรียน
การสอน 
  7.2 พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ 
แผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม ประกอบการเรียนการ
สอน สื่อ การวัดและประเมินผล 
   7.3 ตรวจสอบรูปแบบการจัดการเรียนการสอนฯ 

 
 
 
 
 
 
 
4.67 

 
 

4.67 
4.67 

 
 
 
 
 
 
 

0.58 
 
 

0.58 
0.58 

 
 
 
 
 
 
 

เหมาะสมมากที่สุด 
 
 

เหมาะสมมากที่สุด 
เหมาะสมมากที่สุด 
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ตาราง 7  (ต่อ) 
 

รายการประเมิน X  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
7. ความเหมาะสมของการกําหนดวิธีดําเนนิการใน
ขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน ดังนี ้
  7.1 ศึกษาหลักสูตร วิเคราะห์หลักสูตรจัดหมวดหมู่ความ 
สัมพันธ์ระหว่าง องค์ประกอบการจัดการเรียนการสอน 
  7.2 พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ แผนการ
จัดการเรียนรู้ กิจกรรม ประกอบการเรียนการสอน สื่อ 
การวัดและประเมินผล 
   7.3 ตรวจสอบรูปแบบการจัดการเรียนการสอนฯ 

 
 

 
 

4.67 
 

4.67 
 
 

4.67 

 
 
 
 

0.58 
 

0.58 
 
 

0.58 

 
 
 
 

เหมาะสมมากที่สุด 
 

เหมาะสมมากที่สุด 
 
 

เหมาะสมมากที่สุด 

8. ความเหมาะสมของการกําหนดขั้นการปฏิบัติกิจกรรม  
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ 
เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในบริบท
แห่งสังคมไทยในห้องเรียน 

8.2 ขั้นสร้างศรัทธาและเสนอปัญหาข้อสงสัย  
8.3 ขั้นสังเกต  
8.3 ขั้นสัมผสั  
8.4 ขั้นสํารวจ  
8.5 ขั้นสืบค้น  
8.6 ขั้นสั่งสมปัญญา และลงข้อสรุป 
8.7 ขั้นประเมินผลและประยุกต์ใช้ 

 
 
 
 

5.00 
5.00 
4.67 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 

 
 
 
 

0.00 
0.00 
0.58 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

 
 
 
 

เหมาะสมมากที่สุด 
เหมาะสมมากที่สุด 
เหมาะสมมากที่สุด 
เหมาะสมมากที่ส ุ
เหมาะสมมากที่สุด 
เหมาะสมมากที่สุด 
เหมาะสมมากที่สุด 

9. ความเหมาะสมของการกําหนดวิธีดําเนินการในขั้นตอน
การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในบรบิทแห่งสังคมไทย   
    9.1 การประเมินผลด้านกายภาวนา 
    9.2 การประเมินผลด้านศีลภาวนา 
   9.3 การประเมินผลด้านจิตตภาวนา 

    9.4 การประเมินผลด้านปัญญาภาวนา 

 
 
 
 

4.67 
4.67 
4.67 
4.67 

 
 
 
 

0.58 
0.58 
0.58 
0.58 

 
 
 
 

เหมาะสมมากที่สุด 
เหมาะสมมากที่สุด 
เหมาะสมมากที่สุด 
เหมาะสมมากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.71 0.30 เหมาะสมมากที่สุด 
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จากตาราง 7 ผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ตามแนวพุทธ 
เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทย พบว่า ผู้เช่ียวชาญมีความ
คิดเห็นว่า 1) ปัญหาที่นํามาใช้ในการกําหนดรูปแบบเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุค
ปัจจุบัน เหมาะสมมากที่สุด 2) ข้อมูลพ้ืนฐานที่นํามาใช้ในการกําหนดรูปแบบเพ่ือพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใน
บริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน เหมาะสมมากที่สุด 3) การกําหนดขั้นตอนของรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบท
แห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน เหมาะสมมากที่สุด 4) ขั้นตอนต่างๆ ของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุค
ปัจจุบัน เหมาะสมมากที่สุด 5) การวางแผนและกําหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ  
บูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทย      ยุค
ปัจจุบัน เหมาะสมมากที่สุด 6) องค์ประกอบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ 
เ พ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทแห่งสังคมไทยเหมาะสมมากที่สุด                
7) การกําหนดวิธีดําเนินการในขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน 
เหมาะสมมากที่สุด 8) การกําหนดขั้นการปฏิบัติกิจกรรม การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตาม
แนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน           
ในห้องเรียน เหมาะสมมากที่สุด 9) การกําหนดวิธีดําเนินการในขั้นตอนการประเมินผล               
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน และในภาพรวมของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทแห่งสังคมไทย 
เหมาะสมมากที่สุด 
 

  2. ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบติัการ 
 

   การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน ประกอบด้วย หน่วยการเรียนรู้ 3 หน่วย ได้แก่ 
หน่วยการเรียนรู้แบบบูรษณาการ 1 มหัศจรรย์ในตัวฉัน จํานวน 9 แผน หน่วยการเรียนรู้แบบ    
บูรณาการ 2 สร้างสรรค์สิ่งดีในครอบครัว จํานวน 9 แผน หน่วยการเรียนรู้แบบบูรษณาการ 3 ล้อมรั้ว
สังคม จํานวน 9 แผน รวมทั้งสิ้น 27 แผนการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการซึ่ง
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังน้ี 
       2.1 ขั้นการวางแผน (Plan) ผู้วิจัยและผู้วิจัยร่วมดําเนินการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐาน
ของนักเรียน และวางแผนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน โดยใช้ขั้นตอนการเรียนการสอนท่ี
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 7 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างศรัทธาและเสนอปัญหาข้อสงสัย ขั้นที่ 2 ขั้นสังเกต 
ขั้นที่ 3 ขั้นสัมผัส ขั้นที่ 4 ขั้นสํารวจ ขั้นที่ 5 ขั้นสืบค้น ขั้นที่ 6 ขั้นสั่งสมปัญญา และลงข้อสรุป และ
ขั้นที่ 7 ขั้นประเมินผล และประยุกต์ใช้ 
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       2.2 ขั้นการปฏิบัติ (Action) ผู้วิจัยและผู้วิจัยร่วมดําเนินการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทแห่งสังคมไทย             
โดยปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนการเรียนการสอน ที่เช่ือมโยงกับหลักพุทธธรรม ซึ่งประกอบด้วย หลัก
กัลยาณมิตร หลักพรหมวิหาร 4 หลักโยนิโสมนสิการ หลักไตรสิกขา หลักอริยสัจ4 และหลักอิทธิบาท4 
มาเป็นแนวทางเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนศึกษา แก้ปัญหา แสวงหาความรู้อย่างเป็นองค์รวม โดยจัดการ
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการเรียน (ปรโตโฆสะ) ที่เป็นกัลยาณมิตร เอ้ือในการพัฒนานักเรียน
อย่างรอบด้าน ด้วยวิถีวัฒนธรรมแสวงปัญญา ทั้งน้ีการพัฒนานักเรียนดังกล่าว จัดผ่านระบบไตรสิกขา 
ที่นักเรียนได้ศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมที่เช่ือมโยงกับ ศีล (Morality) หรือความประพฤติหรือวินัยใน
การดําเนินชีวิตที่ดีงามสําหรับตนและสังคม สมาธิ (Concentration) หรือด้านการพัฒนาจิตใจที่มี
คุณภาพ มีสมรรถภาพ มีจิตใจที่ต้ังมั่นเข้มแข็งสงบสุข ตลอดจนมีสุขภาพจิตที่ดี  และปัญญา (Wisdom) 
ที่มีความรู้ที่ถูกต้องมีศักยภาพในการคิดการแก้ปัญหาที่แยบคาย (โยนิโสมนสิการ) จํานวน 3 หน่วยการ
เรียนรู้ รวมท้ังสิ้น 27 แผนการเรียนรู้ 
       2.3  ขั้นการสังเกต (Observe) ผู้วิจัยและผู้วิจัยร่วมได้สังเกตพฤติกรรมการเรียน 
และเก็บข้อมูล โดยการบันทึกหลังสอน การบันทึกภาพ การบันทึกภาคสนาม การสัมภาษณ์ และ  
การสนทนาซักถาม 
       2.4  ขั้นสะท้อนผลข้อมูล (Reflect) ผู้วิจัยและผู้วิจัยร่วมนําข้อมูลที่ได้จากการ
สังเกตพฤติกรรมการเรียน การบันทึกภาพ การบันทึกหลังสอน การบันทึกภาพ บันทึกภาคสนาม           
การสัมภาษณ์ และการสนทนาซักถามในแต่ละหน่วยการเรียนมาวิเคราะห์ เพ่ือสะท้อนผลข้อมูล      
สําหรับนําไปปรับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน ในหน่วยการเรียนรู้ต่อไป 
 

  จากหลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 4 ขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสามารถแสดงใน
ภาพประกอบ 9 ดังน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 21  แสดงหลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

                  ตามแนวพุทธเพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทแห่งสังคมไทย 
 
 

Action 

Observe 

Plan 

Reflect 

ระยะที่ 1  
หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 1 

มหัศจรรย์ในตัวฉัน 
 

ระยะที่ 2  
หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 2 

สร้างสรรค์ส่ิงดีในครอบครัว    

ระยะที่ 3 
หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3  

ล้อมร้ัวสังคม 

Action 

Observe 

Plan 

Reflect 

Action 

Observe 

Plan 

Reflect 

Plan 
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  การดําเนินการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน ในครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ดําเนินการตามวงจร
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ          
เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น 
ประกอบด้วย หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ จํานวน 3 หน่วยการเรียนรู้ รวมทั้งสิ้น 27 แผน    
การเรียนการสอน และในขั้นสะท้อนข้อมูลของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้สรุปผลของการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือทําการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธในหน่วยต่อไป    
ดังแสดงรายละเอียดในตาราง 10 ดังน้ี 
 
ตาราง 8  แสดงผลการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิด   
                 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน 
 

สัปดาห์ที่ วัน เดือน ปี 
หน่วยการเรียน/ 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
จํานวน 
(ชั่วโมง) 

1 
2 

16 พ.ค. 2554 
23 พ.ค. 2554 
 

ปฐมนิเทศ 
ทดสอบก่อนเรียน 
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ปัญญาภาวนา) ฉบับรวม 
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ปัญญาภาวนา) หน่วยท่ี 1 

30 นาที 
 

80 นาที 
30 นาที 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

17-20 
มิ.ย. 
2554 

หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 1   มหัศจรรย์ในตัวฉัน 
            แผนการสอนท่ี 1  ภาษาไทย 
            แผนการสอนท่ี 2  คณติศาสตร์ 

แผนการสอนท่ี 3  วิทยาศาสตร์ 
แผนการสอนท่ี 4  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
แผนการสอนท่ี 5  ประวัติศาสตร์ 

            แผนการสอนท่ี 6  สุขศึกษาและพลศึกษา 
แผนการสอนท่ี 7  ศิลปะ 
แผนการสอนท่ี 8  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
แผนการสอนท่ี 9  ภาษาอังกฤษ 

 

4 21 มิ.ย. 2554 ทดสอบหลังเรียน 
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ปัญญาภาวนา) หน่วยท่ี 1 

 
80 นาที 

 
 

25 มิ.ย. 2554 ทดสอบก่อนเรียน 
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ปัญญาภาวนา) หน่วยท่ี 2 

 
30 นาที 

 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
25 มิ.ย. 2554 

ถึง 
12 ก.ค. 2554 

หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 2   สร้างสรรค์สิง่ดีในครอบครัว    
            แผนการสอนท่ี 1  ภาษาไทย 
            แผนการสอนท่ี 2  คณติศาสตร์ 

แผนการสอนท่ี 3  วิทยาศาสตร์ 
แผนการสอนท่ี 4  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
แผนการสอนท่ี 5  ประวัติศาสตร์ 

            แผนการสอนท่ี 6  สุขศึกษาและพลศึกษา 
แผนการสอนท่ี 7  ศิลปะ 
แผนการสอนท่ี 8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
แผนการสอนท่ี 9 ภาษาอังกฤษ 
 

 



126 
 

ตาราง 8  (ต่อ) 
 

สัปดาห์ที่ วัน เดือน ปี 
หน่วยการเรียน/ 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
จํานวน 
(ชั่วโมง) 

6 
 

12 ก.ค. 2554 ทดสอบหลังเรียน 
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ปัญญาภาวนา)หน่วยท่ี 1 

 
30 นาที 

7 25 ก.ค. 2554 ทดสอบก่อนเรียน 
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ปัญญาภาวนา) หน่วยท่ี 2 

 
30 นาที 

 
 
 
 
 
8 

 
 

 
 

25 -29 
ก.ค. 2554 

 

หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3   ล้อมร้ัวสังคม    
            แผนการสอนท่ี 1  ภาษาไทย 
            แผนการสอนท่ี 2  คณติศาสตร์ 

แผนการสอนท่ี 3  วิทยาศาสตร์ 
แผนการสอนท่ี 4  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
แผนการสอนท่ี 5  ประวัติศาสตร์ 

            แผนการสอนท่ี 6  สุขศึกษาและพลศึกษา 
แผนการสอนท่ี 7  ศิลปะ 
แผนการสอนท่ี 8  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
แผนการสอนท่ี 9  ภาษาอังกฤษ 

 

9 29 ส.ค. 2554 ทดสอบหลังเรียน 
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ปัญญาภาวนา) หน่วยท่ี 2 

 
30 นาที 

    
   30 ส.ค.2554 ทดสอบหลังเรียน 

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ปัญญาภาวนา) ฉบับรวม 
 

     80 นาที 
 

 
 จากตาราง 8 การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน ผู้วิจัยได้นําข้อมูลจากการจัดการเรียน
การสอนในช้ันเรียนโดยภาพรวม และนําผลการบันทึกภาคสนามมาวิเคราะห์  พร้อมทั้งสะท้อนผล 
เพ่ือพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางท่ีกําหนดไว้ โดยในลักษณะที่เป็นความ
เรียง ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระยะ โดยใช้หน่วยการเรียนรู้เป็นเกณฑ์ ปรากฏผลดังน้ี 
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 ระยะที่ 1  หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 1 มหัศจรรย์ในตัวฉัน 
 
 ผู้ วิจัยและผู้ วิจัยร่วมได้จัดการเรียนการสอนในวันที่ 17 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 20 
มิถุนายน 2554 โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้นักเรียนมีพัฒนาการทางกาย (กายภาวนา) ที่ดี มีพัฒนาการ
ทักษะทางสังคม (ศีลภาวนา) ที่เหมาะสม  มีพัฒนาการทางจิตใจ (จิตตภาวนา) ที่ดีงาม และสามารถ
อธิบาย วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และใช้ทักษะกระบวนการต่างๆ ในเนื้อหาหน่วยการเรียนรู้
แบบบูรณาการ 1 มหัศจรรย์ในตัวฉัน ซึ่งปรากฏผลการเรียนการสอน ดังน้ี 
 1.  พฤติกรรมนักเรียน พบว่า ในคร้ังที่แรกและครั้งที่ 2  ของการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุค
ปัจจุบัน ในระยะที่ 1 พฤติกรรมการเรียนด้านกาย (กายภาวนา) พฤติกรรมการเรียนด้านทักษะทาง
สังคม (ศีลภาวนา) พฤติกรรมการเรียนด้านจิตใจ (จิตตภาวนา) อยู่ในระดับปรับปรุงและพอใช้ 
นักเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเรียนเพียงระดับพอใช้และควรปรับปรุง ซึ่งได้แก่ ไม่สามารถดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมระหว่างการปฏิบัติกิจกรรม ใช้และเก็บอุปกรณ์อย่างไม่ถูกต้องเหมาะสม ขาดทักษะ
ในการใช้ประสาทสัมผัส ทั้ง 5 ในการสังเกตและปฏิบัติกิจกรรมและไม่สามารถดูแลรักษาความสะอาด
ร่างกายและแต่งกายเหมาะสมกับการปฏิบัติกิจกรรม นอกจากน้ี นักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถ
ทํางานร่วมกับผู้อ่ืน ไม่สามารถช่วยเหลือเก้ือกูลกัน มีมารยาทในการพูดแสดงความคิดเห็นน้อย       
ไม่มีวินัย และขาดความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติกิจกรรมไม่เสร็จ
ทันตามเวลาที่กําหนด การทํางานมุ่งเน้นการแข่งขันมากเกินไป ขาดคุณภาพจิตที่ดี ในเรื่องของความมี
นํ้าใจ เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ แบ่งปันสิ่งของให้กับผู้อ่ืน มีสมรรถภาพจิตที่ไม่เหมาะสม ซึ่งได้แก่ ไม่มีความ
เพียรพยายาม ไม่กระตือรือร้นในการปฏิบัติกิจกรรม และไม่ร่าเริงแจ่มใส อารมณ์ไม่ค่อยปรกติ แต่เมื่อ
นักเรียนได้เรียนรู้ในคร้ังที่ 2 ถึงสิ้นสุดหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 1 มหัศจรรย์ในตัวฉัน พบว่า 
พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนมีพัฒนาการข้ึนอย่างเห็นได้ชัด นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนด้านกาย 
(กายภาวนา) พฤติกรรมการเรียนด้านทักษะทางสังคม (ศีลภาวนา) พฤติกรรมการเรียนด้านจิตใจ 
(จิตตภาวนา) อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในการประเมินพฤติกรรมซึ่งสะท้อนแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน  
 2.  พฤติกรรมผู้สอน พบว่า ในการเรียนระยะแรกเหมือนเป็นการทดสอบแนวคิดของผู้วิจัยที่
ทําหน้าที่เป็นครูผู้สอนลงสู่ภาคปฏิบัติสําหรับนักเรียน มีข้อสังเกตที่ควรพิจารณาคือ ในการจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทแห่ง
สังคมไทย น้ัน นักเรียนไม่มีประสบการณ์ในการเรียนในลักษณะน้ี จึงส่งผลให้พฤติกรรมการเรียนของ
นักเรียนไม่ดีนัก แต่เมื่อมีการทําความเข้าใจในการเรียนและมีข้อตกลงรวมกันอย่างชัดเจนแล้ว ปัญหา
ในการเรียนการสอนก็หมดไป ซึ่งน่าจะเน่ืองมาจาก ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความเป็น
กัลยาณมิตรให้กับผู้เรียนในการส่ังสอน แนะนํา ช้ีแจง ชักจูง ช่วยบอกช่องทาง หรือเป็นแบบอย่างให้
นักเรียนได้ปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกต้อง โดยในระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอนจะเป็น
แบบอย่างในเรื่องของความน่ารัก (ปิโย) น่าเคารพ (ครุ) น่ายกย่อง (ภาวนีโย) รู้จักพูดให้นักเรียนเข้าใจ
ได้ง่าย ช้ีแจงเรื่องที่นักเรียนเข้าใจ (วตฺตาจ) อดทนต่อถ้อยคํา (วจนกฺขโม) อธิบายได้อย่างชัดเจนลึกซึ้ง 
(คมฺภีรญฺจ) และไม่ชักจูงไปในทางที่เสื่อมเสีย (โน จฏฐาเน นิโยชเย) ซึ่งน่าจะเป็นพฤติกรรมของผู้สอน
ที่ทําให้นักเรียนศรัทธา (เช่ืออย่างมีเหตุมีผล) ที่จะเรียนรู้ และทําให้การจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ  
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 3.  กิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า ในการจัดกิจกรรมในคร้ังแรกๆ นักเรียนจะไม่ค่อยกล้า
แสดงออก จึงทําให้ขาดความสนุกสนาน และการเรียนไม่ค่อยประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์มากนัก 
ซึ่งเป็นผลมาจากการท่ีผู้สอนและนักเรียนไม่เคยเรียนรู้กันมาก่อน ทําให้นักเรียนไม่ไว้วางใจครู ไม่กล้า
แสดงออก แม้ว่าผู้สอนจะเตรียมกิจกรรมมาอย่างดีแล้ว นักเรียนก็ไม่ร่วมกิจกรรม ไม่แสดงความ
คิดเห็น และไม่สามารถแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติกิจกรรม ขาดความร่วมมือในการทํา
กิจกรรมกลุ่ม ผู้สอนต้องเข้าไปพูดคุยกับนักเรียนภายในกลุ่มต่างๆ นักเรียนจึงมีความสนใจมากขึ้น    
แต่เมื่อผู้สอนจัดกิจกรรมผ่านไปประมาณ 2-3 คร้ัง ผู้สอนพบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมในการเรียนดีขึ้น 
มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียนมากขึ้นอยู่ในระดับดีมาก มีความ
กระตือรือร้นในการเรียน อยากมาเรียน ซึ่งเป็นเพราะความเหมาะสมของเนื้อหาและข้ันตอนการจัด
กิจกรรมที่เหมาะสม จึงทําให้กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามแผนที่วางไว้  
 4.  บรรยากาศโดยท่ัวไปในช้ันเรียน พบว่า การจัดตกแต่งห้องเรียนที่สอดคล้องกับเน้ือหาที่
เรียนมีผลต่อความกระตือรือร้นในการเรียนของนักเรียนอย่างเห็นได้ชัด นักเรียนมีความต่ืนตาตื่นใจ 
และสนใจในสิ่งที่จะเรียนในแต่ละครั้ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศของแหล่งเรียนรู้ 
บุคลิกภาพ และความเป็นกัลยาณมิตรของครู การสร้างแรงจูงใจ คําสั่งสอนที่เป็นสาระความรู้ที่น่า 
สนใจ วิธีการสอนที่ดี และสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียน จึงทําให้บรรยากาศในช้ันเรียนส่งเสริม
ให้นักเรียนอยากเรียนรู้  
 5.  ผลการวิเคราะห์บันทึกผลหลังการสอนของผู้สอน พบว่า ในการจัดการเรียนการสอนใน
ครั้งแรกถึงคร้ังที่ 2 บางรายวิชา นักเรียนยังไม่กล้าแสดงออก ไม่มีปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่ม ยังมีความ
สับสนเก่ียวกับกิจกรรมการศึกษาค้นคว้า และการทดลอง ขาดความรับผิดชอบ ไม่ตรงต่อเวลา 
นักเรียนส่วนใหญ่คิดว่าตนเองมาเรียนรู้ตามหน้าที่ แต่เมื่อนักเรียนเข้าใจวิธีการเรียนมากข้ึน ในครั้งที่ 
4 จนสิ้นสุดระยะท่ี 1 หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 1 มหัศจรรย์ในตัวฉัน นักเรียนมีพฤติกรรมใน
การเรียนในด้านต่างๆ ดีขึ้นในระดับดีมาก ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของการประเมินพฤติกรรมในคร้ังน้ี จากผล
การวิเคราะห์ดังกล่าว ผู้สอนได้บันทึกผลการสอนและการสัมภาษณ์นักเรียนบางรายวิชา ซึ่งยกมาเป็น
ส่วนประกอบของการจัดการเรียนการสอนเพ่ือปรับปรุงในระยะต่อไป ดังน้ี 
 

...คุณครูน่าจะให้พวกเราช่วยเตรียมสื่อและอุปกรณ์การเรียนร่วมกับคุณครู และอธิบาย
วิธีการเรียนล่วงหน้า เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเรียนก่อน และคณุครูน่าจะมีการสรุป
คะแนนความก้าวหน้าในการปฏิบัติกิจกรรมของตนเองและกลุ่ม เพ่ือจะเป็นแรงกระตุ้นใน
การเรียนรู้ในครั้งต่อไป... (คณิตศาสตร์) 
 
...คุณครูควรให้นักเรียนทําสมาธิก่อนเรียน พวกเราทุกคนรู้สึกมีความสขุเมื่อได้ทําสมาธิ 
ห้องเรียนก็สงบดีด้วย มีบรรยากาศท่ีผ่อนคลาย และควรให้มีการปฏิบัติกิจกรรม 
เป็นกลุ่ม ซึ่งพวกเราคิดว่าจะทําให้การเรียนสนุกและท้าทายมากขึ้น... (ภาษาไทย) 
  
...พวกเราอยากแบ่งกลุ่มโดยเลือกสมาชิกกลุ่มกันเอง และต้องการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน
ทุกครั้ง เพราะสนุกดี ได้ปรึกษาร่วมกัน ช่วยกันคิดช่วยกันทําได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและ
กันภายในกลุ่ม แต่ก็อยากปรับเปลี่ยนกลุ่มบ้าง จะได้ทํากิจกรรมกับเพ่ือนคนอ่ืนๆ และฝึกการ
เรียนรู้ร่วมกับเพ่ือนที่ไม่เคยทํางานร่วมกัน นอกจากน้ี เวลาก่อนเลิกเรียนในแต่ละเรื่อง 
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คุณครูมักจะให้พวกเราบอกถึงประโยชน์ที่จะนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน ซึ่งดีมากครับ... 
(วิทยาศาสตร์) 
 
...ผมคิดว่า แนวการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามา
เช่ือมโยงกับการเรียนรู้ เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับ นอกจากจะได้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์แล้ว 
พวกเรายังได้ฝึกการเป็นคนดี พวกเราจะได้มีพฤติกรรมทีดี่ มีจิตใจที่ดีงามย่ิงๆ ขึ้นไปครับ 
ขอให้ครูเอาจรงิเอาจังกับการดูแลอบรมพวกผมเป็นเด็กดีและเด็กเก่งด้วยครับ ผมขอเอาใจ
ช่วย และปฏิบัติตามคําสอนของคุณครูครับ... (สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 

 
 6.  การพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนจากแนวทางท่ีกําหนดไว้ พบว่า 
ผลการปฏิบัติการสอนในแผนการเรียนรู้หน่วยแบบบูรณาการ 1 มหัศจรรย์ในตัวฉัน ยังมีข้อจํากัดและ
เป็นอุปสรรค ต่อการเรียนของนักเรียนซึ่งผู้สอนได้นําข้อมูลไปปรับใช้กับการจัดการเรียนการสอนใน
หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 2 สร้างสรรค์สิ่งดีในครอบครัว ดังน้ี 
 
   ผู้สอนปรับพฤติกรรมการสอนโดยรวม ดังน้ี 
 

  ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างศรัทธาและเสนอปัญหาข้อสงสัย โดยการจัดบรรยากาศในการเรียนที่
จําลองห้องเรียนให้เหมาะสมกับเรื่องที่จะสอนโดยตกแต่งห้องเรียนให้น่าสนใจมากขึ้น มาจัดแสดง
ภายในห้องเรียน และให้นักเรียนทําสมาธิก่อนเรียน พร้อมท้ังบอกคะแนนความก้าวหน้าในการปฏิบัติ
กิจกรรมของตนเองและกลุ่มเพ่ือเป็นแนวทางของนักเรียนในการพัฒนาตนเอง เปลี่ยนแปลง
บุคลิกภาพของผู้สอนให้มีความเป็นกัลยาณมิตรมากขึ้น ได้แก่ การยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทายนักเรียน
อย่างเป็นกันเอง ใช้คําถามกระตุ้น ปลุกเร้าให้นักเรียนเห็นความสําคัญของสิ่งที่เรียน 
    ขั้นท่ี 2 ขั้นสังเกต  ผูส้อนเปิดโอกาสให้นักเรียนเสนอกฎเกณฑ์ในการเรียนเพ่ิมขึ้น และให้
นักเรียนเลือกว่าในคร้ังนี้ จะให้นํ้าหนักในกฎเกณฑ์หรือกติกาในข้อใดเป็นพิเศษ พร้อมท้ังให้นักเรียน
เปลี่ยนกลุ่มในการปฏิบัติกิจกรรมใหม่ เพ่ือให้นักเรียนทํางานกับเพ่ือนคนอ่ืนมากขึ้น 

   ขั้นท่ี 3 ขั้นสัมผัส ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักเรียนมีเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมมากขึ้น และ
เข้าไปแนะนําภายในกลุ่มมากขึ้น พร้อมทั้งกระตุ้นการค้นคว้าของนักเรียน โดยใช้สื่อที่หลากหลาย 
ได้แก่ ใบความรู้ หนังสือ เอกสาร และสื่อ IT 
    ขั้นที่ 4 ขั้นสํารวจ ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นโดยการวิเคราะห์
ผลงานของตนเองและของกลุ่มมากขึ้น และเปิดโอกาสให้นักเรียนปรับปรุงผลงานของตนเอง และ
นําไปใช้ในชีวิตประจําวันมากขึ้น เช่น ในรูปของการดูแลตนเอง และการให้ความรู้กับผู้อ่ืนในสังคม 
ได้แก่ การทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ให้กับผู้อ่ืนได้ทราบ 
  ขั้นท่ี 5 ขั้นสืบค้น ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักเรียนใช้กระบวนการคิดโดยแยบคาย (โยนิโส
มนสิการ) ในการพัฒนาผ่านกิจกรรมการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง สืบเสาะหาความรู้ โดยใช้ทักษะ
กระบวนการต่างๆ กระบวนการกลุ่ม การศึกษานอกสถานท่ี การเก็บรวบรวมข้อมูล การจดบันทึก
ข้อมูล การแก้ปัญหาตามแนวทางอริยสัจ การเรียนรู้อย่างมีความสุขและมีความหมาย พร้อมทั้ง
อภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับความรู้ ข้อคิดเห็น ที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรม นักเรียนนําเสนอผลงานที่เกิด
จากการทํากิจกรรม 
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    ขั้นท่ี 6 ขั้นสั่งสมปัญญา และลงข้อสรุป ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักเรียนฝึกปฏิบัติกิจกรรม
ให้ชํานาญใช้กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติเพ่ือสั่งสมประสบการณ์และปัญญา นําไปสู่การสรุป 
องค์ความรู้เพ่ือสะท้อนความเป็นจริงตามธรรมชาติ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงผลงาน และ
ปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งในเชิงเน้ือหาที่เรียน และในเชิงของการเช่ือมโยงกับหลักพุทธ
ธรรม ผ่านกิจกรรมร้องเพลงสรุปบทเรียน อภิปรายสรุป หรือจัดทําเป็นแผ่นพับ แผนที่ความคิด (Mind 
map) หรือโครงงานเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อ่ืน 

    ขั้นที่ 7 ขั้นประเมินผลและประยุกต์ใช้ ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สรุปและ
ประเมินผลงานโดยกระจายโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมสรุปให้มากที่สุด และจัดนิทรรศการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกัน 
 
 ระยะที่ 2 หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 2 สร้างสรรค์สิง่ดีงามในครอบครัว 
 
 ผู้วิจัยได้จัดการเรียนการสอนในวันที่ 25 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 โดยมี
จุดประสงค์เพ่ือให้นักเรียนมีพัฒนาการทางกาย (กายภาวนา) ที่ดี มีพัฒนาการทักษะทางสังคม     
(ศีลภาวนา) ที่เหมาะสม  มีพัฒนาการทางจิตใจ (จิตตภาวนา) ที่ดีงาม และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
(ปัญญาภาวนา) ที่สูงขึ้น นักเรียนสามารถอธิบาย วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และใช้ทักษะ
กระบวนการต่างๆ ในเน้ือหาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 2 สร้างสรรค์สิ่งดีในครอบครัว          
ซึ่งปรากฏผลการเรียนการสอน ดังน้ี 
 1.  พฤติกรรมนักเรียน พบว่า พฤติกรรมการเรียนด้านกาย (กายภาวนา) นักเรียนส่วนใหญ่
สามารถดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมระหว่างการปฏิบัติกิจกรรม สามารถใช้และเก็บอุปกรณ์ได้อย่าง
เหมาะสมและใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการสังเกตและปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม สามารถดูแล
รักษาความสะอาดร่างกายและแต่งกายเหมาะสมกับการปฏิบัติกิจกรรม พฤติกรรมการเรียนด้าน
ทักษะทางสังคม (ศีลภาวนา) นักเรียนส่วนใหญ่สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืน ช่วยเหลือเก้ือกูลกันใช้กาย 
วาจา ได้อย่างสร้างสรรค์ มีวินัย และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และ
ปฏิบัติกิจกรรมเสร็จทันตามเวลาที่กําหนด พฤติกรรมการเรียนด้านจิตใจ (จิตตภาวนา) นักเรียนมี
คุณภาพจิตที่ดี ได้แก่ มีนํ้าใจ เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ แบ่งปันสิ่งของให้กับผู้อ่ืน มีสมรรถภาพจิตที่เหมาะสม 
ได้แก่ มีความเพียรพยายาม มีเหตุมีผล และกระตือรือร้นในการปฏิบัติกิจกรรม และมีสุขภาพจิตที่
สมบูรณ์ ได้แก่ ร่าเริงแจ่มใส อารมณ์ดี และสงบสุขเสมอ ส่วนในด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้าน
ปัญญา (ปัญญาภาวนา) หรือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน นักเรียนสามารถอธิบาย วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ประเมินค่า และใช้ทักษะกระบวนการต่างๆ เพ่ือศึกษาค้นคว้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมีคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดับดีมากซึ่งสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทแห่ง
สังคมไทยยุคปัจจุบัน  
 2.  พฤติกรรมผูส้อน พบว่า นอกจากความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีกับผู้เรียนแล้ว ความเป็น 
ผู้มีพรหมวิหาร4 หรือหลักความประพฤติที่ประเสริฐบริสทุธ์ิ ที่มีองค์ประกอบ 4 ส่วน คือ เมตตา  
เป็นความรัก ความปรารถนาดี อยากให้ผู้เรียนมีความสุข มีจิตอันแผ่ไมตรีและคิดทําประโยชน์แก่
นักเรียน กรุณา เป็นความสงสาร คิดช่วยให้พ้นทุกข์ ใฝ่ใจในอันที่จะปลดเปลื้องบําบัดความทุกข์ยาก
เดือดร้อนของผู้เรียน มุทิตา เป็นความยินดี เมื่อเห็นผู้อ่ืนอยู่ดีมีสุข มีจิตใจผ่องใส ร่าเริง เบิกบานอยู่
เสมอ พลอยยินดีด้วยเมื่อผู้อ่ืนได้ดีมีสุข เจริญงอกงามย่ิงขึ้นไป อุเบกขา เป็นความวางใจเป็นกลาง อัน
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จะให้ดํารงอยู่อย่างปกติตามท่ีพิจารณาเห็นด้วยปัญญา คือมีจิตใจมั่นคง ไม่เอนเอียงด้วยความรัก 
ความชัง พิจารณาพฤติกรรมที่นักเรียนกระทําอย่างมีเหตุมีผล และปฏิบัติไปตามเหตุและผล รวมทั้ง
รู้จักวางเฉยสงบใจมองดู การกระทําของนักเรียนต่อความรับผิดชอบ   ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ครูผู้สอนต้อง
นําไปใช้ในระหว่างการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน  
 3.  กิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า ในการจัดการเรียนการสอน ในระยะที่ 2 หน่วย 
การเรียนรู้แบบบูรณาการ 2 สร้างสรรค์สิ่งดีในครอบครัว นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องที่สามารถ
ที่เช่ือมโยงกับหลักไตรสิกขา ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติในการเรียนรู้ของนักเรียนโดยมุ่งฝึกฝนอบรม กาย วาจา 
จิตใจ และปัญญา ให้ดีงามย่ิงๆขึ้นไป จนบรรลุจุดหมายสูงสุด มีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ อธิศีลสิกขา 
เป็นข้อปฏิบัติสําหรับฝึกอบรมทางด้านความประพฤติ เพ่ือให้ดํารงตน ด้วยดีในสังคม รักษาระเบียบ
วินัย ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบให้ถูกต้อง อธิจิตตสิกขา เป็นข้อปฏิบัติสําหรับฝึกอบรมจิตใจ
เพ่ือให้เกิดคุณธรรม เพ่ือให้มีจิตใจเข้มแข็ง (สมาธิ) สงบ ต้ังมั่น แน่วแน่ พร้อมปฏิบัติงานอย่างได้ผล
โดยเฉพาะการใช้ปัญญา และ อธิปัญญาสิกขา เป็นข้อปฏิบัติสําหรับฝึกอบรมปัญญาเพ่ือให้เกิดความรู้
แจ้ง เกิดความรู้ ความเข้าใจ สิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง  
 4.  บรรยากาศโดยทั่วไปในช้ันเรียน พบว่า การจัดการเรียนการสอนต่อจากวิชาพลศึกษาซึ่ง
นักเรียนต้องไปทํากิจกรรมท่ีหนัก มีผลต่อการเรียนในห้องเรียน และความมีสมาธิในการเรียนน้อยลง 
ดังน้ัน ผู้สอนต้องใจเย็น เมตตานักเรียน และเตรียมความพร้อมก่อนเรียนให้กับนักเรียนมากข้ึน ได้แก่ 
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พักเล็กน้อยก่อนเรียน นักเรียนที่ร้อนหรือกระหายนํ้าก็อนุญาตให้นักเรียนไป
ด่ืมนํ้า ทําความสะอาดตนเองก่อนเข้าห้องเรียน ซึ่งจะทําให้บรรยากาศในการเรียนเป็นไปด้วยดี และ
นักเรียนมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ และส่งผลถึงพฤติกรรมในด้านต่างๆดีมาก ส่งผลให้เกิดปัญญาในการ
เรียนรู้เป็นอย่างดี 
 5.  ผลการวิเคราะห์บันทึกผลหลังการสอนของผู้สอน พบว่า ในการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุค
ปัจจุบันบางรายวิชา ในระยะที่ 2 หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 2 สร้างสรรค์สิ่งดีในครอบครัว 
นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และบรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ต้ังไว้ 
นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนด้านกาย (กายภาวนา) ที่ดี มีทักษะทางสังคม (ศีลภาวนา) มีจิตใจ   ที่
มุ่งมั่น ดีงาม (จิตตภาวนา) และเรียนรู้โดยใช้ปัญญา และกระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ปัญญาภาวนา) สูงขึ้น
อย่างเห็นได้ชัด จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าว ผู้สอนได้บันทึกผลการสอนและการสัมภาษณ์นักเรียน
บางรายวิชา ซึ่งยกมาเป็นส่วนประกอบของการจัดการเรียนการสอนเพ่ือปรับปรุงในระยะต่อไป ดังน้ี 
 

...หนูคิดว่า คุณครูน่าจะให้พวกเราไปศึกษานอกสถานที่มากขึ้น เช่น ที่สวนหย่อมหน้า 
โรงเรียน ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ น่าจะมีความสุขไปอีกรูปแบบหน่ึงคะ นอกจากน้ียังรู้สึก 
ประทับใจคุณครูที่ไม่ใจดีกับนักเรียนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ได้ตกลงไว้ คอยตักเตือน 
ไม่ให้ออกนอกลู่นอกทาง ซึ่งความใจดีของครูยังมีเหมือนเดิม แต่นักเรียนจะเกรงใจคุณคร ู
และอยากจะทาํตัวเองให้ดีขึ้นในการเรียนแต่ละครั้งกับคุณครู... (สุขศึกษาและพลศึกษา) 
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....ความประทับใจในการเรียนหน่วยน้ี ผมได้เรียนรู้เก่ียวกับสัตว์ในเน้ือหาที่น่าสนใจ 
ประกอบกับมีสื่อการเรียนรู้ที่เพียงพอ ไม่ต้องแย่งกันใช้  รู้สึกไม่กดดันในการเรียน... 
(วิทยาศาสตร์) 
 
...อยากให้คุณครูขออนุญาตกับคุณครูพลศึกษาให้แลกช่ัวโมงกับคุณครูในช่วงบ่าย  
เพราะจะได้ไม่เหน่ือยมากก่อนมาเรียน... (ศิลปะ) 
 
...ควรจัดให้มีกิจกรรมทีใ่ห้พวกเราฝึกแก้ปัญหาให้มากขึ้น และเปิดโอกาสให้พวกเรา 
ปรับปรุงช้ินงานและผลงานต่างๆ นอกเวลาเรียนและนํามาส่งกับคุณครูในภายหลังจะได้มี 
เวลาทํางานมากข้ึน... (การงานอาชีพและเทคโนโลยี) 

 
 6.  การพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนจากแนวทางที่กําหนดไว้ พบว่า 
ผลการปฏิบัติการสอนในแผนการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 2 สร้างสรรค์สิ่งดีใน
ครอบครัว ยังมีข้อจํากัดต่อการเรียนของนักเรียน ซึ่งผู้สอนได้นําข้อมูลในภาพรวมของสาระการเรียนรู้
ต่างๆ ไปปรับใช้กับการจัดการเรียนการสอนในหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3 ล้อมร้ัวสังคม ดังน้ี 
 

      ผู้สอนปรบัพฤติกรรมการสอนโดยรวม ดังน้ี 
 
  ขั้นท่ี 1 ขั้นสร้างศรัทธาและเสนอปัญหาข้อสงสัย ผู้สอนทบทวนคะแนนความก้าวหน้า
ในการปฏิบัติกิจกรรมของตนเองและกลุ่มให้นักเรียนทราบ โดยเน้นการพูดในเชิงบวกที่เน้นการพัฒนา
ตนเองมากกว่าการแข่งขัน นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสในการจัดกิจกรรมท่ีเป็นกิจกรรมนอกสถานที่ใน
หน่วยต่อไป โดยการสํารวจสถานที่จะใช้ในการจัดการเรียนรู้ล่วงหน้า และนัดหมายสถานที่เรียนอย่าง
ชัดเจนให้กับนักเรียนได้ทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งดูแลพฤติกรรมต่างๆ ของนักเรียนให้ชัดเจนให้สิทธิใน
การเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ และกระตุ้นให้นักเรียนมีความอดทน มุ่งมั่นในการเรียน
อย่างต่อเน่ือง ผู้สอนปรับเปลี่ยนการทําสมาธิโดยใช้เพลงบรรเลง เป็นการใช้ตาราง 9 ช่อง เพราะเป็น
การกําหนดสติโดยการย่างก้าวเป็นจังหวะออกแบบการก้าวย่าง ปรับตามสถานการณ์ที่ควรเป็นให้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ซึ่งคล้ายกับการเดินจงกลมในการทําสมาธิ
รูปแบบหน่ึงในพระพุทธศาสนา 
     ขั้นที่ 2 ขั้นสังเกต  ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักเรียนเสนอกฎเกณฑ์ในการเรียนเพ่ิมขึ้น 
และจัดรูปแบบการนําเสนอแผนภูมิในลักษณะ Mind map ที่นักเรียนได้เห็นชัดเจนเก่ียวกับหลักเกณฑ์ใน
การเรียนรู้ 
     ขั้นท่ี 3 ขั้นสัมผัส  ผู้สอนจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนคิดแก้ปัญหามากขึ้น โดยเอา
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้หลักอริยสัจ4 เป็นข้ันตอนให้นักเรียนได้ฝึกการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและ
ค้นหาคําตอบในการเรียนมากขึ้น ซึ่งมีกระบวนการดังน้ี ทุกข์ (เป็นการกําหนดปัญหา หรือข้อมูล 
สภาพประกอบไม่พึงพอใจ หรือสภาพประกอบคับข้องใจ สภาพประกอบทนได้ยากทั้งกายและใจ อัน
ได้แก่ ปัญหาต่างๆ ของมนุษย์ เช่น ภาวะบีบคั้น ขัดแย้ง มีความอึดอัดใจ ไม่สามารถหาทางออกให้กับ
ตนเองได้ สมุทัย เป็นการกําหนดปัญหา หรือข้อมูลหรือเป็นการเกิดข้ึนของทุกข์ หรือเหตุแห่งทุกข์ 
เหตุที่ทําให้ชีวิตต้องถูกบีบคั้นด้วยความเร่าร้อน กระวนกระวาย ความหวงแหน ความเกลียดชัง ความ
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หวาดระแวง ความเบื่อหน่าย อันเน่ืองมาจากความยากจน ความเจ็บ ความโง่เขลา นิโรธ เป็นการดับ
ทุกข์อย่างมีเป้าหมายหรือเป็นแนวทางท่ีนําไปสู่ความดับทุกข์ เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ และ
มรรค  เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล หรือเป็นการดับทุกข์  ซึ่งหมายถึง อริยมรรค ซึ่งเป็นทาง
อันประเสริฐ เป็นวิถีทางแห่งความดับทุกข์  
  ขั้นท่ี 4 ขั้นสาํรวจ ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นในผลงานของตนเอง
และของกลุ่มมากขึ้น และเปิดโอกาสให้นักเรียนปรับปรุงผลงานของตนเอง และนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันมากขึ้น เช่น ในรูปของการดูแลตนเอง และการให้ความรู้กับผู้อ่ืนในสังคม โดยการทํา
แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ให้กบัผู้อ่ืนได้ทราบ 
      ขั้นที่ 5 ขั้นสืบค้น ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักเรียนใช้กระบวนการคิดโดยแยบคาย          
(โยนิโสมนสิการ) ในการพัฒนาผ่านกิจกรรมการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง สืบเสาะหาความรู้ โดยใช้
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการกลุ่ม การศึกษานอกสถานที่ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การจดบันทึกข้อมูล การแก้ปัญหาตามแนวทางอริยสัจ การเรียนรู้อย่างมีความสุขและมีความหมาย 
พร้อมทั้งอภิปรายกลุ่มเก่ียวกับความรู้ ข้อคิดเห็น ที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรม นักเรียนนําเสนอผลงาน
ที่เกิดจากการทํากิจกรรม 

    ขั้นท่ี 6 ขั้นสั่งสมปัญญา และลงข้อสรุป ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักเรียนฝึกปฏิบัติกิจกรรม
ให้ชํานาญใช้กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติเพ่ือสั่งสมประสบการณ์และปัญญา นําไปสู่การสรุป 
องค์ความรู้เพ่ือสะท้อนความเป็นจริงตามธรรมชาติ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงผลงาน และ
ปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งในเชิงเน้ือหาที่เรียน และในเชิงของการเช่ือมโยงกับหลักพุทธ
ธรรม ผ่านกิจกรรมร้องเพลงสรุปบทเรียน อภิปรายสรุป หรือจัดทําเป็นแผ่นพับ แผนที่ความคิด (Mind 
map) หรือโครงงานเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อ่ืน 
     ขั้นที่ 7 ขั้นประเมินผลและประยุกต์ใช้ ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สรุปและ
ประเมินผลงานโดยกระจายโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมสรุปให้มากที่สุด และจัดนิทรรศการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เวลาพักกลางวันเพ่ือให้เพ่ือนห้องอ่ืนและนักเรียนที่สนใจได้ช่ืนชมมากขึ้น 
  
 ระยะที่ 3 หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3 ล้อมรั้วสังคม 
 

 ผู้วิจัยได้จัดการเรียนการสอนในวันที่ 23 กรกฎาคม 2550 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2550 โดยมี
จุดประสงค์เพ่ือให้นักเรียนมีพัฒนาการทางกาย (กายภาวนา) ที่ดี มีพัฒนาการทักษะทางสังคม                 
(ศีลภาวนา) ที่เหมาะสม  มีพัฒนาการทางจิตใจ (จิตตภาวนา) ที่ดีงาม และสามารถอธิบาย วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ประเมินค่า และใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในเน้ือหาหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
ล้อมร้ัวสังคม ซึ่งปรากฏผลการเรียนการสอน ดังน้ี 
 1.  พฤติกรรมนักเรียน พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนคงที่อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งเป็น
ระดับสูงสุดของการประเมินพฤติกรรมในครั้งน้ีทุกคน ซึ่งเป็นผลที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการตามแนวพุทธ  โดย ผู้ วิจัย ไ ด้สั ง เกตเห็น นักเรี ยนกลุ่ ม น้ี  มีพฤติกรรมการเรี ยน                     
ที่พึงประสงค์ที่ส่งผลต่อการเรียนรายวิชาต่างๆ ด้วย ทุกคนเต็มใจที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นเด็กดี และมี
ปัญญา ซึ่งเป็นผลของความเช่ือและความศรัทธาท่ีมีต่อสิ่งที่เรียนว่ามีประโยชน์และจําเป็นสําหรับ
ตนเองและผู้อ่ืนในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุขสงบเย็น และเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงซึ่ง
สะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน  
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 2.  พฤติกรรมผู้สอน พบว่า ผู้สอนถ้าปฏิบัติตนเป็นกัลยาณมิตรที่ดี มีเมตตา กรุณาปรารถนา
ดี ต่อนักเรียน และมีความอดทนอดกล่ัน ทุ่มเทในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยความเต็มใจ
เต็มกําลัง เต็มเวลา และปฏิบัติตนให้เป็นปรกติเช่นน้ี จะได้ใจนักเรียน นักเรียนอยากเข้าใกล้ อยากขอ
คําปรึกษาใกล้ชิด และสิ่งสําคัญที่สุดคือได้ความศรัทธาของลูกศิษย์ (นักเรียน)   ในการเรียนอย่างมาก 
 3.  กิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า กิจกรรมที่ท้าทาย หลากหลาย มีทั้งเกม เพลง การถาม
คําถามที่กระตุ้นให้นักเรียนเห็นประโยชน์ของสิ่งที่เรียน การแก้ปัญหา และการสํารวจสิ่งแวดล้อมนอก
สถานที่ เป็นสิง่สําคัญและจําเป็นสําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียน นักเรียนจะ
ไม่เกิดความเบ่ือหน่ายในการเรียน ซึ่งผลท่ีได้รับ จะส่งผลที่เห็นได้จากผลงานที่นักเรียนทีส่ร้างสรรค์
ระหว่างการเรียนรู้ และส่งผลถึงคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพฤติกรรม 
การเรียนที่ได้จากการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพประกอบเป็นจริง 
 4.  บรรยากาศโดยทั่วไปในชั้นเรียน พบว่า ปัจจัยภายในซึ่งได้แก่กิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียนคิด
อย่างแยบคาย (โยนิโสมนสิการ) และปัจจัยภายนอก ซึ่งได้แก่ ความเป็นกัลยาณมิตร สิ่งแวดล้อม
ภายนอก บุคลิกภาพของครู บรรยากาศในขณะเรียนที่สงบสุข มีกลิ่นอายของคุณธรรม จริยธรรม 
ความเมตตา แรงจูงใจ ความรู้ และวิธีการสั่งสอนของครู มีผลต่อบรรยากาศในการเรียนที่ดีของ
นักเรียนอย่างชัดเจน 
 5.  ผลการวิเคราะห์บันทึกผลหลังการสอนของผู้สอน พบว่า ในการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุค
ปัจจุบันบางรายวิชา  ในระยะที่ 3 หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3 ล้อมร้ัวสังคม นักเรียนมี
พฤติกรรมการเรียนด้านกาย (กายภาวนา) พฤติกรรมการเรียนด้านทักษะทางสังคม (ศีลภาวนา) 
พฤติกรรมการเรียนด้านจิตใจ (จิตตภาวนา) และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ปัญญาภาวนา) อยู่ในระดับ
ดีมาก ซึ่งเป็นระดับที่คงที่สูงสุดไม่เปลี่ยนแปลง สามารถเป็นข้อมูลสะท้อนกลับให้เห็นถึงประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวพุทธ ได้เป็นอย่างดี และจากผลการวิเคราะห์ดังกล่าว 
ผู้สอนได้บันทึกผลการสอนและการสัมภาษณ์นักเรียนบางรายวิชา ซึ่งยกมาเป็นส่วนประกอบของการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือปรับปรุงในระยะต่อไป ดังน้ี 
 

...คุณครูควรมกีารต้ังคําถาม และเว้นระยะให้นักเรียนตอบถาม โดยมีเวลาคิดหาคําตอบให้
มากข้ึนเพ่ือโยงไปสู่ข้อสรุปด้วยตัวของนักเรียนให้มากทีสุ่ด และเพ่ิมเวลาในการเรียนใหม้าก
ขึ้น เพราะผมมีความรู้สึกว่าเรียนรู้วิทยาศาสตร์กับคุณครแูล้วมีความสุข... (ประวัติศาสตร์) 
 

...ผู้สอนเห็นว่า การได้รับความศรัทธาจากนักเรียน เป็นสิ่งที่สําคัญมากในการเรียนรู้และ 
การจัดการเรียนการสอนให้กบันักเรียน ถ้าครูผู้สอนได้รับศรัทธาแล้ว นักเรียนจะเช่ือฟัง 
และเช่ือมั่นในคุณค่าของสิ่งที่ผู้สอนนํามาให้ และจะต้ังใจเรียนรู้สิ่งที่ครูบอก อธิบาย 
แนะนํา ช้ีแนะเป็นอย่างดี... (วิทยาศาสตร์) 
 

