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ค าน า 
 
ชุดการสอน เรื่อง การด าเนินชีวิตบนหลักธรรม จัดท าขึ้นประกอบการเรียนรู้กลุ่มสาระ

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4 ซึ่งเป็นชุดการสอน
ท่ีนักเรียนใช้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ประกอบด้วยชุดการสอน จ านวน 5 เล่ม คือ 
 ชุดการสอนนี้ เป็นชุดการสอน เล่มท่ี 1 เรื่อง พระพุทธศาสนาเน้นการพัฒนาศรัทธา
และปัญญาท่ีถูกต้อง จัดท าขึ้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ชุดการสอนนี้จะประกอบด้วยค าชี้แจงการใช้ชุดการสอน เรื่อง พระพุทธศาสนาเน้นการพัฒนา
ศรัทธาและปัญญาท่ีถูกต้องค าชี้แจงส าหรับครู ค าชี้แจงส าหรับนักเรียน บทบาทนักเรียน 
แผนภูมิล าดับขั้นการเรียน มาตรฐาน ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ใบความรู ้กิจกรรมการเรียนรู ้เฉลยกิจกรรมการเรียนรู้และ
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน นักเรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง เพื่อเป็น
ประโยชน์ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดการสอน เรื่อง การด าเนินชีวิตบนหลักธรรม เล่มท่ี 1 เรื่อง 
พระพุทธศาสนาเน้นการพัฒนาศรัทธาและปัญญาท่ีถูกต้อง ชุดการสอนชุดนี้คงเป็นประโยชน์
ต่อผู้เรียน ในด้านความรู้ ความสามารถ และเห็นความส าคัญต่อวิชาสังคมศึกษา สามารถน าไป
เป็นแนวทางในการด ารงชีวิตได้ 
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ค าช้ีแจงส าหรับการใช้ชุดการสอน 

 ชุดการสอน เรื่อง การด าเนินชีวิตบนหลักธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4 ประกอบด้วยชุดการสอนท้ังหมด จ านวน 
5 เล่ม 
 ชุดการสอนท่ี 1 เร่ือง พระพุทธศาสนาเน้นการพัฒนาศรัทธาและปัญญาท่ีถูกต้อง  
 ชุดการสอนท่ี 2 เรื่อง การคิดตามนัยแห่งพระพุทธศาสนาและการคิดแบบวิทยาศาสตร์
หลักการของพระพุทธศาสนาหลักการของวิทยาศาสตร์  
 ชุดการสอนท่ี 3 เร่ือง ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา  
 ชุดการสอนท่ี 4 เรื่อง พระพุทธศาสนาเน้นการฝึกหัดอบรมตนเอง การพึ่งตนเองและ
การมุ่งอิสรภาพ  
 ชุดการสอนท่ี 5 เร่ือง พระพุทธศาสนาเป็นศาสตรแห่งการศึกษา 
 ชุดการสอน เรื่อง การด าเนินชีวิตบนหลักธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ในชุดการสอนเล่มนี้เป็น เล่มท่ี 1 เรื่อง 
พระพุทธศาสนาเน้นการพัฒนาศรัทธาและปัญญาท่ีถูกต้อง ใช้เวลาเรียน ใช้เวลาเรียน 2 
ชั่วโมง ในชุดการสอนท้ัง 5 เล่ม เวลาเรียน 10 ชั่วโมง เป็นนวัตกรรมอีกประเภทหนึ่ง ท่ีจัดท า
ขึ้นเพื่อน ามาแก้ปัญหา และพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน  ซึ่งชุดการสอนในแต่ละเล่ม 
ประกอบด้วย   

1. ค าชี้แจงการใช้ชุดการสอน  
2.  ค าชี้แจงส าหรับครู  
3.  ค าชี้แจงส าหรับนักเรียน 
4.  แผนภูมิล าดับขั้นการเรียน 
5.  มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
6.  แบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน 10 ข้อ ใช้วัดความรู้พื้นฐานนักเรียน 
7.  เนื้อหาสาระการเรียนรู้ เป็นเน้ือหาท่ีใช้อธิบายในแผนการจัดการเรียนรู้  
8.  แบบฝึกกิจกรรม ใช้ประเมินความรู้ของเนื้อหา 
9.  แบบทดสอบหลังเรียน จ านวน 10 ข้อ ใช้วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังจาก

ศึกษาชุดการสอน เล่มนี้ 
10. ภาคผนวก ประกอบด้วย เฉลยทดสอบก่อนเรียน เฉลยแบบฝึกกิจกรรม และเฉลย

ทดสอบหลังเรียน 
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ค าช้ีแจงส าหรับครู 
 
 ชุดการสอน เรื่อง การด าเนินชีวิตบนหลักธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ดังนี ้

1. ครูแจกชุดการสอน เรื่อง การด าเนินชีวิตบนหลักธรรม เล่มท่ี 1 เรื่อง 
พระพุทธศาสนาเน้นการพัฒนาศรัทธาและปัญญาท่ีถูกต้อง ให้นักเรียน 

2. ครูชี้แจงการใช้ชุดการสอนให้นักเรียนทราบก่อนลงมือปฏิบัติ 
3. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อดูว่านักเรียนมีพื้นฐานความรู้ ความ

เข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเน้นการพัฒนาศรัทธาและปัญญาท่ีถูกต้อง มากน้อย
เพียงใด 

4. ครูให้นักเรียนศึกษาชุดการสอน เรื่อง การด าเนินชีวิตบนหลักธรรม เล่มท่ี 1 เรื่อง 
พระพุทธศาสนาเน้นการพัฒนาศรัทธาและปัญญาท่ีถูกต้อง  ศูนย์การเรียนรู้ท่ี 1 
และ 2 เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนและเกิดความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้อง 

5. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อดูว่านักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจหลัง
เรียนมากน้อยเพียงใด 

6. ครูสังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ แล้วบันทึกผล 
7. ครูตรวจ นับคะแนน และบันทึกผลลงในแบบเก็บคะแนน การท ากิจกรรมการเรียนรู้

จากชุดการสอน เรื่อง การด าเนินชีวิตบนหลักธรรม เล่มท่ี 1 เรื่องพระพุทธศาสนา
เน้นการพัฒนาศรัทธาและปัญญาท่ีถูกต้อง ชุดนี้  

8. ครูแจ้งคะแนนให้นักเรียนทราบและชมเชยนักเรียน พร้อมกับให้ค าแนะน าเพิ่มเติม 
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ค าช้ีแจงส าหรับนักเรียน 
 

 ชุดการสอน เรื่อง การด าเนินชีวิตบนหลักธรรม เล่มท่ี 1 เรื่อง พระพุทธศาสนาเน้นการ
พัฒนาศรัทธาและปัญญาท่ีถูกต้อง  ชุดนี้ ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4   โดยนักเรียนควรปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

ศึกษาก่อนลงมือปฏิบัติกิจกรรม 
1.  นักเรียนฟังค าชี้แจงการใช้ชุดการสอนให้เข้าใจ 
2.  นักเรียนรับชุดการสอน เรื่อง การด าเนินชีวิตบนหลักธรรม  เล่มท่ี 1 เรื่อง 

พระพุทธศาสนาเน้นการพัฒนาศรัทธาและปัญญาท่ีถูกต้อง  
3.  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน 10 ข้อ เพื่อประเมินวัดความรู้พื้นฐาน

ของนักเรียนก่อนเรียน 
4.  นักเรียนศึกษาเนื้อหาท าความเข้าใจให้ดีตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้ายตามล าดับ 

