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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) มีวัตถุประสงค์

ในการวิจัย ดังนี้ คือ 1) เพ่ือศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักบุญกิริยาวัตถุ 3 ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เขต 1. 2) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักบุญกิริยาวัตถุ 3 ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เขต 1 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เขต 1 จ านวน 
๒๗ คน  

ผลวิจัยพบว่า 
1. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนจากการจัดการเรียนรู้ตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 

๓  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง หน้าที่ชาวพุทธ มีค่าเฉลี่ยหลังเรียน (x ̅) ที่ ๗.๔๘ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) ที่ ๐.๘๐ สูงกว่าค่าเฉลี่ยก่อนเรียน (x ̅) ที่ ๖.๕๒ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ที่ 
๑.๐๕ 

2. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (x ̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักบุญกิริยาวัตถุ 3 ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่๑ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เขต 1 มีค่าเฉลี่ยหลังเรียน
เท่ากับ ๑๕.๔๔ สูงกว่าค่าเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ ๑๓.๐๔ และเมื่อทดสอบหาค่าที (t – test) พบว่า t 
เท่ากับ - ๕.๘๕ มีค่านัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับ ๐.๐๕  
 

Abstract 
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This research was an experimental research. It had the objectives were: 1) 

to study of the Threefold management of learning the Boonkiriyawatthu 3 focus for 

the 1ST Secondary Students, Watnuannoradit  Phasichareon Bangkok Region 1. 2) To 

study achievement of the Threefold Training management for learning the 

Boonkiriyawatthu 3 focus for the 1ST Secondary Students, Watnuannoradit 

Phasichareon Bangkok Region 1. The exampling groups were the 1ST Secondary 

Students Watnuannoradit Phasichareon Bangkok Region 1 as number of 27 persons. 

The result had found that: 

1. The points from the Threefold Training management for learning the 

Boonkiriyawatthu 3 with the lesson plan number 1 about Buddhist duties,  it had 

average point after studied (x ̅) at 7.48 then standard deviation (S.D.) at 0.80. It had 

higher than before studied (x ̅) at 6.52 standard deviation (S.D.) at 1.05. 

2. The result of comparison (x ̅) and standard deviation (S.D.) of the 

Threefold  management for learning  the Boonkiriyawatthu 3 focus for the 1ST 

Secondary Students, Watnuannoradit Phasichareon Bangkok Region 1. It had point 

after studied equal 15.44 and higher than before point studied at (x ̅) at 13.04  and 

then when it had for (t-test) found that average point equal - 5.85 and had significant 

level at 0.05. 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (Statement of the Problems) 

การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลและ
สังคมมีความส าคัญยิ่งในการพัฒนาคนในประเทศให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตาม
กระแสโลกาภิวัฒน์ ทั้งนี้เพราะคุณภาพการศึกษาของคนในประเทศเป็นสิ่งชี้น าการพัฒนาสังคม
เศรษฐกิจ การเมืองในอนาคตและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๙ 
ก็ได้บัญญัติถึงสิทธิของบุคคลในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และมาตรา ๘๐ (๓) ได้บัญญัติให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาในทุกระดับทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมโดยจัดให้มี
แผนการศึกษาแห่งชาติกฎหมายเพ่ือพัฒนาการศึกษาของชาติ โดยจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตส านึกของความเป็นไทยมีระเบียบวินัยค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข4 

การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการส าคัญในการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้หรือตัวชี้วัดสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยยึด
หลักว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด เชื่อว่าทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ยึด
ประโยชนที่เกิดกับผู้เรียน กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาทางสมองเน้นให้
ความส าคัญทั้งความรู้และคุณธรรม ผู้สอนต้องพยายามคัดสรรกระบวนการเรียนรู้การออกแบบการ
                                                           

