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การวจิยัครัง้นี ้มวีตัถุประสงค เพ่ือพัฒนาบทเรยีนสําเรจ็รูป เรือ่ง ปาเลสไตน มาตภูุมขิองพระเยซเูจา 
สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2  โดยมีขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป 4 ขั้นตอน ดังนี้ คือ (1) ศึกษา
ขอมูลพ้ืนฐาน (2) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป  (3) ทดลองใชบทเรียนสําเร็จรูป และ 
(4) ประเมินและปรับปรุงแกไข โดยการวิจัยครั้งนี้ ไดทดลองใชบทเรียนสําเร็จรูป กับนักเรียนระดับมัธยม
ศึกษาปที่ 2 โรงเรียนนักบุญเปโตร อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  จํานวน 30 คน ทดลองใชในภาคเรียน
ที่ 2 ปการศึกษา 2545 ระยะเวลาที่ใชจํานวน 6 คาบ  คาบละ 50 นาที  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบ
ดวย (1) บทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง ปาเลสไตน มาตุภูมิของพระเยซูเจา สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2   
(2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน  และ (3) แบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีตอบทเรียนสําเร็จรูป วิเคราะหขอมูล โดยใชคารอยละ (%) คาเฉล่ีย ( x ) คาสวนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน (S.D.) คาสถิติที (t-test แบบ Dependent) และการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis)
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สําเร็จรูปมีเนื้อหาที่ครอบคลุม ชัดเจน มีภาพประกอบ จัดการเรียนเปนกลุม มีการประเมินพฤติกรรมของ
ผูเรียน และควรมีการประเมินที่หลากหลาย

2. บทเรียนสําเร็จรูปที่สรางขึ้น ประกอบดวย คูมือครู คูมือนักเรียน โดยมีเน้ือหา 4 เร่ืองคือ  (1) 
เมืองและสถานที่สําคัญสมัยพระเยซูเจา  (2) สถานการณทางการเมืองสมัยพระเยซูเจา  (3) สถานการณทาง
ศาสนาสมัยพระเยซูเจา  (4) สถานการณทางสังคมสมัยพระเยซูเจา และมีประสิทธิภาพ 87.14 / 82.33

3. การทดลองใชบทเรียนสําเร็จรูป พบวา นักเรียนมีความตั้งใจและกระตือรือรนในการเรียน การ
จัดใหนักเรียนเรียนเปนกลุม ทําใหสนุกสนานกับการเรียน มีการซักถามกันระหวางเพ่ือนในกลุมเมื่อมีขอสงสัย 
และนักเรียนทําแบบฝกหัดครบถวนถูกตองในแตละหนวย

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง ปาเลสไตน  
มาตุภูมิของพระเยซูเจา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป มีคาเฉล่ียสูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป  และ 
นักเรียนเห็นดวยอยางมากตอการเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป โดยมีความเห็นวา บทเรียนสําเร็จรูปชวยให 
นักเรียนเขาใจบทเรียนมากขึ้น เปนวิธีการเรียนที่นาสนใจ มีความสนุกสนานตอการเรียน สรางแรงจูงใจใน
การเรียนรู และชวยใหมีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติศาสนกิจ
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KOMMALA SURIYAPONGPRAPHAI : THE DEVELOPMENT OF THE PROGRAMMED INSTURCTION
ON “THE PALESTINE, THE MOTHERLAND OF JESUS” FOR EIGHTH GRADE STUDENT. THESIS ADVISORS
: ASSO. PROF. KANCHANA KUNARAK, M.Sc., MAREAM NILLAPUN, Ed.D., AND REV. VIRA
ARPONDRATANA. 209 pp. ISBN 974-653-613-3.

The purpose of this research was to develop the programmed instruction on “The Palestine, The
Motherland of Jesus” for eighth grade student which consisted of 4 stages as follow : (1) the study of the
fundamental data (2) the development and finding of the efficiency of the programmed instruction (3) the
implementation of the programmed instruction (4) the evaluation and the improvement of the programmed
instruction.

The samples were 30 of eighth grade students of St. Peter’s School, Sampran District, Nakhonpathom
Province. The implementation of the programmed instruction was conducted for 6 periods with 50 minutes a
period during the second semester of the academic year  2002. The instruments used in this research were
(1) the programmed instruction on “The Palestine, The Motherland of Jesus” for eighth grade student,
(2) the pre-post achievement tests,  (3) a set of questionnaires on attitude towards the programmed instruction.
The obtained data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, t-test dependent and content
analysis.
                The major findings of this study can be concluded as follow :
                1. The study of fundamental data revealed that the teachers and the students required the
programmed instruction which was covered with precise contents and illustrations. The students recommended
studying in group. Besides, the various evaluating methodologies should be employed and also focused on the
learners’ behaviors.
                2. The programmed instruction consisted of a teacher manual and a student manual. The contents
were included with the following topics (1) the important cities and places during Jesus time, (2) the political
situation, (3) the religious situation and (4) the social situation. The efficiency of the programmed instruction was
87.14/82.33.
                3. The outcome of implementation showed that the students paid much attention to the programmed
instruction and seemed enthusiastic about learning with the programmed instruction. The students preferred
group learning, enjoyed discussion in group and also the students could do the exercises correctly in each unit.
                4. The pre-post test achievement scores of the students on “ The Palestine, The Motherland of
Jesus” were statistically significant different at 0.01 level. The average post-test score was higher than that of
the pre-test. Additionally, the students strongly agreed with learning by using the programmed instruction. They
were interested in the programmed instruction and realized that the programmed instruction made them
understand the lessons more clearly. Most of the students enjoyed studying with the programmed instruction.
Moreover, the programmed instruction not only could motivate learning and good performance, it could also
develop positive attitude on religious affairs.

Department of Curriculum and Instruction  Graduate School, Silpakorn University  Academic Year 2003
Student’s signature                                                             
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บทที่ 1

บทนํา

ปจจุบันสังคมโลกเรากลายเปนสังคมที่ไรพรมแดน เปนสังคมที่มุงแสวงหาอํานาจ
และทรัพยสินเขาสูตนเอง และพวกพอง โดยอาศัยความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีหลายประเภท เชน การมีปจจัยดานเศรษฐกิจ การคา การคิดคน และอิทธิพล ดาน
ความความคิด และการเมือง ผูมีอิทธิพลดานการเมือง ทางเศรษฐกิจ และผูมีเทคโนโลยีที่ 
ทันสมัยกวา มักถือโอกาสเขาแทรกซึมทั้งทางดานความคิด วัฒนธรรม ความเปนอยู เศรษฐกิจ 
การเมือง ฯลฯ และฉกฉวยผลประโยชนจากกลุมชนที่มีความพรอมนอยกวา ทําใหกลุมชน 
เหลานั้นตองดิ้นรนเพ่ือความอยูรอด และความมั่นคงของตัวเอง สิ่งตางๆ ที่ไดรับอิทธิพลมานี้ 
ลวนเปนการทําลายคุณคาชีวิตที่แทจริงของมนุษย การนําคานิยมตางๆ โดยเฉพาะระบบการ
แขงขันมาใชนั้น ลวนเปนการทําลายความมีน้ําใจดี และกลายเปนการแกงแยงชิงดีกัน การชวย
เหลือเกื้อกูลกัน กลายเปนงานที่ตองมีคาตอบแทน การมีชีวิตที่เรียบงาย สงบสุข กลายเปน
ความลาสมัย เปาหมายเพื่อการดํารงชีวิตของมนุษยที่อยูบนพื้นฐานแหงคุณธรรมและศักดิ์ศรี 
เปลี่ยนแปลงไปสูวัตถุนิยม และบริโภคนิยม ศาสนาและคุณธรรมที่มุงเนนใหมนุษยมีปฏิสัมพันธ
ที่ดีตอกัน เกื้อกูลกัน และใหพอใจในสภาพชีวิตความเปนอยูตามสถานภาพของตนเอง กลับไม
ไดรับความสนใจเทาที่ควร สังคมไทยเดิมมีพ้ืนฐานและวิวัฒนาการจากความผูกพันใกลชิดกับ
ศาสนา วัฒนธรรม เกษตรกรรม และวิถีทางธรรมชาติ แตปจจุบันนี้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
กระแสโลกที่ยึดเศรษฐกิจเปนตัวนํา ไดบั่นทอนคุณภาพชีวิตของคน สังคม และสิ่งแวดลอมไทย 
นําไปสูภาวะสับสนทุกขเข็ญ และแรนแคน กลายเปนสังคมของผูบริโภคนิยม และวัตถุนิยม 
ศาสนา และวัฒนธรรมอันดีงามไมอาจตานทานกระแสเศรษฐกิจได ความเปลี่ยนแปลงนี้ กําลัง
ดําเนินไปพรอมกับการปฏิรูประเบียบ ขั้นตอนทางการเมือง และระบบราชการ ในขณะเดียวกัน 
รัฐธรรมนูญฉบับใหมก็เนนธรรมรัฐ หรือธรรมาธิปไตย ดวยการสงเสริมดุลยภาพ และการ 
ตรวจสอบในระดับตางๆ ในสังคม ปรับแนวคิดและระบบราชการ ยอมรับบทบาทและการตรวจ
สอบของประชาชน ปรับเปลี่ยนโครงสรางกระบวนการนิติบัญญัติ บริหารและตุลาการ เพ่ือลด
ความฉอฉลทางการเมือง ดวยความตระหนักในปญหาสิ่งแวดลอม ครอบครัวลมสลาย ปญหา
การขายบริการทางเพศ ความยากจน ยาเสพยติด การพนัน การขาดความเขาใจดานศาสนา 
วิกฤตการณทางวัฒนธรรม อยางไรก็ดี แมความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การเคารพนับถือบรรพชน 
และผูอาวุโส ความภาคภูมิใจในตน และความเอื้ออาทร จะยังอยูในธรรมชาติของคนไทยเปน 
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สวนใหญ ซึ่งพรอมจะใหคุณคาแกคุณธรรม และความดีตามวิถีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ แต
ผลเสียอันลึกล้ํา และความยาวนานของความออนลาทางศาสนา และวัฒนธรรม ที่ไดรับแรงเสริม
จากกระแสวัตถุนิยม และบริโภคนิยม ไดเปนพลังสั่นคลอน และทาทายความพยายามใน
กระบวนการสรางสรรคใหมๆ ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม สิ่งแวดลอม ศาสนา และวัฒนธรรม

 มนุษยจึงตองชวยกันพัฒนาสิ่งตางๆ เพ่ือใหทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงนี้ ซึ่งการ
พัฒนาที่มีความสําคัญ และมีความจําเปนอยางยิ่งก็คือ การพัฒนาคน เพราะคนเปนทั้งผูกําหนด
ทิศทาง และดําเนินการพัฒนา อีกทั้งยังเปนผูไดรับผลโดยตรง จากการพัฒนานั้น ซึ่งสอดคลอง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) ที่มุงเนนศักยภาพของคน
ทุกคน ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางศักยภาพของคนทกุคน ทั้งในดานรางกาย จิตใจ และ
สติปญญา ใหมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง มีความรู ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพ 
และสามารถปรับตัวใหทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ กลยุทธหรือเคร่ืองมือที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุดในการพัฒนาคน ก็คือ การศึกษา ดังคํากลาวที่วา “การศึกษา คือ การ
พัฒนาความสามารถ เจตคติ พฤติกรรม และคานยิม หรือ คุณธรรมของบุคคล เพ่ือใหเปน
สมาชิกที่ดี และมีประสิทธิภาพของสังคม (ภิญโญ สาธร 2526 : 5) กลาวคือ ถาพลเมืองของ
ประเทศมีคุณภาพ และมีการศึกษาดีแลว ประเทศยอมเจริญกาวหนา (กอ สวัสดิพาณิชย 2528 : 
9) เพราะความเจริญกาวหนาของประเทศยอมขึ้นอยูกับการศึกษาของคนในบานเมืองนั้น นอก
จากนี้ปญหาจริยธรรม เปนอีกดานหนึ่งที่ควรไดรับการเอาใจใสเปนพิเศษ เพราะจริยธรรมเปน
กลไกสําคัญอันหน่ึงของสงัคม ทําหนาที่เปนบรรทัดฐานของความประพฤติ ซึ่งเปนตัวกําหนดวา 
อะไรควรประพฤติปฏิบัติและที่สําคัญการพัฒนาคุณภาพของประชากรในประเทศใหมี
ประสิทธิภาพนั้น คือการปลูกฝงใหพลเมืองเปนผูมีจริยธรรมสูง มีความซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบ
ตอหนาที่ มีระเบียบวินัย มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ เห็นประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชน
สวนตน สิ่งเหลานี้จะตองเกิดขึ้นกับประชาชนสวนใหญกอน ประเทศจึงจะพัฒนาไปไดอยาง
รวดเร็ว ซึง่เปนการสรางวิสัยทัศนของการพัฒนาคนใหมีความสุข มีศีลธรรม มีการศึกษา มีชีวิต
สํานึก รับผิดชอบตอสังคม มีระเบียบวินัย เห็นคุณคาในศาสนาประเพณี และวัฒนธรรม ซึ่ง
จริยธรรมน้ัน เปนผลที่เกิดมาจากหลักธรรมคําสั่งสอนของศาสนานั่นเอง ดังเชน พระราชดํารัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ไดพระราชทานแกผูนําศาสนาอิสลาม ในจังหวัดภาคใต และ
ผูแทนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เขตการศึกษา 2 เม่ือวันที่ 8 ตุลาคม 2531 วา

การสรางคนดีนั้น ก็คือการใหความรู ความคิด ความสามารถ และ ความดีแกเขา 
ดวยการใหการศึกษาอบรม วิชาความรูตางๆ ไมวาวิชาสามัญ วิชาชีพ หรือวิชาศาสนา 
ลวนเปนส่ิงจําเปนสําหรับเยาวชน สําหรับแตละคน จะนําไปสรางอนาคตที่มั่นคงแจมใส ถา
โรงเรียนสอนวิชาการไดดี ฝกหัดใหรูจักหนาที่ และความเปนพลเมืองดีใหไดผลจริงๆ 
พรอมทั้งอบรมใหเขาใจในศาสนาดวย ก็นับวาใหการศึกษาแกเยาวชนอยางครบถวน โดย
เฉพาะความรู วิชาการนั้น นอกจากจะทําใหบุคคลเฉลียวฉลาด มีโอกาสที่เปดกวางแลว ยัง
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จะชวยใหศึกษา ศาสนาไดเขาใจชัดเจนและกวางขวาง เกื้อกูลการประพฤติปฏิบัติตาม
ศาสนาใหถูกตองมั่นคงและชวยใหอนุชนเติบโตเปนพลเมืองดีเปนศาสนิกชนที่สมบูรณแบบ

จากกระแสพระราชดํารัสนี้ แสดงวา ความประพฤติ และความคิดจิตใจของบุคคล มี
รากฐานสวนหนึ่งมาจากแนวคําสอนของศาสนา ที่เขาไปอยูในจิตสํานึก เปนจํานวนมากไมนอย 
ศาสนามีความสําคัญ และจําเปนตอการดําเนินชีวิตของคนทั้งในสวนตัว และสวนรวม เพราะทํา
ใหคนมีศีลธรรม คุณธรรมในการดําเนินชีวิต การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ แตปจจุบันความ
เจริญกาวหนาในดานตางๆ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ทําใหสังคมมุงเนนทางดานวัตถุเพียง
อยางเดียว จึงทําใหคนไทยขาดคุณธรรมทางดานจิตใจ คนไทยหางจากศรัทธา ความเชื่อใน
ศาสนาซึ่งเคยเปนหลักในการดําเนินชีวิต ลดนอย ทําใหเกิดภาวะเสื่อมทรามทางศีลธรรม และ 
จริยธรรมอยางมากตามที่ปรากฏเปนขาวอยูในปจจุบัน ศาสนายังมีความสําคัญในระดับปจเจก
เปนอยางมาก เพราะเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ทําใหเกิดความอบอุน ผอนคลายความกังวล ลด
ความทุกขโศก เปนเครื่องนําทางชีวิต หากศาสนาไมสามารถชี้นําในระดับบุคคลไดก็จะไมมีผลที่
แทจริง ตอสังคม หรือชาติบางเมือง ศาสนาทําให บุคคลเขามารวมกันเปนสังคมดวยพิธีกรรม
ตางๆ ในศาสนาลวนมีจุดประสงคเพ่ือกระชับความกลมเกลียว และการทํางานของสมาชิกใน
สังคม เพ่ือประโยชนสุขแกสังคมสวนรวม นอกจากนี้ศาสนายังเปนม่ิงขวัญ และเอกลักษณของ
ประเทศ เปนพ้ืนฐานของขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ตัวอยางเชน ประเทศไทยมีศาสนา
พุทธ เปนพ้ืนฐานความเชื่ออันนําไปสูประเพณี ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมไทย เราจะไม
สามารถเขาใจคนไทยหรือวัฒนธรรมไทยไดเลย หากไมทําความเขาใจกับพุทธศาสนาเสียกอน 
(ฉัตรสุมาลย กบิลสิงห 2537 : 5) จะเห็นไดวาศาสนาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และหลักเกณฑ
คําสอนตางๆ ทางศาสนาที่บุคคลยึดถือปฏิบัติ ชวยอบรมจิตใจใหเปนคนดีอยูในศีลธรรม เคารพ
กฎเกณฑของสังคม ไมใหเบียดเบียน หรือ ทําความเดือดรอนแกผูอ่ืน ซึ่งสอดคลองกับ 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 หมวด 5 มาตรา 73 คือ การนําหลักธรรม
ของศาสนามาใชเพ่ือสงเสริมคุณธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิต เชนเดียวกับ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ที่เนนวา ในดานศาสนาที่เกี่ยวของกับการสอนเรื่อง  
เกี่ยวกับศาสนา ในสถาบันการศึกษา ทุกระดับ และทุกประเภทการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
มาตรา 6 วา การจัดการศึกษา ตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทย ใหเปนมนุษยที่สมบูรณ คือ ทั้ง
รายกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต 
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ทั้งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ไดใหความสําคัญตอศาสนา 
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ไดบรรจุการเรียน ศาสนาและจริยธรรมไวในหลักสูตร อันจะ
ชวยปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหแกเยาวชนของชาติ โดยเฉพาะเยาวชนในวัยเรียน
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ประเทศไทย ไดใหเสรีภาพแกประชาชนชาวไทย ในการนับถือศาสนา และแมวาคน
ไทยจะนับถือศาสนาที่แตกตางกัน แตพลเมืองไทยก็มีความสามัคคี อยูรวมกันไดอยางสันติ 
เยาวชน    เปนบุคคลที่เปนหัวใจสําคัญ ในอันที่จะนําความเจริญมาสูสังคม  และประเทศชาติใน
อนาคต มีเยาวชนจํานวนไมนอย ที่กําลังศึกษาอยูในสถานศึกษา ประกอบกับประเทศไทยมี 
พลเมืองมากกวารอยละ 90 ที่นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งเปนศาสนาประจําชาติไทย ดังนั้นกระทรวง
ศึกษาธิการจึงมีนโยบายใหสถานศึกษา จัดใหนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธทุกคน ไดเรียน 
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ตั้งแตปการศึกษา 2534 
เปนตนมา ตามคําสั่งกระทรวง ที่ วก 611, 612 และ 613/2533 และโดยเฉพาะระดบัมัธยม
ศึกษา นักเรียนจะไดเรียนรายวิชา พระพุทธศาสนา ภาคเรียนละ 1 รายวิชาทุกภาคเรียน โดยมี 
หลักการและเจตนารมณที่จะมุงใหนักเรียนในสถานศึกษาทุกระดับไดเรียนพระพุทธศาสนา เพ่ือ
พัฒนาตน และสังคมใหเจริญกาวหนา และสงบสุข และหลังจากที่กรมวิชาการเสนอกระทรวง
ศึกษาธิการ แตงตั้งคณะทํางานพิจารณาหลักสูตรวิชา พระพุทธศาสนา เพ่ือหาขอมูล ขอเท็จจริง
และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแกไขหลักสูตรในสวนที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาทั้งใน
ระดับประถมและมัธยมศึกษา ซึ่งมี กอ สวัสดิ์พาณิชย เปนประธานตามคําสั่งกระทรวง 
ศึกษาธิการ ที่ วก 820/2533 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2533 ผลการประชุมมีขอเสนอแนะใหกระทรวง
ศึกษาธิการ พิจารณา ใหเพ่ิมวิชาพระพุทธศาสนา เปนวิชาเลือกเสรีในกลุมวิชา สังคมศึกษา 6 
รายวิชา มีคาบเวลาเรียนรายวิชาละ 2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรยีน 1 หนวยการเรียน โดยมีเง่ือนไข
วา เฉพาะนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธทุกคน ตองเรียนภาคเรียนละ 1 รายวิชา กระทรวงศึกษา
ธิการ ไดใหความเห็นชอบตามขอเสนอแนะ พรอมทั้งไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรพระพุทธศาสนาทุกระดับ

ตอมาในปการศึกษา 2536 กระทรวงศึกษาธิการ ออกคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 
วก 426/ 2536 เรื่อง เพ่ิมเติมรายวิชาเลือกเสรีในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 
2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) เรื่อง ใหเพ่ิมเติมรายวิชา คริสตศาสนา เปนวิชาเลือกเสรี ใน
กลุมวิชา สังคมศึกษา หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2533) จํานวน 6 รายวิชา ดังตอไปน้ีคือ ส 0114 หลักความเชื่อของคริสตศาสนา ส 0115 
ประวัติศาสตรคริสตศาสนา ส 0116 ชีวประวัติ และพันธกิจของพระเยซูเจา ส 0117 คําสั่งสอน
ของพระเยซูเจา ส 0118 อาณาจักรพระเจา และ ส 0119 ความสัมพันธระหวางพระเจากับ
มนุษย มีคาบเวลาเรียนรายวิชาละ 2 คาบ / สัปดาห / ภาคเรียน สําหรับนักเรียนที่นับถือ 
ศาสนาคริสต ซึ่งสอดคลองกับการจัดการศึกษาคาทอลิก ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน ที่มุงใหความรู
แกคริสตชนเปนสําคัญ โดยจัดการศึกษาใหแกเยาวชน ใหเปนคริสตชนที่ดีที่สุดของพระ 
ศาสนจักรคาทอลิก การศึกษาคาทอลิกทั้งในประเทศ และทั่วโลก จึงมีหนาที่ถายทอดคําสอน
ของพระคริสต ฝกอบรมคนใหเปนคนดี มีศีลธรรม เปนมนุษยที่สมบูรณโดยอาศัยพระพรจาก
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พระเจา และความรวมมือจากมนุษย เพ่ือความผาสุกของสังคม โรงเรียนจึงเปนรากฐานของการ
พัฒนา ที่ตองอาศัยเวลาแบบคอยเปนคอยไปโดยอาศัยกลไกที่สําคัญในการพัฒนา อันไดแก

1. มีระบบการจัดการศึกษาที่ดีและเหมาะสมกับบริบทของสังคม
2. มีรูปแบบการจัดการศึกษาที่ชัดเจนตรงตามหลัก คําสอนของพระเยซูเจา
3. มีผูจัดการศึกษาที่มีความสามารถ และเขาใจในทิศทางการนําการศึกษาไปสู

อนาคตกาลอยางเหมาะสมถูกตอง
นอกจากนี้ ตามนโยบายปฏิบัติงานของแผนแมบท ทิศทางงานอภิบาลคริสตศักราช 

2000 ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย ขอ 6 (สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศ
ไทย 2543 : 21) ไดกลาวเนนวา ใหสถานศึกษาเปนสนามแพรธรรมมากขึ้น โดยใหการอบรม
และฟนฟูชีวิตนักเรียน เยาวชน และบุคคลที่เกี่ยวของ ในการดําเนินชีวิตตามคําสอนของพระ 
คริสตเจา เพ่ือใหการศึกษาเปนกระบวนการที่สงเสริมศักดิ์ศรีของมนุษย สรางคุณธรรมและ 
จริยธรรม และสันติในสังคมตามระบอบประชาธิปไตย ใหโอกาสแกนักเรียนคาทอลิก และผูยาก
ไร อีกทั้งเนนการมีสวนรวมระหวาง บาน วัด สถานศึกษา และชุมชน เพ่ือใหทุกสถาบันและ
องคกร ไดเปนสนามแพรธรรมอยางแทัจริง ศาสนาคริสต นิกายโรมันคาทอลิก มีการจัดการ
ศึกษา เพ่ือชวยพัฒนาเด็ก และเยาวชนมาชานาน เพ่ือใหเขาเปนอนาคตที่ดีมีคุณภาพ ดวย
การอบรมหลอหลอมคุณธรรมในหลักศาสนา โดยตระหนักดี ถึงสภาพการพัฒนาในสังคมยุค
ปจจุบัน ทํานองเดียวกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ไดกลาวไวใน
จุดมุงหมายวา มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี มีปญญา มีความสุข และมี
ความเปนไทย มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ ในโครงสรางของหลักสูตรได
กําหนดสาระการเรียนรูกลุม สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไว 1 ใน 8 กลุมสาระการเรียนรู 
โดยมีมาตรฐานการเรียนรูคือ เขาใจประวัติ ความสําคัญ หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือ 
ศาสนาที่ตนนับถือ และสามารถนําหลักธรรม มาเปนหลักในการปฏิบัติในการอยูรวมกัน ยึดม่ัน
ในศีลธรรม การกระทําความดี มีคานิยมที่ดีงาม และศรัทธาในพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตน
นับถือ ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรม และศาสนพิธีของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับ
ถือ บําเพ็ญประโยชนตอสังคม สิ่งแวดลอม และอยูรวมกันไดอยางสันติสุข กลาวคือ นอกจากจะ
มุงเนนใหผูเรียนมีความรูแลว ยังมุงเนนใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค 
รวมทั้งไดแสดงบทบาทและความรับผิดชอบ ทั้งตอตนเอง ตอผูอ่ืน และตอสภาพแวดลอม ทําให
ผูเรียนสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข

จุดมุงหมายของการจัดการศึกษาในปจจุบัน มุงเนนใหผูเรียนเปนผูมีสมรรถภาพทาง
การเรียน กลาวคือ พัฒนาทั้งดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย ทักษะพิสัย และทักษะทางสังคม เพ่ือที่เด็ก
จะสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ชวยให
นักเรียนเปนผูมีสมรรถภาพในทุกดาน จึงควรไดรับการสงเสริมใหมากขึ้น ครูจึงมีบทบาทสําคัญ
ในการชวยใหผูเรียนคิดเปน เพ่ือไปสูการแสวงหาแนวทางในการแกปญหา และครูผูสอนจะ
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ตองพัฒนาใหผูเรียนแตละคนเกิดการพัฒนาดานการคิดโดยใหผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรูที่
แทจริง   ครูจึงควรปรับปรุง  พัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน  และผูเรียนตองปรับเปลี่ยนวิธี
การเรียน ซึ่งวิธีการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญมีอยูมากมาย เชน กระบวนการกลุม 
การเรียนแบบรวมมือ ศูนยการเรียน เปนตน

สภาพปญหา

ความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาการและเทคโนโลยีในสาขาวิชาการตางๆ ไดเจริญ
ขึ้นอยางรวดเร็ว สงผลกระทบตอการดํารงชีวิตของมนุษย ทั้งในดานการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม ซึ่งมีบทบาทในวิถีชีวิตและสังคมไทย กลาวคือ เกิดอํานาจนิยม วัตถุนิยมขึ้นในสังคมไทย 
ทําใหสังคมไทยตองพัฒนาใหทันกับความเปลี่ยนแปลงพรอมกับทําใหสังคมนั้นไดมุงเนนทาง
ดานวัตถุเพียงอยางเดียว จึงทําใหคนไทยขาดคุณธรรมทางดานจิตใจ หางจากศรัทธาความเชื่อ
ในศาสนา ซึ่งเคยเปนหลักในการดํารงชีวิต ทําใหเกิดภาวะเสื่อมทรามทางศีลธรรม และ 
จริยธรรมอยางมาก การศึกษาเปนกระบวนการอยางหนึ่ง ที่ใชในการถายทอดวัฒนธรรม เปน
การพัฒนาความสามารถ ทัศนคติ พฤติกรรมและคานิยม หรือคุณธรรม เพ่ือใหบุคคลเปน
สมาชิกที่ดีและมีประสิทธิภาพของสังคม โดยกระบวนการตางๆ (กาญจนา คุณารักษ 2540 :
43) การศึกษามุงหมายที่จะเตรียมบุคคลใหเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ผูถายทอดวัฒนธรรมคือ  
ผูสอน วิธีหนึ่งที่ใชในการจัดการศึกษา คือ การสอน บรูเนอร (Bruner) ไดใหแนวคิดดานการ
สอนไว มีสาระสําคัญดังน้ีคือ การสอนนั้น จะตองเปนการใหนักเรียนไดเริ่มจากประสบการณตรง
ไปสูประสบการณผานภาพ การเรียนจะงายขึ้นถาเปนไปตามลําดับ จากประสบการณจริงไปสู
ประสบการณผานสื่อที่เปนภาพเรื่อยไปถึงสัญลักษณตางๆ จากแนวคิดดังกลาว ชี้ใหเห็นวา ใน
การถายทอดสิ่งใดก็ตามจะตองผานสื่อ ซึ่งชวยใหเกิดการถายทอดสมบูรณและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ดังนั้นระบบการสอนที่สมบูรณจะตองประกอบดวย 5 สวน ไดแก ผูสอน นักเรียน เน้ือหา 
สื่อ และการประเมินผล (สุโชติ ดาวสุโข และ สาโรจน แพงยัง 2535 : 11) จากองคประกอบทั้ง 5 
ของระบบการสอน จะเห็นวา สื่อเปนองคประกอบที่มีความสําคัญในการถายทอดความรู ดังนั้น
การจัดการเรียนการสอนสวนใหญจะประสบความสําเร็จไดดวยการใชสื่อการเรียนการสอนที่
เหมาะสม ทั้งนี้เพราะสื่อชวยใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน บรรลุจุดหมายไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ

สื่อการสอนนับวาเปนสิ่งที่มีบทบาทอยางมากในการเรียนการสอน เนื่องจากเปน 
ตัวกลางที่ชวยในการสื่อสาร ทําใหนักเรียนสามารถเกิดความเขาใจในความหมายของบทเรียน
ไดตรงกับที่ผูสอนตองการ ไมวาสื่อน้ันจะอยูในรูปแบบใดก็ตาม ลวนแตเปนทรัพยากรที่สามารถ
เอ้ืออํานวยความสะดวกในการเรียนรูทั้งสิ้น (วารินทร รัศมีพรหม 2531 : 75)
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ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดใหมีการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาขึ้น
อยางชัดเจน  โดยกําหนดเปนวิชาเลือกเสรี   ในกลุมวิชาสังคมศึกษานั้น พบวามีปญหาเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนหลายประการ ไดแก ครูสวนใหญเปนครูสอนวิชาสังคมศึกษา และมีความรู
ทางพระพุทธศาสนาไมลึกซึ้ง ครูสอนโดยใชเทคนิคการสอนแบบบรรยาย และใชหนังสือของ
กรมวิชาการเปนสื่อ และอุปกรณการสอนมากที่สุด ในดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น 
ครูไมมีความชํานาญในการนําเทคนิคใหมๆ มาสอน ไมเขาใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
การเรียนการสอนยังมุงเนนการจํามากกวาการวิเคราะห และการปฏิบัติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
กรมวิชาการ 2535 : 35) และในการสอนศาสนาอิสลาม ก็มีปญหาเชนเดียวกัน กลาวคือ ครูใช
เทคนิควิธีการสอนที่ไมนาสนใจ คือใชวิธีแบบรรยาย และวิธีบอกใหจดเปนสวนใหญ ซ่ึงอาจมี
สาเหตุมาจาก การขาดแคลนสิ่งอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณการเรียนการสอน และ 
แหลงวิชาการตางๆ รวมทั้งขอจํากัดเกี่ยวกับเวลา และที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ครูสวนใหญ 
ไมมีวุฒิทางการศึกษา หรือมีวุฒิทางการศึกษาต่ํา จึงใชวิธีการสอนแบบที่เคยสอนมา ในศาสนา
คาทอลิกก็ประสบกับปญหาการสอนวิชาศาสนา ในโรงเรียนคาทอลิก ดวยเชนกัน จากการติด
ตามผลการใชหลักสูตร วิชาคริสตศาสนา ตั้งแตกระทรวงศึกษาธิการไดเพ่ิมเติมใหวิชา
คริสตศาสนา เปนวิชาเลือกเสรี ในกลุมวิชาสังคมศึกษา ตั้งแตป 2536 จนถึงปจจุบัน พบวา
ปญหาเกี่ยวกับการใชหลักสูตร วิชาคริสตศาสนา มีหลายประการ คือ (1) ครูขาดความรู ความ
เขาใจในหลักธรรมของคริสตศาสนา ครูจึงไดแตสอนแบบบรรยาย มุงการทองจํามากกวาการ
วิเคราะห และก็ขาดการอธิบายใหผูเรียนเขาใจอยางกระจางได เพราะครูมีความรูทางคริสต
ศาสนา ไมดีพอ จึงสงผลตอประสิทธิภาพการเรียนการสอนวิชานี้อยางมาก (2) เน้ือหาวิชา มี
ความซ้ําซอนยากเกินไป และลึกซึ้ง เกินกวาที่ผูสอนจะนําไปถายทอดได (3) สื่อการสอนตางๆ 
ยังมีจํานวนไมเพียงพอตอความตองการ โดยเฉพาะหนังสือ หรือตําราเรียนในแตละรายวิชาไม
สอดคลองกับเน้ือหา และจุดประสงค ซึ่งสื่อการสอนนับวามีบทบาทสําคัญมากในการสงเสริม
การถายทอดความรูใหมีประสิทธิภาพ เพราะจะชวยใหนกัเรียนเขาใจบทเรียนไดดี และรวดเร็ว 
ชวยใหเกิดความคิด ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ชวยใหนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งจะ
เปนแนวทางใหการเรียนการสอนไดผลตามเปาหมาย (4) นักเรียนมีเจตคติวาการเรียนวิชา คริ
สตศาสนา เปนเร่ืองนาเบื่อหนาย ไมอยากเรียน ไมใหความสนใจ เพราะไมสามารถมองเห็นแนว
ทางที่จะทําใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน การเรียนการสอนจึงไมบังเกิดผล (5) ดานการ
บริหารโรงเรียนบางแหงขาดความเขาใจในวิชานี้ ทําใหจัดครูเขาสอนไมเหมาะสม โดยไมเห็น
ความสําคัญและคิดวา วิชา คริสตศาสนาเปนเพียงสวนประกอบเทานั้น

ปญหาเหลานี้ทําใหการจัดการเรียนการสอน วิชา คริสตศาสนา ไมประสบผลสําเร็จ
เทาที่ควร ซึ่งสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาเกณฑที่กําหนด ถึงรอยละ 50 
นักเรียนไมเห็นความสําคัญของ วิชาคริสตศาสนา และละเลยตอการปฏิบัติศาสนกิจ ตามหนาที่
ของการเปนคริสตชน ซึ่งจะสงผลตอการประพฤติและการปฏิบัติของเยาวชนในสังคมปจจุบัน 
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ซึ่งเยาวชนเหลานี้ คือ ผูที่มีสวนสืบทอดคริสตศาสนาในอนาคต ในเม่ือเขาไมมีความศรัทธา 
ซาบซึ้งในคริสตศาสนา เขาก็จะไมเห็นความสําคัญของคริสตศาสนา และพรอมที่จะละทิ้งศาสนา
ได การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนาสนใจและมีประสิทธิภาพ จึงเปนสิ่งสําคัญ ที่จะชวยให
การเรียนการสอนคริสตศาสนาประสบผลสําเร็จ โดยเฉพาะอยางยิ่ง เน้ือหาเรื่อง ปาเลสไตน 
มาตุภูมิของพระเยซูเจา ซึ่งถือเปนพื้นฐานสําคัญ สําหรับการเรียนวิชาคริสตศาสนา ตอไป 
เพราะการที่จะรูจัก และศรัทธาใครสักคนหนึ่ง จําเปนตองรูถึงเหตุการณประวัติศาสตร สภาพ
แวดลอมของสังคมที่บุคคลนั้นเจริญชีวิตอยู ซึ่งแผนดินที่พระเยซูเจาทรงดําเนินชีวิตอยูนั้น คือ 
ประเทศปาเลสไตน เม่ือสองพันปมาแลว การรูจักแนวคิด และแนวการเจริญชีวิตของคนในสมัย
นั้น จะชวยใหเขาใจคําพูด และการกระทําของพระเยซูเจา สภาพภูมิศาสตร ประเทศ เมือง ฯลฯ 
จะเปนขอมูลที่ใหความกระจางชัดแกเหตุการณตางๆ ในพระคัมภีร ของคริสตศาสนา
 จากการศึกษาคนควาจากหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา และงานวิจัย
ตางๆ พบวา ในการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ และไดประโยชนสูงสุดนั้นสื่อการ
สอนนับวาเปนปจจัยที่สําคัญ สื่อการสอนเปนตัวกลาง ในการสื่อความหมายระหวางผูสอนและ 
ผูเรียน ใหเขาใจในสิ่งที่จะถายทอดซึ่งกันและกัน ใหตรงตามความมุงหมายของการเรียนการ
สอน (ดุสิต สังขรวมใจ 2531 : 45) สื่อการสอนมีอิทธิพล และสามารถที่จะจูงใจใหนักเรียนสนใจ
เรียน ทําใหเกิดการเรียนรูไดมากขึ้น จําไดนานขึ้น ซึ่งบางครั้งผูสอนไมสามารถสรางแรงจูงใจได
ดีเทากับสื่อการสอน นอกจากนี้สื่อการสอนยังชวยปรับปรุงแกไขทัศนคติของนักเรียนใหคลอย
ตามตรงกับจุดหมายที่ผูสอนวางไว (ณัฐศักดิ์  ธีระกุล 2533 : 54-57) บทเรียนสําเร็จรูป เปนสื่อ
ชนิดหนึ่ง และเปนนวัตกรรมทางการศึกษาอีกอยางหนึ่งที่ใชในการสอน เพ่ือใหนักเรียนเกิดการ
เรียนรู และพัฒนาตามจุดมุงหมาย และเปนแนวทางหนึ่งในการแกปญหาการจัดการเรียนการ
สอนของครูและนักเรียน โดยที่บทเรียนสําเร็จรูปมีลักษณะดังนี้ คือ (1) นักเรียนไดมีโอกาสเรียน
รูดวยตนเอง (2) ชวยใหครูทํางานนอยลงในดานการสอน และใชเวลาดูแลนักเรียนมากขึ้น  
(3) กระตุนใหนักเรียนเกิดความอยากเรียน (4) ตอบสนองความตองการ และความแตกตาง
ระหวางบุคคล (5) เปนการแกปญหาและวิกฤตการณทางการศึกษาในปจจุบัน (6) แกปญหาการ
ขาดแคลนครู (7) เปนการฝกนิสัยความรับผิดชอบใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียน และสามารถนําไปใช
ในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม (จําเนียร ศิลปวานิช 2538 : 108) นอกจากนี้ ทองพูล บุญอ่ึง 
(2534 : 10) ไดกลาวถึงบทเรียนสําเร็จรูปวา เปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่เกิดจาก การนําเอา
ขอดีของบทเรียนสําเร็จรูปที่สรางขึ้น โดยกําหนดเนื้อหา วัตถุประสงค วิธีการ ตลอดจนอุปกรณ
การสอนไวลวงหนา ทําใหผูเรียนสามารถคนควา และประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง และมี
การเสริมแรงเปนระยะๆ เน้ือหาของบทเรียนจะถูกกําหนด หรือแปลงเปนตอนๆ เปนกรอบหรือ
เฟรม (frame) โดยการนําเสนอเนื้อหาทีละนอย มีการตั้งคําถามใหนักเรียนไดคิด และสนองตอบ 
โดยการตอบคําถามในแตละกรอบแลวเฉลยคําตอบใหทราบทันทีในกรอบถัดไป ทําใหผูเรียน
สามารถรับรูและเรียนตามความสามารถของแตละบุคคล
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วิธีการสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป คือ การสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป ซึ่งใหนัก
เรียนเรียนเน้ือหาวิชา ตั้งแตบทเรียนงายๆ และคอยซับซอนขึ้นเปนลําดับในการเรียน ตามบท
เรียนสําเร็จรูปนี้ นักเรียนจะเกิดความรูความเขาใจ และเกิดทักษะในการฝกขั้นตนดวยการฝกทํา
ซ้ําตามคําสั่งจนบรรลุวัตถุประสงค และจึงจะใหเรียนขั้นตอไป ผูเรียนจะเรียนชาหรือเร็วตาม
ความสามารถของตน เพราะมีการจัดบทเรียนตามลําดับไวเปนบทๆ ตามลําดับความซับซอน 
และความยากงาย มีขอมูลใหนักเรียนตรวจสอบผลงานของตนเองวาถูกหรือผิด กลาวโดยยอคือ 
การสอนที่ใชบทเรียนสําเร็จรูป จัดเนื้อหาวิชาแบบใหมสําหรับผูเรียนชา หรือเรียนเร็วนั่นเอง มี
เทคนิคในการจัดเนื้อหาซึ่งเนื้อหาจัดออกเปนแบบโปรแกรมหรือเปนชุดวัสดุประกอบการสอน 
ซึ่งเปนกระดาษพิมพหรือหนังสือที่จัดเรียบเรียงขั้นในการสอน ซึ่งเรียกวาวัสดุเพื่อการสอนแบบ
โปรแกรม (ชม ภูมิภาค ม.ป.ป. : 116-118) บทเรียนสําเร็จรูปจัดวาเปนแนวคิดในการใชอุปกรณ
ในดานการศึกษา ซึ่งมีลักษณะเปนบทเรียนที่จะชวยใหนักเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง โดยที่
ลักษณะของบทเรียนจะตองมีเน้ือหาที่เรียงลําดับเนื้อเร่ืองจากงายไปหายาก ชัดเจน และเขาใจ
งาย อีกทั้งยังเปดโอกาสใหผูเรียนหาความรูไดตามกําลังความสามารถและความสนใจของแตละ
บุคคลอีกดวย

จากที่กลาวมาจะเห็นวา บทเรียนสําเร็จรูป เปนสื่อการเรียนการสอนที่ดีมากชนิด
หน่ึง เพ่ือชวยใหกิจกรรมการเรียนการสอนมีความนาสนใจ และสามารถสงเสริมใหนักเรียน
บรรลุตามจุดมุงหมายในการเรียน คือ ดี เกง และมีความสุข นอกจากนี้ การใชบทเรียนสําเร็จรูป 
จะเปนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไดอีกวิธีหน่ึง ตามมาตรา 22 แหงพระราช
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 สอดคลองกับงานวิจัยของ สมนึก สุวรรณมูล
(2542 : 77) ที่ทํางานวิจัยเรื่อง การพัฒนาการเรียนสําเร็จรูปประกอบภาพการตูน เร่ือง  
ประชากรศึกษา กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 และงานวิจัยของนาย
ชัยญา วงศสกุล (2542 : 83) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 
เรื่อง ภูมิศาสตรกายภาพของประเทศไทย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่สอนโดยบทเรียน
สําเร็จรูป และสอนตามคูมือครู พบวา บทเรียนสําเร็จรูปมีประสิทธิภาพสูงตามเกณฑ และทําให
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา การสอนตามคูมือครู กลาวโดยสรุป บทเรียนสําเร็จรูป
ที่มีประสิทธิภาพสามารถใชสอนแทนครูได และประหยัดเวลาในการเรียนไดมาก แตบทเรียน
สําเร็จรูปก็มิใชจะสามารถใชแทนครูไดโดยเด็ดขาด จะเห็นวานักเรียนตองการครูอยู แตขอดีของ
บทเรียนสําเร็จรูปก็คือ ชวยใหนักเรียนพัฒนาไปตามความสามารถของตน

จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความประสงคที่จะสรางบทเรียนสําเร็จรูปเพื่อใชใน
การสอนวิชา คริสตศาสนา ในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เรื่อง ปาเลสไตนมาตุภูมิของพระเยซูเจา ซึ่ง
ถือเปนความรูพ้ืนฐานสําคัญสําหรับ การเรียน วิชาคริสตศาสนา ตอไป ซึ่งบทเรียนสําเร็จรูปนี้จะ
ชวยครูผูสอน  ในการจัดกิจกรรมและเปนการสงเสริมใหนักเรียน    ไดมีโอกาสเรียนรูดวยตนเอง
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อยางมีความสุข ตามความสามารถของแตละบุคคล อันจะเปนแนวทางในการแกปญหาการเรียน
การสอน วิชาคริสตศาสนา ใหมีประสิทธิภาพ ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีความ
คงทนในการเรียนรู

ประพจนปญหาของการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคริสตศาสนา ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 ไมผาน

เกณฑที่ตั้งไวที่รอยละ 60 คิดเปนรอยละ 50 เน่ืองจากครูสอนแบบบรรยายเปนสวนใหญ ขาดสื่อ 
และอุปกรณประกอบการสอน โดยเฉพาะอยางยิ่ง สื่อที่ทําใหผูเรียนมีโอกาสเรียนดวยตนเอง 
หรือพัฒนาตนเองได เชน บทเรียนสําเร็จรูป

ความสําคัญของปญหาการวิจัย
 หลักคําสอนทางศาสนา เปนเครื่องมือที่สําคัญ และเปนหลักในการกลอมเกลาบุคคล

ใหมีความสํานึกและทัศนคติที่ถูกตองดีงาม ศาสนาเปนเครื่องตอตาน และกําจัดสัญชาตญาณ
ฝายต่ําของมนุษย ทําใหมนุษยลดทอนกิเลสตัณหา ความเห็นแกตัว ประทุษรายผูอ่ืน ศาสนายัง
สงเสริมคุณธรรมของมนุษย ใหมีความรัก ความเมตตา เสียสละ ตลอดจนพรอมที่จะทําใหตน
เปนประโยชนตอสวนรวม ศาสนาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ชวยอบรมจิตใจใหเปนคนดีอยูใน 
ศีลธรรม เคารพกฎเกณฑของสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม ประเทศใดที่พลเมืองมีคุณธรรม 
จริยธรรมสูง ประเทศนั้นจะพัฒนาไปไดอยางรวดเร็ว ซึ่งจริยธรรมน้ันเปนผลที่เกิดมาจากหลัก
ธรรมคําสอนของศาสนา แตจากการศึกษาสภาพปญหาการเรียนการสอนวิชาศาสนานั้น พบวา 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา แสดงวาการจัดการเรียนการสอนไมประสบผลสําเร็จ  
นักเรียนไมมีความรู ไมมีความศรัทธาซาบซึ้ง และสํานึกในความสําคัญของศาสนา จึงทําให 
นักเรียนไมสามารถประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาได ไมรูจักเลือกสรรคุณธรรม 
ไปใชในการดําเนินชีวิตเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม หากปญหาดังกลาวไมไดรับการแกไขแลวก็
จะกอใหเกิดผลเสียตอนักเรียน ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ในอันที่จะทําใหสังคมวุนวาย 
เชน การเขนฆาทําลายกัน การลักขโมย ประพฤติผิดในกาม ประพฤติมิชอบในวงราชการ 
ปญหายาเสพติดและอื่นๆ ดังที่ปรากฏเปนขาวทางสื่อมวลชน หากปญหาดังกลาวนี้ไดรับการแก
ไข ก็จะทําใหนักเรียนที่จะเปนผูใหญในวันขางหนา ไดประพฤติตนในทุกสิ่งที่ถูกที่ควร เปน 
พลเมืองที่ดีที่มีประสิทธิภาพของสังคม และประเทศชาติ ลดปญหาสังคมในดานตางๆ ใหดีขึ้น

ปจจัยสําคัญมาจากการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู โดยการจัด
การเรียนการสอนที่มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ จําเปนตองอาศัยสื่อ อุปกรณ เพ่ือใหการเรียนรู
ดําเนินไปตามวัตถุประสงคที่ใหผูเรียนไดศึกษาหาความรูดวยตนเอง โดยสื่อการเรียนการสอนที่
ผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง เชน บทเรียนสําเร็จรูป เน่ืองจากเปนสื่อที่เรียนรูเปนรายบุคคล 
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อันจะชวยใหผูเรียนเกิดความกลาคิดกลาตัดสินใจ และมีกําลังใจในการเรียนมากขึ้น ผูวิจัยเล็ง
เห็นความสําคัญดังกลาว จึงสนใจที่จะศึกษาเพื่อทําการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่จะนํา
บทเรียนในวิชา คริสตศาสนา มาพัฒนา สรางบทเรียนสําเร็จรูป เพราะบทเรียนสําเร็จรูป เปนสื่อ
การเรียนการสอนที่ดีมากชนิดหนึ่ง ที่ชวยใหกิจกรรมการเรียนการสอนนาสนใจ อีกทั้งยังเปด
โอกาสใหผูเรียนหาความรูไดตามกําลังความสามารถ และความสนใจของแตละบุคคล ผูเรียน
สามารถเรียนเองโดยลําพังได และนําติดตัวไปเรียนที่ไหนก็ได อีกทั้งบทเรียนสําเร็จรูปยังให
ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ซึ่งจะชวยแกปญหาความสูญเปลาทางการศึกษา และเพื่อใหการ
จัดการเรียนการสอนวิชาศาสนาบรรลุวัตถุประสงคดวย

กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
ในการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ การสรางบทเรียนสําเร็จรูป เพ่ือแสวงหาแนวคิด 

ที่ใชในการสรางบทเรียนสําเร็จรูป ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาแนวคิดทฤษฎี และ
งานวิจัยตางๆ ซึ่งมีนักการศึกษาไดเสนอขั้นตอนการพัฒนา ดังตอไปน้ี

ประหยัด จิรวรพงศ (ม.ป.ป. : 227-228) ไดแนะนําการสรางบทเรียนสําเร็จรูปไว 
แบงออกเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้ (1) วางแผนทางวิชาการ (2) ดําเนินการเขียนบทเรียน (3) การ
ทดลองเรียน (4) การนําไปใช เดอ เซคโค (De Cecco 1968 : 489 – 517) ไดรวบรวมขอคิด
จากนักการศึกษาตางๆ พรอมทั้งเสนอแนะขั้นตอนในการสรางบทเรียนสําเร็จรูปไว 3 ขั้นตอน
ใหญๆ คือ (1) ขั้นเตรียมแบงออกเปน 5 ขั้นคือ เลือกชื่อเรื่อง เตรียมเคาโครงของเนื้อหา 
กําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม สรางแบบทดสอบสําหรับวัดพฤติกรรมเบื้องตน สรางแบบ
ทดสอบสําหรับวัดพฤติกรรมขั้นสุดทาย (2) ขั้นการเขียนโปรแกรม เสนอเนื้อหาในรูปกรอบ
ตางๆ ใหผูเรียนสนองตอบอยางแข็งขัน มีการยืนยัน หรือตรวจแกการสนองตอบของผูเรียน มี
การใชวิธีการปูพ้ืน เพ่ือเปนแนวทางในการสนองตอบของผูเรียน จัดลําดับขั้นของกรอบตางๆ 
อยางระมัดระวัง (3) ขั้นทดลองและแกไข ขั้นการเปนฉบับรางจากตนฉบับ แกไขฉบับราง 
ทดลองฉบับรางที่แกไขแลวและพิจารณาแกไขอีกครั้ง บุญเกื้อ ควรหาเวช (2530 : 39-43) ได
กลาวถึง วิธีสรางบทเรียนสําเร็จรูปวา มีขั้นตอนที่สําคัญ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการวางแผน ขั้น
ดําเนินการ และขั้นการนําไปใช ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2521 : 176-177) กลาวถึงการสราง
บทเรียนสําเร็จรูปวา (1) การตัดสินใจสรางบทเรียนสําเร็จรูป การสรางบทเรียนสําเร็จรูปจะตอง
พิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ความเหมาะสมที่จะมาสรางเปนบทเรียนสําเร็จรูป จะ
เขียนในรูปแบบใด (2) ลําดับขั้นการสรางบทเรียนสําเร็จรูป เชน ศึกษาหลักสูตร (Study of 
Syllabus) ขั้นนี้เปนขั้นของการวิเคราะหภารกิจ (Task Analysis) กําหนดพฤติกรรมขั้นสุดทาย 
หรือจุดหมายปลายทาง ขั้นนี้เปนขั้นของการตั้งจุดมุงหมาย และเตรียมแบบทดสอบ (3) วาง
ขอบเขตของงานและบุคลากร  ตลอดจนลําดับเรื่องราว  เน้ือหา   (4) การเลือกสื่อ    (Select of
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Media) (5) ลงมือเขียนบทเรียนสําเร็จรูป (Preparing Learning Materials) (6) ปรับแตง
บทเรียนสําเร็จรูป เม่ือสรางเสร็จแลว (7) ทดสอบบทเรียนสําเร็จรูป ทําได 3 ลักษณะคือ ทดสอบ
รายบุคคล (Individual Tryout) ทดสอบเปนกลุมยอย (Small Group Tryout) ทดลองใชกับกลุม
ตัวอยาง (Field Tryout) (8) วิเคราะหผลการทดสอบ แลวปรับแตงบทเรียนใหดีกอนนําไปใช 
การทดสอบผลการใชบทเรียนสําเร็จรูป ที่นิยมกันมากที่สุดวิธีหนึ่งคือ การใชเกณฑมาตรฐาน 
90/90

นอกจากแนวคิดของนักการศึกษาที่ไดกลาวถึงขั้นตอนการสรางบทเรียนสําเร็จรูป 
ดังกลาวขางตนแลว ยังมีผูเสนองานวิจัยที่เกี่ยวกับการสรางบทเรียนสําเร็จรูป ไดระบุขั้นตอน
ตางๆ ที่มีความสอดคลองกับขอสรุป ของนักการศึกษาหลายทาน เชน ลัดดา  ศุขปรีดี (2532 : 
26-29) เพ็ญศรี สรอยเพชร (2542 : 67-68) กลาวถึงขั้นตอนการสรางบทเรียนสําเร็จรูปไวดังนี้
คือ 1) ตั้งจุดมุงหมายของบทเรียน  (2) วิเคราะหภารกิจ (3) สรางแบบทดสอบ (4) จัดลําดับขั้น
เน้ือหา  (5) เลือกสื่อ  (6) ทํากรอบการเรียนการสอน  (7) ทดลองกับผูเรียนเปนรายบุคคล  (8) 
ทดลองในสภาพที่เปนจริง  (9) นําบทเรียนไปใช  เชนเดียวกันกับ  พรรณ พรสีมา (2530 : 73-
74) ไดเสนอขั้นตอนในการสรางบทเรียนสําเร็จรูปไว 5 ขั้นตอนดังนี้ (1) วางแผนเพื่อการผลิต 
(2) เขียนบทเรียนสําเร็จรูปในลักษณะของกรอบเนื้อหาที่แทรกแบบฝกหัด โดยมีตัวการตูนเปนผู
ดําเนินเน้ือหา (3) ตรวจสอบและปรับปรุงแกไขบทเรียนสําเร็จรูปกอนนําไปทดสอบหา 
ประสิทธิภาพ (4) ทดสอบบทเรียนสําเร็จรูปใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว (5) นํา 
บทเรียนที่ไดจากการหาประสิทธิภาพไปใชเปนตนแบบในการผลิต เพ่ือนําไปใชในสถานการณ
จริงตอไป พรสวรรค ชื่นมณี (2540 : 56-60) เสนอขั้นตอนการสรางบทเรียนสําเร็จรูปไว 12  
ขั้นตอนคือ (1) ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักการและวิธีสราง (2) ศึกษาหลักสูตร และคูมือครู 
(3) เลือกเน้ือหาที่จะสอน (4) วางเคาโครงเรื่อง (5) สรางบทเรียนสําเร็จรูป (6) จัดทําเนื้อหาเปน
เรื่องยอ (7) ออกแบบดําเนินการสราง (8) ตรวจสอบและปรับปรุงแกไข (9) นําไปทดลองใช 
(1:1:1) (10) ปรับปรุงและทดลองใช (3:3:3) (11) แกไขปรับปรุงโดยผูเชี่ยวชาญ 3 คน (12) 
ทดลองใชจริง วาสนา  ม่ันคง (2542 : 50-52) กลาวถึงขั้นตอนการสรางบทเรียนสําเร็จรูปไว 11 
ขั้นตอน คือ (1) การเตรียมบทเรียน (2) เลือกเน้ือหา เตรียมเน้ือหา (3) กําหนดผูเรียน  
(4) กําหนดวัตถุประสงค (5) กําหนดและเขียนเน้ือหา (6) สรางแบบทดสอบกอนและหลังเรียน 
(7) การเขียนบทเรียน (8) นําเนื้อหามาเรียงเปนหัวขอยอย (9) เขียนเน้ือหาเปนกรอบ (10) การ
ทดสอบและปรับปรุงแกไข (11) หาประสิทธิภาพแบบทดสอบ แสงทอง  ภักดีแกว (2543 : 42-
44) ไดเสนอขั้นตอนการสรางบทเรียนไว 10 ขั้นตอนคือ (1) ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร 
และวิธีการสรางบทเรียน (2) ศึกษาหลักสูตร คูมือครู แบบเรียน แผนการสอน กลุมสรางเสริม
ประสบการณชีวิต (3) วิเคราะหและกําหนดโครงเรื่องใหสอดคลองกับเนื้อหา (4) ดําเนินการ
สราง (5) นําบทเรียนสําเร็จรูปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ (6) นําแบบประเมินบทเรียนสําเร็จรูปมา
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หาคาเฉลี่ย (7) ปรับปรุงแกไขเสนอตออาจารยที่ปรึกษา (8) นําบทเรียนที่ไดรับการ 
แกไขปรับปรุงไปทดลอง ในทัศนะของราวนทรี (Rowntree 1992 : 16, อางถึงใน อัจฉรา  
ศิริอาชารุงโรจน 2542 : 44) ไดกําหนดขั้นตอนการสรางบทเรียนสําเร็จรูป ไวดังนี้ (1) กําหนด
จุดมุงหมายและจุดประสงค ของสื่อที่จะสราง (2) ระบุทักษะ ความรู และความคาดหวังที่ผูเรียน
ควรมีกอนที่จะเริ่มตนสรางสื่อ (3) สรางขอปฏิบัติใหผูเรียนปฏิบัติไดจริง (4) เลือกเน้ือหาวิชา
ของสื่อที่จะสราง และตัดสินใจ วาควรจะเรียงลําดับเนื้อหาอยางไร เพ่ือชวยใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรู (5) เลือกสื่อการสอนที่เหมาะสม และตัดสินใจวาควรจะผสมผสานสื่ออยางไร ใหเกิด 
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอน (6) ใชสื่อในการสรางบทเรียนสําเร็จรูปแบบเรียนรูดวยตนเอง
อยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือผูเรียนสามารถเรียนรูไดจริง (7) ใชแบบทดสอบหรือสถานการณใน
การประเมินผล ซึ่งจะเปนตัวบงชี้อยางยุติธรรม วาผูเรียนไดพัฒนาสมรรถวิสัยของตนไดมาก
นอยแคไหน (8) ประเมินสื่อโดยการวิเคราะหและโดยการทดลองกับผูเรียน (9) ปรับปรุงสื่อและ
ระบบที่ใชใหสอดคลองกับการประเมินผล

ในการดําเนินการวิจัย ผูวิจัยไดสังเคราะหขั้นตอนในการสรางบทเรียนสําเร็จรูปของ
นักการศึกษาหลายทาน และงานวิจัยของผูที่ทําวิจัยเกี่ยวกับการสรางบทเรียนสําเร็จรูป เพ่ือมา
ใชเปนแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิดในการสรางบทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง ปาเลสไตน  
มาตุภูมิของพระเยซูเจา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยมีขั้นตอนการสรางบทเรียน
สําเร็จรูป 4 ขั้นตอนดังนี้ (1) ศึกษาขอมูลพ้ืนฐานในการสรางบทเรียนสําเร็จรูป โดยศึกษาและ
วิเคราะหเอกสาร หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 ฉบับปรุง 2533 ในวิชาเลือก
เสรี คริสตศาสนา กลุมวิชาสังคมศึกษาและ ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นฐาน พุทธศักราช 2544 
กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับการสรางบทเรียนสําเร็จรูป ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเรียนสําเร็จรูป จาก 
นักเรียน ครูสอนคริสตศาสนา และจากผูเชี่ยวชาญดานบทเรียนสําเร็จรูป (2) พัฒนาบทเรียน
สําเร็จรูป เรื่อง ปาเลสไตน มาตุภูมิของพระเยซูเจา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
ประกอบดวย วัตถุประสงค คําแนะนําสําหรับครู คําแนะนําสําหรับนักเรียน แบบทดสอบกอน
เรียน เน้ือหา แบบทดสอบหลังเรียน นําบทเรียนสําเร็จรูปที่สรางขึ้นใหอาจารยที่ปรึกษา และ 
ผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบคุณภาพ และความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา จากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน เพ่ือหา
คาความสอดคลอง และปรับปรุงแกไข หาคาประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป โดยดําเนินการ 
2 ขั้นตอน คือ การทดลองกับนักเรียนที่ไมไดเปนกลุมตัวอยาง (Individual Tryout) จํานวน 3 
คน โดยคัดเลือก เด็กออน ปานกลาง เกง อยางละ 1 คน เพ่ือตรวจสอบขอบกพรองของบทเรียน
สําเร็จรูปดานภาษา ความเหมาะสมของเนื้อหา กับเวลา ที่ใชสอน และดานการประเมินผล และ
แกไข และทดลองกับนักเรียนกลุมยอย (Small Group Tryout) จํานวน 9 คน และปรับปรุงแกไข 
(3) การทดลองใชบทเรียนสําเร็จรูป กับ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 30 คน และ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



14

หาประสิทธิภาพแบบกลุมใหญ (Field Tryout) (4) ประเมินผลและปรับปรุงบทเรียนสําเร็จรูป 
โดยประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีตอบทเรียนสําเร็จรูป 
หลังเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป ดังปรากฏในรายละเอียดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ดัง 
แผนภูมิที่ 1

จุดมุงหมายของการวิจัย
เพ่ือพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง ปาเลสไตน มาตุภูมิของพระเยซูเจา สําหรับนัก

เรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80 /80

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพ่ือใหบรรลุตามความมุงหมายของการวิจัย จึงกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัย 

ดังนี้
1. ศึกษาขอมูลที่เปนพื้นฐานในพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปเรื่อง ปาเลสไตนมาตุภูมิ

ของพระเยซูเจา สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2
2. พัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง ปาเลสไตนมาตุภูมิของ

พระเยซูเจา สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
3. ทราบผลการทดลองใชบทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง ปาเลสไตนมาตุภูมิของพระเยซู

เจา สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่สรางขึ้น
4. ประเมินผลและปรับปรุงแกไขบทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง ปาเลสไตน มาตุภูมิของ

พระเยซูเจา สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2

ขอคําถามการวิจัย
1. ขอมูลที่เปนพ้ืนฐาน ในการสรางบทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง ปาเสลไตนมาตุภูมิของ

พระเยซูเจา สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 มีอะไรบาง
2. บทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง ปาเลสไตน มาตภูมิของพระเยซูเจา สําหรับนักเรียน

มัธยมศึกษาปที่ 2 ประกอบดวยอะไรบาง และ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 หรือไม
3. ผลการทดลองใชบทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง ปาเลสไตน มาตุภูมิของพระเยซูเจา 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เปนอยางไร
4. ผลการประเมินดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังใชบทเรียนสําเร็จรูป

แตกตางกันหรือไม นักเรียนมีความคิดเห็นอยางไรตอบทเรียนสําเร็จรูป และผลการปรับปรุง 
แกไข บทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง ปาเลสไตน มาตุภูมิของพระเยซูเจา สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
ปที่ 2 เปนอยางไร
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แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย

ศึกษาขอมูลพื้นฐาน

1. ศึกษาและวิเคราะห
- หลักสูตรมัธยมศึกษา

ตอนตน พุทธศักราช
2521 (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ.2533) กลุมวิชา
เลือกเสรีคริสตศาสนา

- หลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช
2544 กลุมสาระสังคม
ศาสนา และวัฒนธรรม

- ศึกษาทฤษฎี และงาน
วิจัยที่เกี่ยวของกับการ
สรางบทเรียนสําเร็จรูป

2. ศึกษาขอมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับการสราง
บทเรียนสําเร็จรูปที่ได
จากนักเรียน ครูสอน
คริสตศาสนา และ
ผูเช่ียวชาญ

การพัฒนาบทเรียน
สําเร็จรูป

1. สรางบทเรียนสําเร็จรูปที่ประกอบ
ดวย
- วัตถุประสงค
- คําแนะนําสําหรับครู
- คําแนะนําสําหรับนักเรียน
- แบบทดสอบกอนเรียน
- เนื้อหา
- แบบทดสอบหลังเรียน

2. ตรวจสอบความเที่ยงตรง โดย
อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและ
ผูเช่ียวชาญ 3 ทาน และหาคา
ความสอดคลอง (IOC)

3. ปรับปรุงแกไขบทเรียนสําเร็จรูป

4. หาประสิทธิภาพบทเรียนสําเร็จรูป
E1/E2
- ทดลองกับนักเรียนรายบุคคล

1:1:1  (Individual Tryout)

- ปรับปรุงแกไข

- ทดลองกับนักเรียนกลุมยอย
3:3:3 (Small Group Tryout)

- ปรับปรุงแกไข

การทดลองใช
บทเรียนสําเร็จรูป

ทดลองใชกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2
จํานวน 30 คน และหา
ประสิทธิภาพแบบสนาม
(Field Tryout)

ประเมินผล
และปรับปรุง
บทเรียน
สําเร็จรูป

1.ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนของ
นักเรียน

2. ประเมินความ
คิดเห็นของ
นักเรียนที่มีตอ
การใชบทเรียน
สําเร็จรูป

ผลการ
ประเมิน

บทเรียนสําเร็จรูปฉบับสมบูรณ

ปรับปรุงแกไข

ไมผาน

ผาน
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สมมติฐานการวิจัย
1. บทเรียนสําเร็จรูป เรื่องปาเลสไตนมาตุภูมิของพระเยซูเจา ที่ผูวิจัยสรางขึ้น มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ มาตรฐาน 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กอนและหลังเรียน

ดวยบทเรียนสําเร็จรูป เรื่องปาเลสไตนมาตุภูมิของพระเยซูเจาแตกตางกัน

ขอตกลงเบื้องตน
1. บทเรียนสําเร็จรูปนี้ เปนบทเรียนสําเร็จรูปแบบเสนตรง
2. นักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางสําหรับการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนที่นับถือศาสนา

คริสต

นิยามศัพทเฉพาะ

เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกัน ผูวิจัยจึงกําหนดความหมายคําศัพทเฉพาะ สําหรับ
การวิจัยดังน้ี

การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป หมายถึง กระบวนการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป 
สําหรับนักเรียนไดคนควาดวยตนเอง อยางเปนระบบ ผานการวิเคราะหระบบ และทดลองใชเพ่ือ
ปรับปรุงประสิทธิภาพกอนที่จะนํามาใชจริง บทเรียนสําเร็จรูปสรางขึ้นเพ่ือตอบสนองความ
สามารถของผูเรียนแตละคน ผูเรียนสามารถประเมินผลตนเองได หลังจากศึกษาแลว โดยมี
กระบวนการในการพัฒนา 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 วิจัย (Research) : ศึกษาขอมูลพ้ืนฐานใน
การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป ขั้นตอนที่ 2 : การพัฒนา (Development) บทเรียนสําเร็จรูป  
ขั้นตอนที่ 3 : วิจัย (Research) การทดลองใชบทเรียนสําเร็จรูป และขั้นตอนที่ 4 พัฒนา 
(Development) : ประเมินผล และปรับปรุงแกไขบทเรียนสําเร็จรูป

บทเรียนสําเร็จรูป หมายถึง สื่อที่ผูวิจัยจัดทําขึ้นเพื่อใชในกิจกรรมการเรียนการ
สอน วิชา คริสตศาสนา เรื่อง ปาเลสไตน มาตุภูมิของพระเยซูเจา ประกอบดวย คําแนะนํา
สําหรับครู วัตถุประสงค คําแนะนําสําหรับนักเรียน แบบทดสอบกอนเรียน เน้ือหา แบบทดสอบ
หลังเรียน

นักเรียน หมายถึง นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนนักบุญเปโตร อําเภอ 
สามพราน จังหวัดนครปฐม ที่เรียน รายวิชา คริสตศาสนา ส 0116

ปาเลสไตนมาตุภูมิของพระเยซูเจา หมายถึง เน้ือหาในรายวิชา เลือกเสรี ส 0116 
คริสตศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เกี่ยวกับ เมืองและสถานที่สําคัญในสมัยพระเยซูเจา  
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สถานการณทางการเมือง สถานการณทางศาสนา และสถานการณทางสังคมในสมัยพระเยซูเจา 
ซึ่งเปนพ้ืนฐานสําคัญในการเรียนรูจักพระเยซูเจาและคําสั่งสอนของพระองค

ประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป หมายถึง ผลจากการเรียนรู โดยใชบทเรียน
สําเร็จรูป เรื่อง ปาเลสไตน มาตุภูมิของพระเยซูเจา สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 ไดจาก
รอยละของคะแนนรวม ของแบบทดสอบยอยทั้งหมด และรอยละของคะแนนจากการทดสอบ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนบทเรียนสําเร็จรูปแบบเสนตรง และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ
มาตรฐาน 80/80

เกณฑมาตรฐาน 80 ตัวแรก หมายถึง รอยละของคะแนนเฉลี่ยที่นักเรียนทั้งหมด
สามารถทําคะแนนแบบทดสอบของบทเรียนสําเร็จรูป ระหวางการเรียนแตละชุด ไดคะแนน 
รอยละ 80

เกณฑมาตรฐาน 80 ตัวหลัง หมายถึง รอยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้ง
หมด ที่สามารถทําแบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังการทดลองสิ้นสุดลงแลว ได
คะแนนรวมรอยละ 80

แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง เครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
ผูวิจัยสรางขึ้น เพ่ือวัดความรู ความจํา และความเขาใจ ของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวย 
บทเรียนสําเร็จรูป

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน หมายถึง คะแนนของนักเรียนที่ทําไดจากการ
ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูปที่ผูวิจัยสรางขึ้น

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน หมายถึง คะแนนของนักเรียนที่ทําไดจากการ
ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูปที่ผูวิจัยสรางขึ้น

ความคิดเห็นของนักเรียน หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของนักเรียน เกี่ยวกับการ
เรียนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง ปาเลสไตนมาตุภูมิของพระเยซูเจา ในการวิจัยครั้งนี้โดยการ
ใชแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ บทเรียนสําเร็จรูป วิธีการเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป เน้ือ
หาและประโยชนที่ไดรับ
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บทที่ 2

วรรณกรรมที่เก่ียวของ

การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจัย ที่เกี่ยวกับบทเรียนสําเร็จรูป หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ. 2521 (ฉบับ
ปรับปรุง 2533) หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 เน้ือหาเกี่ยวกับปาเลสไตน
มาตุภูมิของพระเยซูเจา เมืองและสถานที่สําคัญในสมัยพระเยซูเจา สถานการณทางการเมือง 
สถานการณทางศาสนา และสถานการณทางสังคมสมัยพระเยซูเจา สภาพทั่วๆ ไป ของโรงเรียน
คาทอลิก นโยบายของฝายการศึกษาในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สภาพการจัด
การเรียนการสอน วิชาคริสตศาสนา ในโรงเรียนนักบุญเปโตร เพ่ือเปนพื้นฐานสําหรับการ
ดําเนินการวิจัยตามลําดับดังนี้

บทเรียนสําเร็จรูป

บทเรียนสําเร็จรูป เปนนวัตกรรมทางการศึกษา ซึง่นํามาใชประโยชนในการจัดการ
เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุจุดประสงคการเรียนรูไดงาย ผูสรางจะตองมี
ความรูความเขาใจในคุณลักษณะที่สําคัญและพ้ืนฐานของบทเรียนสําเร็จรูป เพ่ือที่จะไดสราง 
บทเรียนสําเร็จรูปที่มีประสิทธิภาพขึ้น

พัฒนาการของบทเรียนสําเร็จรูป
การเรียนรูดวยตนเองตามแนวของบทเรียนสําเร็จรูป ไดมีมาแตสมัยโบราณ นับตั้ง

แตสมัยของโสเครติส (Socrates) นักปราชญชาวกรีก โดยใชไดอะแกรม (Diagram) งายๆ สอน
พวกลูกทาส ใหเขาใจทฤษฎีของเรขาคณิตของปธากอรัส (Pythagoras) โดยสอนไปทีละขั้นจน
ในที่สุดก็เขาใจหลักการใหญได วิธีการของโสเครติสนี้เปนจุดเร่ิมตนของการสรางบทเรียนสําเร็จ
รูป ในป ค.ศ.1907 มอนเตสเซอรี (Montessori) ไดสรางเครื่องมือขึ้นใชกับนักเรียน ในยานสลัม
โรมันเปนครั้งแรก ดวยเครื่องมือชนิดหนึ่งเปนทอนไมเจาะรู มีเสนผาศูนยกลางขนาดแตกตาง
กัน  และมีรูปทรงกระบอกขนาดเสนผาศูนยกลางหลายขนาดเทากับจํานวนรูไมนั้น  
ผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองชาหรือเร็วตามความสามารถ และเครื่องมือจะบอกไดทันทีวา สิ่งที่ 
ผูเรียนไดทําไปนั้นถูกหรือผิด ซึ่งเครื่องมือน้ีเปนแนวทางไปสูการสรางบทเรียนสําเร็จรูปโดย 
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อาศัยจิตวิทยาการเรียนรู และในป ค.ศ. 1954 สกินเนอร (Skinner) นักจิตวิทยาแหง
มหาวิทยาลัยฮารวารด ผูไดรับการยกยองวา “เปนบิดาของบทเรียนสําเร็จรูปยุคใหม ไดเสนอ
รายงาน ชื่อ “The Science of Learning and The Art of Teaching” ลงในวารสาร Harvard 
Educational Review รายงานกลาวถึงการสรางบทเรียนสําเร็จรูปโดยอาศัยทฤษฎีการเรียนรู
เกี่ยวกับเง่ือนไขการตอบสนอง แนวคิดของ สกินเนอร ไดรับความสนใจจากนักการศึกษาอยาง
กวางขวาง บทเรียนสําเร็จรูปของสกินเนอร ไดชื่อวาเปนบทเรียนสําเร็จรูป ชนิดเสนตรง (Linear 
program) ตอมาในป ค.ศ. 1955 คราวเดอร (Crowder) ไดคิดการสอนโดยใช 
บทเรียนสําเร็จรูป นําไปใชในกองทัพอากาศสหรัฐ ลักษณะของบทเรียนประกอบดวยขั้นตางๆ 
ซึ่งแตละขั้นบรรจุเน้ือหาจํากัด โดยทั่วไปจะนอยกวาหนึ่งหนาและจะมีคําถามแบบเลือกตอบหนึ่ง
คําถาม ใหผูเรียนตอบหลังจากอานเนื้อหาขางตนแลว ถาตอบถูกก็ปฏิบัติตามคําสั่งที่ระบุไวตอ
ไป ถาเลือกตอบผิดตองกลับไปสูขั้นที่จะใหความรูความเขาใจเพิ่มเติม แลวกลับไปตอบในขั้น
เดิมอีก ผูที่เรียนเกงก็จะสามารถขามกรอบตางๆ  ไปอยางรวดเร็ว บทเรียนของคราวเดอรเปน
บทเรียนสําเร็จรูป ชนิดสาขา (Branching program)

บทเรียนสําเร็จรูปไดรับการพัฒนาตลอดมา มีการสรางบทเรียนขึ้นใชในโรงเรียน
หลายแหงและทุกระดับการศึกษา ในป ค.ศ. 1957 มีบทเรียนสําเร็จรูปในระดับประถมศึกษาที่ 
Mystic School ในวินเซอร มลรัฐแมสซาจูเซทส ในป ค.ศ. 1958 Evans, Glasser และ Home 
ไดสรางบทเรียนสําเร็จรูปขึ้นใชในมหาวิทยาลัยฟตสเบอรก ในป ค.ศ. 1959 บทเรียนสําเร็จรูป
แพรหลายในระดับมัธยมศึกษาหลายแหง โดยจัดสอนในวิชาคณิตศาสตรเปนครั้งแรก หลังจาก
นั้นมา นักการศึกษาไดสนใจการใชบทเรียนสําเร็จรูปในการเรียนการสอนมากขึ้น และไดมีการ
วิจัยเกี่ยวกับเรื่องน้ีอยางกวางขวาง

ความหมายของบทเรียนสําเร็จรูป
 ความหมายของบทเรียนสําเร็จรูปนั้น ดิกคินสัน (Dickinson 1987 : 5-6, อางถึงใน 

อัจฉรา ศิริอาชารุงโรจน 2542 : 35) กลาววา บทเรียนสําเร็จรูป คือ การเรียนรูดวยตนเอง ใน
สถานการณที่ผูเรียน เรียนเปนกลุม หรือ เรียนเด่ียวโดยปราศจากผูสอน อาจจะเปนการเรียนใน
ชวงระยะเวลาสั้นๆ เพียงบทเรียนเดียว หรืออาจจะเรียนรูดวยตนเองตลอดทุกบทเรียน ผูเรียน
เรียนโดยอิสระปราศจากความชวยเหลือของผูสอน การเรียนดวยตนเองเก่ียวของโดยตรงกับ
ความรับผิดชอบตอการเรียน ผูเรียนที่เรียนจากบทเรียนสําเร็จรูป ตองมีความรับผิดชอบสูง ใน
การเรียนรูจากสื่อ กิจกรรม หรือสถานการณตางๆ ที่ผูสอนจัดให ผูเรียนสามารถเรียน 
บทเรียนแบบเรียนรูดวยตนเอง ในระดับความสามารถที่แตกตางกัน กลาวคือ ผูเรียนบางคนอาจ
จะเรียนจากบทเรียนสําเร็จรูปทั้งหมดดวยตนเอง โดยไมมีผูสอนเขามาเกี่ยวของ แตผูเรียนคน
อ่ืนอาจจะตองอาศัยการเรียนรู จากผูสอน และการเรียนรูดวยตนเองจากบทเรียนสําเร็จรูป
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 ชัยวงศ พรหมวงศ (2523 : 3) ไดสรุปความหมายของบทเรียนสําเร็จรูปไดวา  
“บทเรียนสําเร็จรูป เปนวิธีการสอนที่เสนอความรูใหนักเรียนเปนขั้นๆ และเปดโอกาสใหนักเรียน
ไดแสดงปฏิกิริยา โตตอบพรอมกับบอกใหนักเรียนทราบวาปฏิกิริยานั้นถูกหรือผิด ทั้งยังเปด
โอกาสใหนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง เร็วหรือชาขึ้นอยูกับความสามารถ ความสนใจ และ 
พ้ืนฐานของนักเรียนที่เกี่ยวกับวิชาที่กําลังเรียน

ทองพูล บุญอ่ึง (2534 : 10) กลาววาบทเรียนสําเร็จรูปเปนบทเรียนสําเร็จรูปที่สราง
ขึ้นโดยกําหนดเนื้อหา วัตถุประสงค วิธีการ ตลอดจนอุปกรณการสอนไวลวงหนา ผูเรียนสารมา
รถศึกษาคนควา และประเมินผลดวยตนเองตามขั้นตอนที่กําหนดไว

ธีระชัย ปูรณโชติ (2539 : 7) ใหความหมายของบทเรียนสําเร็จรูป หมายถึง  
บทเรียนโปรแกรมหลายๆ บทเรียนที่เสนอเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกัน รวมกันเขาเปนบทเรียน
โปรแกรมโดยเสนอเนื้อหาของวิชาใดวิชาหนึ่งเปนขั้นตอนยอยๆ มักอยูในรูปของ “กรอบ” หรือ 
เฟรม (Frame) โดยการเสนอเนื้อหาทีละนอย มีคําถามใหผูเรียนไดคิดและตอบแลวเฉลยคําตอบ
ใหทราบทันที โดยมากบทเรียนโปรแกรมมักจะเปนรูปของสิ่งพิมพที่เสนอความคิดรวบยอดที่จัด
ลําดับไวแลวเปนอยางดี

อําพาพันธุ ธานินทรธราธาร (2542 : 30) ไดใหความหมายของบทเรียนสําเร็จรูปวา 
เปนสื่อการสอนที่สรางขึ้นเพื่อใหผูเรียนไดเรียนดวยตนเอง จากเนื้อหางายๆ หรือกรอบที่เรียง
ลําดับจากงายไปหายาก แตละกรอบจะมีการเสนอเนื้อหา คําอธิบาย คําถามตอเน่ืองกันไป เม่ือ
ผูเรียนทําแตละกรอบเสร็จ ก็สามารถตรวจคําตอบไดทันทีวา ทําผิดทําถูกอยางไร ถาทําผิดก็จะ
ทราบขอบกพรองของตน มีโอกาสกลบัไปทบทวน หรือปรับปรุงตัวเองใหดีขึ้น ผูเรียนจะเรียนรู
ไดรวดเร็วหรือชาตามความสามารถของตนเอง

กลาวโดยสรุปบทเรียนสําเร็จรูป หมายถึง สื่อการสอนที่สรางขึ้นเพื่อใหผูเรียนได
เรียนดวยรูดวยตนเอง โดยเรียงลําดับเนื้อหาแตละกรอบจากงายไปหายาก แตละกรอบจะมีการ
เสนอเนื้อหา คําถามตอเน่ืองกันไป เม่ือผูเรียนทําแตละกรอบเสร็จแลว ก็สามารถตรวจคําตอบ
ไดทันที ผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง จะชาหรือเร็วขึ้นอยูกับความสามารถของแตละบุคคล

ลักษณะสําคัญของบทเรียนสําเร็จรูป
บุญเกื้อ ควรหาเวช (2530 : 31-32)ไดกลาวถึงลักษณะของบทเรียนสําเร็จรูปไวดังนี้
1. มีการกําหนดวัตถุประสงคไวอยางชัดเจน สามารถวัดจริงได หรือเรียกไดวา จุด

ประสงคเชิงพฤติกรรม
2. เน้ือหาวิชาจะถูกแบงออกเปนหนวยเล็กๆ หรือหนวยยอยๆ แลวนํามาจัดลําดับ

แตละขั้นยอยๆ นั้นเรียกวา กรอบ (Frame) แตละกรอบอาจจะมีความสั้นยาวแตกตางกันออกไป
ตามความเหมาะสม
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3. จัดเรียงลําดับกรอบของบทเรียนเอาไวตอเน่ืองกัน จากงายไปหายาก และ
เหมาะสมกับความสามารถของผูเรียน มีการย้ําทวนและใหผูเรียนไดทดสอบตนเองอยูตลอด
เวลา

4. ผูเรียนมีโอกาสตอบสนองหรือมีสวนรวมในการเรียนจากกิจกรรมตางๆ ที่
กําหนดไวในกรอบ เพ่ือชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจในเนื้อหา และมีทักษะในเรื่องที่เรียน

5. มีการใหขอมูลยอนกลับทันที ผูเรียนสามารถตรวจสอบคําตอบดวยตนเองได 
ทันทีจากคําเฉลย และอาจจะมีคําอธิบายเพิ่มเติมใหดวย

6. มีการเสริมแรงทุกระยะขั้นตอนที่สําคัญ จะชวยใหผูเรียนเกิดความสนใจและ
ตองการเรียนตอไป การเสริมแรงนี้อาจอยูในรูปคําชม หรือการใหผูเรียนรูวาตนเองทําไดถูกตอง
แลว

7. ไมจํากัดเวลาเรียน ผูเรียนสามารถใชเวลาเรียนไดตามความสามารถของแตละ
คน

8. มีการวัดผลที่แนนอน คือ มีทั้งการทดสอบในระหวางเรียน ทดสอบกอนและ
หลังเรียน เพ่ือวัดความกาวหนาทางการเรียนใหเห็นอยางชัดเจนดวย

ไพโรจน เบาใจ (2520:2) ไดกลาวถึงลักษณะของบทเรียนสําเร็จรูปไวดังนี้
1. เปนความรูยอยๆ ซึ่งเรียงลําดับไวเปนอยางดีเพ่ือใหผูเรียนไดเรียนไปทีละ

นอยๆ จากสิ่งที่รูแลวไปสูความรูใหม เปนการเราความสนใจของนักเรียนไปในตัว
 2. ผูเรียนตองปฏิบัติหรือตอบคําถามในแตละกรอบไปตามวิธีที่กําหนดไว

3. ผูเรียนจะทราบผลการตอบทันที โดยบทเรียนจะมีคําตอบไวให
 4. ผูเรียนมีโอกาสเรียนรูดวยตนเอง โดยไมจํากัดเวลา การใชเวลาศึกษาบทเรียน
ขึ้นอยูกับสติปญญาและความสามารถของนักเรียนแตละคน

นอกจากนี้ไดมีผูใหทัศนะเกี่ยวกับลักษณะของบทเรียนสําเร็จรูป ไวมากมาย ซึ่งพอ
จะสรุปไดวา บทเรียนสําเร็จรูปมีลักษณะเปนขอความรูที่แบงออกเปนขั้นตอนยอยๆ  เรียงลําดับ
ตอเน่ืองกันไป โดยเริ่มจากสิ่งงายๆ ไปยังสิ่งที่ยากขึ้น หรือสิ่งที่รูไปสูสิ่งที่ไมรู ผูเรียนจะตอง
ศึกษาไปตามขั้นตอนเหลานั้น และแสดงการตอบสนองตอบทเรียนตลอดเวลาตามคําสั่งที่
กําหนดในขั้นตอนเหลานั้น และบทเรียนจะมีคําตอบเฉลยไวดวย เพ่ือใหผูเรียนทราบผลการ
ตอบสนองของตน การตอบสนองที่ถูกตอง และการเกิดความเขาใจ ของผูเรียนเปนการเสริมแรง
ใหมีการตอบสนองในครั้งตอๆ  ไป สําหรับเวลาที่ใชในการเรียนขึ้นอยูกับความรู ความสามารถ
ของผูเรียนเอง
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ชนิดของบทเรียนสําเร็จรูป
ชัยยงค พรหมวงศ และคณะ (2523:25-30) ไดแบงบทเรียนสําเร็จรูปออกเปน 3 

ชนิด คือ บทเรียนสําเร็จรูปแบบเสนตรง (Linear Programmed Textbook) บทเรียนสําเร็จรูป 
แบบสาขา (Branching Programmed Textbook) และบทเรียนสําเร็จรูปแบบกรอบใหญหรือ
สาระสัมพันธ (Adjunctive Programmed Textbook)

 บทเรียนสําเร็จรูปแบบเสนตรง (Linear Programmed Textbook) เปนบทเรียน
ที่คิดขึ้นโดยสกินเนอร (Skinner) ลักษณะของบทเรียนแบบน้ีจะประกอบดวย กรอบ หรือ เฟรม 
(Frame) เรียงลําดับขั้น จะขามขั้นไมได และเน้ือหาจะเรียงจากงายไปหายาก โดยการเสนอ 
เน้ือหาแกผูเรียนแตละกรอบ ผูเรียนจะตองเรียงจากกรอบแรกไปเรื่อยๆ  จนจบกรอบสุดทาย
ของบทเรียน ความรูในกรอบแรกจะเปนพ้ืนฐานสําหรับกรอบถัดไป คําถามในบทเรียนสําเร็จรูป
แบบเสนตรง สวนมากใชวิธีเลือกคําตอบจากตัวเลือกที่ใหไวเปนประเภท ถูกผิดหรือแบบเติมคํา
ลงในชองวาง หลังจากที่ตอบคําถามเสร็จแลว ผูเรียนสามารถทราบคําตอบที่ตนตอบไดทันที 
จากการดูเฉลยในกรอบถัดไปหรือตอนทายของกรอบเนื้อหา ดังแสดงในภาพประกอบ 1 ดังนี้

ภาพที่ 1 บทเรียนสําเร็จรูปแบบเสนตรง (Linear Programmed Textbook)

 บทเรียนสําเร็จรูปแบบสาขา (Branching Programmed Textbook) จะประกอบ
ดวยกรอบหลัก (กรอบยืน) ที่ทุกคนตองเรียนซึ่งจะบรรจุเน้ือหาหลักของเรื่องที่จะสอนแลวตอ
ดวยคําถามใหผูเรียนตอบคําถาม แบบนี้จะแตกตางจากบทเรียนสําเร็จรูปแบบเสนตรง ตรงที่ 
ผูเรียนไมจําเปนตองอานและตอบสนองตามลําดับขั้นตอนเหมือนแบบเสนตรง แตจะเปดโอกาส
ใหผูเรียนเลือกทางเดินไดหลายทางตามความสามารถลและความรูของตน ถาผูเรียนตอบ 
คําถามของกรอบในบทเรียนน้ันไดถูกตอง ก็อาจขามกรอบไปเรียนกรอบที่กําหนด แตถาผูเรียน
ตอบคําถามผิดจะไดรับคําอธิบายเพิ่มเติมถึงสาเหตุที่ผิด และอาจใหเรียนเพ่ิมเติมจากหนวยยอย
ที่บทเรียนเตรียมไว การเรียนอาจจะยอนไปยอนมาในกรอบตางๆ ทั้งน้ีขึ้นอยูกับคําตอบ คําถาม
ของผูเรียนน่ันเอง หนวยยอยหรือกรอบในบทเรียนสําเร็จรูป แบบสาขามี 2 ชนิดคือ

1. กรอบหลัก เปนกรอบที่อธิบายเนื้อหาวิชา และมีคําถามแบบเลือกตอบอยู 
หลายคําตอบ ใหนักเรียนเลือก

กรอบที่ 1 กรอบที่ 2 กรอบที่ 3 กรอบสุดทาย(จบ)
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2. กรอบสาขา เปนกรอบที่ชวยแกไขความบกพรองหรือผิดพลาดของนักเรียน 
เพ่ือใหนักเรียนตอบคําถามนั้นไดถูกตอง ดังแสดงในภาพประกอบ 2 ดังนี้

ภาพที่ 2 บทเรียนสําเร็จรูปแบบสาขา (Branching Programmed Textbook)

นอกจากนี้บทเรียนสําเร็จรูปแบบสาขา มีวิธีแตกสาขาหลายลักษณะ เชน แบบ 
Remedial Loop แบบ Secondary Tracks และแบบ Gate Frames ซึ่งแตละแบบจะมีลักษณะ 
ดังตอไปน้ี

บทเรียนสําเร็จรูปแบบสาขาชนิด Remedial Loop ลักษณะการแตกสาขาแบบนี้เปน
บวง (loop) ซึ่งเม่ือแตกสาขาไปแลวจะกลับมาที่กรอบยืนเดิม แลวจึงเรียนกรอบยืนตอไป 
จํานวนสาขาในบวง (loop) จะมีตั้งแตสองสาขาขึ้นไป ดังแสดงในภาพประกอบ 3 ดังนี้

ภาพที่ 3 บทเรียนสําเร็จรูปแบบสาขาชนิด Remedial Loop

กรอบยืน
1

กรอบยืน
2

กรอบยืน
3

กรอบยืน
4

สาขา สาขา

สาขา สาขา

สาขา สาขา สาขา

สาขา สาขา สาขา

กรอบเริ่มตน กรอบที่ 1 กรอบที่ 2 กรอบที่ 3 กรอบสุดทาย
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บทเรียนสําเร็จรูปแบบสาขาชนิด Secondary Tracks นี้มีลักษณะการเรียนรูคือ เม่ือ
ผูเรียนกรอบยืน 1 แลว และตอบคําถามไดก็จะผานไปเรียนกรอบที่ 2,3,… ไปเรื่อยๆ  จนจบ ถา
เรียนกรอบยืน 1 แลตอบคําถามไมถูกตอง จะมีคําสั่งใหไปเรียนกรอบสาขา 1 ถาตอบคําถามใน
กรอบนี้ถูกก็จะไดไปเรียนในกรอบยืน 2 ตอไป หากยังตอบผิดอีกในกรอบสาขา 1 ก็จะตองไป
เรียนในกรอบสาขา 2 แลวจึงกลับไปเรียนกรอบยืน 2 สวนการแตกสาขาของกรอบยืนอ่ืนๆ  ก็จะ
ทําในทํานองเดียวกัน ดังแสดงในภาพประกอบ 4 ดังนี้

ภาพที่ 4 บทเรียนสําเร็จรูปแบบสาขาชนิด Secondary Tracks

บทเรียนสําเร็จรูปแบบสาขาชนิด Gate Frames บทเรียนสําเร็จรูปแบบนี้ เปนการ
แตกสาขาขามกรอบยืนหลายๆ  กรอบ เม่ือเขาใจกรอบเริ่มตนแลว ในทํานองเดียวกัน เม่ือเรียน
กรอบตอไปแลวเกิดปญหา ไมสามารถจะเรียนตอไปได ก็จําเปนตองถอยหลังกลับมาเรียนใน
กรอบยืนที่ 1 อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือเสริมความรูที่เปนพ้ืนฐานทําเชนน้ีไปเร่ือยๆ ดังแสดงในภาพ
ประกอบ 5 ดังนี้

ถอยหลัง

                  เดินหนา

ภาพที่ 5 บทเรียนสําเร็จรูปแบบสาขาชนิด Gate Frames

กรอบยืน
1

กรอบยืน
2

กรอบยืน
3

กรอบจบ
4

สาขา

สาขา

สาขา

สาขา

สาขา

สาขา

กรอบ
เร่ิมตน

กรอบยืน
1

กรอบยืน
2

กรอบยืน
3

กรอบ
เร่ิมตน
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บทเรียนสําเร็จรูปแบบกรอบใหญหรือสาระสัมพันธ (Adjunctive Programmed 
Textbook) เปนบทเรียนสําเร็จรูปที่เสนอเนื้อหาทีละนอยตามลําดับ และมีเฉลยหรือแนวตอบไว
ใหตรวจคําตอบทันที แตทวาไมเสนอเนื้อหาออกมาในรูปของกรอบยอย แตจะเสนอเนื้อหาตอ
เน่ืองกันในกรอบใหญๆ เหมือนบทความหรือตําราโดยมีคําถามใหผูเรียนใครครวญหาคําตอบ
และมีคําเฉลยไวตอนทายของบทเรียงลําดับตอเน่ืองไปมีแบบฝกปฏิบัติและคําเฉลยคําตอบให 
ผูเรียนไดตรวจสอบ

กาญจนา เกียรติประวัติ (2525 : 116) ไดกลาวสรุปวา การเขียนตําราบทเรียน
สําเร็จรูปนั้นมีอยู 2 แบบ คือ บทเรียนสําเร็จรูปแบบเสนตรง และบทเรียนสําเร็จรูปแบบสาขา 
ซึ่งผลจากการวิจัยเปนที่ยอมรับกันแลววา การสอนโปรแกรม (Programmed Instruction) ที่ดี
สามารถสอนใหเด็กเขาใจรากฐานของวิชาบางวิชาได และผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง 
เปนการแบงเบาภาระของครูไดมาก ครูมีเวลาแกไขขอบกพรอง และเอาใจใสผูเรียนได ผลการ
วิจัยพบวา การใชบทเรียนสําเร็จรูป สําหรับสอนนั้นทําใหเด็กเรียนรูไดรวดเร็ว และจดจํา 
บทเรียนไดดี

การสรางบทเรียนสําเร็จรูป
เปรื่อง กุมุท (2519 : 12-25) ไดสรุปขั้นตอนในการสรางบทเรียนสําเร็จรูปไวดังนี้
1. ศึกษาหลักสูตร เพ่ือใหทราบวา จะตองเสนออะไรบาง เน้ือหาที่สอนเปนอยางไร 

ระดับไหน ประมวลการสอนอาจชวยใหทราบถึงระดับการสอน เวลาที่ใชสอน แบบฝกหัดตางๆ 
ที่จะชวยใหเกิดแนวคิดในการสรางบทเรียนสําเร็จรูป

2. ตั้งจุดมุงหมาย การสรางบทเรียนสําเร็จรูปตองสรางใหตอบสนองความสามารถ
ของผูเรียน กําหนดจุดมุงหมายใหเปนเชิงพฤติกรรมที่สามารถสังเกตและวัดได

3. การวางขอบเขตของงาน เคาโครงเรื่อง เพราะจะชวยใหการจัดลําดับเรื่องราว
กอนหลังไดอยางเปนขั้นตอน

นิคม  ทาแดง (2523 : 104-105) ไดกําหนดแนวทางในการเขียนกรอบบทเรียน
สําเร็จรูป โดยมีสาระสําคัญดังน้ี
 1. เขียนเน้ือหาเปนหนวยยอยๆ ใหเกิดความรูความเขาใจในหนวยตอไป

2. มีเน้ือหาและคําอธิบายที่ดึงดูดความสนใจผูเรียน
3. ใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจและผลสัมฤทธิ์มากที่สุด

 4. การเขียนเนื้อหาแตละกรอบควรมีการทบทวนความรู จากกรอบที่ไดศึกษามา
กอน เพ่ือเปนการทบทวนสิ่งที่เรียนไปแลว