โดยไม่ข้ามขั้นตอน หากไม่เข้าใจให้นักเรียนขอค าปรึกษาจากครูเมื่อเข้าใจแล้วให้
ท าแบบฝึกกิจกรรมหรือตอบค าถามทุกข้อ 

5.  ส่งผลงานการท าแบบฝึกหัดจากท้ายเล่มชุดการสอน เพื่อให้ครูตรวจและบันทึกผล 
6.  เมื่อนักเรียนท ากิจกรรมหลังบทเรียนแล้ว ให้นักเรียนตรวจดูเฉลยในหน้าต่อไปถ้าผิด 

ให้กลับไปศึกษาบทเรียนและตอบคาถามใหม่อีกครั้ง 
7.  นักเรียนต้องไม่ดูเฉลยก่อนท าแบบฝึกกิจกรรม หรือแบบทดสอบก่อนเรียน/หลัง

เรียนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง 
8.  เมื่อศึกษาจบแล้วให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนและตรวจค าตอบจากเฉลย

แล้วน าผลคะแนนท่ีได้เปรียบเทียบกับคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน 
9.  ขอให้นักเรียนท ากิจกรรมต่างๆ อย่างรอบคอบ มีความสุขและสนุกสนาน 
10. ในการเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง นักเรียนควรให้ความร่วมมือ ตั้งใจในการท า

กิจกรรม และตรงต่อเวลา 
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บทบาทของนักเรียน 

 
1. นักเรียนต้องอ่านค าส่ังและปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างระมัดระวังและรอบคอบ 
2. นักเรียนต้องท ากิจกรรมต่างๆ จนสุดความสามารถ 
3. นักเรียนต้องตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมอย่างจริงจัง ไม่คุยกับเพื่อนจนท าให้เสียสมาธิ 
4. หลังปฏิบัติกิจกรรมแล้วนักเรียนต้องจัดเก็บอุปกรณ์ทุกชิ้นเข้าท่ีให้เรียบร้อย 
5. นักเรียนต้องตั้งใจท ากิจกรรมให้เสร็จทันเวลา 
6. นักเรียนต้องใช้ส่ือหรืออุปกรณ์อย่างระมัดระวัง 
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แผนภูมิล าดับขั้นการเรยีน 
 

 
                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

1. อ่านค าแนะน าให้เข้าใจ 
 

2. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

3.  ศึกษาบทเรียน 

5. ผ่านการทดสอบ 

5.  ไม่ผ่านการทดสอบ 

6.  ศึกษาเรื่องใหม่ 
 

และนี่ก็คือล าดับขั้นตอนในการท า
กิจกรรมของเรานะเด็กๆ ถ้าทุกคนเข้า
ในแล้ว ก็มาเริ่มท าข้อสอบก่อนเรียน
กันเลย 

4.  ท าแบบทดสอบหลังเรียน 
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พระพุทธศาสนาเน้นการพัฒนาศรัทธาและปัญญาท่ีถูกต้อง 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 

มาตรฐานการเรียนรู ้
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน ส 1.1  รู้และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนา

หรือศาสนาท่ีตนนับถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาท่ีถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติ
ตามหลักธรรม เพื่อการอยู่รวมกันอย่างสันติสุข 

 
ตัวชี้วัด   
ส 1.1 ม.4-6/5  วิเคราะห์การพัฒนาศรัทธาและปัญญาท่ีถูกต้องในพระพุทธศาสนา หรือ

แนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด 
 
สาระส าคัญ 
 

 พระพุทธศาสนาเน้นการพัฒนาศรัทธาและปัญญาท่ีถูกต้อง 
 
สาระการเรียนรู้ 
 

ความรู้  
- อธิบายความส าคัญของพระพุทธศาสนาท่ีเน้นการพัฒนาศรัทธาและปัญญา                

ท่ีถูกต้องได ้
ทักษะ/กระบวนการ 
-  การเรียนแบบกลุ่มในการวิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนาท่ีเน้น                  

การพัฒนาศรัทธาและปัญญาท่ีถูกต้องได ้
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
-  รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
-  มีความรับผิดชอบ 
-  ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ 
-  ซื่อสัตย์ สุจริต 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

- นักเรียนสามารถอธิบายความส าคัญของพระพุทธศาสนาเน้นการพัฒนาศรัทธา          
และปัญญาท่ีถูกต้องได ้
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4 
ชุดการสอน  เร่ือง การด าเนินชีวิตบนหลักธรรม 

เล่มท่ี 1 เรื่อง พระพุทธศาสนาเน้นการพัฒนาศรัทธาและปัญญาท่ีถูกต้อง 
 
ค าช้ีแจง แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ  
             เวลา 20 นาที 

 
ค าสั่ง   ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกที่สุดแล้วท าเครื่องหมายกากบาท (X) ลงใน

กระดาษค าตอบ 
 
1. ข้อใดให้ความหมายของค าว่า “พระพุทธศาสนามีทฤษฏีและวิธีการท่ีเป็นสากล” ได้ถูกต้อง

ท่ีสุด 
ก. เป็นท่ียอมรับของคนนานาประเทศ 
ข. มีหลักการก าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
ค. มีหลักการและวิธีการเป็นท่ียอมรับว่ามีความถูกต้องและพิสูจน์ได้ 
ง. มีผู้คนท่ัวโลกรับไปปฏิบัติตาม และน าไปเผยแผ่จนเป็นท่ีรู้จักท่ัวไปในสากล 

 
2. ข้อปฏิบัติท่ียึดทางสายกลางของพระพุทธศาสนาได้แก่ข้อใด 

ก. มัชฌิมาปฏิปทา  
ข. เยภุยยสิกา 
ค. โอวาทปาติโมกข์ 
ง. อนันตลักขณสูตร 

 
3. ความเชื่อมั่นในสิ่งท่ีดีงามท่ีประกอบด้วยเหตุผล คือความหมายของค าในข้อใด 

ก. ความเชื่อ  
ข. ความเลื่อมใส 
ค. ความศรัทธา 
ง. ความมีวิจารณญาณ 
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4. ข้อใดไม่จัดเป็นหลักความเชื่อใน กาลามสูตร 10 ประการ 
ก. อย่าเพิ่งปลงใจเชื่อ เพียงเพราะอ้างต ารา 
ข. อย่าเพิ่งปลงใจเชื่อ เพียงเพราะคนพูดเป็นท่ีรัก 
ค. อย่าเพิ่งปลงใจเชื่อ เพียงเพราะตรึกตามอาการ 
ง. อย่าเพิ่งปลงใจเชื่อ เพียงเพราะได้ยินได้ฟังตามๆกันมา 

 
5. วิธีคิดในข้อใดจัดเป็นการคิดตามแบบโยนิโสมนสิการ 

ก. วิธีคิดแบบชักจูงใจด้วยของรางวัล 
ข. วิธีคิดแบบท าใจให้ยอมรับกับปัญหา 
ค. วิธีคิดแบบตามหลักการและความมุ่งหมาย 
ง. วิธีคิดแบบปล่อยวางตากฎแห่งกรรมและความไม่เท่ียง 

 
6. เมื่อนักเรียนต้องการซื้อมือถือเคร่ืองใหม่ นักเรียนควรใช้วิธีคิดใด มาช่วยตัดสินใจในการ

เลือกซื้อเพื่อจะได้รู้จักใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่าและแท้จริงมากท่ีสุด 
ก. วิธีคิดแบบคุณค่าแท้คุณค่าเทียม  
ข. วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก 
ค. วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ 
ง. วิธีคิดแบบสืบสาวหาเหตุและปัจจัย 

 
7. วิธีคิดแบบจ าแนกประเด็นและแง่มุมต่างๆในทุกด้าน โดยการมองเห็นได้หลายมุมเพื่อให้