...การเรียนรู้ในหน่วยน้ี พวกเรามีความสุขมากในการเรียนรู้ ได้เรียนรู้ในหลากหลายวิธีการ 
มีการสํารวจ มกีารทดลอง มกีารแสดงบทบาทสมมติ ซึ่งเรารู้สึกต่ืนเต้น และอยากเรียนรู้ 
อยู่ตลอดเวลา ซึ่งรู้สึกประทับใจมากสําหรับการเรียนในครัง้น้ี... (ศิลปะ) 
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...คุณครูควรทีจ่ะให้นักเรียนฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ให้มากกว่าน้ี และมีการสรุป
ความรู้เพ่ิมเติมในสิ่งที่นักเรียนสรุปไม่ครบ เพ่ือให้ความรู้ทีค่วรได้รับไม่ขาดหายไป และควร
ยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่พบเห็นในชีวิตประจําวันให้มากกว่าน้ี... (ภาษาอังกฤษ) 
 

...ถ้ามีการทักทาย สนทนา ซักถามนักเรียนทั่วๆไปก่อน และจึงให้นักเรยีนฝึกสมาธิ น่าจะ 
ทําให้จิตใจของพวกเราสงบเย็นขึ้นและพรอ้มที่จะเรียน นอกจากน้ีคุณครูน่าจะให้นักเรียน 
ทําสมาธิก่อนเร่ิมกิจกรรมทบทวนคะแนนการเรียน เพราะพวกเราจะได้มีความพร้อม 
ในการเรียน จติใจจะได้ไม่วอกแวกต่อการเรียน... (สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 

 

 6.  การพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนจากแนวทางท่ีกําหนดไว้ พบว่า ผลการ
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนในแผนการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 2 ล้อมร้ัวสังคม   
มีข้อที่ควรปรับปรุงในการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อการเรียนของนักเรียนน้อยมาก ซึ่งผู้สอนได้
นําข้อมูลในภาพรวมของสาระการเรียนรู้ที่บูรณาการไปปรับใช้กับการจัดการเรียนการสอน โดยสรุป
สําหรับใช้เป็นขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อน
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทของสังคมไทยในยุคปัจจุบัน ดังน้ี 
 

      ผู้สอนปรบัพฤติกรรมการสอนโดยรวม ดังน้ี 
 

  ขั้นท่ี 1 ขั้นสร้างศรัทธาและเสนอปัญหาข้อสงสัย ผู้สอนจะเปล่ียนแปลงกระบวนการจัด
กิจกรรมจากการทบทวนคะแนนให้นักเรียนก่อน โดยการให้นักเรียนทําสมาธิก่อนเรียน แล้วจึงทํา
กิจกรรมอ่ืนๆ ต่อไป และจะเพ่ิมความชัดเจนของอากัปกิริยาในการทักทายนักเรียนที่มองเห็นถึงความ
ย้ิมแย้มแจ่มใส แสดงความเป็นกัลยาณมิตร สอบถามทุกข์สุขต่างๆ ด้วยความเมตตาปรารถนาดี และ
จริงใจต่อนักเรียน นอกจากน้ี จะพิจารณาในการเลือกคําถามเพ่ือกระตุ้นและเช่ือมโยงถึงความสําคัญ
ของเน้ือหาที่จะเรียนรู้ให้มากย่ิงขึ้น นอกจากน้ี ผู้สอนเพ่ิมเติมการสวดมนต์เป็นเพลงให้ผู้เรียนกําหนด
สติ และเริ่มนําสมาธิแสงสว่างเข้ามาใช้ โดยให้นักเรียนได้ซึมซับคําพูด และคุณงามความดีที่ควรปฏิบัติ 
ผ่านคําพูดและเพลงบรรเลงในสมาธิแสงสว่าง 
  ขั้นท่ี 2 ขั้นสังเกต  ผู้สอนจะแนะนําให้ผู้เรยีนปฏิบัติตนให้รัดกุมและพัฒนาให้ดีขึ้นใน
ประเด็นต่างๆ ที่ได้กําหนดเป็นข้อตกลงของกลุ่มให้คงทนและยั่งยืนในการเรียนรู้ 
  ขั้นท่ี 3 ขั้นสัมผัส  ผูส้อนจะจัดกิจกรรมทีใ่ห้นักเรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการ  
และวิธีการที่หลากหลาย ได้แก่ การประยุกต์กระบวนการเรียนรู้แบบ Discovery Learning Process 
(DLP) ที่เร่ิมกระบวนการที่เกิดจากข้อสงสัย สังเกต สัมผัส สืบค้น สั่งสม และสรุปผลการปฏิบัติ
กิจกรรม นอกจากน้ีจะเน้นการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้สืบเสาะหาความรู้ให้มากข้ึน โดยใช้ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง  
  ขั้นท่ี 4 ขั้นสาํรวจ ผู้สอนจะเน้นในเร่ืองของการวิเคราะห์งาน การระดมสมองในการหา
แนวทางแก้ไขปัญหาในการเรียนโดยเน้นการแก้ไขปัญหาการทํางานกลุ่มในเชิงสร้างสรรค์ และเป็น
วิธีการนําเสนอผลงานในเชิงบวกในแง่มุมของความดีงาม 
     ขั้นท่ี 5 ขั้นสืบค้น ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักเรียนใช้กระบวนการคิดโดยแยบคาย      
(โยนิโสมนสิการ) ในการพัฒนาผ่านกิจกรรมการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง สืบเสาะหาความรู้ โดยใช้
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการกลุ่ม การศึกษานอกสถานที่ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
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การจดบันทึกข้อมูล การแก้ปัญหาตามแนวทางอริยสัจ การเรียนรู้อย่างมีความสุขและมีความหมาย 
พร้อมทั้งอภิปรายกลุ่มเก่ียวกับความรู้ ข้อคิดเห็น ที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรม นักเรียนนําเสนอผลงาน
ที่เกิดจากการทํากิจกรรม 

    ขั้นท่ี 6 ขั้นสั่งสมปัญญา และลงข้อสรุป ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักเรียนฝึกปฏิบัติกิจกรรม
ให้ชํานาญใช้กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติเพ่ือสั่งสมประสบการณ์และปัญญา นําไปสู่การสรุป 
องค์ความรู้เพ่ือสะท้อนความเป็นจริงตามธรรมชาติ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงผลงาน และ
ปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งในเชิงเน้ือหาที่เรียน และในเชิงของการเช่ือมโยงกับหลักพุทธ
ธรรม ผ่านกิจกรรมร้องเพลงสรุปบทเรียน อภิปรายสรุป หรือจัดทําเป็นแผ่นพับ แผนที่ความคิด (Mind 
map) หรือโครงงานเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อ่ืน 
  ขั้นท่ี 7 ขั้นประเมินผลและประยุกต์ใช้ ผู้สอนจะใช้คําถามที่กระตุ้นให้นักเรียนสรุปและ
ประเมินผลการเรียนให้มากขึน้ โดยสอดแทรกข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ตรงกับการดํารงชีวิตใน
ปัจจุบันของนักเรียน 
 

 กล่าวโดยสรุป การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณค่า 
สามารถพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้อย่างแท้จริง สิ่งสําคัญคือ ผู้สอนต้องเป็นแบบอย่างที่
ดี มีความรู้ในเน้ือหา และใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ผู้สอนต้องมีความสมบูรณ์ในตนเองก่อน และ
ความเป็นแบบอย่างที่ดีก็จะตามมา จะทําให้นักเรียนเกิดศรัทธาที่จะเรียนรู้ ประกอบกับขั้นตอนการ
สอนทั้ง 7 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างศรัทธาและเสนอปัญหาข้อสงสัย ขั้นที่ 2 ขั้นสังเกต  ขั้นที่ 3 
ขั้นสัมผัส ขั้นที่ 4 ขั้นสํารวจ ขั้นที่ 5 ขั้นสืบค้น ขั้นที่ 6 ขั้นสั่งสมปัญญาและลงข้อสรุป และขั้นที่ 7  
ขั้นประเมินผลและประยุกต์ใช้ เป็นข้ันตอนที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะและระดับพัฒนาการของนักเรียน
อย่างแท้จริง ซึ่งสามารถสรุปขั้นตอนและวิธีการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตาม
แนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน ในแต่ละ
ขั้นตอนในภาพรวม ดังตาราง 9 ดังน้ี 
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ตาราง 9  สรุปวิธีการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิด 
      ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน 
 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม วิธีการจัดกิจกรรม ข้อเสนอแนะในการใช ้
ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างศรัทธา
และเสนอปัญหาข้อ
สงสัย 
  
 

จัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เหมาะสมกับเร่ืองท่ีสอน 
สวดมนต์ไหว้พระ  ทําสมาธิก่อนเรียนในลักษณะต่างๆ  
ได้แก่  
         - เพลงบรรเลง “ทางเดินท่ีเท่ียงแท้ของหัวใจ” 
ผู้ประพันธ์: จํารสั  เศวตาภรณ์  
         - สมาธิแสงสว่าง ของ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ 
อยุธยา 
         - ตาราง 9 ช่อง ของ รศ. เจริญ กระบวนรัตน์    
ในลักษณะกายเคล่ือนไหวใจหยุดนิ่ง  
         - บอกคะแนนความก้าวหน้าในการเรียน  
         - ทบทวนคะแนนความก้าวหน้าในการปฏิบัติ
กิจกรรม (เน้นการพูดเชิงบวก) 
         - สํารวจสถานท่ีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
นอกห้องเรียน 
          - จัดการเรียนรู้นอกสถานท่ี  
          - แสดงอากัปกิริยาในการทักทายนักเรียนโดย
การย้ิมแย้มแจ่มใส  
          - แสดงความเป็นกัลยาณมิตร  
                - สอบถามทุกข์สุขต่างๆ  ด้วยความเมตตาปรารถนาดี 
และจริงใจ  
          - ถามคําถามเพื่อกระตุ้นและเชื่อมโยงกับ
ความสําคัญของเนื้อหาท่ีเรียน 

ในการจัดบรรยากาศให้
เหมาะสมนั้นอาจทําได้โดย
การนําภาพ หุ่นจําลอง หรือ
ของจริงมาจัดให้นักเรียนเห็น
ในห้องเรียนจะเพ่ิม
บรรยากาศให้น่าสนใจ 
การทําสมาธิก่อนเรียน 
ครูผู้สอนควรจัดให้นักเรียน
นั่งให้เรียบร้อยแล้วจึงเริ่ม
ปฏิบัติกิจกรรมเป็นแรงเสริม
ให้นักเรียนเกิดความพร้อมใน
การเรียนการบอกคะแนน
ความก้าวหน้าในการเรียนจะ
เป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนเกิด
ความมุ่งม่ันในการเรียนและ
อยากจะพัฒนาตนเองให้ได้
มาตรฐาน แต่ต้องเน้นยํ้าใน
เชงิสร้างสรรค์ หลีกเลี่ยงการ
ตําหนินักเรียน 

ขั้นที่ 2 ขั้นสังเกต   
 

เปิดโอกาสให้นักเรียนเสนอกฎเกณฑ์ในการเรียน 
แบ่งกลุ่มนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม 
ปรับเปลี่ยนกลุ่มนักเรียนตามความเหมาะสม 
แบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบภายในกลุ่ม 
นําเสนอข้อมูลกฎเกณฑ์การเรียนในลักษณะ               
Mind map 
ยืนยันข้อตกลงในการเรียน 
ทบทวนกฎเกณฑ์และข้อกําหนดในการเรียน 
 

ผู้สอนควรแบ่งเวลาในการทํา
กิจกรรมประมาณ 3-5 นาที 
เพ่ือให้นักเรียนได้เลือก และ
ทบทวน หรือเพ่ิมเติม
กฎเกณฑ์ในการเรียน จะนํา
ให้นักเรียนไม่อึดอัดในการ
เรียน และตั้งใจเรียนมากกว่า
จะเป็นการบังคับให้นักเรียน
ทําตามครูผู้สอนต้องเป็น
แบบอย่างท่ีดีและปฏิบัติตน
ตามกฎเกณฑ์เช่นเดียวกับ
นักเรียน ในลักษณะ ทําให้ดู 
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ตาราง 9  (ต่อ) 
 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม วิธีการจัดกิจกรรม ข้อเสนอแนะในการใช ้
  อยู่ให้เห็น เป็นให้ปรากฏ งดงาม

ด้วยการกระทําอย่างแท้จริง จะทํา
ให้นักเรียนเกิดความศรัทธาต่อตัว
ครูผู้สอนเพ่ิมมากข้ึน 
 

ขั้นที่ 3 ขั้นสัมผัส  
 

ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
ได้แก่  ใบความรู้ หนังสือ เอกสารตํารา สื่อ IT 
อินเตอร์เน็ต 
เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
ได้แก่ 
     - กระบวนการเรียนรู้ตามแนวอริยสัจ4 
     - กระบวนการคิดแก้ปัญหา 
     - กระบวนการคิดตามแนวโยนิโสมนสิการ 
     - กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
     - กระบวนการทดลอง 
     - ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
     - กระบวนการเรียนรู้แบบ7ส (Discovery 
Learning Process)-DLP 
     - กระบวนการกลุ่ม 

การกําหนดระยะเวลาในการศึกษา
ค้นคว้าให้ชัดเจน เป็นการฝึกการ
บริหารเวลาในการเรียนรู้ 
การเรียนรู้ด้วยกระบวนการท่ี
หลากหลายภายใต้การจัดการ
เรียนรู้ตามแนวพุทธ ครูผู้สอน
จะต้องให้ความสําคัญกับนักเรียน
ในกระบวนการไตรสิกขา ในเร่ือง
ความประพฤติ จิตใจ และปัญญา 
ทุกข้ันตอนของกิจกรรม  

      - นําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเชื่อมโยงกับ
การจัดการเรียนรู้ 
     - นําหลักไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) มาใช้
ในกระบวนการเรียนรู้ 
      - เตรียมสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ท่ีเพียงพอ
กับผู้เรียน 

 

   
ขั้นที่ 4 ขั้นสํารวจ   
 

นักเรียนแสดงความคิดเห็น 
วิเคราะห์ผลงานของตนเองและของกลุ่ม 
ปรับปรุงผลงาน 
ประยุกต์ใช้ความรู้ท่ีได้ในการเรียนโดยเชื่อมโยงกับ
ชีวิตประจําวัน 
วิเคราะห์กระบวนการทํางาน 
ระดมสมองในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาในการ
เรียนและการทํางานกลุ่มอย่างสร้างสรรค ์
ทําโครงงานนอกเวลาเรียน 
ครูผู้สอนอธิบายวิเคราะห์งาน การกําหนอุปสรรค
ในการทํางาน และการแก้ไขปัญหาปัญหา 

ในการแสดงความคิดเห็น ครูผู้สอน
ควรกระตุ้นให้นักเรียนอภิปรายให้
ท่ัวถึง ไม่เปิดโอกาสให้นักเรียนคน
ใดคนหนึ่งตอบคําถามแต่ผู้เดียว 
โดยให้นักเรียนอธิบายปัญหา 
วิธีการแก้ไขให้ชัดเจน 
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ตาราง 9  (ต่อ) 
 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม วิธีการจัดกิจกรรม ข้อเสนอแนะในการใช ้
ขั้นที่ 5 ขั้นสืบค้น  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นที่ 6 ขั้นสั่งสมปัญญา 
และลงข้อสรุป  
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นที่ 7 ขั้นประเมินผล 
และประยุกต์ใช้ 
 
 
 
 
 

ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักเรียนใช้กระบวนการคิด
โดยแยบคาย (โยนิโสมนสิการ) ในการพัฒนา
ผ่านกิจกรรมการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง สืบ
เสาะหาความรู้ โดยใช้ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ กระบวนการกลุ่ม การศึกษานอก
สถานท่ี การเก็บรวบรวมข้อมูล การจดบันทึก
ข้อมูล การแก้ปัญหาตามแนวทางอริยสัจ การ
เรียนรู้อย่างมีความสุขและมีความหมาย พร้อม
ท้ังอภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับความรู้ ข้อคิดเห็น ท่ีได้
จากการปฏิบัติกิจกรรม นักเรียนนําเสนอผลงาน
ท่ีเกิดจากการทํากิจกรรม 
 
นักเรียนประเมินชิ้นงาน ทําแบบฝึก 
แบบทดสอบ หรือจัดเก็บผลงานใน 
แฟ้มสะสมงาน และปรับปรงุพัฒนางาน เพ่ือนาํ
ความรู้และประสบการณ์ท่ีได้  
ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์จําลอง
หรือชีวิตจริง สู่ความสําเร็จด้วยความพอใจ 
ความเพียรพยายาม กระตือรือร้น จิตใจจดจ่อ
และใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญให้รอบคอบ 
 
สรุปผลงาน และประเมินผลงาน 
จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
ใช้คําถามกระตุ้นให้นักเรียนสรุปและประเมินผล 
สอดแทรกข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีตรงกับ
การดําเนินชีวิตประจําวันของนักเรียน 
สรุปเนื้อหาท่ีเรียนเปรียบเทียบในเชิงพุทธศาสนา
พยายามท่ีจะกระตุ้นให้นักเรียนปฏิบัติตาม
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

 

ครูผู้สอนควรเปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้สืบค้นเป็นรายบุคคลและเป็น
กลุ่ม จัดเตรียมสื่อสําหรับการสืบค้น
ให้เหมาะสมกับนักเรียน และ
เพียงพอกับนักเรียนในชั้น 
นอกจากนี้ ครูผู้สอนต้องใช้
กระบวนการไตรสิกขา ในการฝึกให้
นักเรียนมีความประพฤติท่ีถูกต้อง 
จิตใจท่ีดีงาม และใช้สติปัญญาใน
การสืบค้นข้อมูลทุกขณะท่ีปฏิบัติ
กิจกรรม 
 
ครูผู้สอนควรใช้เทคนิคการต้ัง
คําถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนนํา
ประสบการณ์ความรู้ท่ีได้จากการ
สืบค้นมาแก้ไขปัญหาจาก
ประสบการณ์ใหม่ หรือฝึก
ประสบการณ์ให้ชํานาญ และเข้าใจ
ลึกซ้ึง พร้อมท้ังสรุปสิ่งท่ีตนเอง
ปฏิบัติให้ชัดเจน 
 
คําถามของครู จะเป็นเคร่ือง 
กระตุ้นให้นักเรียนสรุปและ
ประเมินผลการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี 
หลีกเลี่ยงการบอกข้อสรุปให้กับ
นักเรียนโดยตรง การเปรียบเทียบ
ข้อสรุปในทางวิทยาศาสตร์ กับพุทธ
ศาสนา  จะสามารถทําให้นักเรียน
เชื่อมโยงส่ิงท่ีเรียนรู้กับชีวิตประจําวัน
ได้อย่างลงตัว นอกจากน้ี ครูผู้สอน
ต้องเป็นผู้ท่ีรู้และเข้าใจท้ัง
วิทยาศาสตร์และพุทธศาสตร์อย่าง
ลึกซ้ึงมากพอสมควร จะช่วยให้
สามารถยกตัวอย่างเปรียบเทียบได้
อย่างเหมาะสม 
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 ตอนท่ี 3  ผลการศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน       
ในด้านกายภาวนา, ศีลภาวนา, จิตตภาวนา และปัญญาภาวนาของนักเรียน และข้อวิจารณ์ 
 

 การวิจัยเ พ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ            
เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน คร้ังน้ี ผู้วิจัยได้นํา
คะแนนที่ได้จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนด้านกาย (กายภาวนา) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน
ด้านทักษะทางสังคม (ศีลภาวนา) และแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนด้านจิตใจ (จิตตภาวนา) ของ
นักเรียนมาวิเคราะห์หาค่าร้อยละ และเปรียบเทียบพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ระหว่างการทดลองใช้
รูปแบบฯ และนําคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนของนักเรียนมา
เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียระหว่างก่อนและหลังเรียนของแต่ละหน่วยการเรียน และ
ก่อนและหลังการใช้รูปแบบ ฯ โดยนําคะแนนที่ได้มาเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คะแนนเป็นร้อยละ 
และการแปลความหมายของคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ดังตาราง 10 ดังนี้ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2547: 13) 
 

ตาราง 10 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คะแนนเป็นร้อยละ และการแปลความหมายของคะแนน 
 

ช่วงคะแนน ร้อยละ ระดับคะแนน ความหมายระดับคะแนน 
28-30 80-100  4 ผลการเรียนดีเย่ียม 
26-27        75-79 3.5 ผลการเรียนดีมาก 
24-25        70-74 3 ผลการเรียนดี 
22-23        65-69 2.5 ผลการเรียนคอ่นข้างดี 
20-21        60-64 2 ผลการเรียนพอใช้ 
18-19        55-59 1.5 ผลการเรียนคอ่นข้างพอใช้ 
16-17        50-54 1 ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นตํ่า 
0-15 ตํ่ากว่า 50 0 ผลการเรียนตํ่ากว่าเกณฑ์ 

    
 นอกจากน้ี ผู้วิจัยทําการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
(ปัญญาภาวนา) ก่อนและหลังการใช้รูปแบบฯ โดยใช้สถิติ t-test (dependent) ดังรายละเอียด ดังน้ี  
 
 1.  พฤติกรรมการเรียนด้านกาย (กายภาวนา)  
      การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนด้านกาย (กายภาวนา) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 6 น้ันมี 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ดูแลสิ่งแวดล้อมระหว่างการปฏิบัติกิจกรรม 2) ใช้และเก็บ
อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 3) ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการสังเกตและปฏิบัติกิจกรรมได้อย่าง
เหมาะสม และ 4) ดูแลรักษาความสะอาดร่างกายและแต่งกายเหมาะสมกับการปฏิบัติกิจกรรม ในแต่
ละข้อมีคะแนนเต็ม 3 คะแนน คะแนนการประเมินได้จากผู้ช่วยผู้วิจัย จํานวน  1 ท่าน ทําการสังเกต
พฤติกรรมการเรียนและประเมินพฤติกรรมการเรียนด้านกาย (กายภาวนา) ของนักเรียนระหว่างการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใน
บริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน ในหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 1 มหัศจรรย์ในตัวฉัน จํานวน 9 
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ครั้ง หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 2 สร้างสรรค์สิ่งดีในครอบครัว จํานวน 9 คร้ัง หน่วยการเรียนรู้
แบบบูรณาการ 3 ล้อมร้ัวสังคม จํานวน 9 ครั้ง โดยแบ่งระยะการประเมินเป็น 3 ระยะ ตามหน่วยการ
เรียนรู้แบบบูรณาการทั้ง 3 หน่วย ซึ่งผู้วิจัยและผู้วิจัยร่วมแยกวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียและค่าร้อยละการ
ประเมินแต่ละคร้ัง ในแต่ละพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน ผู้วิจัยได้ศึกษาผลการพัฒนาราย
พฤติกรรมในแต่ละด้าน เพ่ือนําคะแนนรวมเฉลี่ยระหว่างคร้ังแรกและครั้งสุดท้าย ของแต่ละหน่วยการ
เรียนรู้ มาหาค่าร้อยละ เพ่ือเปรียบเทียบผลการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน การแปล
ความหมายช่วงคะแนนแบ่งเป็น 4 ระดับ ดังน้ี 
 

ช่วงคะแนน การแสดงระดับการปฏิบัติ 
10-12 
7-9 
4-6 
0-3 

ดีมาก 
ดี 

พอใช้ 
ปรับปรุง 

 

 จากการประเมินพฤติกรรมการเรียนด้านกาย (กายภาวนา) โดยผู้ช่วยผู้วิจัยและผู้วิจัยร่วม
เป็นผู้ประเมินน้ัน ผู้วิจัยได้นําผลท่ีได้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียผลการพัฒนาพฤติกรรม
การเรียนด้านกาย (กายภาวนา) ครั้งแรกและคร้ังสุดท้ายของแต่ละหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ     
ซึ่งแบ่งเป็น 3 หน่วยการเรียนรู้  ดังปรากฏผลดังแสดงในตาราง 11 ดังน้ี 
 
ตาราง 11  คะแนนและค่าร้อยละของการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนด้านกาย (กายภาวนา) ของ  
                 นักเรียน  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 มหัศจรรย์ในตัวฉัน 
 

รายการพฤติกรรมการเรียน 
ด้านกาย (กายภาวนา) 

คะแนนคร้ังสดุท้าย คะแนนคร้ังแรก ผลการพัฒนา 
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 

1. ดูแลรักษาสิง่แวดล้อมระหว่างการ 
    ปฏิบัติกิจกรรม 

3 100 0 0.00 3 100 

2. ใช้และเก็บอุปกรณ์ได้อย่าง   
    เหมาะสม 

3 100 0 0.00 3 100 

3. ใช้ประสาทสัมผัส ทั้ง 5 ในการ สังเกต
    และปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม 

3 100 1 33.33 2 66.67 

4. ดูแลรักษาความสะอาดร่างกายและ 
    แต่งกายเหมาะสมกับการปฏิบัติ    
    กิจกรรม 

3 100 0 0.00 3 100 

รวม 4 ข้อ 12 คะแนน 12 100 4 33.33 2 66.67 
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 จากตาราง 11 การประเมินโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนด้านกาย (กายภาวนา) ของ
นักเรียน หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 1 มหัศจรรย์ในตัวฉัน แสดงให้เห็นว่า นักเรียนกลุ่มน้ีมี
คะแนนเฉลี่ยในครั้งแรก ร้อยละ 33.33 และคะแนนเฉลี่ยคร้ังสุดท้าย ร้อยละ100 และคะแนนเฉล่ีย
ครั้งสุดท้ายเพ่ิมขึ้นร้อยละ 66.67 เมื่อเทียบกับคะแนนเฉลี่ยคร้ังแรก การพิจารณาเปรียบเทียบระดับ
พฤติกรรมตามรายการพฤติกรรมการเรียนด้านกาย (กายภาวนา) พบว่า นักเรียนมีคะแนนพฤติกรรม
การเรียนที่พึงประสงค์ครั้งสุดท้ายสูงกว่าครั้งแรกร้อยละ 100 แสดงให้เห็นว่า รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่ง
สังคมไทยยุคปัจจุบัน สามารถเสริมสร้างพฤติกรรมการเรียนด้านกาย (กายภาวนา) ที่สูงขึ้น ซึ่งผู้วิจัย
ได้นําค่าร้อยละของคะแนนการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนมาเปรียบเทียบเป็นรายข้อแสดงใน
ภาพประกอบ 22 ดังน้ี 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
ภาพประกอบ 22  เปรียบเทียบค่าร้อยละของคะแนนรายข้อการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนด้านกาย  
(กายภาวนา) ของนักเรียนคร้ังแรกและครั้งสุดท้าย หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 1 มหัศจรรย์ในตัวฉัน 
 
 จากภาพประกอบ 10 แสดงผลการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนด้านกาย (กายภาวนา) ของ
นักเรียน จํานวน 4 รายการ พบว่า นักเรียนกลุ่มนี้มีคะแนนการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนด้านกาย    
(กายภาวนา) ที่พึงประสงค์ ครั้งสุดท้ายสูงกว่าครั้งแรก อย่างชัดเจน โดยมีคะแนนการพัฒนาในระดับดี
มาก ทั้ง 4 รายการ คือ ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมระหว่างการปฏิบัติกิจกรรม ร้อยละ 100 ใช้และเก็บ
อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 100 ใช้ประสาทสัมผัส ทั้ง 5 ในการสังเกตและปฏิบัติกิจกรรมได้
อย่างเหมาะสม ร้อยละ 100  ดูแลรักษาความสะอาดร่างกายและแต่งกายเหมาะสมกับการปฏิบัติ
กิจกรรม ร้อยละ100 จึงสรุปได้ว่า รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือ
สะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน สามารถเสริมสร้างและ
พัฒนาพฤติกรรมการเรียนด้านกาย (กายภาวนา) ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี นักเรียนสามารถดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมระหว่างการปฏิบัติกิจกรรม, ใช้และเก็บอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม,ใช้ประสาทสัมผัส 
ทั้ง 5 ในการสังเกตและปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม และดูแลรักษาความสะอาดร่างกายและ แต่ง
กายเหมาะสมกับการปฏิบัติกิจกรรมได้เป็นอย่างดี 
 
 

คะแนนครัง้แรก 

คะแนนครัง้หลงั 
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ตาราง 12  คะแนนและค่าร้อยละของการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนด้านกาย (กายภาวนา)                     
                ของนักเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สร้างสรรค์สิ่งดีในครอบครัว 
 

รายการพฤติกรรมการเรียน 
ด้านกาย (กายภาวนา) 

คะแนนคร้ังสดุท้าย คะแนนคร้ังแรก ผลการพัฒนา 
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 

1. ดูแลรักษาสิง่แวดล้อมระหว่างการ 
    ปฏิบัติกิจกรรม 

3 100 3 100 - - 

2. ใช้และเก็บอุปกรณ์ได้อย่าง 
    เหมาะสม 

3 100 3 100 - - 

3. ใช้ประสาทสัมผสั ทั้ง 5 ในการ  
    สังเกตและปฏิบัติกิจกรรมได้อย่าง 
    เหมาะสม 

3 100 3 100 - - 

4. ดูแลรักษาความสะอาดร่างกายและ
    แต่งกายเหมาะสมกับการปฏิบัติ 
    กิจกรรม 

3 100 3 100 - - 

รวม 4 ข้อ 12 คะแนน 12 100 12 100 - - 
 
 จากตาราง 12  การประเมินโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนด้านกาย (กายภาวนา) 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สร้างสรรค์สิ่งดีในครอบครัว แสดงให้เห็นว่า นักเรียนกลุ่มน้ีมีคะแนนเฉลี่ยใน
ครั้งแรก ร้อยละ100 และคะแนนเฉลี่ยครั้งสุดท้าย ร้อยละ100 และคะแนนเฉล่ียครั้งสุดท้ายคงที่     
ไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับคะแนนเฉลี่ยครั้งแรก การพิจารณาเปรียบเทียบระดับของพฤติกรรม 
ตามรายการพฤติกรรมการเรียนด้านกาย (กายภาวนา) พบว่า นักเรียนมีคะแนนพฤติกรรมการเรียน  
ที่พึงประสงค์ครั้งแรกและครั้งสุดท้ายคงที่ระดับดีมาก ร้อยละ 100  แสดงให้เห็นว่า รูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     
ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน สามารถเสริมสร้างพฤติกรรมการเรียนด้านกาย (กายภาวนา) คงที่
ในระดับดีมาก ร้อยละ 100 ซึ่งผู้วิจัย ได้นําค่าร้อยละของคะแนนการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนมา
เปรียบเทียบเป็นรายข้อแสดงใน ภาพประกอบ 23 ดังน้ี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 23  เปรียบเทียบค่าร้อยละของคะแนนรายข้อการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนด้านกาย  
                 (กายภาวนา) ของนักเรียนคร้ังแรกและครั้งสุดท้าย หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 2  
                 สร้างสรรค์สิ่งดีในครอบครัว 

คะแนนครัง้แรก 

คะแนรัง้หลงั 
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 จากภาพประกอบ 23 แสดงผลการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนด้านกาย (กายภาวนา) ของ
นักเรียน จํานวน 4 รายการ พบว่า นักเรียนกลุ่มนี้มีคะแนนการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนด้านกาย      
(กายภาวนา) ที่พึงประสงค์ ครั้งสุดท้ายสูงกว่าครั้งแรก อย่างชัดเจน โดยมีคะแนนการพัฒนาในระดับ 
ดีมาก ทั้ง 4 รายการ คือ ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมระหว่างการปฏิบัติกิจกรรม ร้อยละ 100 ใช้และเก็บ
อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 100 ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการสังเกตและปฏิบัติกิจกรรมได้
อย่างเหมาะสม ร้อยละ100 ดูแลรักษาความสะอาดร่างกายและแต่งกายเหมาะสมกับการปฏิบัติ
กิจกรรม ร้อยละ100  จึงสรุปได้ว่า รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ  
เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน สามารถเสริมสร้าง
และพัฒนาพฤติกรรมการเรียนด้านกาย (กายภาวนา) ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี นักเรียนสามารถดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมระหว่างการปฏิบัติกิจกรรม, ใช้และเก็บอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม,ใช้ประสาทสัมผัส
ทั้ง 5 ในการสังเกตและปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม และ ดูแลรักษาความสะอาดร่างกายและ 
แต่งกายเหมาะสมกับการปฏิบัติกิจกรรมได้เป็นอย่างดี 
 

ตาราง 13  คะแนนและค่าร้อยละของการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนด้านกาย (กายภาวนา)  
                ของนักเรียน  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ล้อมร้ัวสังคม 
 

รายการพฤติกรรมการเรียน 
ด้านกาย (กายภาวนา) 

คะแนนคร้ังสดุท้าย คะแนนคร้ังแรก ผลการพัฒนา 
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 

1. ดูแลรักษาสิง่แวดล้อมระหว่างการ 
    ปฏิบัติกิจกรรม 

3 100 3 100 - - 

2. ใช้และเก็บอุปกรณ์ได้อย่าง 
    เหมาะสม 

3 100 3 100 - - 

3. ใช้ประสาทสัมผสั ทั้ง 5 ในการ 
    สังเกตและปฏิบัติกิจกรรมได้อย่าง 
    เหมาะสม 

3 100 3 100 - - 

4. ดูแลรักษาความสะอาดร่างกาย 
    และแต่งกายเหมาะสมกับการ    
    ปฏิบัติกิจกรรม 

3 100 3 100 - - 

รวม 4 ข้อ 12 คะแนน 12 100 12 100 - - 
 
 จากตาราง 13 การประเมินโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนด้านกาย (กายภาวนา)  
หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3 ล้อมรั้วสังคม แสดงให้เห็นว่า นักเรียนกลุ่มนี้มีคะแนนเฉลี่ยใน
ครั้งแรก ร้อยละ100 และคะแนนเฉลี่ยคร้ังสุดท้าย ร้อยละ100 และคะแนนเฉลี่ยครั้งสุดท้ายคงที่ไม่
เปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับคะแนนเฉลี่ยคร้ังแรก การพิจารณาเปรียบเทียบระดับของพฤติกรรมตาม
รายการพฤติกรรมการเรียนด้านกาย (กายภาวนา) พบว่า นักเรียนมีคะแนนพฤติกรรมการเรียนที่พึง
ประสงค์ครั้งแรกและครั้งสุดท้ายคงที่ในระดับดีมาก ร้อยละ 100 แสดงให้เห็นว่า รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบท 
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แห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน สามารถเสริมสร้างพฤติกรรมการเรียนด้านกาย (กายภาวนา) คงที่ในระดับ 
ดีมาก ร้อยละ 100  ซึ่งผู้ วิจัยได้นําค่าร้อยละของคะแนน การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนมา
เปรียบเทียบเป็นรายข้อแสดงในภาพประกอบ 24 ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 24  เปรียบเทยีบค่าร้อยละของคะแนนรายข้อการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนด้านกาย  
                 (กายภาวนา) ของนักเรียนคร้ังแรกและครั้งสุดท้าย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สิ่งมีชีวิตกับ 
                 สิ่งแวดล้อม 
 
 จากภาพประกอบ 12 แสดงผลการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนด้านกาย (กายภาวนา) ของ
นักเรียน จํานวน 4 รายการ พบว่า นักเรียนกลุ่มนี้มีคะแนนการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนด้านกาย    
(กายภาวนา) ที่พึงประสงค์ ครั้งสุดท้ายสูงกว่าครั้งแรก อย่างชัดเจน โดยมีคะแนนการพัฒนาในระดับ 
ดีมาก ทั้ง 4 รายการ คือ ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมระหว่างการปฏิบัติกิจกรรม ร้อยละ 100 ใช้และเก็บ
อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 100 ใช้ประสาทสัมผัส ทั้ง 5 ในการสังเกตและปฏิบัติกิจกรรมได้
อย่างเหมาะสม ร้อยละ 100  ดูแลรักษาความสะอาดร่างกายและแต่งกายเหมาะสมกับการปฏิบัติ
กิจกรรม ร้อยละ100 จึงสรุปได้ว่า รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ    
เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน สามารถเสริมสร้าง
และพัฒนาพฤติกรรมการเรียนด้านกาย (กายภาวนา) ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี นักเรียนสามารถดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมระหว่างการปฏิบัติกจิกรรม, ใช้และเก็บอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม, ใช้ประสาทสัมผัส
ทั้ง 5 ในการสังเกตและปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม และดูแลรักษาความสะอาดร่างกายและแต่ง
กายเหมาะสมกับการปฏิบัติกิจกรรมได้เป็นอย่างดี 
 
 2.  พฤติกรรมการเรียนทักษะทางสังคม (ศีลภาวนา)  
 
      การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนทักษะทางสังคม (ศีลภาวนา) สําหรับการจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยใน
ยุคปัจจุบัน ประกอบด้วย 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) ทํางานร่วมกับผู้อ่ืน ช่วยเหลือเก้ือกูลกันและใช้กาย
วาจาได้อย่างสร้างสรรค์ 2) มีวินัย และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย             
3) ปฏิบัติกิจกรรมเสร็จทันตามเวลาที่กําหนด ในแต่ละข้อมีคะแนนเต็ม 3 คะแนน คะแนนการประเมินได้

คะแนนครัง้แรก 

คะแนนครัง้หลงั 
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จากผู้ช่วยผู้วิจัย จํานวน 1 ท่าน ทําการสังเกตพฤติกรรมการเรียนและประเมินพฤติกรรมการเรียน
ทักษะทางสังคม (ศีลภาวนา) ของนักเรียนระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวพุทธ        
ในหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 1 มหัศจรรย์ในตัวฉัน จํานวน 9 คร้ัง หน่วยการเรียนรู้แบบ   
บูรณาการ 2 สร้างสรรค์สิ่งดีในครอบครัว จํานวน 9 คร้ัง หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3 ล้อมรั้ว
สังคม จํานวน 9 ครั้ง โดยแบ่งระยะการประเมินเป็น 3 ระยะ ตามหน่วยการเรียนรู้ทั้ง 3 หน่วยการ
เรียน ซึ่งผู้วิจัยแยกวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละการประเมินแต่ละครั้ง ในแต่ละพฤติกรรมการ
เรียนของนักเรียน ผู้วิจัยได้ศึกษาผลการพัฒนารายพฤติกรรมในแต่ละด้านเพ่ือนําคะแนนรวมเฉลี่ย
ระหว่างคร้ังแรกและคร้ังสุดท้าย ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ มาหาค่าร้อยละเพ่ือเปรียบเทียบผลการ
พัฒนาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน การแปลความหมายช่วงคะแนนแบ่งเป็น 4 ระดับ ดังน้ี 
 

ช่วงคะแนน การแสดงระดับการปฏิบัติ 
8-9 
6-7 
4-5 
0-3 

ดีมาก 
ดี 

พอใช้ 
ปรับปรุง 

 

 
 จากการประเมินพฤติกรรมการเรียนทักษะทางสังคม (ศีลภาวนา)โดยผู้ช่วยผู้วิจัยเป็น         
ผู้ประเมินน้ัน ผู้วิจัยได้นําผลที่ได้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการพัฒนาพฤติกรรม     
การเรียนทักษะทางสังคม (ศีลภาวนา) ครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของแต่ละหน่วยการเรียนรู้แบบ     
บูรณาการ ซึ่งแบ่งเป็น 3 หน่วยการเรียนรู้ ดังปรากฏผลดังแสดงในตาราง 14 ดังน้ี 
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ตาราง 14  คะแนนและค่าร้อยละของการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนทกัษะทางสังคม (ศีลภาวนา)  
                 ของนักเรียน หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 1 มหัศจรรย์ในตัวฉัน 
 

รายการพฤติกรรมการเรียน 
ทักษะทางสังคม (ศีลภาวนา) 

คะแนนคร้ังสดุท้าย คะแนนคร้ังแรก ผลการพัฒนา 
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 

1. ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนช่วยเหลือเก้ือกูล 
    กันและใช้กายวาจาได้อย่าง 
    สร้างสรรค์ 

3 100 1 33.33 2 66.67 

2. มีวินัย และความรับผิดชอบในการ 
    ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

3 100 0 0.00 3 100 

3. ปฏิบัติกิจกรรมเสร็จทันตามเวลา 
    ที่กําหนด 

3 100 0 0.00 3 100 

รวม 3 ข้อ 9 คะแนน 9 100 3 33.33 6 66.67 
 

 จากตาราง 14 การประเมินโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนทักษะทางสังคม  
(ศีลภาวนา) หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 1 มหัศจรรย์ในตัวฉัน   แสดงให้เห็นว่า นักเรียนกลุ่มน้ี
มีคะแนนเฉลี่ยในครั้งแรก ร้อยละ 33.33 และคะแนนเฉลี่ยครั้งสุดท้าย ร้อยละ100 และคะแนนเฉลี่ย
ครั้งสุดท้ายเพ่ิมข้ึนร้อยละ66.67 เมื่อเทียบกับคะแนนเฉลี่ยครั้งแรก การพิจารณาเปรียบเทียบระดับ
พฤติกรรมตามรายการพฤติกรรมการเรียนด้านทักษะทางสังคม (ศีลภาวนา) พบว่า นักเรียนมีคะแนน
พฤติกรรมการเรียนที่พึงประสงค์ครั้งสุดท้ายสูงกว่าครั้งแรกอยู่ระหว่างร้อยละ 100 แสดงให้เห็นว่า 
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน สามารถเสริมสร้างพฤติกรรมการเรียนด้านทักษะทาง
สังคม (ศีลภาวนา) ที่สูงขึ้น ซึ่งผู้วิจัยได้นําค่าร้อยละของคะแนนการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนมา
เปรียบเทียบเป็นรายข้อแสดงในภาพประกอบ 25 ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
 
 

ภาพประกอบ 25  เปรียบเทยีบค่าร้อยละของคะแนนรายข้อการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนทักษะ 
             ทางสังคม (ศีลภาวนา)ของนักเรียนคร้ังแรกและครั้งสุดท้าย หน่วยการเรียนรู้ 

   แบบบูรณาการ 1 มหัศจรรย์ในตัวฉัน 

คะแนนครัง้แรก 

คะแนนครัง้หลงั 
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 จากภาพประกอบ 25 แสดงผลการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนทักษะทางสังคม (ศีลภาวนา) 
ของนักเรียน จํานวน 3 รายการ พบว่า นักเรียนกลุ่มน้ี มีคะแนนการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนทักษะ
ทางสังคม (ศีลภาวนา) ที่พึงประสงค์ คร้ังสุดท้ายสูงกว่าครั้งแรกอย่างชัดเจน โดยมีคะแนนการพัฒนา
ในระดับดีมาก ทั้ง 3 รายการ คือ ทํางานร่วมกับผู้อ่ืน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและใช้กายวาจาได้อย่าง
สร้างสรรค์ ร้อยละ100 มีวินัย และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ร้อยละ 100 
ปฏิบัติกิจกรรมเสร็จทันตามเวลาที่กําหนด ร้อยละ 100 จึงสรุปได้ว่า รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุค
ปัจจุบัน สามารถเสริมสร้างและพัฒนาพฤติกรรมการเรียนทักษะทางสังคม (ศีลภาวนา) ของนักเรียน
ได้เป็น อย่างดี คือ นักเรียนสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืน ช่วยเหลือเก้ือกูลกันและใช้กายวาจาได้อย่าง
สร้างสรรค์ มีวินัย และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติกิจกรรมเสร็จ
ทันตามเวลาที่กําหนดได้เป็นอย่างดี 
 
ตาราง 15  คะแนนและค่าร้อยละของการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนทักษะทางสังคม (ศีลภาวนา)  
                 ของนักเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สร้างสรรค์สิ่งดีในครอบครัว 
 

รายการพฤติกรรมการเรียน 
ทักษะทางสังคม (ศีลภาวนา) 

คะแนนคร้ังสดุท้าย คะแนนคร้ังแรก ผลการพัฒนา 
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 

1. ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนช่วยเหลือเก้ือกูล 
    กันและใช้กายวาจาได้อย่าง 
    สร้างสรรค์ 

3 100 3 100 - - 

2. มีวินัย และความรับผิดชอบในการ 
    ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

3 100 3 100 - - 

3. ปฏิบัติกิจกรรมเสร็จทันตามเวลา 
    ที่กําหนด 

3 100 3 100 - - 

รวม 3 ข้อ 9 คะแนน 9 100 9 100 - - 
 

 จากตาราง 15 การประเมินโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนทักษะทางสังคม           
(ศีลภาวนา) หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 2 สร้างสรรค์สิ่งดีในครอบครัว แสดงให้เห็นว่า 
นักเรียนกลุ่มนี้มีคะแนนเฉลี่ยในครั้งแรก ร้อยละ100 และคะแนนเฉลี่ยคร้ังสุดท้าย ร้อยละ100 และ
คะแนนเฉลี่ยครั้งสุดท้ายคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับคะแนนเฉลี่ยครั้งแรกการพิจารณา
เปรียบเทียบระดับของพฤติกรรมตามรายการพฤติกรรมการเรียนด้านทักษะทางสังคม (ศีลภาวนา) 
พบว่า นักเรียนมีคะแนนพฤติกรรมการเรียนที่พึงประสงค์ครั้งแรกและครั้งสุดท้ายคงที่ในระดับดีมาก 
ร้อยละ 100  แสดงให้เห็นว่า รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ        
เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน สามารถเสริมสร้าง
พฤติกรรมการเรียนด้านทักษะทางสังคม (ศีลภาวนา) คงที่ในระดับดีมาก ร้อยละ 100  ซึ่งผู้วิจัยได้นํา
ค่าร้อยละของคะแนนการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนมาเปรียบเทียบเป็นรายข้อแสดงในภาพประกอบ 
26 ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 26  เปรียบเทียบค่าร้อยละของคะแนนรายข้อการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนด้านทักษะ 

     ทางสังคม (ศีลภาวนา) ของนักเรียนคร้ังแรกและครั้งสดุท้าย หน่วยการเรียนรู้ 
     แบบบูรณาการ 2 สร้างสรรค์สิ่งดีในครอบครัว 

 
 จากภาพประกอบ 26 แสดงผลการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนทักษะทางสังคม (ศีลภาวนา) 
ของนักเรียน จํานวน 3 รายการ พบว่า นักเรียนกลุ่มน้ี มีคะแนนการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนทักษะ
ทางสังคม (ศีลภาวนา) ที่พึงประสงค์ ครั้งสุดท้ายสูงกว่าครั้งแรกอย่างชัดเจน โดยมีคะแนนการพัฒนาใน
ระดับดีมาก ทั้ง 3 รายการ คือ ทํางานร่วมกับผู้อ่ืน ช่วยเหลือเก้ือกูลกันและใช้กายวาจาได้อย่าง
สร้างสรรค์ ร้อยละ 100 มีวินัย และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ร้อยละ 
100 ปฏิบัติกิจกรรมเสร็จทันตามเวลาที่กําหนด ร้อยละ 100 จึงสรุปได้ว่า รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทแห่ง
สังคมไทย  สามารถเสริมสร้างและพัฒนาพฤติกรรมการเรียนทักษะทางสังคม (ศีลภาวนา) ของ
นักเรียนได้เป็นอย่างดี คือ นักเรียนสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืน ช่วยเหลือเก้ือกูลกัน และใช้กายวาจา
ได้อย่างสร้างสรรค์ มีวินัย และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติ
กิจกรรมเสร็จทันตามเวลาที่กําหนดได้เป็นอย่างดี 
 
ตาราง 16  คะแนนและค่ารอ้ยละของการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนทกัษะทางสังคม (ศีลภาวนา) 
                 ของนักเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ล้อมร้ัวสังคม 
 

รายการพฤติกรรมการเรียน 
ทักษะทางสังคม (ศีลภาวนา) 

คะแนนคร้ังสดุท้าย คะแนนคร้ังแรก ผลการพัฒนา 
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 

1. ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนช่วยเหลือเก้ือกูล 
    กันและใช้กายวาจาได้อย่าง 
    สร้างสรรค์ 

3 100 3 100 - - 

2. มีวินัย และความรับผิดชอบในการ 
    ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

3 100 3 100 - - 

3. ปฏิบัติกิจกรรมเสร็จทันตามเวลา 
    ที่กําหนด 

3 100 3 100 - - 

รวม 3 ข้อ 9 คะแนน 9 100 9 100 - - 

คะแนนครัง้แรก 

คะแนนครัง้หลงั 



150 
 

 

 จากตาราง 16 การประเมินโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนทักษะทางสังคม  
(ศีลภาวนา) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ล้อมรั้วสังคม แสดงให้เห็นว่า 
นักเรียนกลุ่มนี้มีคะแนนเฉลี่ยในครั้งแรก ร้อยละ100 และคะแนนเฉลี่ยคร้ังสุดท้าย ร้อยละ100 และ
คะแนนเฉล่ียครั้งสุดท้ายคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับคะแนนเฉลี่ยครั้งแรก การพิจารณา
เปรียบเทียบระดับของพฤติกรรมตามรายการพฤติกรรมการเรียนด้านทักษะทางสังคม (ศีลภาวนา) 
พบว่า นักเรียนมีคะแนนพฤติกรรมการเรียนที่พึงประสงค์ครั้งแรกและครั้งสุดท้ายคงที่ในระดับดีมาก 
ร้อยละ 100  แสดงให้เห็นว่า รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือ
สะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน สามารถเสริมสร้าง
พฤติกรรมการเรียนด้านทักษะทางสังคม (ศีลภาวนา) คงที่ในระดับดีมาก ร้อยละ 100  ซึ่งผู้วิจัยได้นํา
ค่าร้อยละของคะแนนการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนมาเปรียบเทียบเป็นรายข้อแสดงในภาพประกอบ 
18 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 27 เปรียบเทียบค่าร้อยละของคะแนนรายข้อการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนทักษะ 

  ทางสังคม (ศลีภาวนา)ของนักเรียนคร้ังแรกและคร้ังสุดทา้ย หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3  
ล้อมร้ัวสังคม 
 

 จากภาพประกอบ 27 แสดงผลการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนทักษะทางสังคม (ศีลภาวนา) 
ของนักเรียน จํานวน 3 รายการ พบว่า นักเรียนกลุ่มน้ี มีคะแนนการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนทักษะ
ทางสังคม (ศีลภาวนา) ที่พึงประสงค์ ครั้งสุดท้ายสูงกว่าครั้งแรก อย่างชัดเจน โดยมีคะแนน 
การพัฒนาในระดับดีมาก ทั้ง 3 รายการ คือ ทํางานร่วมกับผู้อ่ืน ช่วยเหลือเก้ือกูลกันและใช้กายวาจา
ได้อย่างสร้างสรรค์ ร้อยละ100 มีวินัย และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย   
ร้อยละ 100 ปฏิบัติกิจกรรมเสร็จทันตามเวลาที่กําหนด ร้อยละ 100 จึงสรุปได้ว่า รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบท
แห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน สามารถเสริมสร้างและพัฒนาพฤติกรรมการเรียนทักษะทางสังคม          
(ศีลภาวนา) ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี คือ นักเรียนสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืน ช่วยเหลือเก้ือกูลกัน 
และใช้กายวาจาได้อย่างสร้างสรรค์ มีวินัย และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
และปฏิบัติกิจกรรมเสร็จทันตามเวลาที่กําหนดได้เป็นอย่างดี 
 

คะแนนครัง้แรก 

คะแนนครัง้หลงั 
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 3. พฤติกรรมการเรียนด้านจิตใจ (จิตตภาวนา)  
      การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนด้านจิตใจ (จิตตภาวนา) สําหรับการจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยในยุค
ปัจจุบัน ประกอบด้วย 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) มีนํ้าใจ เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ แบ่งปันสิ่งของให้กับผู้อ่ืน    
2) มีความเพียรพยายาม มีเหตุมีผล และกระตือรือร้นในการปฏิบัติกิจกรรม 3) ร่าเริงแจ่มใส อารมณ์ดี
เสมอ ในแต่ละข้อมีคะแนนเต็ม 3 คะแนน คะแนน การประเมินได้จากผู้ร่วมวิจัยที่เป็นครูผู้สอนทําการ
สังเกตพฤติกรรมการเรียนและประเมินพฤติกรรมการเรียนด้านจิตใจ (จิตตภาวนา) ของนักเรียน
ระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามแนวพุทธ ในหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 1 มหัศจรรย์
ในตัวฉัน จํานวน 9 ครั้ง หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 2 สร้างสรรค์สิ่งดีในครอบครัว จํานวน       
9 ครั้ง หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3 ล้อมรั้วสังคม จํานวน 9 คร้ัง โดยแบ่งระยะการประเมินเป็น 
3 ระยะ ตามหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการทั้ง 3 หน่วยการเรียน ซึ่งผู้วิจัยแยกวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย
และค่าร้อยละการประเมินแต่ละคร้ัง ในแต่ละพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน ผู้วิจัยได้ศึกษาผลการ
พัฒนารายพฤติกรรมในแต่ละด้านเพ่ือนําคะแนนรวมเฉลี่ยระหว่างคร้ังแรกและครั้งสุดท้าย ของแต่ละ
หน่วยการเรียนรู้ มาหาค่าร้อยละเพ่ือเปรียบเทียบผลการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน   
การแปลความหมายช่วงคะแนนแบ่งเป็น 4 ระดับ ดังน้ี 
 