 5. มีการทราบคําตอบเพื่อเปนการเสริมแรง เน้ือหาแตละบทตองเขียนดวยภาษาที่
ชัดเจนถูกตอง ใชคําศัพทที่เหมาะสมกับวัยของผูเรียน
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ลออ การุณยวนิช (2527 : 67) ไดเสนอหลักการสรางบทเรียนสําเร็จรูปไวดังนี้
 1. ใชหลักการเรียนรู เชน นักเรียนตองเขาใจเปาหมายที่ฝก

2. การฝกหัดตองทําโดยเจาะจง เฉพาะอยาง ถามีแบบจะทําไดงาย
3. มควรใชเวลานานเกินไปจนนักเรียนเกิดความเบื่อหนายควรใชเกมหรือ 

อุปกรณชวย
4. การใหนักเรียนฝก ควรใชวิธีที่เปนระเบียบรวดเร็ว กระชับ ครูควรตื่นตัวฉับไว

ใหนักเรียนพรอมที่จะทํา ขจัดสิ่งที่ลาชาตางๆ
5. ระดับความยากงายของบทเรียนสําเร็จรูปตองเหมาะสมกับเด็ก
6. ตองมีการปฏิบัติเปนรายกลุม รายบุคคล เพราะแตละคนมีจุดออน และความ

สามารถที่แตกตางกัน
7. ครูควรใหนักเรียนทราบผลความกาวหนาของการเรียนในบทเรียนสําเร็จรูป ซึ่ง

จะเปนการจูงใจที่ดี และเม่ือนักเรียนทราบผลในแบบฝกหัด ตองนําความรูไปใชในบทตอไปโดย
มีการติดตามผล

อรพรรณ พรสีมา (2530 : 73-74) ไดเสนอขั้นตอนในการสรางบทเรียนสําเร็จรูปไว 
5 ขั้นตอน ซึ่งผูวิจัยเห็นวา ขั้นตอนดังกลาวสอดคลองกับขั้นตอนการสรางบทเรียนสําเร็จรูป จึง
นํามากลาวโดยสรุปดังน้ี

1. การวางแผนเพื่อการผลิต
2. เขียนบทเรียนสําเร็จรูป ในลักษณะของกรอบเนื้อหาที่แทรกแบบฝกหัด คําถาม

โดยมีตัวการตูน เปนผูดําเนินเน้ือหา
 3. ตรวจสอบและปรับปรุงแกไขบทเรียนสําเร็จรูปกอนนําไปทดสอบประสิทธิภาพ

4. ทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูปใหมีประสิทธิภาพตามที่กําหนดไว
5. นําบทเรียนสําเร็จรูปที่ไดจากการหาประสิทธิภาพไปใชเปนตนแบบในการผลิต

เพ่ือไปใชในสถานการณจริง
นอกจากนี้ ธีระชัย ปูรณโชติ ไดกลาวถึงวิธีการสรางบทเรียนสําเร็จรูปวา มีขั้นตอน

การสรางดังตอไปน้ี
1. ศึกษาวิธีการเขียนบทเรียนสําเร็จรูปชนิดตางๆ จนเขาใจอยางแจมแจง ทั้งจาก

ตํารา และการไตถามผูรู
2. กําหนดและเลือกวิชาที่จะเขียน และระดับชั้นสําหรับที่จะใชบทเรียนสําเร็จรูป

นั้น
3. เลือกหนวยการเรียนวาจะเขียนในเรื่องใด
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4. กําหนดหัวเรื่องตางๆ ที่จะเขียน โดยศึกษาจากหลักสูตรประมวลการสอน โครง
การสอน คูมือครู และหนังสือเรียน วาหลักสูตรกําหนดใหนักเรียนเรียนอะไรบาง แลวเลือกหัว
เรื่องที่จะเขียน

5. ศึกษาลักษณะของผูเรียน ไดแกอายุ ระดับชั้น พ้ืนฐานความรูเดิม และทักษะที่
นักเรียนเคยไดรับการฝกฝนมากอน ทั้งน้ีเพราะบทเรียนสําเร็จรูปมีหลักการสนองความแตกตาง
ระหวางบุคคลของผูเรียนในดานตางๆ

6. ตั้งจุดมุงหมายสําหรับบทเรียนสําเร็จรูปที่จะเขียน โดยจะตองตั้งจุดมุงหมาย 
ทั่วไป และจุดหมายเชิงพฤติกรรมซึ่งเปนจุดมุงหมายเฉพาะ

7. วางโครงเรื่องที่จะเขียนลําดับเปนเรื่องราวกอนหลัง จากงายไปหายากทั้งนี้
เพราะบทเรียนสําเร็จรูปจะตองแบงเนื้อหาออกเปนตอนยอยๆ และแตละตอนจะตองตอเน่ือง
สัมพันธกัน

8. ลงมือเขียนบทเรียนสําเร็จรูปตามจุดมุงหมายที่วางไว โดยแบงบทเรียนออก
เปนตอนๆ  หรือบท ทั้งน้ีเพ่ือความสะดวกในการเรียนรู

9. นําบทเรียนสําเร็จรูปที่เขียนเสร็จแลวไปใหผูทรงคุณวุฒิอาน และใหขอติชมเพื่อ
นํามาปรับปรุงแกไขกรอบตางๆ ในบทเรียนใหดียิ่งขึ้น

10. นําบทเรียนสําเร็จรูปที่ปรับปรุงจนเห็นวาเรียบรอยดีแลวมาพิมพ โดยยังไมได
ไดใสคําตอบของคําถามตางๆ เพ่ือที่จะนําบทเรียนน้ีไปใชกับนักเรียนในขั้นทดลองหนึ่งตอหนึ่ง 
หรือที่เรียกวาการทดลองขั้น 1 คน

11. สรางแบบทดสอบขึ้นชุดหน่ึง ตามจุดมุงหมายที่วางไวใหครบถวน และ 
ครอบคลุมทุกเรื่องตามบทเรียน บทเรียนตอนใดมีเน้ือหามากที่ออกขอสอบใหมากขอ บทเรียน
ใดที่มีเน้ือหานอยก็ออกขอสอบนอยขอ ซึ่งถาออกขอสอบตามแนวนี้จะไดแบบทดสอบที่มี ความ
เที่ยงตรง (Validity)

12. นําบทเรียนสําเร็จรูปที่เขียนเสร็จเรียบรอยแลวตามขั้นที่ 10 ไปทดลองใชกับ 
นักเรียนหนึ่งคน โดยเริ่มใหทําขอสอบกอน เม่ือนักเรียนทําแบบทดสอบเสร็จแลวก็ใหนักเรียน
เรียนบทเรียนสําเร็จรูปที่สรางขึ้นน้ัน (บทเรียนสําเร็จรูปที่ใหนักเรียนหนึ่งคนเรียนน้ีไมมีคําตอบ
ไวให) หลังทําบทเรียนเสร็จก็ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนซึ่งเปนแบบทดสอบชุดเดียว
กับที่ใชทดสอบกอนเรียน

13. นําบทเรียนสําเร็จรูปไปทดลองกับนักเรียนกลุมเล็กที่เรียนอยูในระดับปานกลาง 
จํานวน 10 คน และปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองกับนักเรียน จํานวน 100 คนซึ่งไมเจาะจงวา
เปนนักเรียนเกงหรือนักเรียนออน การทดลองภาคสนามเสมือนเปนการสมมุติวาเปนการนําไป
ใชจริงเพ่ือที่จะทราบวา บทเรียนที่สรางขึ้นแลวมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานที่ยอมรับกัน
โดยทั่วไปหรือไม
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บุญเกื้อ ควรหาเวช (2530 : 39-43) ไดกลาวถึง วิธีการสรางบทเรียนสําเร็จรูปวามี
ขั้นตอนที่สําคัญ 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นการวางแผน 2) ขั้นดําเนินการ และ 3) ขั้นการนําไปใช

1. ขั้นการวางแผน เปนขั้นที่สําคัญมาก ผูสรางจะตองพิจารณาตัดสินใจใหดีเสีย
กอนจะเลือกเน้ือหาวิชาใด มาสรางจึงจะเหมาะสม ซึ่งจะตองคํานึงถึงสิ่งตอไปน้ี

1.1 เน้ือหาวิชา ควรเปนเรื่องที่เปนหลักในการสอนตลอดไป
1.2 เน้ือหาวิชานั้น เคยมีใครนํามาทําเปนบทเรียนสําเร็จรูปแลวหรือยัง ถาเคย

มีคนทําแลว ก็ไมจําเปนตองทําใหเสียเวลา
1.3 สามารถสรางเสร็จภายในเวลาที่กําหนด
1.4 ผลที่ไดจะคุมคากับการลงทุนหรือไม อาจพิจารณาถึงผลสรุปที่จะไดรับและ

จํานวนนักเรียนที่จะใชดวย
1.5 สามารถชวยลดภาระของครู และลดเวลาในการเรียนของนักเรียนหรือไม
1.6 เม่ือสรางแลวสามารถวัดผลไดตามตองการหรือไม

2. ขั้นดําเนินการ
2.1 ศึกษาหลักสูตร จุดประสงคหลักสูตร คําอธิบายรายวิชา และจุดประสงคการ

เรียนรู เพ่ือกําหนดจุดประสงคการเรียน ใหสัมพันธกับเนื้อหาที่จะนํามาสรางบทเรียนสําเร็จรูป
2.2 วิเคราะหเน้ือหา โดยนําเอาเนื้อหาทั้งหมด มาสรางเปนเนื้อหายอยๆ  อยาง

ละเอียด แลวมาจัดลําดับจากงายไปหายาก โดยการใชวิธีวิเคราะห หรือพิจารณาวา การที่จะให
นักเรียนบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว ควรจะตองผานขั้นตอน หรือหัวขอยอยๆ  ใดบาง แลวจึงนํา
มากําหนดเปนกรอบเนื้อหาในบทเรียนสําเร็จรูป

2.3 สรางแบบทดสอบ โดยจะตองสอดคลองกับจุดมุงหมายที่ตั้งไว แบบทดสอบ
นี้ อาจนําไปใชในการทดสอบกอนเรียน และทดสอบหลังเรียน ดวยก็ได ถาแบบทดสอบนั้น 
สามารถสรางไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความเชื่อม่ันสูง

2.4 การสรางบทเรียนสําเร็จรูปโดยคํานึงถึงหลักการตอไปน้ี
  2.4.1 เนื้อหายอยในแตละหนวยจะทําใหเกิดความรูความเขาใจในหนวย

ถัดไป
 2.4.2 เน้ือหา คําอธิบาย จะตองเปนที่ดึงดูดความสนใจนักเรียน ไดเปน

อยางดี
 2.4.3 เน้ือหาในแตละหนวย ควรมีสวนที่พาดพิงหนวยเดิมดวย เพ่ือเปน

การทบทวนในสิ่งที่ไดเรียนไปแลว
 2.4.4 มีการชี้แนวทาง หรือแนะใหนักเรียนตอบคําถามไดอยางถูกตอง 
เหมาะสม โดยอาจจะใชกฎเกณฑ และตัวอยางมากพอ ที่จะทําใหนกัเรียนสามารถเขาใจเปน
อยางดี มีการอธิบายหรือใหคําแนะนําอยางละเอียดแลว จึงลดคําแนะนําลง โดยการใหรูจัก
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เปรียบเทียบความคิด หรือสิ่งที่เหมือนๆ  กัน ทั้งน้ีอาจใชกรอบแรกในบทเรียนสําเร็จรูป เปน
กรอบที่แนะนําแนวทางในการเรียนกรอบถัดไป

 2.4.5 มีคําตอบที่ถูกตองใหนักเรียนทราบทันที เพ่ือเปนการเสริมแรงให 
นักเรียนตองการเรียนตอไป แตบางกรอบอาจจะไมจําเปนตองมีคําตอบ ก็ไมตองมีไว การเสนอ
คําตอบโดยเฉพาะบทเรียนสําเร็จรูปเสนตรง สามารถวางไดหลายแบบ เชน ใหคําตอบอยูหนา
เดียวกับคําถาม หรืออยูหนาถัดไป อาจใชตัวอักษรกลับหัวกับคําถาม หรืออาจจัดคําตอบไวทาย
เลมก็ได

2.4.6 ภาษาที่ใช ควรจะใชภาษาที่ชัดเจน เหมาะสมกับพ้ืนความรูเดิม
ของนักเรียน

2.4.7 ความยาวของแตละกรอบตองเหมาะสม ไมยาวหรือสั้นเกินไป ตอง
มีความสัมพันธตอเน่ืองกันโดยตลอด นอกจากนั้นควรมีชองวางใหนักเรียนไดเติมคําหรือเลือก
คําตอบเอาไวในกรอกที่ตองการ ใหนักเรียนตอบสนองดวย ซึ่งจะจบดวยตัวของมันเอง

2.5 นําออกไปทดลองใชและปรับปรุงแกไข ตามขั้นตอนตอไปน้ี
2.5.1 ทดลองเปนรายบุคคลและปรับปรุงแกไขกับนักเรียนที่ไมใชกลุม 

ตัวอยาง
2.5.2 ทดลองกลุมเล็ก จํานวน 10 คน และปรับปรุงแกไข
2.5.3 ทดลองหองเรียนจริง และปรับปรุงแกไข โดยการใชนักเรียนทั้ง

หอง การทดลองใชบทเรียนสําเร็จรูปนั้น จะเริ่มตนดวยการแนะนําวิธีการ และขั้นตอนในการ
เรียน ทดสอบกอนเรียน และทดสอบหลังเรียนเปนขั้นสุดทาย การทดลองแตละครั้งตองมีการ
บันทึกผลการทดลอง เพ่ือนํามาปรับปรุงแกไข สําหรับจะนําไปทดลองในครั้งตอไป เชน การ
ปรับปรุงเน้ือหาเพิ่มหรือตัดบางกรอบออก รวมทั้งการแกไขภาษา ทั้งน้ีตองไดรับการชี้แนะจาก 
ผูเชี่ยวชาญ ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิเพ่ือที่จะใหการแนะนําไดอยางถูกตอง พรอมทั้งมีการตรวจสอบ
เพ่ือหาคาความเชื่อม่ัน เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูปที่สรางขึ้นกอนนําไปใชทดลอง

3. ขั้นการนําไปใช
หลังจากที่ไดทดลอง และปรับปรุงแกไขตามขั้นตอนดังกลาวแลว ก็จะสามารถ

นําบทเรียนสําเร็จรูปนั้น ออกใชกับนักเรียนในกลุมตัวอยางที่เปนกลุมทดลองตอไป
สุมิตรา ฉันทานุรักษ (2543 : 63) ไดสรางบทเรียนสําเร็จรูป ประกอบภาพการตูน 

เรื่อง พืช ไดสรุปขั้นตอนในการสรางบทเรียนสําเร็จรูป ดังตอไปน้ีคือ
1. ขั้นวางแผนเพื่อการผลิต เปนขั้นศึกษาเอกสารขอมูลที่สําคัญในการกําหนด 

เน้ือหาสาระเพื่อนํามากําหนดเปนกรอบเนื้อหา
2. เขียนบทเรียนสําเร็จรูปแบบเสนตรงในลักษณะบทเรียนประกอบภาพการตูน 

โดยนําเนื้อหาสาระที่กําหนดไวอยางครอบคลุมจุดประสงคการเรียนรู มาจัดทําเปนกรอบเนื้อหา
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กําหนดกิจกรรมใหสอดคลองกับ จุดประสงคโดยเรียงลําดับความยากงายของเนื้อหาให 
เหมาะสม จัดทําเปนรูปเลมที่สมบูรณ

3. นําบทเรียนสําเร็จรูปประกอบภาพการตูนที่จัดทําไปตรวจสอบเนื้อหา ภาษาที่
ใช การวัดและประเมินผลครอบคลุมจุดประสงคและกิจกรรม ปรับปรุงแกไขขอบกพรองเพ่ือให
ไดมาตรฐานตามที่ตั้งเกณฑไว

4. นําไปทดสอบหาประสิทธิภาพกับนักเรียนในกลุมนอกเหนือจากกลุมทดลอง ซึ่ง
ไดแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ แลวนํามาปรับปรุงจนได
มาตรฐานตามเกณฑที่กําหนดไว 80 /80

5. นําบทเรียนสําเร็จรูปประกอบภาพการตูนไปใชทดลองใชสอนกับกลุมทดลอง 
ตามลําดับ

สวนประกอบของบทเรียนสําเร็จรูป
บทเรียนสําเร็จรูปที่ดีตองเรียบเรียง คําถามในกรอบตางๆ ใหเกี่ยวกับคําอธิบายที่

ทําไวเบื้องตน คําถามในกรอบตอไปตองมีความสัมพันธกับคําถามในกรอบแรกๆ  และยากขึ้น
ตามลําดับ ซึ่งประกอบดวย กรอบ 3 ประเภทคือ

1. กรอบที่ใหคําอธิบายเพื่อตั้งตน เรียก Set Frame
2. กรอบที่ประกอบดวยคําถามที่เกี่ยวของกับคําอธิบายเบื้องตน หรือ กรอบฝกหัด 

เรียก Practice Frame
3. กรอบสรุป เพ่ือใหผูเรียนไดวัดผลตัวเองวาเขาใจสิ่งที่เรียนมากนอยเพียงใด 

เรียกวา Terminal Frame (วีณา วโรตมะวิชญ 2521: 49)
นอกจากนี้ ปรัชญา ใจสะอาด (2522 : 39-40) ยังไดขยายกรอบของบทเรียน 

สําเร็จรูปเปน 4 ประเภทคือ
1. กรอบตั้งตน (Set Frame) คือ กรอบใดๆ ก็ตามที่มีอยูตอนหนึ่งใหนักเรียนสราง

การสรางการตอบสนองลงไป การตอบสนองจะเปนอะไรน้ัน นักเรียนสามารถทําไดจากขอมูลใน
กรอบเดียวกัน โดยนักเรียนไมมีความจําเปนตองมีความรูสําหรับใชตอบมากอน

2. กรอบฝกหัด (Practice Frame) เปนกรอบที่นักเรียนไดใชฝกหัดเกี่ยวกับสิ่งที่ได
เรียนมาแลวจากกรอบตั้งตน หลักการสําคัญคือ จะตองใหนักเรียนไดฝกหัดเฉพาะสิ่งที่เขาไดรับ
จากกรอบตั้งตนเทานั้น

3. กรอบสรุปหรือกรอบสงทาย (Terminal Frame) กรอบนี้นักเรียนจะตองรวบรวม
ความรูที่ไดเรียนจากกรอบตนๆ แลวเขียนตอบสนองออกมาเอง นักเรียนจะพบวามีการชี้ชองไว
บางหรือไมมีเลย
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4. กรอบรองสงทาย (Subterminal Frame) เปนกรอบที่ใหความรูที่จําเปนแก 
นักเรียน เพ่ือใหนักเรียนสนองตอบในกรอบสรุปไดถูกตอง กรอบสงทายแรกควรจะมีความรูอยู
สวนหนึ่งที่จะนําไปใชในกรอบสงทาย กรอบรองสงทายที่อยูถัดไปจะสะสมความรูเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ 
จนกวาผูเรียนบรรลุถึงความสามารถที่จะตอบสนองในกรอบสงทายไดอยางถูกตอง การสราง 
บทเรียนสําเร็จรูป จึงมักสรางกรอบสงทายหรือกรอบสรุปกอนกรอบรองทาย

ปรีดี  ฉิมแฉง (2518 : 1-2) กลาวถึงสวนสําคัญของบทเรียนสําเร็จรูป ไว 3 ประการ
คือ

1. วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม (Behavioral Objectives) หมายถึง วัตถุประสงคที่
กําหนดไวเปนเกณฑสําหรับพฤติกรรมของนักเรียน หลังจากที่เรียนเนื้อหาวิชาจบแลววามี 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพียงใด

2. เน้ือหาวิชาถูกแบงออกเปนแตละสังกัป ซึ่งเรียกวา “บท” แตละบทจะถูกแบง
ออกเปนขั้นเล็ก ตามลําดับเรียกวา “กรอบ” (Frame) แตละกรอบจะมีคําอธิบายเนื้อหาตัวอยาง
และมีคําถามใหนักเรียนตอบ เม่ือนักเรียนตอบเสร็จตอบเสร็จแลวก็ตรวจคําตอบไดจากเฉลยที่มี
อยูในกรอบถัดไป

3. แบบทดสอบทายบท เปนแบบทดสอบที่ใชสอบเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์วา เม่ือ 
นักเรียนไดเรียนเน้ือหาวิชานั้นในแตละบทแลว นักเรียนมีความรูความเขาใจในเนื้อหาวิชา มาก
นอยเพียงใด นักเรียนไดบรรลุตามเกณฑที่ไดกําหนดไวในจุดประสงคเชิงพฤติกรรมหรือไม

การหาประสิทธิภาพบทเรียนสําเร็จรูป
ประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป กําหนดเปนเกณฑที่ผูสอนคาดหมายวา ผูเรียน

จะเปลี่ยนพฤติกรรม เปนที่พึงพอใจ โดยกําหนดใหเปนเปอรเซนต ผลเฉลี่ยของคะแนนการ
ทํางาน และการประกอบกิจกรรมของผูเรียนทั้งหมดตอเปอรเซนตของผลการสอน หลังเรียน
ของผูเรียนทั้งหมดนั้น คือ E1 / E2 หรือประสิทธิภาพของกระบวนการ / ประสิทธิภาพของ 
ผลลัพธ การกําหนดเกณฑ E1 / E2 ใหมีคาเทาใดนั้น ใหผูสอนพิจารณาตามความพอใจ โดย
ปกติเน้ือหาที่เปนความรูความจํามักจะตั้งไว 80 / 80 , 85 / 85 หรือ 90 / 90 สวนเนื้อหา ที่เปน
ทักษะหรือเจตนศึกษาอาจตั้งไวต่ํากวานี้ เชน 75 /75 เปนตน

ข้ันตอนการหาประสิทธิภาพ
เม่ือพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปขึ้น เปนตนแบบแลวตองนําบทเรียนสําเร็จรูปไปหา 

ประสิทธิภาพตามขั้นตอนตอไปน้ี
1. 1:1 (แบบเดี่ยว) คือ ทดลองกับผูเรียน 1 คน โดยใชเด็กออน ปานกลาง และ

เด็กเกง คํานวณหาประสิทธิภาพ เสร็จแลวปรับปรุงใหดีขึ้น โดยปรกติคะแนนที่ไดจากการทํา
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ทดลองแบบเดี่ยวนี้ จะไดต่ํากวาเกณฑมาก แตไมตองวิตก เม่ือปรับปรุงแลวจะสูงขึ้นมากกอน
นําไปทดลองแบบกลุม ในขั้นน้ี E1 / E2 ที่ไดจะมีคาประมาณ 60 /60

2. 1 : 10 (แบบกลุม) คือ การทดลองกับผูเรียน 6 –10 คน (คละผูเรียนที่เกง กับ
ออน) คํานวณหาประสิทธิภาพ แลวปรับปรุง ในครั้งนี้คะแนนของผูเรียนจะเพ่ิมขึ้นอีกเกือบเทา
เกณฑ โดยเฉลี่ยจะหางจากเกณฑประมาณ 10 % นั้นคือ E 1/ E2 ที่ไดจะมีคาประมาณ 70 /70

3. 1 : 100 (ภาคสนาม) ทดลองกับผูเรียนทั้งชั้น 40 –100 คน แลวคํานวณหา 
ประสิทธิภาพแลวทําการปรับปรุง ผลลัพธที่ไดควรใกลเคียงกับเกณฑที่ตั้งไว หากต่ํากวาเกณฑ
ไมเกิน 2.5% ก็ยอมรับ หากแตกตางกันมาก ผูสอนตองกําหนดเกณฑประสิทธิภาพของ 
บทเรียนสําเร็จรูปใหม โดยยึดสภาพความเปนจริงเปนเกณฑ สมมุติวา เม่ือทดสอบหา 
ประสิทธิภาพแลวได 83.50 / 85.40 ก็แสดงวาบทเรียนสําเร็จรูปนั้นมีประสิทธิภาพใกลเคียงกับ 
เกณฑ 85 /85 ที่ตั้งไว แตถาตั้งเกณฑไว 75 /75 เม่ือผลการทดลองเปน 83.50 / 85.40 ก็อาจ
เลื่อนเกณฑขึ้นมาเปน 85 /85 ได (สมนึก สุวรรณมูล 2540 : 33-34)

สุมิตรา ฉันทานุรักษ (2543 : 62-63) ไดทําการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต เรื่อง พืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่สอนโดย
ใชบทเรียนสําเร็จรูปประกอบภาพการตูน และวิธีสอนตามปกติ ซึ่งการหาประสิทธิภาพของ 
บทเรียนสําเร็จรูปไดดําเนินการดังนี้

1. ขั้นทดลองในรายบุคคล (Individual testing) ใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
โรงเรียนชุมชนวัดประสิทธิ์ จํานวน 1 คน ใหไดรับการสอนโดยบทเรียนสําเร็จรูปประกอบภาพ
การตูน พรอมทั้งมีการทดสอบระหวางเรียน และทดสอบหลังปฏิบัติครบทุกกิจกรรม และหา 
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80 /80 จากนั้นปรับปรุงแกไขบทเรียนใหเหมาะสม โดยการปรับความ
ยากงายของภาษาและกิจกรรมที่กําหนดในแตละกรอบ

2. ขั้นทดลองกลุมเล็ก (Small group testing) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  
โรงเรียนชุมชนวัดประสิทธิ์ จํานวน 10 คน ประกอบดวยนักเรียนที่มีความสามารถสูง 3 คน 
ปานกลาง 4 คน และต่ํา 3 คน ทดลองเรียนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปประกอบภาพการตูน มีการ
ทดสอบระหวางเรียน และทดสอบหลังปฏิบัติกิจกรรมครบ ผูวิจัยนําคะแนนที่ไดมาคํานวณหาคา
ประสิทธิภาพ ตามเกณฑ 80 /80 แลวปรับปรุงแกไขดานเนื้อหา และกิจกรรมตลอดจนปรับปรุง
แบบทดสอบประจําบทเรียนแลว จึงนําไปทดลองกลุมใหญ

3. ขั้นทดลองกลุมใหญ (Big group testing) ใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  
โรงเรียน ชุมชนวัดประสิทธิ์ จํานวน 30 คน ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง ทดลองเรียนดวยบทเรียน
สําเร็จรูปประกอบภาพการตูน ทําการทดสอบระหวางเรียน และทดสอบความสามารถหลัง
ปฏิบัติจนครบกิจกรรม หลังจากนั้นผูวิจัยนําคะแนนที่ไดมาคํานวณหาคาประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 80 /80
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นอกจากนี้ ชัยญา วงศสกุล ไดทําการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา  
ส 503 สังคมศึกษา เรื่อง ภูมิศาสตรกายภาพของประเทศไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
ที่ไดรับการสอน โดยบทเรียนสําเร็จรูปและตามแนวคูมือครู ซึ่งในการหาคาประสิทธิภาพของ 
บทเรียนสําเร็จรูป ไดดําเนินการดังนี้

ขั้นที่ 1 การทดลองขั้นหน่ึงตอหน่ึง โดยนําบทเรียนสําเร็จรูปไปทดลองกับ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2542 
ซึ่งไมไดเรียนเน้ือหาดังกลาว จํานวน 3 คน มีความสามารถสูง ปานกลาง และต่ํา ผูวิจัยตอง
อธิบายถึงจุดประสงค วิธีการเรียน และสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนอยางใกลชิด ตรวจ 
แบบฝกหัดและแบบทดสอบหลังเรียนพรอมกับถามถึงความเขาใจของผูเรียนตอบทเรียน แลว
นํามาปรับปรุงแกไข

ขั้นที่ 2 การทดลองขั้นกลุมเล็ก นําบทเรียนสําเร็จรปที่ปรับปรุงแกไขแลวไป
ทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการ
ศึกษา 2542 จํานวน 4 คน ในการทดลองครั้งนี้ใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน แลวศึกษา
บทเรียนสําเร็จรูปดวยตนเองในลักษณะเปนกลุม (กลุมคละความสามารถ) ประกอบดวยนักเรียน
มีความสามารถสูง ปานกลางและต่ํา โดยมีจุดประสงคเพ่ือผูเรียนคนใดมีปญหาอาจปรึกษา
สมาชิกในกลุมหรือถามครูผูควบคุม โดยกําหนดเวลาในการศึกษาบทเรียนสําเร็จรูปใหผูเรียน
ทราบ หลังจากเรียนจบหรือเขาใจใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน เพ่ือนําผลการทดลองมา
แกไขปรับปรุง

ขั้นที่ 3 การทดลองกับกลุมใหญ นําบทเรียนสําเร็จรูปที่ปรับปรุงแลวไปทดลอง
ใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 หอง 5/6 โรงเรียนบรรหาแจมใสวิทยา 3 ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2542 จํานวน 42 คน โดยดําเนินการทดลองเชนเดียวกับการทดลองกับกลุมเล็ก เพ่ือ
ศึกษาปญหา และขอบกพรองตางๆ  อีกครั้ง และหาคาประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูปตาม
เกณฑ 80 / 80 สําหรับเนื้อหาที่เปนวิชาทักษะควรใชเกณฑไมต่ํากวา 80 /80

ขอดีและขอจํากัดของบทเรียนสําเร็จรูป
บทเรียนสําเร็จรูปที่ดีนั้นเปนที่ยอมรับจากนักการศึกษาวามีคุณคาตอการเรียน และ

สามารถชวยแกปญหาตางๆ  ทางการศึกษาไดมาก สมควรที่จะสนับสนุนใหมีการนํามาใชอยาง
กวางขวาง แตอยางไรก็ตาม บทเรียนสําเร็จรูปก็อาจมีขอจํากัดบางในบางเรื่อง หรือบาง 
สถานการณ ซึ่ง บุญชม ศรีสะอาด (2528 : 155-156) และธีระชัย ปูรณโชติ (2539 : 27) ได
กลาวถึงขอดีของบทเรียนสําเร็จรูปพอสรุปไดดังนี้คือ
 1. ผูเรียนมีโอกาสเรียนรูดวยตนเอง และดําเนินไปตามความสามารถของตน เปน
การตอบสนองตอความแตกตางระหวางบุคคล เปนอยางดี
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2. ชวยประหยัดเวลาในการสอนของครู ทําใหครูมีโอกาสใหความสนใจดูแลผูเรียน
เปนรายบุคคล ไดมากขึ้น

3. สงเสริมผูเรียนใหรูจักการแสวงหาความรูดวยตนเอง
4. ชวยแกปญหาการขาดแคลนครูได
5. ผูเรียนไดเรียนรูเปนขั้นตอนทีละนอยและทราบผลการเรียนรูของตนเองทุก 

ขั้นตอน
6. ผูเรียนสามารถศึกษาบทเรียนเวลาใดก็ได ตามความพอใจ
7. ผูเรียนสามารถแกไขความเขาใจผิดของตนเองได จากการดูคําตอบในบทเรียน
8. ผูที่ขาดเรียนมีโอกาสเรียนดวยตนเองเพ่ือใหตามผูอ่ืนทัน
ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2526: 195-196) ไดสรุปขอดีของบทเรียนสําเร็จรูปไวดังนี้
1. ผูเรียนไดมีโอกาสไดเรียนดวยตนเอง และดําเนินไปตามความสามารถของตน

คลายกับผูเรียนไดเรียนกับครูตัวตอตัว
2. อาจชวยใหครูทํางานนอยลง ในดานการสอนขอเท็จจริงตางๆ  ทําใหครูใชเวลา

เหลานั้นเพื่อเตรียมบทเรียนอ่ืนๆ  หรือใชเวลาดูแลผูเรียนไดมากขึ้น
3. จูงใจใหผูเรียนเกิดความอยากเรียน
4. สนองตอบในเรื่องความสามารถและความแตกตางระหวางบุคคล
5. เปนการแกปญหาและวิกฤติการณทางการศึกษาในปจจุบัน
6. แกปญหาเรื่องการขาดแคลนครู
7. ทุนเวลาในการสอนบทเรียนหนึ่งๆ  เพราะจากผลการวิจัยพบวา บทเรียน 

สําเร็จรูป สามารถสอนเนื้อหาไดเทากับวิธีสอนอ่ืนๆ  โดยใชเวลานอยกวา ดังนั้น หากสามารถ
จํากัดเวลาสอนใหเหลือได ก็อาจเพิ่มเน้ือหาวิชาเพิ่มเติมใหมากขึ้นได

8. เปนการเพาะนิสัยความรับผิดชอบใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียนไดเปนอยางดี
บุญชม  ศรีสะอาด (2528 : 156) และบุญเกื้อ ควรหาเวช (2530 : 45) ไดกลาวถึง

ขอจํากัดของบทเรียนสําเร็จรูป พอสรุปไดดังนี้คือ
1. การใชบทเรียนสําเร็จรูปอยางเดียวตลอด ทําใหผูเรียนขาดการติดตอซ่ึงกันและ

กัน ไมสงเสริมการเรียนรูซึ่งกันและกัน
2. บทเรียนสําเร็จรูปเหมาะสมสําหรับเนื้อหาที่เปนความจริง หรือความรูพื้นฐาน

มากกวาที่ตองการความคิดเห็นและความคิดริ่เริม
3. ทําใหผูเรียนขาดทักษะในการเขียนหนังสือ เพราะผูเรียนจะเขียนเฉพาะคําตอบ

เทานั้น
4. การใชบทเรียนสําเร็จรูปในชั้นเรียน จะมีลักษณะเปนผูชวยครูมากกวาที่จะใช

แทนครู
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5. ภาษาที่ใชอาจเปนปญหาในบางทองถิ่นมีสวนที่ทําใหเด็กเรียนเกงเบื่องาย โดย
เฉพาะบทเรียนสําเร็จรูปแบบเชิงเสน

6. การใชบทเรียนสําเร็จรูปในชั้นเรียน ผูที่เรียนไดรวดเร็วจะเสร็จกอน และมีเวลา 
อาจมีพฤติกรรมที่รบกวนผูอ่ืน สวนผูที่เรียนชาบางคนอาจทําไมเสร็จตองใหนอกเวลา หรือใหไป
ทําที่บานแตยากตอการควบคุม

7. เด็กที่ขาดความซื่อสัตย ตอตนเอง อาจเปนการฝกใหมีลักษณะนสิัยที่ไมดีบาง
อยางไดเชน การโกงตัวเอง เปนตน

ถึงแมบทเรียนสําเร็จรูป จะมีสวนเสียอยูบาง แตก็สามารถปรับปรุงแกไขดวยเทคนิค
การเขียนบทเรียน และกลวิธีในการเรียน แตเม่ือพิจารณาในดานดีหรือประโยชนที่จะไดรับ 
จากบทเรียนสําเร็จรูปน้ัน จะพบวาบทเรียนสําเร็จรูปมีความเหมาะสมที่จะนํามาใชในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนไดอยางกวางขวาง และครอบคลุมในหลายสาขาวิชา และ
เกือบทุกระดับการศึกษา นอกจากจะเกิดประโยชนโดยตรงที่การเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน
การสอนแลว บทเรียนสําเร็จรูปยังนํามาใชในการแกปญหาการศึกษาในบางประการไดอยางดี
อีกดวย

งานวิจัยเกี่ยวกับบทเรียนสําเร็จรูป
งานวิจัยภายในประเทศ
สุรพงษ นนทิกร (2532 : 31) วิจัยเรื่อง การสรางบทเรียนสําเร็จรูป วิชาภาษาไทย 

ชุดทักษะสัมพันธ เรื่อง คุณคาพฤกษาชาติ แมศรีเรือน และเศรษฐศาสตรในหองแถว สําหรับ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยปรากฏวา บทเรียนสําเร็จรูปที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 
91.50 / 90.80 และนักเรียนที่ไดเรียนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา
นักเรียนที่เรียนโดยไมใชบทเรียนสําเร็จรูปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สมพร โตนวล (2537 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 
นักเรียนที่เรียนวิชาสังคมศึกษา ดวยแบบการสอน PSI กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ดวย
ชุดการเรียนดวยตนเอง คือ บทเรียนโปรแกรมและบทเรียนการตูน กับการสอนตามคูมือครูมี 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

พรสวรรค ชื่นมณี (2540 : บทคัดยอ) ไดสรางบทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง สิ่งแวดลอม
ทางธรรมชาติ กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ผลการวิจัยปรากฏวา 
บทเรียนสําเร็จรูปที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 92.84 / 91.17 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว และ
พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01
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เมธี ฟาลี (2540 : บทคัดยอ) ไดสรางบทเรียนสําเร็จรูปประกอบภาพการตูน เรื่อง 
จักรวาลและอวกาศ กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัยปรากฏ
วา บทเรียนสําเร็จรูปที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 88.77 / 85.50 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว 
และพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01

จุฑาทิพย  จันทรสุวรรณ (2541 : 81) ไดสรางบทเรียนสําเร็จรูปประกอบภาพ
การตูน เรื่อง ดิน กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 พบวา คะแนน
ทดสอบหลังเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูปประกอบภาพการตูน สูงกวาคะแนนการทดสอบกอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

สมพร ทัศภูธร (2542 : 67) ไดพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปแบบเสนตรง กลุมสรางเสริม
ประสบการณชีวิต เรื่อง ความรอนและแสงสวาง ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ผลปรากฏวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูปสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01

ชัยญา วงศสกุล (2542 : 83) ไดทําการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา  
ส 503 สังคมศึกษา เรื่อง ภูมิศาสตรกายภาพของประเทศไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
ที่ไดรับการสอนโดยบทเรียนสําเร็จรูป และตามแนวคูมือครู ผลการวิจัยปรากฏวา บทเรียน
สําเร็จรูปมีประสิทธิภาพ 86.78 / 80.95 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว และและนักเรียนที่ไดเรียนโดย
ใชบทเรียนสําเร็จรูปมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนตามแนวคูมือครูอยางมี 
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

อําภาพันธุ ธานินทรธราธาร (2542 : 80) ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางเรียนวิชา
ภาษาไทยเรื่อง ขุนชางขุนแผน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนโดยบทเรียน
สําเร็จรูป และการสอนปกติ ผลการศึกษาปรากฏวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดรับ
การสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป คิดเปนรอยละ 81.50 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่
ไดรับการสอนโดยปกติ คิดเปนรอยละ 76.34 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดรับ
การสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปสูงกวาการสอนปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

สุมิตรา ฉันทานุรักษ (2543 : 75) ไดทําการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต เรื่อง พืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่สอนโดยใช 
บทเรียนสําเร็จรูปประกอบภาพการตูน และวิธีสอนตามปกติ ผลการวิจัยปรากฏวา  
ประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูปเทากับ 85.68 / 81.90 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว และ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่สอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปประกอบภาพการตูนและ 
วิธีสอนตามปกติ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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งานวิจัยในตางประเทศ
บีทตี้ (Beattie 1970 : 3343 – A) ไดทําการวิจัยการสอนโดยใชบทเรียนโปรแกรม

กับการสอนแบบปกติในวิชา คณิตศาสตร ระดับฝกหัดครู ผลปรากฏวา การสอนโดยใชบทเรียน
โปรแกรม ใหผลดีกวาการสอนแบบปกติ ทั้งในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติที่ดีตอ
วิชาคณิตศาสตร

ไวท (White 1970 : 3375 –A) ไดทดลองเปรียบเทียบการสอน วิชาคณิตศาสตร 
โดยใชบทเรียนสําเร็จรูป กับการสอนปกติ ของกลุมตัวอยาง 132 คน แบงเปนกลุมทดลอง 74 
คน ใหเรียนจากบทเรียนสําเร็จรูป กลุมควบคุม 58 คน เรียนจากการสอนตามปกติของครู ผล 
ปรากฏวา นักเรียนที่เรียนจากบทเรียนสําเร็จรูป มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาบทเรียนที่
เรียนจากการสอนตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บรูน (Brune 1971 : 60-65) ไดทําการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบการสอนเรื่อง 
ตะวันออกกลาง ระหวางป 4,000 – 1,600 กอนคริสตศักราช ทําการสอนโดยใชบทเรียน
โปรแกรมแบบเสนตรง กับการสอนแบบปกติ ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนโดยใชบทเรียน
โปรแกรม ทราบขอเท็จจริงและสามารถอภิปรายไดดีกวานักเรียนที่เรียนแบบปกติ

แอนเดอรสัน (Anderson. 1974 : 136-A) ไดทําการวิจัยเพ่ือหาประสิทธิภาพของ
บทเรียนสําเร็จรูป ในการสอนวิชา กสิกรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาใน แทนซาเนีย กลุมทดลอง
สอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป กลุมควบคุมโดยใชการสอนตามปกติ ผลการทดลองปรากฏวา 
บทเรียนสําเร็จรูป เปนวิธีสอนที่มีประสิทธิภาพดีกวาการสอนตามปกติ และนักเรียนชอบการ
เรียนจากบทเรียนสําเร็จรูปมากกวาการเรียนจากการสอนตามปกติ

แมคคินเลย (Mckinley 1974 : 1443 –A) ไดทําการวิจัยจากบทเรียนระหวางการ
สอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปกับเครื่องชวยสอน ในการทดลองสอนอานเด็กอายุ 14- 18 ป ที่มี 
ผลการเรียนต่ํากวาระดับ 5 ผลปรากฏวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้ง 2 กลุมไม 
แตกตางกัน แตพบวา การสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป และเครื่องชวยสอนในการอานสามารถ
ใชไดผลดี ในการเรียนดวยตนเอง

บารด (Bard 1975 : 61-65) ไดศึกษาวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย
ใชบทเรียนโปรแกรมการสอนแบบปกติ ในวิชา วิทยาศาสตรกายภาพ 100 ที่วิทยาลัย Southern 
Colorado State) โดยแบงนักศึกษาออกเปน 2 กลุม กลุมทดลอง จํานวน 22 คน กลุมควบคุม
จํานวน 48 คน ผลการวิจัยปรากฏวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทั้งสองแตกตางกัน อยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับบทเรียนสําเร็จรูป ทั้งในประเทศและตาง
ประเทศ กลาวโดยสรุปวา บทเรียนสําเร็จรูปมีประสิทธิภาพสามารถใชสอนแทนครูได และ
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ประหยัดเวลาในการเรียนไดมาก ชวยใหนักเรียนกาวหนาไปตามความสามารถของตน และงาน
วิจัยบางฉบับยังแสดงผลใหเห็นวา นักเรียนที่เรียนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น

หลักการทางจิตวิทยาในการสรางบทเรียนสําเร็จรูป
การสรางบทเรียนสําเร็จรูปใหมีประสิทธิภาพ สําหรับนําไปใชกับนักเรียนนั้นตอง

อาศัยหลักจิตวิทยาการเรียนรู และทฤษฎีที่ถือวาเปนแนวความคิดพื้นฐานของการสรางบทเรียน
สําเร็จรูป เพ่ือใหสอดคลองกับความสนใจ และความสามารถของนักเรียน คือ ทฤษฎีการเรียนรู
ของธอรนไดค และสกินเนอร (Throndike and Skinner’s Learning Theories)

ทฤษฎีการเรียนรูของธอรนไดค
เดโช  สวนานนท (2510 : 159-163) กลาวถึงทฤษฎีการเรียนรูของธอรนไดคไว 

ดังนี้ ธอรนไดค (Edward L. Throndike) นักจิตวิทยาและนักการศึกษาชาวอเมริกัน เกิดที่รัฐ 
แมสซาชูเซส สหรัฐอเมริกา ธอรนไดค ไดชื่อวาเปนบิดาแหงจิตวิทยาการศึกษาไดใหกําเนิด
ทฤษฎีการเรียนรูที่เนนความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรา (Stimulus) กับการตอบสนอง 
(Response) เน่ืองจากเชื่อวาการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดตองสรางสิ่งเชื่อมโยงหรือพันธะ (Bond) 
ระหวางสิ่งเรากับการตอบสนอง จากการทดลองของธอรนไดค สรุปเปนกฎการเรียนรูดังนี้

1. กฎแหงความพรอม (Law of Readiness) หมายถึง สภาพความพรอมหรือ
ความมีวุฒิภาวะของผูเรียนทั้งทางรางกายและจิตใจ รวมทั้งพ้ืนฐานประสบการณเดิม ตลอดจน
ความสนใจความเขาใจตอสิ่งที่จะเรียน ถาผูเรียนมีความพรอมตามองคประกอบตางๆ ก็จะทําให 
ผูเรียนเกิดการเรียนรูได ความพรอมจึงจําแนกออกเปน 3 สภาพ คือ

1.1 เม่ือบุคคลพรอมแลวไดกระทําก็จะกระทําใหเกิดความพึงพอใจ ก็จะเกิดการ
เรียนรู

 1.2 เม่ือบุคคลพรอมที่จะกระทําแลวไมไดกระทําก็ทําใหไมเกิดความพอใจและ
ไมทําใหเกิดการเรียนรู

1.3 เม่ือบุคคลไมพรอมที่จะกระทําแลวตองกระทํา ก็ทําใหเกิดความไมพอใจ
และไมทําใหเกิดการเรียนรู

บราวน จูเนียร (Brown Jr 1962 : 26, อางถึงใน สุรพงศ นนทิกร 2532 : 46) 
ไดศึกษาทฤษฎีการเรียนรูของ ธอรนไดค นํากฎความพรอมมาเปนแนวทางในการสรางบทเรียน
สําเร็จรูป แบบเสนตรงขึ้นทดลองใช เปรียบเทียบการสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปกับการสอน
โดยใชแบบเรียนธรรมดาวาจะมีความแตกตางกันหรือไม โดยใชประชากรจากโรงเรียน 7 แหง 
เปนนักเรียนเกรด 8 และเกรด 9 บทเรียนสําเร็จรูปชนิดเสนตรงจัดทําขึ้น โดยกรรมการวิชา
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คณิตศาสตรประจําโรงเรียนแหงมหาวิทยาลัยอิลินอยส ผลการทดสอบความสามารถทาง
คณิตศาสตร ปรากฏวานักเรียนกลุมที่เรียนจากครู โดยมีบทเรียนสําเร็จรูปประกอบไดผลดีกวา 
กลุมที่เรียนจากครู โดยวิธีบรรยายทุกประการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ผูวิจัยไดกลาวเสริมวา 
กลุมที่เรียนโดยมีบทเรียนสําเร็จรูปประกอบไมมีผูใดสอบตกเลย

2. กฎแหงการฝกฝน (Law of Exercise) การเรียนรูจะไดผลตองอาศัยการฝกฝน 
หรือการกระทําซ้ําๆ เพราะการฝกฝนจะทําใหเกิดทักษะ คือ ความชํานาญ ความแมนยํา แตการ
ฝกฝนบอยๆ  นี้ นักเรียนจะตองมีความตั้งใจ ความสนใจ ความพรอม และเปาหมายเปนพ้ืนฐาน
อยูกอน มิฉะน้ันการเรียนจะไมมีประสิทธิภาพ กฎนี้เปนการเนนความมั่นคงระหวางการ 
เชื่อมโยงและการตอบสนองที่ถูกตองยอมนํามาซึ่งความสมบูรณกฎแหงการฝกหัด แบงออกเปน

2.1 กฎแหงการใช (Law of use) หมายถึงการฝกฝน การตอบสนองอยางใด
อยางหนึ่งอยูเสมอ จะทําใหเกิดการเรียนรูม่ันคงถาวรขึ้น

 2.2 กฎแหงการไมใช (Law of Disuse) หมายถึง การไมไดฝกฝนหรือไมไดใช
เม่ือบุคคลไดเกิดการเรียนรูแลว แตไมนําความรูไปใชหรือไมเคยใช ยอมทําใหความรูนั้น 
ลืมเลือนไปได

3. กฎแหงผล (Law of Effect) เม่ือเกิดความพอใจจากผลการกระทําก็จะทําใหเกดิ
ผลดีใหอยากเรียนรูเพ่ิมมากขึ้นอีก และในทางตรงกันขาม หากไมไดรับความพอใจก็ทําใหไม
อยากเรียนหรือเบื่อหนาย และเปนผลเสียตอการเรียนรู

คารเพนเตอร และ ฟลเมอร (Carpenter and Fillmer 1967 : 192, อางถึงใน 
สุรพงศ นนทิกร 2532 : 50) ไดศึกษากฎแหงการฝกฝน และทําการวิจัยเปรียบเทียบระหวางผล
การเรียนดวยการใชบทเรียนสําเร็จรูป ประเภทเครื่องสอน กับบทเรียนสําเร็จรูปประเภทตํารา 
ทดลองสอนวิชา พีชคณิตกับนักเรียนเกรด 9 ใชเวลาสอนติดตอกัน 6 สัปดาห โดยใชนักเรียน 2 
กลุมๆ  ละ 15 คน กลุมหน่ึงเรียนประเภทตํารา และใหเรียนรวมหองเดียวกัน เสร็จแลวทําการ
ทดสอบจากขอทดสอบ 20 ขอ ผลปรากฏวา ทั้งสองกลุมไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ผูวิจัยสรุปวา การเรียนการสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปทั้งการสอนโดยใชเครื่องสอน 
และใชบทเรียนสําเร็จรูป ผลไมแตกตางกัน นักเรียนไดเรียนเน้ือหามากพอสมควร