เกิดความเข้าใจและได้ค าตอบท่ีถูกต้องสมบูรณ์ จัดเป็นวิธีคิดแบบใด 
ก. วิธีคิดแบบอริยสัจ  
ข. วิธีคิดแบบวิภัชชวาท 
ค. วิธีคิดแบบสามัญลักษณะ      
ง. วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม 

 
8. จากสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในปัจจุบัน  นักเรียนคิดว่าหลักธรรมในข้อใด

สามารถน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
ก. อธิปไตย 3     
ข. สังคหวัตถุ 4 
ค. เบญจศีล 5    
ง. อริยมรรค 8 
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9. ผู้ใหญ่ลี เปน็ผู้ใหญ่บ้านหนองน้ าใส ท่ีได้รับการยอมรับว่าเป็นแบบอย่างท่ีดีในการยึดถือ
ความเห็นส่วนใหญ่ของชาวบ้านเป็นหลักในการตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ ในหมู่บ้าน 
นักเรียนคิดว่าผู้ใหญ่ลีมีคุณธรรมในข้อใด 

ก. อัตตาธิปไตย      
ข. โลกาธิปไตย 
ค. ธรรมาธิปไตย      
ง. มัชฌิมาธิปไตย 

 
10. การด าเนินชีวติอย่างพอเพียงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับหลักธรรม  

ทางพระพุทธศาสนา นักเรียนควรยึดถือหลักธรรมต่อไปนี้ ยกเว้น ข้อใด 
ก. สัปปุริสธรรม  
ข. อุบาสกธรรม 
ค. บุญกิริยาวัตถุ 
ง. สาราณียธรรม  
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กระดาษค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียน 

 

ชื่อ..................................................................ชั้น.......................เลขที่...................... 
 
 

ข้อ ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 
 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
10  
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ใบความรู้  เล่มที ่1  เรื่อง พระพุทธศาสนาเน้นการพัฒนาศรัทธา 
 และปัญญาท่ีถูกต้อง 
 

หลักค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักความจริงท่ีพระพุทธองค์ได้ทรงค้นพบโดยมิได้
ทรงสร้างสรรค์ขึ้นเอง และมิได้ทรงรับค าสั่งสอนมาจากเทพเจ้าหรือพระเจ้าองค์ใดทั้งสิ้นดังท่ี
กล่าวแล้วนั้นพระพุทธศาสนาจึงนับว่าเป็นศาสนาท่ีต่างไปจากศาสนาอ่ืนๆอยู่มาก หลักค าสอน
ท่ีสนับสนุนความจริงดังกล่าวนี้ คือ หลักค าสอนเรื่อง  ศรัทธาและปัญญา 

 
ศรัทธา 

 

ศรัทธา คือ ความเชื่อ ศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นความเชื่อท่ีประกอบด้วยปัญญา
หรือเหตุผล ซึ่งเรียกว่า ศรัทธาเพื่อปัญญา แม้ว่าพระพุทธเจ้าจะทรงสอนให้คนมีศรัทธา แต่
ศรัทธาของพระองค์นั้นต้องผ่านการพิจารณาไตร่ตรองด้วยปัญญาให้รอบคอบเสียก่อน ดังท่ี 
ทรงสอนชาวกาลามะแห่งเกสปุตตนิคม ในแคว้นโกศล ว่า 

อย่าเพิ่งปลงใจเชื่อ เพียงเพราะฟังตามๆกันมา เพียงเพราะถือปฏิบัติกันสืบๆมา เพียง
เพราะข่าวเล่าลือ เพียงเพราะการอ่านต าราหรือคัมภีร์ เพียงเพราะการให้เหตุผลแบบตรรกะ 
เพียงเพราะการอนุมานเอาตามอาการท่ีปรากฏ เพียงเพราะเห็นว่าเข้ากันได้ตรงตามทฤษฎี
หรือความคิดเห็นของตน เพียงเพราะเห็นว่ามีรูปลักษณะน่าเชื่อถือ  และเพียงเพราะถือว่า
สมณะหรือนักบวชผู้นี้เป็นครูของเรา 

แต่เมื่อใดได้ใช้ปัญญาพิจารณาโดยรอบคอบแล้ว และเห็นว่าสิ่งท่ีท าลงไปนั้น ไม่ท าให้
ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน อีกท้ังนักปราชญ์ไม่ติเตียน ก็จงท าสิ่งนั้น แต่หากสิ่งใดเมื่อท าลงไป
แล้วตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน นักปราชญ์ติเตียน ก็จงอย่าได้ท าส่ิงนั้นเลย 

หลักค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีข้อสังเกตประการหนึ่ง คือ หากทรงสอนเรื่อง
ศรัทธาไว้ในท่ีใด ก็จะทรงสอนปัญญาก ากับไว้ในท่ีนั้นด้วย นั่นก็หมายความว่า ทรงสอนให้ใช้
ศรัทธาท่ีประกอบด้วยปัญญาเสมอไป 

ตัวอย่างเช่น ในหลักค าสอนหมวด พละ 5 (ธรรมอันเป็นก าลัง) ประกอบด้วย ศรัทธา 
วิริยะ สติ สมาธิ และปัญญา หรือใน อริยทรัพย์ 7 (ทรัพย์ภายในอันประเสริฐ) ประกอบด้วย 
ศรัทธา ศีล หิร ิ โอตตัปปะ พหุสัจจะ จาคะ และปัญญา 

การพัฒนาศรัทธา ศรัทธา แปลว่า ความเชื่อ ศรัทธาในพระพุทธศาสนานั้นจะต้องเป็น
ความเชื่อมั่นในคุณงามความดีท่ีประกอบด้วยเหตุผล ผิดจากนี้แล้วไม่นับว่าเป็นศรัทธา 
ยกตัวอย่าง มคีนมาบอกว่า ถ้าอยากเรียนหนังสือเก่ง สอบได้คะแนนดี เรียนจบแล้วได้ท างานท่ี
ก้าวหน้า ประสบความส าเร็จในชีวิต ให้ท่องคาบทใดบทหนึ่งวันละร้อยครั้ง เราเชื่อและท าตาม
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ความเชื่อ อย่างนี้ไม่จัดว่าเป็นศรัทธาเพราะไม่มีเหตุผล คนท่ีต้องการเรียนหนังสือเก่งแต่แค่
ท่องคาถา ไม่สนใจอ่านหนังสือ แทนท่ีจะเรียนเก่ง สอบได้คะแนนดี ก็จะกลับสอบตกได้ง่ายๆ 
แต่ถ้าใครพูดว่าถ้าอยากประสบความส าเร็จดังกล่าวข้างต้นนั้นต้องขยันหมั่นเพียร ศึกษาหา
ความรู้ ตั้งใจฟังครูอาจารย์สอน ฟังแล้วน ามาคิดพิจารณาเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้น เรื่องใดยังไม่
เข้าใจหรือเข้าใจไม่กระจ่างก็ซักถาม เมื่อได้ความรู้ถูกต้องแน่นอนแล้วให้จดบันทึกกันลืม           
ผู้มีวิญญาณแห่ง “ผู้ใฝ่รู้” เช่นนี้ประสบความส าเร็จในการเรียนแน่นอน เราเชื่อและกระท าตาม
นี้ ความเชื่ออย่างนี้จัดเป็นศรัทธาท่ีพึงประสงค์ได้ แม้ว่าจะเป็นศรัทธาในเรื่องธรรมดาสามัญก็
ตาม เพราะความเชื่อเช่นนี้มีครบองค์ประกอบ 2 อย่าง คือ อยู่บนพื้นฐานของเหตุและผล และ
สิ่งท่ีเชื่อและกระท านั้นเป็นสิ่งท่ีดีงามหรือเป็นไปเพื่อความดีงามแห่งชีวิต 