ช่วงคะแนน การแสดงระดับการปฏิบัติ 
8-9 
6-7 
4-5 
0-3 

ดีมาก 
ดี 

พอใช้ 
ปรับปรุง 

 

 จากการประเมินพฤติกรรมการเรียนด้านจิตใจ (จิตตภาวนา) โดยผู้ช่วยผู้วิจัยเป็นผู้ประเมินน้ัน 
ผู้วิจัยได้นําผลท่ีได้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียผลการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนด้านจิตใจ 
(จิตตภาวนา) ครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของแต่ละหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ ซึ่งแบ่งเป็น 3 หน่วย
การเรียนรู้ ดังปรากฏผลดังแสดงในตาราง 17 ดังน้ี 
 

ตาราง 17  คะแนนและค่าร้อยละของการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนด้านจิตใจ (จิตตภาวนา) 
                    ของนักเรียน หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 1 มหัศจรรย์ในตัวฉัน 
 

รายการพฤติกรรมการเรียน 
ด้านจิตใจ (จิตตภาวนา) 

คะแนนคร้ังสดุท้าย คะแนนคร้ังแรก ผลการพัฒนา 
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 

1. มีนํ้าใจ เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ แบ่งปัน 
    สิ่งของให้กบัผู้อ่ืน 

3 100 0 0.00 3 100 

2. มีความเพียรพยายาม มีเหตุมีผล  
    และกระตือรือร้นในการปฏิบัติ 
    กิจกรรม 

3 100 0 0.00 3 100 

3. ร่าเริงแจ่มใส อารมณ์ดีเสมอ 3 100 1 33.33 2 66.67 
รวม 3 ข้อ 9 คะแนน 9 100 3 33.33 6 66.67 
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 จากตาราง 17 การประเมินโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนด้านจิตใจ (จิตตภาวนา) 
หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 1 มหัศจรรย์ในตัวฉัน แสดงให้เห็นว่านักเรียนกลุ่มน้ี มีคะแนนเฉล่ีย
ในคร้ังแรก ร้อยละ 33.33 และคะแนนเฉลี่ยคร้ังสุดท้าย ร้อยละ100 และคะแนนเฉลี่ยคร้ังสุดท้าย
เพ่ิมข้ึนร้อยละ66.67 เมื่อเทียบกับคะแนนเฉลี่ยครั้งแรก การพิจารณาเปรียบเทียบระดับพฤติกรรม
ตามรายการพฤติกรรมการเรียนด้านจิตใจ (จิตตภาวนา) พบว่า นักเรียนมีคะแนนพฤติกรรมการเรียน
ที่พึงประสงค์ครั้งสุดท้ายสูงกว่าครั้งแรกอยู่ระหว่างร้อยละ 100 แสดงให้เห็นว่า รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบท
แห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน สามารถเสริมสร้างพฤติกรรมการเรียนด้านจิตใจ (จิตตภาวนา) ที่สูงขึ้น    
ซึ่งผู้วิจัยได้นําค่าร้อยละของคะแนนการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนมาเปรียบเทียบเป็นรายข้อแสดงใน
ภาพประกอบ 28 ดังน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 28  เปรียบเทยีบค่าร้อยละของคะแนนรายข้อการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนด้านจิตใจ  
                 (จิตตภาวนา) ของนักเรียนคร้ังแรกและครั้งสุดท้าย หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 1  
                  มหัศจรรย์ในตัวฉัน 
 
 จากภาพประกอบ 28 แสดงผลการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนด้านจิตใจ (จิตตภาวนา) ของ
นักเรียน จํานวน 3 รายการ พบว่า นักเรียนกลุ่มน้ี มีคะแนนการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนด้านจิตใจ 
(จิตตภาวนา) ที่พึงประสงค์ ครั้งสุดท้ายสูงกว่าครั้งแรกอย่างชัดเจน โดยมีคะแนนการพัฒนาในระดับ 
ดีมาก ทั้ง 3 รายการ คือ มีนํ้าใจ เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ แบ่งปันสิ่งของให้กับผู้อ่ืน ร้อยละ 100 มีความเพียร
พยายาม มีเหตุมีผล และกระตือรือร้นในการปฏิบัติกิจกรรม ร้อยละ 100 ร่าเริงแจ่มใส อารมณ์ดีเสมอ 
ร้อยละ 100 จึงสรุปได้ว่า รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อน
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน สามารถเสริมสร้างและพัฒนา
พฤติกรรมการเรียนด้านจิตใจ (จิตตภาวนา) ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี คือ นักเรียนสามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและใช้กายวาจาได้อย่างสร้างสรรค์ มีวินัย และความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติกิจกรรมเสร็จทันตามเวลาที่กําหนดได้เป็นอย่างดี 
 
 
 
 
 

คะแนนครัง้แรก 

คะแนนครัง้หลงั 
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ตาราง 18  คะแนนและค่าร้อยละของการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนด้านจิตใจ (จิตตภาวนา)  
              ของนักเรียน หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 2 สร้างสรรค์สิง่ดีในครอบครัว 
 

รายการพฤติกรรมการเรียน 
ด้านจิตใจ (จิตตภาวนา) 

คะแนนคร้ังสดุท้าย คะแนนคร้ังแรก ผลการพัฒนา 
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 

1. มีนํ้าใจ เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ แบ่งปัน 
    สิ่งของให้กบัผู้อ่ืน 

3 100 3 100 - - 

2. มีความเพียรพยายาม มีเหตุมีผล    
    และกระตือรือร้นในการปฏิบัติ     
    กิจกรรม 

3 100 3 100 - - 

3. ร่าเริงแจ่มใส อารมณ์ดีเสมอ 3 100 3 100 - - 
รวม 3 ข้อ 9 คะแนน 9 100 9 100 - - 

  
 จากตาราง 18 การประเมินโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนด้านจิตใจ (จิตตภาวนา)  
หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 2 สร้างสรรค์สิ่งดีในครอบครัว แสดงให้เห็นว่า นักเรียนกลุ่มนี้     
มีคะแนนเฉล่ียในครั้งแรก ร้อยละ100 และคะแนนเฉลี่ยคร้ังสุดท้ายร้อยละ100 และคะแนนเฉลี่ยคร้ัง
สุดท้ายคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับคะแนนเฉลี่ยครั้งแรก การพิจารณาเปรียบเทียบระดับของ
พฤติกรรมตามรายการพฤติกรรมการเรียนด้านจิตใจ (จิตตภาวนา) พบว่า นักเรียนมีคะแนนพฤติกรรม
การเรียนที่พึงประสงค์คร้ังแรกและครั้งสุดท้ายคงที่ในระดับดีมาก ร้อยละ 100 แสดงให้เห็นว่า 
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน สามารถเสริมสร้างพฤติกรรมการเรียนด้านจิตใจ       
(จิตตภาวนา) คงที่ในระดับดีมาก ร้อยละ 100  ซึ่งผู้วิจัยได้นําค่าร้อยละของคะแนนการพัฒนา
พฤติกรรมการเรียนมาเปรียบเทียบเป็นรายข้อแสดงในภาพประกอบ 29 ดังน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 29  เปรียบเทียบค่าร้อยละของคะแนนรายข้อการพัฒนาด้านจิตใจ (จิตตภาวนา)  
                 ของนักเรียนคร้ังแรกและครั้งสุดท้าย หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 2  
                 สร้างสรรค์สิ่งดีในครอบครัว 
 

คะแนนครัง้แรก 

คะแนนครัง้หลงั 
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 จากภาพประกอบ 29  แสดงผลการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนด้านจิตใจ (จิตตภาวนา) ของ
นักเรียน จํานวน  3  รายการ พบว่านักเรียนกลุ่มน้ี มีคะแนนการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนด้านจิตใจ 
(จิตตภาวนา) ที่พึงประสงค์ ครั้งสุดท้ายสูงกว่าครั้งแรกอย่างชัดเจน โดยมีคะแนนการพัฒนาในระดับ 
ดีมาก ทั้ง 3 รายการ คือ มีนํ้าใจ เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ แบ่งปันสิ่งของให้กับผู้อ่ืน ร้อยละ 100  มีความเพียร
พยายาม มีเหตุมีผล และกระตือรือร้นในการปฏิบัติกิจกรรม ร้อยละ100 ร่าเริงแจ่มใส อารมณ์ดีเสมอ 
ร้อยละ 100 จึงสรุปได้ว่า รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อน
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน สามารถเสริมสร้างและพัฒนา
พฤติกรรมการเรียนด้านจิตใจ (จิตตภาวนา) ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี คือ นักเรียนสามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและใช้กายวาจาได้อย่างสร้างสรรค์ มีวินัย และความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติกิจกรรมเสร็จทันตามเวลาที่กําหนดได้เป็นอย่างดี 
 
ตาราง 19  คะแนนและค่าร้อยละของการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนด้านจิตใจ (จิตตภาวนา) 
              ของนักเรียน หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3 ล้อมรั้วสังคม 
 

รายการพฤติกรรมการเรียน 
ด้านจิตใจ (จิตตภาวนา) 

คะแนนคร้ังสดุท้าย คะแนนคร้ังแรก ผลการพัฒนา 
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 

1. มีนํ้าใจ เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ แบ่งปัน 
    สิ่งของให้กบัผู้อ่ืน 

3 100 3 100 - - 

2. มีความเพียรพยายาม มีเหตุมีผล  
    และกระตือรือร้นในการปฏิบัติ 
    กิจกรรม 

3 100 3 100 - - 

3. ร่าเริงแจ่มใส อารมณ์ดีเสมอ 3 100 3 100 - - 
รวม 3 ข้อ 9 คะแนน 9 100 9 100 - - 

 
 จากตาราง 19 การประเมินโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนด้านจิตใจ (จิตตภาวนา)  
หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3 ล้อมรั้วสังคม แสดงให้เห็นว่า นักเรียนกลุ่มน้ี  มีคะแนนเฉล่ียใน
คร้ังแรก ร้อยละ100 และคะแนนเฉลี่ยครั้งสุดท้ายร้อยละ100 และคะแนนเฉล่ียครั้งสุดท้ายคงที่ไม่
เปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับคะแนนเฉลี่ยคร้ังแรก การพิจารณาเปรียบเทียบระดับของพฤติกรรมตาม
รายการพฤติกรรมการเรียนด้านจิตใจ (จิตตภาวนา) พบว่า นักเรียนมีคะแนนพฤติกรรมการเรียนที่พึง
ประสงค์ครั้งแรกและครั้งสุดท้ายคงที่ในระดับดีมาก ร้อยละ 100 แสดงให้เห็นว่า รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบท
แห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน สามารถเสริมสร้างพฤติกรรมการเรียนด้านจิตใจ (จิตตภาวนา) คงที่ในระดับ
ดีมาก ร้อยละ 100  ซึ่งผู้ วิจัยได้นําค่าร้อยละของคะแนนการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนมา
เปรียบเทียบเป็นรายข้อแสดงในภาพประกอบ 30 ดังน้ี 
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ภาพประกอบ 30  เปรียบเทียบค่าร้อยละของคะแนนรายข้อการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนด้านจิตใจ  
                  (จิตตภาวนา) ของนักเรียนคร้ังแรกและครั้งสุดท้าย หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3  
                  ล้อมร้ัวสังคม 
 
 จากภาพประกอบ 30 แสดงผลการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนด้านจิตใจ (จิตตภาวนา) ของ
นักเรียน จํานวน  3  รายการ พบว่านักเรียนกลุ่มน้ี มีคะแนนการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนด้านจิตใจ      
(จิตตภาวนา) ที่พึงประสงค์ ครั้งสุดท้ายสูงกว่าครั้งแรกอย่างชัดเจน โดยมีคะแนนการพัฒนาในระดับ  
ดีมากทั้ง 3 รายการ คือ มีนํ้าใจ เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ แบ่งปันสิ่งของให้กับผู้อ่ืน ร้อยละ 100 มีความเพียร
พยายาม  มีเหตุมีผล และกระตือรือร้นในการปฏิบัติกิจกรรม ร้อยละ 100 ร่าเริงแจ่มใส อารมณ์ดี
เสมอ ร้อยละ 100 จึงสรุปได้ว่า รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือ
สะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน สามารถเสริมสร้างและ
พัฒนาพฤติกรรมการเรียนด้านจิตใจ (จิตตภาวนา) ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี คือ นักเรียนสามารถ
ทํางานร่วมกับผู้อ่ืน ช่วยเหลือเก้ือกูลกันและใช้กายวาจาได้อย่างสร้างสรรค์ มีวินัย และความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติกิจกรรมเสร็จทันตามเวลา  ที่กําหนดได้
เป็นอย่างดี 
 
  4.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน (ปญัญาภาวนา) ของนักเรียน 
 
      ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนและค่าร้อยละของการพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของแต่ละหน่วย และก่อนและหลังการใช้
รูปแบบ ฯ พร้อมทั้งวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ปัญญาภาวนา) 
ก่อนเรียนและหลังเรียนใช้รูปแบบฯ โดยใช้สถิติ t-test (dependent) ปรากฏผลในตาราง 20 ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 

คะแนนครัง้แรก 

คะแนนครัง้หลงั 
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ตาราง 20 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนน และค่าร้อยละของการพัฒนา 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของหน่วยการเรียนรู้ 

               แบบบูรณาการ 1 มหัศจรรย์ในตัวฉัน (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 
 

นักเรียนคนที ่
คะแนนหลงัเรยีน คะแนนก่อนเรยีน ผลการพัฒนา 
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 

1 27 90.00 12 40.00 15 50.00 
2 26 86.67 13 43.33 13 43.33 
3 28 93.33 7 23.33 21 70.00 
4 28 93.33 10 33.33 18 60.00 
5 29 96.67 9 30.00 20 66.67 
6 28 93.33 13 43.33 15 50.00 
7 28 93.33 12 40.00 16 53.33 
8 25 83.33 11 36.67 14 46.67 
9 27 90.00 11 36.67 16 53.33 
10 28 93.33 10 33.33 18 60.00 
11 25 83.33 8 26.67 17 56.67 
12 27 90.00 12 40.00 15 50.00 
13 26 86.67 11 36.67 15   50.00 
14 27 90.00 15 50.00 12 40.00 
15 28 93.33 13 43.33 15 50.00 
16 25 83.33 12 40.00 13 43.33 
17 26 86.67 12 40.00 14 46.67 
18 27 90.00 11 36.67 16 53.33 
19 28 93.33 10 33.33 18 60.00 
20 29 96.67 8 26.67 21 70.00 
21 27 90.00 9 30.00 18 60.00 
22 28 93.33 9 30.00 19 63.33 
23 28 93.33 10 33.33 18 60.00 
24 29 96.67 9 30.00 20 66.67 
25 28 93.33 11 36.67 17 56.67 
26 27 90.00 14 46.67 13 43.33 
27 26 86.67 11 36.67 15 50.00 
28 29 96.67 10 33.33 19 63.33 
29 28 93.33 8 26.67 20 66.67 
30 27 90.00 10 33.33 17 56.67 
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ตาราง 20  (ต่อ) 
 

นักเรียนคนที ่
คะแนนหลงัเรยีน คะแนนก่อนเรยีน ผลการพัฒนา 
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 

31 28 93.33 11 36.67 17 56.67 
32 26 86.67 10 33.33 16 53.33 
33 27 90.00 13 43.33 14 46.67 
34 25 83.33 12 40.00 13 43.33 
35 27 90.00 12 40.00 15 50.00 
36 24 80.00 10 33.33 14 46.67 
37 27 90.00 8 26.67 19 63.33 
38 26 86.67 9 30.00 17 56.67 
39 29 96.67 9 30.00 20 66.67 
40 29 96.67 11 36.67 18 60.00 
41 28 93.33 10 33.33 18 60.00 
42 28 93.33 14 46.67 14 46.67 

คะแนนเฉลี่ยรวม  
(คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

20.93 90.00 53.16 36.67 17 56.67 

 

 จากตาราง 20 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ปัญญาภาวนา) ของนักเรียน หน่วย
การเรียนรู้แบบบูรณาการ 1 มหัศจรรย์ในตัวฉัน พบว่า การประเมินก่อนเรียนนักเรียนมีคะแนน ระดับ
ผลการเรียนตํ่ากว่าเกณฑ์ (ร้อยละ 0-49) จํานวน 42 คน ในการประเมินหลังเรียน นักเรียนคะแนน
ระดับผลการเรียนดีเย่ียม (ร้อยละ 80-100)  จํานวน 42 คน 
  
 เมื่อพิจารณาคะแนนสอบจะเห็นว่า นักเรียนมีคะแนนสอบคร้ังสุดท้ายสูงกว่าครั้งแรก โดยมี 
คะแนนเฉลี่ยคร้ังแรก ร้อยละ 36.67 และคะแนนเฉลี่ยคร้ังสุดท้าย ร้อยละ 90.00 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 56.67 ของคะแนนคร้ังแรก ซึ่งผู้วิจัยได้นําคะแนนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ปัญญา
ภาวนา) มาเปรียบเทียบและจําแนกเป็นรายบุคคล ดังแสดงในภาพประกอบ 31 ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    ภาพประกอบ 31  เปรียบเทียบค่าร้อยละของคะแนนการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฯ 
      ตามแนวพุทธ ของนักเรียนรายบุคคลกอ่นเรียนและหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ 

                   แบบบูรณาการ 1 มหัศจรรย์ในตัวฉัน 

คะแนนก่อนเรียน 

คะแนนหลงัเรียน 
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 จากภาพประกอบ 31 แสดงให้เห็นว่า คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามแนวพุทธ จํานวน 42 
คน จากการเปรียบเทียบคะแนนการสอนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านปัญญา 
(ปัญญาภาวนา) จะเห็นว่า คะแนนเฉลี่ยการสอบของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และนักเรียน
กลุ่มน้ี ก่อนเรียนนักเรียนมีระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับผลการเรียนตํ่ากว่าเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 
100 และหลังเรียนนักเรียนกลุ่มน้ีมีคะแนนเฉล่ียสูงข้ึนในระดับผลการเรียนดีเย่ียม คิดเป็นร้อยละ 100 
ดังน้ัน จึงสรุปได้ว่า การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 1 มหัศจรรย์ใน
ตัวฉัน สามารถพัฒนาและเสริมสร้างให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านปัญญา (ปัญญาภาวนา) 
ของตนให้ดีขึ้น 
 
 นอกจากน้ีผลการวิเคราะห์เปรยีบเทียบระหว่างคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ปัญญาภาวนา) 
ก่อนเรียนและหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 1 มหัศจรรย์ในตัวฉัน ผู้วิจัยได้แสดงไว้ใน 
ตาราง 31 ดังน้ี 
 
ตาราง 21  วิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ปัญญาภาวนา)ก่อนเรียน

และหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 1 มหัศจรรย์ในตัวฉัน 
 

ผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน 

n X  S.D. df t p 

หลังเรียน 42 27.21 1.28 41 -43.969** .000 
ก่อนเรียน 42 10.71 1.84 41   

** มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 จากตาราง 21 พบว่า คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ปัญญาภาวนา) หลังเรียนสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า     
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ  เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน ทําให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน 
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ตาราง 22  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนน และค่าร้อยละของการพัฒนา
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน(ปัญญาภาวนา) ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 

               ของหน่วยการเรียนรู้ แบบบูรณาการ 2 สร้างสรรค์สิ่งดีในครอบครัว  
                (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 
 

นักเรียนคนที ่
คะแนนหลงัเรยีน คะแนนก่อนเรยีน ผลการพัฒนา 
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 

1 26 86.67 12 40.00 14 46.67 
2 28 93.33 11 36.67 17 56.67 
3 27 90.00 11 36.67 16 53.33 
4 29 96.67 10 33.33 19 63.33 
5 29 96.67 9 30.00 20 66.67 
6 25 83.33 9 30.00 16 53.33 
7 26 86.67 9 30.00 17 56.67 
8 25 83.33 10 33.33 15 50.00 
9 27 90.00 10 33.33 17 56.67 
10 27 90.00 14 46.67 13 43.33 
11 28 93.33 10 33.33 18 60.00 
12 28 93.33 13 43.33 15 50.00 
13 27 90.00 12 40.00 15 50.00 
14 26 86.67 15 50.00 11 36.67 
15 28 93.33 12 40.00 16 53.33 
16 29 96.67 13 43.33 16 53.33 
17 26 86.67 12 40.00 14 46.67 
18 27 90.00 12 40.00 15 50.00 
19 24 80.00 11 36.67 13 43.33 
20 26 86.67 11 36.67 15 50.00 
21 27 90.00 11 36.67 16 53.33 
22 27 90.00 10 33.33 17 56.67 
23 28 93.33 12 40.00 16 53.33 
24 29 96.67 12 40.00 17 56.67 
25 26 86.67 10 33.33 16 53.33 
26 27 90.00 12 40.00 15 50.00 
27 26 86.67 11 36.67 15 50.00 
28 25 83.33 7 23.33 18 60.00 
29 27 90.00 8 26.67 19 63.33 
30 28 93.33 8 26.67 20 66.67 
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ตาราง 22  (ต่อ) 
 

นักเรียนคนที ่
คะแนนหลงัเรยีน คะแนนก่อนเรยีน ผลการพัฒนา 
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 

31 26 86.67 8 26.67 18 60.00 
32 26 86.67 9 30.00 17 56.67 
33 28 93.33 12 40.00 16 53.33 
34 27 90.00 12 40.00 15 50.00 
35 27 90.00 12 40.00 15 50.00 
36 27 90.00 11 36.67 16 53.33 
37 28 93.33 10 33.33 18 60.00 
38 28 93.33 10 33.33 18 60.00 
39 27 90.00 8 26.67 19 63.33 
40 27 90.00 10 33.33 17 56.67 
41 28 93.33 13 43.33 15 50.00 
42 29 96.67 12 40.00 17 56.67 

คะแนนเฉลี่ยรวม  
(คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

27 36.67 11 36.67 16 53.33 
 

 จากตาราง 22 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ปัญญาภาวนา) หน่วยการเรียนรู้
แบบบูรณาการ 2 สร้างสรรค์สิ่งดีในครอบครัว พบว่า การประเมินก่อนเรียนนักเรียนมีคะแนนระดับ
ผลการเรียนตํ่ากว่าเกณฑ์ (ร้อยละ 0-49) จํานวน 42 คน ในการประเมินหลังเรียน นักเรียนคะแนน
ระดับผลการเรียนดีเย่ียม (ร้อยละ 80-100)  จํานวน 42 คน  
 

 เมื่อพิจารณาคะแนนสอบจะเห็นว่า นักเรียนมีคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยมี
คะแนนเฉล่ียก่อนเรียน ร้อยละ 36.67 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน ร้อยละ 36.67 คะแนนเฉล่ียเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 53.33 ของคะแนนก่อนเรียน ซึ่งผู้วิจัยได้นําคะแนนการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ปัญญา
ภาวนา) มาเปรียบเทียบและจําแนกเป็นรายบุคคล ดังแสดงในภาพประกอบ 32 ดังนี้ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 32  เปรียบเทียบค่าร้อยละของคะแนนการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
 (ปัญญาภาวนา)  ของนักเรียนรายบุคคลก่อนเรียนและหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ 
 แบบบูรณาการ 2  สร้างสรรค์สิ่งดีในครอบครัว 

คะแนนก่อนเรียน 

คะแนนหลงัเรียน 
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 จากภาพประกอบ 32 แสดงให้เห็นว่า คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ปัญญาภาวนา) ของ
นักเรียน จํานวน 42 คน จากการเปรียบเทียบคะแนนการสอนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน (ปัญญาภาวนา) จะเห็นว่า คะแนนเฉล่ียการสอบของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
และนักเรียนกลุ่มน้ี ก่อนเรียนนักเรียนมีระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับผลการเรียนตํ่ากว่าเกณฑ์     
คิดเป็นร้อยละ 100 และหลังเรียนนักเรียนกลุ่มนี้มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นในระดับผลการเรียนดีเย่ียม    
คิดเป็นร้อยละ 100 ดังน้ัน จึงสรุปได้ว่า การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ     
เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน หน่วยการเรียนรู้
แบบบูรณาการ 2 สร้างสรรค์สิ่งดีในครอบครัว สามารถพัฒนาและเสริมสร้างให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน (ปัญญาภาวนา)ของตนให้ดีขึ้น 
 
 นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  (ปัญญาภาวนา) 
ก่อนเรียนและหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 2 สร้างสรรค์สิ่งดีในครอบครัว ผู้วิจัยได้แสดงไว้
ในตาราง 23 ดังน้ี 
 
ตาราง 23  วิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ปัญญาภาวนา)  
                 ก่อนเรียนและหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 2 สร้างสรรค์สิ่งดีในครอบครัว 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน n X  S.D. df t p 
หลังเรียน 42 27.81 1.21 41 -55.840** .000 
ก่อนเรียน 42 10.81 1.74 41   

** มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 จากตาราง 23 พบว่า คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ปัญญาภาวนา) หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน 
ทําให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน 
 
ตาราง 24 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนและค่าร้อยละของการพัฒนา

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน (ปัญญาภาวนา) ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของหน่วยการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ 3 ล้อมร้ัวสังคม (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)     

 

นักเรียนคนที ่
คะแนนหลงัเรยีน คะแนนก่อนเรยีน ผลการพัฒนา 
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 

1 29 96.67 9 30.00 20 66.67 
2 27 90.00 9 30.00 18 60.00 
3 27 90.00 7 23.33 20 66.67 
4 28 93.33 8 26.67 20 66.67 
5 25 83.33 10 33.33 15 50.00 
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ตาราง 24  (ต่อ) 
 

นักเรียนคนที ่
คะแนนหลงัเรยีน คะแนนก่อนเรยีน ผลการพัฒนา 
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 

6 25 83.33 8 26.67 17 56.67 
7 27 90.00 11 36.67 16 53.33 
8 29 96.67 13 43.33 16 53.33 
9 28 93.33 10 33.33 18 60.00 
10 28 93.33 10 33.33 18 60.00 
11 27 90.00 12 40.00 15 50.00 
12 27 90.00 14 46.67 13 43.33 
13 28 93.33 12 40.00 16 53.33 
14 26 86.67 9 30.00 17 56.67 
23 26 86.67 12 40.00 14 46.67 
24 26 86.67 11 36.67 15 50.00 
25 28 93.33 10 33.33 18 60.00 
26 28 93.33 10 33.33 18 60.00 
27 29 96.67 11 36.67 18 60.00 
28 29 96.67 9 30.00 20 66.67 
29 27 90.00 10 33.33 17 56.67 
30 29 96.67 10 33.33 19 63.33 
31 28 93.33 10 33.33 18 60.00 
32 29 96.67 11 36.67 18 60.00 
33 29 96.67 9 30.00 20 66.67 
34 27 90.00 10 33.33 17 56.67 
35 29 96.67 10 33.33 19 63.33 
36 27 90.00 9 30.00 18 60.00 
37 27 90.00 8 26.67 19 63.33 
38 28 93.33 8 26.67 20 66.67 
39 28 93.33 7 23.33 21 70.00 
40 25 83.33 10 33.33 15 50.00 
41 28 93.33 10 33.33 18 60.00 
42 26 86.67 11 36.67 15 50.00 

คะแนนเฉลี่ยรวม  
(คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

27 90.00 10 33.33 18 60.00 
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 จากตาราง 24 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ปัญญาภาวนา)                     
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ล้อมรั้วสังคม พบว่า การประเมินก่อนเรียนนักเรียนมีคะแนนระดับผลการเรียน
ตํ่ากว่าเกณฑ์ (ร้อยละ 0-49) จํานวน 42 คน ในการประเมินหลังเรียน นักเรียนมีคะแนนระดับ         
ผลการเรียนดีเย่ียม (ร้อยละ 80-100) จํานวน 42 คน  
 
 เมื่อพิจารณาคะแนนสอบจะเห็นว่า นักเรียนมีคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมี
คะแนนเฉล่ียก่อนเรียน ร้อยละ 33.33 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน ร้อยละ 90.00 คะแนนเฉล่ียเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 60.00 ของคะแนนก่อนเรียน ซึ่งผู้วิจัยได้นําคะแนนการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ปัญญา
ภาวนา)  มาเปรียบเทียบและจําแนกเป็นรายบุคคล ดังแสดงในภาพประกอบ 33 ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 33  เปรียบเทียบค่าร้อยละของคะแนนการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
   (ปัญญาภาวนา)ของนักเรียนรายบุคคลก่อนเรียนและหลังเรียน  
   หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3 ล้อมร้ัวสังคม      
 
 จากภาพประกอบ 33 แสดงให้เห็นว่า คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน(ปัญญาภาวนา) ของ
นักเรียน จํานวน 42 คน จากการเปรียบเทียบคะแนนการสอนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนด้านปัญญา (ปัญญาภาวนา) จะเห็นว่า คะแนนเฉลี่ยการสอบของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน และนักเรียนกลุ่มน้ี ก่อนเรียนนักเรียนมีระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับผลการเรียนตํ่ากว่าเกณฑ์     
คิดเป็นร้อยละ 100 และหลังเรียนนักเรียนกลุ่มน้ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นในระดับผล การเรียนดีเย่ียม  
คิดเป็นร้อยละ 100 ดังน้ัน จึงสรุปได้ว่า การเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3 ล้อมรั้ว
สังคม สามารถพัฒนาและเสริมสร้างให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ปัญญาภาวนา) ของตน        
ให้ดีขึ้น 
 
 นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ปัญญาภาวนา) 
ก่อนเรียนและหลังเรียนใช้รูปแบบฯ หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3 ล้อมรั้วสังคม ผู้วิจัยได้แสดงไว้
ในตาราง 25 ดังน้ี 
 
 

คะแนนก่อนเรียน 

คะแนนหลงัเรียน 
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ตาราง 25  วิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ปัญญาภาวนา)  
       ก่อนเรียนและหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3 ล้อมรั้วสังคม 
 

ผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน 

n X  S.D. df t p 

หลังเรียน 42 27.45 1.19 41 -58.890 .000 
ก่อนเรียน 42 9.93 1.47 41   

** มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 จากตาราง 25 พบว่า คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ปัญญาภาวนา) หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน   
ทาํให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน 
 
ตาราง 26  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนและค่าร้อยละของการพัฒนา 
               ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ปัญญาภาวนา) ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของฉบับรวม  
               (คะแนนเต็ม 60 คะแนน) 
 

นักเรียนคนที ่
คะแนนหลงัเรยีน คะแนนก่อนเรยีน ผลการพัฒนา 
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 

1 55 91.67 19 31.67 36 60.00 
2 57 95.00 21 35.00 36 60.00 
3 54 90.00 22 36.67 32 53.33 
4 55 91.67 13 21.67 42 70.00 
5 55 91.67 14 23.33 41 68.33 
6 53 88.33 13 21.67 40 66.67 
7 54 90.00 16 26.67 38 63.33 
8 52 86.67 13 21.67 39 65.00 
9 53 88.33 14 23.33 39 65.00 
10 56 93.33 21 35.00 35 53.33 
11 51 85.00 20 33.33 31 51.67 
12 55 91.67 13 21.67 42 70.00 
13 52 86.67 14 23.33 38 63.33 
14 57 95.00 15 25.00 42 70.00 
15 49 81.67 14 23.33 35 58.33 
16 50 83.33 13 21.67 37 61.67 
17 50 83.33 12 20.00 38 63.33 
18 55 91.67 12 20.00 43 71.67 
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ตาราง 26  (ต่อ) 
 

นักเรียนคนที ่
คะแนนหลงัเรยีน คะแนนก่อนเรยีน ผลการพัฒนา 
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 

19 55 91.67 11 18.33 44 73.33 
20 56 93.33 11 18.33 45 75.00 
21 58 96.67 10 16.67 48 80.00 
22 54 90.00 13 21.67 41 68.33 
23 56 93.33 15 25.00 41 68.33 
24 57 95.00 13 21.67 44 73.33 
25 48 80.00 14 23.33 34 56.67 
26 52 86.67 15 25.00 37 61.67 
27 51 85.00 11 18.33 40 66.67 
28 56 93.33 10 16.67 46 76.67 
29 55 91.67 10 16.67 45 70.00 
30 56 93.33 12 20.00 44 73.33 
31 55 91.67 11 18.33 44 73.33 
32 56 93.33 11 18.33 45 75.00 
33 58 96.67 10 16.67 48 80.00 
34 54 90.00 13 21.67 41 68.33 
35 57 95.00 11 18.33 46 76.67 
36 55 91.67 11 18.33 44 73.33 
37 55 91.67 11 18.33 44 73.33 
38 54 90.00 12 20.00 42 70.00 
39 55 91.67 11 18.33 44 73.33 
40 55 91.67 11 18.33 44 73.33 
41 57 95.00 10 16.67 47 78.33 
42 58 96.67 15 25.00 43 71.67 

คะแนนเฉลี่ยรวม  
(คะแนนเต็ม 60 คะแนน) 

54 90.00 13 21.67 41 68.33 

 
 จากตาราง 26 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ปัญญาภาวนา) ฉบับรวม พบว่า 
การประเมินก่อนเรียนนักเรียนมีคะแนนระดับผลการเรียนตํ่ากว่าเกณฑ์  (ร้อยละ 0-49) จํานวน      
42 คน ในการประเมินหลังเรียน นักเรียนคะแนนระดับผลการเรียนดีเย่ียม (ร้อยละ 80-100)  จํานวน 
42 คน  
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 เมื่อพิจารณาคะแนนสอบจะเห็นว่า นักเรียนมีคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมี
คะแนนเฉล่ียก่อนเรียน ร้อยละ 21.67และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน ร้อยละ 90.00 คะแนนเฉล่ียเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 68.33 ของคะแนนก่อนเรียน ซึ่งผู้วิจัยได้นําคะแนนการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ปัญญา
ภาวนา) มาเปรียบเทียบและจําแนกเป็นรายบุคคล ดังแสดงในภาพประกอบ 34 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 34  เปรียบเทียบค่าร้อยละของคะแนนการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

(ปัญญาภาวนา) ของนักเรียนรายบุคคลก่อนเรียนและหลังเรียน ฉบับรวม 
 

 จากภาพประกอบ 34 แสดงให้เห็นว่า คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ปัญญาภาวนา)  ของ
นักเรียน จํานวน 42 คน จากการเปรียบเทียบคะแนนการสอนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนด้านปัญญา (ปัญญาภาวนา) จะเห็นว่า คะแนนเฉลี่ยการสอบของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน และนักเรียนกลุ่มน้ี ก่อนเรียนนักเรียนมีระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับผลการเรียนตํ่ากว่าเกณฑ์     
คิดเป็นร้อยละ 100 และหลังเรียนนักเรียนกลุ่มน้ีมีคะแนนเฉล่ียสูงขึ้น  ในระดับผลการเรียนดีเย่ียม 
คิดเป็นร้อยละ 100  ดังน้ัน จึงสรุปได้ว่า การเรียนการสอนฉบับรวม สามารถพัฒนาและเสริมสร้างให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ปัญญาภาวนา) ของตนให้ดีขึ้น 
 
 นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ปัญญาภาวนา) 
ก่อนเรียนและหลังเรียน ฉบับรวม ผู้วิจัยได้แสดงไว้ในตาราง 27 ดังน้ี 
 
ตาราง 27  วิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ปัญญาภาวนา)      

      ก่อนเรียนและหลังเรียน ฉบับรวม 
 

ผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน 

n X  S.D. df t p 

หลังเรียน 42 54.43 2.45 41 -62.789** .000 
ก่อนเรียน 42 13.36 3.15 41   

** มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 
 

คะแนนก่อนเรียน 

คะแนนหลงัเรียน 
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 จากตาราง 27 พบว่า คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ปัญญาภาวนา) หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน 
ทําให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน 
 

ข้อวิจารณ ์
 
 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบันที่พัฒนาขึ้นในคร้ังน้ี ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดที่
สนับสนุนการวิจัยประกอบด้วย ปรัชญาการศึกษาตามแนวพุทธ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้จะเน้นการ
จัดสภาพ แวดล้อม และบรรยากาศ (ปรโตโฆสะ) ที่เป็นกัลยาณมิตรเอ้ือต่อการพัฒนานักเรียนรอบ
ด้าน การจัดการเรียนรู้ตามวิถีวัฒนธรรมแสวงปัญญา ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดลักษณะของปัญญาวุฒิ
ธรรม ในการพัฒนานักเรียนโดยเน้นการเช่ือมโยงหลักพุทธธรรมแบบองค์รวม ผ่านกระบวนการ 
ไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) ส่งเสริมศักยภาพในการคิดแก้ปัญหาที่แยบคาย ตามหลักโยนิโส
มนสิการ และการเรียนรู้อย่างมีความสุข นอกจากน้ียังคํานึงถึงทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวพุทธ  ได้แก่ 
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบแก้ปัญหาตามแนวอริยสัจ ทฤษฏีการเรียนรู้แบบสร้างเสริมความรู้ด้วยตนเอง 
(Constructivism) ตลอดถึงแนวคิดการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
ครอบคลุมการวัดและประเมินผลตามหลักภาวนา 4 (กายภาวนา ศีลภาวนา จิตตภาวนา ปัญญา
ภาวนา) ซึ่งมีจุดเน้นเพ่ือพัฒนานักเรียนอย่างต่อเน่ืองรอบด้าน คือ พัฒนาการด้านกายภาวนา 
(Physical Development) พัฒนาการด้านศีลภาวนา (Social Development) พัฒนาการด้านจิตต
ภาวนา (Emotional Development) และพัฒนาการด้านปัญญาภาวนา (Wisdom Development) 
ส่งผลให้ได้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน ที่มีประสิทธิภาพตามที่กําหนดไว้ ซึ่งผู้วิจัยมีข้อ
วิจารณ์เกี่ยวกับมุมมองที่สําคัญ โดยแบ่งหัวข้อวิจารณ์ออกเป็น 3 ประเด็น คือ 1) ผลลัพธ์ของการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใน
บริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน 2) ปัจจัยที่เอ้ือต่อความสําเร็จในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่ง
สังคมไทยยุคปัจจุบัน 3) ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุค
ปัจจุบัน ดังมีรายละเอียดของผลการวิจารณ์ ดังน้ี 
 
 1.  ผลลัพธ์ของการจัดการเรียนการสอน  
 
      การวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยได้เสนอผลวิจารณ์ใน 6 ประเด็น คือ สาระความรู้ บรรยากาศ            
การเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียน พฤติกรรมทางการเรียน 
(ภาวนา4) ตามลําดับดังน้ี 
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  1.1 สาระความรู้ ผู้วิจัยพบว่า ผลการพัฒนาสาระความรู้ในวิชาต่างๆ ของนักเรียน
ในเชิงบูรณาการน้ัน สามารถสะท้อนผลลัพธ์ของการจัดการเรียนการสอนได้จากคะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน (ปัญญาภาวนา) ของนักเรียน ที่มีคะแนนเฉล่ียครั้งสุดท้ายสูงกว่าครั้งแรก อาจเน่ืองมาจาก 
ผู้สอนได้จัดการเรียนการสอนที่นําเน้ือหาสาระที่ได้จากการวิเคราะห์หลักสูตรมาเช่ือมโยงบูรณาการ
ตามแนวพุทธเพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบันกับหลัก
ไตรสิกขา ที่เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่คํานึงถึงเรื่องความประพฤติและวินัยในการเรียน (ศีล) คํานึงถึง
คุณภาพจิต สมรรถภาพจิต และสุขภาพจิตที่ดี (จิตตภาวนา) และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ การคิด 
และการปฏิบัติในการเรียนของนักเรียน จึงช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง และ
ได้ปรับปรุงตนเองอยู่ตลอดเวลา ด้วยเหตุผลดังกล่าว นักเรียนจึงมีการพัฒนาตนเองในเชิงสาระความรู้
อย่างรอบด้านทั้งด้านกาย (กายภาวนา) ด้านทักษะทางสังคม (ศีลภาวนา) ด้านจิตใจ (จิตตภาวนา) 
และด้านปัญญา (ปัญญาภาวนา)  
 
  1.2  บรรยากาศการเรียนการสอน ผู้วิจัยพบว่า การท่ีนักเรียนได้เรียนรู้โดยมีบรรยากาศ
การเรียนที่อบอุ่น ผู้สอนเป็นผู้ที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีกับนักเรียนทําให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข  มี
สภาวะของการเรียนที่มีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน มีการจัดสิ่งแวดล้อมทางการเรียนที่เหมาะสมกับ
เน้ือหา มีปฏิสัมพันธ์ในเชิงบวก มีความเป็นกันเอง จึงทําให้ผลลัพธ์การเรียนการสอนเป็นไปอย่างน่า
ประทับใจ ซึ่งสอดคล้องกับ Hammomd and Collins (1994) ที่ได้กล่าวว่า บรรยากาศการเรียนการ
สอนท่ีเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นอย่างเป็นกันเองจะ
เป็นการ “ลดช่องว่างระหว่างนักเรียนกับผู้สอน” ไม่ให้เกิดความรู้สึกว่า ผู้สอนเป็นผู้นําและนักเรียน
เป็นผู้ตาม จึงพอสรุปได้ว่า บรรยากาศการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมน้ัน จะเป็น
บรรยากาศที่ให้ “อิสระทางความคิด” และ “การให้เหตุผลในการให้คําแนะนําตักเตือน” จึงทําให้
นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนที่พึงประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกับนักเรียนคนกลุ่มหน่ึงที่ให้ความเห็นว่า 
 

...การที่มีการจัดห้องเรียนให้เข้ากับเน้ือหาในการเรียน เป็นบรรยากาศที่น่าเรียนรู้ 
อย่างมาก มีความต่ืนตาต่ืนใจที่จะเรียนรู้ และการที่ผู้สอนให้ความเป็นกันเอง เมตตา 
กรุณาต่อนักเรียน ทําให้บรรยากาศในการเรียนสบายๆ สนุกสนาน แต่ได้ความรู้ 
อย่างมาก ซึ่งทําให้อยากเรียนมากขึ้น... 
 

  ดังน้ันจึงสรุปได้ว่า บรรยากาศการเรียนการสอนเป็นส่วนสําคัญที่ส่งเสริมผลลัพธ์ 
การเรียนรู้ให้กับนักเรียนที่พึงประสงค์ สามารถสร้างเสริมพฤติกรรมด้านกาย (กายภาวนา) ที่ดีงาม 
นักเรียนมีพฤติกรรมด้านทักษะทางสังคม (ศีลภาวนา) ที่ เหมาะสม มีพฤติกรรมด้านจิตใจ           
(จิตตภาวนา) ที่สงบเย็น และส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ปัญญาภาวนา) เป็นอย่างดี และ
สามารถสะท้อนถึงการนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบันได้อย่าง
ชัดเจน กล่าวคือ การท่ีพฤติกรรมทางกายและทักษะทางสังคมที่ดีของนักเรียนจะส่งผลต่อการมีความ
พอประมาณ ความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุ่มกันในตนเอง การมีจิตใจที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์
ของนักเรียนจะเป็นเง่ือนไขที่ดีงามในทางคุณธรรม และส่งผลไปสู่การมีปัญญาคือเง่ือนไขทางด้าน
ความรู้ ซึ่งทั้งหมดเป็นการเช่ือมโยงระหว่างการบูรณาการแนวพุทธและการสะท้อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงได้เป็นอย่างดี 



169 
 

  1.3  สื่อการเรียนการสอน ผู้วิจัยพบว่า การใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายมีผลต่อ
ผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียน โดยเฉพาะสื่อที่ เป็นของจริง สื่อ IT ที่ทันสมัยแปลกใหม่  
จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนพฤติกรรมการเรียนที่ ดีทั้งด้านกาย (กายภาวนา) ทักษะทางสังคม         
(ศีลภาวนา) และพฤติกรรมด้านจิตใจ (จิตตภาวนา) ที่พึงประสงค์ ตลอดจนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียน (ปัญญาภาวนา) ที่สูงขึ้น ในการจัดการเรียนการสอน ตามแนวพุทธ ได้นําสื่อที่เป็นเพลง
บรรเลง ที่ส่งผลต่อสมาธิของนักเรียนมาช่วยในการกําหนดสติในขั้นสร้างศรัทธา ทําให้ผู้เรียนมีจิตใจ
จดจ่อต่อการเรียนอย่างมาก นอกจากน้ีนักเรียนเห็นว่า สื่อที่เป็นบุคคลเป็นสื่อที่สนับสนุนให้นักเรียน
ได้รับประสบการณ์ตรง ซึ่งนักเรียนสามารถซักถาม พูดคุยได้ ทั้งยังให้ข้อมูลความรู้อย่างรวดเร็ว 
นักเรียนกลุ่มหน่ึงได้กล่าวว่า “ครูผู้สอนมีความสําคัญที่สุดของการเรียนรู้ การท่ีได้เรียนรู้โดยการ
ปฏิบัติจริง มีการสัมผัสกับสื่อการเรียนรู้ที่เป็นของจริง ทําให้เข้าใจเน้ือหาได้อย่างลึกซึ้ง และคงทน” 
ดังน้ันจึงสรุปได้ว่า สื่อการเรียนการสอนมีความสําคัญต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียน การใช้สื่อใน
การเรียนการสอนที่เหมาะสมสามารถพัฒนาพฤติกรรมการเรียนที่พึงประสงค์ของนักเรียนได้เป็นอย่าง
ดี และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถกระตุ้น ปลุกเร้าให้นักเรียนสนใจในบทเรียน และทําให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นถึงการนําแนวคิดทฤษฎีปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในบริบทของสังคมไทยในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี คือ สามารถใช้สื่อการ
เรียนรู้อย่างพอประมาณ มีเหตุผลที่ดีในการใช้ และมีภูมิคุ้มกันที่ดีในการเลือกใช้สื่อการจัดการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมเง่ือนไขคุณธรรม และสามารถช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางความรู้
ในระบบเง่ือนไขความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เช่ือมโยงกับหลักไตรสิกขาตามแนวพุทธ
ได้อย่างกลมกลืน 
 
  1.4  การวัดและประเมินผลการเรียน ผู้วิจัยพบว่า การใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลที่
หลากหลายมีผลต่อผลลัพธ์การเรียนการสอน จะทําให้ผู้สอนได้ค้นพบความสามารถของนักเรียนแต่ละ
คนอย่างแท้จริง ซึ่งจะนําไปสู่การปรับปรุงและพัฒนานักเรียนได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเคร่ืองมือที่ใช้ในการ
วัดผลประเมินผลในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน น้ี มีวัตถุประสงค์ ในการวัดพัฒนาการของ
นักเรียนอย่างรอบด้านโดยแบ่งเป็น 4 ด้าน เรียกว่า “ภาวนา4” ซึ่งประกอบด้วย แบบสังเกตพฤติกรรม
ด้านกาย (กายภาวนา) แบบสังเกตพฤติกรรมด้านทักษะทางสังคม (ศีลภาวนา) แบบสังเกตพฤติกรรม
ด้านจิตใจ (จิตตภาวนา) และแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ปัญญาภาวนา) ซึ่งสอดคล้องกับ     
พระพรหมคุณาภรณ์ (2550) ที่เห็นว่า การวัดผลประเมินผลต้องวัดให้รอบด้าน ทั้งพัฒนาการทางกาย 
พัฒนาการทางสังคม ทั้งสองเรื่องน้ีเป็นเร่ืองของศีล พัฒนาการทางจิตใจ เป็นเรื่องของสมาธิ และ
พัฒนาการทางสติปัญญา เป็นเร่ืองของปัญญา ซึ่งเมื่อรวมแล้ว ก็เข้ามาสู่กระบวนการไตรสิกขา ซึ่งเป็น
กระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ และสอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือเร่ืองของความ 
พอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุมกันในตนก็เป็นเน่ืองของสามห่วงในแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งตรงกับเร่ืองของศีลในแนวพุทธ การมีเง่ือนไขคุณธรรม ซึ่งตรงกับเรื่องของจิตใจ คือ สมาธิ 
และเง่ือนไขความรู้ ซึ่งเง่ือนไขความรู้เป็นส่วนหน่ึงของปัญญา โดยสามารถประยุกต์ใช้วิธีการวัดผล
ประเมินผลโดยแยกเป็น 4 ด้าน คือภาวนา 4 (กายภาวนา  ศีลภาวนา จิตตภาวนา ปัญญาภาวนา)  
ซึ่งเคร่ืองมือดังกล่าว สามารถวัดและประเมินผลที่ครอบคลุมพัฒนาการทางการเรียนของนักเรียน 
นอกจากน้ี การประเมินผลงาน และบันทึกการเรียนรู้ต่างๆ จะช่วยส่งเสริมในการตัดสินการเรียนรู้ของ
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นักเรียนไม่ให้เกิดความผิดพลาด ซึ่งเป็นการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง และเน้นให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการประเมิน ดังที่นักเรียน 2-3 คนที่กล่าวว่า  
 
   “พวกเราคิดว่าจะได้รับความยุติธรรมในการตัดสินผลการเรียนจากครูอย่าง 
   แท้จริง เพราะคุณครูกําหนดวิธีการวัดและประเมินผลใหท้ราบล่วงหน้า”  
 
   “การที่คุณครมูีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ 
   ประเมินตนเอง และได้แสดงความรู้สึกเพ่ิมเติม รู้สึกได้ว่าคณุครูมีความยุติธรรมใน 
   การประเมินผลการเรียน และรู้สึกสบายใจในการเรียน”  
 
    “การวัดผลของครูทําให้นักเรยีนรู้จุดบกพร่องที่ควรแก้ไขปรับปรุงตนเอง ตลอดจน 
   ส่งเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ของพวกเพ่ิมมากขึ้น”  
 
   ดังน้ัน จึงสรุปได้ว่า การวัดและประเมินผลทีห่ลากหลาย และให้นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการประเมิน จะทําให้นักเรยีนเห็นคุณค่าของตนเองมากขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสให้นักเรียนทุกคน 
ได้พัฒนาและปรับปรุงตนเองในการเรียนรู้ ตามแนวพุทธมีค่าและมคีวามหมายต่อทุกฝ่ายมากข้ึน 
 
  1.5  พฤติกรรมทางการเรียน (ภาวนา 4) ที่สะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ 
ผลการวิจัยพบว่า หลังจากที่นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ       
ตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน       
ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาข้ึน นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางการเรียนที่พึงประสงค์ ในด้านพฤติกรรม
การเรียนด้านกาย (กายภาวนา) พฤติกรรมการเรียนด้านทักษะทางสังคม (ศีลภาวนา) พฤติกรรม    
การเรียนด้านจิตใจ (จิตตภาวนา) และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ปัญญาภาวนา) ได้อย่างดีเยี่ยม ดังน้ี 
 