ทฤษฎีของสกินเนอร
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจะเกิดขึ้นได และดํารงอยูไดดวยขบวนการอยางหนึ่ง 

ซึ่งเรียกวา การวางเงื่อนไข อารี พันธมณี (2524 : 112) กลาวถึงสกินเนอร (Skinner) ซึ่งเปนผู
คิดทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทําขึ้น เปนนักการศึกษาและนักจิตวิทยาที่มีชื่อเสียงชาว
อเมริกัน ไดศึกษาคนควาและทดลองทฤษฎี จนเปนที่ยอมรับ สกินเนอรไดสรางเครื่องมือชวย
สอนที่เรียกวา บทเรียนสําเร็จรูป หรือบทเรียนโปรแกรมขึ้น เพ่ือชวยปรับปรุงการเรียนการสอน
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ในสหรัฐอเมริกา และเสริมประสิทธิภาพทั้งดานตัวครูผูสอน และระบบการเรียนการสอนไดเปน
ผลสําเร็จดียิ่ง

หลักการเรียนรูของทฤษฎีการวางเงื่อนไข แบบการกระทํา เนนการกระทําของผูรับ
การทดลองหรือที่ผูเรียนรูมากกวาสิ่งเรา ที่ผูทดลองหรือผูสอนกําหนด เม่ือผูเรียนรูแสดง 
พฤติกรรมการเรียนรูแลวจึง เสริมแรง พฤติกรรมนั้นๆ  ทันที เพ่ือใหเรียนรูพฤติกรรมที่แสดง
ออกนั้นเปนพฤติกรรมการเรียนรูหรือกลาวอีกอยางหนึ่งวา ทฤษฎีการเรียนรู การวางเงื่อนไข 
แบบอาการกระทํานั้นพฤติกรรมหรือการตอบสนองจะขึ้นอยูกับการเสริมแรง ซึ่งมีสาระสําคัญ 
ดังนี้

1. เง่ือนไขการตอบสนอง (Operant Conditioning) พฤติกรรมการตอบสนองที่
แสดงออก การเรียนรูจะเปนตัวทําใหเกิดการตอบสนอง และอัตราของการตอบสนองจะเปลี่ยน
แปลงไปตามการเสริมแรง (reinforcement) หรือการไมเสริมแรง (nonreinforcement) การเรียน
รูชนิดนี้ ผูเรียนตองเปนผูกระทําเอง โดยมิตองรอใหสิ่งเราจากภายนอกมากระตุน แตเกิดจาก 
สิ่งเราภายในตัวผูเรียนเปนตัวกระตุน ใหคนแสดงพฤติกรรมและสิ่งสําคัญที่ทําใหคนแสดง 
พฤติกรรมซ้ําเดิม คือ การเสริมแรง

2. การเสริมแรง (Reinforcement) คือ ตัวเราที่ทําใหอัตราการตอบสนองเปลี่ยน
แปลงไปในทางที่ตองการ ตัวเสริมแรงอาจจะเปนคําชมเชย การใหรางวัล และสิทธิพิเศษตางๆ  
ตลอดจนการไดรับรูผลแหงการกระทํา วาถูกตองหรือไม

3. การเสริมแรงทันทีทันใด (Immediate of Reinforcement) สิ่งเราที่เปนตัวเสริม
แรง ตองเกิดขึ้นทันทีหลังจากมีการตอบสนอง หรือเม่ือไดรับคําตอบ มิฉะน้ันผูเรียนอาจมีการ
ตอบสนองอยางอ่ืน ซึ่งเปนสิ่งไมพึงตองการ

ประไพ เชิงฉลาด (2531 : บทคัดยอ) ไดศึกษาทฤษฎีเสริมแรงของสกินเนอรเปน
แนวทางเพื่อทําการวิจัยเรื่อง บทเรียนโปรแกรมวิชาภาษาไทย เรื่อง “คําวิเศษณ” สําหรับระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษา ผูวิจัยไดทดลองนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา 
ชั้นปที่ 1 วิทยาลัยครูจันทเกษม ปการศึกษา 2529 จํานวน 217 คน ปรากฏผลการวิจัยวา  
ประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูปและการทดสอบหลังเรียนบทเรียนสําเร็จรูปที่สรางขึ้นเปน 
97.37/93.44 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว 90/90 นอกจากนี้ ลัดดาวัลย บุญรัตน (2531 : 72, อางถึง
ใน สุรพงศ นนทิกร 2532 : 62) ไดทําการวิจัยเรื่อง “การสรางบทเรียนโปรแกรม วิชาภาษาไทย 
เร่ืองโครงสรางของประโยค สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ทดลองกับนักเรียนโรงเรียน 
โคกกระเทียม จังหวัดลพบุรี จํานวน 80 คน ผลปรากฏวา บทเรียนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 
96.44/91.57 สูงกวาเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไว อีกทั้ง สมพร ยิ้มสกุล 2534 : บทคัดยอ) ไดทําการ
ทดลองใชบทเรียนสําเร็จรูป ในการสอนวิชา ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ผลการทดลอง
ปรากฏวา
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 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมทดลอง และกลุมควบคุมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

2. นักเรียนกลุมทดลองมีทัศนคติเชิงนิมานตอการเรียนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป
3. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับคะแนนเจตคติของนักเรียนกลุมที่เรียนโดย

ใชบทเรียนสําเร็จรูป มีความสัมพันธกันในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สกินเนอร ไดนําเอาทฤษฎีการเรียนรูนี้ มาสรางบทเรียนสําเร็จรูป และเครื่องชวย

สอนขึ้น หลักการของเขาคือ การเสนอแนวความคิดในเรื่องการสอนดวยตนเอง ตามทฤษฎีการ
เรียนรูแบบเสริมสนอง หลักการของสกินเนอรที่นํามาใชในการสรางบทเรียนสําเร็จรูป มีหลาย
ประการคือ

1. เง่ือนไขการตอบสนอง พฤติกรรมสวนมากของมนุษยประกอบดวยการตอบ
สนองที่แสดงออกมาเรื่อยๆ เม่ือยังมีชีวิตอยูการเรียนรูจําเปนตอการทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ของการตอบสนองนั้น และการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นไดเพราะการเสริมแรง

2. ใหสิ่งเราใหมซึ่งอาจทําใหอัตราการตอบสนองเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะไมทําให
อัตราการตอบสนองเปลี่ยนแปลงแตถาสามารถทําใหการตอบสนองเปลี่ยนแปลงเราเรียกสิ่งเรา
ใหมนั้นวา ตัวเสริมแรง

3. การเสริมแรงทันทีทันใด หลังจากที่มีการตอบสนองการเสริมแรงจะตองเกิดขึ้น
ทันที ถาไมทําเชนน้ัน ผูเรียนอาจตอบสนองอีกอยางที่เราไมตองการ

4. สิ่งเราที่มีเง่ือนไขเฉพาะ มีบางครั้งที่เราตองการตอบสนองของผูเรียนเฉพาะเรา
อาจทําไดโดยใหสิ่งเราสําหรับการตอบสนองที่เราตองการ

5. การยุติการตอบสนอง ถาการตอบสนองนั้นมีการเสริมแรง และมีอัตราในการ
ตอบสนองสูง เราอาจลดอัตราการตอบสนองใหลงในอัตราเดิมได และลดลงไดจนกระทั่งถือวาไม
สําคัญหรือไมอาจเกิดการเรียนรู

6. การตัดรูปพฤติกรรม พฤติกรรมการเรียนรูบางอยางซับซอนมาก มักประกอบ
ดวยขั้นตางๆ  ตอเน่ืองกัน วิธีการสําคัญการตอบสนองเปนขั้นๆ  คือ การรูวาขั้นสุดทายเปน
อะไรแลวมีการเสริมแรงไปทีละขั้นจากขั้นแรก จนถึงขั้นสุดทาย ซึ่งจะทําใหบรรลุผลได เพราะ
นํามาเปนขั้นตอนน่ันเอง

ชม  ภูมิภาค (2521 : 12-60) กลาวถึง จิตวิทยาการเรียนรูที่นํามาใชในบทเรียน
สําเร็จรูป ดังนี้

1. การเสริมแรง (reinforcement) เปนการเสริมแรง เพราะวาเม่ือกระทําไปแลวรู
ผลทันทีวาถูกหรือผิด

2. การตอบสนอง ผูเรียนตองทําการตอบสนองมาก ซึ่งเปนไปตามหลักทฤษฎีการ
เรียนรูของ Skinner คือ operant conditioning นักเรียนมีชุดการตอบสนองมากเทากับจํานวน
กรอบ และการเรียนรูในเรื่องน้ันๆ ในบทเรียนหนึ่งๆ
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3. การดําเนินการสรางกรอบสําหรับการเรียนน้ัน กรอบแรกๆ มักจะมีเรื่องใหทํา
ผิดไดนอย สวนมากจะทําถูก ซึ่งทําใหผูเรียนเกิดความมั่นใจในตนเอง เปนการสรางแรงจูงใจ
อยางหนึ่ง

4. เปนการประเมินผลการเรียนของตนเองไปดวย ทําใหรูความกาวหนาของการ
เรียนของตนเอง เปนการสรางแรงจูงใจ

5. เปนการยอมใหผูเรียน เรียนไดตามจังหวะของตนเองจะเร็วหรือชาขึ้นอยูกับ
ความสามารถของแตละบุคคล เปนการนําเอาความแตกตางของบุคคลเขามาใชในการเรียนการ
สอน

6. เปนการเรียนดวยการกระทํา (action learning) ทําใหเขาใจไดดีและมีความ 
คงทนในการจําไดดี

7. เปนการสงเสริมใหนักเรียนรูจักการแสวงหาความรูดวยตนเอง
8. การเรียนจะกระทําเม่ือคนตองการที่จะเรียน เม่ือเรียนไปถึงกรอบใดจะหยุดก็ได

สะดวกหรือพรอมถึงมาเรียนใหม

ดังนั้นในการสรางบทเรียนสําเร็จรูป จะตองคํานึงถึงทฤษฎีดังกลาวขางตน เพ่ือใหผู
เรียนประสบความสําเร็จตามความสามารถของแตละบุคคล เสริมสรางทัศนคติที่ดีในการเรียนรู 
จากทฤษฎีของสกินเนอร ทําใหไดหลักการที่นํามาใชในการสรางบทเรียนสําเร็จรูป ดังจะเห็นได
วาบทเรียนสําเร็จรูปนั้น ไดมีการนําเสนอเนื้อหาเปนลําดับขั้นๆ ทีละเล็กทีละนอย จากงายไปหา
ยากพรอมกับมีคําถามไวถามผูเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาดังกลาว ซึ่งคําถามนั้นถือวาเปนสิ่งเราที่จะ
เราใหผูเรียนเกิดการตอบสนอง โดยการตอบคําถามเมื่อผูเรียนตอบคําถามแลว ก็จะไดรับทราบ
คําตอบในทันทีจากคําเฉลย คําเฉลยจะบงบอกใหผูเรียนทราบวาตอบถูกหรือผิดมากนอย 
เพียงใดทําใหทราบถึงผลสะทอนกลบก็จะทําใหผูเรียนอยากเรียนเน้ือหาตอไป

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521
(ฉบับปรับปรุง 2533)

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 ฉบับปรับปรุง 2533 ไดสราง 
หลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความรู ความสามารถ พัฒนาคุณภาพชีวิตของ 
ผูเรียน ใหมีความรับผิดชอบตอหนาที่ และเปนพลเมืองที่ดีของชาติ โดยมีหลักการ และจุดหมาย
ดังนี้

หลักการ
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน มีหลักการดังนี้
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1. เปนการศึกษาที่มุงใหผูเรียนคนพบความสามารถ ความถนัด และความสนใจ
ของตนเอง

2. เปนการศึกษาทั่วไปเพื่อเปนพ้ืนฐานสําหรับการประกอบสัมมาอาชีพหรือการ
ศึกษาตอ

3. เปนการศึกษาที่สนองความตองการของทองถิ่นและประเทศชาติ

จุดหมาย
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน เปนการศึกษาที่มุงใหผูเรียนพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต และการศึกษาตอ ใหสามารถเลือกแนวทางที่จะทําประโยชนใหกับสังคมตามบทบาทและ
หนาที่ของตนในฐานะพลเมืองดี ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข โดย
ใหผูเรียนมีความรู และทักษะเพียงพอที่จะเลือกและตัดสินใจประกอบสัมมาอาชีพ ทํางานรวม
กับผูอ่ืนได มีนิสัยในการปรับปรุง ตนเองและสังคม เสริมสรางอนามัยชุมชน และครองชีวิตโดย
คํานึงถึงประโยชนตอสังคม ในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ี จะตองมุงปลูกฝงใหผูเรียน มี
คุณลักษณะดังตอไปน้ี

 1. มีความรูและทักษะในวิชาสามัญ และทันตอความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ
ตางๆ

2. สามารถปฏิบัติตนในการรักษาและเสริมสรางสุขภาพอนามัยของตนเองและ 
ชุมชน

3. สามารถวิเคราะหปญหาของชุมชน และเลือกแนวทางแกปญหาใหสอดคลองกับ
ขอจํากัดตางๆ

4. มีความภูมิใจในความเปนไทย สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  
เต็มใจชวยเหลือผูอ่ืนตามความสามารถของตน

5. มีความคิดสรางสรรค สามารถสรางและปรับปรุงแนวทางปฏิบัติที่จะทําใหเกิด
ความเจริญแกตนเองและชุมชน

6. มีทรรศนะที่ดีตอสัมมาชีพทุกชนิด มีนิสัยรักการทํางาน และมีความสามารถใน
การเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับความถนัด และความสนใจของตนเอง

7. มีทักษะพื้นฐานในการประกอบสัมมาอาชีพ มีความสามารถในการจัดการ และ
สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได

8. เขาใจสภาพและการเปลี่ยนแปลงของสังคมในชุมชน สามารถเสนอแนวทาง
พัฒนาชุมชน ภูมิใจในการปฏิบัติตนตามบทบาทและหนาที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน  
ตลอดจนอนุรักษและเสริมสรางสิ่งแวดลอม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับชุมชนของตน
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วิชาเลือกเสรี คริสตศาสนา ส 0116 ชีวประวัติและพันธกิจของพระเยซูเจา 2 คาบ / สัปดาห / 
ภาค 1 หนวยการเรียน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเรื่องราวของประเทศปาเลสไตน เกี่ยวกับสภาวะทางการเมือง สังคม และ

ศาสนา ในสมัยพระเยซูคริสตเจา โดยสังเขป ศึกษาลําดับเชื้อสายของพระเยซูคริสต การประสูติ
และการดําเนินชีวิตในเยาววัยของพระองค การออกประกาศเผยแพรพระศาสนา การสิ้น 
พระชนม และการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูคริสตเจา ศึกษาวิเคราะหพันธกิจของพระ
เยซูคริสตเจา พระลักษณะและคุณธรรมของพระองค คุณความดีตางๆ ที่พระองคทรงปฏิบัติ 
รวมทั้งการกระทําของพระองคที่เปนไปตามธรรมชาติและเหนือธรรมชาติ แลวนําตัวอยางการ
ดําเนินชีวิตของพระเยซูคริสตเจามากําหนดเปนแนวปฏิบัติ นําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 
อภิปรายผล การปฏิบัติและปรับปรุงการปฏิบัติใหดีขึ้นเสมอ เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ประวัติ และพันธกิจของพระเยซูเจา เขาใจในการดําเนินชีวิต และการกระทําของพระองค เห็น
คุณคาของการดําเนินชีวิตที่เสียสละ ทําประโยชนแกผูอ่ืน และสังคม นําแบบอยางการดําเนิน
ชีวิตของพระองค ไปเปนตัวอยางและปฏิบัติตาม เปนผูมีคุณธรรม มีความรักและเสียสละ

จุดประสงคการเรียนรู วิชาคริสตศาสนา ส 0116 เร่ือง ชีวประวัติและพันธกิจ
ของพระเยซูเจา

1. สามารถอธิบายถึงสภาพทางการเมือง สังคมและศาสนา ของประเทศ 
ปาเลสไตนสมัยพระเยซูคริสตเจา

2. สามารถสรุปลําดับเชื้อพระวงศของพระเยซูคริสตเจา
3. สามารถอธิบายความสําคัญของการบังเกิดของพระเยซูคริสตเจา
4. สามารถอภิปรายถึงรูปแบบการดําเนินชีวิตของพระเยซูคริสตเจาในชวงเยาววัย
5. สามารถบอกแนวการปฏิบัติตนตามแบบอยางการดําเนินชีวิตของพระเยซู 

คริสตเจา
6. สามารถอธิบายบทสอนของพระเยซูคริสตเจาได
7. สามารถบอกวิธีการเทศนาสั่งสอนประชาชนของพระเยซูคริสตเจา
8. สามารถบอกตัวอยางวัตรปฏิบัติเหนือธรรมชาติของพระเยซูคริสตเจา
9. สามารถสรุปบทสอนใจจากวัตรปฏิบัติเหนือธรรมชาติของพระเยซูคริสตเจา

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 มีหลักการและจุดมุงหมาย 
ดังตอไปน้ีคือ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



45

หลักการ
1. เปนการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ มุงเนนความเปนไทย ควบคูกับ

ความเปนสากล
2. เปนการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนจะไดรับการศึกษาอยางเสมอภาค 

และเทาเทียมกัน โดยสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
3. สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนา และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต โดย

ถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ
4. เปนหลักสูตรที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระ เวลา และการจัดการเรียนรู
5. เปนหลักสูตรที่จัดการศึกษาไดทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย 

สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู และประสบการณ
จุดมุงหมาย หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่

สมบูรณ เปนคนดี มีปญญา มีความสุข และมีความเปนไทย มีศักยภาพในการศึกษาตอ และ
ประกอบอาชีพ จึงกําหนดจุดหมายซึ่งถือเปนมาตรฐานการเรียนรู ใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอัน
พึงประสงคดังตอไปน้ี

1. เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธ
ศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงค

2. มีความคิดสรางสรรค ใฝรูใฝเรียน รักการอาน รักการเขียน และรักการคนควา
3. มีความรู อันเปนสากล รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง และความเจริญกาวหนาทาง

วิทยาการ มีทักษะ และศักยภาพในการจัดการ การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี ปรับวิธีการคิด 
วิธีการทํางานไดเหมาะสมกับสถานการณ

4. มีทักษะและกระบวนการโดยเฉพาะทาง คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ทักษะการ
คิด การสรางปญญา และทักษะในการดําเนินชีวิต
 5. รักการออกกําลังกาย ดูแลตนเอง ใหมีสุขภาพ และบุคลิกภาพที่ดี

6. มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวาเปน 
ผูบริโภค

7. เขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทย ภูมิใจในความเปนไทย เปนพลเมืองดี  
ยึดม่ันในวิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

8. มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย ศิลป วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปญญา
ไทย ทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาสิ่งแวดลอม

9. รักประเทศชาติ และทองถิ่น มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามใหสังคม
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



46

สาระและมาตรฐานการเรียนรู
กําหนดสาระการเรียนรู ตามหลักสูตร ซึ่งประกอบดวยองคความรู ทักษะหรือ

กระบวนการเรียนรู และคุณลักษณะหรือคานิยม คุณธรรม จริยธรรมของผูเรียนเปน 8 กลุมดังนี้ 
คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและ 
พลศึกษา ศิลป การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาตางประเทศ หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืน
ฐานกําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรูเปนเกณฑในการกําหนดคุณภาพของผูเรียนเม่ือเรียน
จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งกําหนดไวเฉพาะสวนที่จําเปนสําหรับเปนพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตให
มีคุณภาพ สําหรับ สาระและมาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
บทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง ปาเลสไตนมาตุภูมิของพระเยซูเจา สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 
คือ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สาระที่ 1 : ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
มาตรฐาน ส 1.1 : เขาใจประวัติ ความสําคัญ หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือ 

ศาสนาที่ตนนับถือ และสามารถนําหลักธรรมของศาสนา มาเปนหลักปฏิบัติในการอยูรวมกัน
มาตรฐาน ส 1.2 : ยึดม่ันในศีลธรรม การกระทําความดี มีคานิยมที่ดีงาม และ

ศรัทธาในพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ
มาตรฐาน ส 1.3 : ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรม และศาสนพิธีของพระพุทธ

ศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ คานิยมที่ดีงาม และนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตน บําเพ็ญ
ประโยชนตอสังคม สิ่งแวดลอม และอยูรวมกันไดอยางสันติสุข

มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
มาตรฐาน ส. 1.1 เขาใจประวัติ ความสําคัญ หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือ

ศาสนาที่ตนนับถือและสามารถนําหลักธรรมของศาสนา มาเปนหลักปฏิบัติในการอยูรวมกัน
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ม.1 –ม.3
1. รูและเขาใจประวัติความเปนมา ความหมาย องคประกอบ ความสําคัญของ

ศาสนา คัมภีรทางศาสนาที่ตนนับถือ และวิเคราะหพระจริยวัตรของศาสดา สาวกที่สําคัญของ
ศาสนาตางๆ

2. สามารถนําหลักธรรมศาสนาไปใชในการดําเนินชีวิตอยางสันติสุข
3. รูและเขาใจความสามารถ ประโยชน และกระบวนการของการฝกบริหารจิต 

เจริญปญญา และใชในชีวิตประจําวัน
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สาระการเรียนรูชวงชั้น ม.1 – ม.3
1. ประวัติ ความสําคัญ ความเปนมา องคประกอบและความสําคัญของศาสนาที่

ตนนับถือ
2. ประวัติพระจริยาวัตร ศาสดา และสาวกสําคัญ
3. ความคิดหลักของศาสนา เพ่ือการอยูรวมกันอยางสันติสุข
4. หลักจริยธรรมในการพัฒนาตน การบําเพ็ญประโยชนตอสังคม และสิ่งแวดลอม

ในชุมชน จังหวัด ภูมิภาค เพ่ืออยูรวมกันอยางสันติสุข
5. การบริหารจิต และเจริญปญญา เพ่ือพัฒนาตนและแกปญหาสังคม
6. หลักธรรมของศาสนาเพื่อแกปญหาชีวิต พัฒนาตนเอง และสังคมใหอยูรวมกัน

ไดอยางสันติสุข
7. คัมภีรศาสนาที่ตนนับถือ
8. หลักวิธีปฏิบัติและใชภาษาที่ถูกตอง เกี่ยวกับศาสนพิธี พิธีกรรมในวันสําคัญ

ทางศาสนา
สาระการเรียนรูกลุมสังคมศึกษาฯ ชวงชั้นที่ 3 แยกเปนระดับชั้นดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 สาระการเรียนรูรายป แยกเปนระดับชั้น

ผลการเรียนรูและสาระการเรียนรูรายป
ชั้น ม.1 ชั้น ม.2 ชั้น ม.3

ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู
1. เขาใจมูล
เหตุการเกิด
ศาสนา ความ
หมาย องค
ประกอบ และ
ความสําคัญ
ของศาสนา
ความจําเปนที่
ตองนับถือ
ศาสนา

1. มูลเหตุการ
เกิดศาสนา
ความหมาย
องคประกอบ
และความ
สําคัญของ
ศาสนา ความ
จําเปนที่ตองนับ
ถือศาสนา

1. เขาใจมูลเหตุ
การเกิดศาสนา
ความหมาย องค
ประกอบ และ
ความสําคัญของ
ศาสนา ความจํา
เปนที่ตองนับถือ
ศาสนา

1. มูลเหตุการเกิด
ศาสนา ความหมาย
องคประกอบ และ
ความสําคัญของ
ศาสนา ความจํา
เปนที่ตองนับถือ
ศาสนา

1. เขาใจประวัติ
ความเปนมา การ
เผยแพรพระพุทธ
ศาสนา เขาสู
ประเทศเพื่อนบาน
ความสําคัญของ
พุทธศาสนาในฐานะ
ที่เปนรากฐานของ
วัฒนธรรมไทย และ
เอกลักษณของชาติ
ไทย
2. วิเคราะห
ความสําคัญของ
พระพุทธศาสนา
ในฐานะที่ชวย
สรางสรรอารย
ธรรมและความ
สงบสุขแกชาวโลก

1. ประวัติความ
เปนมา การเผย
แพรพระพุทธ
ศาสนาเขาสูดิน
แดนตางๆ ในทวีป
เอเชียยุโรป และ
ทวีปอเมริกา
2. ความสําคัญ
ของพระพุทธ
ศาสนาในฐานะที่
ชวยสรางสรรค
อารยธรรม และ
ความสงบสุขใหแก
โลก
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ตารางที่ 1 (ตอ)

ผลการเรียนรูและสาระการเรียนรูรายป
ชั้น ม.1 ชั้น ม.2 ชั้น ม.3

ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู
2.วิเคราะห
พระจริยวัตร
ของศาสดา
และสาวกคน
สําคัญ

3.ฝกสมาธิ
เบ้ืองตนตาม
หลักอานา
ปานสติ  และ
ฝกใหเกิด
ปญญาตาม
หลักพัฒนา
ปญญา  3

2.พระจริยวัตร
ของศาสดา
และสาวกคน
สําคัญ

1.หลักธรรม
 1.1พระ
รัตนตรัย
 1.2อริยสัจ 4

3.ความหมาย
และประโยชน
ของการฝก
สมาธิเบ้ืองตน
ตามหลักอานา
ปานสติ  ตาม
หลักพัฒนา
ปญญา  3

2.วิเคราะหพระ
จริยวัตรของ
ศาสดา และ
สาวกคนสําคัญ

3.ฝกสมาธิเบ้ือง
ตนตามหลักอานา
ปานสติ  และฝก
ใหเกิดปญญาตาม
หลักพัฒนาปญญา

2.พระจริยวัตรของ
ศาสดา และสาวก
ที่สําคัญ

1.หลักธรรม
1.1 พระ

รัตนตรัย
1.2 อริยสัจ 4

3.การฝกสมาธิเบ้ือง
ตนตามหลักอานา
ปานสติ  และฝกให
เกิดปญญาตามหลัก
พัฒนาปญญา  3

2.วิเคราะหพุทธ
จริยาเกี่ยวกับ
การแสวงหา
ความรู วิธีคิด
พระพุทธคุณ
พุทธปฏิหาริย

3.วิเคราะหผลการ
ฝกสมาธิเบ้ืองตน
ตามหลักอานา
ปานสติ  และฝก
ใหเกิดปญญาตาม
หลักพัฒนาปญญา

2.พุทธจริยา
เกี่ยวกับการ
แสวงหา ความรู
วิธีคิด พระ
พุทธคุณ
พุทธปฏิหาริย

1.หลักธรรม
1.1 พระ

รัตนตรัย
1.2 อริยสัจ 4

3.โดยการฝก
สมาธิเบ้ืองตน
ตามหลักอานา
ปานสติ  และฝก
ใหเกิดปญญา
ตามหลักการ
พัฒนาปญญา 3

จะเห็นไดวาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 2533) 
กลุมวิชาเลือกเสรี รายวิชาคริสตศาสนา และหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2544 กลุมสาระการ
เรียนรูสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม มีสวนที่เกี่ยวของหรือ
เหมือนกัน คือ การศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของศาสนา และศาสดา ของศาสนาที่ตน
นับถือ และสามารถนําหลักธรรมของศาสนาไปใชในการพัฒนาตนเอง และสังคม ทําใหผูเรียน
สามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



49

ปาเลสไตน มาตุภูมิของพระเยซูเจา

เม่ือชาวยิวกลับมาจากการพลัดบานพลัดเมืองในถิ่นเนรเทศแลว ก็ไปตั้งหลักแหลง
อยูในยูเดีย ทางภาคใตของปาเลสไตน พวกเขาสวนใหญอาศัยอยูภายในและรอบๆ เมืองสําคัญ
สองเมืองคือ เยรูซาแล็ม ซึ่งเปนเมืองหลวง และเยริโค ซึ่งมีทะเลทรายยูเดียอยูทางภาคใตของ
เมืองนี้ กาลิลี เปนเมืองที่อยูทางภาคเหนือ เปนแควนที่รุงเรืองกวา และพลเมืองของแควนน้ีก็มี
ดวยกันหลายชาติหลายภาษา มีชาวยิวเปนจํานวนมากอาศัยอยูในแควนน้ีรวมกับชนตางชาติ 
ชาวกาลิลีมีภาษาพูดทองถิ่นเปนของตนเอง สวนแควนสะมาเรียนั้น ตั้งอยูระหวางยูเดีย และ
กาลิลี พระเยซูเจาทรงพระชนมอยู และทรงกระทําพระราชกิจในแผนดินนี้

เมืองและสถานที่สําคัญสมัยพระเยซูเจา

เบธเลเฮม เปนบานเกิดของกษัตริยดาวิด ดวยเหตุนี้เอง โยเซฟ ซึ่งสืบเชื้อสายจาก
กษัตริยดาวิดตองเดินทางมายังเมืองเบธเลเฮม เพ่ือลงทะเบียนสํามะโนครัว ที่เมืองเบธเลเฮมนี้
เอง สถานที่ที่พระเยซูเจาทรงบังเกิด

นาซาเร็ธ เปนสถานที่ที่พระบุตรทรงเจริญวัย พระเยซูเจาทรงเจริญวัยโดยวิ่งเลน
ไปตามถนน ตามเนินเขา ไมแตกตางจากเด็กชาวนาซาเร็ธอ่ืนๆ  พระองคทรงใชชีวิตไมเปดเผย
ตลอดเวลา 30 ป ทํางานเปนชางไมพรอมกับ โยเซฟ ในสมัยของพระเยซูเจา นาซาเร็ธเปนเมือง
เล็กๆ  มีชื่อเสียงไมดีเทาไรนัก

กรุงเยรูซาเล็ม เปนเมืองที่พระเจาทรงเลือกสรรไวใหเปนปอมปราการแหงความ
เชื่อถึงพระเจาแตเพียงพระองคเดียว กรุงเยรูซาเล็ม เปนเมืองที่พระเยซูเจาทรงประกอบภารกิจ
ในชวงระยะเวลาสุดทายแหงพระชนมชีพของพระองค เปนเมืองที่เปนพยานถึงการสิ้นพระชนม 
และการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค

คาเปอรนาอุม เน่ืองจากชาวนาซาเร็ธไมยอมรับพระเยซูเจา และพยายามจะ
ประหารชีวิตพระองค พระองคจึงเสด็จมาประทับอยูที่เมืองนี้ จึงถือไดวาเมืองนี้เปนบานที่สอง
ของพระองค เมืองคาเปอรนามอุม เปนศูนยกลางการปฏิบัติงานของพระองคตลอดเวลาราว 20 
เดือน ที่นี่พระองคทรงสั่งสอนประชาชน และทําอัศจรรยหลายประการ เมืองคาเปอรนาอุม ยัง
เปนบานของเปโตร พระองคทรงสั่งสอนในศาลาธรรม ทรงขับไลผีสิงออกจากคนคนหนึ่ง ทรง
รักษาแมยายของเปโตร พระองคทรงรักษาบาวของนายรอย และคนอัมพาตที่ถูกหยอนลงจาก
หลังคาบาน พระองคทรงฟนชีวิตแกลูกสาวของไยรัส ทรงรักษาหญิงที่ตกโลหิตทรงรักษาคนตา
บอดสองคน ทรงรักษาบุตรของนายรอย ทรงรักษาคนมือลีบ และทรงรักษาคนเปนจํานวนมากที่
ถูกนํามาเฝาพระองค
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คานา เปนหมูบานที่คริสตชนทั่วโลกรูจัก เพราะพระเยซูคริสตเจาทรงทําอัศจรรย
ครั้งแรก ที่นั่น โดยทรงเปลี่ยนนํ้าเปนเหลาองุน ที่งานเลี้ยงมงคลสมรสที่เมืองนี้

เบธานี ที่นี่มีบานของมารี มารธา และลาซารัส ซึ่งพระเยซูเจาทรงรักมาก บอยครั้ง 
ที่พระองคเสด็จมาพํานักอยูดวย มีเหตุการณที่นายินดีหลายอยางเกิดขึ้นที่บานนี้ พระองคทรง
สอนวิถีชีวิตที่ดีกวา พระองคตรัสกับมารธาวา “มารธา มารธา เธอเปนหวงกังวล หลายอยาง แต
มีสิ่งเดียวที่จําเปนมารีย ไดเลือกสิ่งที่ดีที่สุด ซึ่งไมมีผูใดเอาจากเธอไปไดที่นี่พระเยซูเจาทรงฟน
ชีวิตของลาซารัสที่ตายมาแลว 4 วัน

ทะเลสาบกาลิลี ทะเลสาบนี้มีชื่อเรียกหลายชื่อตางๆ กัน เชน ทะเลสาบกาลิลี 
ทะเลสาบทิเบเรียส ทะเลเยเนซาเร็ธ ในสมัยของพระเยซูเจา แควนกาลิลีเปนศูนยกลางของเสน
ทางที่แยกไปตามทิศตางๆ  มีการคมนาคมที่ดี แผนดินที่อุดมสมบูรณ แผนดินอุดมสมบูรณ จึงมี
ผูคนอาศัยอยูเปนจํานวนมาก พระเยซูเจา พระองคเทศนสอนและทําอัศจรรยมากมายบนฝง
ทะเลสาบนี้ พระองคทรงเรียกเปโตร อันดูรว ยากอบและอัครสาวกอื่นๆ

แมนํ้าจอรแดน เปนแมน้ําสายเล็กๆ  พระเยซูเจาทรงรับพิธีลางจากทานยอหน  
บัปติสตา ทําใหแมน้ํานี้กลายเปนแมน้ําศักดิ์สิทธิ์สําหรับคริสตชนทุกคน ตั้งแตสมัยแรกๆ  
บรรดาคริสตชนมักจะลงไปลางตัวในแมน้ํานี้ดวยความเชื่อ และความศรัทธา

สวนเกทเสมนี ตั้งอยูที่เชิงเขามะกอกเทศ ที่นี่ยูดาสพรอมกับพรรคพวกของมหา
สมณะเขาจับพระเยซูเจา และยูดาสทรยศตอพระองค พระเยซูเจาทรงถูกจับ และทรงทนทุกข
ทรมานอยางแสนสาหัสที่สุดในคืนสุดทาย ในฐานะที่เปนมนุษยเม่ือพระองคจะตองรับทรมาน 
และสิ้นพระชนมบนไมกางเขน เพ่ือชดเชยบาปของมนุษยชาติ พระองคทรงรูสึกกลัว

เนินกัลวารีโอ เนินน้ีเดิมมีชื่อวา “หัวกระโหลก” เปนสถานที่ถือวาเปนที่ถอด 
พระภูษา และตรึงพระเยซูเจาบนไมกางเขน

สถานการณทางการเมือง
พระเปนเจาไดทรงเรียกอับราฮัมใหเปนบิดาของประชากรของพระองค ถึงกระนั้นก็

ตามประสบการณการอพยพจากอียิปต ของชาวอิสราแอลตางหากที่บรรดาลูกหลานผูสืบ 
เชื้อสายของอับราฮัมไดกลับกลายเปนประชากรที่แทจริงของพระเจา และไดกอตั้งอาณาจักรของ
ตนเองขึ้น แมกระนั้นอาณาจักรของพวกเขาก็อยูไดไมนาน เพราะะภายหลังไดตกอยูในอํานาจ
การปกครองของชนชาติอ่ืนชาติแลวชาติเลา จนถึงสมัยพระเยซูเจาทรงดํารงชีพอยูในโลกนี้ ซึ่ง
เปนสมัยที่ปาเลสไตนไดตกเปนแควนหน่ึงของอาณาจักรโรมัน

ชาวยิวกับการปกครองของชาวโรมัน กองทัพโรมันไดเขายึดครองเยรูซาเล็มในป 
63 กอนคริสตกาล ชาวยิวเกลียดชาวโรมันมาก ถึงกระนั้นชาวโรมันยังไดลดหยอนผอนปรนชาว
ยิวมากกวาชนชาติอ่ืนๆ  ที่พวกเขาไดยึดครอง ชาวโรมันใหความเคารพสถาบันและขนบ 
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ธรรมเนียมของชาวยิวคอนขางมาก เม่ือเทียบกับการใหกับชาติอ่ืน ชาวยิวไดัรับอนุญาตใหมี
สภาที่ปรึกษา และศาลาธรรม สวน” สภาซันเฮดริน” ซึ่งเปนสภาสูงสุดของปาเลสไตน ยัง
สามารถที่จะตรากฎหมาย ตัดสินคดีความ และทําการสอบสวนเรื่องราวตางๆ  ไดตามเดิม แต
ไมสามารถกําหนดการลงโทษประหารชีวิตได นอกจากนี้ทางโรมยังเปนผูแตงตั้งมหาสมณะอีก
ดวย สิ่งที่ชาวยิวเกลียดนักเกลียดหนาก็คือ การที่พวกเขาตองเสียภาษีใหแกชาวโรมัน แมวา
ภาษีเหลานี้จะนําไปใชในการปรับปรุงถนนหนทางและบริการสาธารณะตางๆ  ในปาเลสไตน แต
ชาวยิวก็ตระหนักอยูเสมอวา แผนดินและผลิตผลของพวกเขาเปนของพระเปนเจา ดังนั้น การ
เสียภาษีใหแกชาวโรมัน จึงเปนการกระทําของการไมซื่อสัตยตอพระเปนเจา

ชาวยิวและตระกูลเฮโรด โรมไดใหรูปแบบก่ึงการปกครองตนเองแกปาเลสไตน 
และไดแตงตั้งคนทองถิ่นใหปกครองประเทศตนเอง เฮโรดผูยิ่งใหญ ก็เปนบุคคลหนึ่งในจํานวน
นั้น เขาไมใชชาวยิว แตเขาก็ไดสัญญาวาจะสรางพระวิหารกรุงเยรูซาแล็มขึ้นมาใหม เขาเปน 
นักการเมืองที่มีความสามารถสูง และใจอํามหิต และที่สุดไดเปนกษัตริยของปาเลสไตนทั้งหมด 
เขาเปนคนใจคอโหดเหี้ยม ไมลังเลที่จะฆาแมบรรดาญาติของเขาเองทั้งหลาย รวมทั้งบุตรชาย
คนหนึ่งของเขาดวย ชาวยิวเกลียดชังเขา เพราะเขาเปนผูครองนครที่เปนชาวตางชาติ และเปน
คนไมมีศาสนาดวย หลังจากเฮโรดผูยิ่งใหญไดตายจากไป ปาเลสไตนก็ถูกแบงแยก โดยมีเฮโรด
อันตีปาส เปนผูปกครอง แควนกาลิลี บานเกิดของพระเยซูเจา เฮโรดผูนี้ไมใชชาวยิวอีกเชนกัน
เขาใชชีวิตอยางฟุงเฟอฟุมเฟอยมาก เขาทําใหชาวยิวโกรธเคืองมาก ดวยการแตงงานกับนาง 
เฮโรดีอัส ซึ่งเปนหลานสาวของเขาเอง อารเคเลาส นองชายของเขาก็ไดเปนผูปกครองแควน 
ยูเดียดวย และเปนผูนําที่โหดรายจนชาวโรมันตองปลดเขาจากตําแหนง แลวแตงตั้งชาวโรมัน
มาปกครองแทน

สถานการณทางการเมือง ในระหวางชวงชีวิตของพระเยซูเจาบนแผนดินนี้อยูใน
ภาวะที่ตึงเครียด และพรอมที่จะระเบิดไดทุกเวลา ชาวยิวตองสูญเสียอิสรภาพ และตองทนทุกข
ทรมานภายใตการปกครองของชาวโรมัน พวกเขาไมอาจยอมรับระบบซึ่งการปกครองตนเอง 
ภายใตอํานาจของตระกูลเฮโรดที่ไมใชชาวยิว ปฏิกิริยาของประชาชนมีความแตกตางกันหลาย
รูปแบบ แตพวกเขาตางมีความปรารถนาเดียวกันที่จะฟนฟูอาณาจักรพระเจาใหเปนเหมือนเดิม 
ทางออกที่พวกเขาเสนอสําหรับความปรารถนานี้แตกตางกัน ตั้งแตการรบแบบกองโจร การ
ตอตานโดยไมใหความรวมมือ จนถึงพวกที่คิดถึงแตผลประโยชนสวนตัว แมกระทั่งการรวมมือ
กับชาวโรมัน พวกเขาเฝารอพระมหาไถ (พระเมสซีอาห) แตก็ไมสามารถเห็นฟองตองกันวาพระ
มหาไถจะตองเปนอยางไร
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สถานการณทางศาสนา
หมูคณะทางศาสนา ของชาวยิวในสมัยพระเยซูเจาไมอาจรวมตัวเปนหน่ึงเดียวกัน

จากหลายปจจัยที่ประกอบกัน ทําใหพวกเขาแบงแยกออกเปนกลุมเปนนิกายหลายพวก ใน
จํานวนนี้ สองกลุมเห็นวา การกบฏโดยใชอาวุธเปนทางออกสําหรับสถานการณปจจุบัน และใน
ความเปนจริง พวกกลุมที่เรียกตัวเองวา พวกรอนรน ไดจับอาวุธตอสูกับชาวโรมันมากกวาหนึ่ง
ครั้ง หลายคนไดยอมพลีชีพ เพ่ือปลดปลอยแผนดิน สวนอีกพวกหนึ่งซึ่งเรียกตัวเองวา พวก 
เอสซีน กําลังรอโอกาสที่จะทําสงครามกับชาวโรมัน ทั้งสองกลุมกระทําไปบนความเชื่อม่ันทาง
ศาสนาวา พระเจาทรงเปนกษัตริยของพวกเขา

ฟาริสี เปนคนกลุมนอยที่มีอํานาจในสมัยพระเยซูเจา คําวา “ฟาริสี” แปลวา พวก
แบงแยก และตามความเปนจริง พวกฟาริสี ก็ไดแยกตนเองออกจากสวนอ่ืนของสังคม และรวม
ตัวกันอยางเหนียวแนน เปนสังคมปดในสังคมใหญนั่นเอง เขาปฏิบัติตามตัวบทกฎหมายหรือบท
บัญญัติอยางเครงครัด และถือวาตนเองเปนผูศักดิ์สิทธิ์ของอิสราเอล ตามความคิดของพวกเขา 
อิสราแอลปกครองดวยระบบเทวาธิปไตย ซึ่งหมายความวา เปนชาติที่ไดรับการเลือกสรรจาก
พระเปนเจา พระเปนเจาทรงเปนกษัตริยและเปนเจานายที่แทจริง การตอตานการยึดครองของ
โรม เกิดมาจากความเชื่อม่ันทางศาสนาในขอน้ี ฟาริสีสวนใหญ ไมรูสึกจําเปนตองจับอาวุธขึ้น
ตอสูกับชาวโรมัน แตพวกเขาตอตานกับชาวโรมันในรูปแบบของการไมรวมมือ พวกเขาจาย
ภาษีแกโรมก็จริง แตก็ทําไปเพื่อประทวง พวกฟาริสีเชื่อวาการยึดครองของพวกโรมัน เปนการ
ลงโทษของพระเปนเจา เพระความไมซื่อสัตยของชาวอิสราเอลเอง และเพื่อความเปนอิสระ ชาว
อิสราแอลจะตองหันกลับมาปฏิบัติตามกฎบัญญัติและขนบธรรมเนียมด้ังเดิม พวกเขาเชื่อวา 
พระเปนเจาทรงรัก และประทานรางวัลแกผูปฏิบัติตามกฎบัญญัติของพระองค และทรงทําโทษผู
ไมนําพาตอการปฏิบัติ และขณะเดียวกันก็รอพระมหาไถซึ่งจะมาปลดปลอยพวกเขาใหเปนอิสระ

คัมภีราจารย มีจํานวนไมนอยที่อยูในกลุมของฟาริสี พวกนี้เปนพวกคงแกเรียน 
และเปนอาจารยทางกฎหมาย พวกคัมภีราจารย มักจะรวบรวมประชาชนใหติดตามเปนศิษย
ของพวกเขา อธิบายกฎบัญญัติใหฟง และปรารถนาใหใครๆ  เรียกวา อาจารย พวกเขาเปนหวง
และพะวงถึงแตกฎบัญญัติ ดังนั้นตัวบทกฎหมายจึงถูกดัดแปลงไปตามสถานการณตางๆ  แลว
บันทึกลงเปนขอกําหนดเปนแนวทางใหทุกคนตองปฏิบัติ ในสมัยของพระเยซูเจา กฎหมายได
ถูกกําหนดออกมาเปนขอปลีกยอยมากมาย จนไมสามารถจะจดจําหรือรูไดหมด พวก 
คัมภีราจารยหลายคนจึงไดเริ่มสรุปขอกําหนดเหลานี้เปนหลักสําคัญๆ เพียงบางขอ เชน “พวก
ทานจงรักพระเปนเจาดวยสิ้นสุดจิตใจ สุดวิญญาณ และความคิดของทาน และจงรักเพ่ือนบาน
เหมือนรักตัวทานเอง”

ซัดดูสี พวกนี้สวนใหญประกอบขึ้นดวยชนชั้นสูงที่ม่ันคง ซึ่งไดแก บรรดา 
มหาสมณะ ผูอาวุโส และพวกคัมภีราจารยบางคน พวกเขาไดรับขนานนามวา หัวหนาของ
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ประชาชน มหาสมณะเปนผูรับผิดชอบเรื่องการจัดระเบียบและการบริหารพระวิหารตําแหนงนั้น
สืบทอดจากบิดามาถึงบุตร สวนผูอาวุโสนั้น เปนบุคคลธรรมดาที่ร่ํารวย ซัดดูสีถือวาตนเปนผูที่มี
ความคิดเปดกวาง และไดรับวัฒนธรรมกรีกไวมากมาย อยางไรก็ตามดานความเชื่อทางศาสนา
นั้น พวกเขายึดม่ันกับคําสอนหนังสือ 5 เลมแรกของพระคัมภีรเทานั้น ไมมีความเชื่อถึงชีวิตหลัง
ความตาย และการกลับคืนชีพของพระเยซูเจา พวกเขาเชื่อวามนุษยตองแกปญหาของตนเอง 
 และไมควรขึ้นตอขอกําหนดของพระเปนเจาเสมอไป จึงไมแปลกที่พวกเขาสามารถ 
เขากับชาวโรมันได เพราะคิดวาการรวมมือกันเปนวิธีที่ดีที่สุดที่จะชวยพวกเขาแกปญหาทางการ
เมือง ดวยเหตุนี้ ซัดดูสี จึงไมเปนที่ชอบพอของคนโดยทั่วไปนัก

การกระทําตามแบบแผน และทําอยางเสแสรงเปนการบอนทําลายศาสนาและการ
นับถือที่แทจริง ศาสนาจึงเปนตนเหตุขอการแบงแยกในสังคม กฎหมายกลับแปรสภาพเปน
เครื่องมือกดขี่ขมเหงคนสามัญ การใชกฎหมายไดเขามาแทนที่การเคารพเชื่องฟงกฎหมาย 
ประชาชนยังนับถือพระเปนเจา แตงไมยุงเกี่ยวกับเพื่อนมนุษย ถือแบบตางคนตางอยู ดังนั้นจึง
จําเปนตองมีการปฏิรูปทางดานศาสนา

สถานการณทางสังคม
กฎหมายไดกําหนดขอปลีกยอยทุกแงทุกตอนของชีวิตชาวยิวในสังคม จึงเปนการ

ยากที่จะรูแนชัดวา ขอใดเปนขอกําหนดดานการเมือง ดานศาสนา หรือดานสังคม สถานการณ
ทางสังคมในปาเลสไตนสมัยที่พระเยซูเจาทรงดํารงชีพอยูจึงมีพวกคนจน และพวกที่ถูกกดขี่มาก
มาย พวกนี้ไมมีสิทธิ์ออกเสียงไมวาจะเปนเร่ืองใดๆ  ของสังคม ทั้งทางดานการเมือง และทาง
ศาสนา แมวาพวกเขาจะเปนชนกลุมใหญของพลเมืองทั้งหมดก็ตาม บรรดาผูที่มีความรู มี 
คุณธรรมความดี ผูม่ังคั่ง และสมณะ เปนผูมีบทบาทในการเปนผูนํา ทั้งในดานการเมืองและ
ศาสนา และชีวิตในสังคมอีกดวย ซึ่งตรงกันขามกับคนกลุมใหญ อันไดแก คนจน คนบาป คนถูก
กดขี่ และผูที่สังคมรังเกียจ