ศรัทธาท่ีควรพัฒนา มีลักษณะ 3 ประการ ได้แก่ 
1) เชื่อมั่นในความดีของมนุษย์ หมายถึง เชื่อมั่นว่ามีหลักแห่งความดีงามของมนุษย์ 

และความดีงามนั้นเป็นไปตามเหตุปัจจัยมิใช่มีขึ้นเองโดยบังเอิญ เชื่อมั่นว่าความดีงามนั้น
สามารถสร้างขึ้นมาได้ หรือพูดอีกนัยหนึ่งว่ามนุษย์เรามีศักยภาพจะพัฒนาคนให้บรรลุถึงความ
ดีงามนั้นได้ด้วยความพากเพียรของตนเอง มิใช่ด้วยการอ้อนวอนขอร้องขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆ 
บันดาลให้เป็นไป โดยมีพระพุทธเจ้าทรงท าให้เป็นตัวอย่าง และเชื่อมั่นว่ามีกลุ่มบุคคลท่ีปฏิบัติ
ตามแนวทางของพระพุทธองค์แล้วได้บรรลุถึงความดีงามนั้นจริงๆ ปรากฏเป็นสักขีพยาน 

2) เชื่อมั่นในกฎแห่งการกระท าและผลของการกระท า หมายถึง เชื่อมั่นว่าไม่มีสิ่งใด
เกิดขึ้นลอยๆ โดยไม่มีเหตุปัจจัยให้เกิด เมื่อกระท าอะไรลงไปแล้วย่อมจะมีผลของการกระท า
นั้นตามมาไม่โดยทางตรงก็ทางอ้อม ยกตัวอย่าง สมศักดิ์เป็นเด็กขยันเรียน ขยันท าการบ้าน
ทบทวนต าราอยู่เสมอ การกระท าของสมศักดิ์นี้เป็นเหตุ สมศักดิ์ย่อมได้รับผลของการกระท า
แน่นอน โดยตรงก็คือ “ได้ความเป็นคนขยัน” ได้ความรู้ความเข้าใจในสิ่งท่ีไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจ 
ผลโดยอ้อมก็คือสมศักดิ์อาจสอบได้คะแนนดี ครูอาจานย์ เพื่อนๆ หรือคนอื่นๆ ท่ีรู้ก็อาจชื่นชม
สมศักดิ์ (พึงเข้าใจว่า คนขยัน เรียนดี มีความรู้ความเข้าใจวิชาท่ีเรียน ไม่จ าเป็นจะต้องสอบได้
คะแนนดีก็ได้ เพราะการสอบของเขาขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ครูผู้ตรวจให้คะแนนหรือ
เครื่องตรวจคะแนน ผลของการเรียนจึงถือเป็นผลโดยอ้อมของการเรียนดี) 

3) เชื่อมั่นว่ามนุษย์ต้องรับผิดชอบต่อการกระท าและผลของการกระท านั้น ข้อนี้สืบ
เนื่องมาจากข้อ 2) คือ ถ้าคนเชื่อว่ากระท าอะไรลงไปแล้วไม่ว่าดีหรือชั่วย่อมได้รับผลของ         
การกระท านั้นไม่ทางตรงก็ทางอ้อม จะท าให้เป็นคนระมัดระวังตนอย่างดี มีความละเอียด
รอบคอบ โดยเผลอท าอะไรตามอ านาจความอยากความต้องการ เพราะเขาเชื่อว่าถ้าท าอะไร
ไม่ดีลงไปเขาจะต้องรับผลของการกระท านั้น คนท่ีเชื่อมั่นอย่างนั้นย่อมเป็นคนมีความ
รับผิดชอบสูง คือ รับท้ังผิด รับท้ังชอบ อันจักเกิดขึ้นจากการกระท าของตน ไม่เหมือนคน
ส่วนมากท่ียินดีรับเฉพาะ “ชอบ” ไม่ยอมรับ “ผิด” คนท่ีคิดเสมอว่าตนเองจะต้องรับผิดชอบ
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ต่อการกระท าของตนเอง จะไม่ท าความเสียหายง่ายๆ เพราะเขาคิดล่วงหน้าไปไกลว่า ถ้าท าลง
ไปแล้วคนอื่นเขารู้เข้าเขาจะว่าอย่างไร เกียรติยศ ชื่อเสียงของเราจะมิเสียหายหรือ ตายไปแล้ว
จะมิตกนรกหรือ อย่างนี้เป็นต้น เขาจึงพร้อมจะปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมของตนเองให้ดีขึ้น
เสมอ 

จะเห็นว่า ศรัทธาในพระพุทธศาสนาต้องมีปัญญาก ากับด้วยเสมอ ซึ่งต่างจากศาสนา
อื่นบางศาสนาท่ีจะสอนให้ศรัทธาอย่างเดียว คือ ถ้าพระคัมภีร์สอนไว้อย่างนี้ ก็จะต้องเชื่อตาม
โดยไม่มีข้อแม้ ถ้าหากไม่เชื่อถือว่าเป็นคนบาป แต่ส าหรับพระพุทธศาสนา แม้แต่การสอน
หลักธรรมของพระพุทธเจ้า  พระพุทธองค์ก็ไม่ได้ทรงบังคับให้เชื่อตามท่ีพระองค์สอน พระองค์
ทรงแนะน าให้พิจารณาไตร่ตรองด้วยเหตุด้วยผลและเห็นด้วยเสียก่อนแล้วจึงเชื่อ 

 
ปัญญา 
 

การพัฒนาปัญญา ปัญญา แปลว่า รู้ท่ัวถึง หมายความว่า ความรู้ในเรื่องใดถ้ารู้ไม่ท่ัวถึง 
ไม่ทะลุปรุโปร่ง ไม่รอบด้าน ไม่นับเป็นปัญญาท่ีแท้ ความรู้มีอยู่ 2 ประเภท คือ ความรู้ท่ี มีมา
ตั้งแต่เกิด (สหชาติปัญญา) และมีความรู้ท่ีมีขึ้นด้วยการศึกษาเล่าเรียนและฝึกฝน (โยคปัญญา) 
อย่างแรกเป็นความรู้พื้นฐานท่ีทุกคนพึงมีมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่บุคคล บางคนก็มีความรู้
พิเศษท่ีคนอื่นไม่มีซึ่งภาษาไทยเรียกว่า “พรสวรรค์” เช่น มีความสามารถวาดภาพได้งดงาม 
ท้ังๆ ท่ีไม่ได้เรียนมาจากใครเลย แต่กรณีอย่างนี้มีน้อย ความรู้ประเภทหลังนี้ท่านั้นท่ีต้องการ
เน้นในท่ีนี้ เพราะความรู้ความฉลาดเป็นเรื่องท่ีฝึกฝนอบรมกันได้ เรียกว่า “พรแสวง” คือ 
แสวงหาเอาภายหลังได้ดังพระบาลีรับรองไว้ว่า “ปัญญามีได้เพราะการฝึกฝนพัฒนา ปัญญา
เสือ่มไปเพราะไม่ฝึกฝนพัฒนา” 

ปัญญาหรือความรู้ท่ีควรพัฒนามี 3 ลักษณะ ซึ่งขออธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
ดังต่อไปนี้ 