4 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, ๒๕๕๐, หน้า ๒๘, หน้า ๔๐-๔๑. 
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เรียนรู้ที่สอดคล้องกับศักยภาพและบริบทของผู้เรียนการใช้สื่อการเรียนที่หลากหลายและการ
ออกแบบการวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูทั้ง ๘ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้และการน าไปสู่การพัฒนาสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์5 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่ง
เป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความ
เป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบ
อาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมก็ได้มี
เป้าหมายส าคัญในด้านการพัฒนาคุณลักษณะต่างๆ ของผู้เรียนให้เกิดความเจริญงอกงามในด้านความ
ซื่อสัตย์สุจริตการรู้จักพ่ึงตนเองการมีวินัยตนเองซึ่ งตรงกับจุดมุ่ งหมายของวิชาสังคมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการจึงให้เป็นวิชาบังคับแกนนักเรียนทุกคนต้องเรียน ทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเพราะเป็นวิชาที่มีลักษณะ
พัฒนาผู้เรียนให้รู้จักคิดรู้จักตัดสินใจพร้อมทั้งรู้จักสร้างมนุษย์สัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสถาบันสังคม
มนุษย์กับมนุษย์มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 6  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คนไทยทุกช่วง
วัย มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีระบบเศรษฐกิจที่มี
โครงสร้างที่เข้มแข็ง มีเสถียรภาพ แข่งขันได้ ยั่งยืน มีความมั่นคงทางพลังงาน มี การกระจายความ
เจริญสู่ภูมิภาค มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล รักษาทุนธรรมชาติ และคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลของระบบนิเวศ สร้างความมั่นคงภายในประเทศ ป้องกันและลดผลกระทบ
จากภัยคุกคามข้ามชาติ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทส าคัญต่อความร่วมมือในการพัฒนาภายใต้
กรอบข้อตกลงต่าง ๆ ในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก มีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นมากข้ึน ท า
ให้ภาครัฐมีประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง ตรวจสอบ
ได้ และปราศจากคอร์รัปชั่น ซึ่งได้ก าหนดให้การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุ นมนุษย์เป็น
ยุทธศาสตร์หนึ่งในการขับเคลื่อนแผนให้บรรลุเป้าหมาย   การพัฒนาการศึกษาของชาติจึงเป็นภารกิจ
หลักในการพัฒนาคน อันเป็นรากฐาน ของการพัฒนาประเทศในทุกระบบ โดยมีกรอบทิศทางการ
พัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เป็นกรอบในการด าเนินการ เพ่ือให้การพัฒนา
ประเทศในทุกระบบมีความสอดคล้องกัน และน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาประเทศให้ 
“มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน”7 

                                                           
5 ส านักวิชาการและมาตรฐาน การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น  พื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๒ :หน้า๑. 
6 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  ๒๕๕๑.หน้า ๔.  
7 แผนการศึกษาแห่ งชาติ  พ .ศ . ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ : ส านั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

กรุงเทพมหานคร,พิมพ์ครั้งท่ี๑ พ.ศ.๒๕๖๐,( หน้าท่ี๑๑). 
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บุญกิริยาวัตถุ ๓ ที่ตั้งแห่งการท าบุญ, เรื่องที่จัดเป็นการท าความดี, หลักการท าความดี, 
ทางท าความดี — bass of meritorious action; grounds for accomplishing merit 

๑. ทานมัย บุญกิริยาวัตถุ  ท าบุญด้วยการให้ปันสิ่ งของ — meritorious action 
consisting in giving or generosity 

๒. สีลมัย บุญกิริยาวัตถุ ท าบุญด้วยการรักษาศีล หรือประพฤติดีมีระเบียบวินัย — 
meritorious action consisting in observing the precepts or moral behavior 

๓. ภาวนามัย บุญกิริยาวัตถุ ท าบุญด้วยการเจริญภาวนา คือฝึกอบรมจิตใจ — 
meritorious action consisting in mental development8 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาเยาวชน
ของชาติให้มีความรู้ควบคู่กับความประพฤติที่ดีงามตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมของสังคมโดยน า
หลักบุญกิริยาวัตถุ ๓ มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เขต ๑ 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๑. เพ่ือศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักบุญกิริยาวัตถุ ๓ ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

๒. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักบุญกิริยาวัตถุ ๓ ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

3. ปัญหาที่ต้องการทราบ 

๑. การจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักบุญกิริยาวัตถุ ๓ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ 
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ 
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เขต ๑ ก่อนและหลังการเรียนเป็นอย่างไร 

4. ขอบเขตของการวิจัย 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักบุญกิริยาวัตถุ ๓ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ 
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เขต ๑  ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตไว้ดังนี้ 

๔.๑  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
๑) ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ที่ ๑ โรงเรียนวัด

นวลนรดิศ ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๑๑ ห้อง รวมนักเรียน ๔๐๓ 
คน 

๒) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ที่ ๑ โรงเรียนวัด
นวลนรดิศ ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ห้อง ๑ / ๙ รวมนักเรียน ๒๗ คน 