คนจนและคนถูกกดข่ี คนจน คือคนที่ไมสามารถหาเลี้ยงชีพไดดวยตนเอง ตอง
อาศัยความใจบุญของคนอื่น พวกเขาตองทนทุกขทรมาน เพราะขาดสิ่งสําคัญในการดํารงชีพ 
แตความทรมานที่รายแรงที่สุดก็คือ การสูญเสียศักดิ์ศรีของการเปนมนุษย ไมมีใครปรารถนาที่
จะเปนคนจน หรือเต็มใจเลือกเปนคนจน ความจนเปนผลของสภาพแวดลอมในชีวิตที่อยูเหนือ
การควบคุมของพวกเขา กลุมคนจนในสมัยพระเยซูเจา ก็เหมือนกับกลุมคนจนในสมัยของเรา
ยุคปจจุบัน ซึ่งกลุมคนเหลานี้ไดแก

1. คนปวยและคนพิการ คนปวยไมสามารถทํางานได คนพิการก็หางานไดยาก
เชนกัน คนพิการ ไดแก คนที่มีรางกายผิดปกติ เชน ตาบอด หูหนวก งอยเปลี้ยเสียขา และรวม
ทั้งบุคคลที่ตองทนทุกขเน่ืองจากความผิดปกติทางดานจิตใจดวย การไรสมรรถภาพที่จะทํางาน
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หรือยากที่จะหางานทําไดนั้นหมายถึง ไมมีรายได และนี่แหละคือตนเหตุที่ทําใหตองขึ้นอยูกับ 
ผูอ่ืน เพราะไมสามารถอยูดวยลําแขงของตนเองได

2. แมมายและเด็กกําพรา  โลกในสมัยของพระเยซูเจา ยังเปนเปนโลกของบุรุษ
อยูมาก สตรีและเด็กๆ ไมคอยไดชื่นชมกับสิทธิใดๆ ในสังคมมากนัก ถึงอยางไรก็ตองยอมรับ
สภาพเกี่ยวกับเรื่องนี้วา ถาเปรียบเทียบกับสังคมอ่ืนๆ  ในสมัยนั้นแลว สังคมชาวยิวก็ยังโชคดี
กวา อยางไรก็ตามผูค้ําจุนครอบครัวก็คือ บิดา ถาบิดาตายไปเลา สังคมก็ยังไมใหงานแกสตรี 
อยูดี ดังนั้นแมมาย และเด็กกําพราจึงไมมีทางเลือกนอกจากตองอาศัยความใจบุญของคนอื่น

3. คนงานรายวันที่ไรฝมือ พวกเขาเปนพวกที่ไมไดรับการฝกฝนและขาดความ
ชํานาญ อันเปนสิ่งที่จําเปน สําหรับงานบางอยางและบางอาชีพ แมวาพวกเขาสามารถ และ
พรอมที่จะทํางานโดยใชกําลัง แตบอยครั้งตองประสบปญหา คือ ไมทราบวาจะไปหางานที่ไหน 
โอกาสที่มีงานทําสําหรับพวกเขาจึงไมแนนอน และขึ้นอยูกับฤดูกาล บางชวงพวกเขาใชแรงงาน
ในทองนา ในไรองุน บางชวงไมมีงานทํา เหตุนี้จึงไมมีรายได

ทาทีตางๆ ตอคนจน คนจนในปาเลสไตนตองทรมานกับความอดอยาก และความ
หิวรวมทั้งการขาดดวย แตไมถึงกับอดตาย อาศัยคลังของวิหาร ศาสนาไดขอรองใหศาสนิกชน
บริจาคเพื่อคนจน แมมาย และเด็กกําพรา อยางไรก็ดีสถานการณยอมเลวรายลงในยุคที่
เศรษฐกิจตกต่ํา และภาวะสงครามเพราะในเวลานั้นการบริจาคก็ลดลงดวย และอีกประการหนึ่ง 
คนจนมักจะติดเชื้อโรคตางๆ  ไดงาย และเนื่องจากชาวยิวถือกันวา ความเจ็บไขไดปวยเปนการ
ลงทัณฑตอบาปของคน คนนั้น คนที่ปวยที่ถูกตราหนาวาเปนคนบาป และยังทําใหพวกเขา 
เขาใจวาพระเปนเจาไมรักพวกเขาอีกดวย จึงไมมีความหวังใดๆ เหลืออยูเลยสําหรับคนจน นอก
จากความทรมานทางดานรางกายแลว พวกเขายังตองทุกขใจจากการสูญเสียศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษยอีกดวย พวกเขาไมมีสิทธิ์มีเสียงในสังคม และไมมีสิทธิใดๆ  เลย นี่แหละเปนความ
ทุกขที่ยิ่งใหญสําหรับพวกเขา

คนบาปและคนที่ถูกขับออกจากสังคม ในสังคมที่ยึดม่ันในกฎหมายและประเพณี
อยางเครงครัดนั้น ผูที่ละเมิดจะถูกเพงเล็งในทางลบ ไมมีใครคบคาสมาคมดวย ความจริงแลว 
คนบาปก็คือ คนที่ไมรักษากฎหมายและประเพณี จึงเปนบุคคลที่สังคมรังเกียจ กลุมชนที่ถูก 
ตราหนาวาเปนคนบาป จะไดรับการสบประมาทและการดูหม่ินอยางยิ่ง คนบาปไดแกคน
ประเภทเหลานี้คือ
 1. ผูที่มีอาชีพไมบริสุทธิ์ บุคคลที่จัดอยูในกลุมน้ี คือ โสเภณี คนเก็บภาษี โจร คน
เลี้ยงแกะ คนออกเงินกู และนักเลนการพนัน สําหรับโสเภณี โจร คนออกเงินกูหนาเลือด  
นกัพนันที่จัดอยูในกลุมมีอาชีพไมบริสุทธิ์นั้น เราเห็นไดชัด แตสําหรับคนเก็บภาษี และกลุมคน
เลี้ยงแกะนั้น จัดกลุมไดอยางไร เราจะทราบไดชัดเจนคือ
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1.1 คนเก็บภาษี คนเก็บภาษีทํางานรับใชชาวโรมัน พวกเขาทําสัญญาที่สง
จํานวนภาษีที่แนนอนใหแกโรม พวกเขาสามารถที่จะตัดสินใจเก็บภาษีที่แตละคนตองจายเทาไร
ก็ได และหลายคนไดเก็บภาษีเกินอัตราเพื่อตนเอง จึงถือวาเปนคนไมซื่อสัตย

1.2 คนเลี้ยงแกะ พวกคนเลี้ยงแกะดูแลฝูงแกะของคนอื่น พวกเขาเชนกันถูก
ตราหนาวา เปนคนไมซื่อสัตย เปนความจริงที่มีคนเลี้ยงแกะหลายคนไดนําฝูงแกะเขาไปเลี้ยงใน
ทุงหญาของผูอ่ืน หรือไมก็ฆาแกะที่ตนรับเลี้ยงเพ่ือบริโภคเสียเอง

2. คนที่ขาดคุณงามความดี และความใจบุญ พวกคัมภีราจารยไดตราขอกําหนด
ขึ้นเปนการยาวเหยียด จนคนสามัญและผูที่ไมไดรับการศึกษา ไมสามารถเรียนรูไดทั้งหมด และ
เน่ืองจากพวกเขาไมรูขอกําหนดไดทั้งหมด พวกเขายังอาจละเมิดกฎบางขอทั้งๆ  ที่อาจไมตั้งใจ 
แตสิ่งนั้นทําใหพวกเขากลับเปนคนบาป และถูกเหยียดหยามจากพวกคัมภีราจารย และฟาริสี

ขอกําหนดบางขอที่ยากเกินไปสําหรับคนจน และคนไรการศึกษาที่จะถือตาม เชน 
การจายภาษีหนึ่งในสิบของรายไดใหแกสมณะ การหยุดพักในวันพระตามวิธีการที่คัมภีราจารย
กําหนด และกฎของความสะอาดตามจารีต บางคนไมมีทางเลือกที่ดีกวา นอกจากเปนคนบาป 
และในสายตาของฟาริสีและคัมภีราจารยนั้น พวกเขาเชื่อวาพระเปนเจาทรงเกลียดชังคนบาป
เชนนี้

ทาทีตอคนบาป โดยพฤตินัย ตางถือกันวา ไมมีวิธีใดสําหรับคนบาปที่จะกลับ เปน
คนบริสุทธิ์ไดอีกครั้ง หรือไดรับการยอมรับจากสังคม กระบวนการของการสํานึกในความผิดและ
ชําระตนใหบริสุทธิ์เปนขบวนการที่ยืดยาว และมีรายละเอียดมาก ยิ่งไปกวานั้นตองเสียเงินเปน
จํานวนมากอีก ดวย โดยเฉพาะกลุมคนบาปพวกแรก คือ โสเภณี ที่มีอาชีพไมบริสุทธิ์ไม
สามารถใชเงินที่ตนไดจากการประกอบอาชีพไดเลย คนบาปกลุมที่ สอง ที่ขาดคุณความดี และ
ความใจบุญตองทนตอการศึกษาอบรมอันยาวนาน แมกระนั้น พวกเขาก็ยังไมแนใจวาจะเปนคน
บริสุทธิ์ได ดังนั้น การเปนคนบาปจึงเปนเคราะหกรรมของคนเหลานั้น โดยธรรมชาติ แลวคน
บาปก็ตองทนทรมานจากความรูสึกผิดหลายประการ ซี่งบอยครั้งสงผลใหเกิดความผิดปกติทาง
ดานจิตใจและการกระทํา

คนจนและคนบาปตางตองรวมในความทุกขยากเดียวกัน ชีวิตใหความสดชื่นและ
ความหวังแกพวกเขาเพียงเล็กนอยเทานั้น แมแตความบรรเทาใจจากความรักและพระเมตตา
ของพระเปนเจานั้น ก็ยังถูกปฏิเสธจากผูนําของพวกเขาเองอีกดวย แตเม่ือพระเปนเจาไดสง 
พระเมสซีอาหมา พวกเขานี้แหละจะเปนพวกแรกที่รูจักพระองค ไดตอนรับและยอมรับพระองค
อยางไมมีเง่ือนไข (เรือง อาภรณรัตน 2543 :11-21)
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สภาพทั่วๆ ไปของโรงเรียนคาทอลิก

วิทยา  คูวิรัตน (2539 :54 – 57) ไดกลาวถึงสภาพทั่วๆ  ไปของโรงเรียนคาทอลิก
ไวดังนี้คือ

1. ประวัติของโรงเรียนคาทอลิก
ศาสนาคาทอลิกเริ่มขึ้นในประเทศไทยเมื่อป พ.ศ. 2034 ในสมัยของสมเด็จ 

พระรามาธิบดีที่ 2 แหงกรุงศรีอยุธยา ตอมาในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช (พ.ศ. 2198-
2231) คณะมิชชันนารี ฝร่ังเศสในกรุงศรีอยุธยาไดรับพระบรมราชานุญาตใหเขามาเผยแพร
ศาสนาและไดรับพระราชทานใหจัดตั้งโรงเรียนสามัญสําหรับเด็กชายขึ้นเพ่ือใหการศึกษาแก 
เยาวชนไทย ในกรุงศรีอยุธยา จึงนับวาเปนโรงเรียนคาทอลิกแหงแรก เรียกกันโดยทั่วไปวา 
โรงเรียนสามเณร เพราะนักเรียนนับถือศาสนาคริสต เปนสวนใหญ มีการสอนดานวิชาการ และ
ดานจริยธรรมโรงเรียนน้ีไดรับความนิยมจากประชาชนมาก ในป พ.ศ. 2208 ไดมีการจัดตั้ง 
โรงเรียนในจังหวัดอยุธยา หลังจากนั้นพวกมิชชันนารี ไดขยายกิจการโรงเรียนไปยังจังหวัดอ่ืนๆ  
เชน ลพบุรี กรุงเทพ ฯ เปนตน

ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร ไดมีการจัดตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญขึ้นในป พ.ศ.2428 ซึ่ง
อาจจะถือวาเปนโรงเรียนคาทอลิกสมัยใหมแหงแรกในยุคใหมก็ได นับตั้งแตนั้นมา ไดมีคณะ 
นักบวชอุทิศตนดานการศึกษาหลายคณะ ไดทยอยกันเขามาทําการแพรธรรมในประเทศไทย 
ทําใหมีโรงเรียนคาทอลิกเพิ่มขึ้นมากมายในทุกระดับการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนถึงอุดม
ศึกษา

ในป พ.ศ.2502 สภามุขนายกแหงประเทศไทย เห็นความสําคัญที่จะจัดให 
โรงเรียนคาทอลิกรวมตัวกันขึ้นเปนรูปองคการ เพ่ือจะไดแลกเปลี่ยนทัศน ประสบการณ และมี
นโยบายรวมกัน จึงไดมีมติตั้ง “คณะกรรมการโรงเรียนคาทอลิกแหงประเทศไทย” ตอมาได
เปลี่ยนชื่อเปน “สภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย” โดยมีมติเอกฉันทของที่ประชุมสมัชชา
ใหญครั้งแรกของโรงเรียนคาทอลิกในเดือน ตุลาคม ป พ.ศ.2512

ปจจุบัน “สภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย” ไดรับอนุญาตจัดตั้งเปน
สมาคมตามทะเบียนสมาคมเลขที่ จ.3061 เม่ือวันที่ 8 มิถุนายน 2533 โดยใชชื่อวา “สมาคมสภา
การศึกษาคาทอลิก” (สภาการศึกษาคาทอลิก 2533)

ประเภทของโรงเรียนคาทอลิก แบงออกเปนประเภทตางๆ  ดังนี้
1. โรงเรียนคาทอลิกของสังฆมณฑล ศาสนาคาทอลิกในประเทศไทย แบงการ

ปกครองเปน 10 สังฆมณฑล หรือ 10 เขต โรงเรียนคาทอลิกที่มีพ้ืนที่อยูในเขตใดก็จะสังกัดอยู
ในสังฆมณฑลนั้น
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2. โรงเรียนคาทอลิกของคณะนักบวช ซึ่งมีอยูหลายคณะดวยกัน ทั้งคณะ 
นักบวชชาย เชน คณะภราดาเซนตคาเบรียล คณะซาเลเซียน และคณะนักบวชหญิง เชน คณะ
ภคินีเซนตปอลเดอชารต คณะธิดาพระราชินีมาเรียผูนิรมล คณะผูรับใชดวงหทัยนิรมลของ 
พระแมมารี คณะอูรสุลิน คณะพระหฤทัย

3. โรงเรียนคาทอลิกของเอกชน ที่นับถือศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก 
เปนผูดําเนินการหรือเปนเจาของ มีอยูหลายโรงเรียนเชน โรงเรียนเซนตจอหน โรงเรียนเพ็ญ
สมิทธิ์ โรงเรียนสารสาสนพิทยา

โรงเรียนทั้งหมดนี้เปนสมาชิกของสมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศ
ไทย ภายใตการดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

2. หนาที่และความรับผิดชอบของโรงเรียนคาทอลิก
โรงเรียนคาทอลิก เปนสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงคใหการอบรมสั่งสอนกุลบุตร 

กุลธิดาของชาติใหเปนบุคคลที่บรรลุถึงความสมบูรณ กอปรดวยความรับผิดชอบตอตนเอง และ
ตอสังคมรวมทั้งหลักปรัชญาทางศาสนา และจริยธรรมและพรอมที่จะทําประโยชนใหแกประเทศ
ชาติใหมากที่สุดตามหลักพระคริสตธรรม

โรงเรียนคาทอลิก มุงม่ันใหการศึกษาอบรมเพื่อ
1. พัฒนานักเรียนใหเปนบุคคลทั้งครบคือ พัฒนารางกาย จิตใจ สติปญญา 

อารมณ ตลอดจนเอกลักษณ และบุคลิกภาพ (ตามแนวจิตตารมณของแตละสถาบัน)
2. ปลูกฝงคานิยมดานจิตใจใหมีจริยธรรม และคุณธรรมมีความเคารพซึ่งกัน

และกัน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และผนึกกําลังกันรับผิดชอบเพ่ือความดีของสวนรวม มีความ
รักและกตัญูรูคุณตอพอแม ครูอาจารย และตอสถาบันของตน

 3. ปลูกฝงใหเปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย โดยเนนใหมีความรักตอ
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยอันเปนวิถีชีวิตของคนไทยในระบอบประชาธิปไตย รูจักรักษา
ศิลปวัฒนธรรม ศีลธรรม และประเพณีที่ดีงามของชาติ

4. สงเสริมดานวิชาการ และการปฏิบัติ โดยมุงใหนักเรียนมีความรูความ
สามารถมีทักษะที่จําเปนเพือ่เปนพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพตอไปในอนาคต
 3. นโยบายการศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย

3.1 ความรับผิดชอบของสถาบันการศึกษาคาทอลิกตอสังคม
3.1.1 สรางบรรยากาศที่สงเสริมเสรีภาพและความรักแบบพระวรสารใน

สถาบัน
3.1.2 เปดโอกาสใหเด็กและเยาวชนรูจักรับผิดชอบในสวนตัวและสวน

รวมตามวัยและภาวะของแตละคน
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3.1.3 เนนการปฏิบัติและการปลูกฝงคานิยมของการเคารพในสิทธิ ตอกัน
และกัน การมีความคิดสรางสรรคและการผนึกกําลังทําความดี รวมกันพัฒนาชุมชนที่ตนอาศัย
อยู

3.2 ความรับผิดชอบของสถาบันการศึกษาคาทอลิกตอพระศาสนจักร และ
ศาสนาอื่น

3.2.1 อบรมเด็กและเยาวชนใหมีความเลื่อมใสศรัทธาในสัจธรรมของ
ศาสนาของตน

3.2.2 อบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชน ทุกศาสนา ใหมีทัศนคติที่เห็นอก 
เห็นใจตอกันดวยอัธยาศัยไมตรี

3.2.3 นําวัฒนธรรมของชาติมาบูรณาการ การปฏิบัติศาสนกิจ เพ่ือ 
สงเสริมคุณคาของศาสนาพึงตระหนักและถือเปนหนาที่สําคัญที่จะอบรมเด็กและเยาวชน

3.3 ความรับผิดชอบของผูบริหารสถานศึกษาคาทอลิก
3.3.1 พึงคํานึงถึงความตองการของโลกในสมัยปจจุบัน
3.3.2 พึงใชอุปกรณ และทักษะในการสอนตามหลักการใหมๆ  ที่คนพบ

ในสมัยปจจุบัน
3.3.3 พึงใหคณะครู มีสวนรวมรับผิดชอบในการวางนโยบายและการ

บริหารสถาบัน
3.3.4 พึงสงเคราะหชวยเหลือเด็ก และเยาวชนที่ขัดสน ผูที่ไมไดรับความ

อบอุน จากครอบครัว หรือผูที่ยังไมรูจักพระคุณแหงความเชื่อ
 3.3.5 พึงรวมมืออยางใกลชิดกับบิดามารดาในการอบรม

นโยบายของฝายการศึกษาในโรงเรียน
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ
ฝายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (2536 : 4) ไดสรุปนโยบายของโรงเรียน

ในฝายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ไวดังนี้
1. สงเสริมและใหสถานศึกษาอุดมไปดวยบรรยากาศแหงการเสริมสรางคุณธรรม

และเปนสนามแหงการแพรธรรมและอภิบาล
2. เนนคุณคาแหงการจัดการศึกษาคาทอลิก ในสวนรวมมือกับสังคมและประเทศ

ชาติเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ และความรูของเด็กและเยาวชน โดยมุงเนนการเอาใจใสและชวย
เหลือเด็กคาทอลิกและคนจน ใหโอกาสแหงการพัฒนาตนแกเขาตามเจตนารมณแหงพระวรสาร

3. เพ่ือเปนการพัฒนาตนเอง และยกระดับมาตรฐานการศึกษาใหเจริญกาวหนา 
มุงสูความเปนเลิศทางวิชาการ และประสิทธิภาพการทํางาน
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4. ใหโรงเรียนเปนองคกรที่สามารถพัฒนาตนเอง ในความเปนสวนหนึ่งของสังคม
ทองถิ่นของตนและสวนรวม ดวยการปฏิสัมพันธและสัมพันธภาพที่ดีตอชุมชน และนอมรับการมี
สวนรวมจากชุมชนของตน

5. มุงพัฒนาคุณภาพครู และการสอน สงเสริมสวัสดิภาพชีวิตและความเปนอยูของ
ครูใหอยูในสภาพที่ดีตามสมควรแกอัตภาพ และคาครองชีพของสังคม

6. มุงเนนและถือเปนเปาหมายสําคัญแหงการใหการศึกษาอบรม คือ การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของนักเรียนและการเปนผูนําในสังคม

7. รักษาและสงเสริมคุณคาแหงเอกลักษณ ประเพณี และวัฒนธรรมไทย ใน
สุนทรียภาพแหงชีวิต

จากที่กลาวมาสรุปไดวา การจัดการศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย มีเปาหมายให
สถานศึกษาแหลงพัฒนาคุณภาพดานควาามรู เสริมสรางคุณธรรม ชวยเหลือนักเรียนที่ยากจน
ใหมีโอกาสทางการศึกษา และสงเสริมคุณคาแหงเอกลักษณของความเปนไทย

สภาพการจัดการเรียนการสอน วิชาคริสตศาสนา
ฝายการศึกษาในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯรวมกับศูนยคริสต 

ศาสนธรรม กรุงเทพฯ ไดมีนโยบายใหโรงเรียนเอาใจใสนักเรียนคาทอลิกเปนพิเศษในเรื่อง การ
ปฏิบัติหนาที่ของการเปนคริสตชนที่ดี การเรียนรูเกี่ยวกับหลักธรรมคําสอนคริสตศาสนา จึง
กําหนดใหเรียนวิชาคริสตศาสนา ในทุกภาคเรียน โดยกําหนดใหเรียนดังรายวิชาตอไปน้ี

มัธยมศึกษาปที่ 1
- วิชา ส 0114 หลักความเชื่อของคริสตศาสนา
- วิชา ส 0115 ประวัติศาสตรคริสตศาสนา
มัธยมศึกษาปที่ 2
- วิชา ส 0116 ชีวประวัติ และพันธกิจของพระเยซูเจา
- วิชา ส 0117 คําสั่งสอนของพระเยซูเจา
มัธยมศึกษาปที่ 3
- วิชา ส 0118 อาณาจักรของพระเจา
- วิชา ส 0119 ความสัมพันธระหวางพระเปนเจากับมนุษย

โรงเรียนนักบุญเปโตร เปนโรงเรียนหนึ่งของฝายการศึกษาในโรงเรียน 
อัครสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ ซึ่งมีนักเรียนคาทอลิกจํานวนมากที่สุด ไดตอบสนองนโยบายดังกลาว
ขางตน โดยจัดใหนักเรียนคาทอลิกระดับประถมศึกษา ไดเรียนคําสอนคริสตศาสนา 3 คาบ / 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



60

สัปดาห สําหรับระดับมัธยมศึกษาเรียน 1 คาบ/สัปดาห แยกนักเรียนพุทธเรียนจริยธรรม ซึ่งไมมี
หนวยการเรียนทั้งสองกลุม และในระดับมัธยมศึกษาวิชา เลือกเสรี กลุมสังคมศึกษาไดกําหนด
ใหนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธ เรียนวิชา พระพุทธศาสนา และนักเรียนที่นับถือศาสนาคาทอลิก 
เรียนวิชา คริสตศาสนา 2 คาบ/ สัปดาห และมีหนวยการเรียน โดยจัดใหครูที่ผานการอบรมทาง
ดานคริสตศาสนธรรม เปนผูสอน รับผิดชอบในแตละระดับชั้น แตเน่ืองจากมีจํานวนนักเรียน
คาทอลิก เปนจํานวนมาก จํานวนครูที่ผานการอบรมทางดานคริสตศาสนธรรมยังมีจํานวนนอย 
รวมทั้งสื่อการเรียนการสอนตางๆ โดยเฉพาะหนังสือ และตําราเรียน ยังมีจํานวนไมเพียงพอกับ
ความตองการ จึงสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนยังไมดีเทาที่ควร

สรุป

จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ กับการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง  
ปาเลสไตน มาตุภูมิของพระเยซูเจา สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 นั้นเพื่อใหเกิดความ 
เขาใจอยางยิ่ง ผูวิจัยไดศึกษาเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ที่
เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 
2533) หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนา 
บทเรียนสําเร็จรูป จะเห็นไดวา บทเรียนสําเร็จรูปเปนนวัตกรรมและสื่อการสอนที่สามารถนําไป
ใชใน กิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือกระตุนใหผูเรียนไดใชความสามารถของตนเองไดอยางเต็ม
ศักยภาพ เพราะบทเรียนสําเร็จรูปเปนสื่อการสอนที่สรางขึ้นอยางมีระบบขั้นตอน ทําใหลําดับ
การเรียนรูของผูเรียนพัฒนาจากความรูเบื้องตนไปสูความรูที่ซับซอน ทั้งน้ียังเปดโอกาสให 
ผูเรียนไดเรียนรูตามความสามารถของตนทั้งเปนรายบุคคล และเปนกลุม นอกจากนี้บทเรียน
สําเร็จรูปยังมีคุณคาตอการเรียนการสอนมากมาย เชนอํานวยความสะดวกแกครู ทําใหการเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ชวยแกปญหาความแตกตางระหวางบุคคล เพราะเปดโอกาส
ใหผูเรียนไดเรียนตามความสามารถของแตละบุคคล ในปจจุบันการใชสื่อการสอนประเภท 
บทเรียนสําเร็จรูป นับวาสะดวกมาก เพราะสามารถใชไดกับจํานวนผูเรียนที่มีจํานวนมาก ใชได
ทุกสถานที่นอกเหนือเวลาเรียน ชวยใหนักเรียนกาวหนาไปตามความสามารถของตน จึงทําให
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สงผลโดยตรงตอการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผูเรียน ซึ่งจะเปนการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาใหดียิ่งขึ้นตอไป

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



61

บทที่ 3

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัย เรื่องการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป เรื่องปาเลสไตนมาตุภูมิของพระเยซูเจา 
นี้เปนลักษณะการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยมีนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 2 ที่เรียนในรายวิชา คริสตศาสนา (ส 0116) เปนหนวยวิเคราะห (Unit of Analysis) 
โดยมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัยดังน้ี คือ ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research): การสํารวจขอมูล
พ้ืนฐาน ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development) : การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียน
สําเร็จรูป ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research) : การทดลองใชบทเรียนสําเร็จรูป ขั้นตอนที่ 4 การ
พัฒนา (Development) : การประเมินผล และปรับปรุงแกไขบทเรียนสําเร็จรูป ในการดําเนิน
การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป ในแตละขั้นตอนผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้

ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย ประกอบไปดวย ประชากร ตัวอยาง เน้ือหา ตัวแปรที่ศึกษา 

ระยะเวลาในการทดลอง ดังตอไปน้ี

ประชากร กลุมประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1-2/4 
โรงเรียนนักบุญเปโตร ตําบลทาขาม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จํานวน 150 คน ที่กําลัง
ศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2545

ตัวอยาง ตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1-2/4 ที่
นับถือศาสนาคริสต นิกายโรมันคาทอลิก โรงเรียนนักบุญเปโตร ตําบลทาขาม อําเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2545 จํานวน 30 คน 
ใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 

เน้ือหา ที่นํามาพัฒนาเปนบทเรียนสําเร็จรูปครั้งน้ี เปนสวนหนึ่งของ รายวิชา 
ส 0116 วิชาเลือกเสรี คริสตศาสนา ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 (ฉบับ
ปรับปรุง 2533) จุดประสงคการเรียนรูขอที่ 1 อันประกอบไปดวย เมืองและสถานที่สําคัญสมัย
พระเยซูเจา สถานการณทางการเมือง สถานการณทางศาสนา สถานการณทางสังคม ของ
ปาเลสไตนในสมัยของพระเยซูเจา
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ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรที่ศึกษามีดังนี้
1. ตัวแปรอิสระ ไดแก บทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง ปาเลสไตน มาตุภูมิของพระเยซูเจา 

สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
2. ตัวแปรตาม ไดแก

2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง ปาเลสไตน มาตภูมิของพระเยซูเจา
2.2 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอบทเรียนสําเร็จรูป เรื่องปาเลสไตน มาตุภูมิ

ของพระเยซูเจา

ระยะเวลาในการทดลอง ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2545 
ระหวางวันที่ 6 - 30 มกราคม พ.ศ.2546 โดยใชเวลาในการทดลอง 3 สัปดาห สัปดาหละ 2 คาบ 
คาบละ 50 นาที รวมทั้งหมด 6 คาบเรียน

การออกแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ใชแบบแผนการวิจัยกึ่งการทดลอง (Pre Experimental Design)

แบบกลุมเดียวสอบกอนเรียนและหลังเรียน (One Group Pretest Posttest Design) (Tuckman 
1999 : 160) ในการเก็บขอมูลการทดลอง ของกลุมทดลองในขั้นวิจัยขั้นที่ 2

การทดสอบกอนทดลอง การจัดกระทํา การทดสอบหลังทดลอง
T1 X T2

T1 หมายถึง การทดสอบกอนการเรียนโดยใชแบบทดสอบกอนเรียน
X หมายถึง การเรียนดวยใชบทเรียนสําเร็จรูป

 เรื่อง ปาเลสไตน มาตุภูมิของพระเยซูเจา
T2 หมายถึง การทดสอบหลังการเรียนโดยใชแบบทดสอบหลังเรียน

ข้ันตอนของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป ประกอบไปดวย ขั้นตอนที่ 1

การวิจัย (Research) การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน ที่นําไปสูการสรางบทเรียนสําเร็จรูปขั้นตอนที่ 2 
การพัฒนา (Development) การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนสําเร็จรูป ขั้นตอนที่ 3 การ
วิจัย (Research) การทดลองใชบทเรียนสําเร็จรูปที่สรางขึ้น ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา 
(Development) การประเมินผลและปรับปรุงบทเรียนสําเร็จรูป มีรายละเอียดดังนี้
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ข้ันตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน

1. ศึกษาและวิเคราะห หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 (ฉบับ 
ปรับปรุง 2533) วิชาเลือกเสรี คริสตศาสนา กลุมวิชา สังคมศึกษา ศึกษาเนื้อหาของหลักสูตร 
วิชา ส 0116 ชีวประวัติและพันธกิจของพระเยซูเจา เพ่ือกําหนดเนื้อหาที่เหมาะสมตอการพัฒนา
บทเรียนสําเร็จรูป และศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544

 2. ศึกษาเอกสาร และวิเคราะห ขอมูลตางๆ ทางการศึกษาที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
บทเรียนสําเร็จรูป เชน พัฒนาการของบทเรียนสําเร็จรูป ความหมาย และลักษณะสําคัญ ชนิด
ของบทเรียนสําเร็จรูป การสรางบทเรียนสําเร็จรูป สวนประกอบ ขอดีและขอจํากัดของบทเรียน
สําเร็จรูป และวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป

 3. ศึกษาขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป จากนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 2 โรงเรียนนักบุญเปโตร จํานวน 30 คน โดยใช

 3.1 แบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ อันประกอบดวย สถานภาพและ ขอมูล
ทั่วไป ไดแก เพศ อายุ ศาสนาของบิดา ศาสนาของมารดา ความคิดเห็น และความตองการใน
การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป จํานวน 3 ขอ (1) นักเรียนเคยเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูปหรือไม 
ถาเคยวิชาอะไร (2) นักเรียนคิดวาบทเรียนสําเร็จรูปที่นาสนใจ ควรมีรูปแบบอยางไร 
(3) นักเรียนคิดวาควรนําบทเรียนสําเร็จรูป ไปใชในกิจกรรมการเรียนการสอนอยางไร และควรมี
การประเมินผลอยางไร (รายละเอียดดังภาคผนวก ก หนา 106-107)

 3.2 แบบสัมภาษณ จํานวน 2 ฉบับ ฉบับที่หนึ่ง สําหรับครูสอนคริสตศาสนา 
จํานวน 10 คน จากโรงเรียนนักบุญเปโตร โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา โรงเรียนโยนออฟอารค  
โรงเรียนมาลาสวรรคพิทยา โรงเรียนกุหลาบวิทยา โรงเรียนพระแมสกลสงคราะห โรงเรียน 
แมพระฟาติมา โรงเรียนประชานาถ โรงเรียนยอแซฟ อยุธยา และ โรงเรียนดรุณาราชบุรี โดย
แบบสัมภาษณประกอบดวย สถานภาพและขอมูลทั่วไป จํานวน 5 ขอ ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา วุฒิการศึกษาทางดานศาสนา ประสบการณในการสอน ประสบการณในการสอนวิชา
คริสตศาสนา และความคิดเห็น ความตองการในการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป จํานวน 3 ขอ ได
แก (1) ทานเคยจัดการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปหรือไม ถาเคย วิชาใด (2) ทานคิด
วาบทเรียนสําเร็จรูป จะชวยแกปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชา คริสตศาสนา ไดหรือไม 
อยางไร (3) ทานคิดวาบทเรียนสําเร็จรูปที่ดี ควรมีรูปแบบอยางไร และควรมีการประเมินผล
อยางไร (รายละเอียดดังภาคผนวก ก หนา 108-110) แบบสัมภาษณ ฉบับที่สอง สําหรับ
ผูเชี่ยวชาญดานบทเรียนสําเร็จรูป จํานวน 1 คน คือ อาจารย อรพิณ ริตจันทร อาจารย 3 ระดับ 
8 โรงเรียนสุพรรณภูมิ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยแบบสัมภาษณประกอบดวย สถานภาพและขอมูล
ทั่วไป จํานวน 4 ขอ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณในการสอน และความคิด
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เห็นในการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป จํานวน 4 ขอ ไดแก (1) ทานเคยจัดการเรียนการสอนโดย
ใชบทเรียนสําเร็จรูปวิชาใด (2) ทานคิดวา บทเรียนสําเร็จรูปที่ดีควรมีลักษณะอยางไร (3) องค
ประกอบของบทเรียนสําเร็จรูป ควรมีอะไรบาง (4) ทานคิดวาบทเรียนสําเร็จรูปควรนําไปใชกับ
นักเรียนอยางไร และควรประเมินผลอยางไร (รายละเอียดดังภาคผนวก ก หนา 111-113)

ข้ันตอนในการสรางแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ
ในการสรางแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ ผูวิจัยไดดําเนินการ ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารการสรางแบบสอบถาม และเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ
2. สรางแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ โดยกําหนดขอคําถามเปนความคิดเห็น

และความตองการในการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป
3. นําแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณที่สรางขึ้น ไปใหอาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ผูเชี่ยวชาญดานภาษา และ
ผูเชี่ยวชาญดานการประเมิน เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหา (Content Validity) ภาษา
ที่ใช และการประเมินที่ถูกตอง และนํามาหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ (Index of 
Item Objective Congruence : IOC) โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้

ใหคะแนนเทากับ +1 เม่ือแนใจวาแบบสอบถามนั้นมีความเหมาะสม
ใหคะแนนเทากับ  0 เม่ือไมแนใจวาแบบสอบถามนั้นมีความเหมาะสมหรือไม
ใหคะแนนเทากับ –1 เม่ือแนใจวาแบบสอบถามนั้นมีความไมเหมาะสม

และเม่ือพิจารณาความเหมาะสมจากคาเฉลี่ยความคิดเห็นตั้งแต 0.50 ขึ้นไป จึงจะ
ถือวาแบบสอบถามนั้นมีความเที่ยงตรงในเนื้อหา (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงศ 2526 : 69) ซึ่ง
จากการใหผูเชี่ยวชาญประเมิน พบวา ทั้งแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ มีความเหมาะสม 
โดยมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) > .50 ทุกขอ รายละเอียดคาความสอดคลองของ
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ความสอดคลองของแบบสอบถามและแบบสัมภาษณจากความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ

ขอคําถามและประเด็นการสัมภาษณ
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน

คาความสอดคลอง
(IOC)

ความหมาย

1. นักเรียนเคยเรียนดวยบทเรียนหรือไม (ถาเคย วิชาอะไร) 1.00 มีความเหมาะสม
2. นักเรียนคิดวาบทเรียนสําเร็จรูปที่นาสนใจควรมีรูปแบบอยางไร 1.00 มีความเหมาะสม
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ตารางที่ 2 (ตอ)

ขอคําถามและประเด็นการสัมภาษณ
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน

คาความสอดคลอง
(IOC)

ความหมาย

3. นักเรียนคิดวาควรนําบทเรียนสําเร็จรูปไปใชในกิจกรรมการเรียนการสอน
อยางไร และควรมีการประเมินผลอยางไร 1.00 มีความเหมาะสม
แบบสัมภาษณความคิดเห็นของครูสอนคริสตศาสนา
1. ทานเคยจัดการเรียนการสอนดวยทเรียนสําเร็จรูปหรือไม (ถาเคยวิชา
อะไร)

1.00 มีความเหมาะสม

2. ทานคิดวาบทเรียนสําเร็จรูปจะชวยแกปญหาการจัดการเรียนการสอน
วิชา คริสตศาสนา ไดหรือไม อยางไร 1.00 มีความเหมาะสม
3. ทานคิดวาบทเรียนสําเร็จรูปที่ดี ควรมีรูปแบบอยางไร และควรมีการ
ประเมินผลอยางไร 1.00 มีความเหมาะสม
แบบสัมภาษณความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ
1. ทานเคยจัดการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป วิชาใด 1.00 มีความเหมาะสม
2. ทานคิดวาบทเรียนสําเร็จรูปที่ดีควรมีลักษณะอยางไร 1.00 มีความเหมาะสม
3. องคประกอบของบทเรียนสําเร็จรูป ควรมีอะไรบาง 1.00 มีความเหมาะสม
4. ทานคิดวาบทเรียนสําเร็จรูปควรนําไปใชกับนักเรียนอยางไรและควร
ประเมินผลอยางไร 1.00 มีความเหมาะสม

 4. นําแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ ที่สรางขึ้นมาปรับปรุงแกไข เชน ปรับ 
คําถามในการสัมภาษณครู ทานคิดวาบทเรียนสําเร็จรูปที่ดีควรมีลักษณะอยางไร แกเปน ทาน
คิดวาบทเรียนสําเร็จรูปที่ดีควรมีรูปแบบอยางไร และควรมีการประเมินผลอยางไร และแบบ
สัมภาษณความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ ทานคิดวาการเรียนการสอนที่ใชบทเรียนสําเร็จรูป ควร
ดําเนินการอยางไร แกเปน ทานคิดวาบทเรียนสําเร็จรูปควรนําไปใชกับนักเรียนอยางไร และ
ควรประเมินผลอยางไร ตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา และผูเชี่ยวชาญ แลวจึงนําไปสอบ
ถามนักเรียนและสัมภาษณครูและผูเชี่ยวชาญ

ข้ันตอนการเก็บขอมูลแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ
ขั้นตอนการเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้

 1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงผูอํานวยการโรงเรียน
นักบุญเปโตร อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพ่ือขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล

 2. ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยการใชแบบสอบถามกับนักเรียน
คาทอลิก ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนนักบุญเปโตร จํานวน 30 คน

 ขั้นตอนการสัมภาษณ ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้
 1. ประสานงานเพื่อขอนัดเวลาและสถานที่เพ่ือสัมภาษณ ครูสอนคริสตศาสนา 
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และผูเชี่ยวชาญดานบทเรียนสําเร็จรูป
 2. ผูวิจัยไปสัมภาษณดวยตนเองซึ่งมีขั้นตอนการสัมภาษณที่ผูวิจัยปฏิบัติ ดังนี้

 2.1 ขั้นเตรียมตัวกอนไปสัมภาษณ เตรียมแบบสัมภาษณที่สรางขึ้น พรอมทั้ง
อุปกรณหรือเคร่ืองมือในการบันทึกคําสัมภาษณ ผูวิจัยซักซอมการสัมภาษณ พรอมทั้งวิธีการ
บันทึกขอมูล

2.2 ขั้นดําเนินการสัมภาษณ ผูวิจัยแนะนําตนเอง และบอกจุดมุงหมายของการ
สัมภาษณแกครูสอนวิชา คริสตศาสนา และผูเชี่ยวชาญดานบทเรียนสําเร็จรูป ผูวิจัยสัมภาษณ
โดยถามคําถามตามขอความในแบบสัมภาษณที่ผูวิจัยสรางขึ้นมา

2.3 ขั้นบันทึกผลการสัมภาษณ ผูวิจัยบันทึกผลการสัมภาษณทันที
2.4 ขั้นปดการสัมภาษณ เม่ือดําเนินการสัมภาษณเรียบรอยแลว ผูวิจัยได

ขอบคุณผูใหสัมภาษณ

ข้ันตอนการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ
ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการ ดังนี้
1. นําขอมูลที่ไดจากการสอบถามความตองการเกี่ยวกับบทเรียนสําเร็จรูป จาก 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มาวิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ (%) และวิเคราะหเน้ือหา แลว
นําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย (รายละเอียดดังตารางที่ 7 หนา 76)

2. นําขอมูลที่ไดจากสัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเรียนสําเร็จรูป จากครู 
ผูสอน และผูเชี่ยวชาญ มาวิเคราะหขอมูล โดยใชคารอยละ (%) และวิเคราะหเน้ือหา แลวนํา
เสนอในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย (รายละเอียด ดังตารางที่ 8 หนา 78) จากขั้นตอน
การศึกษาขอมูลพ้ืนฐานสามารถนํามาสรุปเปนขั้นตอนได ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 สรุปวิธีดําเนินการวิจัยขั้นสํารวจขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย/เอกสาร เคร่ืองมือ / การวิเคราะหขอมูล

1. ศึกษาและ
วิเคราะหเอกสาร ที่
เกี่ยวของ

ศึกษาเอกสาร 1. หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน
พ.ศ.2521 ฉบับปรับปรุง 2533
วิชาเลือกเสรีคริสตศาสนา กลุม
วิชาสังคมศึกษา
2.หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544

1. วิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis)
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ตารางที่ 3 (ตอ)

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย/เอกสาร เคร่ืองมือ / การวิเคราะหขอมูล

2 . ศึ กษาแนวคิ ด  
ทฤษฎี และผลการ
วิ จัย  เกี่ ยวกับบท
เรียนสําเร็จรูป

ศึกษาเอกสาร 4. แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยเกี่ยว
กับการสรางบทเรียนสําเร็จรูป

2. การวิเคราะหเน้ือหา
(Content Analysis)

3. ศึกษาความคิด
เห็นเกี่ยวกับรูปแบบ
การพัฒนาบทเรียน
สําเร็จรูป

การสอบถาม

การสัมภาษณ

1. นักเรียนคาทอลิกชั้นมัธยม 
ศึกษาปที่ 2 โรงเรียนนักบุญเป
โตร จํานวน 30 คน
2. ครูสอนวิชาคริสตศาสนา
จํานวน 10 คน
3. ผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับบทเรียน
สําเร็จรูป จํานวน 1 คน

3. แบบสอบถาม / แบบสัมภาษณ
วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ (%) การ
วิเคราะหเน้ือหา
(Content Analysis)

ข้ันตอนที่ 2 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนสําเร็จรูป

 การดําเนินการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง ปาเลสไตนมาตุภูมิของพระเยซูเจา 
สําหรับนักเรียนนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่ 2 มีขั้นตอนดังตอไปน้ี

 1. วิเคราะหผลจากการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานในขั้นตอนที่ 1 เพ่ือนํามาเปนแนวทาง
ในการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป ฉบับราง

 2. ดําเนินการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง ปาเลสไตน มาตุภูมิของพระเยซูเจา 
สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยมีองคประกอบดังนี้ แผนการสอน คําแนะนําสําหรับครู 
คําแนะนําสําหรับนักเรียน แบบทดสอบกอนเรียน บทเรียนสําเร็จรูป แบบทดสอบหลังเรียน เม่ือ
ไดองคประกอบของบทเรียนสําเร็จรูปฉบับรางแลว จึงดําเนินการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง 
ปาเลสไตนมาตุภูมิของพระเยซูเจา สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 4 หนวย คือ 
หนวยที่ 1 เมืองและสถานที่สําคัญสมัยพระเยซูเจา หนวยที่ 2 สถานการณทางการเมืองสมัย
พระเยซูเจา หนวยที่ 3 สถานการณทางศาสนาสมัยพระเยซูเจา และหนวยที่4 สถานการณทาง
สังคมสมัยพระเยซูเจา

 3. นําบทเรียนสําเร็จรูปฉบับรางใหอาจารยที่ปรึกษา ตรวจ และใหคําแนะนํา เพ่ือ
การปรับปรุงแกไข
 4. นําบทเรียนสําเร็จรูปที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปตรวจสอบคุณภาพ และความ 
เที่ยงตรงเชิงเน้ือหา โดยผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหา ผูเชี่ยวชาญทางดานบทเรียนสําเร็จรูป และ
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ผูเชี่ยวชาญทางดานภาษา จํานวน 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบความสอดคลองเชิงเน้ือหาและประเมิน
ความเหมาะสมของบทเรียนสําเร็จรูปที่พัฒนาขึ้นซึ่งหาคาดัชนีความสอดคลองของบทเรียน
สําเร็จรูป (Index of Item Objective Congruence : IOC)โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้

 ใหคะแนนเทากับ +1 เม่ือแนใจวาบทเรียนสําเร็จรูปนั้นมีความเหมาะสม
 ใหคะแนนเทากับ 0 เม่ือไมแนใจวาบทเรียนสําเร็จรูปนั้นมีความเหมาะสมหรือไม
 ใหคะแนนเทากบั –1 เม่ือแนใจวาบทเรียนสําเร็จรูปน้ันไมมีความเหมาะสม

และพิจารณาความเหมาะสมจากคาเฉลี่ยความคิดเห็นตั้งแต 0.50 ขึ้นไป จึงจะถือวาบทเรียน
สําเร็จรูปนั้นมีความเที่ยงตรงในเนื้อหา (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงศ 2526 : 69) ซึ่งผลการ
ประเมินคาความสอดคลองอยูระหวาง .67- 1.00 (แสดงรายละเอียดในบทที่ 4 ขั้นตอนที่ 2) 
แสดงวาบทเรียนสําเร็จรูป ที่สรางขึ้นมีความสอดคลองและเหมาะสมสามารถนําไปใชในการ
ทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพตอไป

5. นําบทเรียนสําเร็จรูปที่ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ เสนอตอ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจอีกครั้งเพ่ือความสมบูรณของเครื่องมือ
 6. นําบทเรียนสําเร็จรูปที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปหาประสิทธิภาพตอไป

การสรางแผนการสอน
1. ศึกษาคําอธิบายรายวิชา ส 0116 ชีวประวัติและพันธกิจของพระเยซูเจา
2. สรางแผนการสอน โดยกําหนดเนื้อหา กําหนดสาระสําคัญ ของเน้ือหาที่ทําการ

สอน เขียนจุดประสงคนําทาง และจุดประสงคปลายทาง กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน โดย
ใชบทเรียนสําเร็จรูป เปนสื่อการเรียนการสอน กําหนดวิธีการวัดและประเมินผล

3. เสนอแผนการสอนตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 
ทาน เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา ประเมินความเหมาะสมของแผน
การสอน และหาคาดัชนีความสอดคลองของแผนการสอน (IOC)

4. ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ คือ การปรับ
สาระสําคัญของแผนการสอนใหเปนความเรียง การใชคําวาสถานการณแทนคําวา สภาพ เชน 
สถานการณทางการเมือง และ เพ่ิมสื่อการสอนอื่นๆ เชน รูปภาพ วีดีทัศน หนังสือ เปนตน
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ตารางที่ 4 สรุปวิธีการดําเนินการขั้นการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปและวิธีการหาประสิทธิภาพ
ของเครื่องมือ

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/การ
วิเคราะหขอมูล

เ พื่ อ พั ฒนาบท เ รี ย น
สําเร็จรูป เร่ือง ปาเลส
ไตน มาตุภูมิของพระ
เยซูเจา ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2

พั ฒ น า บ ท เ รี ย น สํา เ ร็ จ รู ป  
ประกอบดวย
1. คําแนะนําสําหรับครู
2. คําแนะนําสําหรับนักเรียน
3. แบบทดสอบกอนเรียน
4. บทเรียนสําเร็จรูป
5. แบบทดสอบหลังเรียน

บทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง
ปาเลสไตนมาตุภูมิของ
พระเยซูเจา