1) ปัญญารู้จักความเสื่อม (อปายโกศล) หมายถึง รู้ว่าอะไรคือความเสื่อม และอะไร
คือเหตุท าให้เกิดความเสื่อม การรู้เพียงแง่ใดแง่หนึ่งยังไม่ถือว่าเป็นอปายโกศล เช่น บางคน
เงินเดือนไม่พอจ่าย ชักหน้าไม่ถึงหลัง เป็นหนี้สินมากมาย เขารู้ว่าเขามีปัญญา มีความทุกข์ เขา
คิดว่าความทุกข์ท่ีเขาได้รับนี้ เพราะเจ้านายจ่ายเงินเดือนให้เขาน้อยเกินไปจึงไม่พอใช้จ่าย           
แต่เขาหารู้ไม่ว่าสาเหตุแท้จริงก็คือการท่ีเขาใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟื่อย และไม่รู้จักประหยัดอดออม 
การรู้จักแต่ความเสื่อมแต่ไม่รู้ลึกไปถึงสาเหตุแห่งความเสื่อม อย่างนี้ยังไม่พอจะต้องพิจารณา
จนทราบสาเหตุที่แท้จริงของความเสื่อมด้วย 
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2) ปัญญารู้ความเจริญ (อายโกศล) คือ รู้ว่าอะไรคือความดี ความเจริญท่ีแท้และก็รู้
ด้วยง่าอะไรคือสาเหตุให้เกิดความดีความเจริญนั้น คนท่ีรู้ว่าความร่ ารวย ความมีหลักฐาน
มั่นคงเป็นความดีระดับโลกอย่างหนึ่งท่ีมนุษย์ปุถุชนพึงมีพึงได้ แต่คิดไปว่าการจะร่ ารวยมีหน้ามี
ตาในสังคมนั้นจะต้องเป็นนักฉวยโอกาส รู้จักเอารัดเอาเปรียบคน หรือขายของหนีภาษี หรือสิ่ง
เสพติด เป็นต้น อย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นอายโกศลเพราะรู้แต่อะไรคือความเจริญ แต่สาเหตุให้ลุ
ถึงความเจริญด้วยโภคทรัพย์นั้นไม่ถูกต้อง จริงอยู่คนทุจริตคดโกงนั้นร่ ารวยได้และร่ ารวยเร็ว
ด้วย แต่มิใช่สาเหตุท่ีแท้จริงเพราะผิดกฎหมายและศีลธรรม การรู้ว่าอะไรคือความเจริญ อะไร
คือสาเหตุให้เกิดความเจริญอย่างแท้จริงเป็นปัญญาประการที่ 2 

3) ปัญญารู้จักวิธีการละเหตุแห่งความเสื่อมและสร้างเหตุแห่งความเจริญ (อุปาย
โกศล) คือ รู้ท้ังสองด้าน เรียกว่า “รู้ครบวงจร” คนท่ีรู้จักความเสื่อมและเหตุแห่งความเสื่อม 
อาจเพียงระมัดระวังไม่ท าความชั่วเท่านั้น แต่อาจไม่ท าความดีหรือสร้างสรรค์ประโยชน์อะไร
ให้แก่ตนและสังคมก็ได้ และในบางกรณีอาจระวังตัวมากจนกลายเป็นโทษก็ได้ ยกตั วอย่าง 
ข้าราชการระดับสูงรู้ว่าการเซ็นอนุมัติอะไรง่ายๆ อาจท าให้ผิดพลาดถึงขั้นออกจากงานหรือติด
คุกได้ จึงระมัดระวังไม่ยอมเซ็นอนุมัติอะไรง่ายๆ แม้แต่เรื่องท่ีเป็น “กิจวัตรประจ าวัน” จึงอาจ
ท าให้งานล่าช้าเกิดความเสียหายแก่ราชการได้ในบางเรื่องบางกรณี 

ในทางตรงกันข้าม ถ้ามองแต่ในแง่ความเจริญและเหตุแห่งความเจริญอย่างเดียวก็อาจ
ท าให้ไม่ระมัดระวัง เพราะคิดแต่จะได้ประโยชน์ก็ได้ ยกตัวอย่างเช่น ชาวนาชาวสวนเห็นท่ีดิน
ราคาแพงขึ้นคิดว่าเป็นโอกาสได้เงินมหาศาล จึงขายไร่นาท่ีเป็นมรดกตกทอดมานานได้เงิน
หลายสิบล้านบาท แรกๆ กแ็บ่งขายแต่เมื่อเห็นว่าได้ราคาดีมาจึงขายจนหมด เพราะไม่มีความรู้
ในการบริหารเงินจ านวนมากขนาดนี้ จึงเอาเงินไปซื้อรถปิ๊กอัพบ้าง รถจักรยานยนต์บ้าง แจก
ลูกหลานคนละคันสองคน ซื้อวัตถุอ านวยความสะดวกบ ารุงบ าเรอชีวิตมากมาย ไม่นานเงินท่ี
ได้จากการขายไร่นาก็ร่อยหรอหมดไป ในท่ีสุดก็มาเช่านายทุนท ากินบนท่ีดินดั้งเดิมของตน
นั้นเอง อย่างนี้เรียกว่ามองแต่ผลท่ีจะได้ มองเห็นแต่ความเจริญด้านเดียว ไม่รู้จักมองด้านเสื่อม
ซึ่งอาจจะตามมาได้ 

ผู้ท่ีฉลาดแท้จริงจะต้องมีปัญญาท้ัง 3 ประการ คือ 
1. รู้ทางเสื่อมและผลของทางเสื่อม รู้ทางเจริญและผลของทางเจริญ 
2.  รู้อุบายหรือวิธีแก้และป้องกันความเสื่อม 
3.  รู้วิธีสร้างความเจริญและรักษาความเจริญให้คงอยู่ ตลอดถึงส่งเสริมให้เจริญยิ่งๆ 

ขึ้นไปอีกด้วย 
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พระพุทธศาสนาเน้นว่าศรัทธาท่ีถูกต้องจะต้องเป็นความเชื่อในความดีงามของมนุษย์ 
เชื่อมั่นในการกระท าของตนเอง ศรัทธาท่ีถูกต้องจะต้องไม่ใช่ความเชื่อ “ฝังหัว” อย่างมืดบอด
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หากเป็นไปเพื่อให้เกิดปัญญา รู้ผิดชอบชั่วดี รู้ทางเสื่อมทางเจริญ และรู้วิธี
ละทางเสื่อมสร้างสรรค์ทางเจริญ 

พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นท่ามกลางสภาพสังคมในอินเดียท่ีเต็มไปด้วยปัญหาวุ่นวาย
นานัปการ ขณะท่ีค าสอนหรือแนวคิดใดๆ ก็ยังไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาความคับข้องใจของ
ผู้คนในสังคมอินเดียขณะนั้นได้ พระพุทธศาสนาจึงเป็นสิ่งแปลกใหม่ในสังคมอินเดีย เป็นแรง
ดึงดูดให้ผู้คนหันมาศึกษาและยอมรับนับถือพระพุทธศาสนากันเป็นจ านวนมาก แม้ว่าค าสอน
ของพระพุทธศาสนาจะแตกต่างจากหลักค าสอนของศาสนาอื่นๆ หรือลัทธิความเชื่ออื่นๆ ท่ีใน
อินเดียนับถือกันมาก่อนหน้านั้นก็ตาม ท้ังนี้เพราะพระพุทธศาสนานั้นปฏิเสธความเชื่อเรื่อง
พระเจ้า แล้วสอนให้มนุษย์พิจารณาสรรพสิ่งท่ีเกิดขึ้นตามความเป็นจริงตามธรรมชาติ 
พิจารณาหาสาเหตุและผลลัพธ์ของการกระท า นอกจากนี้ลักษณะเด่นของพระพุทธศาสนาท่ี
ท าให้ผู้คนหันมานับถือกันมากมายนั้น คือ การมีทฤษฎีท่ีเป็นสากล มีข้อปฏิบัติท่ียึดหลักทาง
สายกลางและมุ่งเน้นการพัฒนาศรัทธาท่ีถูกต้อง หรืออาจจะกล่าวได้ว่าพระพุทธศาสนาเปิด
โอกาสให้มนุษย์ใช้ปัญญาพิจารณาตัดสินทุกๆ สิ่งตามความจริงด้วยตนเอง ไม่มีโอกาสก าหนด
กฎเกณฑ์ขู่บังคับใดๆ เมื่อมนุษย์พิจารณาความเห็นความจริงตามค าสอนในพระพุทธศาสนา
แล้ว จึงหันมาศรัทธาและนับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลักในการด าเนินชีวิตสืบทอดมา
จนปัจจุบันนั่นเอง 