     1.5.1  พฤติกรรมการเรียนด้านกาย (กายภาวนา) พบว่า พฤติกรรมการเรียน  
ด้านกายที่พึงประสงค์ ทั้ง 4 รายการ ได้แก่  1) ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมระหว่างการปฏิบัติกิจกรรม    
2) ใช้และเก็บอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 3) ใช้ประสาทสัมผัส ทั้ง 5 ในการสังเกตและปฏิบัติกิจกรรม
ได้อย่างเหมาะสม และ4) ดูแลรักษาความสะอาดร่างกายและแต่งกายเหมาะสมกับการปฏิบัติกิจกรรม 
สามารถสรุปพฤติกรรมการเรียนด้านกายในรายสมรรถภาพย่อย ดังน้ี  
         1)  ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมระหว่างการปฏิบัติกิจกรรม ในระหว่างการปฏิบัติ 
กิจกรรม นักเรียนไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม เช่น ไม่เด็ดใบไม้ ไม่ทิ้งเศษวัสดุเหลือใช้ลงบนพ้ืน ทําความ
สะอาดอุปกรณ์ และสถานที่ในการจัดกิจกรรมทุกครั้ง 
         2)  ใช้และเก็บอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม ในระหว่างการปฏิบัติกิจกรรม 
การเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถใช้อุปกรณ์การทดลองได้เหมาะสมกับกิจกรรมที่ปฏิบัติ เช่น การใช้อุปกรณ์
ประกอบการเรียนรู้ และเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติกิจกรรมแล้ว ผู้เรียนเก็บอุปกรณ์เข้าที่อย่างเรียบร้อย 
         3)  ใช้ประสาทสัมผัส ทั้ง 5 ในการสังเกตและปฏิบัติกิจกรรมได้อย่าง
เหมาะสม ในระหว่างการปฏิบัติกิจกรรม ผู้เรียนใช้ตา หู จมูก ลิ้น กายสัมผัส ในการสังเกตการทดลอง 
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และการปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม เช่น ไม่ทดสอบกลิ่นโดยการใช้จมูกดมโดยตรง ควรใช้มือใน
การปัดกลิ่นผ่านจมูก เป็นต้น 
                 4)  ดูแลรักษาความสะอาดร่างกายและแต่งกายเหมาะสมกับการปฏิบัติ
กิจกรรม ในระหว่างการทํากิจกรรมการเรียนรู้ ผู้เรียนแต่งกายเรียบร้อยเหมาะสมกับการเรียน ได้แก่ 
ในขณะสํารวจนอกสถานที่ ผู้เรียนใส่หมวกกันแดด ในขณะปฏิบัติการทดลอง ผู้เรียนแต่งกาย
เรียบร้อย และในขณะเทสารเคมี นักเรียนใส่แว่นตาป้องกันสารเข้าตา 
 
   1.5.2  พฤติกรรมการเรียนด้านทักษะทางสังคม (ศีลภาวนา) พบว่า ทักษะทาง
สังคมท่ีพึงประสงค์ ทั้ง 3 รายการ ได้แก่ 1) ทํางานร่วมกับผู้อ่ืน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันใช้กาย วาจา ได้
อย่างสร้างสรรค์ 2) มีวินัย และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และ 3) ปฏิบัติ
กิจกรรมเสร็จทันตามเวลาที่กําหนด สามารถสรุปพฤติกรรมการเรียนด้านทักษะทางสังคมในราย
สมรรถภาพย่อย ดังน้ี 
         1)  การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน การช่วยเหลือเกื้อกูลกันใช้กาย วาจา ได้อย่าง
สร้างสรรค์ ในระหว่างการทํากิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมการ
เรียนรู้ สามารถรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนโดยไม่พูดแทรกขณะที่ผู้อ่ืนกําลังพูด ถ้าต้องการแสดง
ความคิดเห็นให้ยกมือก่อนและพูดเมื่อได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องงานวิจัยของ Rivard and Straw 
(2000); Wahyudi and Tregust (2001) ที่เห็นว่า กิจกรรมท่ีมีการพูด การอภิปรายในช้ันเรียน
วิทยาศาสตร์เป็นสิ่งสําคัญมากที่สามารถส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของตนให้รู้จัก
แบ่งปันความรู้ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เคารพผู้อ่ืนและรับฟังผู้อ่ืน ส่งเสริมทักษะทางสังคม 
         2)  การมีวินัย และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  
ในระหว่างการทํากิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ข้อตกลง และปฏิบัติ
กิจกรรมตามท่ีได้รับมอบหมาย มีการกําหนดภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานกลุ่มให้กับสมาชิก มีการวาง
แผนการปฏิบัติกิจกรรม กําหนดข้ันตอนการปฏิบัติกิจกรรม และปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนที่
เหมาะสม มีการปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย ข้อตกลงของห้องและส่วนรวม 
             3)  การปฏิบัติกิจกรรมเสร็จทันตามเวลาที่กําหนด ในระหว่างการทํากิจกรรม
การเรียนรู้ ตามแนวพุทธ นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเสร็จทันตามเวลาที่กําหนด พร้อมทั้งส่งงานภายใน
เวลาที่กําหนด เข้าเรียนตรงเวลา และเลิกเรียนตรงเวลา 
 

   1.5.3  พฤติกรรมการเรียนด้านจิตใจ (จิตตภาวนา) พฤติกรรมการเรียนด้านจิตใจ 
ที่พึงประสงค์ ทั้ง 3 รายการ ได้แก่ 1) มีนํ้าใจ เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ แบ่งปันสิ่งของให้กับผู้อ่ืน 2) มีความ
เพียรพยายาม มีเหตุมีผล และกระตือรือร้นในการปฏิบัติกิจกรรม และ 3) ร่าเริงแจ่มใส อารมณ์ดีสงบ
เย็นเสมอ สามารถสรุปพฤติกรรมการเรียนด้านจิตใจในรายสมรรถภาพย่อย ดังน้ี 
     1)  การมีนํ้าใจ เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ แบ่งปันสิ่งของให้กับผู้อ่ืน ในระหว่าง 
การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนช่วยเหลืองานของกลุ่ม มีการอภิปราย แนะนํา ทําความเข้าใจ
สมาชิกภายในกลุ่มในเรื่องเก่ียวกับกิจกรรมการทดลอง การจดบันทึกข้อมูล การนําเสนอข้อมูล พร้อม
ทั้งแบ่งปันสิ่งของซึ่งกันและกันทั้งภายในกลุ่ม หรือระหว่างกลุ่ม ไม่แย่งกันหยิบอุปกรณ์ ไม่หยิบอุปกรณ์
เกินความจําเป็น รู้จักความประมาณ และความพอเพียง 
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         2)  การมีความเพียรพยายาม มีเหตุมีผล และกระตือรือร้นในการปฏิบัติ
กิจกรรม ในระหว่างการทํากิจกรรมการเรียนรู้ ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น มุ่งมั่น และต้ังใจทํางาน 
และเรียนรู้ ไม่เหม่อลอย ขณะปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ อดทนในการรอคอยผลการทดลองหรือผล
การปฏิบัติกิจกรรม ขยันหมั่นเพียรในการเรียน การศึกษาค้นคว้าการสํารวจตรวจสอบ และทํางานเสร็จ
สมบูรณ์ตามข้อตกลง ไม่ย่อท้อต่อการเรียนและการทํางาน ซึ่งสอดคล้องกับ Bonwell & Eison (1991) 
ที่เห็นว่า การเรียนรู้ที่นักเรียนมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น เป็นสภาพการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ นักเรียนจะสามารถเช่ือมโยงความรู้ ความคิดกับประสบการณ์ โดยผู้สอนมีส่วนในการกระตุ้น
และจูงใจให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 
         3)  ร่าเริงแจ่มใส อารมณ์ดีสงบเย็นเสมอ ในระหว่างการทํากิจกรรม 
การเรียนรู้ ผู้เรียนร่าเริงแจ่มใส ไม่แสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสม แสดงความช่ืนชมต่อผู้ที่ปฏิบัติกิจกรรม ที่
ดี โดยการปรบมือ หรือกล่าวแสดงความยินดีเมื่อเห็นเพ่ือนปฏิบัติกิจกรรมได้ดี หรือรู้จักชมเชย ช่ืนชม
ผู้อ่ืนอย่างจริงใจ 
 

   1.5.4  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ปัญญาภาวนา) พบว่า นักเรียนมีคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ปัญญาภาวนา) สูงขึ้นทุกหน่วยการเรียนรู้ และในภาพรวมท้ังหมด นักเรียน
เรียนรู้ได้ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และเป็นไปตามที่มาตรฐานการศึกษาของชาติได้กําหนดไว้ 
 
 2.  ปัจจัยท่ีเอ้ือต่อความสาํเร็จในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ   
บูรณาการตามแนวพุทธ เพือ่สะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบรบิทแหง่สังคมไทย 
ยุคปัจจุบนั 
 
  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อน
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักที่สําคัญที่
เ อ้ือต่อความสําเร็จ 4 ประการ คือ ความศรัทธาของครูและนักเรียน การเป็นแบบอย่างที่ ดี 
ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนการสอน และการมีหลักธรรมทางพุทธศาสนาเป็นเคร่ืองยึด
เหน่ียวจิตใจ ดังน้ี 
   2.1  ความศรทัธาของครูและนักเรียนกับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตาม
แนวพุทธที่สะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงฯ 
 
   หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นคําสอนในศาสนาพุทธ ซึ่งว่าด้วยเร่ืองของความ
จริง ความดี ความงาม ผู้ที่ได้พบและได้ปฏิบัติตนตามหลักธรรมที่ดีงามแล้ว ก่อให้เกิดความศรัทธาท่ี
เกิดจากปัญญาของตนเอง ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อน
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน เมื่อครูผู้สอนมีความเช่ือและ
ศรัทธาในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน ว่าจะนําพานักเรียนไปสู่ความดีงาม มีความพอประมาณ 
มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกันในตน ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมในตน มีคุณภาพจิตที่ดี สมรรถภาพจิตที่คงทน 
และมีสุขภาพจิตดี เสริมเสริมปัญญาในเรื่องเง่ือนไขความรู้ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย  
ในยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นสังคมท่ีเช่ือมต่อกับพลโลก นอกจากน้ี การที่นักเรียนเกิดศรัทธาที่จะปฏิบัติสิ่งที่ดี
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ปฏิบัติชอบ เพ่ือค้นพบแนวทางในการค้นหาความเป็นจริงตามธรรมชาติที่เหมาะสม ถูกจริตของ
ตนเอง จะส่งผลให้เกิดความคิดเห็นที่ถูกต้องดีงาม เกิดความเข้าใจและปฏิบัติตามจนเห็นจริงเน่ืองจาก
เกิดผลแก่ตน 
   ความศรัทธาทําให้นักเรียนเรียนรู้สาระการเรียนรู้ต่างๆ ผ่านการจัดการเรียน      
การสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่ง
สังคมไทยยุคปัจจุบัน สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนและวิถีชีวิตของนักเรียนแต่ละบุคคล 
ในเรื่องกระบวนการเรียนรู้  มีความระมัดระวังตนเองขณะเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรม มีความ
กระตือรือร้น มีความต้ังใจในการเรียนรู้ และมีการพิจารณาใคร่ครวญสิ่งที่เรียนรู้ ดังน้ัน นักเรียนจึง
ประสบความสําเร็จในการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวพุทธเพ่ือสะท้อนแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน 
 
  2.2  การเปน็แบบอย่างที่ดี 
   ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ       
เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน น้ัน ความเป็น
แบบอย่างที่ดีของครูผู้สอนมีความสําคัญที่ส่งผลต่อการประพฤติปฏิบัติตนของนักเรียนทั้งในห้องเรียน 
และนอกห้องเรียน โดยเฉพาะในเรื่องของความเป็นกัลยาณมิตร และความเป็นพรหมของครูผู้สอนท่ี
ทําหน้าที่จัดการเรียนการสอน ตามแนวพุทธให้กับนักเรียน ต้องมีความเด่นชัดในการประพฤติปฏิบัติตน
ที่เป็นแบบอย่างที่ดี ดังน้ัน ครูผู้สอนจะต้องมีคุณลักษณะเป็นกัลยาณมิตรใกล้ชิดนักเรียน ใช้หลัก   
พรหมวิหาร 4  ในการปฏิสัมพันธ์กับนักเรียน เป็นนักปฏิบัติธรรมที่ถือว่าการทํางานคือการปฏิบัติ
ธรรม เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความเข้าใจในสาระการเรียนรู้ และสามารถเช่ือมโยงหลักไตรสิกขาที่เป็น
กระบวนการเรียนรู้ ในขณะที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้กบั
นักเรียนเป็นหลัก เน้ือหาความรู้และกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ปฏิบัติน้ัน ครูผู้สอนจะต้องเป็นผู้ที่กําลัง
ปฏิบัติและปฏิบัติได้แล้วในสิ่งที่ตนพร่ําสอน ขัดเกลานักเรียน การทําให้ดูเป็นตัวอย่างจึงมีความสําคัญ
มากในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ พฤติกรรมและกิจกรรมท่ีครูผู้สอนปฏิบัติ 
เป็นสื่อการสอนที่เป็นตัวบุคคลอย่างดี นักเรียนจะได้สังเกตพฤติกรรมและซึมซับพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ของครูผู้สอนท่ีตรงกับสิ่งที่ครูบอกกล่าวอย่างช่ืนชมและศรัทธา เช่น สอนให้
นักเรียนเป็นตรงต่อเวลา ครูผู้สอนก็ต้องตรงต่อเวลาในการจัดการเรียนการสอน เข้าสอนตรงเวลา เลิก
เรียนตรงเวลา ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนต้ังใจเรียน ครูผู้สอนก็ต้องต้ังใจสอน เตรียมสื่อ
อุปกรณ์ที่เร้าใจและสามารถกระตุ้นความสนใจในการเรียนของนักเรียน และสามารถสะท้อน
แบบอย่างที่นักเรียนเห็นสิ่งที่ครูผู้สอนปฏิบัติที่สามารถเช่ือมโยงไปสู่แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในบริบทของสังคมไทยที่ควรเป็นในเรื่องความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตน ภายใช้
เง่ือนไขคุณธรรมและเง่ือนไขความรู้ที่สมบูรณ์ของแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
   ดังน้ัน คุณธรรมเหล่าน้ีที่ครูผู้สอนแสดงให้นักเรียนได้เห็นจริงจากความประพฤติที่
เป็นปรกติจากชีวิตประจําวันของครูผู้สอน ทําให้นักเรียนมั่นใจในความประพฤติที่ดีงาม พร้อมท่ีจะ
ปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ เป็นลักษณะที่ครูผู้สอน ทําให้ดู อยู่ให้เห็น เป็นให้ปรากฏ งดงามด้วยกริยา
มารยาทที่ดีงาม เน่ืองจากครูผู้สอนและนักเรียนใช้ชีวิตร่วมกันเป็นระยะเวลาในการศึกษาเรียนรู้  
ทําให้เห็นความเป็นตัวตน และความประพฤติของนักเรียนที่พัฒนาในทางที่ดีงามอย่างชัดเจน 
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   นอกจากน้ี การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ (ปรโตโฆสะ) ที่เป็นกัลยานมิตร 
เหมาะสมกับเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนการสอน มีบรรยากาศของการปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง การ
ใช้ทักษะกระบวนการต่างๆ จึงเป็นปัจจัยของการเป็นแบบอย่างที่ดี ที่ส่งผลให้ผู้ เรียนประสบ
ความสําเร็จในการเรียนรู้ และครูผู้สอนการสอนประสบความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุค
ปัจจุบัน 
   เน่ืองจากการที่ครูผู้สอนที่สามารถเป็นแบบอย่างทั้งด้านความประพฤติที่ถูกต้อง 
(ศีล) จิตใจที่ดีงาม มั่นคง ต้ังมั่น ควรแก่การใช้งาน (สมาธิ) ตลอดถึงความมีเหตุมีผล สามารถกระตุ้น
กระบวนการคิดที่แยบคาย นําไปสู่ความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เรียน (ปัญญา) ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า “ปัจจัย
สําคัญคือ ตัวครูผู้สอนต้องเข้าใจหลักธรรมในเรื่องของความเป็นกัลป์ยานมิตร และหลักพรหมวิหาร 4  
ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกท่ีส่งผลนําไปสู่ปัจจัยภายใน คือกระบวนการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการ      
ของนักเรียน ทําให้ประสบความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ       
เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน”  
 
    2.3  ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนการสอน 
   ผลการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน ตามแผนการจัดการเรียนการสอน      
ที่พัฒนาข้ึน ซึ่งประกอบด้วยข้ันตอนการเรียนการสอน 7 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างศรัทธาและ
เสนอปัญหาข้อสงสัย ขั้นที่ 2 ขั้นสังเกต ขั้นที่ 3 ขั้นสัมผัส ขั้นที่ 4 ขั้นสํารวจ ขั้นที่ 5 ขั้นสืบค้น       
ขั้นที่ 6 ขั้นสั่งสมปัญญาและลงข้อสรุป ขั้นที่ 7 ขั้นประเมินผล และประยุกต์ใช้ ผู้วิจัยพบว่า สอดคล้อง
กฎความเป็นจริงของธรรมชาติ ที่จัดประสบการณ์ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ และสะท้อนความเข้าใจต่อ
กระบวนการและธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ต่างๆ อย่างพอประมาณ มีเหตุผลในการปฏิบัติ
กิจกรรม มีคุณธรรมที่เป็นเง่ือนไขของความดีงามในจิตใจของตน มีกระบวนการทางปัญญาที่เป็น
เง่ือนไขความรู้ผ่านกิจกรรมที่ได้ทํา เช่น การทํากิจกรรมคิดและปฏิบัติ (Hand-on Mind-on 
activities and Practical work) ซึ่งนักเรียนทุกคนที่ผ่านการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบฯ มี
การพัฒนาการเก่ียวกับพฤติกรรมการเรียนทั้ง 4 ด้าน (ภาวนา 4) อย่างดีเย่ียม ซึ่งการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนในแต่ละข้ันตอนน้ัน ประกอบด้วยขั้นตอน และกิจกรรมต่างๆ สามารถส่งเสริม
พัฒนาการทางการเรียนของนักเรียนที่เป็นแนวพุทธที่สะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
บริบทของสังคมไทยยุคปัจจุบันได้ ดังน้ี 
        2.3.1  ขั้นสร้างศรัทธาและเสนอปัญหาข้อสงสัย เป็นข้ันที่เตรียมนักเรียนเพ่ือให้
เกิดความเช่ือและความรู้สึกศรัทธาต่อสิ่งที่จะเรียนว่ามีประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน มั่นใจว่าเป็นไป
ได้มีคุณค่า และมั่นใจว่าสามารถพิสูจน์ให้เห็นจริงได้โดยใช้วิธีการและกระบวนการต่างๆ ซึ่ง
ประกอบด้วย กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการสังเกต การคิดวิเคราะห์ การทดลองจนประจักษ์
ความรู้จริงด้วยตนเอง กิจกรรมการสนทนาซักถาม การอภิปรายเพ่ือนําเข้าสู่บทเรียน พร้อมทั้ง เตรียม
บุคลิกภาพครูที่เป็นกัลยาณมิตรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนโดยการแสดงความรัก ความเมตตา 
ความจริงใจต่อนักเรียน ใช้นํ้าเสียงที่นุ่มนวล ไพเราะอ่อนหวาน ถามคําถามกระตุ้นให้นักเรียน
ตระหนักและเห็นความสําคัญของสิ่งที่เรียนจนเกิดศรัทธาที่จะเรียนรู้ พร้อมทั้งจัดสิ่งแวดล้อม      
และบรรยากาศในช้ันเรียนให้เหมาะสมกับเน้ือหาสาระที่เรียนเพ่ือความเจริญงอกงามแห่งปัญญา     
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(ปรโตโฆสะ) ซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนในขั้นสร้างศรัทธา และเสนอปัญหาข้อสงสัย ที่ผู้วิจัยใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ในแต่ละหน่วย มีดังน้ี 
    หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 1 มหัศจรรย์ในตัวฉัน ผู้วิจัยดําเนินการ 
โดยการจัดสิ่งแวดล้อม และจัดบรรยากาศในช้ันเรียนให้เหมาะสมกับกิจกรรม เช่น ครูสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน และแสดงความเป็นกัลยาณมิตรโดยการย้ิมแย้มแจ่มใส กล่าวทักทาย
นักเรียน สอบถามทุกข์สุขต่างๆ ด้วยความเมตตาและจริงใจต่อผู้เรียน นําบอร์ดการให้คะแนนการ
ปฏิบัติกิจกรรมมาติดแสดงหน้าช้ัน(เพ่ือให้นักเรียนสํารวจความก้าวหน้าในการปฏิบัติกิจกรรมของ
ตนเอง) นํารูปภาพโปสเตอร์มาจัดที่ป้ายนิเทศหน้าช้ันเรียน จัดโต๊ะเรียนเป็นกลุ่ม บางเน้ือหาอาจนํา
กิจกรรม วีดีทัศน์ เพลง เกม หรือการแสดงสถานการณ์จําลองมาให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือ
กระตุ้น และเร้าความสนใจในการเรียน พร้อมทั้งอภิปราย และถามคําถามนักเรียนเพ่ือให้นักเรียนเกิด
ความตระหนักและศรัทธาต่อความสําคัญของสิ่งที่เรียน  
    หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 2 สร้างสรรค์สิ่งดีในครอบครัว ผู้วิจัย
ดําเนินการโดยให้นักเรียน ฝึกสมาธิก่อนเรียน และ จัดสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างบรรยากาศ             
ในช้ันเรียนโดยนําบอร์ดการให้คะแนนการปฏิบัติกิจกรรมมาติดแสดงหน้าช้ัน (เพ่ือให้นักเรียนสรุป
และทบทวนความ ก้าวหน้าในการปฏิบัติกิจกรรมของตนเองหลังจากเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จบ) 
ผู้วิจัยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน และแสดงความเป็นกัลยาณมิตรโดยการย้ิมแย้มแจ่มใส กล่าว
ทักทายนักเรียน สอบถามทุกข์สุขต่างๆ ด้วยความเมตตาและจริงใจต่อผู้เรียน พร้อมทั้งเล่นเกมต่อ
ภาพ ยกตัวอย่างสถานการณ์ในชีวิตประจําวัน เพ่ืออภิปรายถึงลักษณะต่างๆ และถามคําถามนักเรียน
เพ่ือให้นักเรียนเกิดความตระหนักและเห็นความสําคัญของสิ่งที่เรียน  
    หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3 ล้อมรั้วสังคม ผู้วิจัยดําเนินการโดยจัด
สิ่งแวดล้อมในช้ันเรียนให้เหมาะสมกับเน้ือหาของบทเรียน โดยนํารูปภาพโปสเตอร์เกี่ยวกับสิ่งที่เรียนที่
เช่ือมโยงกับแนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะต่างๆ มาจัดที่ป้ายนิเทศ สํารวจธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมรอบตัว เล่นเกม และสร้างบรรยากาศ ในช้ันเรียนโดยผู้วิจัยสรุปคะแนนจากการปฏิบัติ
กิจกรรมหน่วยการเรียนที่ผ่านมา เพ่ือประเมินความ ก้าวหน้าของตนเอง  และให้นักเรียนฝึกสมาธิก่อน
เรียน นอกจากน้ีผู้วิจัยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน และแสดงความเป็นกัลยาณมิตรโดยการย้ิมแย้ม
แจ่มใส กล่าวทักทายนักเรียน สอบถามทุกข์สุข ด้วยความเมตตาและจริงใจต่อผู้เรียน และนํานักเรียน
ออกไปสํารวจสิ่งแวดล้อม และถามคําถามนักเรียนเพ่ือให้นักเรียนเกิดความตระหนักและศรัทธาต่อ
ความสําคัญของสิ่งแวดล้อม 
 

        2.3.2 ขั้นท่ี 2 ขั้นสังเกต  เป็นข้ันที่ครูอธิบายและกําหนดหลักการ กฎเกณฑ์ในการ
เรียนเตรียมกิจกรรมการเรียนหรือให้นักเรียนร่วมกันเสนอหลักการ กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ตนเองจะปฏิบัติ
ในระหว่างการเรียนรู้ พร้อมทั้งแบ่งกลุ่มนักเรียนให้เหมาะสมกับกิจกรรม และจัดเตรียม สื่อ อุปกรณ์ 
และแหล่งเรียนรู้ที่จะใช้ในการเรียนรู้อย่างเหมาะสมเพียงพอกับจํานวนนักเรียน ซึ่งกิจกรรมการเรียน
การสอนในขั้นสังเกต  ที่ผู้วิจัยใช้ในการจัดการเรียนรู้ในแต่ละหน่วย มีดังน้ี 
    หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 1 มหัศจรรย์ในตัวฉัน ผู้วิจัยดําเนินการ 
โดยนักเรียนแบ่งกลุ่ม โดยใช้เพลง นักเรียนร่วมกันเสนอหลักการ กฎเกณฑ์ และวิธีการเรียนรู้ร่วมกัน 
นักเรียนเขียนข้อเสนอต่างๆในการเรียน ในลักษณะ Mind mapping 
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    หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 2 สร้างสรรคส์ิ่งดีในครอบครัว ผู้วิจัย
ดําเนินการโดยนักเรียนแบ่งกลุ่มโดยใช้การจับไม้ไอศกรีมทีติ่ดรูปสัตว์แต่ละชนิด นักเรียนร่วมกันเสนอ
หลักการ กฎเกณฑ์ และวิธีการเรียนรู้ร่วมกัน นักเรียนเขียนข้อเสนอต่างๆในการเรียน ในลักษณะ 
Mind mapping 
    หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3 ล้อมรั้วสังคม ผู้วิจัยดําเนินการโดย
นักเรียนแบ่งกลุ่ม โดยให้นักเรียนยืนล้อมวงกัน และนับ 1,2,3,4,5,6 ใครนับเลขอะไรก็ให้มาอยู่กลุ่ม
เดียวกัน นักเรียนร่วมกันให้ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงและเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม โดยครูเป็น
ผู้ช่วยนักเรียนเขียนข้อเสนอต่างๆในการเรียน ในลักษณะ Mind mapping  
 

       2.3.3 ขั้นท่ี 3 ขั้นสัมผัส เป็นขั้นที่ใช้กระบวนการคิดโดยแยบคาย (โยนิโสมนสิการ) ใน
การพัฒนานักเรียนผ่านกิจกรรมการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง สืบเสาะหาความรู้ โดยใช้ทักษะ
กระบวนการต่างๆ กระบวนการกลุ่ม การศึกษานอกสถานท่ี การเก็บรวบรวมข้อมูล การจดบันทึก
ข้อมูล การแก้ปัญหาตามแนวทางอริยสัจ การเรียนรู้อย่างมีความสุข สงบเย็น  พร้อมทั้งส่งเสริม
กิจกรรมอภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับความรู้ และข้อคิดเห็นที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรม โดยสนับสนุนให้
นักเรียนนําเสนอผลงานที่เกิดจากการทํากิจกรรมต่อช้ันเรียน ซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนในขั้น
พัฒนาปัญญา (Wisdom Development) ที่ผู้วิจัยใช้ในการจัดการเรียนรู้นแต่ละหน่วย มีดังน้ี 
    หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 1 มหัศจรรย์ในตัวฉัน ผู้วิจัยดําเนินการ 
โดยนําโมเดล “อวัยวะภายในของมนุษย์” มาแสดงให้นักเรียนดู และให้นักเรียนอภิปราย ค้นคว้าหา
ความรู้ จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ หนังสือเรียน, ใบความรู้, CD, อินเตอร์เน็ต ฯ ตามความสนใจ  
ใช้ศูนย์การเรียนรู ้ระดมสมอง วิเคราะห์วิจารณ์หาเหตุผล และปฏิบัติกิจกรรม พร้อมทั้งบันทึกข้อมูล
ลงในใบบันทึกกิจกรรม และนําเสนอผลงานข้อมูลต่อช้ันเรียน  
    หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 2 สร้างสรรค์สิ่งดีในครอบครัว ผู้วิจัย
ดําเนินการโดยนักเรียนชมวีดีทัศน์ และสังเกต อภิปราย ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเน้ือหาที่เรียน จาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ หนังสือเรียน, ใบความรู้, CD, อินเตอร์เน็ต ตามความสนใจ ระดมสมอง 
วิเคราะห์วิจารณ์หาเหตุผล และปฏิบัติกิจกรรม พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลลงในใบบันทึกกิจกรรม และ
นําเสนอผลงานข้อมูลจากการจดบันทึก 
    หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3 ล้อมรั้วสังคม ผู้วิจัยดําเนินการโดย
นักเรียนศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเน้ือหาที่เรียน จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ หนังสือเรียน, ใบความรู้, 
CD, อินเตอร์เน็ต ตามความสนใจ ระดมสมอง วิเคราะห์วิจารณ์หาเหตุผล และปฏิบัติกิจกรรม พร้อม
ทั้งบันทึกข้อมูลลงในใบบันทึกกิจกรรม และนําเสนอผลงาน สํารวจ ระดมสมอง วิเคราะห์วิจารณ์หา
เหตุผล และปฏิบัติกิจกรรมตามใบบันทึกกิจกรรม อภิปรายถึงสิ่งที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรม 
 

    2.3.4 ขั้นท่ี 4 ขั้นสํารวจ เป็นข้ันที่ใช้กระบวนการคิดโดยแยบคาย (โยนิโสมนสิการ)    
ในการพัฒนานักเรียนผ่านกิจกรรมการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง สืบเสาะหาความรู้ โดยใช้ทักษะ
กระบวนการต่างๆ กระบวนการกลุ่ม การศึกษานอกสถานท่ี การเก็บรวบรวมข้อมูล การจดบันทึก
ข้อมูล การแก้ปัญหาตามแนวทางอริยสัจ การเรียนรู้อย่างมีความสุข สงบเย็น พร้อมทั้งส่งเสริม
กิจกรรมอภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับความรู้ และข้อคิดเห็นที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรม โดยสนับสนุนให้



177 
 

นักเรียนนําเสนอผลงานที่เกิดจากการทํากิจกรรมต่อช้ันเรียน ซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนในขั้น
พัฒนาปัญญา (Wisdom Development) ที่ผู้วิจัยใช้ในการจัดการเรียนการสอนแต่ละหน่วย มีดังน้ี 
    หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 1 มหัศจรรย์ในตัวฉัน ผู้วิจัยดําเนินการ 
โดยนําโมเดล “อวัยวะภายในของมนุษย์” มาแสดงให้นักเรียนดู และให้นักเรียนอภิปราย ค้นคว้าหา
ความรู้ จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ หนังสือเรียน, ใบความรู้, CD, อินเตอร์เน็ต ฯ ตามความสนใจ ใช้
ศูนย์การเรียนรู้ ระดมสมอง วิเคราะห์วิจารณ์หาเหตุผล และปฏิบัติกิจกรรม พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลลง
ในใบบันทึกกิจกรรม และนําเสนอผลงานข้อมูลต่อช้ันเรียน  
    หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 2 สร้างสรรค์สิ่งดีในครอบครัว ผู้วิจัย
ดําเนินการโดยนักเรียนชมวีดีทัศน์ และสังเกต อภิปราย ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเน้ือหาที่เรียน จาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ หนังสือเรียน, ใบความรู้, CD, อินเตอร์เน็ต ตามความสนใจ ระดมสมอง 
วิเคราะห์วิจารณ์หาเหตุผล และปฏิบัติกิจกรรม พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลลงในใบบันทึกกิจกรรม และ
นําเสนอผลงานข้อมูลจากการจดบันทึก 
    หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3 ล้อมรั้วสังคม ผู้วิจัยดําเนินการโดย
นักเรียนศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเน้ือหาที่เรียน จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ หนังสือเรียน, ใบความรู้, 
CD, อินเตอร์เน็ต ตามความสนใจ ระดมสมอง วิเคราะห์วิจารณ์หาเหตุผล และปฏิบัติกิจกรรม พร้อม
ทั้งบันทึกข้อมูลลงในใบบันทึกกิจกรรม และนําเสนอผลงาน สํารวจ ระดมสมอง วิเคราะห์วิจารณ์หา
เหตุผล และปฏิบัติกิจกรรมตามใบบันทึกกิจกรรม อภิปรายถึงสิ่งที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรม 
 
               2.3.5 ขั้นที่ 5 ขั้นสืบค้น เป็นข้ันที่ใช้กระบวนการคิดโดยแยบคาย (โยนิโสมนสิการ)    
ในการพัฒนานักเรียนผ่านกิจกรรมการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง สืบเสาะหาความรู้ โดยใช้ทักษะ
กระบวนการต่างๆ กระบวนการกลุ่ม การศึกษานอกสถานท่ี การเก็บรวบรวมข้อมูล การจดบันทึก
ข้อมูล การแก้ปัญหาตามแนวทางอริยสัจ การเรียนรู้อย่างมีความสุข สงบเย็น  พร้อมทั้งส่งเสริม
กิจกรรมอภิปรายกลุ่มเก่ียวกับความรู้ และข้อคิดเห็นที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรม  โดยสนับสนุนให้
นักเรียนนําเสนอผลงานที่เกิดจากการทํากิจกรรมต่อช้ันเรียน ซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนในขั้น
พัฒนาปัญญา (Wisdom Development) ที่ผู้วิจัยใช้ในการจัดการเรียนรู้แต่ละหน่วย มีดังน้ี 
    หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 1 มหัศจรรย์ในตัวฉัน ผู้วิจัยดําเนินการ 
โดยนําโมเดล “อวัยวะภายในของมนุษย์” มาแสดงให้นักเรียนดู และให้นักเรียนอภิปราย ค้นคว้าหา
ความรู้ จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ หนังสือเรียน, ใบความรู้, CD, อินเตอร์เน็ต ฯ ตามความสนใจ ใช้
ศูนย์การเรียนรู้ ระดมสมอง วิเคราะห์วิจารณ์หาเหตุผล และปฏิบัติกิจกรรม พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลลง
ในใบบันทึกกิจกรรม และนําเสนอผลงานข้อมูลต่อช้ันเรียน  
    หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 2 สร้างสรรค์สิ่งดีในครอบครัว ผู้วิจัย
ดําเนินการโดยนักเรียนชมวีดีทัศน์ และสังเกต อภิปราย ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเน้ือหาที่เรียน จาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ หนังสือเรียน, ใบความรู้, CD, อินเตอร์เน็ต ตามความสนใจ ระดมสมอง 
วิเคราะห์วิจารณ์หาเหตุผล และปฏิบัติกิจกรรม พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลลงในใบบันทึกกิจกรรม และ
นําเสนอผลงานข้อมูลจากการจดบันทึก 
    หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3 ล้อมรั้วสังคม ผู้วิจัยดําเนินการโดย
นักเรียนศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเน้ือหาที่เรียน จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ หนังสือเรียน, ใบความรู้, 
CD, อินเตอร์เน็ต ตามความสนใจ ระดมสมอง วิเคราะห์วิจารณ์หาเหตุผล และปฏิบัติกิจกรรม พร้อม
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ทั้งบันทึกข้อมูลลงในใบบันทึกกิจกรรม และนําเสนอผลงาน สํารวจ ระดมสมอง วิเคราะห์วิจารณ์หา
เหตุผล และปฏิบัติกิจกรรมตามใบบันทึกกิจกรรม อภิปรายถึงสิ่งที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรม 
 

      2.3.6 ขั้นท่ี 6 ขั้นสั่งสมปัญญาและลงข้อสรุปเป็นข้ันที่นักเรียนปรับปรุงพัฒนางาน 
เพ่ือนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้ ไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์จําลองหรือชีวิตจริง สู่ความสําเร็จ
ในการเรียนหรือการปฏิบัติกิจกรรม มีความพอใจ ความเพียรพยายาม มีความกระตือรือร้น มีจิตใจจด
จ่อและใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญสิ่งที่ได้เรียนรู้อย่างรอบคอบ และนําเสนอองค์ความรู้ในลักษณะที่
สร้างสรรค์ ในรูปของการจัดทําเป็นแผ่นพับ Mind map หรือโครงงาน เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมการเรียน
การสอนในขั้นปรับปรุงและประยุกต์ใช้ (Improvement and Implementation) ที่ผู้วิจัยใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ในแต่ละหน่วย มีดังน้ี 
    หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 1 มหัศจรรย์ในตัวฉัน ผู้วิจัยดําเนินการ 
โดยนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์งาน และปรับปรุงผลงานให้สมบูรณ์ ด้วยความคิดเห็นที่ถูกต้อง 
ประยุกต์ใช้ความรู้ โดยจัดทําเอกสารเผยแพร่ความรู้ในแง่มุมต่างๆ โดยนําเสนอผลงานตามความสนใจ 
เช่น ทําแผ่นพับ สมุดภาพ ฯลฯ และนําผลงานมาจัดแสดง โดยการจัดป้ายนิเทศหน้าช้ันเรียน 
    หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 2 สร้างสรรค์สิ่งดีในครอบครัว ผู้วิจัย
ดําเนินการโดยนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์งาน และปรับปรุงผลงานให้สมบูรณ์ ด้วยความคิดเห็นที่
ถูกต้อง ประยุกต์ใช้ความรู้ โดยจัดทําเอกสารเผยแพร่ความรู้ในแง่มุมต่างๆ โดยนําเสนอผลงานตาม
ความสนใจ เช่น ทําแผ่นพับ สมุดภาพ ฯลฯ และนําผลงานมาจัดแสดง โดยการจัดป้ายนิเทศ หรือ
นิทรรศการหน้าช้ันเรียน  
    หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3 ล้อมรั้วสังคม ผู้วิจัยดําเนินการโดย
นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์งาน และปรับปรุงผลงานให้สมบูรณ์ ด้วยความคิดเห็นที่ถูกต้อง ประยุกต์ใช้
ความรู้ โดยจัดทําเอกสารเผยแพร่ความรู้ เขียนป้ายประชาสัมพันธ์ จัดทําป้ายรณรงค์ให้ประชาชนทุก
คนใช้ทรัพยากร ธรรมชาติอย่างคุ้มค่า และนําผลงานมาจัดแสดง โดยการจัดนิทรรศการภายในบริเวณ
โรงเรียน 
 
   2.3.7  ขั้นประเมินผลและประยุกต์ใช้ เป็นข้ันที่ส่งเสริมให้นักเรียนสรุปความรู้ และ
ประเมินผลงานของตนเองหรือกลุ่ม โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงผลงาน ในรูปของป้ายนิเทศ 
นิทรรศการที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันหรือให้นักเรียนร้องเพลงสรุป
บทเรียน อภิปรายสรุป ประเมินช้ินงาน ทําแบบทดสอบ และจัดเก็บผลงานในแฟ้มสะสมงาน ซึ่งข้ึนอยู่
กับเน้ือหาที่เรียนและความเหมาะสม ซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนในข้ันสรุปและประเมินผล 
(Conclusion and Evaluation) ที่ผู้วิจัยใช้ในการจัดการเรียนรู้ในแต่ละหน่วย มีดังน้ี 
    หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 1 มหัศจรรย์ในตัวฉัน ผู้วิจัยดําเนินการ 
โดยนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียน ทําแบบฝึก และประเมินผลงานของตนเองและผู้อ่ืน 
ประเมินผลโครงงาน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  

หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 2 สร้างสรรค์สิ่งดีในครอบครัว ผู้วิจัย
ดําเนินการโดยนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียน ทําแบบฝึกหัด ประเมินผลงานของตนเอง
และผู้อ่ืน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
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หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3 ล้อมรั้วสังคม ผู้วิจัยดําเนินการโดย
นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียน ทําแบบฝึกหัด ประเมินผลงานของตนเองและผู้อ่ืน 
พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

 
 กล่าวโดยสรุป ผลการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบันตามแผนการจัดการเรียนการสอนที่
พัฒนาขึ้น ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน 7 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 ขั้นสร้างศรัทธา
และเสนอปัญหาข้อสงสัย ขั้นท่ี 2 ขั้นสังเกต ขั้นท่ี 3 ขั้นสัมผัส ขั้นที่ 4 ขั้นสํารวจ ขั้นท่ี 5 ขั้นสืบค้น 
ขั้นท่ี 6 ขั้นสั่งสมปัญญา และลงข้อสรุป และขั้นท่ี 7 ขั้นประเมินผล และประยุกต์ใช้ 

 
 ผู้วิจัยพบว่า กิจกรรมทีผู่้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจัดให้กับนักเรยีนอย่างมีประสิทธิภาพในแผนการ
จัดการเรียนการสอน มีรายละเอียดกิจกรรมในแต่ละข้ันตอนการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสรุปได้ดังน้ี 
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ภาพประกอบ 35  รายละเอียดการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิด 
              ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทย ยุคปัจจุบันในแต่ละข้ันตอน 
 

1. ขั้นสร้างศรัทธาและ
เสนอปัญหาขอ้สงสัย 

2. ขั้นสังเกต 

3. ขั้นสัมผัส 

4. ขั้นสํารวจ 5. ขั้นสืบค้น 

6.ขั้นสั่งสมปัญญา 
และลงข้อสรุป 

7. ขั้นประเมินผลและ
ประยุกต์ใช้ 

ศีล 

สมาธิ 

ปัญญา 

พอประมาณ 
มีเหตุผล 

มีภูมิคุ้มกัน 

เงื่อนไข
คุณธรรม 

เงื่อนไข
ความรู้ 

ใช้กระบวนการคิด 
เพ่ือมองหาความ
เชื่อมโยง 
ความสัมพันธ์ ความ
เกี่ยวข้องของ
สิ่งแวดล้อมต่างๆ ใน
การเรียนรู้ท่ีอยู่รอบตัว 
เพ่ือพัฒนาไปสู่การ
มองแบบองค์รวม 

ใช้กระบวนการคิดโดยแยบคาย (โยนิโสมนสิการ) 
ในการพัฒนาผ่านกิจกรรมการศึกษา ค้นคว้า 
ทดลอง สืบเสาะหาความรู้ โดยใช้ทักษะ
กระบวนการ กระบวนการกลุ่ม การศึกษานอก
สถานท่ี การเก็บรวบรวมข้อมูล การจดบันทึก
ข้อมูล การแก้ปัญหาตามแนวทางอริยสัจ การ
เรียนรู้อย่างมีความสุขและมีความหมาย พร้อมท้ัง
อภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับความรู้ ข้อคิดเห็น ท่ีได้จาก
การปฏิบัติกิจกรรม นําเสนอผลงานท่ีเกิดจากการ
ทํากิจกรรม 

ฝึกปฏิบัติกิจกรรมให้ชํานาญใช้
กระบวนการคิด กระบวนการ
ปฏิบัติเพ่ือสั่งสมประสบการณ์
และปัญญา นาํไปสู่การสรุป 
องค์ความรู้เพ่ือสะท้อนความ
เป็นจริงตามธรรมชาติ แสดง
ผลงาน และปฏิสัมพันธ์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันท้ังใน
เชิงเนื้อหาท่ีเรียน และในเชิง
ของการเชื่อมโยงกับหลักพุทธ
ธรรม ผ่านกิจกรรมร้องเพลง
สรุปบทเรียน อภิปรายสรุป 
หรือจัดทําเป็นแผ่นพับ แผนท่ี
ความคิด (Mind map) หรือ
โครงงานเพ่ือให้เกิดประโยชน์
แก่ตนเองและผู้อ่ืน 

ประเมินชิ้นงาน ทําแบบฝึก 
แบบทดสอบ หรือจัดเก็บ
ผลงานในแฟ้มสะสมงาน และ
ปรับปรงุพัฒนางาน   เพ่ือนํา
ความรู้และประสบการณ์ท่ีได้ 
ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาใน
สถานการณ์จําลองหรือชีวิต
จริง สู่ความ สําเร็จด้วยความ
พอใจ ความเพียรพยายาม 
กระตือรือร้น จิตใจจดจ่อและ
ใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญ
ให้รอบคอบ 

 ัฎกเรียนใช้ประสาท
สัมผัสท้ัง 5 ได้แก่ ตา 
หู จมูก ลิ้น กาย ใน
การเรียนรู้ และปฏิบัติ
กิจกรรมเพื่อเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์เพ่ือ
นําไปสู่การพัฒนา
กระบวนการคิด 

เป็นข้ันท่ีนักเรียนเก็บ
รายละเอียดของ     
สิ่งท่ีตนเองสงสัย และ
นักเรียนร่วมกัน
อภิปรายและกําหนด
หลักการ กฎเกณฑ์ใน
การเรียน เตรียม
กิจกรรมการเรียน 
แบ่งกลุ่มนักเรียนให้
เหมาะสมกับกิจกรรม 
และจัดเตรียม สื่อ 
อุปกรณ์ และแหล่ง
เรียนรู้ท่ีจะใช้ในการ
เรียนรู้ 

เตรียมนักเรียนเพ่ือให้เกิดความเชื่อและความรู้สกึซาบซ้ึง ซ่ึงเกิดจากความม่ันใจ
ในเหตุผลเท่าท่ีรู้เห็น ม่ันใจว่าเป็นไปได้ มีคุณค่า และมั่นใจว่าสามารถพิสูจน์
ให้เห็นจริงได้ในกระบวนการเรียนรู้ ซ่ึงประกอบด้วยการสวดมนต์ ฝึกสมาธิใน
ลักษณะต่างๆ และทํากิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ได้ทดลอง

ปฏิบัติจนประจักษ์ความรู้จริงด้วยตนเอง ด้วยการสนทนา อภิปราย ถาม
คําถาม เพ่ือนําเข้าสู่บทเรียน พร้อมท้ังเตรียมบุคลิกภาพครูท่ีเป็นกัลยาณมิตร 
สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้เรียน แสดงความรัก ความเมตตา ความจริงใจต่อ
ผู้เรียน พร้อมท้ังจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในชั้นเรียนให้เหมาะสมกับ

เนื้อหาสาระที่เรียนเพ่ือความเจริญงอกงามแห่งปัญญา (ปรโตโฆสะ) 
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     2.4 การมีศาสนาเปน็เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและการดําเนนิชีวิต 
  โรงเรียนอนุบาลนครนายก นักเรียนทุกคนเป็นผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนา ดังน้ัน 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจึงเป็นปัจจัยสําคัญทีท่ําใหนั้กเรียนได้ซึมซับความดีงาม คุณธรรม 
จริยธรรมต่างๆ เข้าไปในตนเอง ตลอดระยะเวลาที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามแนวพุทธ 
นักเรียนสามารถถ่ายโอนความประพฤติที่ถูกต้อง (ศีล) จติใจที่สนใจ ต้ังมั่นในการเรียน (สมาธิ) และ
สามารถเรียนรู ้มีความเข้าใจ และใช้กระบวนการคิด (ปัญญา) ในกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน เป็น
การใช้หลักไตรสิกขา ซึ่งเป็นหลักธรรมที่ถือได้ว่า เป็นกระบวนการถฝึกฝน ปลูกฝัง และกล่อมเกลา
คุณธรรม จริยธรรมให้กับตนเองได้เป็นอย่างดี ซึ่งนับเป็นก้าวแรกที่เป็นกระบวนการที่ส่งเสริมให้
นักเรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ซึ่งสามารถเช่ือมโยงและสะท้อนไปสู่แนวคดิปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ในบริบทแห่งสงัคมไทยยุคปัจจุบัน โดยเป็นเรื่องของความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุมกัน
ที่ดีของการใช้ศาสนาเป็นเร่ืองยึดเหน่ียว มีจิตใจที่เข้มแข็ง ภายใต้ปัญญาที่เฉียบแหลมในเชิงของ
เง่ือนไขความรู้ที่กํากับเง่ือนไขคุณธรรม นําไปสู่ความประพฤติที่ดีของนักเรียนในบริบทของสังคมไทยที่
ใช้ศาสนาเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจและการดําเนินชีวิจ 
   ดังน้ัน การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือ
สะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน จึงเป็นแนวทางที่ทําให้
นักเรียนมีความคิดเห็นที่ถูกต้อง ที่เป็นสัมมาทิฐิ เน่ืองจากจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีศีล รู้จักตรวจ
สบอบความประพฤติของตนเอง ฝึกการลด ละ เลิก พฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง เพ่ือนําไปสู่ความเป็นผู้มีความ
อดทน อดกลั่น มีวินัยในตนเอง ขยัน เสียสละ และสามารถฝึกตนเองให้เป็นผู้มีความอดทน อดกลั่น มี
วินัยในตนเอง ขยัน เสียสละ และสามารถฝึกตนเองได้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนการสอน 
ตามแนวพุทธ สิ่งสําคัญเป็นพ้ืนฐานในการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน และสามารถทําให้นักเรียนดําเนินชีวิตได้อย่างปรกติสุข รู้เท่าทัน และเข้า
ใจความเป็นจริงของธรรมชาติ ผ่านการเรียนรู้ในแต่ละสาระการเรียนรู้ 
 
  2.5  นักเรียน  
   ผู้วิจัยพบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุค
ปัจจุบัน ซึ่งส่วนมากเป็นนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 10-12 ปี สามารถเร่ืยนรู้และควบคุมความประพฤติ
ของตนเองในเรื่องความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกันในตน แยกแยะคุณธรรมที่ดีงาม และ
สามารถใช้เง่ือนไขความรู้ในการตัดสินใจในสิ่งที่เรียนรู้และการทําไปประยุคใช้ในชีวิตประจําวันซึ่งเป็น
สอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาการของเพียเจท์ที่ ว่า นักเรียนที่มีอายุระหว่าง 10-12 ปี เป็นวัยที่มี
พัฒนาการทางความคิดอยู่ในตอนปลายขั้นที่ 3 และตอนต้นข้ันที่ 4 ตามแนว นักเรียนสามารถอธิบาย
สิ่งที่เป็นนามธรรม คิดวิเคราะห์ กําหนดสมมติฐาน ระบุตัวแปรที่เก่ียวข้อง ทดสอบสมมติฐาน 
ตีความหมายข้อมูลได้ นักเรียนสามารถเรียนรู้และมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม สามารถวิเคราะห์
สิ่งเร้าใหม่ให้เข้ากับประสบการณ์เดิมของตนได้ โดยผ่านกระบวนการดูดซับให้เข้ากับโครงสร้าง
ความคิด (Assimilation) หรือผ่านกระบวนปรับเปลี่ยนโครงสร้าง (Accommodation) จาก
ประสบการณ์เดิมให้เข้ากับประสบการณ์ใหม่ จนเข้าสู่สมดุลและเกิดการเรียนรู้ (Carin,1997: 38–40 
citing  Piaget, 1960) ด้วยเหตุผลข้างต้น เมื่อนํามาเช่ือมโยงกับการจัดการเรียนรู้แบบูรณาการตาม
แนวพุทธแล้ว พบว่า มีส่วนช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างมี ความหมาย และเข้ากับวัยของ
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นักเรียนที่เป็นวัยที่กําลังกล้าแสดงออก ชอบค้นหาตนเอง และชอบเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่ และสอดคล้อง
กับ พระพรหมคุณาภรณ์ (2548) ที่เห็นว่า ถ้านักเรียนใฝ่ดี ทําดี มีศรัทธา โดยเช่ืออย่างมีเหตุผล 
ปฏิบัติตนโดยมีอิทธิบาท 4 คือมีฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ที่เจริญด้วยปัญญา ก็จะทําให้นักเรียนมี
ความเจริญครบทุกส่วน และงอกงามในตน ซึ่งสอดคล้องกับนักเรียนบางคนที่กล่าวถึงความประทับใจ
ในการเรียนไว้ว่า “การท่ีครูเปิดโอกาสให้แสดงออกในทางท่ีถูกต้องเหมาะสม ย้ิมแย้มแจ่มใส และให้
กําลังใจ ทําให้อยากเรียนรู้มากข้ึน ทําให้นักเรียนกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น ส่งเสริมกระบวนการคิด
ที่ดีให้กับนักเรียนอย่างเหมาะสม” 
 
  2.6  ผู้สอน    
   ผู้วิจัยพบว่า การแสดงตนเองในการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนมีค่ามากกว่าคํา
สอน เป็นคําพูดที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามแนวพุทธได้เป็นอย่างดี ดังน้ันความเป็น
กัลยาณมิตรที่ดีระหว่างครูกับศิษย์ โดยผู้สอนประพฤติตนให้ได้ช่ือว่ามีความประพฤติที่ดี (ศีล) มีจิตใจ
ที่มั่นคง (สมาธิ) และมีภูมิรู้ที่เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน (ปัญญา) นักเรียนจะ
สามารถซึมซับความเป็นผู้มีเมตตา และปรารถนาดีไปใช้กับตนเองและเผื่อแผ่ไปยังผู้อ่ืน ซึ่งสอดคล้อง
กับ พระพรหมคุณาภรณ์ (2547) ที่เห็นว่าถ้าครูผู้สอนรู้หลักและเข้าใจกลวิธีการสอนที่ดี ก็จะสั่งสอนให้
ศิษย์ (นักเรียน) มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และยังสอดคล้องกับ พระพุทธทาสภิกขุ (2535) ที่เห็นว่า 
ถ้าผู้สอนยึดหลักการสอนตามแนวพุทธซึ่งมี 3 ส่วน คือ สอนให้เกิดความเข้าใจ ทําให้ดูเพ่ือให้เกิด
ความเช่ือและเลื่อมใส มีตัวอย่างความสุขให้เห็น ทําให้เกิดความไว้วางใจอยากทํา ก็จะนําพาให้ประสบ
ความสําเร็จ  ดังน้ัน ผู้สอนจึงเป็นต้นแบบของนักเรียน โดยการทําให้ดู อยู่ให้เห็น เป็นให้ปรากฏ 
งดงามด้วยความดีงาม ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่า เกิดศรัทธาในตัวผู้สอน และทําให้
เป็นศิษย์ที่ว่านอนสอนง่าย ไม่ก้าวร้าว แต่กลับเสริมสร้างกําลังใจในการเรียนให้กับนักเรียน นอกจากน้ี 
การท่ีครูอธิบายอย่างแจ่มชัด จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย นักเรียนจึงเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว  
ดังน้ัน ผู้สอนจึงถือเป็นส่วนสําคัญในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ 
เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นเสน่ห์ของ
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวพุทธในครั้งน้ี 
 