เพื่อหาคุณภาพของบท
เรียนสําเร็จรูป

ประเมินบทเรียนสําเร็จรูปโดย
ใหอาจารยที่ปรึกษาและ ผูเชี่ยว
ชาญตรวจสอบ

1.อาจารยที่ปรึกษา
2.ผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน

แบบประเมิน/วิเคราะหคา
ดัชนีความสอดคลองของบท
เรียนสําเร็จรูป

เพื่อหาคาประสิทธิภาพ
ของบทเรียนสําเร็จรูป

1. นําบทเรียนสําเร็จรูปที่สราง
ข้ึนไปทดลองใชกับนักเรียนเปน
รายบุคคล
(Individual Tryout))

2. นําบทเรียนสําเร็จรูปที่สราง
ข้ึนไปทดลองใชกับนักเรียนเปน
กลุมยอย
(Small group Tryout)

3. ปรับปรุงแกไข

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
โรงเรียนนักบุญเปโตรที่มีผล
การเรียนเกง ปานกลาง ออน 
อยางละ 1 คน จํานวน 3 คน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
โรงเรียนนักบุญเปโตร ที่มีผล
การเรียนเกง ปานกลาง ออน 
อยางละ 3 คน จํานวน 9 คน

บทเรียนสําเร็จรูป
วิเคราะหโดยหาคารอยละ
ของคะแนนเฉลี่ย ( x )
ที่นักเรียนทําได และหาคา
 E1 /E 2
บทเรียนสําเร็จรูป/วิเคราะห
เน้ือหา
 (Content Analysis)

ข้ันตอนที่ 3 การทดลองใชบทเรียนสําเร็จรูป

 นําบทเรียนสําเร็จรูปที่ไดปรับปรุงแลว ไปใชทดลองกับนักเรียนจํานวน 30 คน ที่ได
จากการสุมตัวอยาง ดังนี้ ครูแจงวัตถุประสงค แนะนําวิธีการเรียน โดยใชบทเรียนสําเร็จรูป 
ชี้แจงการแบงเน้ือหา เรื่อง ปาเลสไตน มาตุภูมิของพระเยซูเจา การทําแบบทดสอบกอนเรียน 
ใชเวลา 1 คาบเรียน แบงเน้ือหาออกเปน 4 หนวย คือ หนวยที่ 1 เรื่อง เมืองและสถานที่สําคัญ
สมัยพระเยซูเจา 1 คาบเรียน หนวยที่ 2 เรื่องสถานการณทางการเมืองสมัยพระเยซูเจา 1 
คาบเรียน หนวยที่ 3 เรื่องสถานการณทางศาสนาสมัยพระเยซูเจา 1 คาบเรียน และ หนวยที่ 4 
สถานการณทางสังคมสมัยพระเยซูเจา 1 คาบเรียน สรุป และทําแบบทดสอบหลังเรียน 1 
คาบเรียน ชี้แจงระยะเวลาในการเรียนซ่ึงจัดเปนคาบ คาบละ 50 นาที 2 คาบตอสัปดาห รวม 6 
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คาบ (ดูรายละเอียดแผนการสอนในภาคผนวก ฉ หนา 132) โดยมีขั้นตอนดังนี้คือ
 1. ขั้นเตรียม
 1.1 ครูแบงกลุมนักเรียนเปนกลุมๆ ละ 3 คนโดยคละนักเรียนเกง ปานกลาง

และออน ใหอยูในกลุมเดียวกัน
 1.2 บอกวัตถุประสงคของการเรียน แจกบทเรียนสําเร็จรูป แนะนําการใช และ

แนะวิธีการเรียนดวยตนเอง และเปนกลุม
 2. ขั้นนําเขาสูบทเรียน

2.1 ครูสนทนากับนักเรียน เกี่ยวกับเรื่องทั่ว ๆ ไป ของปาเลสไตนมาตุภูมิของ
พระเยซูเจา เพ่ือใหนักเรียนมีความพรอม และเราความสนใจ

2.2 ทดสอบกอนเรียนโดยใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน จํานวน 30 ขอ
 3. ขั้นกิจกรรมการเรียน

3.1 นักเรียนศึกษาบทเรียนตามขั้นตอนที่กําหนด หากมีปญหา หรือขอสงสัย 
สามารถสอบถามสมาชิกในกลุมได โดยครูเปนผูชวยเหลือคอยใหคําปรึกษา

 4. ขั้นสรุป
4.1 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียน ดวยการรวมกันอภิปรายจากการตอบ

คําถามในแตละกรอบการเรียน
 4.2 นักเรียนประเมินผลการเรียนดวยตนเอง เปนรายบุคคลดวยแบบทดสอบ

หลังเรียน จํานวน 30 ขอ

 ผูวิจัยไดสรุปวิธีการดําเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 3 ดังรายละเอียดในตารางที่ 5

ตารางที่ 5 สรุปวิธีดําเนินขั้นตอนการทดลองใชบทเรียนสําเร็จรูป

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เครื่องมือ / สถิติท่ีใช
ในการวิเคราะหขอมูล

การทดลองใชบทเรียน
สําเร็จรูป เร่ือง ปาเลส
ไตน มาตุภูมิของพระ
เยซูเจา

- แจงวัตถุประสงคของการเรียน
- คําแนะนําการใชบทเรียน
- ทดสอบกอนเรียน
- ทดลองใชบทเรียนสําเร็จรูป
- สรุป
- ทดสอบหลังเรียน
- หาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม 
(Field Tryout)

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 2 โรงเรียนนักบุญ
เปโตร จํานวน 30 คน

1. บทเรียนสําเร็จรูปเร่ือง 
ปาเลสไตนมาตุภูมิของพระ
เยซูเจา
2. แบบทดสอบกอนและ
หลังเรียน
3. คารอยละ (%)
คา E1 /E2

4. แผนการสอน
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ข้ันตอนที่ 4 ประเมินผลและปรับปรุงบทเรียนสําเร็จรูป

เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป จึงตองมีขั้นตอนในการดําเนิน
การโดยประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป
ดังนี้

4.1 การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบกอนเรียนและหลัง
เรียน (Pretest – Posttest) ซึ่งเปนขอสอบคนละชุด แตเปนขอสอบคูขนาน คือ มีการวัดใน
จุดประสงค และเนื้อหาเดิม เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ชุดละ 30 ขอ โดยมี
ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบ ดังนี้คือ ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบ และสรางแบบทดสอบ
ตามจุดประสงคการเรียนรู นําแบบทดสอบที่ไดไปใหผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบคุณภาพดานความ
เที่ยงตรงเชิงเน้ือหา ความชัดเจน และความถูกตองเหมาะสมของภาษาที่ใช นําแบบทดสอบมา
ปรับปรุงแกไข หลังจากที่ผูเชี่ยวชาญไดตรวจสอบแลว ไดขอสอบปรนัย 4 ตัวเลือก ชุดละ 43 
ขอ จากนั้นนําแบบทดสอบทั้งสองฉบับไปทดลองใช กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน
นักบุญเปโตร อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ที่ผานการเรียน เรื่อง ปาเลสไตน มาตุภูมิของ
พระเยซูเจา มาแลว โดยขอสอบปรนัยกําหนดใหขอที่ตอบถูกใหคะแนนเปน 1 คะแนน และขอที่
ตอบผิดใหเปน 0 คะแนน นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบมาวิเคราะหขอสอบรายขอ โดยหาคา
ความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) แลวคัดเลือกขอสอบที่มีความยากงายอยูระหวาง 
.20 - .80 และคาอํานาจจําแนกตั้งแต .20 ขึ้นไป และปรับปรุงแกไขขอที่ไมถึงเกณฑ และนําไป
ทดสอบกับนักเรียนอีกครั้ง จนไดแบบทดสอบกอนและหลังเรียน ที่จะนําไปใชจริง ชุดละ 30 ขอ 
นําแบบทดสอบที่ไดไปทดลองใชกับ นักเรียนโรงเรียนมารียอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม จํานวน 30 คน นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบมาวิเคราะหหาคาความเชื่อม่ัน 
(Reliability) โดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ของ เพียรสัน ใหไดคาความเชื่อม่ันไมต่ํากวา 
0.70 และไดคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน 
เทากับ 0.83 โดยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน จําแนกตาม
ประเภทการวัด แบงเปนขอสอบดานความรูความจํา จํานวน 15 ขอ และดานการวิเคราะห
จํานวน 15 ขอ โดยครอบคลุมเน้ือหาทั้ง 4 หนวย ประกอบดวยหนวยที่ 1 จํานวน 10 ขอ หนวย
ที่ 2 จํานวน 5 ขอ หนวยที่ 3 จํานวน 8 ขอ และ หนวยที่ 4 จํานวน 7 ขอ

 4.2 การสอบความคิดเห็นของนักเรียน จํานวน 30 คน หลังเรียนดวยบทเรียน
สําเร็จรูป เรื่อง ปาเลสไตนมาตุภูมิของพระเยซูเจา โดยใชแบบสอบถามความคิดเห็น ที่ผูวิจัย
พัฒนาขึ้น จากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป เรื่องทักษะ
การอานประกอบวิชา ภาษาอังกฤษรอบรู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ของอัจฉรา 
ศิริอาชารุงโรจน (2542 : 101) ลักษณะแบบสํารวจความคิดเห็น เปนแบบมาตราสวนประเมินคา 
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5 ระดับ ของลิเคอรท (Likert’s Five Rating Scale, อางถึงใน พวงรัตน ทวีรัตน 2538 :107-
108) โดยกําหนดคาระดับความคิดเห็นแตละชวงคะแนนและความหมายดังนี้

ระดับ 5 หมายถึง เห็นดวยมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง เห็นดวยอยางมาก
ระดับ 3 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง เห็นดวยนอย
ระดับ 1 หมายถึง เห็นดวยนอยที่สุด

ในการแปลความหมาย ใชคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการวิเคราะหขอมูล มาเทียบกับ
เกณฑ ซึ่งพัฒนามาจากเกณฑของเบสท (Best 1986 : 182) นํามาหาคาเฉลี่ย และสวน 
เบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใหคาเฉลี่ยเปนรายขอดังนี้

1.00 - 1.50 หมายถึง ระดับเห็นดวยนอยที่สุด
1.51 - 2.50 หมายถึง ระดับเห็นดวยนอย
2.51 - 3.50 หมายถึง ระดับเห็นดวยปานกลาง
3.51 - 4.50 หมายถึง ระดับเห็นดวยอยางมาก
4.51 - 5.00 หมายถึง ระดับเห็นดวยมากที่สุด

ตารางที่ 6 สรุปวิธีดําเนินการประเมินผลและปรับปรุงบทเรียนสําเร็จรูป

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/การวิเคราะหขอมูล

เพื่อประเมินและปรับ
ปรุงบทเรียนสําเร็จรูป 
เร่ือง ปาเลสไตนมาตุภูมิ
ของพระเยซูเจ ากอน
การใชบทเรียนสําเร็จรูป

ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน หลังเรียนดวย
บทเรียนสําเร็จรูป

นักเรียนโรงเรียนนักบุญ
เปโตร ชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 2 จํานวน 30 คน

1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน
2. วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ
ของคะแนนเฉลี่ย (    ) สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ที่นักเรียนทําแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป และ
ทดสอบโดยใชคาที (t-test
Dependent)

x
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ตารางที่ 6 (ตอ)

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/การวิเคราะหขอมูล

เพื่อประเมินความคิด
เห็นเกี่ยวกับการเรียน
ดวย
บทเรียนสําเร็จรูป

สอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนหลังเ รียน
ดวยบทเรียนสําเร็จรูป

นักเรียน โรงเรียนนักบุญ
เปโตร ชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 2 จํานวน 30 คน

แบบสอบถามความคิดเห็นวิเคราะห
โดยใชคาเฉลี่ย (   )
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ปรับปรุงแกไข บทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง
ปาเลสไตนมาตุภูมิของ
พระเยซูเจา

บทเรียนสําเร็จรูป เร่ืองปาเลสไตน
มาตุภูมิของพระเยซูเจา สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะห
เน้ือหา (Content Analysis) และนํา
เสนอแบบพรรณาความ

x
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บทที่ 4

การวิเคราะหขอมูล

การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง ปาเลสไตน มาตุภูมิของพระเยซูเจา สําหรับ 
นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล โดยมีรายละเอียดตาม 
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยตามลําดับ ดังตอไปน้ี

1. ขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป
2. การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนสําเร็จรูป
3. การทดลองใชบทเรียนสําเร็จรูป
4. การประเมินและปรับปรุงบทเรียนสําเร็จรูป

ขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป

ขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง ปาเลสไตน มาตุภูมิของพระเยซู
เจา สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 มีรายละเอียดดังตอไปน้ี

1. ผลการศึกษาและวิเคราะหหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 
(ฉบับปรับปรุง 2533 และหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 หลักสูตรมัธยม
ศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 2533) ไดกลาวถึง จุดหมายของการจัดการ
ศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีความมุงหวังที่จะพัฒนานักเรียน 3 ประการคือ (1) พัฒนา 
สติปญญาใหเจริญงอกงาม เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการรับความรู และนําความรูไปใช (2) พัฒนา
ลักษณะนิสัยอันดีงาม เพ่ือความเปนพลเมืองดีของประเทศชาติ (3) พัฒนาคุณลักษณะที่จําเปน
สําหรับการประกอบอาชีพ และจากการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน วิชาเลือกเสรี  
คริสตศาสนา (ส 0116) พบวามีจุดประสงค เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับชีวประวัติ และ
พระภารกิจของพระเยซูเจา โดยใชเวลาเรียนภาคเรียนละ 36 คาบๆ ละ 50 นาที สําหรับเนื้อหา
ที่นํามาเปนแนวทางในการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปนั้น ผูวิจัยไดใชระยะเวลา 6 คาบ หรือ 3 
สัปดาห ในสวนของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 เปนหลักสูตรที่มุงพัฒนา 
ผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุขบนพื้นฐานของความเปนไทย มีการจัดการเรียนรู โดย
เนนผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ เปนคนที่สมบูรณ และ 
สมดุล ดานจิตใจ รางกาย สติปญญา อารมณและสังคม ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
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ในสาระวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม  
จริยธรรม ในสาระนี้เปนความคิดรวบยอดเกี่ยวของกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ปรัชญา 
ประวัติศาสตร สังคมวิทยา มานุษยวิทยา ที่มุงศึกษามาตรฐานความประพฤติของพลเมือง หลัก
ความประพฤติของคนดี และอุดมคติตามแนวความเชื่อของศาสนาที่บุคคลนับถือ มาตรฐานการ
เรียนรูในสาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม มีดังนี้คือ มาตรฐาน ส.1.1 เขาใจประวัติ ความ
สําคัญ หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือ ศาสนาที่ตนนับถือ และสามารถนําหลักธรรมของ
ศาสนามาเปนหลักปฏิบัติในการอยูรวมกัน มาตรฐาน ส.1.2 ยึดม่ันในศีลธรรม การกระทําความ
ดี มีคานิยมที่ดีงาม และศรัทธาในพระพุทธศาสนา หรือ ศาสนาที่ตนนับถือ มาตรฐานที่ ส.1.3 
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรม และศาสนพิธีของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ  
คานิยมที่ดีงาม และสามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตน บําเพ็ญประโยชนตอสังคมและ 
สิ่งแวดลอม เพ่ือการอยูรวมกันไดอยางสันติสุข

2. ผลการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบทเรียน
สําเร็จรูป จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ การสรางบทเรียนสําเร็จรูป พบวา หลักในการสราง 
บทเรียนสําเร็จรูป ตองคํานึงถึงตัวผูเรียน ผูสรางตองทราบวาผูเรียนน้ันอยูในระดับใด เชน อายุ 
พ้ืนฐานทางสังคม ความสามารถในการเรียน และพ้ืนฐานหรือประสบการณเดิมของผูเรียน ตอง
มีการตั้งวัตถุประสงคของบทเรียนวาตองการใหเรียนรูอะไร และไมจํากัดเวลาของผูเรียน การ
เรียนจะดําเนินไปตามอัตราความสามารถของแตละบุคคล เน้ือหาวิชาจะตองเปนหัวเร่ืองใหญๆ 
กอน แลวแบงเปนหัวเร่ืองยอยๆ เขียนเน้ือหาเปนหนวยยอยๆ จัดลําดับเนื้อหา จากงายไปหา
เน้ือหาที่ยากขึ้น เน้ือหาแตละกรอบจะตองนําเสนอเนื้อหาเฉพาะเรื่องอยางชัดเจน มีคําสั่งและมี
คําถามใหผูเรียนตอบสนองตอเรื่องนั้นโดยตรง และไมควรมีความรูใหมเกินกวา 1 อยาง การทํา
แบบทดสอบ จะตองใหผูเรียนรูผลของคําตอบวาถูกหรือผิดทันที เพ่ือชวยการเรียนรูใหดียิ่งขึ้น 
และเปนการใหมีการเสริมแรงใหทันทีดวย สวนประกอบของบทเรียนสําเร็จรูป บทเรียนประเภท
เปนเลม ประกอบดวย 1.1) คําชี้แจง / คําแนะนําในการการศึกษาบทเรียนฉบับน้ัน 1.2) แนวคิด 
– วัตถุประสงค ที่ตองการจากการศึกษา 1.3) เน้ือหาเรียงลําดับจากงายไปหายาก  
1.4) แบบฝกหัด / คําถามเพื่อทบทวนความเขาใจในเนื้อหาที่ไดศึกษา พรอมเฉลย 1.5) แบบ
ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 1.6) เฉลยแบบทดสอบ บทเรียนสําเร็จรูป ยังมีการสรางขึ้น
อยางมีระบบขั้นตอน โดยการหาประสิทธิภาพ ไดแก การหาประสิทธิภาพแบบรายบุคคล 
(Individual Tryout) แบบกลุมยอย (Small Group Tryout) และแบบภาคสนาม (Field Tryout) 
พบวา บทเรียนสําเร็จรูปเปนอีกวิธีหนึ่งที่ทําใหผูเรียนเกิดความรูสึกกระตือรือรน ตอการเรียน 
เน่ืองจากผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง ลักษณะของบทเรียนมีเน้ือหาเรียงลําดับเนื้อหาจากงายไป
หายาก ชัดเจน และเขาใจงาย อีกทั้งยังเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรู ตามความสามารถของ 
ตนเองและความสนใจของแตละบุคคล ผูวิจัยจึงไดนําผลการวิเคราะหแนวคิดเกี่ยวกับการสราง
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บทเรียนสําเร็จรูป มาเปนแนวทางในการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป เรื่องปาเลสไตน มาตุภูมิของ
พระเยซูเจา สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2

3. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผูเชี่ยวชาญในการพัฒนา 
บทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง ปาเลสไตน มาตุภูมิของพระเยซูเจา ผูวิจัยไดศึกษาความตองการของ 
ผูที่เกี่ยวของ 3 วิธีคือ (1) การสอบถามความคิดเห็นและความตองการของนักเรียนที่มีตอการ
พัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป (2) การสัมภาษณความความคิดเห็นและความตองการในการพัฒนา
บทเรียนสําเร็จรูปจากครูสอนวิชา คริสตศาสนา และ (3) การสัมภาษณความคิดเห็นในการ
พัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป จากผูเชี่ยวชาญ โดยมีผลการวิเคราะห ดังนี้

การวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนนักบุญ 
เปโตร อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จํานวน 30 คน แบงออกเปน 3 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 
สถานภาพทั่วไปของนักเรียนผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความคิดเห็น ในการพัฒนาบทเรียน
สําเร็จรูป และตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่นๆ เพ่ิมเติม ดังมีรายละเอียดดังตอไปน้ี ตอนที่ 1  
สถานภาพทั่วไปของนักเรียนผูตอบแบบสอบถาม สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบ
ดวย เพศ อายุ ศาสนาของบิดา มารดา ดังแสดงในตารางที่ 7

ตารางที่ 7 สถานภาพทั่วไปของนักเรียนที่ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น

สถานภาพและขอมูลท่ัวไป จํานวน (คน) รอยละ %
1.เพศ

ชาย 13 43.33
หญิง 17 56.67

รวม 30 100
2.อายุ

12-14 ป 28 93.33
15-16 ป 2 6.67

รวม 30 100
3.ศาสนาของบิดา

คาทอลิก 27 90.00
พุทธ 6 10.00

รวม 30 100
4.ศาสนาของมารดา

คาทอลิก 20 66.67
พุทธ 10 33.33

รวม 30 100
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จากตารางที่ 7 พบวา สถานภาพของนักเรียนสวนใหญเปนเพศหญิง มีจํานวนมาก
คิดเปนรอยละ 56.67 และเพศชายคิดเปนรอยละ 43.33 สวนอายุของผูตอบแบบสอบถาม  
นักเรียนที่มีอายุระหวาง 12-14 ป มีจํานวนมากที่สุดคิดเปนรอยละ 93.33 และอายุระหวาง 15-
16 ป คิดเปนรอยละ 6.67 สําหรับศาสนาของบิดาพบวา นับถือศาสนาคาทอลิก คิดเปนรอยละ 
90.00 และนับถือศาสนาพุทธ คิดเปนรอยละ 10.00 ศาสนาของมารดาพบวา นับถือศาสนา
คาทอลิก คิดเปนรอยละ 66.67 และ นับถือศาสนาพุทธ คิดเปนรอยละ 33.33

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของนักเรียนที่ตอบแบบสอบถาม ในการพัฒนาบทเรียน
สําเร็จรูป จากการนําแบบสอบถามความคิดเห็นในการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป ไปสอบถาม 
นักเรียน ผูวิจัยไดนําผลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะหเน้ือหา ดังนี้คือ นักเรียนเคย
เรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป ในวิชา สังคมศึกษา และ บทเรียนสําเร็จรูปที่นาสนใจ ตามความคิด
เห็นของนักเรียน สวนใหญมีความคิดเห็นวา บทเรียนสําเร็จรูปที่นาสนใจนั้นควรมีเนื้อหาที่ 
ครอบคลุม ไมมีรายละเอียดมากเกินไป ใชภาษาที่เขาใจงาย มีรูปภาพประกอบเนื้อหา มีขนาด
ตัวอักษรที่พอเหมาะ ไมใหญหรือเล็กจนเกินไป และควรจัดทําเปนรูปเลมที่สวยงาม นักเรียน
สวนใหญมีความเห็นวา ควรนําบทเรียนสําเร็จรูปไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดย
ใชเปนสื่อประกอบการเรียนบางเปนบางครั้ง ไมควรใชทุกคาบเรียน ใชเปนสื่อการเรียนเฉพาะ
เน้ือหาที่ยาก และมีจํานวนมาก หรือใหนักเรียนนํากลับไปเรียนที่บาน เพ่ือจะไดสามารถศึกษา
ดวยตนเอง ในเวลาที่ตองการแตภายในระยะเวลาที่ครูกําหนด สําหรับการประเมินผลน้ัน ควร
ประเมินตามสภาพจริง จัดแสดงผลงาน หรือ ประเมินจากชิ้นงาน และควรใหมีการสรุปสิ่งที่ได
เรียนรูทั้งหมดหลังจากเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูปแลว

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ิมเติม คือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช
บทเรียนสําเร็จรูป ควรจัดใหนักเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุมๆ เพ่ือนักเรียนจะไดซักถามซึ่งกัน
และกัน เม่ือมีขอสงสัยในบทเรียนและเปดโอกาสใหนักเรียนไดมีแสดงความคิดเห็นรวมกันดวย

การวิเคราะหความคิดเห็นของครูสอนวิชาคริสตศาสนา จากโรงเรียน นักบุญ
เปโตร โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา โรงเรียนโยนออฟอารค โรงเรียนประชานาถ โรงเรียนมาลา
สวรรคพิทยา โรงเรียนยอแซฟอยุธยา โรงเรียนพระแมสกลสงเคราะห โรงเรียนแมพระฟาติมา 
และโรงเรียนดรุณาราชบุรี โรงเรียนละ 1 คน จํานวน 10 คน เกี่ยวกับการใชบทเรียนสําเร็จรูป 
แบบสัมภาษณแบงออกเปน 3 ตอนคือ ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของครูสอนวิชาคริสตศาสนา 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นในการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป และตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ิมเติม
 ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของครูสอนวิชาคริสตศาสนา จากการสํารวจความคิด
เห็นของครูสอนวิชาคริสตศาสนาโดยวิธีสัมภาษณ ผูวิจัยไดนําขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูให
สัมภาษณมาแสดงดังในตารางที่ 8
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ตารางที่ 8 สถานภาพทั่วไปของครูสอนวิชา คริสตศาสนา จํานวน 10 คน

สถานภาพและขอมูลท่ัวไป จํานวน (คน) รอยละ (%)
1.เพศ

ชาย 2 20
หญิง 8 80

รวม 10 100
2.อายุ

นอยกวา 30 ป 1 10
30 – 35 ป 4 40
36-40 ป 1 100
46-50 ป 3 30
51 ปข้ึนไป 1 10

รวม 10 100
3.ประสบการณการสอน

นอยกวา 10 ป 4 40
10-20 ป 1 10
21-30 ป 4 40
มากกวา 30 ป 1 10

รวม 10 100
4.วุฒิการศึกษา

ตํ่ากวาปริญญาตรี 2 20.00
ปริญญาตรี 8 80.00

รวม 10 100
5.วุฒิการศึกษาดานคริสตศาสนา

มี 8 80.00
ไมมี 2 20.00

รวม 10 100

จากตารางที่ 8 พบวา สถานภาพและขอมูลทั่วไปของครูสอนวิชาคริสตศาสนา  
สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 80 และเพศชาย รอยละ 20 อายุของครู มากที่สุดอยู
ระหวาง 30-35 ป รองลงมาคือ 46-55 ป อายุนอยกวา 25 ป อายุระหวาง 36-40 ป และ อายุ 50 
ปขึ้นไป เทากันคือ รอยละ 10 ในดานประสบการณการสอนของครู อายุการทํางานนอยกวา 10 
ปและระหวาง 21-30 ป เทากัน คือ รอยละ 40 รองลงมาเทากันคือ ระหวาง 10-20 ป และมาก
กวา 30 ป คิดเปนรอยละ 10 วุฒิการศึกษาของครู มีวุฒิปริญญาตรีมากที่สุด คือรอยละ 80 และ
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ต่ํากวาปริญญาตรี รอยละ 20 วุฒิการศึกษาทางดานคริสตศาสนา ครูสวนใหญมีวุฒิทางดาน 
คริสตศาสนา คิดเปนรอยละ 80 และไมมีวุฒิทางดานคริสตศาสนา รอยละ 20
 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของครูสอนคริสตศาสนา ครูสวนใหญเคยใชบทเรียน 
สําเร็จรูป ในการสอนวิชา คริสตศาสนา ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร เพราะบทเรียนสําเร็จรูป 
เปนรูปแบบมาตรฐานดานความรู งายตอการสอน และนักเรียนจะไดเรียนรูไดดวยตนเอง ซึ่ง 
บางครั้งครูมีเวลาในการสอนนอยครูสวนใหญมีความเห็นวา บทเรียนสําเร็จรูปจะชวยแกปญหา
การจัดการเรียนการสอนวิชาคริสตศาสนาได เน่ืองจากครูสอน วิชาคริสตศาสนาตองรับผิดชอบ
สอนวิชาอ่ืนๆ บทเรียนสําเร็จรูปจะชวยครูในการเตรียมการสอน เพราะบทเรียนสําเร็จรูป ไดจัด
เตรียมเน้ือหาและคนความาแลว ทําใหเขาใจงาย และยังชวยใหนักเรียนมีกําลังใจที่จะสืบคนหรือ
เรียนรูตอไปดวยการปฏิบัติดวยตนเอง ครูสวนใหญมีความคิดเห็นวา บทเรียนสําเร็จรูปที่ดีควร 
มีเน้ือหาชัดเจน ถูกตอง ไมซับซอน เขาใจงาย มีกิจกรรมแทรกเพื่อใหนักเรียนไมเกิดความ 
เบื่อหนาย และเนื้อหาควรเหมาะสมกับวัยของเด็ก ในดานการประเมินผล นอกจากการประเมิน
โดยใชขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแลวควร ประเมินผลจากความสนใจ และความ 
รับผิดชอบและความรวมมือในการเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูปของนักเรียนดวย และโดยเฉพาะ
อยางยิ่งในวิชา คริสตศาสนา ไมควรเนนคะแนนมากเกินไป แตควรใชวิธีประเมินพฤติกรรมดวย

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เชน การเรียน การสอนวิชาคริสตศาสนา ควร
มีรูปแบบที่หลากหลาย มีกิจกรรมเสริมที่มีสาระแทรกเขามา และมีความสนุกสนาน เรียนรูและ
เขาใจงาย ดังนั้นบทเรียนสําเร็จรูป วิชา คริสตศาสนา จําเปนตองแทรกกิจกรรมตางๆ ชวย 
ดึงดูดความสนใจของนักเรียน จะทําใหนักเรียนเรียนอยางมีความสุข และไดรับความรู  
ประสบการณที่ดีๆ จากการเรียน วิชาคริสตศาสนา
 การวิเคราะหความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานบทเรียนสําเร็จรูป จํานวน 1 
คน เกี่ยวกับความคิดเห็นในการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป จากการสัมภาษณ มีรายละเอียดดังนี้
คือ บทเรียนสําเร็จรูปที่ดีนั้น ควรมีเน้ือหาและคําอธิบายที่ดึงดูดความสนใจของผูเรียน เน้ือหา
ของแตละกรอบ ควรชัดเจน ถูกตองตามหลักภาษา และเหมาะสมกับเนื้อหาความรู มีความ 
ตอเน่ืองกันในแตละกรอบ และแตละกรอบจะตองนําเสนอเนื้อหาเฉพาะเรื่องอยางชัดเจน และไม
ควรมีความรูใหมเกิน 1 เรื่อง จะตองใหผูเรียนรูผลของคําตอบวาถูกหรือผิดทันที เพ่ือชวยการ
เรียนรูใหดียิ่งขึ้น และเปนการเสริมแรงใหทันทีดวย องคประกอบของบทเรียนสําเร็จน้ัน ควร
ประกอบไปดวย คําชี้แจง หรือ คําแนะนําในการศึกษาดวยบทเรียนสําเร็จรูปในฉบับน้ัน แนวคิด 
วัตถุประสงค ที่ตองการจากการศึกษา เน้ือหา ซึ่งควรเรียงลําดับจากงายไปหายาก แบบฝกหัด
เพ่ือทบทวนทําความเขาใจในเนื้อหาที่ไดศึกษา แบบทดสอบกอนและหลังเรียน และเฉลย 
แบบทดสอบ สวนกิจกรรมการเรียนการสอนควรดําเนินการดังน้ีคือ ผูสอนชี้แจงวัตถุประสงค
ของการเรียน ทําแบบทดสอบกอนเรียน และใหนักเรียนศึกษาบทเรียนสําเร็จรูปดวยตนเอง เนน
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ความซื่อสัตยไมเปดดูเฉลยกอน หลังจากที่เรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูปแลว ทําแบบทดสอบหลัง
เรียน ถาผลการเรียนไมเปนที่นาพอใจ ใหกลับไปศึกษาใหมอีกครั้งหนึ่ง แตถาผลการศึกษาเปน
ที่นาพอใจ ครูอาจเพิ่มเติมเน้ือหาอีกก็ได

การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป

จากการศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน ในขั้นตอนที่ 1 ผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาและหา 
ประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป โดยแบงเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้ (1) การพัฒนาบทเรียนสําเร็จ
รูป (2) การหาคุณภาพบทเรียนสําเร็จรูป (3) การหาประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป (4) การ
ปรับปรุงแกไขบทเรียนสําเร็จรูป
 1. การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป จากผลการวิเคราะหขอมูลในขั้นตอนการศึกษา 
ขอมูลพ้ืนฐาน สําหรับการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป ผูวิจัยไดนํามาสังเคราะห เพ่ือใชในการ
พัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป และขอคําแนะนํา จากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธทั้ง 3 ทาน ในการ
พัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง ปาเลสไตน มาตุภูมิของพระเยซูเจา สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
ปที่ 2 โดยบทเรียนสําเร็จรูปที่พัฒนาขึ้น มีองคประกอบดังน้ีคือ สวนของครูประกอบดวย 
แผนการสอน คําแนะนําสําหรับครู เฉลยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน และ
สําหรับนักเรียนประกอบดวยคําแนะนําสําหรับนักเรียน แบบทดสอบกอนเรียน บทเรียน 
สําเร็จรูปเรื่อง ปาเลสไตน มาตุภูมิของพระเยซูเจา และแบบทดสอบหลังเรียน บทเรียนสําเร็จรูป
เรื่อง ปาเลสไตน มาตุภูมิของพระเยซูเจา สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 ผูวิจัยสรางขึ้นเพ่ือ
เปนสื่อการสอน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยบทเรียนสําเร็จรูปที่พัฒนาขึ้นมีจํานวน 
4 หนวย ดังนี้ คือ
 หนวยที่ 1 เมืองและสถานที่สําคัญสมัยพระเยซูเจา

- เมืองและสถานที่ที่เกี่ยวของกับชีวประวัติของพระเยซูเจา
 หนวยที่ 2 สถานการณทางการเมืองสมัยพระเยซูเจา

- สภาที่ปรึกษา , ศาลาธรรม
- การครอบครองของชาวโรมัน
- การตอสูเพ่ือเอกราช
- การรอคอยพระเมสซีอาห
หนวยที่ 3 สถานการณทางศาสนาสมัยพระเยซูเจา
- ฟาริสี , ซัดดูสี , คัมภีราจารย
- หนังสือปญจบรรพ

 หนวยที่ 4 สถานการณทางสังคมสมัยพระเยซูเจา
- กลุมคนจนและคนถูกกดขี่
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- คนบาปและคนที่ถูกขับจากสังคม
- ทาทีของสังคมที่มีตอคนบาปในสังคมชาวยิว

2. การหาคุณภาพของบทเรียนสําเร็จรูป ผูวิจัยไดนําบทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง 
ปาเลสไตน มาตุภูมิของพระเยซูเจา สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 ไปใหอาจารยที่ปรึกษา 3 
ทานคือ รองศาสตราจารย กาญจนา คุณารักษ อาจารย ดร.มาเรียม นิลพันธุ และบาทหลวงวีระ 
อาภรณรัตน หัวหนาภาควิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เน้ือหา (Content Validity) แลวนําผลการตรวจสอบมาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา แลวจึงนํา
ไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน คือ ดร.ชวาลา เวชยันต ผูอํานวยการโรงเรียนพระหฤทัย ดอนเมือง 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เซอรไอรีน ชํานาญธรรม ผูอํานวยการศูนยอบรมคริสตศาสนธรรม 
สามพราน จังหวัดนครปฐม และอาจารยอรพิณ ริตจันทร อาจารย 3 ระดับ 8 โรงเรียน 
สุพรรณภูมิ จังหวัดสุพรรณบุรี ตรวจสอบประเมินความถูกตอง และความเหมาะสมของบทเรียน
สําเร็จรูป แลวนําผลการตรวจสอบมาหาคาดัชนีความสอดคลอง โดยไดคาดัชนีความสอดคลอง 
อยูระหวาง 0.67 –1.00 ผลการประเมินบทเรียนสําเร็จรูป ของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
และผูเชี่ยวชาญไดใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงบทเรียนสําเร็จรูปใหถูกตองและสมบูรณดังน้ี

1. สาระสําคัญ จุดประสงค ควรสอดคลองกับเนื้อหา
2. การเขียนสาระสําคัญควรเขียนในลักษณะความเรียง
3. การใชคํา ควรเปนคําเดียวกัน เชน คําวา สถานการณ และสภาพ
4. ในแตละเน้ือหา ควรมีภาพประกอบมากขึ้น และมีขนาดใหญขึ้น
5. เพ่ิมคําชมเชยในแตละหนวย เพ่ือกระตุนใหนักเรียนมีกําลังใจ และชวนเชิญ

ใหไปเรียนในกรอบตอไป
6. เน้ือหามากเกินไปในแตละหนวย แตมีคําถามนอย ไมสมกับเนื้อหา
7. แบบฝกหัดควรมีหลากหลายรูปแบบ ไมใชเขียนตอบอยางเดียว
8. เฉลยแบบทดสอบ ไมควรอยูหนาเดียวกันกับแบบทดสอบ

 9. ควรระวังเรื่อง การแบงวรรคตอน การฉีกคํา การสะกดคํา
 ผลการปรับปรุงแกไข ผูวิจัยไดดําเนินการปรับปรุงแกไข ตามขอเสนอแนะของ

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญดังตอไปน้ี
 1. ปรับสาระสําคัญ จุดประสงค ใหสอดคลองกับเนื้อหา
 2. ปรับสาระสําคัญในแผนการสอนใหอยูในลักษณะความเรียง
 3. ใชคําวา “สถานการณ” แทนคําวา “สภาพ” ทุกคําในบทเรียนสําเร็จรูป
 4. เพ่ิมภาพประกอบเนื้อหา และปรับใหมีขนาดใหญขึ้น
 5. เพ่ิมคําชมเชยใหมีมากขึ้น ในแตละหนวย
 6. ปรับคําถามใหมีความเหมาะสมกับเนื้อหา และเพิ่มจํานวนมากขึ้น
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 7. ปรับแบบทดสอบใหมีหลากหลายมากขึ้น เชน จัดใหมีแบบทดสอบแบบ 
จับคู การเลือกตอบขอถูกผิด การเติมคําลงในชองวาง เปนตน

8. จัดใหแบบทดสอบและเฉลยอยูคนละหนากัน
9. แบงวรรคตอนใหถูกตอง และแกไขคําที่พิมพผิด

ตารางที่ 9 คาความสอดคลองของบทเรียนสําเร็จรูปจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ

รายการประเมิน คาความ
สอดคลอง

ความหมาย

1. แผนการสอน มีความเหมาะสม 0.67 เหมาะสม
2. จุดประสงคสอดคลองกับเนื้อหา 1.00 เหมาะสม
3. ภาษาที่ใชชัดเจน เขาใจงาย 1.00 เหมาะสม
4. เน้ือหาเหมาะสมกับระดับชั้น 1.00 เหมาะสม
5. เน้ือหามีความยากงายพอเหมาะ 1.00 เหมาะสม
6. เน้ือหานาสนใจ และมีประโยชนตอนักเรียน 1.00 เหมาะสม
7. รูปแบบของบทเรียนนาสนใจ สวยงาม มีคุณภาพ 1.00 เหมาะสม
8. มีภาพประกอบเนื้อหา นาสนใจ 0.67 เหมาะสม
9. การนําเสนอกิจกรรมเราความสนใจของผูเรียน 1.00 เหมาะสม
10. การนําเสนอกิจกรรมสอดคลองเหมาะกับเนื้อหา 1.00 เหมาะสม
11. กิจกรรมการเรียนการสอนเปนไปตามลําดับขั้นตอนจากงายไปหายาก 1.00 เหมาะสม
12. ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง 1.00 เหมาะสม
13. การประเมินผลสอดคลองกับจุดประสงค 1.00 เหมาะสม
14. การประเมินผลครอบคลุมเนื้อหา 1.00 เหมาะสม

จากตารางที่ 9 พบวา บทเรียนสําเร็จรูปที่สรางขึ้นมีคาประเมินความสอดคลอง
อยูระหวาง 0.67 –1.00 แสดงวาบทเรียนสําเร็จรูปที่สรางขึ้นมีความสอดคลอง และเหมาะสม
สามารถนําไปใชในการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพตอไปได

3. การหาประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป การหาประสิทธิภาพของ 
บทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง ปาเลสไตน มาตุภูมิของพระเยซูเจา สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 
มีรายละเอียดดังตอไปน้ี ผูวิจัยไดนําไปทดลองใช กบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไมใชกลุม
ตัวอยาง ที่โรงเรียนนักบุญเปโตร อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จํานวน 3 คน โดยคัดเลือก
นักเรียนเกง ปานกลาง และออน อยางละ 1 คน เปนการทดลองแบบรายบุคคล (Individual 
Tryout) เพ่ือตรวจสอบขอบกพรองของบทเรียนสําเร็จรูป ดานภาษาที่ใช ดานความเหมาะสม
ของเน้ือหากับเวลาที่ใชสอน และดานการประเมินผล จากการนําบทเรียนสําเร็จรูปไปทดสอบกับ
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รายบุคคล พบวา ในหนวยที่ 2 เรื่อง สถานการณทางการเมืองสมัยพระเยซูเจา มีเน้ือหา 
คอนขางมาก มีรูปภาพประกอบเพียงเล็กนอย และมีขนาดเล็ก ทําใหไมเราความสนใจของ 
นักเรียน จึงปรับใหมีจํานวนภาพมากขึ้น และมีขนาดใหญขึ้น รวมทั้งเฉลยแบบทดสอบกอน
เรียนในหนวยที่ 2 นี้ไมถูกตอง จึงไดแกไขใหถูกตอง และผลจากการทดลองแบบรายบุคคล ได
คาประสิทธิภาพ ของบทเรียนสําเร็จรูป (E1 / E 2) เทากับ 67.86 / 64.44 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่
กําหนดไว 60 / 60 (ดังรายละเอียดตารางที่ 10 หนา 84) ตอจากนั้นผูวิจัยไดนําบทเรียน 
สําเร็จรูปที่แกไขแลว ไปหาประสิทธิภาพ กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง 
ที่โรงเรียนนักบุญเปโตร อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จํานวน 9 คน โดยคัดเลือกนักเรียน
เกง ปานกลาง และออน อยางละ 3 คน เปนการทดลองแบบกลุมเล็ก (Small Ggroup Tryout)
และจากการทดลองแบบกลุมเล็ก ไดคาประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป (E1 / E2) เทากับ 
89.68 / 85.56 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว คือ 70/ 70 (ดังรายละเอียดตารางที่ 11 หนา 84) และ
จากการนําบทเรียนสําเร็จรูปไปทดลองใชในขั้นน้ี พบวา

1. แบบทดสอบระหวางเรียน ซึ่งสวนใหญเปนอัตนัย ทําใหนักเรียนเกิดความ 
เบื่อหนายในการเขียนตอบคําถาม

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน มีตัวเลือกบางขอที่ไมชัดเจน 
คือ แบบทดสอบขอที่ 15 ความคิดใดของชาวฮีบรู เกี่ยวกับพระเมสซีอาห ถูกตองที่สุด  
ก) กษัตริยที่เปยมดวยคุณธรรม ข) กษัตริยที่ชํานาญในการรบ ค) กษัตริยในรูปแบบของพระ
เยซูเจา ง) กษัตริยที่มากอบกูสภาพทางการเมือง

การปรับปรุงแกไขบทเรียนสําเร็จรูป ครั้งที่ 2 เพ่ือพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปใหมี
ความเหมาะสมและสมบูรณ กอนนําไปใชจริง รายละเอียดของสวนที่ปรับปรุงแกไขทั้งหมดมี 
ดังนี้คือ

 1. ปรับแบบทดสอบ ใหมีหลากหลายมากขึ้น เชน ใหมีแบบทดสอบแบบจับคู
(Matching) แบบทดสอบแบบถูกผิด (Right – Wrong) เปนตน

 2. ปรับตัวเลือกที่ไมชัดเจนในแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 
ขอที่ 15 ใหเปนดังนี้ ก) เปนมนุษยธรรมดาที่เจริญชีวิตอยางยากจน ข) เปนกษัตริยที่ชํานาญใน
การรบ สามารถเอาชนะโรมันได ค) เปนประกาศกที่สามารถทํานายเหตุการณตางๆ  ง) เปน
พระสงฆเพ่ือนําทางปวงชน

3. ปรับปรุงบทเรียนสําเร็จรูปใหเปนรูปเลมสวยงาม นาสนใจ
หลังจากที่ไดปรับปรุงแกไขขอบกพรองดังกลาวแลว จึงนําไปทดลองใชจริง
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ตารางที่ 10 คาประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป จากการทดลองแบบรายบุคคล
(Individual   Tryout)

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได รอยละ ประสิทธิภาพ
E1 28 18.57 61.90 61.90
E2 30 19.33 64.44 64.44

 E1 = 61.90 / E 2 = 64.44

ตารางที่  11 คาประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป  จากการทดลองเปนกลุมเล็ก
(Small  Group  Tryout)

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได รอยละ ประสิทธิภาพ
E1 28 25.11 89.68 89.68
E2 30 25.67 85.56 85.56

  E1 = 89.68 / E 2 = 85.56

การทดลองใชบทเรียนสําเร็จรูป

ผูวิจัยนําบทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง ปาเลสไตน มาตุภูมิของพระเยซูเจา ไปทดลองใช
กับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2545 โรงเรียนนักบุญเปโตร อําเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม จํานวน 30 คน โดยเริ่มทดลองใชตั้งแต วันที่ 6 – 30 มกราคม 
2546 ใชเวลาในการทดลอง 3 สัปดาหๆ ละ 2 คาบๆ ละ 50 นาที รวมทั้งสิ้น 6 คาบเรียน  
ขั้นตอนในการทดลองใชบทเรียนสําเร็จรูป เปนดังนี้ (1) ขั้นเตรียม ครูแบงกลุมนักเรียน เปน
กลุมๆ ละ 3 คน จํานวน 10 กลุม โดยคละนักเรียนเกง ปานกลางและออน ใหอยูในกลุมเดียวกัน 
ซึ่งการแบงนักเรียนเปนกลุมเกง ปานกลาง และออน นั้น พิจารณาจากคะแนนสอบวิชา  
คริสตศาสนา ปลายภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2545 เปนเกณฑ ผูวิจัยชี้แจงวัตถุประสงคของ
การเรียน แจกบทเรียนสําเร็จรูป แนะนําการใช และแนะวิธีการเรียนดวยตนเอง และเปนกลุม 
(2) ขั้นนําเขาสูบทเรียน ครูสนทนากับนักเรียน เกี่ยวกับเรื่องทั่วๆ ไป ของปาเลสไตนมาตุภูมิ
ของพระเยซูเจา เพ่ือใหนักเรียนมีความพรอม และเราความสนใจ (3) ทดสอบกอนเรียนโดยให
นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน จํานวน 30 ขอ (4) ขั้นกิจกรรมการเรียน นักเรียนศึกษา 
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บทเรียนตามขั้นตอนที่กําหนด หากมีปญหา หรือขอสงสัย สามารถสอบถามสมาชิกในกลุมได 
โดยครูเปนผูชวยเหลือคอยใหคําปรึกษา (5) ขั้นสรุป ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียน ดวย
การรวมกันอภิปรายจากการตอบคําถามในแตละกรอบการเรียน (6) นักเรียนประเมินผลการ
เรียนดวยตนเอง เปนรายบุคคลดวยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (รายละเอียดดัง
แผนการสอน ภาคผนวก ฉ หนา 132) หลังจากที่นักเรียนทดลองใชบทเรียนสําเร็จรูป ครบทั้ง 4 
หนวยแลว ผูวิจัยไดประเมินผลการเรียนของนักเรียน ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป เปนแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 
ขอ จากนั้นไดนําคะแนนมาหาคาประสิทธิภาพ ไดคาประสิทธิภาพ 87.14/82.33 ซึ่งสูงกวา
เกณฑที่ตั้งไว 80/80 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่กําหนดไว และจากการสังเกตพฤติกรรม
ของนักเรียนในทดลองใชบทเรียนสําเร็จรูป พบวา นักเรียนสวนใหญตั้งใจเรียน และมีความ
กระตือรือรนในการเรียน การจัดใหนักเรียน เรียนเปนกลุมทําใหสนุกสนานกับการเรียน มี 
ซักถามกันระหวางเพ่ือนในกลุมเม่ือมีขอสงสัย ขณะเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป และนักเรียนทํา
แบบฝกหัดครบถวนถูกตองในแตละหนวย

ตารางที่  12  คาประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป  จากการทดลองแบบภาคสนาม
(Field  Tryout)

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได รอยละ ประสิทธิภาพ
E1 28 24.40 87.14 87.14
E2 30 24.70 82.33 82.33

E 1 = 87.14/ E 2 = 82.33

ตารางที่ 13 ตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 แตละหนวย
ยอย ของบทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง ปาเลสไตนมาตุภูมิของพระเยซูเจา

หนวยที่ คะแนนเต็ม S.D. รอยละ
1. เมืองและสถานท่ีสําคัญสมัยพระเยซูเจา 10 8.67 1.15 86.70
2. สถานการณทางการเมืองสมัยพระเยซูเจา 5 4.57 0.62 91.40
3. สถานการณทางศาสนาสมัยพระเยซูเจา 8 6.60 1.33 82.50
4. สถานการณทางสังคมพระเยซูเจา 5 4.56 0.53 90.60
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 จากตารางที่ 13   พบวา หนวยที่ 2   สถานการณทางการเมืองสมัยพระเยซูเจา 
นักเรียนไดคะแนนสูงสุด รอยละ 91.40 รองลงมาไดแก หนวยที่ 4 สถานการณทางสังคมสมัย
พระเยซูเจา รอยละ 90.60 หนวยที่ 1 เมืองและสถานที่สําคัญสมัยพระเยซูเจา รอยละ 86.70 
และ หนวยที่ 3 สถานการณทางศาสนาสมัยพระเยซูเจา รอยละ 82.50