 
นักเรียนควรรู้ 
 

 การพัฒนาปัญญาหรือการเจริญปัญญาให้งอกงามสามารถท าได้ 3 ทาง คือ สุตมย
ปัญญา ปัญญาเกิดจากการฟัง ประโยชน์หลัก คือ ท าให้เข้าใจสิ่งท่ีเราไม่เคยรู้มาก่อนหรือ
เข้าใจสิ่งนั้นชัดเจนยิ่งขึ้น จินตามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการคิด ประโยชน์หลัก คือ การเกิด
ความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องชัดเจนขึ้นในสิ่งท่ีเรารับฟังมา และ ภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิด
จากการลงมือท า ประโยชน์หลัก คือ ความรู้ความเข้าใจในสิ่งท่ีได้รับพิจารณาอย่างสมบูรณ์
จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง     
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ใบกิจกรรมที่ 1 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 
ชุดการสอน  เร่ือง การด าเนินชีวิตบนหลักธรรม 

เล่มท่ี 1 เร่ือง พระพุทธศาสนาเน้นการพัฒนาศรัทธาและปัญญาท่ีถูกต้อง 
 

 
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนตอบค าถามหรือเขียนค าอธิบายสั้นๆ (10 คะแนน) 
 
1. พระพุทธศาสนามีทฤษฎีที่เป็นสากล หมายความว่าอย่างไร จงยกตัวอย่างประกอบ

ค าอธิบาย (3 คะแนน) 
   
   
   
   
   
 
2. พระพุทธศาสนามีข้อปฏิบัติที่ยึดทางสายกลาง หมายความว่าอย่างไร จงยกตัวอย่าง

ประกอบ (3 คะแนน) 
   
   
   
   
   
 
3. การพัฒนาศรัทธาและปัญญาท่ีถูกต้อง ตามหลักพระพุทธศาสนานั้น มีลักษณะส าคัญ

อย่างไรจงอธิบายและยกตัวอย่าง (4 คะแนน) 
   
   
   
   
   

 



ชุดการสอนที่ 1 เรื่อง พระพุทธศาสนาเน้นการพัฒนาศรัทธาและปญัญาที่ถูกต้อง 18 

นางสาวปริยากร  กุณโรจร  ครูวิทยฐานะช านาญการ 

ใบกิจกรรมที่ 2 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 
ชุดการสอน  เร่ือง การด าเนินชีวิตบนหลักธรรม 

เล่มท่ี 1 เร่ือง พระพุทธศาสนาเน้นการพัฒนาศรัทธาและปัญญาท่ีถูกต้อง 
 

 
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนน าข้อมูลข่าวสารมาวิเคราะห์ตามหัวข้อท่ีก าหนด (10 คะแนน) 

 

 

 

 

1. สาระของเรื่อง หรือการกระท าของบุคคล หรือการกระท าของกลุ่มคน แสดงถึง การปฏิบัติ
ท่ีสอดคล้องกับทางสายกลางอย่างไร (2 คะแนน) 

   
   
   

2. สาระของเรื่อง หรือการกระท าของบุคคล หรือการกระท าของกลุ่มคน แสดงถึง การปฏิบัติ
ท่ีเป็นการพัฒนาศรัทธาและปัญญาตามหลักพระพุทธศาสนาอย่างไร (2 คะแนน) 

   
   
   

3. ผลของการปฏิบัติมีผลดีต่อตนเองและสังคม อย่างไร (3 คะแนน) 
   
   
   

4. นักเรียนได้ข้อคิดท่ีเป็นประโยชน์ต่อการน าไปประยุกต์ปฏิบัติอย่างไร (3 คะแนน) 
   
   
   

เร่ืองที่ 1 
ชื่อเรื่อง 

(ประเด็นส ำคัญ) 
ท่ีมา 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4 
ชุดการสอน  เร่ือง การด าเนินชีวิตบนหลักธรรม 

เล่มท่ี 1 เรื่อง พระพุทธศาสนาเน้นการพัฒนาศรัทธาและปัญญาท่ีถูกต้อง 
 
ค าช้ีแจง แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ  
             เวลา 20 นาที 

 
ค าสั่ง   ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกที่สุดแล้วท าเครื่องหมายกากบาท (X) ลงใน

กระดาษค าตอบ 
 
1. ข้อใดไม่จัดเป็นหลักความเชื่อใน กาลามสูตร 10 ประการ 

ก. อย่าเพิ่งปลงใจเชื่อ เพียงเพราะอ้างต ารา 
ข. อย่าเพิ่งปลงใจเชื่อ เพียงเพราะคนพูดเป็นท่ีรัก 
ค. อย่าเพิ่งปลงใจเชื่อ เพียงเพราะตรึกตามอาการ 
ง. อย่าเพิ่งปลงใจเชื่อ เพียงเพราะได้ยินได้ฟังตามๆ กันมา 

 
2. เมื่อนักเรียนต้องการซื้อมือถือเคร่ืองใหม่ นักเรียนควรใช้วิธีคิดใด มาช่วยตัดสินใจในการ

เลือกซื้อเพื่อจะได้รู้จักใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่าและแท้จริงมากท่ีสุด 
ก. วิธีคิดแบบคุณค่าแท้คุณค่าเทียม 
ข. วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก 
ค. วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ  
ง. วิธีคิดแบบสืบสาวหาเหตุและปัจจัย 

 
3. ข้อใดให้ความหมายของค าว่า “พระพุทธศาสนามีทฤษฏีและวิธีการท่ีเป็นสากล” ได้ถูกต้อง

ท่ีสุด 
ก. เป็นท่ียอมรับของคนนานาประเทศ 
ข. มีหลักการก าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
ค. มีหลักการและวิธีการเป็นท่ียอมรับว่ามีความถูกต้องและพิสูจน์ได้ 
ง. มีผู้คนท่ัวโลกรับไปปฏิบัติตาม และน าไปเผยแผ่จนเป็นท่ีรู้จักท่ัวไปในสากล 
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4. วิธีคิดในข้อใดจัดเป็นการคิดตามแบบโยนิโสมนสิการ 
ก. วิธีคิดแบบชักจูงใจด้วยของรางวัล 
ข. วิธีคิดแบบท าใจให้ยอมรับกับปัญหา 
ค. วิธีคิดแบบตามหลักการและความมุ่งหมาย 
ง. วิธีคิดแบบปล่อยวางตากฎแห่งกรรมและความไม่เท่ียง 

 
5. ผู้ใหญ่ลี เป็นผู้ใหญ่บ้านหนองน้ าใส ท่ีได้รับการยอมรับว่าเป็นแบบอย่างท่ีดีในการยึดถือ