 3.  ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตาม
แนวพุทธ เพื่อสะท้อนแนวคดิปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบรบิทแหง่สังคมไทยยุคปัจจุบัน 
 
     การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อน
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน พบว่า มีปัจจัยที่เป็นอุปสรรคใน
การจัดการเรียนการสอน 5 ประเด็นใหญ่ๆ คือ การบริหารจัดการภายในโรงเรียน การจัดวิถีพุทธสู่วิถี
การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเช่ือมโยงกับหลักพุทธธรรม การพัฒนาบุคลากรและ
คุณลักษณะบุคลากร และการเกื้อกูลสัมพันธ์ระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
  3.1  การบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
          การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ          
เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน พบว่า การบริหาร
จัดการสถานศึกษามีความสําคัญมาก โดยบุคลากรในสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ต้องสร้าง
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ความตระหนักและศรัทธาในการจัดการเรียนการสอนแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน รวมทั้งเสริมสร้างปัญญาความเข้าใจในหลักการและ
วิธีการดําเนินการการจัดการเรียนการสอนตามแนวพุทธร่วมกัน ทั้งน้ี ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายโดยเฉพาะ
อย่างย่ิงครูผู้สอนและผู้บริหารต้องพยายามสนับสนุน และปฏิบัติตนเองให้เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในเร่ือง
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันในตน ใช้เง่ือนไขคุณธรรม และเง่ือนไขความรู้ในการ
บริหารจัดการ และดําเนินการกิจกรรมต่างๆ ที่จะสนับสนุนและเป็นตัวอย่างในการพัฒนาผู้เรียนตาม
วิถีชาวพุทธ โรงเรียนต้องวิเคราะห์จุดเน้น ให้สอดคล้องกับบริบทของการจัดการเรียนการสอนตาม
แนวพุทธ โดยเช่ือมโยงหลักไตรสิกขาในกระบวนการเรียนการสอน เน้นประยุกต์ให้เข้ากับกิจกรรมวิถี
ชีวิตประจําวันให้มากที่สุด ซึ่งถ้าไม่เข้าใจ และไม่สามารถนําไปปฏิบัติในห้องเรียนได้ ผู้วิจัยพบว่า    
เป็นปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนอย่างมาก 
 
              3.2  การจัดวิถีพุทธสู่วิถีการเรียนการสอน 
   ภาพงดงามของการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนว
พุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน เป็น
ภาพประกอบสะท้อนการนําหลักธรรมในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างย่ิง หลักไตรสิกขา มาใช้ใน
การพัฒนานักเรียน และแสดงถึงความพยายามนําหลักพุทธธรรมต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างชัดเจน นักเรียนทุกคนมีความสุขและได้พัฒนาสู่ชีวิตและสังคมท่ีดีงาม
ควบคู่กันไป     ซึ่งสามารถสังเกตได้ถึงความเปลี่ยนแปลงและประโยชน์อันมากมายท่ีเกิดข้ึนตามมา ที่
เป่ียมไปด้วยความงดงามและคุณค่าซึ่งสามารถเช่ือมโยงและสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบันในเรื่องของความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกันใน
ตนภายใต้เง่ือนไขคุณธรรม และเง่ือนไขความรู้ที่สมบูรณ์  อาทิ  
   1)  นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่างๆ อย่าง
ชัดเจน พร้อมกับการพัฒนาปัญญาในการเรียนรู้อย่างมีความสุขเป็นเง่ือนไขคุณธรรมตามแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และตรงกับเรื่องของจิตใจที่ดีงามหรือสมาธิในแนวพุทธ 
   2)  สภาพแวดล้อมและบรรยากาศปฏิสัมพันธ์ในโรงเรียน และห้องเรียน มีส่วน
สําคัญมากในลกัษณะเกื้อกูลต่อการพัฒนานักเรียนรอบด้าน ทั้งศีล สมาธิ และปัญญา ครูผู้สอน 
จึงต้องเป็นกัลยาณมิตรแก่กนั โดยเฉพาะอย่างย่ิง ต่อนักเรียน ถ้าครูผูส้อนไม่เป็นกัลยาณมิตร จะเป็น
อุปสรรคสําคญักับนักเรียนในการเรียนการสอนตามแนวพุทธเพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน 
   3) บุคลากรในโรงเรียนต้องให้ความสําคัญ และมีความเช่ือต่อการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนตามแนวพุทธ ซึ่งจะส่งผลต่อวิถีการทํางานและวิถีชีวิตทําให้สภาพการทํางาน 
การปฏิบัติกิจกรรม หรือการทดลองเต็มไปด้วยความสุข มีคุณค่าในตัวนักเรียน เพ่ือพัฒนาสู่ความ
สะอาด สว่าง สงบชัดเจน เพราะความเป็นวิถีพุทธจะช่วยกล่อมเกลาให้นักเรียนมีพฤติกรรมทางด้าน 
กาย สังคม จิตใจดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี ดังน้ัน ถ้าผู้สอนและบุคลากรในโรงเรียนขาดความเอาใจใส่ และศรัทธาใน
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน จะเป็นอุปสรรคสําคัญต่อการพัฒนานักเรียนอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ 
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            3.3  กิจกรรมการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับหลักพุทธธรรม 
              การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อน
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน มีกระบวนการจัดการเรียน   
การสอนที่เช่ือมโยงกับหลักพุทธธรรม พัฒนาการเรียนรู้ทั้งในด้านความประพฤติ (ศีล) จิตใจ (สมาธิ) 
และปัญญา (ปัญญา) ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างชัดเจน ซึ่งศีลเป็นเรื่องของความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันในตนของนักเรียน จิตใจหรือสมาธิเป็นเร่ืองของ
เง่ือนไขคุณธรรม และปัญญาเป็นเรื่องของเง่ือนไขความรู้ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของปัญญาในแนวพุทธ ดังน้ัน
ครูผู้สอนจะต้องทําความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการกําหนดหน่วยการเรียน การเลือกกิจกรรมการเรียน
การสอนที่สามารถเช่ือมโยงกับหลักธรรมทางศาสนา ถ้าครูผู้สอนขาดความรู้ความเข้าใจในการดําเนิน
กิจกรรม และไม่สามารถเช่ือมโยงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้เข้ากับบทเรียนในเน้ือหาสาระการ
เรียนรู้ต่างๆ ได้ จะเป็นอุปสรรคในการพัฒนานักเรียนอย่างมาก และจะไม่ประสบความสําเร็จในการ
จัดการเรียนการสอน ตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่ง
สังคมไทยยุคปัจจุบัน 
 
   3.4  การพัฒนาบคุลากรและคณุลักษณะบุคลากร 
             ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในโรงเรียน มีความสําคัญต่อการพัฒนา
นักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน ในการเช่ือมโยงกับระบบไตรสิกขา ทั้งในฐานะ
เป็นผู้อบรมสั่งสอน ผู้จัดการเรียนรู้ และการเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตน บุคลากรทุกฝ่าย ต้องมี
คุณลักษณะเป็นผู้มีความรู้พุทธธรรมเป็นอย่างดี ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ สามารถจัดการเรียนรู้ตามแนว
พุทธ และเป็นกัลยาณมิตร มีลักษณะของการเป็นผู้ “สอนให้รู้ ทําให้ดู อยู่ให้เห็น” เป็นลักษณะสําคัญ
ที่สามารถสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน พร้อมที่จะช่วย
ให้นักเรียนพัฒนาการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งอุปสรรคที่สําคัญน้ัน พบว่า การพัฒนาบุคลากรของ
สถานศึกษา เป็นเร่ืองที่ยากมาก เพราะเป็นเรื่องของวิถีการดําเนินชีวิตของทุกคน ซึ่งต้องใช้เวลาใน
การพัฒนาอย่างมาก และมีเง่ือนไขหลายประการ ได้แก่ ความไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบันที่
เป็นสังคมวัตถุนิยม การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี เป็นสิ่งที่ทําได้ยาก จึงถือเป็นอุปสรรคที่สําคัญใน
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน 
 
  3.5  การเก้ือกูลสัมพันธ์ระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน 
             การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธเพ่ือสะท้อน
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน ในเรื่องการเก้ือกูลสัมพันธ์
ระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน จะต้องมีความเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน เกื้อกูลร่วมมือกันและกันในการ
พัฒนานักเรียน และพัฒนาชุมชนหรือสังคมในวิถีแห่งพุทธธรรมในบริบทที่สะท้อนแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันซึ่งอุปสรรคสําคัญในด้านการเกื้อกูลกัน สําหรับพัฒนา
รูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวพุทธ คือการสร้างบรรยากาศที่เปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชน และ
ผู้ปกครองในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียน ซึ่งจะเห็นได้ว่าขาดดารจัดระดมสรรพกําลัง
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ลักษณะต่างๆ อย่างหลากหลายในการพัฒนานักเรียน โรงเรียนมีความไม่สมบูรณ์ในการบริการทาง
วิชาการต่อสังคม อาคารสถานที่คับแคบ  บุคลากรทุกฝ่ายไม่เข้าใจกระบวนการพัฒนานักเรียนตาม
แนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน ซึ่งถือเป็น
อุปสรรคที่ผู้วิจัยต้องทําความเข้าใจกับบุคลากรทุกฝ่ายให้เข้าใจตรงกัน ซึ่งส่งผลให้เกิดความเจริญงอก
งามต่อไป 
 
  3.5  การเผยแพร่รปูแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธเพื่อ
สะท้อนแนวคดิปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบรบิทแหง่สังคมไทยยุคปัจจุบัน     
 

 ผู้วิจัยได้เผยแพร่รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือ
สะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน โดยการจัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการแก่ครูผู้สอนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จํานวน 2 เรื่อง คือ การอบรมความรู้พ้ืนฐานใน
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวพุทธ และการอบรมการพัฒนากระบวนการจัดการเรียน 
การสอน และการวัดผลประเมินผล ตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ 
เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน ผลการเผยแพร่
รูปแบบฯ พบว่า ครูผู้สอนที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการมีความพึงพอใจในการอบรมครั้งน้ีอย่าง
มาก และกล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนในลักษณะเช่นน้ี จะเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ที่ช่วยให้นักเรียนและบุคคลต่างๆ ในสังคมไทยสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่
สามารถมองเห็นความชัดเจนในแง่ของอัตตลักษณ์ของคนไทยที่กําลังจะก้าวไปสู่สังคมของประชาคม
อาเซียนและการเป็นพลเมืองดีในลักษณะพลโลกโดยไม่ถูกกลืนวัฒนธรรมที่ดีงามและความเป็นตนเอง
มองเห็นถึงความเป็นไทยได้อย่างสมบูรณ์และภาคภูมิ 

 
 นอกจากน้ี ประโยชน์ของการเผยแพร่รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา

การตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน 
พบว่า สามารถช่วยให้ครูผู้เข้ารับการอบรมฯ คร้ังน้ี สามารถเช่ือมโยงการจัดการเรียนการสอนตาม
แนวพุทธกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยพบว่า เรื่องของศีลมีความกลมกลืนกันในเรื่องของ
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันในตน ซึ่งเป็นเร่ืองของสามห่วงของแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เร่ืองจิตใจหรือสมาธิมีความกลมกลืนกันในเร่ืองของเง่ือนไขคุณธรรมของแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเร่ืองของปัญญามีความกลมกลืนกันในเรื่องของเง่ือนไขความรู้แนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งครูผู้สอนที่เข้ารับการอบคมคร้ังน้ีจึงมีความสุขในการอบรม และเห็นสิ่งที่
เป็นการจัดการเรียนการสอนแนวพุทธกับเรื่องของแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเร่ืองเดียวกัน
ที่ไม่สามารถแยกกันได้ และเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมอย่างย่ิงในบริบทแห่ง
สังคมไทยยุคปัจจุบัน 
 
  กล่าวโดยสรุป การวิจัยคร้ังน้ี พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  
ตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน    เป็น
การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง อาจเนื่องมาจากในระหว่างการจัดกิจกรรม   
การเรียนการสอนนักเรียนมีพฤติกรรมทางกายที่ดี มีทักษะทางสังคมที่เหมาะสม ซึ่งเป็นเรื่องของ 3 
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ห่วงตามหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และความมี
ภูมิคุ้มกันในตน มีจิตใจที่สมบูรณ์ ทั้งคุณภาพจิต ซึ่งได้แก่ มีนํ้าใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ แบ่งปันสิ่งของให้กับ
ผู้อ่ืน สมรรถภาพจิต ซึ่งได้แก่ มีความเพียร พยายาม มีเหตุมีผล และกระตือรือร้นในการปฏิบัติ
กิจกรรม และสุขภาพจิต ซึ่งได้แก่  ร่าเริงแจ่มใส อารมณ์ดี สงบเย็นเสมอ ซึ่งเป็นเร่ืองของเง่ือนไข
คุณธรรม ตามหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงส่งผลให้คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนสูงข้ึน (ปัญญา) ทุกหน่วยการเรียน และในภาพรวม ซึ่งเป็นเร่ืองของ เง่ือนไขความรู้ (รอบรู้ 
รอบคอบ ระมัดระวัง) ตามหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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บทท่ี 5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 
 การวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ      
เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน ผู้วิจัยได้ดําเนินการ
วิจัยตามขั้นตอนพอสรุปได้ดังน้ี 
 

1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2. วิธีดําเนินการวิจัย 
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
4. การดําเนินงานเพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ 

เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน 
5. การพัฒนาเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
6. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
7. สรุปผลการวิจยั 
8. ข้อเสนอแนะ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 
 1.  พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน 
 2.  ศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ 
เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน ในประเด็น       
กายภาวนา ศีลภาวนา จิตตภาวนา และปัญญาภาวนา 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งน้ี มุ่งพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ    
เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการ
วิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยดําเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปน้ี 
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ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
 
 ประชากร เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 5 ห้องเรียน มีนักเรียน จํานวน 210 คน      
โดยจัดช้ันเรียนแบบคละความสามารถ 
 

 กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลนครนายก ภาคเรียนที่ 1           
ปีการศึกษา 2554 จํานวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน จํานวน 42 คน 
 

 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง เป็นการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling Technique)        
ที่ผู้สอนสามารถติดต่อเพ่ือสร้างเครือข่ายกันได้สะดวก ทั้งผู้บริหาร และครูผู้สอนยินดีให้ความร่วมมือ
กับผู้ วิจัยเป็นอย่างดี ผู้ วิจัยสามารถประสานงาน ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล และรวบรวม
ผลการวิจัย ซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือ
สะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบันได้ 
 
การดําเนินงานเพื่อพัฒนารปูแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพื่อ
สะท้อนแนวคดิปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบรบิทแหง่สังคมไทยยุคปัจจุบัน 
 
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ    
เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน ประกอบด้วย
ขั้นตอนสําคัญ 5 ขั้นตอน ดังน้ี 
 
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ผู้วิจัยมีแนวทางดําเนินการเพ่ือสร้างกรอบในการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน ดังน้ี 
 1.  ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับบริบท ปรัชญา เป้าหมายของโรงเรียน หลักสูตรและสภาพ
การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน และหลักพุทธธรรมที่เช่ือมโยงกับการจัดการเรียนการสอน      
โดยศึกษาเกี่ยวกับปรัชญา เป้าหมายการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ทราบถึงคุณภาพนักเรียน สภาพ
และปัญหาอุปสรรคการเรียนการสอน เอกสารที่ใช้ประกอบการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน    
การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการกําหนดองค์ประกอบ และจุดเน้นของการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่ง
สังคมไทยยุคปัจจุบัน ที่ได้สร้างขึ้น 
 2.  ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ แนวคิดพ้ืนฐาน       
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน 
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 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ผู้วิจัยได้สร้างรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่ง
สังคมไทยยุคปัจจุบัน โดยการสังเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน จากขั้นตอนที่ 1 
 
 ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้ ผู้วิจัยนํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตาม
แนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบันไปทดลอง
ใช้ต้ังแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2555 ปีการศึกษา 2554 กับนักเรียน      
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6/4 เป็นการทดลองใช้เบ้ืองต้น เพ่ือหาข้อบกพร่องเกี่ยวกับเวลา สถานการณ์ 
ลักษณะกิจกรรม และเน้ือหาว่ามีความเหมาะสมเพียงใด เพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม และการ
ทดลองใช้ 
 
 ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลและปรับปรุง ผู้วิจัยนําผลที่ได้จากการทดลองใช้ มาพิจารณา
ปรับปรุง เพ่ือพัฒนาให้ได้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อน
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน และคู่มือการใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
 ขั้นตอนที่ 5 การเผยแพรรู่ปแบบ 

ผู้วิจัยเผยแพร่รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อน
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน โดยการจัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการแก่ครูผู้สอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

 
ในขั้นน้ี ดําเนินการโดยการเผยแพร่รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนว

พุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน โดยการจัดการ
อบรมปฏิบัติการให้แก่ครูครูผู้สอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จํานวน 2 เรื่อง ดังน้ี 

 
 5.1 การอบรมความรู้พ้ืนฐานในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวพุทธ 

5.2 การอบรมการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผลตาม
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน  
 
การพัฒนาเครือ่งมือที่ใช้ในการวิจัย 
 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือ
สะท้อนแนวคดิปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจบัุน จําแนกเคร่ืองมือได้ตาม
ลักษณะของการใช้ดังน้ี 
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 1. เคร่ืองมือที่ใช้ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน             
แบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุค
ปัจจุบัน เบ้ืองต้นโดยผู้เช่ียวชาญได้แก่ แบบประเมินรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน 
 2.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน 
ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ จํานวน 3 หน่วยการเรียนรู้ 27แผนการสอน ดังน้ี 
          2.1 หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 1 มหัศจรรย์ในตัวฉัน   จํานวน 9 แผนการสอน 
          2.2 หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 2 สร้างสรรค์สิ่งดีในครอบครัว  จาํนวน 9 แผนการสอน 
          2.3 หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3 ลอ้มร้ัวสังคม     จํานวน 9 แผนการสอน 
 3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินผลการนํารูปแบบฯ ไปทดลองใช้ ได้แก่ 
      3.1  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนด้านกาย (กายภาวนา) มีจุดประสงค์เพ่ือพิจารณา
ความสามารถของนักเรียนในด้านพฤติกรรมการเรียนด้านกาย (กายภาวนา) ซึ่งเป็นพฤติกรรมเลือก
สิ่งของที่มีประโยชน์ มีคุณภาพต่อชีวิตได้คุณค่าแท้ โดยทําการวัดนักเรียนระหว่างการนํารูปแบบฯ   
ไปทดลองใช้ทุกครั้ง เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนด้านกายที่พึงประสงค์ 
      3.2  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนด้านทักษะทางสังคม (ศีลภาวนา) มีจุดประสงค์เพ่ือ
พิจารณาความสามารถของนักเรียนในด้านการปฏิบัติต่อตนเองและผู้ อ่ืน ที่เป็นพ้ืนฐานในการ
ดํารงชีวิต มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ตรงเวลา สามารถพ่ึงตนเองได้ โดยทําการวัดนักเรียน
ระหว่างการนํารูปแบบฯไปทดลองใช้ทุกครั้ง เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนด้านทักษะทางสังคม
ที่พึงประสงค์  
      3.3  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนด้านจิตใจ (จิตตภาวนา) มีจุดประสงค์เพ่ือพิจารณา
ความสามารถของนักเรียนในด้านการแสดงความเคารพ การมีนํ้าใจช่วยเหลืองานผู้อ่ืน การเอ้ือเฟ้ือ 
เผื่อแผ่ แบ่งปันสิ่งของให้ผู้อ่ืน ทํางานและเรียนรู้อย่างต้ังใจ อดทน ขยันหมั่นเพียร มีสุขภาพจิตดี 
แจ่มใส ร่าเริงเบิกบาน โดยทําการวัดนักเรียนระหว่างการนํารูปแบบฯไปทดลองใช้ทุกคร้ัง           
เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนด้านจิตใจที่พึงประสงค์  
  3.4  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ปัญญาภาวนา) มีจุดประสงค์เพ่ือใช้ทดสอบ
ความรู้ความเข้าใจเน้ือหาโดยรวม ในหน่วยการเรียนรู้ ดังน้ี 
   3.4.1 หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 1 มหัศจรรย์ในตัวฉัน 
   3.4.2 หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 2 สร้างสรรค์สิ่งดีในครอบครัว  
   3.4.3 หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3 ล้อมร้ัวสังคม  
   โดยทําการวัดนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนในแต่ละหน่วย และก่อนและหลังการ
นํารูปแบบฯไปทดลองใช้  
     3.5  แบบบันทึกการเรียนรู้ของนักเรียน มีจุดประสงค์เพ่ือให้นักเรียนบันทึกหรือเขียนเพ่ือ
สะท้อนภาพของตนเองในด้านการเรียนทั้งความรู้ ความคิด ความรู้สึกที่มีต่อบทเรียน สภาพการเรียน
การสอน ตลอดจนประสบการณ์และความคิดเห็นอ่ืนๆ ที่ต้องการให้เกิดข้ึนในการเรียน ผู้สอนให้
นักเรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้เมื่อสิ้นสุดการเรียน ผู้สอนอ่านบันทึกของนักเรียนทุกคนแล้วให้ข้อมูล
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ป้อนกลับ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขการเรียนรู้ในสิ่งที่ยังไม่สมบูรณ์หรือยังเข้าใจคลาดเคลื่อน และนําข้อมูลที่
ได้มาใช้ปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
      3.6  แบบบันทึกการสอนของผู้สอน มีจุดประสงค์ เ พ่ือนําข้อมูลที่ ไ ด้ไปปรับปรุง
ข้อบกพร่องในการเรียนการสอนในช่ัวโมงต่อไป โดยผู้สอนเป็นผู้บันทึกภายหลังจากการดําเนินการ
สอนเสร็จสิ้นในแต่ละแผนการเรียนรู้ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์และบรรยากาศการเรียนการสอน
ตามท่ีเกิดขึ้นจริง โดยมุ่งเน้นพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน และพฤติกรรมการสอนของตนเอง 
พิจารณาดูว่า นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เหตุการณ์ทั่วๆไปเป็นอย่างไร และเหตุการณ์     
ที่สําคัญที่เกิดขึ้นมีหรือไม่ อย่างไร แก้ไขได้หรือไม่ อย่างไร  
      3.7 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน             
มีจุดประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลความคิดเห็นของนักเรียนต่อกิจกรรมการเรียนการสอน ขั้นตอนการเรียน
การสอน ผลที่นักเรียนได้รับจากการเรียน และความคิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน 
ภายหลังจากเสร็จสิ้นการสอน  
      3.8  คู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวพุทธ มีจุดประสงค์ให้เกิดความ
เข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน รายละเอียดของการจัดกิจกรรม และวิธีใช้สื่อ
ต่างๆ ปัจจัยเอ้ือต่อความสําเร็จ ปัญหา อุปสรรค และข้อควรระวัง สําหรับผู้สอนที่ต้องการนํารูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนน้ีไปใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการเรียนการสอน 
 
การวิเคราะหข์้อมูลทางสถิติ 
 1.  การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้ค่าสถิติพ้ืนฐาน 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของการวัด (Content Validity) ดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างแบบวัดกับจุดประสงค์ (Index of item-objective congruency: IOC) และ
ความเช่ือมั่นโดยใช้สูตร KR20 
 2.  สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบสมมติฐานการวิจัย 
      2.1  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน ประเมินโดยการวิเคราะห์ความคิดเห็น
ของผู้เช่ียวชาญต่อรูปแบบฯ และความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยค่าเฉลี่ย 
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
      2.2  เปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนด้านกาย (กายภาวนา) ของนักเรียนที่พึงประสงค์  
ที่ประเมินคร้ังแรกและครั้งสุดท้าย และวิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินครั้งแรกและครั้งสุดท้ายโดยใช้
คะแนนเฉล่ีย และหาค่าร้อยละ และเปรียบเทียบการพัฒนาจากค่าร้อยละการเปลี่ยนแปลง 
      2.3  เปรียบเทียบทักษะทางสังคม (ศีลภาวนา) ของนักเรียนที่พึงประสงค์ที่ประเมินคร้ัง
แรกและคร้ังสุดท้าย และวิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินครั้งแรกและครั้งสุดท้ายโดยใช้คะแนนเฉลี่ย 
และหาค่าร้อยละ และเปรียบเทียบการพัฒนาจากค่าร้อยละการเปลี่ยนแปลง 
      2.4  เปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนด้านจิตใจ (จิตตภาวนา) ของนักเรียนที่พึงประสงค์ที่
ประเมินครั้งแรกและครั้งสุดท้าย และวิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินครั้งแรกและครั้งสุดท้ายโดยใช้
คะแนนเฉล่ีย และหาค่าร้อยละ และเปรียบเทียบการพัฒนาจากค่าร้อยละการเปลี่ยนแปลง 
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      2.5  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ปัญญาภาวนา) ของนักเรียนก่อนเรียนและ
หลัง เรียนในแต่ละหน่วย  และก่อนและหลังการทดลองใช้รูปแบบฯ  โดยทดสอบค่าสถิ ติ                 
t-test dependence 
      2.6  ข้อมูลที่ได้จากการสังเกต การบันทึกและแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการจัดการ
เรียนการสอน วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่ารอ้ยละ 
  
สรุปผลการวิจัย 
 
 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน ผู้วิจัยสรุปผลการดําเนินงานในประเด็น
ของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน; ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และผลการ
ประเมินความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อน
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน ซึ่งสามารถนําเสนอได้ดังน้ี 
 
 1.  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพื่อสะท้อนแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน เป็นการจัดการเรียนการสอนท่ี
เช่ือมโยงกับหลักพุทธธรรม โดยผู้สอนจัดการสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ (ปรโตโฆสะ) ที่เป็น
กัลยาณมิตร เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน มุ่งศึกษา แก้ปัญหา หรือแสวงหาความรู้อย่างเป็นองค์รวม    
เพ่ือพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน ด้วยวิถีวัฒนธรรมแสวงปัญญา ผ่านระบบไตรสิกขามีขั้นตอนการ
จัดการเรียนการสอนซึ่งประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คือ  
 

ขั้นที่ 1 ขั้นสรา้งศรัทธาและเสนอปัญหาข้อสงสัย  
ขั้นที่ 2 ขั้นสังเกต  
ขั้นที่ 3 ขั้นสัมผัส  
ขั้นที่ 4 ขั้นสํารวจ  
ขั้นที่ 5 ขั้นสืบค้น  
ขั้นที่ 6 ขั้นสั่งสมปัญญา และลงข้อสรุป 
ขั้นที่ 7 ขั้นประเมินผลและประยุกต์ใช้ 

 
 ซึ่งผู้วิจัยสามารถนําเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ    
เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน ในรูปของแผนภาพ
ดังภาพประกอบ 36 ดังน้ี 
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        ภาพประกอบ 36  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อน 
                                แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพื่อสะท้อนแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบนั 

1. ขั้นสร้างศรัทธาและ
เสนอปัญหาขอ้สงสัย 

2. ขั้นสังเกต 

3. ขั้นสัมผัส 

4. ขั้นสํารวจ 5. ขั้นสืบค้น 

6.ขั้นสั่งสมปัญญา 
และลงข้อสรุป 

7. ขั้นประเมินผลและ
ประยุกต์ใช้ 

ศีล 

สมาธิ 

ปัญญา 

พรหมวิหาร4 
โยนิโสมนสิการ 

อิทธิบาท4 
กัลยาณมิตร  

ปรโตโฆษะ 

พัฒนาการทางกาย          

พัฒนาการทางสังคม 
พัฒนาการทางจิตใจ 
พัฒนาการทางปัญญา 

(ปัจจัยภายนอก) (ปัจจัยภายใน) 

พอประมาณ 
มีเหตุผล 

มีภูมิคุ้มกัน 

เงื่อนไข
คุณธรรม 

เงื่อนไข
ความรู้ 
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             จากข้ันตอนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน ซึ่งมีลักษณะการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการที่เช่ือมโยงกับหลักพุทธธรรมกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งประกอบด้วย    
หลักไตรสิกขา หลักกัลยาณมิตร หลักพรหมวิหาร4 หลักโยนิโสมนสิการ หลักอริยสัจ4 และหลัก   
อิทธิบาท 4  มาเป็นแนวทางเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน มุ่งศึกษา แก้ปัญหา หรือแสวงหาความรู้อย่าง
เป็นองค์รวมโดยผู้สอนจัดการสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ (ปรโตโฆสะ) ที่เป็นกัลยาณมิตร เอ้ือใน
การพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน ด้วย วิถีวัฒนธรรมแสวงปัญญา ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาปฏิบัติ
อบรมทั้งศีล (Morality) หรือความประพฤติหรือวินัยในการดําเนินชีวิตที่ดีงามสําหรับตนและสังคม 
เป็นเร่ืองของสามห่วงตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาธิ (Concentration) หรือด้านการ
พัฒนาจิตใจท่ีมีคุณภาพมีสมรรถภาพ มีจิตใจท่ีตั้งมั่นเข้มแข็งสงบสุข ตลอดจนมีสุขภาพจิตที่ดี เป็น
เรื่องของเง่ือนไขคุณธรรมตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และปัญญา (Wisdom) ที่มีความรู้ที่
ถูกต้อง มีศักยภาพในการคิด การแก้ปัญหาที่แยบคาย (โยนิโสมนสิการ) เป็นเร่ืองของเง่ือนไขความรู้
ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีขั้นตอนการเรียนการสอน โดยใช้หลักการตามแนวพุทธ เพ่ือ
สะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 7 ขั้นตอน สามารถสรุปรายละเอียดกิจกรรมแต่ละข้ันตอน 
ดังน้ี 

   ขั้นท่ี 1  ขั้นสร้างศรัทธาและเสนอปัญหาข้อสงสัย  
          เป็นขั้นที่เตรียมนักเรียนเพ่ือให้เกิดความเชื่อ และความรู้สึกซาบซึ้ง ซึ่งเกิดจาก

ความมั่นใจในเหตุผลเท่าที่รู้เห็น มั่นใจว่าเป็นไปได้ มีคุณค่า และมั่นใจว่าสามารถพิสูจน์ให้เห็นจริงได้
ในกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วยการสวดมนต์ ฝึกสมาธิในลักษณะต่างๆ และทํากิจกรรม     
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ได้ทดลองปฏิบัติจนประจักษ์ความรู้จริงด้วยตนเอง ด้วยการ
สนทนา อภิปราย ถามคําถาม เพ่ือนําเข้าสู่บทเรียน พร้อมทั้งเตรียมบุคลิกภาพครูที่เป็นกัลยาณมิตร 
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน แสดงความรัก ความเมตตา ความจริงใจต่อผู้เรียน พร้อมทั้ง         
จัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในช้ันเรียน ให้เหมาะสมกับเน้ือหาสาระที่เรียน เพ่ือความเจริญงอกงาม
แห่งปัญญา (ปรโตโฆสะ) 

   ขั้นท่ี 2  ขั้นสังเกต  
                เป็นขั้นที่นักเรียนเก็บรายละเอียดของสิ่งที่ตนเองสงสัย และนักเรียนร่วมกัน

อภิปรายและกําหนดหลักการ กฎเกณฑ์ในการเรียน เตรียมกิจกรรมการเรียน แบ่งกลุ่มนักเรียนให้
เหมาะสมกับกิจกรรม และจัดเตรียม สื่อ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ที่จะใช้ในการเรียนรู้ 

  ขั้นท่ี 3  ขั้นสัมผัส  
              เป็นขั้นที่นักเรียนใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ในการเรียนรู้ 

และปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือเช่ือมโยงความสัมพันธ์เพ่ือนําไปสู่การพัฒนากระบวนการคิด 
    ขั้นท่ี 4  ขั้นสํารวจ  

                           เป็นขั้นที่นักเรียนใช้กระบวนการคิดเพ่ือมองหาความเช่ือมโยง ความสัมพันธ์
ความเกี่ยวข้องของสิ่งแวดล้อมต่างๆในการเรียนรู้ที่อยู่รอบตัวเพ่ือพัฒนาไปสู่การมองแบบองค์รวม 

   ขั้นท่ี 5  ขั้นสืบค้น  
        เป็นข้ันที่นักเรียนใช้กระบวนการคิดโดยแยบคาย (โยนิโสมนสิการ) ในการพัฒนา

ผ่านกิจกรรมการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง สืบเสาะหาความรู้ โดยใช้ทักษะกระบวนการต่างๆ 
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กระบวนการกลุ่ม การศึกษานอกสถานท่ี การเก็บรวบรวมข้อมูล การจดบันทึกข้อมูล การแก้ปัญหา
ตามแนวทางอริยสัจ การเรียนรู้อย่างมีความสุขและมีความหมาย พร้อมทั้งอภิปรายกลุ่มเก่ียวกับ
ความรู้ ข้อคิดเห็น ที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรม นักเรียนนําเสนอผลงานที่เกิดจากการทํากิจกรรม 

    ขั้นท่ี 6  ขั้นสั่งสมปัญญา และลงข้อสรุป  
     เป็นข้ันที่นักเรียนฝึกปฏิบัติกิจกรรมให้ชํานาญใช้กระบวนการคิด กระบวนการ 

ปฏิบัติเพ่ือสั่งสมประสบการณ์และปัญญา นําไปสู่การสรุป องค์ความรู้เพ่ือสะท้อนความเป็นจริงตาม
ธรรมชาติ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงผลงาน และปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งในเชิง
เน้ือหาที่เรียน และในเชิงของการเช่ือมโยงกับหลักพุทธธรรม ผ่านกิจกรรมร้องเพลงสรุปบทเรียน 
อภิปรายสรุป หรือจัดทําเป็นแผ่นพับ แผนที่ความคิด (Mind map) หรือโครงงานเพ่ือให้เกิดประโยชน์
แก่ตนเองและผู้อ่ืน 
           ขัน้ที่ 7 ขั้นประเมินผลและประยุกต์ใช ้ 
        เป็นขั้นที่นักเรียนประเมินช้ินงาน ทําแบบฝึก แบบทดสอบ หรือจัดเก็บผลงานใน
แฟ้มสะสมงาน และปรับปรุงพัฒนางาน เพ่ือนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหา
ในสถานการณ์จําลองหรือชีวิตจริง สู่ความสําเร็จด้วยความพอใจ ความเพียรพยายาม กระตือรือร้น 
จิตใจจดจ่อและใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญให้รอบคอบ 
 นอกจากน้ี สําหรับการวัดผลประเมินผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตามแนวพุทธ 
ประกอบด้วยผลที่ได้จากการพัฒนานักเรียนด้านกายภาวนา ศีลภาวนา จิตตภาวนา และปัญญา
ภาวนา ดังต่อไปนี้  
 1. พฤติกรรมการเรียนด้านกาย (กายภาวนา) เป็นการแสดงออกของนักเรียนขณะปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนการสอน ในการพัฒนาด้านความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่เป็นกายภาพ หรือวัตถุ  
ซึ่งวัดได้จากแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนด้านกาย (กายภาวนา) ประกอบด้วย พฤติกรรมการเรียน
ด้านกายที่พึงประสงค์ ได้แก่ 
         1.1 ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมระหว่างการปฏิบัติกิจกรรม 
         1.2 ใช้และเก็บอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 
         1.3 ใช้ประสาทสัมผัสทัง้ 5 ในการสังเกตและปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม 
         1.4 ดูแลรักษาความสะอาดร่างกายและแต่งกายเหมาะสมกับการปฏิบัติกิจกรรม 
      2. พฤติกรรมการเรียนด้านทักษะทางสังคม (ศีลภาวนา) เป็นการแสดงออกของ
นักเรียน ขณะปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน ในการพัฒนาพฤติกรรมความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
ทางสังคม ซึ่งวัดได้จากแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนด้านทักษะทางสังคม (ศีลภาวนา) ประกอบด้วย 
ทักษะทางสังคมท่ีพึงประสงค์ ได้แก่ 
         2.1 ทํางานร่วมกับผู้อ่ืน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันใช้กายวาจาได้อย่างสร้างสรรค์ 
         2.2 มีวินัย และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
         2.3 ปฏิบัติกิจกรรมเสร็จทันตามเวลาที่กําหนด 
      3. พฤติกรรมการเรียนด้านจิตใจ (จิตตภาวนา) เป็นการแสดงออกของนักเรียนขณะ
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ ในการพัฒนาด้านจิตใจที่อาศัยสมาธิเป็นตัวแกนในการฝึก และมีบทบาท
ออกมาทางเจตจํานง ซึ่งวัดได้จากแบบสังเกตพฤติกรรมด้านจิตใจ (จิตตภาวนา) ประกอบด้วย 
พฤติกรรมการเรียนด้านจิตใจที่พึงประสงค์ใน 3 ด้าน ได้แก่ 
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                     3.1 ด้านคุณภาพจิต ได้แก่ มีนํ้าใจ เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ แบ่งปันสิ่งของให้กับผู้อ่ืน  
         3.2 ด้านสมรรถภาพจิต ได้แก่ มีความเพียรพยายาม มีเหตุมีผล และ 
กระตือรือร้นในการปฏิบัติกิจกรรม 
                      3.3 ด้านสุขภาพจิต ได้แก่ ร่าเริงแจ่มใส อารมณ์ดี และสงบสุขเสมอ 
        4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ปัญญาภาวนา) เป็นความสามารถของนักเรียน 
ในการเรียนรู้ซึ่งพิจารณาจากคะแนนที่ได้จากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ปัญญา
ภาวนา) 
 
 2.  ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ       
เพื่อสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน ที่พัฒนาขึ้นมี
ลักษณะที่ส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งได้รับการประเมินจาก
ผู้เช่ียวชาญว่า มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ คือมีคะแนนเฉล่ีย 4.71 ซึ่งถือว่าเหมาะสมมาก ส่วนนักเรียน
มีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนว่า กิจกรรมการเรียนการสอนและขั้นตอนการเรียน
การสอนมีความเหมาะสม ดังน้ี 
       2.1 ผลการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนด้านกาย (กายภาวนา) ด้านทักษะทางสังคม 
(ศีลภาวนา) และด้านจิตใจ (จิตตภาวนา) ของนักเรียนที่พึงประสงค์ จากการประเมินคร้ังแรก 
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 33.33 และการประเมินครั้งสุดท้าย นักเรียนมีคะแนนเฉล่ีย ร้อยละ 
100 และเพ่ิมขึ้นร้อยละ 66.67 ของการประเมินคร้ังแรก 
       2.2 ผลการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ปัญญาภาวนา) ของนักเรียน ก่อนเรียน
และหลังเรียนในแต่ละหน่วย และก่อนและหลังการทดลองใช้รูปแบบฯ มีดังน้ี 
                  2.2.1  หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 1 มหัศจรรย์ในตัวฉัน หน่วยการเรียนรู้
แบบบูรณาการ 2 สร้างสรรค์สิ่งดีในครอบครัว หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3 ล้อมรั้วสังคม หน่วย
การเรียนรู้ที่ ตามแนวพุทธ หลังการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตาม
แนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน ที่ผู้วิจัย
พัฒนาขึ้นสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนการทดลอง ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 แสดงว่า รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน ทําให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนสูงข้ึน 
                  2.2.2 ผลการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ฉบับรวม) พบว่า คะแนนเฉล่ีย
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามแนวพุทธ หลังการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ  
บูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุค
ปัจจุบัน ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นสูงกว่าคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนการทดลอง อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ 
เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน ทําให้ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน 
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 3.  ผลการประเมินความคิดเหน็ต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตาม
แนวพุทธ เพื่อสะท้อนแนวคดิปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบรบิทแหง่สังคมไทยยุคปัจจุบัน มีดังน้ี 
       3.1 หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 1 มหัศจรรย์ในตัวฉัน พบว่า ผลการประเมินความ
คิดเห็นของนักเรียนเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน โดยใช้แบบสอบถาม จํานวน 3 รายการ 
พบว่า ในรายการความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนมีความคิดเห็นในระดับดีใน 
2 เรื่อง ประกอบด้วย ระดับความยากง่ายของกิจกรรม (ร้อยละ 74) ปริมาณของกิจกรรมที่จัดในช้ัน
เรียน (ร้อยละ 71) นักเรียนมีความคิดเห็นในระดับดีมากใน 2 เรื่อง ประกอบด้วย การจัดเรียนลําดับ
กิจกรรม (ร้อยละ 74) ระยะเวลาท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม (ร้อยละ 67) ในรายการความเหมาะสมของ
ขั้นตอนการเรียนการสอน นักเรียนมีความคิดเห็นในระดับดีมาก 4 เรื่อง คือ การนําเข้าสู่บทเรียน    
(ร้อยละ 52) ลําดับขั้นตอนการสอนเหมาะสมกับเน้ือหาและเวลา (ร้อยละ 69) การใช้การประเมินผล
อย่างหลากหลาย  มีการสังเกตการซักถาม การทดสอบ และการตรวจผลงาน การตรวจงานของผู้สอน
(ร้อยละ 55) มีการเสนอแนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงงานของนักเรียน (ร้อยละ 71) และ
ความคิดเห็นในระดับดี 3 เร่ือง ประกอบด้วย การอธิบายและการยกตัวอย่างของผู้สอนทําให้นักเรียน
เกิดความเข้าใจได้ดี (ร้อยละ 60) การเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม(ร้อยละ 50) 
การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย (ร้อยละ 55) ในรายการผลที่นักเรียนได้รับจากการเรียน 
นักเรียนมีความคิดเห็นในระดับดีมาก 4 เร่ือง คือ ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืน   
(ร้อยละ 50) นักเรียนสามารถอธิบายข้ันตอนการเรียนรู้ของตนเอง (ร้อยละ 67) นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง (ร้อยละ 52) นักเรียนมีพัฒนาการทางกาย อารมณ์ 
สังคม ปัญญาที่ดี (ร้อยละ 48) 
      3.2  หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 2 สร้างสรรค์สิ่งดีในครอบครัว พบว่า ผลการประเมิน
ความคิดเห็นของนักเรียนเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อน
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน โดยใช้แบบสอบถาม จํานวน 3 
รายการ พบว่า ในรายการความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนมีความคิดเห็นใน
ระดับดีมากใน 4 เรื่อง ประกอบด้วย การจัดเรียนลําดับกิจกรรม (ร้อยละ 55) ระดับความยากง่ายของ
กิจกรรม (ร้อยละ 57) ปริมาณของกิจกรรมที่จัดในช้ันเรียน (ร้อยละ 62) ระยะเวลาที่ใช้ในการจัด
กิจกรรม (ร้อยละ 57) ในรายการความเหมาะสมของขั้นตอนการเรียนการสอน นักเรียนมีความ
คิดเห็นในระดับดีมาก 7 เร่ือง คือ การนําเข้าสู่บทเรียน (ร้อยละ 60) ลําดับขั้นตอนการสอนเหมาะสม
กับเนื้อหาและเวลา (ร้อยละ 60) การอธิบายและการยกตัวอย่างของผู้สอนทําให้นักเรียนเกิดความ
เข้าใจได้ดี (ร้อยละ 60) การเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม (ร้อยละ 67) การใช้สื่อ
และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย (ร้อยละ 60) การใช้การประเมินผลอย่างหลากหลาย มีการสังเกต    
การซักถาม การทดสอบ และการตรวจผลงาน (ร้อยละ 52) การตรวจงานของผู้สอน มีการเสนอแนะ
สิ่งที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงงานของนักเรียน (ร้อยละ 67) ในรายการผลที่นักเรียนได้รับจาก
การเรียน นักเรียนมีความคิดเห็นในระดับดีมาก 4 เรื่อง คือ ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถทํางานร่วมกับ
ผู้อ่ืน (ร้อยละ 71) นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการเรียนรู้ของตนเอง (ร้อยละ 57) นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง (ร้อยละ 55) นักเรียนมีพัฒนาการทางกาย อารมณ์ 
สังคม ปัญญาที่ดี (ร้อยละ 62)  
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      3.3  หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3 ล้อมร้ัวสังคม พบว่า ผลการประเมินความคิดเห็น
ของนักเรียนเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน โดยใช้แบบสอบถาม จํานวน 3 รายการ 
พบว่า ในรายการความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนมีความคิดเห็นในระดับดีใน 
4 เรื่อง ประกอบด้วย การจัดเรียนลําดับกิจกรรม (ร้อยละ 57) ระดับความยากง่ายของกิจกรรม (ร้อย
ละ 67) ปริมาณของกิจกรรมท่ีจัดในช้ันเรียน (ร้อยละ 67) ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม (ร้อยละ 
57) ในรายการความเหมาะสมของขั้นตอนการเรียนการสอน นักเรียนมีความคิดเห็นในระดับดีมาก   
7 เรื่อง คือ การนําเข้าสู่บทเรียน (ร้อยละ 62) ลําดับขั้นตอนการสอนเหมาะสมกับเน้ือหาและเวลา 
(ร้อยละ 71) การอธิบายและการยกตัวอย่างของผู้สอนทําให้นักเรียนเกิดความเข้าใจได้ดี (ร้อยละ 52) 
การเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม (ร้อยละ 55) การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย (ร้อยละ 55) การใช้การประเมินผลอย่างหลากหลาย มีการสังเกต การซักถาม          
การทดสอบและการตรวจผลงาน (ร้อยละ 52) การตรวจงานของผู้สอน มีการเสนอแนะสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ในการปรับปรุงงานของนักเรียน (ร้อยละ 57) ในรายการผลท่ีนักเรียนได้รับจากการเรียน 
นักเรียนมีความคิดเห็นในระดับดีมาก 4 เร่ือง คือ ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืน   
(ร้อยละ 69) นักเรียนสามารถอธิบายข้ันตอนการเรียนรู้ของตนเอง (ร้อยละ 64) นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง (ร้อยละ 67) นักเรียนมีพัฒนาการทางกาย อารมณ์ 
สังคม ปัญญาที่ดี (ร้อยละ 57) 
 
 จากผลการประเมินความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ       
ตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน 
สามารถสรุปได้ดังตาราง 28 ดังน้ี 
 
ตาราง 28  แสดงผลการประเมินความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ   
                ตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทย 
                 ยุคปัจจุบัน 
 

รายการประเมิน 
หน่วยการเรียนรู้ที ่

1 2 3 
1. ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนการสอน 
     1.1 การจัดเรียงลําดับกิจกรรม........................................ 
     1.2 ระดับความยากง่ายของกิจกรรม.............................. 
     1.3 ปริมาณของกิจกรรมที่จัดในช้ันเรียน......................... 
     1.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม.............................. 
2. ความเหมาะสมของข้ันตอนการเรียนการสอน 
     2.1 การนําเข้าสู่บทเรียน................................................. 
     2.2 ลําดับข้ันตอนการสอนเหมาะสมกับเน้ือหาและเวลา. 
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ตาราง 28  (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
หน่วยการเรียนรู้ที ่

1 2 3 
     2.3 การอธิบายและการยกตัวอย่างของผู้สอนทําให้
นักเรียนเกิดความเข้าใจได้ดี.................................................... 
     2.4 การเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม 
     2.5 การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย……………….. 
     2.6 การใช้การประเมินผลอย่างหลากหลาย มีการสังเกต 
การซักถาม การทดสอบ และการตรวจผลงาน....................... 
     2.7 การตรวจงานของผู้สอน มีการเสนอแนะสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ในการปรับปรุงงานของนักเรียน.............................. 
3. ผลท่ีผูเ้รียนได้รับจากการเรียน 
     3.1 ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืน……… 
     3.2 นักเรียนสามารถอธิบายข้ันตอนการเรียนรู้ของตนเอง. 
     3.3 นักเรียนได้รับประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง…………………………………………………………………………… 
     3.4 นักเรียนมีพัฒนาการทางกาย อารมณ์ สังคม ปัญญา  
ที่ดี........................................................................................... 
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 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน ผู้ วิ จั ย มี ป ร ะ เ ด็ น ใ น ก า ร อ ภิ ป ร า ย
ผลการวิจัย 3 ประเด็นใหญ่ๆ คือ ประเด็นประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุค
ปัจจุบัน  ประเด็นผลการเรียนรู้ในด้านความประพฤติ จิตใจ และ ปัญญาของนักเรียน และประเด็น
อ่ืนๆ ดังต่อไปนี้  
 
 1. ประเด็นประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนว
พุทธเพ่ือสะทอ้นแนวคิดปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน  ดังน้ี 
 
 1.1 ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ       
เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบันที่พัฒนาขึ้น         
มีลักษณะที่ส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งได้รับการประเมิน   
จากผู้เช่ียวชาญว่ามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ คือมีคะแนนเฉลี่ย 4.71 ซึ่งถือว่าเหมาะสมมาก      
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อาจเนื่องมาจาก การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ยึดปรัชญาการศึกษาใน
แนวของการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองของนักเรียนอย่างเป็นกระบวนการและใช้ทฤษฎีการเรียนรู้
อย่างมีความหมายต่อผู้เรียน ที่สามารถทําให้นักเรียนสามารถถ่ายโยงการเรียนรู้และสามารถนํา
ความรู้ดังกล่าว ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับ Beane. (1991: 9)  
ที่กล่าวถึงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการว่า เป็นการสร้างความรู้และประสบการณ์
ขึ้นใหม่ในลักษณะของการผสมผสานเนื้อหาที่จําเป็นในชีวิตจริงของนักเรียนเข้าด้วยกันทั้งหมด 
เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการและสภาพชีวิตจริงของนักเรียน โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของ
นักเรียนเรียนเป็นสําคัญ (Teavess & Revore. 1990: 9)  
 นอกจากน้ี รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธเพ่ือสะท้อน
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบันที่พัฒนาขึ้น เป็นรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนท่ีนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเช่ือมโยงกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งถือเป็นกระบวนการพัฒนานักเรียนอย่างเป็นองค์รวมรอบด้านสู่ความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ โดยฝึกกิจกรรมต่างๆ ตามข้ันตอนการจัดกิจกรรมท่ีควบคู่ไปกับการคํานึงถึงเรื่องความ
ประพฤติที่ถูกต้องในการเรียน จิตใจที่มั่นคง มุ่งมั่น และใช้สติปัญญาในการพิจารณาไตรตรองอยู้เส
มอ เป็นกระบวนการที่ใช้ไตรสิกขาในการพัฒนาตนเองของนักเรียน จึงส่งผลให้รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบท
แห่งสังคมไทยยุคปัจจุบันที่พัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ คือมีคะแนนเฉล่ีย 4.71 ซึ่งถือว่า
เหมาะสมมาก สามารถนําไปใช้พัฒนานักเรียนได้จริง 
 
 2. ประเด็นผลการเรียนรู้ในด้านความประพฤติ (ศีล) จิตใจ (สมาธิ) และ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (ปัญญา) ของนักเรียน มีดังน้ี 
 