การประเมินและแกไขบทเรียนสําเร็จรูป

ผูวิจัยไดทําการประเมินและปรับปรุงแกไขบทเรียนสําเร็จรูป การวิเคราะหขอมูล
แบงเปน 2 ตอน คือ (1) การประเมินผลหลังการใชบทเรียนสําเร็จรูป โดยการทดสอบความรู
ความเขาใจของนักเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการสอบถาม 
ความคิดเห็นของนักเรียน (2) การปรับปรุงแกไขบทเรียนสําเร็จรูปใหมีความสมบูรณ โดยมี 
รายละเอียดดังตอไปน้ี

1. ผลการประเมินหลังการใชบทเรียนสําเร็จรูป จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน กอนเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง ปาเลสไตน มาตุภูมิของพระ
เยซูเจา สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนนักบุญเปโตร 
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จํานวน 30 คน พบวา คาคะแนนเฉลี่ย ( x ) ของนักเรียนทั้ง
หมดที่ไดมาจาก การทําแบบทดสอบกอนเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป มีคาเทากับ 11.97 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีคาเทากับ 4.00 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน และเม่ือนําแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนไปทดสอบกับนักเรียนทั้งหมด หลังเรียนดวยบท
เรียนสําเร็จรูป มีคาคะแนนเฉลี่ย ( x ) เทากับ 24.70 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีคาเทากับ 
3.29 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน และเม่ือนําคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนกอนและหลังเรียน ดวยบทเรียนสําเร็จรูป มาเปรียบเทียบกันโดยใชคาที (t- test 
Dependent) ผลการวิเคราะหดังตารางที่ 14

ตารางที่ 14  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลัง
 เรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป

การทดสอบ จํานวนนักเรียน คะแนนเต็ม S.D. t
กอนเรียน 30 30 11.97 4.00
หลังเรียน 30 30 24.70 3.29 17.91**

หมายเหตุ ** P < .01

X
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จากตารางที่ 14  พบวา ผลจากการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนทั้งหมดกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป โดยใชคาที (t-test 
Dependent) คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวย 
บทเรียนสําเร็จรูปแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคาเฉลี่ยคะแนนผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน มีคาเฉลี่ย x  = 24.70   สูงกวาคาเฉลี่ยกอนเรียน ซึ่งมีคาเฉลี่ย 
x  = 11.97   ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1 ที่กําหนดไว

2. ผลการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ผลจากการวิเคราะหความคิด
เห็นของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนนักบุญเปโตร อําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม จํานวน 30 คน หลังจากไดเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง ปาเลสไตน มาตุภูมิของ
พระเยซูเจา ความคิดเห็นของนักเรียนหลังจากไดเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง ปาเลสไตน 
มาตุภูมิของพระเยซูเจา วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
ดังรายละเอียดตารางที่ 15

ตารางที่ 15 ระดับคะแนนเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของนักเรียน
หลังเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป

ความคิดเห็น S.D. ความหมาย ลําดับที่
1. บทเรียนสําเร็จรูปชวยใหนักเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับปาเลสไตน 
มาตุภูมิของพระเยซูเจา

4.57 0.50 เห็นดวยมากที่สุด 1

2. บทเรียนสําเร็จรูปชวยใหเขาใจเนื้อหาของบทเรียนมากขึ้น 4.47 0.51 เห็นดวยอยางมาก 3
3. บทเรียนสําเร็จรูปชวยใหนักเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง 4.50 0.51 เห็นดวยอยางมาก 2
4. เนื้อหาของบทเรียนสําเร็จรูปชัดเจนและเขาใจงาย 4.27 0.78 เห็นดวยอยางมาก 6
5. แบบฝกหัดในแตละตอนมีความเหมาะสม 4.00 0.79 เห็นดวยอยางมาก 9
6. บทเรียนชวยใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติศาสนกิจ 3.83 0.65 เห็นดวยอยางมาก 10
7. การเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูปเปนวิธีการเรียนที่นาสนใจ 4.27 0.64 เห็นดวยอยางมาก 5
8. บทเรียนสําเร็จรูปชวยใหนักเรียนมีความสนุกสนานกับการ
เรียนรู

4.07 0.74 เห็นดวยอยางมาก 7

9. บทเรียนสําเร็จรูปเปดโอกาสใหนักเรียนมีอิสระในการเรียนรู 4.47 0.63 เห็นดวยอยางมาก 4
10. บทเรียนสําเร็จรูปสรางแรงจูงใจในการเรียนรู 4.07 0.78 เห็นดวยอยางมาก 8
รวม 4.25 0.58 เห็นดวยอยางมาก

จากตารางที่ 15 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียน หลังเรียนดวยบทเรียน
สําเร็จรูป พบวานักเรียนสวนใหญเห็นดวยในระดับมาก ( x  = 4.25 S.D. = 0.58) นักเรียนคิดวา
บทเรียนสําเร็จรูปชวยใหนักเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับปาเลสไตน มาตุภูมิของพระเยซูเจามากเปน
อันดับหน่ึง ( x  = 4.57 S.D. = 0.50) รองลงมาไดแก บทเรียนสําเร็จรูป ชวยใหนักเรียนสามารถ
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เรียนรูไดดวยตนเอง ( x  = 4.50 S.D.= 0.51) บทเรียนสําเร็จรูปชวยใหเขาใจเนื้อหาของบทเรียน
มากยิ่งขึ้น ( x  = 4.47 S.D. = 0.51) บทเรียนสําเร็จรูปเปดโอกาสใหนักเรียนมีอิสระในการเรียน 
( x  = 4.47  S.D.= 0.63) การเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูปเปนวิธีการเรียนที่นาสนใจ ( x  = 4.27 
S.D.= 0.64) เน้ือหาของบทเรียนสําเร็จรูปชัดเจนและเขาใจงาย ( x  = 4.27 S.D. = 0.78)  
บทเรียนสําเร็จรูปชวยใหนักเรียนมีความสนุกสนานกับการเรียนรู ( x  = 4.07 S.D. = 0.74)  
บทเรียนสําเร็จรูปสรางแรงจูงใจในการเรียนรู ( x  = 4.07 S.D. = 0.78) แบบฝกหัดในแตละตอน
มีความเหมาะสม ( x  = 4.00 S.D. = 0.79) และบทเรียนสําเร็จรูปชวยใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอ
การปฏิบัติศาสนกิจ เปนอันดับสุดทาย ( x  = 3.83 S.D = 0.65)

3. การปรับปรุงบทเรียนสําเร็จรูป หลังจากที่ผูวิจัยไดนําบทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง 
ปาเลสไตน มาตุภูมิของพระเยซูเจา สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 ไปทดลองใชจริงแลว ได
พบขอควรปรับปรุงแกไข เพ่ือใหบทเรียนสําเร็จรูปมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น ซึ่งไดปรับปรุง 
แกไข ดังนี้คือ ไดจัดทํารูปเลม หนาปกใหมีความเหมาะสม และสวยงามมากยิ่งขึ้น ปรับปรุง 
รูปภาพประกอบเนื้อหา การพิมพชัดเจน ตัวสะกดถูกตอง
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บทที่ 5

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง ปาเลสไตน มาตุภูมิของพระเยซู
เจา สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)
ซึ่งประกอบไปดวย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลที่เปนพ้ืนฐานในการพัฒนาบท
เรียนสําเร็จรูป ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป ขั้นตอนที่ 3 
การทดลองใชบทเรียนสําเร็จรูป และขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลและปรับปรุงแกไขบทเรียน
สําเร็จรูป การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) ศึกษาขอมูลที่เปนพ้ืนฐานในพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป 
(2) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป (3) เพ่ือทดลองใชเรียนสําเร็จรูป  
(4) ประเมินผลและปรับปรุงแกไขบทเรียนสําเร็จรูป การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดสรางบทเรียน 
สําเร็จรูปขึ้นใหม โดยการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานตางๆ แลวนํามาพัฒนาเปนบทเรียนสําเร็จรูป โดย
มีเนื้อหาใหนักเรียนไดเรียนรู 4 หนวย คือ (1) เมืองและสถานที่สําคัญสมัยพระเยซูเจา  
(2) สถานการณทางการเมือง (3) สถานการณทางศาสนา และ(4) สถานการณทางสังคม ซึ่งใน
บทเรียนสําเร็จรูปมีองคประกอบดังนี้คือ คูมือครู ประกอบดวย คําแนะนําสําหรับครู แผนการ
สอน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
กอนและหลังเรียน คูมือนักเรียน ประกอบดวย วัตถุประสงค คําแนะนําสําหรับนักเรียน บทเรียน
สําเร็จรูป  ใชแบบแผนการวิจัย (Pre Experimental Design) แบบ One group pretest posttest 
Design การวิเคราะหขอมูลโดยการใชคาสถิติ ใชคารอยละ (%) คาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) คา t-test แบบ dependent และการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) แลว
นําเสนอแบบพรรณาความ

สรุปผลการวิจัย

จากการดําเนินการตามขั้นตอนของการวิจัยที่ไดนําเสนอแลวนั้น ปรากฏผลการวิจัย
ดังนี้

1. ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง ปาเลสไตน 
มาตุภูมิของพระเยซูเจา สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวา บทเรียนสําเร็จรูป ควรมี 
เน้ือหาที่ครอบคลุม ชัดเจน เรียงลําดับจากงายไปหายาก เหมาะสมกับวัยของผูเรียน มีภาพ
ประกอบ และควรจัดใหนักเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุม ในดานการประเมินผล ควรมีการ 
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ประเมินที่หลากหลาย นอกจากจะใชแบบทดสอบแลว ควรประเมินจากความสนใจ ความ 
รับผิดชอบ และความรวมมือ   และโดยเฉพาะวิชา  คริสตศาสนา     ควรประเมินพฤติกรรมของ
ผูเรียนดวย จากการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 
2533) หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช บทเรียนสําเร็จรูป พบวา จุดมุงหมายของหลักสูตรการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน  
มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ควรจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ  
เนนการเรียนรูดวยตนเอง โดยใหผูเรียนไดฝกทักษะกระบวนการคิด และฝกใหคิดเปนทําเปน 
แกปญหาเปน สอดคลองกับความสนใจ ความถนัดและความแตกตางระหวางบุคคล พัฒนา 
ผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา และมีความสุขบนพื้นฐานของความเปนไทย

2. ผลการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง ปาเลสไตน มาตุภูมิของพระเยซูเจา 
สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวาบทเรียนสําเร็จรูปมีองคประกอบดังนี้ คูมือครู ประกอบ
ดวย คําแนะนําสําหรับครู แผนการสอน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและ 
หลังเรียน เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนและหลังเรียน คูมือนักเรียน ประกอบดวย  
วัตถุประสงค คําแนะนําสําหรับนักเรียน บทเรียนสําเร็จรูป โดยบทเรียนสําเร็จรูปที่สรางขึ้นน้ี 
ประกอบดวยเนื้อหาทั้งหมด 4 หนวย ไดแก หนวยที่ 1 เมืองและสถานที่สําคัญสมัยพระเยซูเจา 
หนวยที่ 2 สถานการณทางการเมืองสมัยพระเยซูเจา หนวยที่ 3 สถานการณทางศาสนาสมัย
พระเยซูเจา และหนวยที่ 4 สถานการณทางสังคมสมัยพระเยซูเจา ซึ่งบทเรียนสําเร็จรูป คาประ
สิทธิภาพแบบภาคสนาม (Field Tryout) กับนักเรียนกลุมตัวอยางทั้ง 30 คน มีคาเทากับ 87.14 
/ 82.33  ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย ขอที่  1  ที่กําหนดไว

3. ผลการทดลองใชบทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง ปาเลสไตน มาตุภูมิของพระเยซูเจา 
สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวา เม่ือนําบทเรียนสําเร็จรูปไปทดลองใชกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนนักบุญเปโตร อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จํานวน 30 คน พบ
วา นักเรียนมีความตั้งใจ กระตือรือรนและสนุกสนานตอการเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป การจัด
ใหนักเรียน เรียนเปนกลุมทําใหสนุกสนานเพลิดเพลินกับการเรียน มีซักถามกันระหวางเพ่ือนใน
กลุมเม่ือมีขอสงสัยขณะเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป และนักเรียนทําแบบฝกหัดครบถวนถูกตอง
ในแตละหนวย และจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน พบวา นักเรียนยังไมคุนเคยกับการ
เรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป ในการทดลองใชบทเรียนสําเร็จรูปในหนวยที่ 1 ตองใชเวลามากกวา
ที่กําหนด แตเม่ือนักเรียนเขาใจแลวในหนวยที่ 2 และหนวยที่ 3 นักเรียนสามารถเรียนบทเรียน
สําเร็จรูปไดรวดเร็วขึ้น และ หลังจากที่นักเรียนเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป 3 คาบเรียนติดตอกัน 
พบวา นักเรียนมีความสนใจและมีความกระตือรือรนในการเรียนลดนอยลง

4. ผลการประเมินและปรับปรุงแกไขบทเรียนสําเร็จรูป ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปาเลสไตน มาตุภูมิของพระเยซู
เจา สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 กอนและหลังเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูปแตกตางกัน 
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อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนการ
เรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยขอที่ 2 กําหนดไว สวนความคิด
เห็นของนักเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูปเรื่อง ปาเลสไตน มาตุภูมิของพระเยซูเจา  
นักเรียนเห็นดวยตอการเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูปอยูในระดับมาก โดยเห็นวาบทเรียนสําเร็จ
รูป ชวยใหนักเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับปาเลสไตน มาตุภูมิของพระเยซูเจา   ( x   = 4.57 S.D. =
0.50) บทเรียนสําเร็จรูปชวยใหนักเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง ( x  = 4.50 S.D. = 0.51) 
บทเรียนสําเร็จรูปชวยใหเขาใจเนื้อหาของบทเรียนมากยิ่งขึ้น ( x  = 4.47 S.D. = 0.51) แบบฝก
หัดในแตละตอนมีความเหมาะสม และบทเรียนสําเร็จรูปชวยใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการ
ปฏิบัติศาสนกิจ ( x  = 3.38  S.D. = 0.65) เปนอันดับสุดทาย สวนการปรับปรุงและแกไข
บทเรียนสําเร็จรูป ไดมีการปรับปรุงเน้ือหาใหอานเขาใจงาย ไดจัดทํารูปเลม และหนาปกให
เหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น  รวมทั้งปรับปรุงรูปภาพประกอบใหมีเหมาะสมกับเนื้อหา การพิมพ
ใหชัดเจน ตัวสะกดถูกตอง

อภิปรายผล

จากผลการวิจัยสามารถนําไปสูการอภิปรายผลไดดังนี้
1. จากผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง ปาเลสไตน 

มาตุภูมิของพระเยซูเจา สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 จากหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน 
พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2533) จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช 2544 และจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนา 
บทเรียนสําเร็จรูป พบวา การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปเพ่ือใชในการเรียนการสอน เปนวิธีหนึ่งที่
ทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง ซึ่งสอดคลอง
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 ที่สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรูดวย 
ตนเอง โดยถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ 
และสอดคลองกับแนวคิดของ ธีระชัย ปูรณโชติ (2539 : 27) ที่กลาววา บทเรียนสําเร็จรูป เปน
สื่อการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ นักเรียนเรียนดวยตนเอง สนองความแตกตางระหวางบุคคล
ของผูเรียน เชน สติปญญา ความสนใจ วุฒิภาวะ ฯลฯ ทําใหผูเรียนไดเรียนรูตามเอกัตภาพของ
ตน ผูเรียนไดเรียนรูเปนขั้นตอนทีละนอย และไดทราบผลการเรียนรูของตนทุกขั้นตอน ทําให
เกิดแรงเสริม ซึ่งสอดคลองกับการจัดการศึกษาของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2544 ที่วา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนการสรางคนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข เชน
เดียวกับ บุญเกื้อ ควรหาเวช (2530 : 32) ที่กลาววา การสรางบทเรียนสําเร็จรูป จะตองมีการ
กําหนดจุดประสงคไวอยางชัดเจน เน้ือหาแบงเปนหนวยยอยๆ เรียงลําดับเนื้อหาจากงายไปหา
ยาก และเหมาะสมกับวัยของผูเรียน ผูเรียนมีโอกาสตอบสนองหรือมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ 
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ที่กําหนด เพ่ือชวยใหผูเรียนมีความเขาใจในเนื้อหา มีการใหขอมูลยอนกลับ สามารถตรวจสอบ
คําตอบไดดวยตนเองทันที มีการเสริมแรงทุกระยะขั้นตอนที่สําคัญ จะชวยใหผูเรียนเกิดความ
สนใจและตองการเรียนตอไป และไมจํากัดเวลาเรียน เพ่ือผูเรียนสามารถใชเวลาเรียนไดตาม
ความสามารถของแตละคน การเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป จึงเปนการสงเสริมการเรียนรูดวย
ตนเอง ผูเรียนไดเรียนตามความสามารถ ความสนใจ ตามเวลา และโอกาสที่เหมาะสมของแตละ
คน ดานการจัดกิจกรรมการเรียนนักเรียนมีความเห็นวาควรจัดใหนักเรียนเรียนเปนกลุม ซึ่ง 
สอดคลองกับงานวิจัยของ ชัยญา วงศสกุล ที่พบวา การใชบทเรียนสําเร็จรูปในการเรียนเปน
กลุมใชไดผลดีในดานการสงเสริม การปฏิบัติงานเปนกลุม และการมีปฏิสัมพันธกันภายในกลุม 
โดยที่นักเรียนที่เรียนเกง จะชวยเหลือนักเรียนที่เรียนออน ซึ่งสามารถชวยใหเกิดการเรียนรู 
ความเขาใจในบทเรียนเปนอยางดี นอกจากนี้ในดานการวัดและประเมินผล นักเรียนมีความเห็น
วา ตองการใหมีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย ซึ่งสอดคลองกับการวัดและประเมินผลการ
เรียนรูของ หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 (2544 : 24) ที่กลาววา การวัดและ
ประเมินผลตองใชวิธีการที่หลากหลาย ใหสอดคลองและเหมาะสมกับสาระการเรียนรู  
กระบวนการเรียนรูของผูเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สัทธา สืบดา (2545 : 146) ได
พัฒนาชุดการสอน เรื่อง โจทยปญหาคณิตศาสตร โดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 พบวา ใชการประเมินผล โดยการประเมินตามสภาพจริง มีการสังเกต การ
สัมภาษณ การสอบถาม

2. จากผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนสําเร็จรูป พบวา บทเรียน 
สําเร็จรูปเรื่อง ปาเลสไตน มาตุภูมิของพระเยซูเจา สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่สรางขึ้น
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 87.14 / 82.33 นั้น ทั้งน้ีเพราะวา ในการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปได
จัดทําอยางมีระบบ มีขั้นตอน ตามทฤษฎีของการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป โดยเริ่มตั้งแตการ
ศึกษาขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับบทเรียนสําเร็จรูปที่ไดจากนักเรียน จากครูสอนวิชาคริสตศาสนา 
จากผูเชี่ยวชาญดานบทเรียนสําเร็จรูป และจากการศึกษากระบวนการสรางบทเรียนสําเร็จรูป 
ศึกษาเนื้อหาของบทเรียน จุดประสงคการเรียนรู แลวนําขอมูลที่ไดมาพัฒนาเปนบทเรียน 
สําเร็จรูป เพ่ือใหเหมาะสมกับความตองการของทุกๆ ฝาย แลวจึงนําบทเรียนสําเร็จรูปที่พัฒนา
ขึ้น เสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือขอคําแนะนํา แลวปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา ตอ
จากนั้นจึงไดนําบทเรียนสําเร็จรูปที่พัฒนาขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน พิจารณาความ
สอดคลองของบทเรียนสําเร็จรูป และนํามาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ เม่ือ
ปรับปรุงเสร็จแลว นําบทเรียนสําเร็จรูปไปทดลองใชกับนักเรียนเปนรายบุคคล (Individual 
Tryout) จํานวน 3 คน นําขอบกพรองที่พบในการทดลองไปปรับปรุงแกไข แลวนําบทเรียน
สําเร็จรูปไปทดลองใชกับนักเรียนกลุมยอย (Small Group Tryout) จํานวน 9 คน นําขอ 
บกพรองที่ไดไปรับปรุงแกไข จนไดบทเรียนสําเร็จรูปที่สมบูรณ เพ่ือนําไปหาประสิทธิภาพใน 
ขั้นตอนตอไป ดังจะเห็นไดวา บทเรียนสําเร็จรูปที่ผูวิจัยสรางขึ้น ไดดําเนินการสรางอยางเปน
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ระบบ มีขั้นตอนผานการพิจารณาจากคณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ และทดลองใชกับ 
นักเรียน เพ่ือปรับปรุงหลายครั้ง จึงสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่
กําหนด ซึ่งสอดคลองกับ ธีระชัย ปูรณโชติ (2532 : 25-26) ที่กลาวถึง หลักการสรางบทเรียน
สําเร็จรูปวา ตองการมีการทดสอบหาประสิทธิภาพของบทเรียนอยางมีระบบ และแกไขปรับปรุง
กอนนําไปใชจริง เชนเดียวกับ สุนันท สังขออน (2526 : 120) ที่กลาววาบทเรียนสําเร็จรูป เม่ือ
สรางเสร็จแลว จะตองมีการทดสอบหาประสิทธิภาพอยางเปนระบบ ใหเกิดความมั่นใจวา  
บทเรียนสําเร็จรูปจะชวยทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดมากที่สุด จุฑาทิพย จันทรสุวรรณ (2541 
: 81) ไดพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป ประกอบภาพการตูน กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตเรื่อง 
ดิน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีประสิทธิภาพ 84.80 /80.00 สูงกวาเกณฑมาตรฐานที่
ตั้งไว 80 / 80 เชนเดียวกับสมนึก สุวรรณมูล (2542 : 77) ที่ไดพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป 
ประกอบภาพการตูน เรื่อง ประชากรศึกษา กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต ชั้นประถมศึกษาป
ที่ 5 มีประสิทธิภาพ 88.15 /85.63 สูงกวาเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไว 85/85 และ สมพร เพชรสุริยา 
(2542 : 69) ไดพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปแบบเสนตรง เรื่อง จักรวาลและอวกาศ กลุมสรางเสริม
ประสบการณชีวิต ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีประสิทธิภาพ 89.20/ 86.00 สูงกวาเกณฑมาตรฐาน
ที่ตั้งไว 85/85

3. จากผลการทดลองใชบทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง ปาเลสไตน มาตุภูมิของพระเยซู
เจา สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวา นักเรียนมีความตั้งใจ กระตือรือรนและสนุกสนาน
ตอการเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป การจัดใหนักเรียน เรียนเปนกลุมทําใหสนุกสนานเพลิดเพลิน
กับการเรียน ซึ่งสังเกตไดจากพฤติกรรมของนักเรียน การซักถามเม่ือมีขอสงสัยกันภายในกลุม 
ซึ่งสงผลใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับเรื่อง ปาเลสไตน มาตุภูมิของพระเยซูเจา ซึ่ง
หลังจากการทดลองเรียนบทเรียนสําเร็จรูป ผูวิจัยไดทําการประเมินผลพบวา นักเรียนมีความรู 
ความเขาใจเกี่ยวกับ ปาเลสไตน มาตุภูมิของพระเยซูเจา สามารถนําความรูมาใชในการตอบ 
คําถามตางๆ ไดเปนอยางดี นอกจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนแลว นักเรียนสามารถตอบ 
คําถาม ที่ครูนํามาใชเพ่ือสรุปบทเรียนหลังจากที่เรียนบทเรียนสําเร็จรูปไดถูกตอง และจากการ
เรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูปน้ียังพบวา ทําใหนักเรียนสนใจและมีความกระตือรือรนที่จะใฝหา
ความรูมากขึ้น สอดคลองกับ สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2542 : ไม
ปรากฏเลขหนา) กลาววา การจัดการเรียนการสอนในยุคปฏิรูปกระบวนการเรียนรู จุดหมาย
สําคัญเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิด วิธีการในการจัดการเรียนรู ใหผูเรียนไดพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ เรียนรูดวยตนเองอยางหลากหลาย สนุกสนาน ทาทาย และมีความมั่นใจ ซึ่งเปน
การปรับเปลี่ยนจากการเรียนการสอนแบบเดิมที่ครูเปนผูสอน ใหผูเรียนทองจํา และเรียนอยาง 
เฉื่อยชา ไมสามารถทําใหผูเรียนมีลักษณะที่เหมาะสม ที่จะอยูในสังคมได จําเปนตองเปลี่ยน
แนวคิด วิธีการในการจัดการเรียนรู ใหผูเรียนไดเรียนรูเองอยางมีความสุข เพ่ือใหเกิด 
คุณลักษณะที่เหมาะสม สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข นอกจากนี้ การจัดใหนักเรียน
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เรียนเปนกลุมที่คละระดับความสามารถ ทําใหนักเรียนไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดสาระ
ความรู และอธิบายการเรียนรูซึ่งกันและกัน ซึ่งถือไดวาเปนการฝกการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
นักเรียนที่มีความสามารถสูง ไดชวยเหลือเพ่ือนในกลุม ที่มีความสามารถปานกลางและต่ํา เปน
การสงเสริมใหบรรยากาศในการเรียนเปนกันเอง ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ศิริชัย  
จิรจีรังชัย (2545 : 114) ที่พบวา การทํากิจกรรมเปนกลุม ทําใหนกัเรียนมีปฏิสัมพันธกัน ได
แสดงความคิดเห็น รูจักการทํางานรวมกันเปนหมูคณะ นักเรียนมีโอกาสไดชวยเหลือกันและกัน 
และ สมยศ นาวีการ (2523 : 234, อางถึงใน ชัยญา วงศสกุล 2542 : 86) ที่วา การเรียนรวมกัน
เปนกลุม โดยสมาชิกมีการการสนับสนุนใหบุคคลในกลุมประสบความสําเร็จในเปาหมาย 
เดียวกัน ทําใหกลุมมีพลังสูงมาก และที่สําคัญยิ่งบทเรียนสําเร็จรูปที่เรียนเปนกลุมคละความ
สามารถนั้น ชวยใหนักเรียนที่มีความสามารถสูง ไดชวยเหลือเพ่ือนในกลุมที่มีระดับความ
สามารถปานกลางและต่ํา ดวยการถายทอดความรู และแลกเปลี่ยนซ่ึงกันและกันซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของเดวิดสัน (Devidson 1974 : 101-106, อางถึงใน ชัยญา วงศสกุล 2542 : 86) ที่
วา หากผูเรียนคนใดสามารถถายทอดสิ่งที่ไดเรียนรูใหเพ่ือนๆ ฟง โดยใชภาษาของตนเองแลว 
ผูเรียนจะเขาใจไดอยางแจมแจงในความรูทั้งหมด

4. ผลการประเมินและปรับปรุงแกไขบทเรียนสําเร็จรูป พบวา นักเรียนมีความรู
เรื่อง ปาเลสไตน มาตุภูมิของพระเยซูเจา สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 กอนเรียนและหลัง
เรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว คือ หลังการเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูปมีคะแนนสูงกวากอนเรียนดวย 
บทเรียนสําเร็จรูป ผลการศึกษาคนควานี้สอดคลองกับงานวิจัยของ สมนึก มูลสวุรรณ (2542 :
77) ที่พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป เรื่องประชากรศึกษา กลุม
สรางเสริมประสบการณชีวิต ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และงานวิจัยของ ชัยญา วงศสกุล (2542 : 83) อําภาพันธุ ธานินทรธราธร 
(2542 : 80) และ สุมิตรา ฉันทานุรักษ (2543 : 76) ที่พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใช 
บทเรียนสําเร็จรูป กับนักเรียนที่ไดรับการสอนตามแนวคูมือครู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยบทเรียน
สําเร็จรูปมีคะแนนผลสัมฤทธิ์สูงกวานักเรียนที่เรียนโดยตามแนวคูมือครู ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ 
บทเรียนสําเร็จรูปผานการทดสอบหาประสิทธิภาพ และมีการปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลกอนการนําไปใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 นอกจากนี้การสอนโดยใช 
บทเรียนสําเร็จรูป เปนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ นักเรียนมีโอกาสทํากิจกรรมตางๆ ดวย
ตนเองโดยการกระทํากิจกรรมซ้ําๆ ทําใหเกิดการเรียนรูที่ดีได ซึ่งสอดคลองกับคูมือประกอบ
การเรียนของ ชัยยงค พรหมวงศ (2520 : 1) ที่กลาววา บทเรียนสําเร็จรูป คือ บทเรียนที่สราง
ขึ้นเพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนดวยตนเอง ตามความสามารถ โดยแบงเน้ือหาออกเปนสวนยอย
จากงายไปหายากในแตละขั้นจะมีการใหนักเรียนตอบคําถามและตรวจคําตอบดูไดดวยตนเองวา
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ผิดหรือถูก เม่ือเรียนจบบทเรียนนักเรียนจะไดความรูตรงตามจุดประสงคที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจ 
เน่ืองมาจาก บทเรียนสําเร็จรูป มีการจัดลําดับกรอบเนื้อหา ซึ่งเรียงลําดับจากงายไปหายาก  
ชัดเจน และเขาใจงาย จากความรูเบื้องตน ไปสูความรูใหมที่ซับซอน ในแตละกรอบของบทเรียน
สําเร็จรูป จะมีคําอธิบาย เน้ือหา มีคําถามใหนกัเรียนตอบ เม่ือนักเรียนไดเรียนรูตามเนื้อหาใน
แตละหนวยแลว นักเรียนสามารถตรวจสอบความเขาใจจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียน และ
จากการทําแบบทดสอบหลังเรียน ในแตละหนวย ซึ่งในแตละหนวยจะมีเฉลยคําตอบอยูดานหลัง 
นักเรียนสามารถตรวจคําตอบจากเฉลยไดทันที และสามารถแกไขความเขาใจผิดของตนเองได
ทันที ทําใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรนสนใจที่จะเรียนมากขึ้น สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป

     ผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียน     หลังเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูปของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 2   โรงเรียนนักบุญเปโตร   อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
พบวา นักเรียนมีความเห็นวาบทเรียนสําเร็จรูป มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เม่ือเทียบกับ
เกณฑระดับความคิดเห็นของเบสท   (Best 1986 : 182)      และจากการประเมินความคิดเห็น
ของนักเรียนยังพบวา บทเรียนสําเร็จรูปชวยใหนักเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับปาเลสไตน มาตุภูมิ
ของพระเยซูเจามากเปนลําดับที่หน่ึงทั้งน้ีอาจเปนเพราะวากอนใชบทเรียนสําเร็จรูป ผูวิจัยได 
ชี้แจงถึงหลักการ เหตุผล และประโยชนที่ไดรับหลังจากการเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป และ 
บทเรียนสําเร็จรูปที่พัฒนาขึ้นน้ี เรียงลําดับความรูจากงาย ไปหายาก มีการกําหนดจุดประสงค
การเรียนใหนักเรียนทราบ ทําใหใหนักเรียนไดเรียนรูตามเนื้อหา และจุดประสงคที่กําหนดไว
อยางครบถวน มีความแปลกใหมสําหรับนักเรียน กระตุนความสนใจใหอยากเรียนรู และสามารถ
เรียนรูไดดวยตนเอง มีการจัดแบบฝกหัด และแบบทดสอบไวในแตละหนวยการเรียน ซึ่ง 
นักเรียนสามารถตรวจคําตอบไดดวยตนเอง เปนการชวยใหทราบผลการเรียนของตนเอง เปน
การเสริมแรงอยางหนึ่ง ชวยใหนักเรียนกระตือรือรนอยากเรียนมากขึ้น (สมพร โตนวล 2537 : 
67) และสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น จนทําใหนักเรียนเกิดความรูสึกภาคภูมิใจในผล
งาน ตลอดจนเกิดความรูสึกที่ดีตอวิชาที่เรียน ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎี การเรียนรูของ ธอรนไดค 
(Eward L.Thorndike, อางถึงใน กมลรัตน หลาสุวงษ 2528 : 181) ที่กลาววา “เม่ืออินทรียมี
ความพรอม หรือความรูสึกที่ดีตอการเรียนรู จะทําใหเปนหนทางไปสูการเรียนรูไดในที่สุด” และ
สอดคลองกับงานวิจัยของอัจฉรา ศิริอาชารุงโรจน (2542 : 88) ไดทําการวิจัยเรื่อง การสราง 
บทเรียนสําเร็จรูป ทักษะการอานประกอบวิชาภาษาอังกฤษรอบรู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดสังเวช พบวา นักเรียนสวนใหญมีความเห็นวาบทเรียน และแบบฝกหัด
มีความนาสนใจ นกัเรียนพอใจกับการเรียนรูดวยตนเอง เน้ือหาของบทเรียนชัดเจนและเขาใจ
งาย หลังจากไดเรียนบทเรียนแลวนักเรียนรูถึง ความจําเปนในการฝกฝนทักษะการอานอยาง
จริงจัง  พรรณี ชูทัย (2528 : 168) สรุปวา การใหนักเรียนไดทราบผลการทํางานของตน คือ 
การเฉลยคําตอบใหทราบอยางรวดเร็วเปนการสรางความพอใจแกนักเรียน ทําใหนักเรียนทราบ
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ผลความกาวหนาของตนเอง จึงมีความกระตือรือรนที่จะเรียนรูตอไป ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ของ สุรพล พยอมแยม (2541 : 177) ที่กลาววา นวัตกรรมสรางขึ้นโดยอาศัยหลักจิตวิทยาจึง 
สงเสริมใหเกิดแรงจูงใจ ความสนใจ และความประทับใจในเนื้อหาวิชา

การปรับปรุงและแกไขบทเรียนสําเร็จรูป ไดมีการปรับปรุงเนื้อหาใหนาสนใจ ใช
ภาษาที่เหมาะสมและอานแลวเขาใจงาย ซึ่งสอดคลองกับ นุดี รุงสวาง (2543 : บทคัดยอ) ศึกษา
เร่ืองการพัฒนาคูมือการสรางหลักสูตรระดับโรงเรียน สําหรับครูประถมศึกษา พบวา คูมือมี 
คุณภาพ คือ อานแลวเขาใจงาย มีความชัดเจน เน้ือหาถูกตอง และครูสามารถปฏิบัติตามคูมือ
ได ทั้งน้ีในการปรับปรุงแกไขบทเรียนสําเร็จรูป ผูวิจัยไดจัดทํารูปเลม และออกแบบปกบทเรียน
สําเร็จรูปใหสวยงามยิ่งขึ้น รวมทั้งปรับปรุงรูปภาพประกอบ ใหมีความเหมาะสมกับเนื้อหา การ
พิมพใหชัดเจน ตัวสะกดถูกตอง ทั้งน้ีเพ่ือใหบทเรียนสําเร็จรูปที่ไดรับการปรับปรุงมีความ
สมบูรณ และมีประสิทธิภาพในการนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด

ขอเสนอแนะ

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่อาจเปนประโยชนตอการจัดการเรียนการสอน 
และการศึกษาในครั้งตอไป ประกอบดวย ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช และ 
ขอเสนอแนะ สําหรับการวิจัยครั้งตอไป ดังนี้

ขอเสนอแนะในการนําบทเรียนสําเร็จรูปไปใช

1. นักเรียนยังไมคุนเคยกับการเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป ไมเขาใจกระบวนการ 
ดังนั้นผูสอนตองใชเวลาอธิบาย ในการเรียนบทเรียนสําเร็จรูป หนวยที่ 1 ทําใหการทดลอง 
บทเรียนสําเร็จรูป หนวยที่ 1 ใชเวลามากกวาที่กําหนด แตเม่ือนักเรียนเขาใจแลว หนวยที่ 2 
หนวยที่ 3 นักเรียนสามารถเรียนบทเรียนสําเร็จรูปไดรวดเร็วขึ้น ดังนั้นผูวิจัยจึงควรกําหนดเวลา
เพ่ิมเติม เพ่ือทําความเขาใจ แกนักเรียนถึงวิธีการเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูปดวย

2. จากผลการวิจัยพบวา การเรียนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป ติดตอกันหลายๆ ครั้ง 
จะทําใหนักเรียนมีความสนใจในบทเรียนลดนอยลง ดังนั้น ผูสอนควรใชสื่อประสม ประกอบการ
เรียนการสอน เชน หนังสือพระคัมภีร การแสดงบทบาทสมมติ หรือสถานการณจําลอง ควบคูไป
กับการใชบทเรียนสําเร็จรูป เพ่ือใหนักเรียนมีความสนุกสนาน เราความสนใจ ซึ่งจะสงผลใหการ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3. ผลจากการวิจัย พบวา จากการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ 
บทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง ปาเลสไตน มาตุภูมิของพระเยซูเจา ชวยใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการ
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ปฏิบัติศาสนกิจ อยูในอันดับสุดทาย ดังนั้น ครูผูสอนจึงควรสอดแทรกกิจกรรมเสริมสรางความ
เชื่อและความศรัทธา ในกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือชวยใหนักเรียนไดเปนคริสตชนที่ดีขึ้น
พรอมทั้งเพ่ิมพูนความเชื่อตามแบบของคริสตชน และมีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติศาสนกิจ

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

1. จากผลการวิจัย พบวา การเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป ทําใหผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนสูงขึ้น ดังนั้น โรงเรียน หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับการสอนคริสตศาสนธรรม ควรมี
การสงเสริมและเผยแพรความรูเกี่ยวกับการสรางบทเรียนสําเร็จรูปใหครูสอนคริสตศาสนา เพ่ือ
เปนแนวทางในการสรางบทเรียนสําเร็จรูป วิชา คริสตศาสนา ในเนื้อหาอ่ืนๆ เชน ความรู 
พ้ืนฐานเกี่ยวกับพระคัมภีร ชีวประวัติของพระเยซูเจา และ ปพิธีกรรม เปนตน

2. จากผลการวิจัย พบวา บทเรียนสําเร็จรูป ทําใหนักเรียนสามารถเรียนรูดวยตน
เองตามศักยภาพ ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น โรงเรียนควรสงเสริมใหครูมี
การสรางบทเรียนสําเร็จรูป ในรายวิชาอ่ืนๆ เชน พระพุทธศาสนา ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย 
เปนตน โดยยึดกระบวนการวิจัยและพัฒนา เพ่ือนําไปปรับใชในการพัฒนาการเรียนการสอน

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป

จากการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งตอไป ดังนี้
1. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีสอน วิชา คริสตศาสนา โดยใชสื่อใน

ลักษณะอื่นๆ เชน บทเรียนคอมพิวเตอร ชุดการสอน ชุดการเรียนรู เปนตน
2. ควรมีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางการใชบทเรียนสําเร็จรูป 

กับวิธีสอนแบบอ่ืนๆ เชน การเรียนโดยใชชุดการสอน การสอนโดยใชวีดีทัศนประกอบ การเรียน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอร เปนตน

3. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลใหนักเรียนมีเจตคติที่ดี ตอการเรียนการ
สอน วิชาคริสตศาสนา และตอการปฏิบัติศาสนกิจของคริสตชน เชน ปจจัยดานผูสอน ปจจัย
ดานการเรียนการสอน และปจจัยดานบรรยากาศ เปนตน
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มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการประถมศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 2541.

ฉัตรสุมาลย   กบิลสิงห.  ความรูพื้นฐานทางศาสนา. กรุงเทพ ฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร, 2537.

ชม    ภาคภูมิ. เทคโนโลยีการสอนและการศึกษา. พิมพครั้งที่  2. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร, 2534.

ชัยญา  วงศสกุล. “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา  ส 053 สังคมศึกษา เรื่อง
ภูมิศาสตรทางกายภาพ  ของประเทศไทย  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5
ที่ไดรับการสอนโดย บทเรียนสําเร็จรูปและตามแนวคูมือครู.” วิทยานิพนธปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา หลักสูตรและการนิเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542.
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ชัยยงค  พรหมวงศ. เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช, 2523.

ชัยวงศ  พรหมวงศ และคณะ. เทคโนโลยี และการสื่อสารการศึกษา. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2523.

ไชยยศ เรืองสุวรรณ. หลักการทฤษฎีและเทคโนโลยีและนวกรรมทางการศึกษา. กาฬสินธุ :
ประสานการพิมพ, 2521.

                . เทคโนโลยีทางการศึกษา : ทฤษฎีและการวิจัย. กรุงเทพฯ : โอ เอส พร้ินติ้ง
เฮาส, 2533.

ณัฐศักดิ์   ธีระกุล. “เหตุผลของการใชสื่อประกอบการเรียนการสอน.” วารสารศึกษาศาสตร
14, 1 (กุมภาพันธ – พฤษภาคม 2533 ) : 54-57.

เดโช  สวนานนท. จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2510.
ทองพูล  บุญอ่ึง. ผลงานวิจัยทางวิชาการ  ประเภทบทเรียนสําเร็จรูป ขาราชการครู. 2,1

(ตุลาคม –พฤศจิกายน 2534) : 10-14.
ธีระชัย  ปูรณโชติ. การสรางบทเรียนสําเร็จรูป เสนทางสูอาจารย 3. พิมพครั้งที่ 3.

กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539.
นิคม   ทาแดง. ระบบการสอนแบบโปรแกรม ชุดวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

หนวย 11 –15. กรุงเทพฯ : ฝายการพิมพสํานักเทคโนโลยีทางการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2523.

นุดี  รุงสวาง. “การพัฒนาคูมือการสรางหลักสูตรระดับโรงเรียน สําหรับครูประถมศึกษา.”
วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544.

บุญเกื้อ  ควรหาเวช. นวัตกรรมการศึกษา. พิมพครั้งที่  3. กรุงเทพฯ : เจริญวิทยการพิมพ,
2530.

บุญชม  ศรีสะอาด. พัฒนาหลักสูตรและการสอน. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2528.

บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงศ. การทดสอบแบบอิงเกณฑ : แนวคิดและวิธีการ. กรุงเทพฯ :
ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, 2526.
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บุญปลูก   สิทธิไทย.  “การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสนใจใน
การเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จ
รูปการตูน  กับการสอนของหนวยศึกษานิเทศก.” ปริญญานิพนธการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร, 2534.

ประไพ   เชิงฉลาด.  “บทเรียนโปรแกรมเรื่อง คําวิเศษณ สําหรับระดับประกาศนียบัตร  วิชาชีพ
การศึกษา.” วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา การสอนภาษา
ไทยบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2531.

ประหยัด  จิรวรพงศ. หลักการและทฤษฎีทางการศึกษา. พิษณุโลก : โรงพิมพอมรการพิมพ,
ม.ป.ป.

ปรัชญา   ใจสะอาด.  บทเรียนสําเร็จรูปและเครื่องชวยสอน. กรุงเทพฯ :หัตถโกศลการพิมพ,
2522.

ปรีดี ฉิมแฉง. การทดลองเปรียบเทียบการสอนวิชาคณิตศาสตรเรื่อง ตรรกศาสตรสัญลักษณ
เบื้องตนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชบทเรียนโปรแกรมกับการสอนปกติ.”
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรโรฒ ประสานมิตร, 2518.

เปรื่อง กุมุท. เทคนิคการเขียนบทเรียนโปรแกรม. กรุงเทพฯ : ภาควิชาเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2519.

                .  คูมือการเขียนบทเรียนโปรแกรมเชิงเสน. กรุงเทพฯ : ภาควิชาเทคโนโลยีการ
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2527.

ฝายการศึกษา  อัครสังฆณฑลกรุงเทพฯ. เอกสารสรุปการสัมมนาผูบริหารประจําป.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพอัสสัมชัญ, 2536.

พรรณี   ชูทัย. จิตวิทยาการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ : วราวุฒิการพิมพ, 2536.
พรสวรรค   ชื่นมณี. ”บทเรียนสําเร็จรูปเร่ืองสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ  กลุมสรางเสริมประสบ

การณชีวิต  ชั้นประถมศึกษาปที่  2.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การประถมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2537.

พวงรัตน  ทวีรัตน.  วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร. พิมพครั้งที่  6.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540.

เพ็ญศรี  สรอยเพชร. ชุดการเรียนการสอน. นครปฐม : คณะครุศาสตร สถาบันราชภัฏ
นครปฐม, 2542.

ไพโรจน   เบาใจ. คูมือการเขียนบทเรียนโปรแกรม. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
               ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2520.
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ภัลลภ  อินทรมาตร. “การพัฒนาชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การขนสง และการสื่อสาร.”
วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543.

ภิญโญ  สาธร. หลักการบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช, 2526.
มยุรา   เพ็ชรัตน. “การสรางบทเรียนสําเร็จรูปการตูนเร่ือง ตาลโตนด  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยม

ศึกษาปที่  2.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2535.

มาเรียม  นิลพันธุ.  “เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 464 460 การศึกษางานวิจัยทางหลักสูตร
และการนิเทศ.” คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540. (อัดสําเนา)

เมธี   ฟาลี. “บทเรียนสําเร็จรูปประกอบภาพการตูน  เร่ือง จักรวาลและอวกาศ กลุมสรางเสริม
ประสบการณชีวิต  ชั้นประถมศึกษาปที่  3.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการประถมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2539.

รุง  แกวแดง. ปฏิวัติการศึกษาไทย. พิมพครั้งที่  8. กรุงเทพฯ : โรงพิมพมติชน, 2543.
เรือง อาภรณรัตน. เร่ืองนาทึ่งของพระเยซูเจา. พิมพครั้งที่ 4.กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
               ดอนบอสโก, 2543.
ลออ  การุณยวณิช. วิธีสอนทั่วไป. กรุงเทพฯ : โรงพิมพรุงเรืองธรรม, 2527.
ลัดดา ศุขปรีดี. เทคโนโลยีการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพพิฆเนศ, 2532.
วารินทร  รัศมีพรหม. สื่อการสอนเทคโนโลยีทางการศึกษาและการสอนรวมสมัย.

กรุงเทพฯ :    โรงพิมพชวนพิมพ , 2531
วิทยา   คูวิรัตน.  “การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนคาทอลิก

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ.” วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการ
ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539

วิวัฒน  แพรสิริ.  “วิวัฒนาการ และอนาคตของการศึกษาคาทอลิกกับการพัฒนาสังคมไทย.”
วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2543.

ศิริชัย  จิรจีรังชัย. “การพัฒนาชุดการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ว203 เร่ือง อาหารสําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2.” วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545.

สภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย. รายงานการศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย.
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2533.

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย. ทิศทางงานอภิบาลคริสศักราช 2000. กรุงเทพฯ
: S.M.C. CORNER Co. Ltd, 2000.
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สมนึก สุวรรณมูล. “การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปประกอบภาพการตูน เรื่อง ประชากรศึกษา
กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต  ชั้นประถมศึกษาปที่ 5.”  วิทยานิพนธปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการประถมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 2542.

สมพร   โตนวล. “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรับผิดชอบตอหนาที่การงาน  ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  ที่เรียนวิชาสังคมศึกษา  ดวยการสอนแบบPST.”
ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร, 2537.

สมพร  ยิ้มสกุล. “การทดลองใชบทเรียนสําเร็จรูปในการสอนวิชาภาษาไทย 032 ชั้น ม.5.”
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขา มัธยมศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2534.

สมพร ทัศนภูธร. “การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป แบบเสนตรง กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต
เรื่อง ความรอน และแสงสวาง ชั้นประถมศึกษาปที่ 3.” วิทยานิพนธปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการประถมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 2542.