ความเห็นส่วนใหญ่ของชาวบ้านเป็นหลักในการตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ ในหมู่บ้าน 
นักเรียนคิดว่าผู้ใหญ่ลีมีคุณธรรมในข้อใด 

ก. อัตตาธิปไตย    
ข. โลกาธิปไตย 
ค. ธรรมาธิปไตย    
ง. มัชฌิมาธิปไตย 

 
6. ข้อปฏิบัติท่ียึดทางสายกลางของพระพุทธศาสนาได้แก่ข้อใด 

ก. มัชฌิมาปฏิปทา  
ข. เยภุยยสิกา 
ค. โอวาทปาติโมกข์  
ง. อนันตลักขณสูตร 

 
7. ความเชื่อมั่นในสิ่งท่ีดีงามท่ีประกอบด้วยเหตุผล คือความหมายของค าในข้อใด 

ก. ความเชื่อ  
ข. ความเลื่อมใส 
ค. ความศรัทธา 
ง. ความมีวิจารณญาณ 

 
8. การด าเนินชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับหลักธรรม     

ทางพระพุทธศาสนา นักเรียนควรยึดถือหลักธรรมต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด 
ก. สัปปุริสธรรม  
ข. อุบาสกธรรม 
ค. บุญกิริยาวัตถุ    
ง. สาราณียธรรม  
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9. วิธีคิดแบบจ าแนกประเด็นและแง่มุมต่างๆ ในทุกด้าน โดยการมองเห็นได้หลายมุมเพื่อให้
เกิดความเข้าใจและได้ค าตอบท่ีถูกต้องสมบูรณ์ จัดเป็นวิธีคิดแบบใด 

ก. วิธีคิดแบบอริยสัจ 
ข. วิธีคิดแบบวิภัชชวาท 
ค. วิธีคิดแบบสามัญลักษณะ    
ง. วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม 

 
10. จากสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในปัจจุบัน  นักเรียนคิดว่าหลักธรรมในข้อใด

สามารถน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
ก. อธิปไตย 3     
ข. สังคหวัตถุ 4 
ค. เบญจศีล 5   
ง. อริยมรรค 8 
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กระดาษค าตอบแบบทดสอบหลังเรียน 

 

ชื่อ..................................................................ชั้น.......................เลขที่...................... 
 
 

ข้อ ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 
 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
10  
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ภาคผนวก 
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นางสาวปริยากร  กุณโรจร  ครูวิทยฐานะช านาญการ 

เฉลย ใบกิจกรรมที่ 1 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่  4 
ชุดการสอน  เร่ือง การด าเนินชีวิตบนหลักธรรม 

เล่มท่ี 1 เร่ือง พระพุทธศาสนาเน้นการพัฒนาศรัทธาและปัญญาท่ีถูกต้อง 
 

 
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนตอบค าถามหรือเขียนค าอธิบายสั้นๆ (10 คะแนน) 
 
1. พระพุทธศาสนามีทฤษฎีที่เป็นสากล หมายความว่าอย่างไร จงยกตัวอย่างประกอบ

ค าอธิบาย (3 คะแนน) 
       ทฤษฏีที่เป็นสากลของพระพุทธศาสนา คือ อริยสัจ 4 หรือหลักความจริงอันประเสริฐ 
ดังนี้  
      1)  สอนว่าชีวิตและโลกนี้มีปัญหา  
      2)  สอนว่าปัญหามีสาเหตุ มิได้เกิดขึ้นลอยๆ   
      3)  สอนว่ามนุษย์สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเอง   
      4)  สอนว่าการแก้ปัญหานั้นต้องใช้ปัญญาและความพากเพียร   
(ตัวอย่างประกอบ พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 

 
2. พระพุทธศาสนามีข้อปฏิบัติที่ยึดทางสายกลาง หมายความว่าอย่างไร จงยกตัวอย่าง

ประกอบ (3 คะแนน) 
      ข้อปฏิบัติท่ียึดทางสายกลางของพระพุทธศาสนา คือ มัชฌิมาปฏิปทา ได้แก่  
อริยมรรคมีองค์ 8 ดังนี้  
      1) ความเห็นชอบ (สัมมาทิฐิ)                  2) ความด าริชอบ (สัมมาสังกัปปะ)  
      3) เจรจาชอบ (สัมมาวาจา)                    4) การกระท าชอบ (สัมมากัมมันตะ)  
      5) การเลี้ยงชีพชอบ (สัมมาอาชีวะ)           6) พยายามชอบ (สัมมาวายามะ)  
      7) ระลึกชอบ (สัมมาสติ)                        8) ตั้งใจมั่นชอบ (สัมมาสมาธิ)  
 (ตัวอย่างประกอบ พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน)  
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3. การพัฒนาศรัทธาและปัญญาท่ีถูกต้อง ตามหลักพระพุทธศาสนานั้น มีลักษณะส าคัญ
อย่างไรจงอธิบายและยกตัวอย่าง (4 คะแนน) 
      ศรัทธาจะน าไปสู่การพัฒนา  มีลักษณะ 3 ประการ  ดังนี้  
      1)  เชื่อมั่นในความดีงามของมนุษย์ เช่น เชื่อมั่นในความดีงามของพระพุทธเจ้า และ
เชื่อว่าบุคคลท่ีปฏิบัติตามแนวของพระพุทธองค์แล้วจะบรรลุถึงความดีงามนั้นจริงก็จะ
ปฏิบัติตาม  
      2)  เชื่อมั่นในกฎแห่งการกระท าและผลของการกระท า เช่น เชื่อว่าถ้าขยันเรียนและ
ขยันอ่านหนังสือก็ย่อได้รับความรู้จากเรื่องท่ีอ่าน        
      3)  เชื่อมั่นว่ามนุษย์ต้องรับผิดชอบต่อการกระท าและผลของการกระท านั้น เช่น เมื่อ
มีความเชื่อว่ากระท าอะไรไปแล้วย่อมได้รับผลของการกระท า ก็จะท าให้รู้จักระมัดระวังตัว  
การพัฒนาปัญญา มี  3  ลักษณะ  ดังนี ้  
           1) ปัญญารู้จักความเสื่อม (อปายโกศล) หมายถึง รู้ว่าอะไร คือ ความเสื่อม อะไร
คือเหตุให้เกิดความเสื่อม เช่น รู้ว่าเงินเดือนไม่พอจ่าย รู้สาเหตุว่าฟุ่มเฟือย ใช้จ่ายไม่
ประหยัด 
           2) ปัญญารู้จักความเจริญ (อายโกศล) หมายถึง รู้ว่าอะไร คือ ความดีความเจริญ
ท่ีแท้จริง และรู้สาเหตุที่ท าให้เกิดความดีความเจริญนั้น เช่น รู้ว่าตนมีต าแหน่งหน้าท่ีการ
งานดี รู้สาเหตุว่ามคีวามขยันปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเอาใจใส่รับผิดชอบ  
           3) ปัญญารู้จักวิธีการละเหตุแห่งความเสื่อมและสร้างเหตุแห่งความเจริญ (อุปาย
โกศล) หมายถึง รู้ท้ังสองด้าน คือ รู้ท้ังความเสื่อมและเหตุแห่งความเสื่อม และรู้ท้ังความดี
และสาเหตุท่ีท าให้เกิดความดีและความเจริญ เช่น รู้ว่าการขี้เกียจไม่ขยันท างานจะท าให้
นายจ้างรังเกียจ และรู้ว่านายจ้างชอบคนท่ีมีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลาก็พยายามปฏิบัติให้
ได้ตามท่ีนายจ้างต้องการ ก็จะท าให้มีความเจริญในการท างาน  
  (ตัวอย่างประกอบ พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 
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เฉลย ใบกิจกรรมที่ 2 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 
ชุดการสอน  เร่ือง การด าเนินชีวิตบนหลักธรรม 