       2.1 ผลการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนด้านกาย (กายภาวนา) ด้านทักษะทางสังคม 
(ศีลภาวนา) และด้านจิตใจ (จิตตภาวนา) ของนักเรียนที่พึงประสงค์ จากการประเมินคร้ังแรก 
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 33.33 และการประเมินครั้งสุดท้าย นักเรียนมีคะแนนเฉล่ีย ร้อยละ 
100 และเพ่ิมขึ้นร้อยละ 66.67 ของการประเมินคร้ังแรก อาจเน่ืองมาจาก รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธเพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่ง
สังคมไทยยุคปัจจุบันที่พัฒนาขึ้น เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนฯ ที่ส่งเสริมการนําหลักพุทธ
ธรรมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นการพัฒนาให้นักเรียนสามารถใช้ปัญญาให้เกิด
ประโยชน์อย่างแท้จริงต่อชีวิต โดยมีการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ (ปรโตโฆสะ) ที่เป็น
กัลยาณมิตรเอ้ือในการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ด้วยวิถีวัฒนธรรมแสวงปัญญา ทั้งน้ีเพ่ือการพัฒนา
นักเรียนดังกล่าว จัดผ่านระบบไตรสิกขา ที่นักเรียนได้ศึกษาปฏิบัติอบรม ทั้งศีลหรือพฤติกรรมหรือ
วินัยในการดําเนินชีวิตที่ดีงามสําหรับตนและสังคม สมาธิหรือด้านการพัฒนาจิตใจที่มีคุณภาพ         
มีสมรรถภาพ มีจิตใจที่ต้ังมั่นเข้มแข็งและสงบสุข และปัญญาที่มีความรู้ที่ถูกต้องมีศักยภาพในการคิด 
การแก้ปัญหาที่เหมาะสม (โยนิโสมนสิการ) โดยมีครูผู้สอนเป็นกัลยาณมิตรสําคัญที่รักและปรารถนาดี
ที่จะพัฒนานักเรียนอย่างดีที่สุดด้วยความเพียรพยายาม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2547: 12-13) จึงทํา
ให้ผลการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนด้านกาย (กายภาวนา) ด้านทักษะทางสังคม (ศีลภาวนา) และด้าน
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จิตใจ (จิตตภาวนา) ของนักเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ พระพรหมคุณาภรณ์ (2549: 11-14) ที่กล่าว
ว่า การจัดการศึกษาและการเรียนรู้โดยใช้หลักไตรสิกขา 3 ประการเป็นวิธีการท่ีส่งเสริมการแก้ปัญหา
ของอารยชน (นักเรียน) เป็นฐาน ซึ่งวิธีการแก้ปัญหาแบบอารยชนนี้ เรียกตามคําบาลีว่า อริยมรรค 
แปลว่า ทางดําเนินสู่ความดับทุกข์ที่ทําให้เป็นอารยชน หรือเป็นวิธีการดําเนินชีวิตที่ประเสริฐ  
 นอกจากน้ี การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบันที่พัฒนาข้ึน ยังเป็นกระบวนการที่ผู้สอนจัดขึ้น
เพ่ือวางเง่ือนไข และเตรียมสถานการณ์ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และเปล่ียนพฤติกรรมตามที่ผู้สอน
กําหนด เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้สอนนําไปใช้สอน เพ่ือช่วยให้นักเรียนได้ข้อมูลความรู้ ความคิด ทักษะ 
ค่านิยม วิธีคิด และแสดงออกถึงความสามารถที่จะเรียนรู้ให้บรรลุผลตามเป้าหมายได้โดยง่าย และมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน (Joyce and Weil, 1996: 7; Regolith, 1983: 4) จึงส่งผลให้ผลการพัฒนา
พฤติกรรมการเรียนด้านกาย (กายภาวนา) ด้านทักษะทางสังคม (ศีลภาวนา) และด้านจิตใจ (จิตต
ภาวนา) ของนักเรียนที่พึงประสงค์ จากการประเมินสูงข้ึนตามมาตรฐานที่กําหนด 
 
       2.2 ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ปัญญาภาวนา) ของนักเรียนหลังการ
ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นสูงกว่าคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งในภาพรวมและรายพฤติกรรม 
แสดงว่า รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบันทําให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
อาจเน่ืองมาจาก รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีลักษณะเด่นคือใช้
กระบวนการที่ดําเนินการโดยใช้ไตรสิกขาในการดําเนินกิจกรรมผ่านขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน
ทั้ง 7 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างศรัทธาและเสนอปัญหาข้อสงสัย ขั้นที่ 2 ขั้นสังเกต ขั้นที่ 3       
ขั้นสัมผัส ขั้นที่ 4ขั้นสํารวจ ขั้นที่ 5 ขั้นสืบค้น ขั้นที่ 6 ขั้นสั่งสมปัญญา และลงข้อสรุป ขั้นที่ 7         
ขั้นประเมินผลและประยุกต์ใช้ ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวได้นําแนวคิด ทฤษฎี หลักการตามแนวพุทธ และ
แนวคิด ทฤษฎี หลักการ ที่เป็นสากลมาเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ การเรียนรู้สิ่ง
ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ของ  เพียร์เจ (Carin,1997: 38–40 citing  Piaget, 1960) การเรียนรู้
โดยการค้นพบของ บรูเนอร์ (Bruner, 1960: 33) ที่กล่าวว่า การสอนให้ผู้เรียนเรียนรู้และเข้าใจอย่าง
จริงจังได้ไม่ว่าผู้เรียนจะมีวุฒิภาวะใด โดยใช้วิธีสอนที่เหมาะสม ผู้สอนจะต้องจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้เหมาะสมกับความสามารถและพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียน ทําเนื้อหาวิชาให้สัมพันธ์
ต่อเน่ืองกันไป และวิธีสอนที่มุ่งให้นักเรียนค้นพบด้วยตนเองทําให้นักเรียนมีความรู้คงทน ถ่ายโยงการ
เรียนรู้ได้ดี การพัฒนาทักษะระดับพ้ืนฐานสู่พฤติกรรมระดับสูง ของ บลูม (Bloom) ที่กล่าวว่า ผู้สอน
ควรจําแนกพฤติกรรมเป็นทักษะย่อยๆ ให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะต้ังแต่ระดับพ้ืนฐาน และค่อยๆ 
พัฒนาไปสู่พฤติกรรมระดับสูง โดยเรียงลําดับเน้ือหา และกิจกรรมการเรียนการสอน  จากน้อยไปสู่ที่
ซับซ้อนมากข้ึน และสอดคลองกับ การวิเคราะห์กิจกรรมท่ีผู้เรียนจะต้องมีทักษะเป็นพ้ืนฐานสู่การ
แก้ปัญหาต่างๆ ของ กาเย่ (Romiszowski,1987: 168–171; citing Gagne’s,1974) ที่กล่าวว่า การ
สอนจะต้องมีการเรียงลําดับทักษะเบ้ืองต้น โดยผู้สอนควรวิเคราะห์กิจกรรมที่สอนว่าผู้เรียน จะต้องมี
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ทักษะใดเป็นพ้ืนฐานมาบ้างจนกระทั่งนําไปสู่การแก้ปัญหาต่างๆ นอกจากน้ียังสอดคลองกับ ทฤษฎี
การสร้างเสริมความรู้ด้วยตนเอง  (Constructivism) ของ Vygotsky  (Nicholl, 1998 ; citing  
Vygosky) ที่กล่าวว่า ผู้สอนต้องให้ความสําคัญกับการมีปฏิสัมพันธ์ในฐานะเป็นเครื่องมือสําหรับ
พัฒนาการทางสมองเน้นพัฒนาการที่เหนือความสามารถปัจจุบันของผู้เรียนที่เรียกว่าเขตการพัฒนา
ใกล้ชิด (Zone of proximal evelopment) โดยใช้สถานการณ์ที่เลยขีดความ สามารถปัจจุบันของ
ผู้เรียนแต่อยู่ในขอบเขตของศักยภาพที่เด็กจะทําได้ด้วยการช่วย เหลือจากเพ่ือน และผู้สอน และการ
เรียนรู้จะมีความหมายแก่นักเรียนถ้านักเรียนสามารถเช่ือมโยงกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ได้เรียนรู้มาก่อน ซึ่ง
กระบวนการเหล่าน้ีสามารถพัฒนานักเรียนไปสู่การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ปัญญาภาวนา) 
ของตนเองได้สู่ขึ้น (วีรยุทธ วิเชียรโชติ, 2548; กิตติชัย   สุธาสิโนบล. 2553) 
 
 3. ประเด็นอ่ืนๆ 
 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น จากการวิเคราะห์ความ
เช่ือมโยงระหว่างการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ผู้วิจัยพบว่า กระบวนการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวมีลักษณะแนวคิดที่ผสมผสานกันได้
อย่างกลมกลืนโดยเฉพาะระบบการพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามแนวพุทธ คือ ระบบ
ไตรสิกขา กับหลักการดําเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวได้พระราชทานไว้ให้แก่ประชาชนชาวไทย มีความกลมกลืนเป็นเน้ือเดียวกันได้อย่างน่า
มหัศจรรย์ กล่าวคือ เรื่องของศีล สอดคล้องกลมกลืนกับเรื่องของสามห่วง ได้แก่ ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุมกันในตนของแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เร่ืองของสมาธิ 
สอดคล้องกลมกลืนกับเร่ืองของเง่ือนไขคุณธรรมของแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเร่ืองของ
ปัญญาตามแนวพุทธ สอดคล้องกลมกลืนกับเร่ืองของเง่ือนไขความรู้ ได้แก่ ของแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานไว้ เมื่อนํามาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนจึงทําให้เกิดการบูรณาการผสมผสานกันได้อย่างลงตัว และมีประสิทธิภาพในบริบทแห่ง
สังคมไทยยุคปัจจุบันที่เป็นสังคมท่ีต้องผสานสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายในชาติและต้องรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว นักเรียนจะมีความพร้อมกับการดําเนินชีวิตในบริบทสังคมไทยยุคปัจจุบันที่เป็น
สากลในประชาคมอาเซียนได้อย่างมีความสุขดํารงรักษาอัตตลักษณ์ของความเป็นไทยให้ย่ังยืนใน
อนาคต 
 
ข้อเสนอแนะ 
 
 จากข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาวิจัย  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ   
บูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุค
ปัจจุบัน ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสําหรับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ      
ซึ่งผลจากการวิจัยในทุกข้ันตอนสามารถนําไปใช้เป็นข้อมูลเพ่ือแก้ไขปรับปรุงกระบวนการเรียน     
การสอน ตามแนวพุทธ ให้มีความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น และส่งผลต่อนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายหรือ
จุดประสงค์ของหลักสูตร ซึ่งผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะตามลําดับดังน้ี 
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 1.  ข้อเสนอแนะเพื่อการนาํรูปแบบการจัดการเรียนการสอนไปใช้ 
 
      1.1  การสร้างศรัทธาโดยครูผู้สอน จะต้องเป็นปรโตโฆสะท่ีดี ด้วยการเป็นกัลยาณมิตร 
เป็นสิ่งที่สําคัญในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นจุดเร่ิมต้นในการเรียนรู้ที่มีความหมาย 
ถ้าหากไม่สามารถทําได้ จะไม่ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนเท่าที่ควร ดังน้ัน ครูผู้สอนจะต้องกระตุ้น 
ปลุกเร้า และสร้างศรัทธาที่ดีงามให้กับนักเรียนด้วยความเป็นกัลยาณมิตร และจะต้องคงความเป็น
กัลยาณมิตรด้วยความจริงใจตลอดเวลาทั้งต่อหน้าและลับหลัง ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่านักเรียนทุก
คนมีความสําคัญอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงออกด้านกลัยาณมิตรของครูต่อนักเรียน นอกจากนี้ 
การจัดช้ันเรียนควรมีโต๊ะหมู่บูชาหรืออาจมีสัญลักษณ์อ่ืนที่แสดงถึงความสงบเย็น ที่สามารถนํา
นักเรียนไปสู่การแสวงหาปัญญา และความประพฤติที่ถูกต้องดีงาม ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างจิตสํานึก
ที่ดีผ่านสัญญลักษณ์ที่ดี 
      1.2  ในการนํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อน
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน ตามที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึนไปใช้น้ัน  
ครูผู้สอนที่จะนําไปใช้ ต้องทําการศึกษาและทําความเข้าใจ มองให้เห็นความสัมพันธ์ของแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเน้ือหาทางพุทธศาสตร์ตามแนวพุทธ และเช่ือมั่นในกระบวนการเรียนรู้
ตามแนวพุทธ คือ การพัฒนาศีล สมาธิ และปัญญา กับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปพร้อมๆ 
กัน เน่ืองจากศีล และสมาธิ เป็นรากฐานที่ทําให้จิตใจบริสุทธ์ิ ต้ังมั่น มีความพร้อมที่จะใช้พลังงานของ
จิตให้เป็นประโยชน์ ในขณะเดียวกัน ปัญญาซึ่งก็คือการรู้จักคิด ไตร่ตรอง ก็ช่วยเสริมให้ศีลและสมาธิมี
ความเข้มแข็งข้ึนเช่นกัน จึงจะทําให้การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือ
สะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบันได้ผลดีที่สุด 
      1.3  การให้เกียรติและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมท้ัง
เห็นคุณค่าและความน่ารักในตัวนักเรียนในการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อน
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน เป็นเรื่องที่สําคัญมาก เพราะจะ
ช่วยให้นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออกมากข้ึน และที่สําคัญก็คือ กล้าที่จะต้ังเป้าหมายในชีวิตที่เป็น
เป้าหมายที่เก้ือกูลทั้งตนเอง ผู้อ่ืน และสังคมในอนาคต 
      1.4  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นน้ี สามารถใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ต้องประกอบด้วยขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน 7 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นสร้าง
ศรัทธาและเสนอปัญหาข้อสงสัย ขั้นที่ 2 ขั้นสังเกต ขั้นที่ 3 ขั้นสัมผัส ขั้นที่ 4 ขั้นสํารวจ ขั้นที่ 5     
ขั้นสืบค้น ขั้นที่ 6 ขั้นสั่งสมปัญญาและลงข้อสรุป และขั้นที่ 7 ขั้นประเมินผลและประยุกต์ใช้ ซึ่งเป็น
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับหลักการค้นหาสัจธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
เมื่อครั้งพุทธกาล ที่ต้องใช้เวลาในการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมในแต่ละขั้นตอน ดังน้ัน ผู้สอนจึงต้องมี
การจัดการเร่ืองเวลาให้เหมาะสม โดยเฉพาะกิจกรรมการทดลอง การสํารวจนอกสถานที่ ซึ่งเป็น
กิจกรรมท่ีใช้เวลามาก ดังน้ัน ผู้สอนจะต้องเพื่อเวลาสําหรับกิจกรรมเหล่าน้ี และให้นักเรียนได้มีส่วน
ร่วมในการวางแผนการเรียนการสอนจะช่วยลดช่องว่างระหว่างนักเรียนกับผู้สอนที่จะพัฒนานักเรียน
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และเห็นคุณค่าของตนเอง 
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       1.5  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน น้ี ผู้สอนจะต้องสร้างศรัทธากับนักเรียน
โดยจะต้องจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ (ปรโตโฆสะ) ที่ดี ด้วยการเป็นกัลยาณมิตร ด้วยการ
กําหนดปัจจัยภายนอกที่เหมาะสมเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ และใช้นํ้าเสียงที่นุ่มนวลในขณะสั่งสอนเรื่อง
ความดีงาม ใช้นํ้าเสียงที่เอาจริงเอาจังหรือเน้นยํ้า เมื่อถึงตอนอธิบายกฎเกณฑ์กติกา ในการส่ังสอน 
แนะนํา บอกเล่าข่าวสารการเรียนรู้ที่ถูกต้องดีงาม เป็นต้น พร้อมทั้งดูแลบุคลิกภาพ และความเป็น
กัลยาณมิตรของครูให้สามารถสร้างแรงจูงใจที่ดี ประกอบกับเลือกเน้ือหาสาระความรู้ที่เหมาะสม 
น่าสนใจ โดยใช้กิจกรรมการสอนที่หลากหลาย และใช้สื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียน โดยสร้าง
เสริมวิถีวัฒนธรรมแสวงปัญญา (โยนิโสมนสิการ) กําหนดแนวทางในการศึกษาเก่ียวกับความรู้ 
ความคิดการปฏิบัติที่อยู่บนพ้ืนฐานของความจริง ตามธรรมชาติ ตามหลักไตรสิกขา เพ่ือให้เกิด
พัฒนาการทางกาย สังคม จิตใจ และปัญญา (ภาวนา 4) ซึ่งนําไปสู่ความเป็นผู้มีปัญญา  
       1.6  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน น้ี ผู้สอนเป็นผู้ที่มีความสําคัญในการที่
จะนํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน ไปใช้ ดังน้ัน ผู้สอนจําเป็นต้องศึกษาวิธีการ
จัดการเรียนการสอนในแต่ละขั้นตอนให้เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนานักเรียนให้เหมาะกับความต้องการ
ของนักเรียน ตลอดจนต้องฝึกปฏิบัติตนเองในการเช่ือม โยงหลักไตรสิกขา ได้แก่  ด้านความประพฤติ 
(ศีลสิกขา) ด้านจิตใจ (สมาธิสิกขา) โดยฝึกในเรื่องของคุณภาพจิต ได้แก่ มีนํ้าใจ เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
แบ่งปันสิ่งของให้กับผู้อ่ืน สมรรถภาพจิต ได้แก่  มีความเพียรพยายาม มีเหตุมีผล และกระตือรือร้นใน
การปฏิบัติกิจกรรม และสุขภาพจิต ได้แก่ ร่าเริงแจ่มใส อารมณ์ดี และสงบสุขเสมอ ให้สมบูรณ์พร้อม
ที่จะเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนต่อไป 
       1.7  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบันน้ี ในเรื่องของการจัดเวลาเรียนที่ต้องใช้
เวลามากกว่า 1 ช่ัวโมง ในบางกิจกรรม เช่น การศึกษานอกสถานที่ การทดลองที่ต้อง ใช้เวลารอผล
การทดลองนานในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ผู้สอนอาจปรับเวลาโดยขอปรับเปลี่ยนเวลาเรียนกับคุณครู
วิชาอื่น เพ่ือให้การจัดกิจกรรมราบรื่น ไม่ขาดตอน ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนานักเรียนที่สะท้อนแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบันต่อไป 
       1.8  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน น้ี ในการจัดกิจกรรมที่ต้องเน้นความ
สงบเย็น และสมาธิ ในกิจกรรมการเรียนการสอนข้ันศรัทธา ผู้สอนจะต้องขอความร่วมมือ และทํา
ความเข้าใจ กับคุณครูห้องข้างเคียงที่จะเตรียมสถานที่ บรรยากาศในการเรียนที่เป็นสัปปายะ ซึ่งเป็น
ที่สบาย เอ้ืออํานวย และช่วยเกื้อกูลแก่การเรียนรู้ และประคับประคองรักษาสมาธิในการเรียน 
       1.9  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบันน้ี ควรมีการฝึกซ้อมผู้วิจัยร่วมที่เป็น
ครูผู้สอนในการสังเกตพฤติกรรมทางกาย ทางสังคม และทางจิตใจ โดยศึกษาตัวบ่งช้ีพฤติกรรมให้
เข้าใจชัดเจน และฝึกคู่กับผู้วิจัย ซึ่งตรวจสอบความสอดคล้องเที่ยงตรงในการบันทึกกิจกรรม และเกิด
ความเข้าใจและความชํานาญ จึงเร่ิมสังเกตพฤติกรรมนักเรียนต่อไป  
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 2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ต่อไป 
 
      2.1  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบันที่พัฒนาขึ้น จุดสําคัญอยู่ที่กระบวนการ
เรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา (ศีลสิกขา สมาธิสิกขา ปัญญาสิกขา) ซึ่งมีลักษณะที่เช่ือมโยงกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ควรทําการวิจัยเพ่ือสร้างความเป็นอัตตลักษณ์ความเป็นไทยของนักเรียน เพ่ือการ
เข้าสู่ความเป็นสากลภายใต้ประชาคมอาเชียนและประชาคมโลกต่อไป 
  2.2 ควรศึกษาวิจัยโดยนําความเป็นพุทธะและบริบทความเป็นสังคมไทยยุคปัจจุบันที่
สะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตไปขยายผลสู่ประชาชนชาวไทย ประชาคม
อาเซียน และประชาคมโลกให้เกิดความย่ังยืน 

      2.3 ควรศึกษาความคิดเห็นและความต้องการของครู ผู้บริหาร ผู้ปกครองและนักเรียน
ในการพัฒนาการจัดการศึกษา 

      2.4 ควรส่งเสริมให้สถานศึกษาในโครงการวิจัยแสวงหาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
กับสถานศึกษาในท้องถิ่นเดียวกันจากหน่วยงานภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญ และผู้วิจัยร่วม 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
 
1. รศ.ดร.ชรินทร์  มั่งค่ัง  ภาควิชามัธยมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2. ผศ.ดร.ทิพวัลย์  คําคง  คณะครุศาสตร์ 

     มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี จังหวีดลพบุรี 
3. ดร. ชวนพิศ  ชุมคง  หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ 

     มหาวิทยาลัยทกัษิณ 
 4. ดร. กนกนุช  ขําภักตร์            หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และการผดุงครรภ์  

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ  
 5. ดร.บรรเจิดพร  สู่แสนสขุ รองผู้อํานวยการสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
     สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. 
 

รายชื่อครูผู้วิจัยร่วม 
การพัฒนารปูแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ 

เพื่อสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบนั 
 

1. คุณครูเพียงเพ็ญ  จันทสขุ ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ 
โรงเรียนอนุบาลนครนายก 

2. คุณครูนิตย์  วรวัชรพินธุ ครูผู้สอนภาษาไทย 
โรงเรียนอนุบาลนครนายก 

3. คุณครูนันทฉัตร  เตียยะกุล ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนอนุบาลนครนายก 

4. คุณครูสายสุนีย์  พิทักษ์วีระกุล ครูผู้สอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
โรงเรียนอนุบาลนครนายก 

5. คุณครูสมบัติ  วังเวชช์  ครูผู้สอนประวัติศาสตร์ 
โรงเรียนอนุบาลนครนายก 

6. คุณครูบุษบง  ศรีรุ่งเรือง ครูผู้สอนสขุศึกษาและพลศึกษา 
โรงเรียนอนุบาลนครนายก 

7. คุณครูรําพึง  แขมโค้ง  ครูผู้สอนศลิปะ 
โรงเรียนอนุบาลนครนายก 

8. คุณครูปรียานชุ  ทารีมุกข์ ครูผู้สอนการงานและเทคโนโลยี 
โรงเรียนอนุบาลนครนายก 

9. คุณครูปราโมชย์  บัวสุข   ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
โรงเรียนอนุบาลนครนายก 
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ภาคผนวก ข 
ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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แบบประเมินรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ 
เพื่อสะท้อนแนวคดิปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน 

 
คําชี้แจง: ให้ทา่นพิจารณาดูว่า รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อน
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน มีความเหมาะสมใน  ด้านเวลาใน
การจัดกิจกรรม วุฒิภาวะของผู้เรียน ความเที่ยงตรงของเน้ือหา หรือไม่ อย่างไร โดยให้ท่านเขียน
เคร่ืองหมาย / ลงในช่องว่างแสดงระดับนํ้าหนักความคิดเห็นของท่าน 
 

เกณฑ์ระดับน้าํหนักความคดิเห็น 
 5  หมายถึง  มาก  
 4 หมายถึง  ค่อนข้างมาก 
 3 หมายถึง  ปานกลาง 
 2 หมายถึง  ค่อนข้างน้อย 
 1 หมายถึง  น้อย 
 

ข้อท่ี รายการประเมิน 
เกณฑ์ระดับน้าํหนัก

ความคิดเหน็ เหตุผล
เพิ่มเติม 

5 4 3 2 1 
1 
 

ความเหมาะสมของปัญหาท่ีนํามาใช้ในการกําหนดรูปแบบ 
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ 
เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบท 
แห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน…………………………………. 

 
 
 

.… 

 
 
 

.… 

 
 
 

.… 

 
 
 

.… 

 
 
 

.… 

 

2 
 

ความเหมาะสมของข้อมูลพ้ืนฐานท่ีนํามาใช้ในการกําหนด
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ 
เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่ง
สังคมไทยยุคปัจจุบัน............................................................... 

 
 
 

.… 

 
 
 

.… 

 
 
 

.… 

 
 
 

.… 

 
 
 

.… 

 

3 
 

ความเหมาะสมของการกําหนดขั้นตอนของรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ 
เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบท 
แห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน 
3.1 ขั้นท่ี 1 การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน.................................. 
3.2 ขั้นท่ี 2 การพัฒนานวัตกรรมการสอน................................ 
3.3 ขั้นท่ี 3 การทดลองใช้ในชั้นเรียน....................................... 
3.4 ขั้นท่ี 4 การประเมินผลและปรับปรุง................................. 

 
 
 
 

.… 

.… 

.… 

.… 

 
 
 
 

.… 

.… 

.… 

.… 

 
 
 
 

.… 

.… 

.… 

.… 

 
 
 
 

.… 

.… 

.… 

.… 

 
 
 
 

.… 

.… 

.… 

.… 
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ข้อท่ี รายการประเมิน 
เกณฑ์ระดับน้าํหนักความ

คิดเหน็ เหตุผล
เพิ่มเติม 

5 4 3 2 1 
4 
 

ความสอดคล้องของขั้นตอนต่างๆ ของรูปแบบการจัด 
การเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ 
เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่ง
สังคมไทยยุคปัจจุบัน 
4.1 ขั้นที่ 1 การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน.................................. 
4.2 ขั้นที่ 2 การพัฒนานวัตกรรมการสอน........................ 
4.3 ขั้นที่ 3 การทดลองใช้ในช้ันเรียน............................... 
4.4 ขั้นที่ 4 การประเมินผลและปรับปรุง.......................... 
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5 
 

ความเหมาะสมของการวางแผนและกําหนดแนวการจัด 
การเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ 
เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทแห่ง
สังคมไทยยุคปัจจุบัน 
5.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร่างกายมนุษย์............................. 
5.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ร่างกายสัตว์................................ 
5.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม.............. 
5.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สารในชีวิตประจําวัน.................. 
5.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วงจรไฟฟ้า.................................. 
5.6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ปรากฏการณ์ของโลกและ 
      เทคโนโลยีอวกาศ....................................................... 
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6 
 

ความเหมาะสมขององค์ประกอบการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการตามแนวพุทธเพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน 
6.1 หน่วยการเรียน/ช่ือแผน............................................... 
6.2 ระยะเวลา...................................................................... 
6.3 สาระสําคญั................................................................... 
6.4 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง................................................. 
6.5 จุดประสงค์การเรียนรู้................................................... 
6.6 สาระการเรียนรู้............................................................. 
6.7 กิจกรรมการเรียนรู้........................................................ 
6.8 สื่อและแหล่งเรียนรู้...................................................... 
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ข้อท่ี รายการประเมิน 

เกณฑ์ระดับน้าํหนักความ
คิดเหน็ 

เหตุผล
เพิ่มเติม 

5 4 3 2 1 
 6.9 การวัดและประเมินผล.................................................. 

6.10ใบความรู/้ใบกิจกรรมต่างๆ.......................................... 
6.11 บันทึกการสอนของครู.............................................. 
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7 
 

ความเหมาะสมของการกําหนดวิธีดําเนินการในขั้นตอน 
การพัฒนานวัตกรรมรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
แบบบูรณาการตามแนวพุทธเพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน 
ดังน้ี 
7.1 ศึกษาหลักสูตร วิเคราะห์หลักสูตร จัดหมวดหมู่
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบการจัดการเรียนการสอน.. 
7.2 พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ แผนการ
จัดการเรียนรู้ กิจกรรมประกอบการเรียนการสอน สื่อ 
การวัดและประเมินผล....................................................... 
7.3 ตรวจสอบรูปแบบการจัดการเรียนการสอนฯ.............. 
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8 ความเหมาะสมของการกําหนดขั้นการปฏิบัติกิจกรรม      
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ 
เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบท
แห่งสังคมไทยยุคปัจจุบันในห้องเรียน 
8.1 ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างศรัทธา  
8.2 ขั้นที่ 2 ขั้นสังเกต   
8.3 ขั้นที่ 3 ขั้นสัมผสั  
8.4 ขั้นที่ 4 ขั้นสํารวจ   
8.5 ขั้นที่ 5 ขั้นสืบค้น   
8.6 ขั้นที่ 6 ขั้นสั่งสมปัญญา และลงข้อสรุป  
8.7 ขั้นที่ 7 ขั้นประเมินผล และประยุกต์ใช้ 
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ข้อท่ี รายการประเมิน 
เกณฑ์ระดับน้าํหนักความ

คิดเหน็ 
เหตุผล
เพิ่มเติม 

5 4 3 2 1 
9 ความเหมาะสมของการกําหนดวิธีดําเนินการในขั้นตอน

การประเมินผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการตามแนวพุทธเพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน 
9.1 การประเมินผลด้านกายภาวนา................................... 
9.2 การประเมินผลด้านศีลภาวนา..................................... 
9.3 การประเมินผลด้านจิตตภาวนา.................................. 
9.4 การประเมินผลด้านปัญญาภาวนา............................... 
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ข้อเสนอแนะ 
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
 
 

ลงช่ือ.................................................................. 
                                                                 (................................................................) 

                                              ผู้ประเมิน 
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                    แบบสังเกตพฤติกรรมการเรยีนด้านกาย (กายภาวนา) 
สําหรบัการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ 

เพื่อสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบนั 

รหัส 

พฤติกรรมการเรียนด้านกาย (กายภาวนา) ที่พึงประสงค์ 

รวม
ทั้งหมด 

ระดับ
คุณภาพ 

ดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม
ระหว่างการ

ปฏิบัติกิจกรรม 

ใช้และเก็บ
อุปกรณ์การ
เรียนได้อย่าง
เหมาะสม 

ใช้ประสาท
สัมผสั ทั้ง 5   
ในการสังเกต
และปฏิบัติ
กิจกรรมได้

อย่างเหมาะสม 

ดูแลรักษา
ความสะอาด
ร่างกายและ    
แต่งกาย

เหมาะสมกับ
การปฏิบัติ
กิจกรรม 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 12  
1                   
2                   
3                   
4                   
5                   
6                   
7                   
8                   
9                   
10                   
11                   
12                   
13                   
14                   
15                   
16                   
17                   
18                   
19                   
20                   
21                   
22                   
23                   
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รหัส 

พฤติกรรมการเรียนด้านกาย (กายภาวนา) ที่พึงประสงค์ 

รวม
ทั้งหมด 

ระดับ
คุณภาพ 

ดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม
ระหว่างการ

ปฏิบัติ
กิจกรรม 

ใช้และเก็บ
อุปกรณ์การ
เรียนได้อย่าง
เหมาะสม 

ใช้ประสาท
สัมผสั ทั้ง 5   
ในการสังเกต
และปฏิบัติ
กิจกรรมได้

อย่างเหมาะสม 

ดูแลรักษา
ความสะอาด
ร่างกายและ   
แต่งกาย

เหมาะสมกับ
การปฏิบัติ
กิจกรรม 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 12  
24                   
25                   
26                   
27                   
28                   
29                   
30                   
31                   
32                   
33                   
34                   
35                   
36                   
37                   
38                   
39                   
40                   
41                   
42                   
รวม

ทั้งหมด 
      

ค่าเฉลี่ย       
ระดับ

คุณภาพ 
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ระดับคณุภาพ 
 3 หมายถึง  ดีมาก 
 2 หมายถึง  ดี 
 1 หมายถึง  พอใช้ 
 0 หมายถึง  ปรับปรุง 

 
ข้อคิดเห็นของผู้สังเกต 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 

 
                                          ลงช่ือ......................................................... : ผู้สังเกตพฤติกรรม 

                                               ครั้งที่........ วันที่......................................... 
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                   คําอธิบาย 
วิธีการสังเกตพฤติกรรมการเรียนด้านกาย (กายภาวนา) 

นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที ่6 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 

คําชี้แจง:   แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนด้านกาย (กายภาวนา) ฉบับน้ี เป็นแบบสังเกต
พฤติกรรมของนักเรียนในการเรียนตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนว
พุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน ขณะ
ปฏิบัติกิจกรรมในการพัฒนาด้านความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่เป็นกายภาพ หรือวัตถุ   
ประกอบด้วย พฤติกรรมการเรียนด้านกายท่ีพึงประสงค์ ได้แก่ 

 1. ดูแลรักษาสิง่แวดล้อมระหว่างการปฏิบัติกิจกรรม 
 2. ใช้และเก็บอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 
 3. ใช้ประสาทสัมผสั ทั้ง 5 ในการสังเกตและปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม 
              4. ดูแลรักษาความสะอาดร่างกายและแต่งกายเหมาะสมกับการปฏิบัติ

กิจกรรม 
คําอธบิายพฤติกรรมการเรยีนด้านกาย (กายภาวนา) 

พฤติกรรมการประเมิน คําอธบิายลักษณะพฤติกรรม 
1. ดูแลรักษาสิง่แวดล้อม
ระหว่างการปฏิบัติกิจกรรม 

ในระหว่างการปฏิบัติกิจกรรม ผู้เรียนไมท่ําลายสิ่งแวดล้อม 
เช่น ไม่เด็ดใบไม้ ไม่ทิ้งเศษวัสดุเหลือใช้ลงบนพ้ืน ทําความ
สะอาดอุปกรณ์ และ/หรือสถานที่ในการจัดกิจกรรมทุกคร้ัง 

2. ใช้และเก็บอุปกรณ์การ
เรียนได้อย่างเหมาะสม 

ในระหว่างการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาต่างๆ 
ผู้เรียนสามารถใช้อุปกรณ์การเรียน การทดลองได้เหมาะสม
กับกิจกรรมทีป่ฏิบัติ และเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติกิจกรรม
แล้ว ผู้เรียนจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์เข้าที่อย่างเรียบร้อย  

3. ใช้ประสาทสัมผสั ทั้ง 5 
ในการสังเกตและปฏิบัติ
กิจกรรมได้อย่างเหมาะสม 

ในระหว่างการปฏิบัติกิจกรรม ผู้เรียนใช้ตา หู จมกู ลิ้น กาย
สัมผสั ในการสงัเกตการทดลอง และการปฏิบัติกิจกรรมได้
อย่างเหมาะสม เช่น ไม่ทดสอบกลิ่นโดยการใช้จมูกดม
โดยตรง ควรใช้มือในการปัดกลิ่นผ่านจมูก เป็นต้น 

4. ดูแลรักษาความสะอาด
ร่างกายและแต่งกาย
เหมาะสมกับการปฏิบัติ
กิจกรรม 
 

ในระหว่างการทํากิจกรรมการเรียนรู้ ผู้เรียนแต่งกาย
เรียบร้อยเหมาะสมกับการเรียน ได้แก่ 
4.1 ในขณะปฏิบัติกิจกรรมในห้องเรียนแต่งกายสะอาด
เรียบร้อย 
4.2 ในขณะปฏิบัติกิจกรรมนอกห้องเรียนนักเรียนใส่หมวก 
หรือกางร่มขณะปฏิบัติกิจกรรมที่มีแสงแดดจดั หรือฝนตก 
4.3 ในขณะเลกิกิจกรรม ต้องทําความสะอาดร่างกาย เช่น 
ล้างมือ ล้างหน้า และทาํให้ร่างกายสะอาดสดช่ืน พร้อมที่
จะเรียนต่อไป  
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                   คําอธิบาย 

วิธีการสังเกตพฤติกรรมการเรียนด้านกาย (กายภาวนา) 
สําหรับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ 

เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน 
พฤติกรรมการ

ประเมิน 
ระดับคะแนน 

น้ําหนัก 
0 1 2 3 

1. ดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม
ระหว่างการ
ปฏิบัติกิจกรรม 

ในระหว่างการ
ปฏิบัติกิจกรรม 
ผู้เรียนทําลาย
สิ่งแวดล้อม 
เช่น เด็ดใบไม้ 
ทิ้งเศษวัสดุ
เหลือใช้ลงบน
พ้ืน ไม่ทําความ
สะอาดอุปกรณ์ 
และไม่ทําความ
สะอาดสถานที่
ในการจัด
กิจกรรมทุกครัง้ 

ในระหว่างการ
ปฏิบัติกิจกรรม 
ผู้เรียนทําลาย
สิ่งแวดล้อมเปน็
บางครั้ง เช่น 
เด็ดใบไม้ ทิ้ง
เศษวัสดุเหลือใช้
ลงบนพ้ืน ทํา
ความสะอาด
อุปกรณ์ทุกครัง้ 
แต่ไม่ทําความ
สะอาดสถานที่
ในการจัด
กิจกรรม         

ในระหว่างการ
ปฏิบัติกิจกรรม 
ผู้เรียนไม่
ทําลาย
สิ่งแวดล้อม 
เช่น ไม่เด็ดใบไม้ 
ไม่ทิ้งเศษวัสดุ
เหลือใช้ลงบน
พ้ืน ทําความ
สะอาดอปุกรณ์
ทุกครั้ง และ
สถานทีใ่นการ
จัดกิจกรรม      
เป็นบางคร้ัง 
 

ในระหว่างการ
ปฏิบัติกิจกรรม 
ผู้เรียนไม่
ทําลาย
สิ่งแวดล้อม 
เช่น ไม่เด็ดใบไม้ 
ไม่ทิ้งเศษวัสดุ
เหลือใช้ลงบน
พ้ืน ทําความ
สะอาดอปุกรณ์ 
และสถานท่ีใน
การจัดกิจกรรม
ทุกครั้ง 
 

3 

2. ใช้และเก็บ
อุปกรณ์ได้
อย่างเหมาะสม 

ในระหว่างการ
ปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรู้ 
ผู้เรียนไม่
สามารถใช้
อุปกรณ์การ
ทดลองได้อย่าง
เหมาะสมกับ
กิจกรรมที่
ปฏิบัติ  และ
เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติกิจกรรม
แล้ว ผู้เรียนไม่
จัดเก็บวัสดุ

ในระหว่างการ
ปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรู้ 
ผู้เรียนสามารถ
ใช้อุปกรณ์การ
ทดลองบางชิน้
ได้เหมาะสมกับ
กิจกรรมที่
ปฏิบัติ แต่เมื่อ
เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติกิจกรรม
แล้ว ผู้เรียนไม่
จัดเก็บวัสดุ
อุปกรณ์การ

ในระหว่างการ
ปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรู้
ผู้เรียนสามารถ
ใช้อุปกรณ์การ
เรียนทุกชิ้นได้
เหมาะสมกับ
กิจกรรมที่
ปฏิบัติ  และ
เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติกิจกรรม
แล้ว ผู้เรียน
จัดเก็บวัสดุ
อุปกรณ์การ

ในระหว่างการ
ปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรู้ 
ผู้เรียนสามารถ
ใช้อุปกรณ์การ
เรียนได้
เหมาะสมกับ
กิจกรรมที่
ปฏิบัติ  และ
เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติกิจกรรม
แล้ว ผู้เรียน
จัดเก็บวัสดุ
อุปกรณ์การ

3 
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อุปกรณ์การ
เรียนเข้าท่ีอย่าง
เรียบร้อย 

เรียนเข้าท่ีอย่าง
เรียบร้อย 

เรียนเข้าท่ีแต่
ไม่เรียบร้อย 

เรียนเข้าท่ีอย่าง
เรียบร้อย 

3. ใช้ประสาท
สัมผสั ทั้ง 5 
ในการสังเกต
และปฏิบัติ
กิจกรรมได้
อย่างเหมาะสม 

ในระหว่างการ
ปฏิบัติกิจกรรม 
ผู้เรียนไม่ใช้ตา 
หู จมูก ลิ้น 
กายสัมผสั ใน
การสังเกตการ
ปฏิบัติกิจกรรม
ได้อย่างไม่
เหมาะสม 

ในระหว่างการ
ปฏิบัติกิจกรรม 
ผู้เรียนใช้ตา ห ู
จมูก ลิ้น กาย
สัมผสั ในการ
สังเกตการ
ปฏิบัติกิจกรรม
ได้อย่าง
เหมาะสม เช่น 
ไม่ทดสอบกลิน่
โดยการใช้จมูก
ดมโดยตรง มี
การใช้มือในการ
ปัดกลิ่นผ่าน
จมูก เป็นต้น 

ในระหว่างการ
ปฏิบัติกิจกรรม 
ผู้เรียนใช้ตา ห ู
จมูก ลิ้น กาย
สัมผสั ในการ
สังเกตการ
ปฏิบัติกิจกรรม
ได้อย่าง
เหมาะสมเกือบ
ทุกครั้ง  

ในระหว่างการ
ปฏิบัติกิจกรรม 
ผู้เรียนใช้ตา ห ู
จมูก ลิ้น กาย
สัมผสั ในการ
สังเกตการ
ปฏิบัติกิจกรรม
ได้อย่าง
เหมาะสมทุก
ครั้ง   

3 

4. ดูแลรักษา
ความสะอาด
ร่างกายและ
แต่งกาย
เหมาะสมกับ
การปฏิบัติ
กิจกรรม 
 

ในระหว่างการ
ทํากิจกรรมการ
เรียนรู้ ผู้เรียน
แต่งกายไม่
เรียบร้อยและไม่
เหมาะสมกับ
การเรียน ได้แก่ 
4.1 ในขณะ
สํารวจนอก
สถานที่ ผู้เรียน
ไม่ใส่หมวกกัน
แดด 
4.2 ในขณะ
ปฏิบัติการ
ทดลอง ผู้เรียน
แต่งกายไม่
เรียบร้อย 
4.3 ในขณะเท

ในระหว่างการ
ทํากิจกรรมการ
เรียนรู้ ผู้เรียน
แต่งกาย
เรียบร้อย
เหมาะสมกับ
การเรียน
บางครั้ง ได้แก่ 
4.1 ในขณะ
สํารวจนอก
สถานที่ ผู้เรียน
ใส่หมวกกันแดด
บางครั้ง 
4.2 ในขณะ
ปฏิบัติการ
ทดลอง ผู้เรียน
แต่งกาย
เรียบร้อย

ในระหว่างการ
ทํากิจกรรมการ
เรียนรู้ ผู้เรียน
แต่งกาย
เรียบร้อย
เหมาะสมกับ
การเรียนเกือบ
ทุกครั้ง ได้แก่ 
4.1 ในขณะ
สํารวจนอก
สถานที่ ผู้เรียน
ใส่หมวกกันแดด
เกือบทุกครัง้ 
4.2 ในขณะ
ปฏิบัติการ
ทดลอง ผู้เรียน
แต่งกาย
เรียบร้อยเกือบ

ในระหว่างการ
ทํากิจกรรมการ
เรียนรู้ ผู้เรียน
แต่งกาย
เรียบร้อย
เหมาะสมกับ
การเรียนทุก
ครั้ง ได้แก่ 
4.1 ในขณะ
สํารวจนอก
สถานที่ ผู้เรียน
ใส่หมวกกันแดด 
ทุกครั้ง 
4.2 ในขณะ
ปฏิบัติการ
ทดลอง ผู้เรียน
แต่งกาย
เรียบร้อยทุก

3 
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สารเคมีนักเรียน
ไม่ระมัดระวัง 
เช่น ไม่ใส่
แว่นตาป้องกัน
สารเข้าตา 
 

บางครั้ง 
4.3 ในขณะเท
สารเคมี 
นักเรียน
ระมัดระวัง เช่น
ใส่แว่นตา
ป้องกันสารเข้า
ตาบางครั้ง 

ทุกครั้ง 
4.3 ในขณะเท
สารเคมี 
นักเรียน
ระมัดระวัง เช่น
ใส่แว่นตา
ป้องกันสารเข้า
ตาเกือบทุกครัง้ 

ครั้ง 
4.3 ในขณะเท
สารเคมี 
นักเรียน
ระมัดระวัง เช่น
ใส่แว่นตา
ป้องกันสารเข้า
ตาทุกครั้ง 

ระดับคณุภาพ 
การประเมินพฤติกรรมการเรียนด้านกาย (กายภาวนา) 

คะแนน 10-12   เท่ากับ           3 หมายถึง  ดีมาก    
คะแนน 7-9       เท่ากับ            2 หมายถึง  ดี 
คะแนน 4-6       เท่ากับ           1 หมายถึง  พอใช้ 
คะแนน  0-3      เท่ากับ           0 หมายถึง  ปรับปรุง 

 
วิธีการสังเกต บันทึก และประเมินพฤติกรรมการเรียนดา้นกาย (กายภาวนา) 

1. ให้ผู้สังเกต สังเกตพฤติกรรมขณะที่นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนตามรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน 

2.     การสังเกตพฤติกรรมการเรียนด้านกาย (กายภาวนา) ในครั้งน้ี ถ้าสังเกตเห็นว่าผู้เรียน
แสดงพฤติกรรมใดก็ตามท่ีกําหนดไว้ในแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนด้านกาย (กาย
ภาวนา) ให้บันทึกระดับคะแนนลงในตารางการสังเกตพฤติกรรมการเรียนด้านกาย (กาย
ภาวนา) ให้ตรงกับความเป็นจริง 

3.     เมื่อสังเกตพฤติกรรมเสรจ็สิ้นในแต่ละครั้ง ให้ผูส้ังเกตรวมคะแนนการเกิดพฤติกรรม
การเรียนด้านกาย (กายภาวนา) และประเมินพฤติกรรมของการเกิดพฤติกรรมตามความ
เป็นจริง 

4.     ให้ผู้สังเกตเขียนความคิดเห็นของผู้สังเกตทุกครั้งในการสังเกตพฤติกรรมการเรียน
ด้านกาย (กายภาวนา) ในช่องความคิดเห็นของผู้สังเกต 

 
ประเมินผลรวมคะแนนการสังเกตพฤติกรรมการเรียนดา้นกาย (กายภาวนา) 

1. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนด้านกาย (กายภาวนา) ฉบับน้ี แบ่งเป็น พฤติกรรมการ
เรียนด้านกายท่ีพึงประสงค์ ประกอยด้วย 4 พฤติกรรมย่อย 

2. การรวมคะแนนการสังเกตพฤติกรรมการเรียนด้านกาย (กายภาวนา) ให้ผู้สังเกตปฏิบัติ
ดังน้ี 
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2.2  ให้ผู้สังเกตรวมคะแนนพฤติกรรมการเรียนด้านกาย (กายภาวนา) ที่สังเกตได้ของ  
แต่ละบุคคลของส่วนที่เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ บันทึกไว้ในช่องรวมทางขวามือของ
พฤติกรรมแต่ละส่วน 
2.2  ให้ผู้สังเกตรวมคะแนนพฤติกรรมการเรียนด้านกาย (กายภาวนา) ที่สังเกตได้
ทั้งหมดของช้ันเรียน ทั้งท่ีเป็นพฤติกรรมย่อย และผลรวมของพฤติกรรมการเรียนด้าน
กาย (กายภาวนา) ทั้งหมด บันทึกไว้ในช่องรวมท้ังหมดทางด้านล่างของแบบสังเกต
พฤติกรรม 

3. หาค่าเฉลี่ย และประเมินระดับคุณภาพ 
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                     แบบสังเกตพฤติกรรมการเรยีนทักษะทางสงัคม (ศลีภาวนา) 
สําหรับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ 

เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน 

รหัส 

พฤติกรรมการเรียนทักษะทางสังคม (ศลีภาวนา) ที่พึงประสงค์ 

รวม
ทั้งหมด 

ระดับ
คุณภาพ 

ทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ใช้กาย วาจา ได้
อย่างสร้างสรรค์ 

มีวินัย และความ
รับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 

ปฏิบัติกิจกรรมเสร็จ
ทันตามเวลาที่

กําหนด 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 9  
1               
2               
3               
4               
5               
6               
7               
8               
9               
10               
11               
12               
13               
14               
15               
16               
17               
18               
19               
20               
21               
22               
23               
24               
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รหัส 

พฤติกรรมการเรียนทักษะทางสังคม (ศลีภาวนา) ที่พึงประสงค์ 

รวม
ทั้งหมด 

ระดับ
คุณภาพ 

ทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ใช้กาย วาจา ได้
อย่างสร้างสรรค์ 

มีวินัย และความ
รับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 

ปฏิบัติกิจกรรมเสร็จ
ทันตามเวลาที่

กําหนด 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 9  
25               
26               
27               
28               
29               
30               
31               
32               
33               
34               
35               
36               
37               
38               
39               
40               
41               
42               
รวม

ทั้งหมด 
     

ค่าเฉลี่ย      
ระดับ

คุณภาพ 
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 ระดับคณุภาพ 
 3 หมายถึง  ดีมาก 
 2 หมายถึง  ดี 
 1 หมายถึง  พอใช้ 
 0 หมายถึง  ปรับปรุง 

 
ข้อคิดเห็นของผู้สังเกต 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
 

 
ลงช่ือ......................................................... : ผู้สังเกตพฤติกรรม 

                                                   ครั้งที่........ วันที่......................................... 
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                   คําอธิบาย 
วิธีการสังเกตพฤติกรรมการเรียนทักษะทางสังคม (ศีลภาวนา) 

สําหรับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ 
เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน 

 
คําชี้แจง: แบบสังเกตพฤติกรรมทักษะทางสังคม (ศีลภาวนา) ฉบับน้ี เป็นแบบสังเกตพฤติกรรม
ของนักเรียนในการเรียนสําหรับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือ
สะท้อนแนวคดิปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจบัุนขณะปฏิบัติ
กิจกรรมในการพัฒนาพฤติกรรมความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคม ซึ่งวัดได้จากแบบสังเกต
ทักษะทางสังคม (ศลีภาวนา) ประกอบด้วย ทักษะทางสังคมที่พึงประสงค์ ได้แก่ 

                1. ทํางานร่วมกับผู้อ่ืน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันใช้กาย วาจา ได้อย่างสร้างสรรค์ 
  2. มีวินัย และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
  3. ปฏิบัติกิจกรรมเสร็จทันตามเวลาที่กําหนด 

 
คําอธบิายพฤติกรรมทักษะทางสงัคม (ศลีภาวนา) 

พฤติกรรม คําอธบิายลักษณะพฤติกรรม 
1. ทํางานร่วมกับผู้อ่ืน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ใช้กาย วาจา ได้อย่างสร้างสรรค์ 

ในระหว่างการทํากิจกรรมการเรียนรู้ ทุกคน
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ 
รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ไม่พูดแทรก
ขณะที่ผู้อ่ืนกําลังพูด ถ้าต้องการแสดงความ
คิดเห็นให้ยกมอืก่อนและพูดเมื่อได้รับ
อนุญาต 

2. มีวินัย และความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

ในระหว่างการทํากิจกรรมการเรียนรู้ ผู้เรียน
ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ข้อตกลง และ
ปฏิบัติกิจกรรมตามท่ีได้รับมอบหมาย มีการ
กําหนดภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานกลุ่ม
ให้กับสมาชิก มีการวางแผนการปฏิบัติ
กิจกรรม กําหนดขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม 
ปฏิบัติกิจกรรมตามข้ันตอนที่เหมาะสม มี
การปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย ข้อตกลงของ
ห้องและส่วนรวม 

3. ปฏิบัติกิจกรรมเสร็จทันตามเวลาที่
กําหนด 

ในระหว่างการทํากิจกรรมการเรียนรู้ ผู้เรียน
ปฏิบัติกิจกรรมเสร็จทันตามเวลาที่กําหนด 
พร้อมทั้งส่งงานภายในเวลาที่กําหนด เข้า
เรียนตรงเวลา และเลิกเรียนตรงเวลา  
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                    คําอธิบาย 
วิธีการสังเกตพฤติกรรมการเรียนทักษะทางสังคม (ศีลภาวนา) 

สําหรับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ 
เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน 

พฤติกรรม
การประเมิน 

ระดับคะแนน 
น้ําหนัก 

0 1 2 3 
1. ทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืน 
ช่วยเหลือ
เก้ือกูลกันใช้
กาย วาจา 
ได้อย่าง
สร้างสรรค์ 

ในระหว่าง
การทํา
กิจกรรมการ
เรียนรู้ 
ผู้เรียนไม่มี
ส่วนร่วมใน
การปฏิบัติ
กิจกรรมการ
เรียนรู้ พูด
แทรกขณะที่
ผู้อ่ืนกําลังพูด 
ถ้าต้องการ
แสดงความ
คิดเห็น ไม่ยก
มือก่อนและ
พูดเมื่อได้รับ
อนุญาต 
 