๔.๒  ตัวแปรที่ศึกษา 

                                                           
8 พ จน านุ ก รมพุ ท ธศ าสตร์  ฉบั บ ป ระม วลธรรม  พิ มพ์ ค รั้ งที่  ๑ ๒  พ .ศ . ๒ ๕ ๔ ๖ . (ที่ ม า 

http://www.84000.org/tipitaka/dic/d_item.php?i=88) , ( ข้อมูลเมื่อ๒ ตค. ๒๕๖๑) 

http://www.84000.org/tipitaka/dic/d_item.php?i=88)%20,%20(%20ข้อมูลเมื่อ๒%20ตค
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การศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักบุญกิริยาวัตถุ ๓ ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่๑ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เขต ๑ มีตัวแปรต้น และ ตัวแปร
ตาม ดังนี้ 

๑.  ตัวแปรต้น (Independent Variable)  
ได้แก่ การจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักบุญกิริยาวัตถุ ๓ 
๒.  ตัวแปรตาม (Dependent Variable)  
ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

๔.๓  ขอบเขตด้านเนื้อหา 
เนื้อหาที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ เป็นเนื้อหาสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ หน้าที่ชาว
พุทธและมารยาทชาวพุทธ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ตรงตามหลักสูตรแกนกลางขั้น
พ้ืนฐาน ๒๕๕๑ 

๔.๔  ขอบเขตด้านเวลา 
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ภาคการศึกษาท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
๔.๕ ขอบเขตด้านสถานที่ 
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตด้านสถานที่เพ่ือท าการทดลองในการวิจัย คือ 

โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

5. สมมติฐานของการวิจัย 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 

ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เขต ๑ ก่อนกิจกรรมและหลังกิจกรรมมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ ณ ระดับ .๐๕ 

6. ประโยชน์ที่จะได้รับ 
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักบุญกิริยาวัตถุ ๓ ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ  เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เขต ๑ 
๒. ผู้สอนจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักบุญกิริยาวัตถุ ๓  ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
๓. สถานศึกษาสามารถน าการการเรียนรู้ตามหลักบุญกิริยาวัตถุ ๓ ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้

ในกลุ่มสาระอ่ืนๆได้ 

7. ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
๑. ศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักบุญกิริยาวัตถุ ๓ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

วิชา พระพุทธศาสนา นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร เขต ๑ ผลการวิจัยพบว่า 
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การจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักบุญกิริยาวัตถุ ๓ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เขต ๑ โดยใช้
คู่มือการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักบุญกิริยาวัตถุ ๓ มีข้ันตอนดังต่อไปนี้  

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
๑. ครูให้นักเรียนนั่งสมาธิ ๒ นาท ี
๒. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้และขั้นตอนต่างๆของกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดย

ใช้หลักบุญกิริยาวัตถุ  
๓. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
๔. น านักเรียนเข้าสู่บทเรียน เรื่องหน้าที่ชาวพุทธ และมารยาทชาวพุทธ โดยครูร่วม

ตรวจสอบความถูกต้องสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งเดี่ยวและกลุ่ม 
ขั้นสรุปและประเมินผล 

๕. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปองค์ความรู้   
๖. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักบุญกิริยาวัตถุ ๓ ในสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา เรื่อง 
หน้าที่ชาวพุทธ มารยาทชาวพุทธ ในช่วงต้นการจัดการเรียนรู้นักเรียนขาดความตั้งใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม ครูจึงต้องท าข้อตกลงถึงระเบียบวินัยในการเรียนในห้องเรียน นักเรียนจึงให้ความร่วมมือทั้ง
เข้าใจในระเบียบการศึกษาในห้องเรียนโดยการน าหลักบุญกิริยาวัตถุ ๓ มาจัดการเรียนการการสอน
เป็นอย่างด ี

การจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักบุญกิริยาวัตถุ ๓ มีความสอดคล้องกับเนื้อหา คลอบคลุม
เนื้อหา ผลการเรียนรู้ พฤติกรรมการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ มีเวลาเรียนที่
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ กระตุ้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง จัดการเรียนรู้ได้
อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ เข้าใจง่าย ท าให้นักเรียนมีการพัฒนาทางด้านร่างกายจิตใจ
และสติปัญญาเป็นอย่างดี 

๒. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักบุญ
กิริยาวัตถุ ๓ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน วิชาพระพุทธศาสนา นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เขต ๑ คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักบุญกิริยาวัตถุ ๓ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง หน้าที่ชาว
พุทธ มีค่าเฉลี่ยหลังเรียน (x ̅) ที่ ๗.๔๘ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ที่ ๐.๘๐ สูงกว่าค่าเฉลี่ยก่อน
เรียน (x ̅) ที่ ๖.๕๒ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ที่ ๑.๐๕ 
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