เล่มท่ี 1 เร่ือง พระพุทธศาสนาเน้นการพัฒนาศรัทธาและปัญญาท่ีถูกต้อง 
 

 
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนน าข้อมูลข่าวสารมาวิเคราะห์ตามหัวข้อท่ีก าหนด (10 คะแนน) 

 

 

 

 

1. สาระของเรื่อง หรือการกระท าของบุคคล หรือการกระท าของกลุ่มคน แสดงถึง การปฏิบัติ
ท่ีสอดคล้องกับทางสายกลางอย่างไร (2 คะแนน) 

   
   

2. สาระของเรื่อง หรือการกระท าของบุคคล หรือการกระท าของกลุ่มคน แสดงถึง การปฏิบัติ
ท่ีเป็นการพัฒนาศรัทธาและปัญญาตามหลักพระพุทธศาสนาอย่างไร (2 คะแนน) 

   
   

3. ผลของการปฏิบัติมีผลดีต่อตนเองและสังคม อย่างไร (3 คะแนน) 
   
   

4. นักเรียนได้ข้อคิดท่ีเป็นประโยชน์ต่อการน าไปประยุกต์ปฏิบัติอย่างไร (3 คะแนน) 
   
   

 
(พิจำรณำตำมค ำตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 

 

เร่ืองที่ 1 
ชื่อเรื่อง 

(ประเด็นส ำคัญ) 
ท่ีมา 
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เฉลย แบบทดสอบก่อนเรียน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4 
ชุดการสอน  เร่ือง การด าเนินชีวิตบนหลักธรรม 

เล่มท่ี 1 เรื่อง พระพุทธศาสนาเน้นการพัฒนาศรัทธาและปัญญาท่ีถูกต้อง 
 

1. ข้อใดให้ความหมายของค าว่า “พระพุทธศาสนามีทฤษฏีและวิธีการท่ีเป็นสากล” ได้ถูกต้อง
ท่ีสุด 

ค. มีหลักการและวิธีการเป็นท่ียอมรับว่ามีความถูกต้องและพิสูจน์ได้ 
2. ข้อปฏิบัติท่ียึดทางสายกลางของพระพุทธศาสนาได้แก่ข้อใด 

ก. มัชฌิมาปฏิปทา  
3. ความเชื่อมั่นในสิ่งท่ีดีงามท่ีประกอบด้วยเหตุผล คือความหมายของค าในข้อใด 

ค. ความศรัทธา  
4. ข้อใดไม่จัดเป็นหลักความเชื่อใน กาลามสูตร 10 ประการ 

ข. อย่าเพิ่งปลงใจเชื่อ เพียงเพราะคนพูดเป็นท่ีรัก 
5. วิธีคิดในข้อใดจัดเป็นการคิดตามแบบโยนิโสมนสิการ 

ค. วิธีคิดแบบตามหลักการและความมุ่งหมาย 
6. เมื่อนักเรียนต้องการซื้อมือถือเคร่ืองใหม่ นักเรียนควรใช้วิธีคิดใด มาช่วยตัดสินใจในการ

เลือกซื้อเพื่อจะได้รู้จักใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่าและแท้จริงมากท่ีสุด 
ก. วิธีคิดแบบคุณค่าแท้คุณค่าเทียม 

7. วิธีคิดแบบจ าแนกประเด็นและแง่มุมต่างๆในทุกด้าน โดยการมองเห็นได้หลายมุมเพื่อให้
เกิดความเข้าใจและได้ค าตอบท่ีถูกต้องสมบูรณ์ จัดเป็นวิธีคิดแบบใด 

ข. วิธีคิดแบบวิภัชชวาท 
8. จากสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในปัจจุบัน นักเรียนคิดว่าหลักธรรมในข้อใด

สามารถน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
ก. อธิปไตย 3 

9. ผู้ใหญ่ลี เปน็ผู้ใหญ่บ้านหนองน้ าใส ท่ีได้รับการยอมรับว่าเป็นแบบอย่างท่ีดีในการยึดถือ
ความเห็นส่วนใหญ่ของชาวบ้านเป็นหลักในการตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ ในหมู่บ้าน 
นักเรียนคิดว่าผู้ใหญ่ลีมีคุณธรรมในข้อใด 

ข. โลกาธิปไตย  
10. การด าเนินชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ใหส้อดคล้องกับหลักธรรม  

ทางพระพุทธศาสนา นักเรียนควรยึดถือหลักธรรมต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด 
ง. สาราณียธรรม  
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เฉลย แบบทดสอบหลงัเรียน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4 
ชุดการสอน  เร่ือง การด าเนินชีวิตบนหลักธรรม 

เล่มท่ี 1 เร่ือง พระพุทธศาสนาเน้นการพัฒนาศรัทธาและปัญญาท่ีถูกต้อง 
 

1. ข้อใดไม่จัดเป็นหลักความเชื่อใน กาลามสูตร 10 ประการ 
ข. อย่าเพิ่งปลงใจเชื่อ เพียงเพราะคนพูดเป็นท่ีรัก 

2. เมื่อนักเรียนต้องการซื้อมือถือเคร่ืองใหม่ นักเรียนควรใช้วิธีคิดใด มาช่วยตัดสินใจในการ
เลือกซื้อเพื่อจะได้รู้จักใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่าและแท้จริงมากท่ีสุด 

ก. วิธีคิดแบบคุณค่าแท้คุณค่าเทียม  
3. ข้อใดให้ความหมายของค าว่า “พระพุทธศาสนามีทฤษฏีและวิธีการท่ีเป็นสากล” ได้ถูกต้อง

ท่ีสุด 
ค. มีหลักการและวิธีการเป็นท่ียอมรับว่ามีความถูกต้องและพิสูจน์ได้ 

4. วิธีคิดในข้อใดจัดเป็นการคิดตามแบบโยนิโสมนสิการ 
ค. วิธีคิดแบบตามหลักการและความมุ่งหมาย 

5. ผู้ใหญ่ลี เป็นผู้ใหญ่บ้านหนองน้ าใส ท่ีได้รับการยอมรับว่าเป็นแบบอย่างท่ีดีในการยึดถือ
ความเห็นส่วนใหญ่ของชาวบ้านเป็นหลักในการตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ ในหมู่บ้าน 
นักเรียนคิดว่าผู้ใหญ่ลีมีคุณธรรมในข้อใด 

ข. โลกาธิปไตย 
6. ข้อปฏิบัติท่ียึดทางสายกลางของพระพุทธศาสนาได้แก่ข้อใด 

ก. มัชฌิมาปฏิปทา  
7. ความเชื่อมั่นในสิ่งท่ีดีงามท่ีประกอบด้วยเหตุผล คือความหมายของค าในข้อใด 

ค. ความศรัทธา  
8. การด าเนินชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับหลักธรรม 

ทางพระพุทธศาสนา นักเรียนควรยึดถือหลักธรรมต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด 
ง. สาราณียธรรม  

9. วิธีคิดแบบจ าแนกประเด็นและแง่มุมต่างๆในทุกด้าน โดยการมองเห็นได้หลายมุมเพื่อให้
เกิดความเข้าใจและได้ค าตอบท่ีถูกต้องสมบูรณ์ จัดเป็นวิธีคิดแบบใด 

ข. วิธีคิดแบบวิภัชชวาท 
10. จากสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในปัจจุบัน นักเรียนคิดว่าหลักธรรมในข้อใด

สามารถน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
ก. อธิปไตย 3 
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