ในระหว่าง
การทํา
กิจกรรมการ
เรียนรู้ 
บางครั้ง 
ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการ
ปฏิบัติ
กิจกรรมการ
เรียนรู้
บางครั้ง        
รับฟังความ
คิดเห็นของ
ผู้อ่ืนบางครั้ง 
ไม่พูดแทรก
ขณะที่ผู้อ่ืน
กําลังพูด
บางครั้ง        
ถ้าต้องการ
แสดงความ
คิดเห็น ยก
มือบางครั้ง
ก่อนและพูด
เมื่อได้รับ
อนุญาต 

ในระหว่าง
การทํา
กิจกรรมการ
เรียนรู้ เกือบ
ทุกครั้ง 
ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการ
ปฏิบัติ
กิจกรรมการ
เรียนรู้เกือบ
ทุกครั้ง         
รับฟังความ
คิดเห็นของ
ผู้อ่ืนเกือบทุก
ครั้ง ไม่พูด
แทรกขณะที่
ผู้อ่ืนกําลังพูด
เกือบทุกครัง้
ถ้าต้องการ
แสดงความ
คิดเห็นเกือบ
ทุกครั้ง ยก
มือก่อนและ
พูดเมื่อได้รับ
อนุญาต 

ในระหว่าง
การทํา
กิจกรรมการ
เรียนรู้ ทุก
ครั้ง ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมใน
การปฏิบัติ
กิจกรรมการ
เรียนรู้ทุก
ครั้ง  
รับฟังความ
คิดเห็นของ
ผู้อ่ืนทุกครั้ง    
ไม่พูดแทรก
ขณะที่ผู้อ่ืน
กําลังพูด ถ้า
ต้องการ
แสดงความ
คิดเห็นทุก
ครั้ง        
ยกมือก่อน
และพูดเมื่อ
ได้รับ
อนุญาต 

3 

2. มีวินัย 
และความ
รับผิดชอบใน
การปฏิบัติ
หน้าที่ที่ได้รับ

ในระหว่าง
การทํา
กิจกรรมการ
เรียนรู้ 
ผู้เรียนไม่

ในระหว่าง
การทํา
กิจกรรมการ
เรียนรู้ 
ผู้เรียนปฏิบัติ

ในระหว่าง
การทํา
กิจกรรมการ
เรียนรู้ 
ผู้เรียนปฏิบัติ

ในระหว่าง
การทํา
กิจกรรมการ
เรียนรู้ 
ผู้เรียนปฏิบัติ

3 
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มอบหมาย ปฏิบัติตน

ตามกฎ 
ระเบียบ 
ข้อตกลง 
และไม่ปฏิบัติ
กิจกรรม
ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 
ไม่มีการ
กําหนด
ภาระหน้าที่
ในการ
ปฏิบัติงาน
กลุ่มให้กับ
สมาชิก ไม่มี
การวาง
แผนการ
ปฏิบัติ
กิจกรรม 
กําหนด
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติ
กิจกรรม ไม่
ปฏิบัติ
กิจกรรมตาม
ขั้นตอนที่
เหมาะสม 
ไม่มีการ
ปฏิบัติตน
ตามระเบียบ
วินัย 
ข้อตกลงของ
ห้องและ
ส่วนรวม 

ตนตามกฎ 
ระเบียบ 
ข้อตกลง 
และปฏิบัติ
กิจกรรม
ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย
บางครั้ง มี
การกําหนด
ภาระหน้าที่
ในการ
ปฏิบัติงาน
กลุ่มให้กับ
สมาชิก
บางครั้ง มี
การวาง
แผนการ
ปฏิบัติ
กิจกรรม 
กําหนด
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติ
กิจกรรม 
ปฏิบัติ
กิจกรรม
บางครั้ง ตาม
ขั้นตอนที่
เหมาะสม 
มีการปฏิบัติ
ตนตาม
ระเบียบวินัย 
ข้อตกลงของ
ห้องและ
ส่วนรวม
บางครั้ง 
 

ตนตามกฎ 
ระเบียบ 
ข้อตกลง 
และปฏิบัติ
กิจกรรม
ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย
เกือบทุกครัง้ 
มีการกําหนด
ภาระหน้าที่
ในการ
ปฏิบัติงาน
กลุ่มให้กับ
สมาชิกเกือบ
ทุกครั้ง มีการ
วางแผนการ
ปฏิบัติ
กิจกรรม 
กําหนด
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติ
กิจกรรม 
ปฏิบัติ
กิจกรรม
เกือบทุกครัง้ 
ตามข้ันตอนที่
เหมาะสม 
มีการปฏิบัติ
ตนตาม
ระเบียบวินัย 
ข้อตกลงของ
ห้องและ
ส่วนรวม
เกือบทุกครัง้ 

ตนตามกฎ 
ระเบียบ 
ข้อตกลง 
และปฏิบัติ
กิจกรรม
ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย
ทุกครั้ง   มี
การกําหนด
ภาระ หน้าที่
ในการ
ปฏิบัติงาน
กลุ่มให้กับ
สมาชิกทุก
ครั้ง มีการ
วางแผนการ
ปฏิบัติ
กิจกรรม 
กําหนด
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติ
กิจกรรม 
ปฏิบัติ
กิจกรรมทุก
ครั้ง ตาม
ขั้นตอนที่
เหมาะสม 
มีการปฏิบัติ
ตนตาม
ระเบียบวินัย 
ข้อตกลงของ
ห้องและ
ส่วนรวมทุก
ครั้ง 
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3. ปฏิบัติ
กิจกรรม
เสร็จทันตาม
เวลาที่
กําหนด 

ในระหว่าง
การทํา
กิจกรรมการ
เรียนรู้ 
ผู้เรียนปฏิบัติ
กิจกรรมไม่
เสร็จทันตาม
เวลาที่
กําหนด 
พร้อมทั้งไม่
ส่งงานภายใน
เวลาที่
กําหนด ไม่
เข้าเรียนตรง
เวลา และเลิก
เรียนไม่ตรง
เวลา  
 

ในระหว่าง
การทํา
กิจกรรมการ
เรียนรู้ 
ผู้เรียนปฏิบัติ
กิจกรรมเสร็จ
ทันตามเวลา
ที่กําหนด
บางครั้ง 
พร้อมทั้งส่ง
งานภายใน
เวลาที่
กําหนด
บางครั้ง 
เข้าเรียนตรง
เวลา และเลิก
เรียนตรง
เวลาบางครัง้ 
 

ในระหว่าง
การทํา
กิจกรรมการ
เรียนรู้ 
ผู้เรียนปฏิบัติ
กิจกรรมเสร็จ
ทันตามเวลา
ที่กําหนด
เกือบทุกครัง้ 
พร้อมทั้งส่ง
งานภายใน
เวลาที่
กําหนดเกือบ
ทุกครั้ง เข้า
เรียนตรง
เวลา และเลิก
เรียนตรง
เวลาเกือบทุก
ครั้ง 
 

ในระหว่าง
การทํา
กิจกรรมการ
เรียนรู้ 
ผู้เรียนปฏิบัติ
กิจกรรม
เสร็จทันตาม
เวลาที่
กําหนดทุก
ครั้ง พร้อม
ทั้งส่งงาน
ภายในเวลา
ที่กําหนดทุก
ครั้ง 
เข้าเรียนตรง
เวลา และ
เลิกเรียนตรง
เวลาทุกครั้ง 
 

3 

 
ระดับคณุภาพ 
การประเมินพฤติกรรมการเรียนทักษะทางสงัคม (ศลีภาวนา) 
        คะแนน 8-9                 หมายถึง            ดีมาก 
        คะแนน 6-7                  หมายถึง            ดี 
        คะแนน 4-5                  หมายถึง            พอใช้ 
        คะแนน  0-3                 หมายถึง            ปรับปรุง 
 
วิธีการสังเกต บันทึก และประเมินพฤติกรรมการเรียนทกัษะทางสังคม (ศีลภาวนา) 

1. ให้ผู้สังเกต สังเกตพฤติกรรมขณะที่นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนสําหรับการจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน 

2. การสังเกตพฤติกรรมการเรียนทักษะทางสังคม (ศลีภาวนา) ในครั้งน้ี ถ้าสงัเกตเห็นว่า
ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมใดก็ตามที่กําหนดไว้ในแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนทักษะทาง
สังคม (ศีลภาวนา)  ให้บันทึกระดับคะแนนลงในตารางการสังเกตพฤติกรรมการเรียน
ทักษะทางสังคม (ศลีภาวนา)  ให้ตรงกับความเป็นจริง 
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3. เมื่อสังเกตพฤติกรรมเสร็จสิน้ในแต่ละครั้ง ให้ผู้สังเกตรวมคะแนนการเกิดพฤติกรรมการ
เรียนทักษะทางสังคม (ศลีภาวนา) และประเมินพฤติกรรมของการเกิดพฤติกรรมตาม
ความเป็นจริง 

4. ให้ผู้สังเกตเขียนความคิดเห็นของผู้สังเกตทุกครั้งในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนทักษะ
ทางสังคม (ศลีภาวนา) ในช่องความคิดเห็นของผู้สังเกต 

 
ประเมินผลรวมคะแนนการสังเกตพฤติกรรมการเรียนทกัษะทางสังคม (ศีลภาวนา) 

1. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนทักษะทางสังคม (ศลีภาวนา) ฉบับน้ี แบ่งเป็นพฤติกรรม
การเรียนทักษะทางสังคมท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วย 3 พฤติกรรมย่อย 

2. การรวมคะแนนการสังเกตพฤติกรรมการเรียนทักษะทางสงัคม (ศลีภาวนา) ใหผู้้สังเกต
ปฏิบัติดังนี้ 
2.1 ให้ผูส้ังเกตรวมคะแนนพฤติกรรมการเรียนทักษะทางสงัคม (ศลีภาวนา) ที่สังเกตได้
ของแต่ละบุคคลของส่วน ที่เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ บันทึกไว้ในช่องรวมทางขวามือ
ของพฤติกรรมแต่ละส่วน 
2.2 ให้ผูส้ังเกตรวมคะแนนพฤติกรรมการเรียนทักษะทางสงัคม (ศลีภาวนา) ที่สังเกตได้
ทั้งหมด ของช้ันเรียน ทั้งท่ีเป็นพฤติกรรมย่อย และผลรวมของพฤติกรรมการเรียน
ทักษะทางสังคม (ศลีภาวนา)ทั้งหมดบันทึกไว้ในช่องรวมท้ังหมดทางด้านล่างของแบบ
สังเกตพฤติกรรม 

3. หาค่าเฉลี่ย และประเมินระดับคุณภาพ 
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                   แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนด้านจิตใจ (จิตตภาวนา) 
สําหรับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ 

เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน 

รหั
ส 

พฤติกรรมการเรียนด้านจิตใจ (จิตตภาวนา) ที่พึงประสงค์ 

รวม
ทั้งหมด 

ระดับ
คุณภาพ 

(คุณภาพจิต) 
มีนํ้าใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
แบ่งปันสิ่งของให้กับ

ผู้อ่ืน 

(สมรรถภาพจิต) 
มีความเพียร พยายาม  

มีเหตุมีผล และ
กระตือรือร้น       

ในการปฏิบัติกิจกรรม 

(สุขภาพจิต) 
ร่าเริงแจ่มใส และ    
อารมณ์ดี สงบสุข

เสมอ 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 9  
1               
2               
3               
4               
5               
6               
7               
8               
9               
10               
11               
12               
13               
14               
15               
16               
17               
18               
19               
20               
21               
22               
23               
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รหัส 

พฤติกรรมการเรียนด้านจิตใจ (จิตตภาวนา) ที่พึงประสงค์ 

รวม
ทั้งหมด 

ระดับ
คุณภาพ 

(คุณภาพจิต) 
มีนํ้าใจ 

เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
แบ่งปันสิ่งของให้กับ

ผู้อ่ืน 

(สมรรถภาพจิต) 
มีความเพียร 
พยายาม         

มีเหตุมีผล และ
กระตือรือร้น      
ในการปฏิบัติ

กิจกรรม 

(สุขภาพจิต) 
ร่าเริงแจ่มใส และ   
อารมณ์ดี สงบสุข

เสมอ 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 9  
24               
25               
26               
27               
28               
29               
30               
311               
32               
33               
34               
35               
36               
37               
38               
39               
40               
41               
42               
รวม

ทั้งหมด 
     

ค่าเฉลี่ย      
ระดับ

คุณภาพ 
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 ระดับคณุภาพ 
 3 หมายถึง  ดีมาก 
 2 หมายถึง  ดี 
 1 หมายถึง  พอใช้ 
 0 หมายถึง  ปรับปรุง 

 
ข้อคิดเห็นของผู้สังเกต 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
 

 
ลงช่ือ......................................................... : ผู้สังเกตพฤติกรรม 

                                                    ครั้งที่........ วันที่..................................................... 
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                   คําอธิบายวิธีการสังเกตพฤติกรรมการเรียนด้านจิตใจ (จิตตภาวนา) 
สําหรับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ 

เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน 

คําชี้แจง: แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนด้านจิตใจ (จิตตภาวนา) ฉบับน้ี เป็นแบบสังเกต
พฤติกรรมของ นักเรียนในการเรียนสําหรับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนว
พุทธเพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบันขณะ
ปฏิบัติกิจกรรมในการพัฒนาด้านจิตใจที่อาศัยสมาธิเป็นตัวแกนในการฝกึ และมีบทบาท
ออกมาทางเจตจํานง ประกอบด้วย พฤติกรรมการเรียนด้านจิตใจ ที่พึงประสงค์ ได้แก่ 

1. มีนํ้าใจ เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ แบ่งปันสิ่งของให้กับผู้อ่ืน  
2. มีความเพียรพยายาม มีเหตุมีผล และกระตือรือร้นในการปฏิบัติกิจกรรม 
3. ร่าเริงแจ่มใส อารมณ์ดีเสมอ 

คําอธบิายพฤติกรรมการเรยีนด้านจิตใจ (จิตตภาวนา) 
พฤติกรรมการประเมิน คําอธบิายลักษณะพฤติกรรม 

1. มีนํ้าใจ เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ แบ่งปัน
สิ่งของให้กับผูอ่ื้น 

ในระหว่างการทํากิจกรรมการเรียนรู้ ผู้เรียน
ช่วยเหลืองานของกลุ่ม มีการอภิปราย แนะนํา 
ทําความเข้าใจสมาชิกภายในกลุ่มในเรื่อง
เก่ียวกับกิจกรรมการทดลอง การจดบันทึก
ข้อมูล การนําเสนอข้อมูล พรอ้มทั้งแบ่งปัน
สิ่งของซึ่งกันและกันทั้งภายในกลุ่ม หรือระหว่าง
กลุ่ม ไม่แย่งกันหยิบอุปกรณ์ ไม่หยิบอุปกรณ์
เกินความจําเป็นที่ต้องใช้ รู้จักความประมาณ 
และความพอเพียง 

2. มีความเพียรพยายาม มีเหตุมีผล 
และกระตือรือร้นในการปฏิบัติกิจกรรม 

ในระหว่างการทํากิจกรรมการเรียนรู้ ผู้เรียนมี
ความกระตือรือร้น มุ่งมั่น และต้ังใจทํางาน และ
เรียนรู้ ไม่เหมอ่ลอย ขณะปฏิบัติกิจกรรมการ
เรียนรู้  อดทนในการรอคอยผลการทดลองหรือ
ผลการปฏิบัติกิจกรรม ขยันหมั่นเพียรในการ
เรียน การศึกษาค้นคว้า   การสํารวจตรวจสอบ 
และทํางานเสร็จสมบูรณ์ตามข้อตกลง ไม่ย่อท้อ
ต่อการเรียนและการทํางาน 

3. ร่าเริงแจ่มใส และอารมณ์ดี สงบสุข
เสมอ 

ในระหว่างการทํากิจกรรมการเรียนรู ้ผูเ้รียนรา่เริง
แจ่มใส ไม่แสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสม แสดงความช่ืน
ชมต่อผู้ทีป่ฏิบัติกิจกรรม ที่ดี โดยการปรบมือ หรือ
กล่าวแสดงความยินดีเมื่อเห็นเพ่ือนปฏิบัติกิจกรรม
ได้ดี หรือรูจ้ักชมเชย ช่ืนชมผู้อ่ืนอย่างจริงใจ  
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                   คําอธิบายวิธีการสังเกตพฤติกรรมการเรียนด้านจิตใจ (จิตตภาวนา) 
สําหรับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ 

เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน 

พฤติกรรม
การ

ประเมิน 

ระดับคะแนน 
น้ําหนัก 0 1 2 3 

1. มีนํ้าใจ 
เอ้ือเฟ้ือ เผื่อ
แผ่ แบ่งปัน
สิ่งของให้กับ
ผู้อ่ืน 

ในระหว่างการ
ทํากิจกรรม
การเรียนรู้ 
ผู้เรียนไม่
ช่วยเหลืองาน
ของกลุ่ม ไม่มี
การอภิปราย 
แนะนํา   ไม่
ทําความ
เข้าใจสมาชิก
ภายในกลุ่มใน
เร่ืองเก่ียวกับ
กิจกรรมการ
ทดลอง การ
จดบันทึก
ข้อมูล การ
นําเสนอข้อมูล 
พร้อมทั้งไม่
แบ่งปันสิ่งของ
ซึ่งกันและกัน
ทั้งภายในกลุ่ม 
หรือระหว่าง
กลุ่ม แย่งกัน
หยิบอุปกรณ์ 
หยิบอุปกรณ์
เกินความ
จําเป็นที่ต้อง
ใช้ ไม่รู้จัก

ในระหว่าง
การทํา
กิจกรรมการ
เรียนรู้ ผู้เรียน
ช่วยเหลืองาน
ของกลุ่ม
บางครั้ง มี
การอภิปราย 
แนะนํา ทํา
ความเข้าใจ
สมาชิกภายใน
กลุ่มในเรื่อง
เก่ียวกับ
กิจกรรมการ
ทดลอง
บางครั้ง       
มีการจด
บันทึกข้อมูล 
การนําเสนอ
ข้อมูล พร้อม
ทั้งแบ่งปัน
สิ่งของซึ่งกัน
และกันทั้ง
ภายในกลุ่ม 
หรือระหว่าง
กลุ่มบางครั้ง 
ไม่แย่งกัน
หยิบอุปกรณ์ 

ในระหว่าง
การทํา
กิจกรรมการ
เรียนรู้ ผู้เรียน
ช่วยเหลืองาน
ของกลุ่มเกือบ
ทุกครั้ง       
มีการ
อภิปราย 
แนะนํา ทํา
ความเข้าใจ
สมาชิกภายใน
กลุ่มในเรื่อง
เก่ียวกับ
กิจกรรมการ
ทดลองเกือบ
ทุกครั้ง มีการ
จดบันทึก
ข้อมูล  การ
นําเสนอ
ข้อมูล พร้อม
ทั้งแบ่งปัน
สิ่งของซึ่งกัน
และกันทั้ง
ภายในกลุ่ม 
หรือระหว่าง
กลุ่มเกือบทุก
ครั้ง ไม่แย่ง

ในระหว่าง
การทํา
กิจกรรมการ
เรียนรู้ ผู้เรียน
ช่วยเหลืองาน
ของกลุ่มทุก
ครั้ง มีการ
อภิปราย 
แนะนํา ทํา
ความเข้าใจ
สมาชิกภายใน
กลุ่มในเรื่อง
เก่ียวกับ
กิจกรรมการ
ทดลองทุก
ครั้ง มีการจด
บันทึกข้อมูล 
การนําเสนอ
ข้อมูล พร้อม
ทั้งแบ่งปัน
สิ่งของซึ่งกัน
และกันทั้ง
ภายในกลุ่ม 
หรือระหว่าง
กลุ่ม ทุกครั้ง  
ไม่แย่งกัน
หยิบอุปกรณ์  
ไม่หยิบ

3 
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ความประมาณ
และไม่ความ
พอเพียง 
 

ไม่หยิบ
อุปกรณ์เกิน
ความจําเป็นที่
ต้องใช้
บางครั้ง รู้จัก
ความ
ประมาณ 
และความ
พอเพียง
บางครั้ง 

กันหยิบ
อุปกรณ์ ไม่
หยิบอุปกรณ์
เกินความ
จําเป็นที่ต้อง
ใช้เกือบทุก
ครั้ง รู้จัก
ความ
ประมาณ 
และความ
พอเพียงเกือบ
ทุกครั้ง 

อุปกรณ์เกิน
ความจําเป็นที ่
ต้องใช้ทุกครั้ง 
รู้จักความ
ประมาณ      
และความ
พอเพียงทุก
ครั้ง 

2. มีความ
เพียร
พยายาม มี
เหตุมีผล 
และ
กระตือรือร้น
ในการ
ปฏิบัติ
กิจกรรม 

ในระหว่างการ
ทํากิจกรรมการ
เรียนรู้ ผู้เรียน
ไม่มีความ
กระตือรือร้น 
ไม่มุ่งม่ัน และ
ไม่ต้ังใจทํางาน 
และเรียนรู้ 
เหม่อลอย 
ขณะปฏิบัติ
กิจกรรมการ
เรียนรู้  ไม่
อดทนในการ
รอคอยผลการ
ทดลองหรือผล
การปฏิบัติ
กิจกรรม ไม่
ขยันหม่ันเพียร
ในการเรียน 
การศึกษา
ค้นคว้า ไม่มี
การสํารวจ
ตรวจสอบ และ
ทํางานไม่เสร็จ

ในระหว่างการ
ทํากิจกรรม
การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความ
กระตือรือร้น 
มุ่งมั่น และ
ต้ังใจทํางาน 
และเรียนรู้ 
บางครั้ง         
ไม่เหม่อลอย 
ขณะปฏิบัติ
กิจกรรมการ
เรียนรู้บางครั้ง 
อดทนในการ
รอคอยผลการ
ทดลองหรือผล
การปฏิบัติ
กิจกรรม 
บางครั้ง 
ขยันหมั่นเพียร
ในการเรียน 
การศึกษา
ค้นคว้า การ
สํารวจ

ในระหว่างการ
ทํากิจกรรม
การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความ
กระตือรือร้น 
มุ่งมั่น และ
ต้ังใจทํางาน 
และเรียนรู้
เกือบทุกครั้ง   
ไม่เหม่อลอย 
ขณะปฏิบัติ
กิจกรรมการ
เรียนรู้  เกือบ
ทุกครั้ง อดทน
ในการรอคอย
ผลการทดลอง
หรือผลการ
ปฏิบัติ
กิจกรรม เกือบ
ทุกครั้ง
ขยันหมั่นเพียร
ในการเรียน 
การศึกษา
ค้นคว้า การ

ในระหว่างการ
ทํากิจกรรม
การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความ
กระตือรือร้น 
มุ่งมั่น และ
ต้ังใจทํางาน 
และเรียนรู้ทุก
ครั้ง ไม่เหม่อ
ลอย ขณะ
ปฏิบัติ
กิจกรรมการ
เรียนรู้ทุกครั้ง  
อดทนในการ
รอคอยผลการ
ทดลองหรือผล
การปฏิบัติ
กิจกรรมทุก
ครั้ง 
ขยันหมั่นเพียร
ในการเรียน 
การศึกษา
ค้นคว้า การ
สํารวจ

3 
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สมบูรณ์ตาม
ข้อตกลง ย่อ
ท้อต่อการเรียน
และไม่ทํางาน 
 

ตรวจสอบ 
และทํางาน
เสร็จสมบูรณ์
ตามข้อตกลง
บางครั้ง ไม่ย่อ
ท้อต่อการ
เรียนและการ
ทํางาน
บางครั้ง 

สํารวจ
ตรวจสอบ 
และทํางาน
เสร็จสมบูรณ์
ตามข้อตกลง
เกือบทุกครั้ง 
ไม่ย่อท้อต่อ
การเรียนและ
การทํางาน
เกือบทุกครั้ง 

ตรวจสอบ 
และทํางาน
เสร็จสมบูรณ์
ตามข้อตกลง
ทุกครั้ง ไม่ย่อ
ท้อต่อการ
เรียนและการ
ทํางานทุกครั้ง 

3. ร่าเริง
แจ่มใส และ
อารมณ์ดี 
สงบสุขเสมอ 

ในระหว่างการ
ทํากิจกรรมการ
เรียนรู้ ผู้เรียน
ไม่ร่าเริง
แจ่มใส แสดง
กิริยาที่ไม่
เหมาะสม ไม่
แสดงความช่ืน
ชมต่อผู้ที่
ปฏิบัติกิจกรรม
ที่ดี โดยไม่
ปรบมือ 
หรือไม่กล่าว
แสดงความ
ยินดีเมื่อเห็น
เพ่ือนปฏิบัติ
กิจกรรมได้ดี 
หรือไม่รู้จัก
ชมเชย ช่ืนชม
ผู้อ่ืนอย่าง
จริงใจ 

กิจกรรมการ
เรียนรู้ ผู้เรียน
ร่าเริงแจ่มใส
บางคร้ัง มีการ
แสดงกิริยาที่
ไม่เหมาะสม 
บางครั้ง แสดง
ความช่ืนชมต่อ
ผู้ที่ปฏิบัติ
กิจกรรมที่ดี 
บางครั้ง โดย
การปรบมือ 
หรือกล่าว
แสดงความ
ยินดีเมื่อเห็น
เพ่ือนปฏิบัติ
กิจกรรมได้ดี 
หรือรู้จัก
ชมเชย ช่ืนชม
ผู้อ่ืนอย่าง
จริงใจ 

กิจกรรมการ
เรียนรู้ ผู้เรียน
ร่าเริงแจ่มใส 
เกือบทุกครั้ง 
ไม่แสดงกิริยา
ที่ไม่เหมาะสม  
เกือบทุกครั้ง  
แสดงความช่ืน
ชมต่อผู้ที่
ปฏิบัติ
กิจกรรมที่ดี
เกือบทุกครั้ง 
โดยการ
ปรบมือ หรือ
กล่าวแสดง
ความยินดีเมื่อ
เห็นเพ่ือน
ปฏิบัติ
กิจกรรมได้ดี 
หรือรู้จัก
ชมเชย ช่ืนชม
ผู้อ่ืนอย่าง
จริงใจ 

ในระหว่างการ
ทํากิจกรรม
การเรียนรู้ 
ผู้เรียนร่าเริง
แจ่มใสทุกครั้ง 
ไม่แสดงกิริยา
ที่ไม่เหมาะสม 
ทุกครั้ง แสดง
ความช่ืนชมต่อ
ผู้ที่ปฏิบัติ
กิจกรรมที่ดี 
ทุกครั้ง โดย
การปรบมือ 
หรือกล่าว
แสดงความ
ยินดีเมื่อเห็น
เพ่ือนปฏิบัติ
กิจกรรมได้ดี 
หรือรู้จัก
ชมเชย ช่ืนชม
ผู้อ่ืนอย่าง
จริงใจ 
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ระดับคณุภาพ 
การประเมินพฤติกรรมการเรียนด้านจิตใจ (จิตตภาวนา) 
        คะแนน 8-9                 หมายถึง            ดีมาก 
        คะแนน 6-7                  หมายถึง            ดี 
        คะแนน 4-5                  หมายถึง            พอใช้ 
        คะแนน  0-3                 หมายถึง            ปรับปรุง 
 
วิธีการสังเกต บันทึก และประเมินพฤติกรรมการเรียนดา้นจิตใจ (จิตตภาวนา) 

1. ให้ผู้สังเกต สังเกตพฤติกรรมขณะที่นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนสําหรับการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบันการสังเกตพฤติกรรมการเรียน
ด้านจิตใจ (จิตตภาวนา) ในครั้งนี้ ถ้าสังเกตเห็นว่าผู้เรียนแสดงพฤติกรรมใดก็ตามท่ี
กําหนดไว้ในแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนด้านจิตใจ (จิตตภาวนา) ให้บันทึกระดับ
คะแนนลงในตารางการสังเกตพฤติกรรมการเรียนด้านจิตใจ (จิตตภาวนา) ให้ตรงกับ
ความเป็นจริง 

2. เมื่อสังเกตพฤติกรรมเสร็จสิน้ในแต่ละครั้ง ให้ผู้สังเกตรวมคะแนนการเกิดพฤติกรรม
การเรียนด้านจิตใจ (จิตตภาวนา) และประเมินพฤติกรรมของการเกิดพฤติกรรมตาม
ความเป็นจริง 

3. ให้ผู้สังเกตเขียนความคิดเห็นของผู้สังเกตทุกครั้งในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนด้าน
จิตใจ (จิตตภาวนา) ในช่องความคิดเห็นของผู้สังเกต 

 
การประเมินผลรวมคะแนนการสังเกตพฤติกรรมการเรยีนด้านจิตใจ (จิตตภาวนา) 

1. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนด้านจิตใจ (จติตภาวนา) ฉบับน้ี แบ่งเป็น พฤติกรรม
การเรียนด้านจิตใจที่พึงประสงค์ ซึ่งแต่ละส่วนจะมีกิจกรรมย่อยๆส่วนละ 3 
พฤติกรรม 

2. การรวมคะแนนการสังเกตพฤติกรรมการเรียนด้านจิตใจ (จิตตภาวนา) ให้ผู้สังเกต
ปฏิบัติดังนี้ 

2.1 ให้ผู้สังเกตรวมคะแนนพฤติกรรมการเรียนด้านจิตใจ (จิตตภาวนา) ที่สังเกต
ได้ของแต่ละบุคคลของส่วน ที่เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ บันทึกไว้ในช่อง
รวมทางซ้ายมอืของพฤติกรรมแต่ละส่วน 

2.2 ให้ผู้สังเกตรวมคะแนนพฤติกรรมการเรียนด้านจิตใจ (จิตตภาวนา) ที่สังเกต
ได้ทั้งหมดของช้ันเรียน ทั้งท่ีเป็นพฤติกรรมย่อย และผลรวมของพฤติกรรม
การเรียนด้านจิตใจ (จิตตภาวนา) ทั้งหมด บันทึกไว้ในช่องรวมท้ังหมด
ทางด้านล่างของแบบสังเกตพฤติกรรม 

3. หาค่าเฉลี่ย และประเมินระดับคุณภาพ 
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                     แบบบันทกึการเรียนรู้ของผู้เรียน 
                สําหรบัการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ 

เพื่อสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบนั 

ชื่อ-สกุล............................................................................................. เลขที่....................................  
เรื่องท่ีเรียน........................................................................................ วันที่..................................... 
 
1. สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้ในวันนี้ 
  ...................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 
2. กิจกรรมท่ีฉันชอบมากที่สุดคือ.................................................................................................. 
เพราะ............................................................................................................................................ 
 
3. ปัญหาท่ีฉันพบระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
 
4. สิ่งที่ฉันต้องการให้คุณครูช่วยเหลือ 
  ...................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 
5. สิ่งที่ฉันอยากให้มีการปรับปรุงแก้ไขในการสอนวันนี้ 
........................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................... 
 
6. สิ่งที่เป็นความในใจที่ฉันต้องการบอกให้คุณครูรับรู้ 
 ....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................... 
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แบบบันทึกการสอนของคร ู
สําหรบัการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ 

เพื่อสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบนั 
เรื่องท่ีสอน....................................................... วันที่สอน................................... 

 
1. พัฒนาการทางกายของผู้เรียน (กายภาวนา/Physical Development) 

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

2. พัฒนาการทางสงัคมของผู้เรียน (ศลีภาวนา/Social Development) 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

3. พัฒนาการทางอารมณ์ของผู้เรียน (จิตตภาวนา/Emotional Development) 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

4. พัฒนาการทางปัญญาของผู้เรียน (ปญัญาภาวนา/Wisdom Development) 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

5. สิ่งที่ประทับใจที่ได้รับในวันนี ้
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

6. ปัญหา อุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ในวันนี ้
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

7. ความคิดเหน็อ่ืนๆ ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ       
เพื่อสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบนั  เพื่อ
ปรับปรุงแผนในหัวข้อต่อไป 

……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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                    แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียน 
เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ 

เพื่อสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบนั 
 
คําชี้แจง: แบบสอบถามฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
 

1. เพ่ือรวบรวมความคิดเห็นของนักเรียนเก่ียวกับความเหมาะสมของการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคดิปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุค
ปัจจุบันซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสทิธิภาพย่ิงข้ึน  

2. ครูขอความร่วมมือจากนักเรยีนให้แสดงความคิดเห็น โดยใส่เคร่ืองหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความ
คิดเห็นของนักเรียนให้มากทีสุ่ด 

          3.  ในการประเมินการจัดการเรียนการสอน ตามแนววิถีพุทธ ครูจะแจก   
              แบบสอบถามความคิดเห็นให้นักเรียนก่อนเร่ิมหน่วยการเรียน และจะเก็บ 
               แบบสอบถามคืน หลังจากเสรจ็สิ้นการเรียนการสอนในหน่วยน้ันๆ แล้ว 

  4.  ในขณะเรียนหน่วยหน่ึงๆ นักเรียนสามารถประเมินการจัดการเรียนการสอน 
       แบบบูรณาการตามแนวพุทธเพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
       ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบันของครูผู้สอนเป็นระยะๆ ตามความคิดเห็นของ 
       นักเรียน 

           5. ความคิดเห็นของนักเรียนคร้ังน้ี ไม่มีผลต่อคะแนนของนักเรียนทั้งสิ้น 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ......... เรื่อง ..................................................................................ครั้งที่........ 

 รายการประเมิน 
ระดับความคดิเห็น 

ดีมาก ดี พอใช ้ ควรปรบัปรงุ 
1. ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนการสอน 
     1.1 การจัดเรียงลําดับกิจกรรม....................................... 
     1.2 ระดับความยากง่ายของกิจกรรม............................. 
     1.3 ปริมาณของกิจกรรมที่จัดในช้ันเรียน....................... 
     1.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม............................. 
2. ความเหมาะสมของขั้นตอนการเรียนการสอน 
     2.1 การนําเข้าสู่บทเรียน................................................ 
     2.2 ลําดับข้ันตอนการสอนเหมาะสมกับเน้ือหาและเวลา 
     2.3 การอธิบายและการยกตัวอย่างของผู้สอนทําให้ผูเ้รียน
เกิดความเข้าใจได้ดี................................................... 
     2.4 การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม. 
     2.5 การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย.................... 
     2.6 การใช้การประเมินผลอย่างหลากหลาย มีการสังเกต    
           การซกัถาม การทดสอบ และการตรวจผลงาน......... 
     2.7 การตรวจงานของผู้สอน มีการเสนอแนะสิ่งที่เป็น 
            ประโยชน์ในการปรับปรุงงานของผู้เรียน................. 
3. ผลท่ีผูเ้รียนได้รับจากการเรียน 
     3.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืน............. 
     3.2 ผู้เรียนสามารถอธิบายข้ันตอนการเรียนรู้ของตนเอง... 
     3.3 ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติด้วย 
           ตนเอง...................................................................... 
    3.4 ผู้เรียนมีพัฒนาการทางกาย อารมณ์ สังคม ปัญญาที่ดี 

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

ความคิดเหน็เพิ่มเติม  
................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................  
                                                            ลงช่ือ   .................................................................                
                     (.....................................................................) 
                                                                             นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  
                                                                                         ผู้ประเมิน 
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ภาคผนวก ค 
คู่มือการใชรู้ปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ 

เพื่อสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบนั 
และตัวอย่างแผนการจัดการเรียนการสอนฯ 
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คู่มือ 
การใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ 

เพ่ือสะทอ้นแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแหง่สังคมไทยยุคปัจจุบัน 
 

  
 
 

 
 

จัดทําโดย 
 

นายกิตติชัย  สุธาสิโนบล 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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คํานํา 
 

คู่มือการใช้การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบันจัดทําขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางให้กบัครูผู้สอนและผู้สนใจ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบันให้กับนักเรียน เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ใน 4 
ด้าน ได้แก่ พัฒนาการทางกาย (กายภาวนา) พัฒนาการทักษะทางสังคม (ศลีภาวนา) พัฒนาการทางจิตใจ 
(จิตตภาวนา) และพัฒนาการทางปัญญา (ปัญญาภาวนา) 

            
            สาระสําคัญของคู่มอืการใช้การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อน
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบันน้ี ประกอบด้วย ส่วนประกอบ 3 
ตอน ดังน้ี 
 
           ตอนท่ี 1 ความเช่ือพ้ืนฐาน หลักการของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ 
เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน จุดมุ่งหมายการจัดการ
เรียนการสอน 
           ตอนท่ี 2 แผนการเรียนรู้ 
           ตอนที่ 3 เอกสารสาํหรับผู้เรียน 
 
           ผู้วิจัยหวังว่า คู่มือใช้การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน ฉบับน้ี จะเป็นแนวทางแก่ผู้สนใจในการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง ในบริบท
แห่งสังคมไทยยุคปัจจุบันให้กบัผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 
 
 
 

กิตติชัย  สุธาสิโนบล 
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คําแนะนําสําหรับผูส้อน 
 
 
           คู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน หมายถึง เอกสารประกอบการใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     
ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบันซึ่งประกอบด้วย 
 
    ตอนท่ี 1 การแนะนํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ         
เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน ได้แก่ คํานํา ความเช่ือ
พ้ืนฐาน การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน จุดมุ่งหมายการจัดการเรียน การสอน 
  ตอนท่ี 2 การแนะนําตัวอย่างแผนการเรียนรู้ ซึ่งกําหนดองค์ประกอบของแผนการเรียนรู้ 
ได้แก่ ผังวิเคราะห์เน้ือหากลุ่มสาระการเรียนรู้ ช่ือหน่วยการเรียน ช่ือแผน ระดับช้ัน ระยะเวลาที่ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน สาระสําคัญ  สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมกระบวนการเรียนการ
สอน สื่อและแหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง บทบาทครูและนักเรียนจากการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  ตามแนววิถีพุทธ 
  ตอนท่ี 3 เอกสารสําหรับผู้เรียน ได้แก่ ใบกิจกรรม ใบความรู้ และแบบทดสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เพ่ือนครูทุกท่านต้องปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัดนะครับ 
เพ่ือความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตาม
แนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคดิปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบท

แห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน ..เร่ิมได้เลยครับ 
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ตอนที่ 1 
 

การแนะนํา 
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ  

เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ในบริบทแห่งสงัคมไทยยุคปัจจุบัน 
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ความเช่ือพื้นฐาน 

 
ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อน

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบันครั้งน้ี ผู้วิจัยมีความเช่ือว่า ใน
การจัดการศึกษาน้ันมีสองแบบคือ การศึกษาแบบตามสนองสังคมกับการศึกษาแบบนําทางสังคม 
การศึกษาที่แท้น้ันต้องเป็นการศึกษาที่นําทางสังคม ไม่ใช่การศึกษาที่ตามสนองสังคม ซึ่งปัจจุบันน้ี 
การศึกษาเป็นไปในลักษณะการตามสนองสังคมมาก ซึ่งผู้วิจัยคิดว่า ไม่ใช่เน้ือแท้ของการศึกษาท่ีควร
จะเป็นในบริบทของสังคมไทย 

ดังน้ันการศึกษาท่ีแท้จึงเป็นความเช่ือพ้ืนฐานของผู้วิจัยว่า ไม่ใช่เป็นเพียงการศึกษาเพื่อ
ตามสนองสังคมเท่าน้ัน แต่การศึกษาที่แท้จริงน้ันควรจะเป็นตัวการพัฒนาสังคม เป็นตัวแก้ไข
ปรับเปลี่ยนกระบวนการพัฒนาสังคม และเป็นผู้นําทางให้แก่สังคม ซึ่งปัจจุบันสิ่งที่ครอบงําสังคมก็
คือและเทคโนโลยี ที่มุ่งเน้นแต่เพียงการเอาชนะธรรมชาติ เบียดเบียน เอารัดเอาเปรียบ แข่งขันซึ่ง
กันและกัน ทําให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย แต่ยังมีอีกสิ่งหน่ึงที่มักถูกหลงลืมไป สิ่งน้ันก็คือ 
พระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในเชิงจิตใจ ที่ช่วยแก้ปัญหาของระบบการแข่งขัน การเอารัด
เอาเปรียบซึ่งกันและกัน สามารถพัฒนาคนให้มีความสามารถในการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน 
เกื้อกูลกัน และสมดุล ยังประโยชน์แก่ชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม มิใช่อยู่ในภาวะขัดแย้งกัน ดังที่
เป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบัน 

การพัฒนาการศึกษาที่ถูกต้อง ก็คือจะทําอย่างไรให้พระพุทธศาสนากับมาประสานสัมพันธ์
เก้ือกูลซึ่งกันและกัน อย่างน้อยก็ให้มาควบคุมกัน กล่าวคือ เมื่อและเทคโนโลยีเจริญไป เราก็มี
พระพุทธศาสนาเป็นเคร่ืองควบคุมจิตใจไม่ให้เผลอ ไม่ให้พลาดไป ถ้าหากสองฝ่ายน้ีมาประสาน
เก้ือกูลกันได้ ก็จะเป็นความสําเร็จในการศึกษาและการพัฒนา 

จากความเช่ือพ้ืนฐานดังกล่าวข้างต้น ทําให้ผู้วิจัย สนใจที่จะพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่ง
สังคมไทยยุคปัจจุบันข้ึน เพ่ือให้พุทธศาสนา สามารถบูรณาการเป็นสิ่งเก้ือกูลกัน เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พร้อมด้วยกาย สังคม จิตใจ และปัญญา อย่างแท้จริง  
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รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน 
           รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน  หมายถึง  ลักษณะการจัดการเรียนการสอนที่
จัดขึ้นผ่านสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้ง 8 กลุ่มสาระ  โดยการนําความรู้ความเข้าใจ ในสาระการเรียนรู้
ต่างๆ เข้ามาเช่ือมโยงกับหลักพุทธธรรม และแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบด้วย                    
หลักกัลยาณมิตร พรหมวิหาร4หลักโยนิโสมนสิการ หลักไตรสิกขา และหลักอิทธิบาท4 มาเป็น
แนวทางเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมุ่งศึกษา แก้ปัญหา หรือแสวงหาความรู้อย่างเป็นองค์รวม โดย
ผู้สอนจัดการสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ (ปรโตโฆสะ) ที่เป็นกัลยาณมิตร เอ้ือในการพัฒนา
นักเรียนอย่างรอบด้าน ด้วยวิถีวัฒนธรรมแสวงปัญญา  ทั้งน้ีการพัฒนานักเรียนดังกล่าวจัดผ่าน
ระบบไตรสิกขา ที่นักเรียนได้ศึกษาปฏิบัติ อบรมทั้งศีล (Morality) หรือพฤติกรรม หรือวินัยในการ
ดําเนินชีวิตที่ดีงามสําหรับตนและสังคม สมาธิ (Concentration) หรือด้านการพัฒนาจิตใจที่มีคุณภาพ 
มีสมรรถภาพ มีจิตใจที่ต้ังมั่นเข้มแข็งและสงบสุข  และปัญญา (Wisdom) ที่มีความรู้ที่ถูกต้อง มี
ศักยภาพในการคิด การแก้ปัญหาที่แยบคาย   (โยนิโสมนสิการ) 

 
 

 
 
 
 
 
 

หลักการ ทฤษฎี แนวคิด 
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การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาความสามารถ
ของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ตามประเด็นต่อไปนี้ 

 
      1. กายภาวนา (Physical Development) ของนักเรียน 

     2. ศีลภาวนา (Social Development) ของนักเรียน 
     3. จิตตภาวนา (Emotional Development) ของนักเรียน 
     4. ปัญญาภาวนา (Wisdom Development) ของนักเรียน 

 
นอกจากนี้ ยังมุ่งให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านประสบการณ์ตรงในชีวิตประจําวันอย่างมี

ประสิทธิภาพ เกิดความรู้ความเข้าใจ และทักษะกระบวนการ สามารถมองสิ่งต่างๆ อย่างเป็น
องค์รวม เรียนรู้จากกิจกรรมที่หลากหลาย อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน โดยผู้เรียนเป็นผู้ลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้ อ่ืน 
รับผิดชอบในการทํางาน รักการทํางาน เข้าใจในธรรมชาติตามความเป็นจริง โดยใช้ศีล สมาธิ 
และปัญญา ในการพิจารณาไตร่ตรองด้วยเหตุและผล 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

จุดมุ่งหมายการจัดการเรียนการสอน 
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ตอนที่ 2 
 

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนการสอน 
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ  
เพื่อสะท้อนแนวคดิปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน 

หัวเรื่อง (Theme)  มหัศจรรย์ในตัวฉนั   ชั้นประถมศกึษาปีท่ี 6               
ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ …..…. ชั่วโมง   ผู้สอน: ……………………………………… 

หัวเรื่อง (Theme) 
มหัศจรรย์ในตัวฉัน 

ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 

สังคม/ศาลนา/
วัฒนธรรม 

สุขศึกษา/
พลศึกษา 

ศิลปะ 

การงานฯ ภาษาอังกฤ

เนื้อหา/กิจกรรม 
-ความหมายสมบัติภายในบ้านและการ
ดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน 
-หลักการดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน 
-ประโยชน์ของการดูแลรักษาสมบัติ
ภายในบ้าน 
ง  1.1   ป.6/1   

เนื้อหา/กิจกรรม 
-อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบทกลอนสั้น ๆ 
-เลือก/ระบุประโยค หรอืข้อความสั้น ๆ ตรงตามภาพ 
สัญลักษณ ์หรอืเคร่ืองหมายทีอ่่าน 
-การฟังและอ่านบทสนทนา นิทานง่าย ๆ และเรื่อง
เล่า 
ต. 1.1 ป.6/2, ต 1.1 ป .6/3, ต 1.1 ป.6/4,  
ต 2.1 ป.6/3, ต 4.2 ป.6/1 

เนื้อหา/กิจกรรม  
การหาค่าประมาณ
ใกล้เคียงจํานวนเต็มหมื่น 
ค 1.3 ป.6/1 
ค 6.1 ป.4-6/1 , ป.4-6/2 , 
ป.4-6/3 , ป.4-6/4 , ป.4-
6/5 

เนื้อหา/กิจกรรม  
สุภาษิตสอนหญิง 
ท 5.1 ป. 6/1 
ท 5.1 ป. 6/3 

เนื้อหา/กิจกรรม 
-นาฏยศัพท์ : ลักคอ  หม่เข่า  
ขย่ันเท้า  ป้องหน้า  เท้าฉาก 
ศ 3.1 ป.6/3   

เนื้อหา/กิจกรรม 
-ระบบสืบพันธ์ุเพศชาย 
-การทํางานของระบบ
สืบพันธ์ุ 
-วิธีการดูแลรักษาระบบ
สืบพันธ์ุให้ทํางานตามปกติ 
พ 1.1 ป.6/1 
พ 1.1 ป.6/2 

เนื้อหา/กิจกรรม  
ร่างกายมนษุย์ 
การเจริญเติบโตของมนุษย์ 
กราฟการเจริญเติบโตของ
มนุษย์ 
ว 1.1  ป.6/1   
ว 8.1  ป.6/1,ป.6/2,ป.6/3,
ป.6/4,ป.6/5,ป.6/6ป.6/7,
ป.6/8 

เนื้อหา/กิจกรรม 
-การสวดมนต์ไหว้พระสรรเสริญ
คุณพระรัตนตรัย 
-การแผ่เมตตา 
-การบริหารจิตและเจริญปัญญา   
ส 1.1 ป.6/6   

เนื้อหา/กิจกรรม 
วิธีการและขั้นตอนการศึกษาทาง
ประวัติศาสตร์ 
ส 4.1  ป.6/1 
 

ประวัติศาสต
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หัวเรื่อง (Theme) : มหัศจรรย์ในตัวฉัน 
รายวิชาภาษาไทย  
เรื่อง  สุภาษิตสอนหญิง 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวชีวั้ด 

มาตรฐานการเรียนรู ้
มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็น

คุณค่า และนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
ตัวชี้วัด 
มฐ. ท 5.1 ป. 6/1 แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน 
มฐ. ท 5.1 ป. 6/3 อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านและนําไปประยุกต์ 

ใช้ในชีวิตจริง 
 
2. สาระสาํคญั / ความคิดรวบยอด 
 สุภาษิตสอนหญิงเป็นวรรณคดีคําสอนสําหรับสตรี กล่าวถึงข้อคิดเตือนใจและหลักใน 
การประพฤติตนแก่สตรีในเรือ่งต่าง ๆ ตามมารยาทและประเพณีไทยในยุคสมัยน้ันซึ่งยังใช้ได้ดี 
ถึงปัจจุบัน 
3. สาระการเรยีนรู ้
 สุภาษิตสอนหญิง 
4.  สมรรถนะสําคัญของผูเ้รยีน 

1. ความสามารถในการสื่อสาร  
 2. ความสามารถในการคิด  

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต    

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทํางาน  รักความเป็นไทย  
6. ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง 

1. สืบค้น และอธิบายเก่ียวกับสุภาษิตสอนหญิง 
2. ใช้กระบวนการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการในการเรียนรู ้
3. มีความประพฤติที่ถูกต้อง มีจิตใจที่ดีงาม และมีปัญญาที่เฉยีบแหลมในการเรียนรู้ 
4. นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้  

              (พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมคิุ้มกันที่ดีในตัว มคีวามรู้ และมคีุณธรรม) 
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7. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้ด้าน... 

ลักษณะพฤติกรรมท่ีปรากฏ                     
หลักปรชัญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านศีล/ 
Morality 

(ความประพฤติ) 

1. นักเรียนทําความสะอาดอปุกรณ์และสถานท่ีหลังเสร็จสิ้น
การปฏิบัติกิจกรรม 
2. นักเรียนใช้อุปกรณ์โดยยึดหลักความพอประมาณ            
มีเหตุผลในการใช้ 
3. นักเรียนสังเกตผลการปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างถูกต้อง 
4. นักเรียนแต่งกายได้เหมาะสมกับการปฏิบัติกิจกรรม 
5. นักเรียนรับฟังความคิดเหน็ของผู้อ่ืนและไม่พูดแทรก 
ขณะผู้อ่ืนพูด 
6. นักเรียนกําหนดขัน้ตอนในการปฏิบัติกิจกรรมได้อย่าง
เหมาะสม 
7. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเสร็จทันตามเวลาที่กําหนด 

ความพอประมาณ 
 

ความมีเหตุผล 
 

ความมีภูมิคุ้มกัน 

ด้านสมาธิ/  
Concentration 

(จิตใจ) 

1.  นักเรียนแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อ่ืน  
2. นักเรียนกระตือรือร้นในการเรียน บันทกึผลการปฏิบัติ
กิจกรรมอย่างตรงไปตรงมา 
3. นักเรียนร่าเริงแจ่มใส ไม่แสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสม สงบ
เย็น  

เง่ือนไขคุณธรรม 

ด้านปัญญา/
Wisdom 

(ความรู้ความคดิ 
การปฏิบัติ) 

1. นักเรียนสืบค้น และนําเสนอเรื่องราวเก่ียวกับสุภาษิต        
สอนหญิง 
2. นักเรียนจัดนิทรรศการ แนะนําความรู้ต่างๆ เก่ียวกับ
สุภาษิตสอนหญิง 
3. นักเรียนใช้ทักษะกระบวนการทางภาษาในการแสวงหา
ความรู้ 
4. นักเรียนใช้กระบวนการคดิตามหลักโยนิโสมนสิการ มุ่งสู่
ความคิดเห็นถูกต้อง 

เง่ือนไขความรู้ 

 
8.  ชิ้นงาน / ภาระงาน 
 
 ใบงานเรื่อง ข้อคิดจากวรรณคดีเร่ือง สุภาษิตสอนหญิง 
 ใบงานเรื่อง การนําสุภาษิตสอนหญิงมาเป็นหลักปฏิบัติในสมัยปัจจุบัน 
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9.  การวัดและประเมินผล / ประเด็นประเมินผล 
 

ใบงาน  เร่ือง ข้อคิดจากวรรณคดีเร่ือง สุภาษิตสอนหญิง 
 

      ระดับคะแนน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

4 
(10  คะแนน) 

3 
(9 คะแนน) 

2 
(7-8 คะแนน) 

1 
(5-6 คะแนน) 

อธิบายเกี่ยวกับ
ความรู้หรือข้อคิดท่ี
ได้จากวรรณคดีเรื่อง 
สุภาษิตสอนหญิง
และยกตัวอย่าง
ประกอบ 

อธิบายเกี่ยวกับความรู้
หรือข้อคิดท่ีได้จาก
วรรณคดีเรื่อง สุภาษิต
สอนหญิงและ
ยกตัวอย่างประกอบได้
สัมพันธ์กับหัวข้อท่ี
กําหนดและแตกต่าง
จากท่ีครูยกตัวอย่าง มี
การเชื่อมโยงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์กับ
ตนเองและผู้อ่ืน 

อธิบายเกี่ยวกับความรู้
หรือข้อคิดท่ีได้จาก
วรรณคดีเรื่อง สุภาษิต
สอนหญิงและ
ยกตัวอย่างประกอบได้
สัมพันธ์กับหัวข้อท่ี
กําหนดและแตกต่าง
จากท่ีครูยกตัวอย่าง 
แต่เชื่อมโยงให้เห็น 
เฉพาะตนเอง 

อธิบายเกี่ยวกับ
ความรู้หรือข้อคิดท่ี
ได้จากวรรณคดีเรื่อง
สุภาษิตสอนหญิง
และยกตัวอย่าง
ประกอบได้สัมพันธ์
กับหัวข้อท่ีกําหนด
ตามท่ีครูยกตัวอย่าง 
แต่มีการดัดแปลงให้
แตกต่าง 

อธิบายเกี่ยวกับความรู้
หรือข้อคิดท่ีได้จาก
วรรณคดีเรื่อง สุภาษิต
สอนหญิงและ
ยกตัวอย่างประกอบได้
สัมพันธ์กับหัวข้อท่ี
กําหนดตามท่ีครู
ยกตัวอย่าง 

 
ใบงาน  เรื่อง การนําสุภาษิตสอนหญิงมาเป็นหลักปฏิบัติในสมัยปัจจุบัน 
 

      ระดับคะแนน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

4 
(10  คะแนน) 

3 
(9 คะแนน) 

2 
(7-8 คะแนน) 

1 
(5-6 คะแนน) 

อธิบายและ
ยกตัวอย่างเกี่ยวกับคํา
สอนในสุภาษิตสอน
หญิงท่ีสามารถนํามา
เป็นหลักปฏิบัติใน
สมัยปัจจุบัน 

อธิบายและ
ยกตัวอย่างเกี่ยวกับคํา
สอนในสุภาษิตสอน
หญิงท่ีสามารถนํามา
เป็นหลักปฏิบัติใน
สมัยปัจจุบันได้
สัมพันธ์กับหัวข้อท่ี
กําหนดและแตกต่าง
จากท่ีครูยกตัวอย่าง มี
การเชื่อมโยงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์กับ
ตนเองและผู้อ่ืน 

อธิบายและ
ยกตัวอย่างเกี่ยวกับ
คําสอนในสุภาษิต
สอนหญิงท่ีสามารถ
นํามาเป็นหลักปฏิบัติ
ในสมัยปัจจุบันได้
สัมพันธ์กับหัวข้อท่ี
กําหนดและแตกต่าง
จากท่ีครูยกตัวอย่าง 
แต่เชื่อมโยงให้เห็น
เฉพาะตนเอง 

อธิบายและ
ยกตัวอย่างเกี่ยวกับคํา
สอนในสุภาษิตสอน
หญิงท่ีสามารถนํามา
เป็นหลักปฏิบัติในสมัย
ปัจจุบันได้สัมพันธ์กับ
หัวข้อท่ีกําหนดตามที่
ครูยกตัวอย่าง แต่มี
การดัดแปลงให้
แตกต่าง 

อธิบายและ
ยกตัวอย่างเกี่ยวกับคํา
สอนในสุภาษิตสอน
หญิงท่ีสามารถนํามา
เป็นหลักปฏิบัติในสมัย
ปัจจุบันได้สัมพันธ์กับ
หัวข้อท่ีกําหนดตามที่
ครูยกตัวอย่าง 
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10. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นท่ี 1 ขั้นสรา้งศรัทธาและเสนอปัญหาข้อสงสัย 
1. นักเรียนสวดมนต์เพื่อชาํระจิตให้บรสิุทธิ ์(สวดมนต์เป็นเพลง) ฝึกสมาธิก่อนเรียน 
2. ถามคําถามนักเรียนเพ่ือให้นักเรียนเกิดความตระหนักและศรัทธาต่อการเรียนรู้เร่ืองราว

เก่ียวกับสุภาษิตสอนหญิง 
ขั้นท่ี 2 ขั้นสังเกต  
3. นักเรียนดูภาพและสังเกตภาพผู้หญิงท่ีแต่งกายเรียบร้อยและแต่งกายไม่เรียบร้อย จากน้ัน

สนทนาเกี่ยวกับความเหมาะสมของการแต่งกายของผู้หญิง 
ขั้นท่ี 3 ขั้นสัมผัส  
4. นักเรียนแบ่งกลุ่มสัมผัสบทกลอน โดยการอ่านสุภาษิตสอนหญิงเร่ือง คุณค่าของสตรี 

กิริยามารยาทต่าง ๆ การพูด การรู้จักเก็บออมและความกตัญญูรู้คุณบิดามารดา และการรู้จักรักนวลสงวน
ตัว แล้วแสดง 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อคิดที่ได้และอธิบายโดยยกตัวอย่างประกอบ ออกมานําเสนอผลงาน  

5. ครูอธิบายเพ่ิมเติม และนาํข้อมูลที่ได้จากแต่ละกลุ่มมาสรุปเป็นแผนภาพความคิด 
ขั้นท่ี 4 ขั้นสาํรวจ  
6. นักเรียนสํารวจตรวจสอบเกี่ยวกับสุภาษิตสอนหญิง จากผู้รู้และปราชญ์ชาวบ้านในท้องถิ่น 
ขั้นท่ี 5 ขั้นสบืค้น  
7. นักเรียนสืบค้นความเป็นมาเก่ียวกับสุภาษิตสอนหญิง พร้อมทั้งจดบันทึก 
ขั้นท่ี 6 ขั้นสั่งสมปัญญา และลงข้อสรปุ     
8. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มแสดงบทบาทสมมุติ เร่ือง การรู้จักเก็บออม และความกตัญญูรู้จกัคุณบิดา

มารดา กลุ่มละ 1 เรื่อง แล้วออกมาแสดงทีละกลุ่มโดยครูช่วยสรุปเพ่ิมเติม 
9. นักเรียนและครูร่วมกันสรปุความรู้ข้อคิดที่ได้รับเพ่ือนํามาใช้ในชีวิตประจําวัน 
ขั้นท่ี 7 ขั้นประเมินผลและประยุกต์ใช ้
10. นักเรียนทาํแบบทดสอบ 
11. นักเรียนร่วมกันประเมินผลการเรียนเร่ืองสุภาษิตสอนหญิง และประยุกต์ใช้ความรู้ โดยจดทํา

ป้ายสุภาษิตสอนหญิง ติดไว้ในลานนิทรรศการเพ่ือเป็นเคร่ืองเตือนใจเพ่ือนๆ ในการทํา ความดีงามให้กับ
ตนเองตามวัฒนธรรมไทย 

 
11. สื่อการเรียนการสอน 
 บัตรภาพ  และบัตรคํา 
 กระดาษ A4 
 การแสดงบทบาทสมมุติ 
 ใบงานเรื่อง ข้อคิดจากวรรณคดีเร่ือง สุภาษิตสอนหญิง 
 ใบงานเรื่อง การนําสุภาษิตสอนหญิงมาเป็นหลักปฏิบัติในสมัยปัจจุบัน 
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12.  การวัดผล/ประเมินผล 
 
สิ่งที่ต้องการวัดผลประเมินผล  

ด้าน... 
วิธีการ เครื่องมือ 

กายภาวนา 
(Physical Development) 

ความ
พอประมาณ 
ความมีเหตุผล 

ความมี
ภูมิคุ้มกัน 

การสังเกต
พฤติกรรม 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนด้านกาย  
(กายภาวนา) 

ศีลภาวนา 
(Social Development) 

การสังเกต
พฤติกรรม 

 

แบบประเมินพฤติกรรมทักษะทางสังคม  
(ศีลภาวนา) 

จิตตภาวนา 
(Emotional Development) เง่ือนไขคุณธรรม 

การสังเกต
พฤติกรรม 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนด้าน
จิตใจ 
(จิตตภาวนา) 

 
 

ปัญญาภาวนา 
(Wisdom Development) เง่ือนไขความรู้ การตรวจผลงาน 

ผลงานนักเรียนด้านปัญญา (ปัญญา
ภาวนา) ได้แก่  
 ใบงานเรื่อง ข้อคิดจากวรรณคดีเร่ือง 

สุภาษิตสอนหญิง 
 ใบงานเรื่อง การนําสุภาษิตสอนหญิง

มาเป็นหลักปฏิบัติในสมัยปัจจบัุน 
 

 
13. บันทึกหลงัสอน  
 (1)  ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และความมีภูมิคุ้มกันที่นักเรียนได้รับ 

.............................................................................................................................................. 
(2)  เง่ือนไขคณุธรรมที่นักเรยีนได้รับ 
.............................................................................................................................................. 
(3) เง่ือนไขความรู้ที่นักเรียนได้รับ 
.............................................................................................................................................. 
(4) ปัญหา อุปสรรค์ และพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 
.............................................................................................................................................. 
(6)  ปัญหาที่ทาํการศึกษาและพัฒนาผู้เรียน (วิจัยในช้ันเรยีน) 
.............................................................................................................................................. 

           ลงช่ือ..............................................................       
              ตําแหน่ง............................................................: ผู้บันทึก 
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แบบทดสอบ 

 
คําชี้แจง : ให้นักเรียนเลือกหมายเลขหน้าข้อความทางขวามือเติมในช่องว่างหน้าขอ้ความ 
ทางซ้ายมือทีมี่ใจความสัมพันธ์กัน (ข้อละ 1 คะแนน) 
 

_____ 
อย่านุ่งผ้าพกใหญ่ใต้สะดือ 
เขาจะลือว่าเล่นไม่เห็นควร 

1. ความกตัญญูรู้คุณ 
2. การพูด 
3. การแต่งกาย 
4. การทํางาน 
5. การใช้จ่าย 
6. การเดิน 
7. การค้าขาย 
8. การเก็บออม 
9. ผลแห่งการ 
ทําความดี 
10. คณุค่าของสตรี 
ในวัยสาว 

_____ 
เมื่อพ่อแม่แก่เฒ่าชรากาล 
จงเลี้ยงท่านอย่าให้อดระหดใจ 

_____ 
ไม่ควรซื้อก็อย่าไปพิไรซื้อ 
ให้เป็นมื้อเป็นคราวทั้งคาวหวาน 

_____ 
เป็นมนุษย์สุดนิยมเพียงลมปาก 
จะได้ยากโหยหิวเพราะชิวหา 

_____ 
เป็นสาวแส้แร่รวยสวยสะอาด 
ก็หมายมาดเหมือนมณีอันมีคา่ 

_____ 
มีสลึงพึงประจบให้ครบบาท 
อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์ 

_____ 
อย่าไกวแขนสุดแขนเขาห้ามปราม 
เสง่ียมงามสงวนไว้แต่ในท ี

_____ 
ถ้าแม้นทําสิ่งใดให้ตลอด 
อย่าทิ้งทอดเที่ยวไปไม่เป็นผล 

_____ 
ถ้าเราดีมีจิตอุปถัมภ์   กศุลล้าํเลิศเท่าภูเขาหลวง 
จะปรากฏยศย่ิงสิ่งทั้งปวง   กว่าจะล่วงลุถึงซึ่งพิมาน 

_____ 
แม้จะเรียนวิชาทางค้าขาย   อย่าปากร้ายพูดจาอัชฌาสัย 
จึงซื้อง่ายขายดีมีกําไร   ด้วยเขาไม่เคืองจิตระอิดระอา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลย  แบบทดสอบ 
1.    3 2.   1 3.    5 4.   2 5.   10   6.    8 7.   6 8.    4 9.    9 10.  7 
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หัวเรื่อง (Theme) 
สร้างสรรค ์

สิ่งดีในครอบครัว 

ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 

สังคม/ศาลนา/
วัฒนธรรม 

สุขศึกษา/
พลศึกษา 

ศิลปะ 

การงานฯ ภาษาอังกฤษ 

เนื้อหา/กิจกรรม 
-หลักการจัดอาหารให้
สมาชกิในครอบครัว 
-การจัดอาหารให้สมาชิกใน
ครอบครัว 
ง  1.1   ป.6/2   

เนื้อหา/กิจกรรม 
-เลือก/ระบุประโยค หรือข้อความส้ัน ๆ ตรงตาม
ภาพ สัญลักษณ์ หรือเคร่ืองหมายที่อ่าน 
-การฟังและอ่านบทสนทนา นิทานง่าย ๆ และ
เร่ืองเล่า 
-การพูดและเขยีนเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว 
ต 1.1 ป.6/3, ต 1.1 ป.6/4, ต 2.1 ป.6/3 

เนื้อหา/กิจกรรม  
-สมบัติการสลบัที่และการ
เปลี่ยนหมู่ของการบวก  
-การบวกและการลบจํานวน
นับ 
ค 1.2 ป.6/2 
ค 1.4 ป.6/1 
ค 6.1 ป.6/1 , ป.6/2 , ป.
6/3 , ป.6/4 , ป.6/5 

เนื้อหา/กิจกรรม 
คําประพนัธส์ภุาษิต...ให้ข้อคิด
สอนใจ 
ท 5.1 ป.6/1 
ท 5.1 ป.6/2 
ท 5.1 ป.6/3 
ท 5.1 ป.6/4 

เนื้อหา/กิจกรรม 
-ภาษาท่ารําทางนาฏศิลป์
ไทย 
ศ 3.1 ป.6/3   
 

เนื้อหา/กิจกรรม 
-ความสําคัญของการสร้าง
และรักษาสมัพันธภาพใน
ครอบครัว 
-การสร้างและรักษา
สัมพันธภาพกับสมาชิกใน
ครอบครัว 
พ 2.1 ป.6/1 
 

เนื้อหา/กิจกรรม  
ประเภทของสารอาหารท่ีพบ
ในอาหาร 
ว 1.1  ป.6/3 
ว 8.1  ป.6/1,ป.6/2,ป.6/3,
ป.6/4,ป.6/5,ป.6/6ป.6/7,
ป.6/8 
 

เนื้อหา/กิจกรรม 
พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง 
ส 1.1 ป.6/3 
 

เนื้อหา/กิจกรรม 
-การศึกษาเรื่องราวในท้องถิ่นโดย
วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
-การบันทึก การศึกษาเรื่องราวใน
ท้องถิ่นโดยวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ 
ส 4.1 ป.6/1   

ประวัติศาสต

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ  
เพื่อสะท้อนแนวคดิปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน 

หัวเรื่อง (Theme)  สรา้งสรรค์สิ่งดใีนครอบครัว               ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                     
ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ …..…. ชั่วโมง  ผู้สอน: ……………………………………… 
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หัวเรื่อง (Theme) : สร้างสรรค์สิ่งดีในครอบครัว 
รายวิชาภาษาไทย  
 เรื่อง  คําประพันธ์สุภาษิต...ให้ข้อคิดสอนใจ 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

มาตรฐานการเรียนรู ้
มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็น

คุณค่า และนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
ตัวชี้วัด 
มฐ. ท 5.1 ป.6/1  แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน 
มฐ. ท 5.1 ป.6/2 เล่านิทานพ้ืนบ้านท้องถิ่นตนเองและนิทานพ้ืนบ้านของท้องถิ่นอ่ืน 
มฐ. ท 5.1 ป.6/3 อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่านและนําไปประยุกต์ 

ใช้ในชีวิตจริง 
มฐ. ท 5.1 ป.6/4 ท่องจําอาขยานตามที่กําหนดและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 

 2. สาระสําคญั / ความคิดรวบยอด 
บทร้อยกรอง “เป็นมนุษย์หรอืเป็นคน” เตือนใจให้คนทั้งหลายเป็นคนดีของสังคม ส่วน 

บทร้อยกรอง “ผู้ชนะ” ให้ขอ้คิดและแนวทางในการดําเนินชีวิตไปสู่ความสําเร็จ การอ่านอย่างเข้าใจ
ความหมายทําให้สามารถนําข้อคิดไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
3. สาระการเรยีนรู ้
 คําประพันธ์สุภาษิต 
4.  สมรรถนะสําคัญของผูเ้รยีน 

1. ความสามารถในการสื่อสาร  
 2. ความสามารถในการคิด  

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต    

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

1. ใฝ่เรียนรู้     
2. มุ่งมั่นในการทํางาน    
3. รักความเป็นไทย 

6. ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง 
1. สืบค้นเกี่ยวกับคําประพันธ์สุภาษิต...ให้ข้อคิดสอนใจ 
2. ใช้กระบวนการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการในการเรียนรู ้
3. มีความประพฤติที่ถูกต้อง มีจิตใจที่ดีงาม และมีปัญญาที่เฉยีบแหลมในการเรียนรู้ 
4. นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้  

              (พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมคิุ้มกันที่ดีในตัว มคีวามรู้ และมคีุณธรรม) 
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7. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
 
จุดประสงค์การ
เรียนรู้ด้าน... 

ลักษณะพฤติกรรมท่ีปรากฏ                     
หลักปรชัญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านศีล/ 
Morality 

(ความประพฤติ) 

1. นักเรียนทําความสะอาดอปุกรณ์และสถานท่ีหลังเสร็จสิ้น
การปฏิบัติกิจกรรม 
2. นักเรียนใช้อุปกรณ์โดยยึดหลักความพอประมาณ มี
เหตุผลในการใช้ 
3. นักเรียนสังเกตผลการปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างถูกต้อง 
4. นักเรียนแต่งกายได้เหมาะสมกับการปฏิบัติกิจกรรม 
5. นักเรียนรับฟังความคิดเหน็ของผู้อ่ืนและไม่พูดแทรกขณะ
ผู้อ่ืนพูด 
6. นักเรียนกําหนดขัน้ตอนในการปฏิบัติกิจกรรมได้อย่าง
เหมาะสม 
7. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเสร็จทันตามเวลาที่กําหนด 

ความพอประมาณ 
 

ความมีเหตุผล 
 

ความมีภูมิคุ้มกัน 

ด้านสมาธิ/  
Concentration 

(จิตใจ) 

1.  นักเรียนแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อ่ืน  
2. นักเรียนกระตือรือร้นในการเรียน บันทกึผลการปฏิบัติ
กิจกรรมอย่างตรงไปตรงมา 
3. นักเรียนร่าเริงแจ่มใส ไม่แสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสม สงบ
เย็น  

เง่ือนไขคุณธรรม 

ด้านปัญญา/
Wisdom 

(ความรู้ความคดิ 
การปฏิบัติ) 

1. นักเรียนสืบค้น และนําเสนอเรื่องราวเก่ียวกับคําประพันธ์
สุภาษิต...ให้ข้อคิดสอนใจ 
2. นักเรียนเสนอข้อมูลแนะนําความรู้ต่างๆ เก่ียวกับคํา
ประพันธ์สุภาษิต...ให้ข้อคิดสอนใจ ในลักษณะต่างๆ  
3. นักเรียนใช้ทักษะกระบวนการทางภาษาในการแสวงหา
ความรู้ 
4. นักเรียนใช้กระบวนการคดิตามหลักโยนิโสมนสิการ มุ่งสู่
ความคิดเห็นถูกต้อง 

เง่ือนไขความรู้ 

 
8.  ชิ้นงาน / ภาระงาน 
 

ใบบันทึกกิจกรรมเร่ือง การท่องจําบทร้อยกรองตามจังหวะที่ถูกต้อง 
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9.  การวัดและประเมินผล / ประเด็นประเมินผล 
 

กิจกรรมท่องจาํบทร้อยกรองตามจังหวะที่ถูกต้อง 
 

 
10. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

ขั้นท่ี 1 ขั้นสรา้งศรัทธาและเสนอปัญหาข้อสงสัย 
1. นักเรียนสวดมนต์เพื่อชาํระจิตให้บรสิุทธิ ์(สวดมนต์เป็นเพลง) ฝึกสมาธิก่อนเรียน 
2. ถามคําถามนักเรียนเพ่ือให้นักเรียนเกิดความตระหนักและศรัทธาต่อการเรียนรู้เร่ืองราว

เก่ียวกับ 
คําประพันธ์สุภาษิต...ให้ข้อคิดสอนใจ 

ขั้นท่ี 2 ขั้นสังเกต  
3. นักเรียนอ่านบัตรคํา “เป็นมนุษย์หรือเป็นคน” พร้อมทั้งสังเกต แล้วร่วมกันสนทนาว่าตนเอง

เป็นมนุษย์หรือเป็นคน 
ขั้นท่ี 3 ขั้นสัมผัส  
4. นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันอ่านและฝึกท่องจําบทร้อยกรองเป็นมนุษย์หรือเป็นคน ออกมาอ่าน 

หน้าช้ันเรียน ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง 
ขั้นท่ี 4 ขั้นสาํรวจ  
6. นักเรียนสํารวจตรวจสอบเกี่ยวกับคําประพันธ์สุภาษิต...ให้ข้อคิดสอนใจ จากผู้รู้และปราชญ์

ชาวบ้านในท้องถิ่น 
ขั้นท่ี 5 ขั้นสบืค้น  
7. นักเรียนสืบค้นความเป็นมาเก่ียวกับคําประพันธ์สุภาษิต...ให้ข้อคิดสอนใจ พร้อมทั้งจดบันทึก 
ขั้นท่ี 6 ขั้นสั่งสมปัญญา และลงข้อสรปุ     
8. นักเรียนแบ่งกลุ่มแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะคาํประพันธ์ความแตกต่างของ 

มนุษย์และคน และข้อคิดที่ได้รับ ออกมานําเสนอผลงาน ครูอธิบายเพ่ิมเติม 
 

         ระดับคะแนน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

4 
(10  คะแนน) 

3 
(9 คะแนน) 

2 
(7-8 คะแนน) 

1 
(5-6 คะแนน) 

ท่องจําบทร้อยกรอง
ตามจังหวะท่ีถูกต้อง 

ท่องจําบทร้อยกรอง
ตามจังหวะท่ีถูกต้อง
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ สามารถ
แก้ปัญหาในระหว่าง
ปฏิบัติและสามารถให้
คําแนะนําผู้อ่ืนได้ 

ท่องจําบทร้อยกรอง
ตามจังหวะท่ีถูกต้อง
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ สามารถ
แก้ปัญหาในระหว่าง
ปฏิบัติ  
แต่ไม่สามารถให้
คําแนะนําผู้อ่ืนได้ 

ท่องจําบทร้อยกรองตาม
จังหวะท่ีถูกต้องร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้โดยมีครูหรือผู้อ่ืน
ให้คําแนะนําบา้ง 

ท่องจําบทร้อยกรอง
ตามจังหวะท่ีถูกต้อง
ร่วมกับผู้อ่ืนได้  
โดยมีครูหรือผู้อ่ืนให้
คําแนะนําเท่านั้น 
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9. นักเรียนอ่านข่าวปัญหาสังคมท่ีครูนํามาแล้วร่วมกันวิเคราะห์การนําข้อคิดจากบท 
ร้อยกรองเป็นมนุษย์หรือเป็นคนมาแก้ปัญหา 

10. นักเรียนอ่านบัตรคํา “ผู้ชนะ” แล้วร่วมกันสนทนาเก่ียวกับคําว่าผู้ชนะในความคิด 
ของนักเรียน 

11. นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันอ่านและฝึกท่องจําบทร้อยกรองผู้ชนะอธิบายความหมายลง 
ในแผนภาพ จากน้ันออกมานําเสนอผลงาน ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง 

12. นักเรียนแบ่งกลุ่มแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะคําประพันธ์ ความหมายของคํา 
ว่าผู้ชนะ และข้อคิดที่ได้รับ ออกมานําเสนอผลงาน ครูอธิบายเพ่ิมเติม 

13. นักเรียนอ่านข่าวปัญหาสังคมท่ีครูนํามาแล้วร่วมกันวิเคราะห์การนําข้อคิดจากบท 
ร้อยกรองผู้ชนะมาแก้ปัญหา 

14. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ข้อคิดที่ได้รับเพ่ือนํามาใช้ในชีวิตประจําวัน 
ขั้นท่ี 7 ขั้นประเมินผลและประยุกต์ใช ้
15.นักเรียนทําแบบทดสอบ 
16. นักเรียนร่วมกันประเมินผลการเรียนเร่ืองคําประพันธ์สุภาษิต...ให้ข้อคิดสอนใจ และ

ประยุกต์ใช้ความรู้ โดยจดทําป้ายคําประพันธ์สุภาษิต...ให้ข้อคิดสอนใจ ติดไว้ในลานนิทรรศการเพ่ือเป็น
เคร่ืองเตือนใจเพ่ือนๆ ในการทําความดีงามให้กับตนเองตามวัฒนธรรมไทย 

 
11. สื่อการเรียนการสอน 

 บัตรคํา   /  กระดาษ A4 
 คําประพันธ์สุภาษิต เป็นมนุษย์หรือเป็นคน 
 ข่าวปัญหาสังคม /  แผนภูมิบทร้อยกรองผู้ชนะ  
 แบบทดสอบ 
 ใบบันทึกกิจกรรมเร่ือง การท่องจําบทร้อยกรองตามจังหวะที่ถูกต้อง 
 ฯลฯ 
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12.  การวัดผล/ประเมินผล 

 
13. บันทึกหลงัสอน  
 (1)  ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และความมีภูมิคุ้มกันที่นักเรียนได้รับ 

.............................................................................................................................................. 
(2)  เง่ือนไขคณุธรรมที่นักเรยีนได้รับ 
.............................................................................................................................................. 
(3) เง่ือนไขความรู้ที่นักเรียนได้รับ 
.............................................................................................................................................. 
(4) ปัญหา อุปสรรค์ และพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 
.............................................................................................................................................. 
(6)  ปัญหาที่ทาํการศึกษาและพัฒนาผู้เรียน (วิจยัในช้ันเรยีน) 
.............................................................................................................................................. 

           ลงช่ือ..............................................................       
                 ตําแหน่ง............................................................: ผู้บันทึก 
 
 
 
 

สิ่งที่ต้องการวัดผลประเมินผล  
ด้าน... 

วิธีการ เครื่องมือ 

กายภาวนา 
(Physical Development) ความ

พอประมาณ 
ความมีเหตุผล 

ความมี
ภูมิคุ้มกัน 

การสังเกต
พฤติกรรม 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนด้านกาย  
(กายภาวนา) 

ศีลภาวนา 
(Social Development) 

การสังเกต
พฤติกรรม 

 

แบบประเมินพฤติกรรมทักษะทางสังคม  
(ศีลภาวนา) 

จิตตภาวนา 
(Emotional Development) เง่ือนไขคุณธรรม 

การสังเกต
พฤติกรรม 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนด้าน
จิตใจ 
(จิตตภาวนา) 

ปัญญาภาวนา 
(Wisdom Development) 

เง่ือนไขความรู้ การตรวจผลงาน 

ผลงานนักเรียนด้านปัญญา (ปัญญา
ภาวนา) ได้แก่  
 แบบทดสอบ 
 ใบบันทึกกิจกรรมเร่ือง การท่องจํา

บทร้อยกรองตามจังหวะที่ถูกต้อง 
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แบบทดสอบ 

 
คําชี้แจง : ให้นักเรียนเติมคาํประพันธ์ของบทร้อยกรองในช่องว่างให้ถูกต้อง (ที่ละ  1  คะแนน) 
 
 
    เป็นมนุษย์หรอืเป็นคน 
 
  เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูง   (1.)___________________ 
  (2.)___________________  ย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมา 
  (3.)___________________  ถ้ามีครบควรเรียกมนุสสา 
  (4.)___________________  เปรมปรีดาคืนวันสุขสันต์จริง 
  (5.)___________________  ใครมีเข้าควรเรยีกว่าผีสิง 
  (6.)___________________  แต่ในสิ่งนําตัวกลั้วอบาย 
  คิดดูเถิดถ้าใครไม่อยากตก  (7.)___________________ 
  (8.)___________________  ก็สมหมายที่เกิดมาอย่าเชือนเอย 
 
 
 

 
ผู้ชนะ 

บุญเสริม  แก้วพรหม 
 

  เมื่อทําการสิ่งใดด้วยใจรัก  (9.)_______________________ 
(10.)_________________________  ให้มุ่งมั่นฝันถึงซึ่งปลายทาง 
(11.)_________________________  ไม่ไหวหว่ันอุปสรรคเป็นขวากขวาง 

 ถึงเหน่ือยยากพากเพียรไม่ละวาง (12.)______________________ 
(13.)_________________________  คอยเติมต่อต้ังจิตไม่คิดขาม 
(14.)_________________________  บังเกิดผลงอกงามตามต้องการ 
(15.)_________________________  เห็นถูกผิดแก้ไขให้พ้นผ่าน 
(16.)_________________________  (17.)______________________  
(18.)_________________________  จะว่าไกลฤาก็มีอยู่ให้เห็น 
(19.)_________________________  (20.)______________________  

 
 
 

 2 
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เฉลย  แบบทดสอบ 
 เป็นมนษุย์หรอืเป็นคน    ผู้ชนะ 
1. เหมือนหน่ึงยูงมีดีที่แววขน  9. ถึงงานหนักก็เบาลงแล้วครึ่งหนึ่ง 
2. ถ้าใจตํ่าเป็นได้แต่เพียงคน  10. ด้วยใจรักเป็นแรงที่เร้ารึง 
3. ใจสะอาด ใจสว่าง ในสงบ  11. เมื่อทําการสิ่งใดใจบากบ่ัน 
4. เพราะทําถูกพูดถูกทุกเวลา  12. งานทุกอย่างเสร็จเพราะกล้าพยายาม 
5. ใจสกปรกมดืมัวและร้อนเร่า  13. เมื่อทําการสิ่งใดใจจดจ่อ 
6. เพราะพูดผิดทําผิดจิตประวิง  14. ทําด้วยใจเป็นชีวิตคอยติดตาม 
7. จงรีบยกใจตนรีบขวนขวาย  15. เมื่อทําการสิ่งใดใคร่ครวญคิด 
8. ให้ใจสูงเสียได้ก่อนตัวตาย  16. ใช้สมองตรองตริคิดพิจารณ์ 

      17. ปรากฏงานก้าวไกลไม่ลําเค็ญ 
      18. ความสําเร็จจะว่าใกล้ก็ใช่ที่ 
      19. ถ้าจริงจังต้ังใจไม่ยากเย็น 
      20. และจะเป็นผู้ชนะตลอดกาล 
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หัวเรื่อง (Theme) 
ล้อมรั้วสังคม 

ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 

สังคม/ศาลนา/
วัฒนธรรม 

สุขศึกษา/
พลศึกษา 

ศิลปะ 

การงานฯ ภาษาอังกฤ

เนื้อหา/กิจกรรม 
-การประดิษฐข์องตกแต่งให้
สมาชิกในครอบครัวหรือเพ่ือน
ในโอกาสต่างๆ : ภาพแขวน 
-ประโยชน์ของการประดิษฐ์
ของใช้  ของตกแต่งด้วยตนเอง 
ง  1.1   ป.6/2 , ง  2.1       
ป.6/2 , ง  2.1   ป.6/3   

เนื้อหา/กิจกรรม 
-การอ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบท
กลอนสั้น ๆ ถกูต้องตามหลักการอ่าน 
-การฟังและอ่านบทสนทนา นิทานง่าย ๆ และ
เร่ืองเล่า 
ต 1.1 ป.6/2, ต 1.1 ป .6/4, ต 2.1 ป.6/3 

เนื้อหา/กิจกรรม  
สมบัติการสลับที่  สมบัติ
การเปลี่ยนหมู ่ และสมบัติ
การแจกแจง 
ค 1.2 
ค 1.4  ป.6/1     
ค 6.1 ป.4-6/1 , ป.4-6/2 ,  
ป.4-6/3 , ป.4-6/4 , ป.4-
6/5    

เนื้อหา/กิจกรรม  
นิทานพืน้บ้านและเพลงพื้นบ้าน 
ท 5.1 ป.6/1, ท 5.1 ป.6/2, ท 5.1  
ป.6/3 

เนื้อหา/กิจกรรม 
รําวงมาตรฐาน :              
เพลงหญิงไทยใจงาม 
ศ 3.1 ป.6/3   

เนื้อหา/กิจกรรม 
ความสําคัญของการสร้าง
และรักษาสมัพันธภาพกับ
เพ่ือน 
พ 2.1 ป.6/1 

เนื้อหา/กิจกรรม  
ประเภทอาหารและสัดส่วน
ปริมาณอาหารตามธง
โภชนาการ 
ว 1.1  ป.6/3 
ว 8.1  ป.6/1,ป.6/2,ป.6/3,
ป.6/4,ป.6/5,ป.6/6ป.6/7,
ป.6/8 
 

เนื้อหา/กิจกรรม 
โอวาท 3:  การไม่ทําความช่ัว  
ทําความดี และทําจิตใจให้
บริสุทธ์ิ 
ส 1.1 ป.6/4 

เนื้อหา/กิจกรรม 
-หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
-หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณอั์กษร 
ส 4.1 ป.6/2   

ประวัติศาสต

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ  
เพื่อสะท้อนแนวคดิปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน 

หัวเรื่อง (Theme)  ล้อมรั้วสังคม    ชั้นประถมศกึษาปีท่ี 6                    
ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ …..…. ชั่วโมง   ผู้สอน: ……………………………………… 
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หัวเรื่อง (Theme) : ล้อมร้ัวสังคม 
รายวิชาภาษาไทย  
 เรื่อง  นิทานพ้ืนบ้านและเพลงพื้นบ้าน 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

มาตรฐานการเรียนรู ้
มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็น

คุณค่า และนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
ตัวชี้วัด 
มฐ. ท 5.1 ป.6/1  แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน 
มฐ. ท 5.1 ป.6/2 เล่านิทานพ้ืนบ้านท้องถิ่นตนเองและนิทานพ้ืนบ้านของท้องถิ่นอ่ืน 
มฐ. ท 5.1 ป.6/3 อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่านและนําไปประยุกต์ 

ใช้ในชีวิตจริง 
 2. สาระสําคญั / ความคิดรวบยอด 

นิทานพ้ืนบ้านและเพลงพื้นบ้านเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงภูมิปัญญาทางภาษา 
สอดแทรกข้อคดิและเน้นความสนุกสนาน ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้อยู่คู่สงัคมไทยตลอดไป 
3. สาระการเรยีนรู ้

นิทานพ้ืนบ้านและเพลงพื้นบ้าน 
4.  สมรรถนะสําคัญของผูเ้รยีน 

1. ความสามารถในการสื่อสาร  
 2. ความสามารถในการคิด  

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต    

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 1. ใฝ่เรียนรู้    

2. มุ่งมั่นในการทํางาน    
3. รักความเป็นไทย  

6. ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง 
1. สืบค้นเกี่ยวกับนิทานพ้ืนบ้านและเพลงพื้นบ้าน 
2. ใช้กระบวนการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการในการเรียนรู ้
3. มีความประพฤติที่ถูกต้อง มีจิตใจที่ดีงาม และมีปัญญาที่เฉยีบแหลมในการเรียนรู้ 
4. นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้  

              (พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมคิุ้มกันที่ดีในตัว มคีวามรู้ และมคีุณธรรม) 
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7. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้ด้าน... 

ลักษณะพฤติกรรมท่ีปรากฏ                     
หลักปรชัญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านศีล/ 
Morality 

(ความประพฤติ) 

1. นักเรียนทําความสะอาดอปุกรณ์และสถานท่ีหลังเสร็จสิ้น
การปฏิบัติกิจกรรม 
2. นักเรียนใช้อุปกรณ์โดยยึดหลักความพอประมาณ มี
เหตุผลในการใช้ 
3. นักเรียนสังเกตผลการปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างถูกต้อง 
4. นักเรียนแต่งกายได้เหมาะสมกับการปฏิบัติกิจกรรม 
5. นักเรียนรับฟังความคิดเหน็ของผู้อ่ืนและไม่พูดแทรกขณะ
ผู้อ่ืนพูด 
6. นักเรียนกําหนดขัน้ตอนในการปฏิบัติกิจกรรมได้อย่าง
เหมาะสม 
7. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเสร็จทันตามเวลาที่กําหนด 

ความพอประมาณ 
 

ความมีเหตุผล 
 

ความมีภูมิคุ้มกัน 

ด้านสมาธิ/  
Concentration 

(จิตใจ) 

1.  นักเรียนแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อ่ืน  
2. นักเรียนกระตือรือร้นในการเรียน บันทกึผลการปฏิบัติ
กิจกรรมอย่างตรงไปตรงมา 
3. นักเรียนร่าเริงแจ่มใส ไม่แสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสม สงบ
เย็นเสมอ  

เง่ือนไขคุณธรรม 

ด้านปัญญา/
Wisdom 

(ความรู้ความคดิ 
การปฏิบัติ) 

1. นักเรียนสืบค้น และนําเสนอเรื่องราวเก่ียวกับนิทาน
พ้ืนบ้านและเพลงพื้นบ้าน 
2. นักเรียนจัดนิทรรศการ แนะนําความรู้ต่างๆ เก่ียวกับ
นิทานพ้ืนบ้านและเพลงพื้นบ้าน. 
3. นักเรียนใช้ทักษะกระบวนการทางภาษาในการแสวงหา
ความรู้ 
4. นักเรียนใช้กระบวนการคดิตามหลักโยนิโสมนสิการ มุ่งสู่
ความคิดเห็นถูกต้อง 

เง่ือนไขความรู้ 

 
8.  ชิ้นงาน / ภาระงาน (หลักฐาน ร่องรอยแสดงความรู)้ 
 

1. ใบงาน เร่ือง การแสดงความคิดเห็นจากการศึกษาเพลงระบําฝัดข้าว 
2. ใบงาน เร่ือง เพลงพ้ืนบ้านในท้องถิ่น 
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9.  การวัดและประเมินผล / ประเด็นประเมินผล 
 

ใบงาน เร่ือง การแสดงความคิดเห็นจากการศึกษาเพลงระบําฝัดข้าว 
 

         ระดับคะแนน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

4 
(10  คะแนน) 

3 
(9 คะแนน) 

2 
(7-8 คะแนน) 

1 
(5-6 คะแนน) 

การแสดงความคดิเห็น
จากการศึกษาเพลง 
ระบําฝัดข้าว 

แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเร่ืองท่ีอ่านได้
ละเอียดชัดเจน  
มีเหตุผลน่าสนใจ 
เชื่อมโยงกับ 
การนําไปใช้ 
ในชีวิตจริง 

แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเร่ืองท่ีอ่านได้
ละเอียดชัดเจน  
มีเหตุผลน่าสนใจ 

แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเร่ืองท่ีอ่านได้
ค่อนข้างละเอียดมี
เหตุผลประกอบ 

แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเร่ืองท่ี 
อ่านได้ แต่ไม่ละเอียด 

 

ใบงาน เร่ือง เพลงพ้ืนบ้านในท้องถิ่น 
 

        ระดับคะแนน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

4 
(10  คะแนน) 

3 
(9 คะแนน) 

2 
(7-8 คะแนน) 

1 
(5-6 คะแนน) 

ยกตัวอย่างและ
อธิบายเกี่ยวกับเพลง
พ้ืนบ้านในท้องถ่ิน 
ของตน 

ยกตัวอย่างและ
อธิบายเกี่ยวกับเพลง
พ้ืนบ้านในท้องถ่ินของ
ตนได้สัมพันธ์กับ
หัวข้อท่ีกําหนด และ
แตกต่างจากที่ครู
ยกตัวอย่าง มีการ
เชื่อมโยงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์กับ
ตนเองและผู้อ่ืน 

ยกตัวอย่างและ
อธิบายเกี่ยวกับเพลง
พ้ืนบ้านในท้องถ่ิน
ของตนได้สัมพันธ์กับ
หัวข้อท่ีกําหนดและ
แตกต่างจากที่ครู
ยกตัวอย่าง แต่
เชื่อมโยงให้เห็น
เฉพาะตน 

ยกตัวอย่างและ
อธิบายเกี่ยวกับเพลง
พ้ืนบ้านในท้องถ่ินของ
ตนได้สัมพันธ์กับ
หัวข้อท่ีกําหนด ตามท่ี
ครูยกตัวอย่าง แต่มี
การดัดแปลงให้
แตกต่าง 

ยกตัวอย่างและ
อธิบายเกี่ยวกับเพลง
พ้ืนบ้านในท้องถ่ินของ
ตนได้สัมพันธ์กับ
หัวข้อท่ีกําหนดตามที่
ครูยกตัวอย่าง 

 
10. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

ขั้นท่ี 1 ขั้นสรา้งศรัทธาและเสนอปัญหาข้อสงสัย 
1. นักเรียนสวดมนต์เพื่อชาํระจิตให้บรสิุทธิ ์(สวดมนต์เป็นเพลง) ฝึกสมาธิก่อนเรียน 
2.ถามคําถามนักเรียนเพ่ือให้นักเรียนเกิดความตระหนักและศรัทธาต่อการเรียนรู้เร่ืองราวเกี่ยวกับ

นิทานพ้ืนบ้านและเพลงพื้นบ้าน 
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ขั้นท่ี 2 ขั้นสังเกต  
3. นักเรียนอ่านบัตรคํา “นิทานพ้ืนบ้าน” แล้วร่วมกันสนทนาเก่ียวกับนิทานพ้ืนบ้านในท้องถิ่น

ของนักเรียน 
4. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง นิทานพ้ืนบ้าน 
ขั้นท่ี 3 ขั้นสัมผัส  
5. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเล่านิทานพ้ืนบ้านในท้องถิ่นของตนเองหรือเล่านิทานพ้ืนบ้านในท้องถิ่นอ่ืน 

พร้อมแสดงบทบาทสมมุติ ครูและนักเรียนร่วมกันประเมินผลงาน 
ขั้นท่ี 4 ขั้นสาํรวจ  
6. นักเรียนและครูร่วมกันสํารวจข้อมูลเพลงพ้ืนบ้าน และรวบรวมความรู้เก่ียวกับเพลงพ้ืนบ้าน 
ขั้นท่ี 5 ขั้นสบืค้น  
7. ให้นักเรียนอ่านบัตรคํา “เพลงพ้ืนบ้าน” แล้วร่วมกันสนทนาเก่ียวกับเพลงพ้ืนบ้าน 
8. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง  “เพลงพ้ืนบ้าน” 
ขั้นท่ี 6 ขั้นสั่งสมปัญญา และลงข้อสรปุ    
9. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาเนื้อเพลงระบําฝัดข้าว แล้วร่วมกันอธิบายเร่ืองการใช้คําสื่อ

ความหมายและการใช้คําสัมผัสคล้องจอง ออกมานําเสนอหน้าช้ันเรียน ครูอธิบายเพ่ิมเติม 
10. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มยกตัวอย่างเพลงพ้ืนบ้านในท้องถิ่นของตนเอง 1 เพลง แล้วเขียนอธิบาย 

ตามหัวข้อที่ครูกําหนด ออกมานําเสนอหน้าช้ันเรียน ครูอธิบายเพ่ิมเติม 
11. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ข้อคิดที่ได้รับเพ่ือนํามาใช้ในชีวิตประจําวัน 
ขั้นท่ี 7 ขั้นประเมินผลและระยุกต์ใช ้
12. นักเรียนร่วมกันประเมินผลการเรียนและนําข้อคิดที่ได้รับเพ่ือนํามาใช้ในชีวิตประจําวัน 
13. นักเรียนทาํแบบทดสอบ 

11. สื่อการเรียนการสอน 
1.  บัตรคํา 
2. เพลงพ้ืนบ้านของแต่ละท้องถิ่น 
3. ใบงาน เร่ือง การแสดงความคิดเห็นจากการศึกษาเพลงระบําฝัดข้าว 
4. ใบงาน เร่ือง เพลงพ้ืนบ้านในท้องถิ่น 
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12.  การวัดผล/ประเมินผล 
 
สิ่งที่ต้องการวัดผลประเมินผล  

ด้าน... 
วิธีการ เครื่องมือ 

กายภาวนา 
(Physical Development) 

ความ
พอประมาณ 
ความมีเหตุผล 

ความมี
ภูมิคุ้มกัน 

การสังเกต
พฤติกรรม 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนด้านกาย  
(กายภาวนา) 

ศีลภาวนา 
(Social Development) 

การสังเกต
พฤติกรรม 

แบบประเมินพฤติกรรมทักษะทางสังคม  
(ศีลภาวนา) 

จิตตภาวนา 
(Emotional Development) เง่ือนไขคุณธรรม 

การสังเกต
พฤติกรรม 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนด้าน
จิตใจ 
(จิตตภาวนา) 

 
ปัญญาภาวนา 

(Wisdom Development) เง่ือนไขความรู้ การตรวจผลงาน 

ผลงานนักเรียนด้านปัญญา (ปัญญา
ภาวนา) ได้แก่  
1. ใบงาน เร่ือง การแสดงความคิดเห็น
จากการศึกษาเพลงระบําฝัดข้าว 
2. ใบงาน เร่ือง เพลงพ้ืนบ้านในท้องถิ่น 

 
13. บันทึกหลงัสอน  
 (1)  ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และความมีภูมิคุ้มกันที่นักเรียนได้รับ 

.............................................................................................................................................. 
(2)  เง่ือนไขคณุธรรมที่นักเรยีนได้รับ 
.............................................................................................................................................. 
(3) เง่ือนไขความรู้ที่นักเรียนได้รับ 
.............................................................................................................................................. 
(4) ปัญหา อุปสรรค์ และพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 
.............................................................................................................................................. 
(6)  ปัญหาที่ทาํการศึกษาและพัฒนาผู้เรียน (วิจัยในช้ันเรยีน) 
.............................................................................................................................................. 
 

           ลงช่ือ..............................................................       
                       ตําแหน่ง............................................................: ผู้บันทกึ 
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                                     แบบทดสอบ 

 
 
คําชี้แจง : ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้าคําตอบที่ถูกต้อง  
 
1. ข้อใดเป็นเพลงพ้ืนบ้าน 
 ก. เพลงไทยเดิม    ข. เพลงโคราช 
 ค. เพลงไทยลกูทุ่ง   ง. เพลงไทยสากล 
2. ข้อใดไมใ่ช่ลกัษณะของเพลงพ้ืนบ้าน 
 ก. ใช้ภาษาเรียบง่าย    

ข. ใช้ทํานองง่าย ๆ ร้องเล่นได้ไม่ยาก 
 ค. ใช้ปฏิภาณไหวพริบของผู้เล่นในการร้อง   

ง. ใช้เน้ือร้องที่มีแต่เดิมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 
3. เพลงพ้ืนบ้านใดใช้เล่นเพ่ือประกอบพิธีกรรม 
 ก. เพลงเซิ้ง    ข. เพลงฉ่อย 
 ค. เพลงบอก    ง. เพลงเต้นกํารําเคียว 
4. ข้อใดไมใ่ช่ความนิยมในการเล่นเพลงพ้ืนบ้าน 
 ก. ใช้เล่นในการทํางาน   ข. ใช้เล่นประกอบพิธีกรรม 
 ค. ใช้เล่นเพ่ือปลุกใจ   ง. ใช้เล่นเพ่ือความบันเทิง 
5. เคร่ืองดนตรีข้อใดนิยมใช้ประกอบการเล่นเพลงพ้ืนบ้านมากที่สุด 
 ก. ฉิ่ง  กรับ  กลอง   ข. ฉิ่ง  ฉาบ  ฆอ้ง 
 ค. ฉิ่ง  ซอ  ขลุย่    ง. ฉิ่ง  ระนาด  โปงลาง 
6. เพลงพ้ืนบ้านในข้อใดเป็นเพลงพ้ืนบ้านในภาคกลางทั้งหมด 
 ก. เพลงฉ่อย  เพลงค่าว  เพลงเรือ     

ข. เพลงลําตัด  เพลงฉ่อย  เพลงอีแซว 
 ค. เพลงค่าว  เพลงเรือ  เพลงลําตัด     

ง. เพลงเรือ  เพลงเกี่ยวข้าว  เพลงบอก 
7. เพลงพ้ืนบ้านเพลงใดใช้เล่นในโอกาสเช่นเดียวกับเพลงเก่ียวข้าว 
 ก. เพลงนา    ข. เพลงซอ 
 ค. เพลงเรือ    ง. เพลงรากไม้ 
8. “หมอลํา”  เป็นเพลงพ้ืนบ้านในภาคใด 
 ก. ภาคเหนือ    ข. ภาคอีสาน 
 ค. ภาคกลาง    ง. ภาคใต้ 
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9. การกระทําของผู้ใดเป็นการอนุรักษ์เพลงพ้ืนบ้านได้มากท่ีสุด 
 ก. เพริศทํารายงานเรื่องเพลงพ้ืนบ้าน    
 ข. พริ้วสามารถร้องเพลงพ้ืนบ้านได้หลายเพลง 
 ค. แพรวชมการแสดงเพลงพื้นบ้านทางโทรทัศน์ 
 ง. พราวเป็นผู้แสดงคนหน่ึงในการเล่นเพลงพ้ืนบ้าน 
10. นักเรียนคิดว่าเพลงพ้ืนบ้านมีคุณค่าในขอ้ใดมากที่สุด 
 ก. เป็นศิลปะอย่างแท้จริง    

ข. เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน 
 ค. เป็นมรดกทางวรรณกรรม     

ง. เป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น 
 
 

**************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลย  แบบทดสอบ 
1.    ข  2.   ง  3.    ก  4.   ค  5.   ก 
6.    ข  7.   ง  8.    ข  9.    ง  10.  ค 
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บทบาทผูส้อน 
 
 บทบาทผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อนแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน ดังน้ี 
 1. จัดการสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ (ปรโตโฆสะ) ที่เป็นกัลยาณมิตร เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน 
มุ่งศึกษา แก้ปัญหา หรือแสวงหาความรู้อย่างเป็นองค์รวม เพ่ือพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน ด้วยวิถี
วัฒนธรรมแสวงปัญญาผ่านระบบไตรสิกขา เพ่ือความเจริญงอกงามแห่งปัญญา (ปรโตโฆสะ) 
           2. เตรียมนักเรียนเพ่ือให้เกิดความเช่ือและความรู้สึกซาบซึ้ง ซึ่งเกิดจากความมั่นใจ   
ในเหตุผลเท่าทีรู่้เห็น มั่นใจว่าเป็นไปได้  มีคณุค่า และมั่นใจว่าสามารถพิสูจน์ให้เห็นจริงได้ใน   
กระบวนการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วยการสวดมนต์ ฝึกสมาธิในลักษณะต่างๆ และทํากิจกรรมการเรียนรู้ 
ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ได้ทดลองปฏิบัติจนประจักษ์ความรู้จริงด้วยตนเอง ด้วยการสนทนา อภิปราย 
ถามคําถาม เพ่ือนําเข้าสู่บทเรียน  
          3. เตรียมบุคลิกภาพที่เป็นกัลยาณมิตร สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบัผู้เรียน แสดงความรัก ความ
เมตตา ความจริงใจต่อนักเรียน โดยการทําให้ดู อยู่ให้เห็น เป็นให้ปรากฏ ให้นักเรียนเห็นเป็นแบบอย่างที่ดี 
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ตอนที่ 3 
 

เอกสารสําหรับผู้เรียน 
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1. ใบกิจกรรม   คือใบบันทึกกิจกรรมหรือใบงานที่ให้ผู้เรียนบันทึก 
ผลการปฏิบัติกิจกรรมในการเรียนรู้ตามแนววิถีพุทธ ซึ่งจะมีทั้งใบกิจกรรมที่บันทึกเป็น
รายบุคคล หรอืบันทึกเป็นกลุ่ม ซึ่งข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละกิจกรรม 
 

2. ใบความรู้   คือใบความรู้ที่เป็นเน้ือหาสาระในแต่ละเรือ่งที่ครูผู้สอนจัดทําขึ้นเพ่ือ
เป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน 
 

3. แบบทดสอบ   คือเคร่ืองมือที่สร้างขึ้นเพ่ือวัดความรู้ความสามารถ 
ของผู้เรียน ซึ่งมีลักษณะเป็นข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ ข้อสอบแบบเติมคํา ข้อสอบ
แบบถูกผิด ฯลฯ หรือข้อสอบแบบอัตนัย เพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ความ
เข้าใจ การฝึกทักษะ และกระบวนการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

เอกสารสําหรับผู้เรียน 

คุณครูทุกท่าน เข้าใจแล้วใชไ่หมครับ 
ถ้ายังไม่แน่ใจประเด็นไหน ย้อนกลับไปศึกษาใหม่       

ได้นะครับ..ผมเอาใจช่วยครับ.. 
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ภาคผนวก ง 
ตัวอย่างภาพการเก็บข้อมูลภาคสนาม 
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การประชุมชี้แจงโครงการวิจัย และฝึกปฏิบัติการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
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