สัทธา  สืบดา. “การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง โจทยปญหาคณิตศาสตรโดยใชขอมูลทองถิ่น
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1. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเก่ียวกับการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป
2. แบบสัมภาษณความคิดเห็นของครูสอนคริสตศาสนาเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียน

สําเร็จรูป
3. แบบสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานบทเรียนสําเร็จรูป
4. แบบสัมภาษณความคิดเห็นนักเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป
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แบบสอบถามความคิดเห็น
(สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2)

เร่ือง ขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปเรื่อง   ปาเลสไตนมาตุภูมิของพระเยซูเจา
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2

คําชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาบทเรียน

สําเร็จรูป เรื่อง  ปาเลสไตน มาตุภูมิของพระเยซูเจา  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  
ดังนั้นผูวิจัยจึงขอใหนักเรียนตอบคําถามตามความคิดเห็นของนักเรียน   โดยแบบสอบถามแบง
เปน  3  ตอนดังนี้

ตอนที่  1 ขอมูลทั่วไปของนักเรียนจํานวน       4 ขอ
ตอนที่  2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นในการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป

เรื่อง  ปาเลสไตน มาตุภูมิของพระเยซูเจา   จํานวน   3  ขอ
ตอนที่  3 ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ  เพ่ิมเติม    จํานวน     1  ขอ

นางสาวกมลา    สุริยพงศประไพ
นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที่  1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดใสเครื่องหมาย  ลงใน   ตามความเปนจริง

1. เพศ ชาย หญิง

2. อายุ นอยกวา  12  ป   12  - 14  ป
15 – 16   ป       มากกวา  16  ป

3. ศาสนาของบิดา คาทอลิก พุทธ
อิสลาม             อ่ืนๆ                         

4. ศาสนาของมารดา         คาทอลิก           พุทธ
อิสลาม             อ่ืนๆ                         

ตอนที่   2 ความคิดเห็นในการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป
คําชี้แจง โปรดตอบคําถามตอไปน้ี

1. นักเรียนเคยเรียน ดวยบทเรียนสําเร็จรูปหรือไม
เคย       วิชา                                        

 ไมเคย
2. นักเรียนคิดวาบทเรียนสําเร็จรูปที่นาสนใจ ควรมีรูปแบบอยางไรบาง

                                                                                                  
                                                                                                  
                                                                                                  

3. นักเรียนคิดวาควรนําบทเรียนสําเร็จรูป ไปใชกิจกรรมการเรียนการสอนอยางไร
และควรมีการประเมินผลอยางไร
                                                                                                  
                                                                                                  

ตอนที่  3  ขอเสนอแนะอื่น ๆ
                                                                                                  
                                                                                                  
                                                                                                  

ขอขอบคุณในความรวมมือ
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แบบสัมภาษณความคิดเห็น
(สําหรับครูสอน วิชาคริสตศาสนา)

เร่ือง ขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง ปาเลสไตน มาตุภูมิของพระเยซูเจา
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2

คําชี้แจง
แบบสัมภาษณฉบับน้ี เปนแบบสัมภาษณเกี่ยวกับความความคิดเห็นในการพัฒนา 
บทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง ปาเลสไตนมาตุภูมิของพระเยซูเจา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 2 ผูวิจัยจึงขอความอนุเคราะหจากทาน โปรดตอบตามความคิดเห็นของแบบ
สัมภาษณนี้แบงออกเปน  3  ตอน  จํานวน  10  ขอ ดังตอไปน้ีคือ

ตอนที่  1 สถานภาพ และขอมูลทั่วไป จํานวน   6   ขอ
ตอนที่  2      ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง

ปาเลสไตนมาตุภูมิของพระเยซูเจา สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน  3  ขอ

ตอนที่  3 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ   เพิ่มเติม  จํานวน  1  ขอ

นางสาวกมลา    สุริยพงศประไพ
นักศึกษาปริญญาโท    สาขาหลักสูตรและการนิเทศ

บัณฑิตวิทยาลัย    มหาวิทยาลัยศิลปากร

หมายเหตุ บทเรียนสําเร็จรูป  คือ  สื่อการสอนที่สรางขึ้นเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูดวย
ตนเอง   โดยเรียงลําดับเนื้อหา  แตละกรอบ จากงายไปหายาก  จะมีการนําเสนอเนื้อหา  และ
คําถามตอเน่ืองกันไป   เม่ือผูเรียนทําแตละกรอบเสร็จแลว  ก็สามารถตรวจคําตอบไดทันที
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เร่ือง  การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง ปาเลสไตนมาตุภูมิของพระเยซูเจา
        สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2

ชื่อผูใหสัมภาษณ                                                   สอนวิชาคริสตศาสนาชั้น                
โรงเรียน                                                                                                                         
วันที่สัมภาษณ                                                                                                                 

ตอนที่  1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณ   จํานวน  6   ขอ
1. เพศ                                         
2. อาย ุ                                        ป
3. ระดับการศึกษา                                                                                         
4. วุฒิการศึกษาทางดานศาสนา                                                                      
   จากสถาบัน                                                                                              
5. ประสบการณในการสอน             ป
6. ประสบการณในการสอนวิชาคริสตศาสนา            ป

ตอนที่  2 ความคิดเห็นในการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปเรื่อง  ปาเลสไตน  มาตุภูมิของ
พระเยซูเจา  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2

               1. ทานเคยจัดการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปหรือไม
      เคย         วิชา                                          

ไมเคย เพราะ                                                                               

2. ทานคิดวา บทเรียนสําเร็จรูปจะชวยแกปญหาการจัดการเรียนการสอน
                    วิชาคริสตศาสนา  ไดหรือไม   อยางไร
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3. ทานคิดวาบทเรียนสําเร็จรูปที่ดี  ควรมีรูปแบบอยางไร  และควรมีการ
    ประเมินผล อยางไร

                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              

ตอนที่  3 ขอเสนอแนะอ่ืน  ๆ   เพิ่มเติม
                                                                                                                    
                                                                                                                    
                                                                                                                    
                                                                                                                    

ขอขอบพระคุณในความรวมมือ
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แบบสัมภาษณความคิดเห็น
(สําหรับผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับบทเรียนสําเร็จรูป )

เร่ือง ขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป  เรื่อง ปาเลสไตน มาตุภูมิของพระเยซูเจา                     
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2

คําชี้แจง
แบบสัมภาษณฉบับน้ี เปนแบบสัมภาษณเกี่ยวกับความความคิดเห็นในการพัฒนา 
บทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง ปาเลสไตนมาตุภูมิของพระเยซูเจา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 2  ผูวิจัยจึงขอความอนุเคราะหจากทาน โปรดตอบตามความคิดเห็นของทาน 
แบบสัมภาษณนี้แบงออกเปน  3  ตอน  จํานวน  9  ขอ  ดังตอไปน้ีคือ

ตอนที่  1 สถานภาพ และขอมูลทั่วไป จํานวน   4   ขอ
ตอนที่  2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป

เรื่อง ปาเลสไตนมาตุภูมิของพระเยซูเจา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยม
                                         ศึกษาปที่  2   จํานวน  4  ขอ

ตอนที่  3 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ิมเติม  จํานวน  1  ขอ

นางสาวกมลา    สุริยพงศประไพ
นักศึกษาปริญญาโท    สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ

        บัณฑิตวิทยาลัย    มหาวิทยาลัยศิลปากร
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เร่ือง ขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง ปาเลสไตนมาตุภูมิของพระเยซูเจา
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2

ชื่อผูใหสัมภาษณ                                                        ตําแหนง                                       
สถานที่ทํางาน                                                                                                               
วันที่ใหสัมภาษณ                                                                                                           

ตอนที่  1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณ   จํานวน   4   ขอ
1. เพศ                                         
2. อาย ุ                                        ป
3. ระดับการศึกษา                                                                                        
4. ประสบการณในการสอน             ป

ตอนที่  2 ความคิดเห็นในการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปเรื่อง  ปาเลสไตน
          มาตุภูมิของพระเยซูเจา  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2

               1. ทานเคยจัดการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปวิชาใด
                                                                                                                                   

2. ทานคิดวา   บทเรียนสําเร็จรูปที่ดีควรมีลักษณะอยางไร
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              

3. องคประกอบของบทเรียนสําเร็จรูป  ควรมีอะไรบาง
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4. ทานคิดวาบทเรียนสําเร็จรูป  ควรนําไปใชกับนักเรียนอยางไร  และควร
                    ประเมินผล  อยางไร

                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              

ตอนที่  3 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ   เพิ่มเติม
                                                                                                                    
                                                                                                                    
                                                                                                                    
                                                                                                                    

ขอขอบคุณในความรวมมือ
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน
หลังเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป  เรื่อง ปาเลสไตนมาตุภูมิของพระเยซูเจา

คําชี้แจง จงประเมินขอความตอไปน้ีตามความเปนจริง  โดยทําเครื่องหมาย ลงในชองดาน
ขวามือ   โดยมีคาระดับ  ดังนี้

เห็นดวยมากที่สุด =  5   เห็นดวยมาก    = 4     เห็นดวยปานกลาง   =   3
          เห็นดวย            = 2  เห็นดวยนอยที่สุด = 1

ขอท่ี ขอความ เห็นดวย
มากที่สุด

เห็นดวย
มาก

เห็นดวย
ปานกลาง

เห็น
ดวย

เห็นดวย
นอยที่สุด

1 บทเรียนสําเร็จรูปชวยใหนักเรียนไดเรียนรู
เกี่ยวกับปาเลสไตนมาตุภูมิของพระเยซูเจา

2 บทเรียนสําเร็จรูปชวยเขาใจเนื้อหาของ
บทเรียนมากขึ้น

3 บทเรียนสําเร็จรูป ชวยใหนักเรียนสามารถ
เรียนรูไดดวยตนเอง

4 เน้ือหาของบทเรียนสําเร็จรูปชัดเจน และ
เขาใจงาย

5 แบบฝกหัดในแตละตอนมีความเหมาะสม

6 บทเรียนชวยใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการ
ปฏิบัติศาสนกิจ

7 การเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูปเปนวิธีการ
เรียนที่นาสนใจ

8 บทเรียนสําเร็จรูปชวยใหนักเรียนมีความ
สนุกสนานกับการเรียนรู

9 บทเรียนสําเร็จรูปเปดโอกาสใหนักเรียนมี
อิสระในการเรียนรู

10 บทเรียนสําเร็จรูปสรางแรงจูงใจในการ
เรียนรู

ขอขอบคุณในความรวมมือ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก ข

1. คาความยากงายและคาอํานาจจําแนก แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและ
หลังเรียน

2. คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน
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การหาคาความยากงายและอํานาจจําแนกของแบบทดสอบกอนและหลังเรียน
ดวยบทเรียนสําเร็จรูป

เมื่อนําแบบทดสอบที่สรางขึ้นทั้งสองฉบับ  คือ แบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนไป
ทดสอบกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน  38  คนแลวนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาคาความยากงาย
( p ) อยูระหวาง 0.2 –0.8 และคาอํานาจจําแนก ( r ) ตั้งแต 0.2 ขึ้นไป เปนรายขอไดดังน้ี

ตารางที่  16 คาความยากงาย ( p ) และคาอํานาจจําแนก ( r )  ของคะแนนแบบทดสอบกอนเรียน
              และหลังเรียน

แบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน
ขอท่ี p r ขอท่ี p r

1 0.47 0.53 1 0.50 0.47
2 0.37 0.53 2 0.53 0.21
3 0.42 0.42 3 0.47 0.16
4 0.45 0.26 4 0.68 0.21
5 0.47 0.63 5 0.31 0.21
6 0.53 0.63 6 0.42 0.21
7 0.68 0.73 7 0.39 0.42
8 0.39 0.58 8 0.58 0.73
9 0.37 0.53 9 0.45 0.26
10 0.47 0.21 10 0.42 0.53
11 0.68 0.21 11 0.39 0.37
12 0.61 0.68 12 0.42 0.21
13 0.55 0.58 13 0.42 0.21
14 0.71 0.68 14 0.47 0.21
15 0.39 0.26 15 0.55 0.68
16 0.26 0.32 16 0.61 0.68
17 0.42 0.21 17 0.63 0.32
18 0.24 0.26 18 0.47 0.32
19 0.39 0.58 19 0.55 0.47
20 0.21 0.21 20 0.63 0.63
21 0.47 0.58 21 0.47 0.42
22 0.47 0.47 22 0.45 0.37
23 0.45 0.47 23 0.42 0.42
24 0.42 0.53 24 0.39 0.59
25 0.37 0.21 25 0.53 0.42
26 0.68 0.32 26 0.42 0.21
27 0.71 0.68 27 0.53 0.53
28 0.50 0.68 28 0.31 0.21
29 0.53 0.42 29 0.68 0.74
30 0.55 0.68 30 0.55 0.79
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ตารางที่  17 ผลการหาคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับของ   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  (กอนและหลังเรียน) เรื่อง ปาเลสไตน มาตุภูมิของพระเยซูเจา  สําหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาปที่  2

คนท่ี X Y XY X2 Y2

1 19 22 418 361 484
2 15 17 255 225 289
3 15 14 210 225 196
4 19 21 399 361 441
5 23 22 506 529 484
6 20 23 460 400 529
7 18 24 432 324 576
8 21 23 483 441 529
9 17 23 391 289 529
10 21 20 420 441 400
11 23 26 598 529 676
12 25 27 675 625 729
13 21 26 546 441 676
14 12 13 156 144 169
15 19 20 380 361 400
16 14 17 238 196 289
17 22 23 506 484 529
18 19 22 418 361 484
19 23 26 598 529 676
20 22 25 550 484 625
21 17 22 374 289 484
22 21 20 420 441 400
23 24 26 624 576 676
24 21 22 462 441 484
25 21 24 504 441 576
26 16 18 288 268 324
27 25 23 575 625 529
28 23 25 575 529 625
29 21 23 483 441 529
30 24 24 576 576 576

N = 30 ∑X = 601 ∑Y =  661 ∑XY = 13520 ∑X2 = 12365 ∑Y2 = 14913
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แทนคาสูตร

rtt =                N ∑ XY   - ∑ X ∑ Y                  

     [N∑ X2   -  (∑X) 2]  [N∑ Y2 (∑Y) 2]

=           (30 x 13520)  - (601 X 661)               

       [30X 12365] – [601]2  [ 30X 14913) – ( 661)
 

=            8339              

             (9749 X 10469)
=             8339             

     102,062,281
=     8339     

10,102.587
rtt = 0.83

จากผลการคํานวณ
แสดงใหเห็นวาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (กอนและหลังเรียน)   เรื่อง       

ปาเลสไตนมาตุภูมิของพระเยซูเจา  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ทั้ง 2 ฉบับ มีคาความ
เชื่อม่ัน 0.83

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก ค

1. คาประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูปจากการทดลองแบบรายบุคคล
(Individual Try out)

2. คาประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูปจากการทดลองแบบกลุมเล็ก
(Small Group Try out)

3.   คาประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูปจากการทดลองภาคสนาม (Field Try out)
4.    คะแนนของนักเรียนจากการทําแบบทดสอบระหวางเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป
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ตารางที่  18 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูปเปนรายบุคคล

คะแนนแบบทดสอบระหวางเรียน รวม คะแนน
คนที่ หนวยที่ 1

10 คะแนน
หนวยที่ 2
5 คะแนน

หนวยที่ 3
8 คะแนน

หนวยที่ 4
5 คะแนน

28
คะแนน

หลังเรียน
30 คะแนน

1 8 5 8 5 26 24
2 6 4 6 4 20 18
3 5 3 1 2 11 16

รวม 57 58

E1 = 67.86 / E2  = 64.44

ตารางที่  19 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูปเปนกลุมยอย

คะแนนแบบทดสอบระหวางเรียน รวม คะแนน
คนที่ หนวยที่ 1

10 คะแนน
หนวยที่ 2
5 คะแนน

หนวยที่ 3
8 คะแนน

หนวยที่ 4
5 คะแนน

28
คะแนน

หลังเรียน
30 คะแนน

1 10 5 6 5 26 28
2 10 5 7 5 27 26
3 9 5 7 5 26 26
4 10 4 7 5 26 24
5 9 5 8 5 27 25
6 10 4 6 4 24 25
7 9 5 7 5 26 25
8 9 5 8 4 26 29
9 5 4 6 3 18 23

รวม 226 231

E1 = 89.68 / E2  = 85.56
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ตารางที่  20 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูปแบบภาคสนามกับนักเรียน 30 คน

คะแนนแบบทดสอบระหวางเรียน รวม คะแนน
คนที่ หนวยท่ี 1

10 คะแนน
หนวยท่ี 2
5 คะแนน

หนวยท่ี 3
8 คะแนน

หนวยท่ี 4
5 คะแนน

28
คะแนน

หลังเรียน
30 คะแนน

1 9 5 8 3 25 29
2 10 5 4 4 23 22
3 9 3 6 4 22 27
4 8 4 5 4 21 24
5 10 5 6 5 26 24
6 6 5 8 5 27 23
7 10 5 6 4 25 24
8 8 4 7 4 23 27
9 8 4 5 5 22 25
10 5 4 6 4 19 26
11 10 5 8 5 28 21
12 8 3 6 5 22 21
13 8 5 6 5 24 26
14 8 4 3 5 20 24
15 8 4 7 4 23 22
16 9 5 7 5 26 26
17 8 5 7 5 25 26
18 9 5 5 4 23 22
19 8 5 7 5 25 25
20 9 4 7 4 24 26
21 9 5 6 5 25 25
22 9 5 8 5 27 25
23 10 5 6 5 26 29
24 6 4 6 5 21 24
25 8 5 8 5 26 27
26 9 5 8 4 26 28
27 10 5 8 5 28 25
28 10 5 8 4 27 24
29 9 4 8 5 26 22
30 9 5 8 5 27 22

รวม 732 741
E1 = 87.14 / E2  = 82.33
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ตารางที่  21 คะแนนของแบบทดสอบระหวางเรียน  ดวยบทเรียนสําเร็จรูปเรื่อง ปาเลสไตน
มาตุภูมิของพระเยซูเจา  หนวยที่ 1 – หนวยที่  4

คนที่ หนวยที่  1
10   คะแนน

หนวยที่  2
5  คะแนน

หนวยที่  3
8  คะแนน

หนวยที่  4
5  คะแนน

1 9 5 8 3
2 10 5 4 4
3 9 3 6 4
4 8 4 5 4
5 10 5 6 5
6 9 5 8 5
7 10 5 6 4
8 8 4 7 4
9 8 4 5 5
10 5 4 6 4
11 10 5 8 5
12 8 3 6 5
13 8 5 6 5
14 8 4 3 5
15 8 4 7 4
16 9 5 7 5
17 8 5 7 5
18 9 5 5 4
19 8 5 7 5
20 9 4 7 4
21 9 5 6 5
22 9 5 8 5
23 10 5 6 5
24 6 4 6 5
25 8 5 8 5
26 9 5 8 4
27 10 5 8 5
28 10 5 8 4
29 9 4 8 5
30 9 5 8 5
X 8.67 4.57 6.60 4.56

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก ง

1. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป
2. ตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูปแตละหนวย
3. ตารางแสดงการวิเคราะหคาสถิติที (t-test Dependent)
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ตารางที่  22 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง   ปาเลสไตนมาตุภูมิของพระเยซูเจา
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่  2  กอนเรียนและหลังเรียน

คนท่ี กอนเรียน
30  คะแนน

หลังเรียน
30 คะแนน

D D2

1 13 29 16 259
2 13 22 19 81
3 9 27 18 324
4 8 24 16 259
5 11 24 13 169
6 13 23 10 100
7 9 24 15 225
8 8 27 19 361
9 13 25 12 144
10 6 26 20 400
11 8 21 13 169
12 7 21 14 196
13 11 26 15 225
14 12 24 12 144
15 8 22 14 196
16 16 26 10 100
17 15 26 11 121
18 11 22 11 121
19 8 25 17 289
20 8 26 18 324
21 9 25 16 259
22 18 25 7 49
23 18 29 11 121
24 14 24 10 100
25 11 27 16 259
26 22 28 6 36
27 18 25 7 49
28 18 24 6 36
29 12 22 10 100
30 12 22 10 100
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ตารางที่  23 ตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  2 กอนเรียน
                    และหลังเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป แตละหนวย

กอนเรียน หลังเรียนหนวยที่ คะแนน
เต็ม S.D.

รอยละ
S.D.

รอยละ

1 10 6.7 1.93 67.00 8.67 1.15 86.70
2 5 2.87 1.14 57.40 4.57 0.62 91.40
3 8 3.67 1.72 45.88 6.60 1.33 82.50
4 5 2.76 0.67 55.20 4.56 0.57 90.60

X X
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T-Test Paired   Samples   Statistics
Mean N Std.

Deviation
Std.Error

Mean
Pair   AFTER
1      BEFORE

24.7000
11.9667

30
30

2.2152
4.0042

.4044

.7311

                         Paired   Sam;les   Correlations
N CORRELATION Sig.

Pair 1  AFTER & BEFORE 30 .325 .079

Paired  Samples Test
Paired   Differences

99% Confidence
Interval  of  the

Difference
Mean

Std.
Deviation

Std.Error
Mean

Lower Upper t. Df

Sig.
(2- tailed)

Pair 1 AFTER-BEFORE 12.7333 3.8946 .7111 10.7734 14.6933 17.908 29 .000

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก จ

1. รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย
2.  แบบประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอบทเรียนสําเร็จรูป
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รายนามผูเช่ียวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย

1. ซิสเตอร ดร.ชวาลา  เวชยันต ผูอํานวยการโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
แขวงทุงสีกัน  เขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร

2. เซอรไอรีน ชํานาญธรรม ผูอํานวยการศูนยอบรมคริสตศาสนธรรม
อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม

3. อาจารยอรพิณ ริตจันทร อาจารย 3 ระดับ 8  โรงเรียนสุพรรณภูมิ
อําเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี
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แบบประเมินความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญที่มีตอบทเรียนสําเร็จรูป
เรื่อง    ปาเลสไตน  มาตุภูมิของพระเยซูเจา  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2

คําชี้แจง
โปรดกาเครื่องหมาย   ลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน
ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้คือ

• ใหคะแนนเทากับ +1 เมื่อแนใจวาบทเรียนสําเร็จรูปมีความเหมาะสม
• ใหคะแนนเทากับ  0 เมื่อไมแนใจวาบทเรียนสําเร็จรูปมีความเหมาะสมหรือไม
• ใหคะแนนเทากับ –1 เมื่อแนใจวาบทเรียนสําเร็จรูปไมมีความเหมาะสม

ระดับความคิดเห็นขอความ
+1 0 -1

1. แผนการสอน  มีความเหมาะสม
2. จุดประสงคการเรียนรู

2.1 สอดคลองกับเนื้อหา
2.2 ภาษาที่ใชชัดเจนเขาใจงาย

…………
…………

…………..
………..

………
………

3. เน้ือหา
3.1 เหมาะสมกับระดับชั้น
3.2 มีความยากงายพอเหมาะสม
3.3 นาสนใจ และเปนประโยชนตอนักเรียน

…………
…………
…………

…………
…………
…………

………
……….
……….

4. รูปแบบของบทเรียนสําเร็จรูป
4.1 นาสนใจ สวยงาม  มีคุณภาพ
4.2 มีภาพประกอบ  เหมาะสมกับเนื้อหา

…………
…………

…………
…………

………
………

5. การนําเสนอกิจกรรมการเรียนการสอน
5.1 เราความสนใจของผูเรียน
5.2 สอดคลองเหมาะสมกับเนื้อหา
5.3 กิจกรรมการเรียนการสอนเปนไปตามลําดับขั้นตอนจาก

งายไปหายาก
5.4 ผูเรียนรูไดดวยตนเอง

…………
…………
…………

…………

…………
…………
…………

…………

………
………
……….

……….
6. การประเมินผล

6.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
6.2 จัดไดครอบคลุมเนื้อหา ประกอบดวยบทเรียนสําเร็จรูป

      แบบทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน

………….

…………..

…………..

…………..

………..

………
รวม

ลงชื่อ………………………………..ผูประเมิน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก ฉ

1. แผนการสอน
2. คําแนะนําสําหรับครู
3. แบบทดสอบหลังเรียน
4. แบบทดสอบกอนเรียน
5. บทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง ปาเลสไตน มาตุภูมิของพระเยซูเจา
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แผนการสอน
เร่ือง  ปาเลสไตน  มาตุภูมิของพระเยซูเจา  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2

โดยใชบทเรียนสําเร็จรูป
ใชเวลาเรียน  6  คาบ

สาระสําคัญ
ปาเลสไตน  แบงการปกครองออกเปน  3   แควนใหญๆ  คือ แควนกาลิลี  ยูเดีย และ

สะมาเรีย  ดินแดนพระเยซูเจาทรงเจริญพระชมม และกระทําภารกิจของพระองค ทางดานการ
เมืองในสมัยน้ัน อยูภายใตการปกครองของโรมัน ซึ่งชาวยิวมักตอตานและกอการกบฏเสมอ  
สิ่งที่ชาวยิวไมพอใจก็คือ การที่ตองเสียภาษีใหกับโรมัน   ทางดานศาสนากลุมผูมีบทบาทสําคัญ
ในสมัยพระเยซูเจาคือ ฟาริสี ซัดดูสี และคัมภีราจารย ในสังคมของชาวยิวสมัยพระเยซูเจา แบง
กลุมตามอาชีพและฐานะทางเศรษฐกิจ กลุมของคนปวยและคนพิการถือวาเปนคนบาป

จุดประสงคปลายทาง
สามารถอธิบายถึง  สถานการณทางการเมือง  ศาสนา  และสังคม ของปาเลสไตน ใน

สมัยของพระเยซูเจาได

จุดประสงคนําทาง
1. บอกตําแหนงของเมือง และสถานที่สําคัญที่เกี่ยวของกับพระเยซูเจา ในแผนที่ 

ปาเลสไตนได
2. บอกความสําคัญของเมือง และสถานที่สําคัญที่เกี่ยวของกับพระเยซูเจาได
3. อธิบายถึงทาทีของชาวฮีบรูที่มีตอชาวโรมันได
4. บรรยายอยางสังเขปเกี่ยวกับกลุมบุคคลตางๆ สมัยพระเยซูเจา ฟาริสี คัมภีราจารย              

ซัดดูสี
5. อธิบายถึงสภาพสังคมในสมัยพระเยซูเจา  เชน การแบงชนชั้น และปญหาตางๆ   

ที่มีได

เน้ือหา
1. เมืองและสถานที่สําคัญสมัยพระเยซูเจา
2. สถานการณทางการเมือง
3. สถานการณทางศาสนา
4. สถานการณทางสังคม
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กิจกรรมการเรียนการสอน
ข้ันเตรียม

      1. จัดนักเรียนเปนกลุม   กลุมละ  3  คน คละเด็กเกง  ปานกลาง และเด็กออน
2. ครูบอกวัตถุประสงคของการเรียน  แจกบทเรียนสําเร็จรูป  อธิบายหลักการใช

บทเรียนสําเร็จรูป และแนะนําการเรียนดวยตนเอง
ข้ันนํา
1. ครูสนทนากับนักเรียน เกี่ยวกับเรื่องทั่วๆ ไปของปาเลสไตนมาตุภูมิของพระเยซูเจา

เพ่ือใหนักเรียนไดมีความพรอม  และเราความสนใจ
2. นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนโดยใชแบบทดสอบ   จํานวน  30  ขอ
ข้ันสอน
1. นักเรียนศึกษาจากบทเรียนสําเร็จรูป  ตามขั้นตอนที่กําหนด  หากมีปญหา หรือขอ

สงสัย  สามารถสอบถามสมาชิกในกลุม โดยครูจะเปนผูชวยเหลือ คอยใหคําปรึกษา
ข้ันสรุป
1. ทดสอบความรูหลังเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป  ดวยแบบทดสอบ จํานวน 30 ขอ

สื่อการสอน
1. บทเรียนสําเร็จรูป

          2. พระคัมภีร
          3. รูปภาพ
การประเมินผล

1. สังเกตความสนใจ และความตั้งใจในการเรียน
2. ประเมินผลจากคะแนนในการทําแบบทดสอบหลังเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป
3. ประเมินผลจากการเปรียบเทียบผลคะแนนในการตอบแบบทดสอบระหวางกอน

เรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป
4.ประเมินผลจากการแสดงความคิดเห็นหลังจากการทดสอบการเรียนดวยบทเรียน

สําเร็จรูป  เสร็จสิ้นแลว
หมายเหตุ 1. คาบเรียนที่  1      ชี้แจง    และทดสอบกอนเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป

2. คาบเรียนที่  2      เน้ือหาเรื่อง   เมืองและสถานที่สําคัญสมัยพระเยซูเจา
3. คาบเรียนที่  3      เน้ือหาเรื่อง   สถานการณทางการเมืองสมัยพระเยซูเจา
4. คาบเรียนที่  4      เน้ือหาเรื่อง   สถานการณทางศาสนา สมัยพระเยซูเจา
5. คาบเรียนที่  5      เน้ือหาเรื่อง   สถานการณทางสังคมสมัยพระเยซูเจา
6. คาบเรียนที่  6      สรุป  และ ทดสอบหลังเรียนดวยบทเรียนสําเร็จ
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1. บทเรียนสําเร็จรูปนี้ใชประกอบการเรียนวิชา  คริสตศาสนา   ส  0116
2. ขอใหครูศึกษาแผนการสอน กอนการเริ่มใชบทเรียนสําเร็จรูป
3. โครงสรางของเนื้อหาในบทเรียน

หนวยที่  1 เมืองและสถานที่สําคัญที่เก่ียวของกับพระเยซูเจา
- เบทเลแฮม   นาซาเร็ธ   เยรูซาแล็ม  คารเปอรนาอุม  คานา

ทะเลสาบกาลิลี   แมน้ําจอรแดน   เนินกัลวารีโอ    และสวนเกทเสมณี
หนวยที่  2 สถานการณทางการเมืองสมัยพระเยซูเจา

-    สภาที่ปรึกษา   / ศาลาธรรม
- การครอบครองของชาวโรมัน
- การตอสูเพ่ือเอกราช และการรอคอยพระผูไถ
- พระเมสซีอาห

หนวยที่   3 สถานการณทางศาสนาสมัยพระเยซูเจา
- กลุมบุคคลทางศาสนาที่มีบทบาทสมัยพระเยซูเจา  ฟาริสี  ซัดดูสี
     คัมภีราจารย

หนวยที่  4 สถานการณทางสังคมสมัยพระเยซูเจา
- คนจนและคนถูกกดขี่
- คนบาปและคนที่ถูกขับจากสังคม
- ทาทีของสังคม  ที่มีตอคนบาปในสังคมชาวยิว

แตละหนวยประกอบดวย  แบบทดสอบกอนเรียน บทเรียนสําเร็จรูป  และแบบทดสอบ
หลังเรียน   ใชเวลาในการเรียนหนวยละ  1  คาบเรียน

4. ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน (Pretest) จํานวน 30 ขอ กอนเร่ิมเรียนดวย
บทเรียนสําเร็จรูป
5. ครูใหนักเรียนอานคําแนะนําสําหรับนักเรียน  เรื่อง  การเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป  และ 
ชี้แจงใหปฏิบัติทุกขั้นตอน  ตั้งแตกรอบแรกจนกรอบสุดทาย  ทุกกิจกรรม  โดยไมเวนหรือขาม
กรอบใดกรอบหนึ่ง
6. หลังจากที่นักเรียนศึกษาบทเรียนสําเร็จรูป  ทุกหนวยแลว   ครูใหนักเรียน  ทําแบบทดสอบ
หลังเรียน  (Posttest)  จํานวน  30  ขอ

คําแนะนําสําหรับครู
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แบบทดสอบกอนเรียน    ( Pretest ) เร่ือง  ปาเลสไตน  มาตุภูมิของพระเยซูเจา
สําหรับนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  2   คะแนนเต็ม  30  คะแนน   เวลา  40   นาที

คําชี้แจง จงเลือกขอที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว

1. ดินแดนปาเลสไตน  ที่พระเยซูเจาทรงเจริญพระชนมชีพอยู แบงออกเปนกี่แควน
ก. 2  แควน   คือ  ยูเดีย กับ สะมาเรีย
ข. 2  แควน   คือ  ยูเดีย  กับ กาลิลี
ค. 3  แควน   คือ  ยูเดีย  กาลิลี  และสะมาเรีย
ง. 3  แควน   คือ  ยูเดีย  สะมาเรีย  และเยรูซาแล็ม

2. ดินแดนที่พระเยซูเจา  เคยเจริญพระชนมชีพอยูนั้น  มีชื่อเรียกวาอะไร
ก. อียิปต
ข. อาหรับ
ค. อิสราเอล
ง. เมโสโปเตเมีย

3. พระเยซูเจาไดรับพระนามวา  “ชาวนาซาเร็ธ” เพราะเหตุใด
ก. เรียกชื่อตามสถานที่บังเกิด
ข. เรียกชื่อตามสถานที่เจริญพระชนมชีพ
ค. เปนสถานที่เทศนสอนเปนครั้งแรก
ง. เปนสถานที่กลับคืนพระชนมชีพ

4. ”ชาวฮีบรู ไมพอใจชาวโรมัน ไมเฉพาะทางดานการเมืองเทานั้น  แตเกี่ยวของกับหลักทาง
ความเชื่อทางศาสนาดวย” หลักความเชื่อทางศาสนาที่กลาวถึง คืออะไร
ก. คนตางชาติไมมีสิทธิที่จะเขาไปสมาคมกับชาวฮีบรู
ข. คนตางศาสนาจะเขาในดินแดนปาเลสไตนไมได
ค. ดินแดนปาเลสไตนพระเจาทรงมอบใหชาวฮีบรู
ง. ใหชาวโรมันเขาไปรวมพิธีทางศาสนากับชาวฮีบรู
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5. บุคคลใดตอไปน้ี เกี่ยวของกับกษัตริยดาวิด  มากที่สุด
ก. โนอาห
ข. โมเสส
ค. โยเซฟ
ง. เปาโล

6. อัศจรรยครั้งแรกที่พระเยซูเจาทรงกระทําคืออะไร  และที่ไหน
ก. เปลี่ยนนํ้าใหเปนเหลาองุน  ที่เมืองคานา
ข. ทวีขนมปง  เลี้ยงคน ที่ทะเลสาบกาลิลี
ค. รักษาบุตรสาวของไยรัส  ที่เมืองคาเปอรนาอุม
ง. รักษาแมยายของเปโตร ที่เมืองคาเปอรนาอุม

7. ลาซารัส  เกี่ยวของกับบุคคลใด  ตอไปน้ีมากที่สุด
ก. เปโตร และอันดรูว
ข. มารีย และมารธา
ค. ยอหน  บัปติสตา
ง. ยากอบและยอหน

8. สาวกรุนแรกที่พระเยซูเจาทรงเรียก  มีใครบาง
ก. ยอหน   ยากอบ  เปโตร   มัทธิว
ข. มัทธิว    ยากอบ   อันดรูว   ยอหน
ค. อันดรูว    ยากอบ   ยอหน   เปโตร
ง. บารโทโลมิว    ยากอบ   ยอหน    มัทธิว

9. จากขอที่  8   เหตุการณนี้เกิดขึ้นที่บริเวณใด
ก. ทะเลสาบกาลิลี
ข. แมน้ําจอรแดน
ค. กรุงเยรูซาแล็ม
ง. เบธเลแฮม
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10. จากบทเพลง..” ในคืนสุดทายที่องคพระคริสต  ยังมีชีวิตเหมือนเรา…” ในคืนสุดทายนั้น
พระเยซูเจาทรงประทับอยูที่ใด
ก. สวนเกทเสมณี
ข. ริมทะเลสาบกาลิลี
ค. เนินกัลวารีโอ
ง. บานเบธานี

11. พระเยซูเจาทรงประกอบภารกิจ  ในชวงสุดทายแหงพระชนมชีพของพระองคที่ใด
ก. นาซาแร็ธ
ข. เบทเลเฮม
ค. เยรูซาแล็ม
ง. เบธานี

12. เพราะเหตุใด  รัฐบาลโรมัน  จึงทําการสํารวจสํามะโนครัวชาวยิว
ก. แบงอาณาเขตการปกครอง
ข. เพ่ือจัดเก็บภาษี
ค. เกณฑชาวยิวไปทํางาน
ง. จัดทําทะเบียนบานครั้งใหญ

13. ความคิดใด  ของชาวฮีบรู  เกี่ยวกับพระเมสซีอาห ที่ถูกตองที่สุด
ก. เปนมนุษยธรรมดาที่เจริญชีวิตอยางยากจน และนํามวลมนุษยกลับไปหาพระเจา
ข. เปนกษัตริยที่ชํานาญในการรบ สามารถเอาชนะโรมันได
ค. เปนประกาศกที่สามารถ ทํานายเหตุการณ
ง. เปนพระสงฆเพ่ือนําทางปวงชน

14. สาเหตุที่ทําใหชาวยิวไมพอใจ พวกโรมันมากที่สุด  คืออะไร
ก. การที่ตองเสียภาษีใหแกรัฐบาลโรมัน
ข. การถูกเอารัดเอาเปรียบเรื่องการคาขาย
ค. การถูกบังคับใหนับถือพระเจาองคอ่ืน
ง. การถูกเบียดเบียนในเรื่องการปกครอง
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15. รัฐบาลโรมัน  ใหอิสรภาพแกชาวยิว ในเรื่องใดบาง
ก. อนุญาตใหมีสภาสูง
ข. อนุญาตใหมีศาลาธรรม
ค. งดเวนการเสียภาษี
ง. ทั้ง ขอ ก และ  ข  ถูก

16. ขอใดเปนหนังสือปญจบรรพ  ทั้งหมด
ก. ปฐมกาล   กันดารวิถี    วิวรณ    เลวีนิติ    เฉลยธรรมบัญญัติ
ข. ปฐมกาล   กันดารวิถี    เฉลยธรรมบัญญัติ  เลวีนิติ     อิสยาห
ค. ปฐมกาล   อพยพ   กันดารวิถี    เลวีนิติ   เฉลยธรรมบัญญัติ
ง. ปฐมกาล    อพยพ    อิสยาห    มัคคาบี    เลวีนิติ

17. หนังสือเลมใดตอไปน้ี เกี่ยวของกับ โมเสส
ก. อธิกธรรม
ข. วิวรณ
ค. ปฐมกาล
ง. ปญจบรรพ

18. ใครที่มีบทบาท และหนาที่ในการจัดระเบียบ และบริหารในพระวิหาร สมัยพระเยซูเจา
ก. มหาสมณะ
ข. ซัดดูสี
ค. คัมภีราจารย
ง. ฟาริสี

19. คําวา “รับบี“ ในภาษาฮีบรู  หมายความวาอยางไร
ก. ผูพิการ
ข. คนบาป
ค. อาจารย
ง. คนเก็บภาษี
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20. ชนกลุมนอยในสมัยพระเยซูเจา ที่ปฏิบัติตามบทบัญญัติอยางเครงครัด และถือวาตนเองเปน
ผูศักดิ์สิทธิ์ของอิสราเอล คือชนกลุมใด
ก. ฟาริสี
ข. ซัดดูสี
ค. คัมภีราจารย
ง. เอสซีน

21. ในสมัยพระเยซูเจาใครที่มีบทบาทในการกําหนดกฎบัญญัติ เพ่ือเปนแนวทางใหทุกคน
ปฏิบัติ
ก. ซัดดูสี
ข. คัมภีราจารย
ค. ฟาริสี
ง. สภาซันเฮดริน

22. พวกฟาริสี เชื่อวาการที่ชาวอิสราแอลอยูภายใตการปกครองของโรมันน้ัน เน่ืองมาจากสาเหตุใด
ก. กษัตริยเฮรอดออนแอ
ข. ขาดความศรัทธาในศาสนา
ค. การแตกความสามัคคีของชาวยิว
ง. พระเปนเจาลงโทษเพราะความไมซื่อสัตย

23. ประชากรกลุมใหญ  ของดินแดนปาเลสไตน มีสภาพเปนอยางไร
ก. เปนพวกฟาริสี  คอยจับผิดผูคน  ถือเครงศาสนา
ข. เปนพวกซัดดูสี  ที่เครงศาสนามากวาฟาริสีหลายเทา
ค. กลุมคนสวนใหญ มีอํานาจสูงทางศาสนา ออกเงินกู เก็บภาษี
ง. กลุมคนสวนใหญ  ยากจน  ถูกกดขมเหงจากสังคมที่อยูภายใตการปกครองของโรมัน

24. สถานการณทางสังคม  สมัยพระเยซูเจา คนจนและคนที่ถูกกดขี่  ขมเหง  ตองทนทุกขทรมาน
อยางมาก  แตสิ่งที่เลวรายที่สุด  คือขอใด
ก. ขาดสิ่งสําคัญในการดํารงชีวิต
ข. สูญเสียศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
ค. ไดรับการดูถูกเหยียดหยามจากคนทั่วไป
ง. ไมสามารถดํารงชีวิตอยูไดในสังคม
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25. ”สามารถตรากฎหมาย  ตัดสินคดีความ  และทําการสืบสวนคดีตางๆ  ได“  เกี่ยวของกับขอใด
ก. ศาลาธรรม
ข. รัฐบาลโรมัน
ค. สภาซันเฮดริน
ง. คนเก็บภาษี

26. ขอใดกลาวถึงสตรีชาวยิว  ในสมัยพระเยซูเจา
ก. ไมมีสวนชีวิตทางการเมือง
ข. สังคมไมรับเขาทํางาน
ค. ไมมีสิทธิ์ศึกษาพระคัมภีรในศาลาธรรม
ง. ถูกทุกขอที่กลาวมา

27. ขอใดเกี่ยวของกับคนจน  ในสมัยพระเยซูเจา
ก. ไมมีสิทธิ์เปนพยานในศาล
ข. ไมมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ค. ไมมีสิทธิ์รับตําแหนงหนาที่ใดๆ  ในสังคม
ง. ไมมีสิทธิ์เขาไปในศาลาธรรม

28. ขอใดเปนขอจํากัดสิทธิของคนบาป  ในสังคมชาวยิว สมัยพระเยซูเจา
ก. หามแตงงาน
ข. หามประกอบอาชีพ
ค. ตองเสียภาษีเปนสองเทา
ง. ไมมีสิทธิ์เขาไปในศาลาธรรม

29. เพราะเหตุใดจึงถือวา คนเก็บภาษีเปนคนบาป
ก. เปนนักพนัน
ข. ทํางานรับใชชาวโรมัน
ค. เก็บภาษีเกินพิกัดอัตรา และเก็บไวใชเอง
ง. ขอ ข. และ ค.  ถูก
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30. สาเหตุที่ทําใหคนบาปในสมัยพระเยซูเจา จะกลับมาเปนคนบริสุทธิ์ดังเดิมไดยากมาก
ก. มีกระบวนการขั้นตอนที่ยืดยาว
ข. ไมมีผูไปชักชวนใหกลับใจ
ค. สังคมไมยอมรับ
ง. มีคาใชจายมาก

***************************************
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เฉลย แบบทดสอบกอนเรียน  ( Pretest ) ดวยบทเรียนสําเร็จรูปเรื่อง ปาเลสไตน
มาตุภูมิของพระเยซูเจา  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2
1. ค.
2. ค.
3. ข.
4. ค.
5. ค.
6. ก.
7. ข.
8. ค.
9. ก
10. ก.
11. ค.
12. ข.
13. ก.
14. ก.
15. ง.
16. ค.
17. ง.
18. ก.
19. ค.
20. ก.
21. ข.
22. ง.
23. ง.
24. ข.
25. ค.
26. ง.
27. ข.
28. ง.
29. ง.
30. ก
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แบบทดสอบหลังเรียน  (Posttest)  เร่ือง ปาเลสไตน  มาตุภูมิของพระเยซูเจา
สําหรับนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  2   คะแนนเต็ม  30  คะแนน   เวลา  40   นาที

คําชี้แจง จงเลือกขอที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว

1. ดินแดนที่พระเยซูเจา  เคยเจริญพระชนมชีพอยูนั้น  มีชื่อเรียกวาอะไร
ก. อียิปต
ข. กรีก
ค. อิสราเอล
ง. ซีเรีย

2. ดินแดนปาเลสไตน  ที่พระเยซูเจาทรงเจริญพระชนมชีพอยู แบงออกเปนกี่แควน
ก. 2  แควน   คือ  ยูเดีย  กับ กาลิลี
ข. 2  แควน   คือ  ยูเดีย กับ สะมาเรีย
ค. 3  แควน   คือ  ยูเดีย  กาลิลี  และสะมาเรีย
ง. 3  แควน   คือ  ยูเดีย  สะมาเรีย  และเยรูซาแล็ม

3. พระเยซูเจาทรงไดรับพระนามวา  “พระเยซูเจา   ชาวนาซาเร็ธ” เพราะเหตุใด
ก. เรียกชื่อตามสถานที่บังเกิด
ข. เรียกชื่อตามสถานที่เจริญพระชนมชีพ
ค. เปนสถานที่เทศนสอนเปนครั้งแรก
ง. เปนสถานที่กลับคืนพระชนมชีพ

4. บุคคลใดตอไปน้ี เกี่ยวของกับกษัตริยดาวิด  มากที่สุด
ก. โนอาห
ข. โมเสส
ค. โยเซฟ
ง. เปาโล

5. อัศจรรยครั้งแรกที่พระเยซูเจาทรงกระทําคืออะไร  และที่ไหน
ก. เปลี่ยนนํ้าใหเปนเหลาองุน  ที่เมืองคานา
ข. ทวีขนมปง  เลี้ยงคน ที่ทะเลสาบกาลิลี
ค. รักษาบุตรสาวของไยรัส  ที่เมืองคาเปอรนาอุม
ง. รักษาแมยายของเปโตร ที่เมืองคาเปอรนาอุม
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6. ”ชาวฮีบรู ไมพอใจชาวโรมัน ไมเฉพาะทางดานการเมืองเทานั้น  แตเกี่ยวของกับหลักทาง
ความเชื่อทางศาสนาดวย” หลักความเชื่อทางศาสนาที่กลาวถึง คืออะไร
ก. คนตางชาติไมมีสิทธิที่จะเขาไปสมาคมกับชาวฮีบรู
ข. คนตางศาสนาจะเขาในดินแดนปาเลสไตนไมได
ค. ดินแดนปาเลสไตนพระเจาทรงมอบใหชาวฮีบรู
ง. ใหชาวโรมันเขาไปรวมพิธีทางศาสนากับชาวฮีบรู

7. สาวกรุนแรกที่พระเยซูเจาทรงเรียก  มีใครบาง
ก. ยอหน   ยากอบ  เปโตร   มัทธิว
ข. มัทธิว    ยากอบ   อันดรูว   ยอหน
ค. อันดรูว    ยากอบ   ยอหน   เปโตร
ง. บารโทโลมิว    ยากอบ   ยอหน    มัทธิว

8. จากขอที่  7   เหตุการณนี้เกิดขึ้นที่บริเวณใด
ก. ทะเลสาบกาลิลี
ข. แมน้ําจอรแดน
ค. กรุงเยรูซาแล็ม
ง. เบธเลแฮม

9. จากบทเพลง..”ในคืนสุดทายที่องคพระคริสต  ยังมีชีวิตเหมือนเรา…” ในคืนสุดทายนั้นพระ
เยซูเจาทรงประทับอยูที่ใด
ก. สวนเกทเสมณี
ข. ริมทะเลสาบกาลิลี
ค. เนินกัลวารีโอ
ง. บานเบธานี

10. ลาซารัส  เกี่ยวของกับบุคคลใด  ตอไปน้ีมากที่สุด
ก. เปโตร และอันดรูว
ข. มารีย และมารธา
ค. ยอหน  บัปติสตา
ง. ยากอบและยอหน
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11. พระเยซูเจาทรงประกอบภารกิจ  ในชวงสุดทายแหงพระชนมชีพของพระองคที่ใด
ก. นาซาแร็ธ
ข. เบทเลเฮม
ค. เยรูซาแล็ม
ง. เบธานี

12. รัฐบาลโรมัน  ใหอิสรภาพแกชาวยิว ในเรื่องใดบาง
ก. อนุญาตใหมีสภาสูง
ข. อนุญาตใหมีศาลาธรรม
ค. งดเวนการเสียภาษี
ง. ทั้ง ขอ ก และ  ข  ถูก

13. สาเหตุที่ทําใหชาวยิวไมพอใจ พวกโรมันมากที่สุด  คืออะไร
ก. การที่ตองเสียภาษีใหแกรัฐบาลโรมัน
ข. การถูกเอารัดเอาเปรียบเรื่องการคาขาย
ค. การถูกบังคับใหนับถือพระเจาองคอ่ืน
ง. การถูกเบียดเบียนในเรื่องการปกครอง

14. หนังสือเลมใดตอไปน้ี เกี่ยวของกับ โมเสส
ก. อธิกธรรม
ข. วิวรณ
ค. ปฐมกาล
ง. ปญจบรรพ

15. ความคิดใด  ของชาวฮีบรู  เกี่ยวกับพระเมสซีอาห ที่ถูกตองที่สุด
ก. เปนมนุษยธรรมดาที่เจริญชีวิตอยางยากจน และนํามวลมนุษยกลับไปหาพระเจา
ข. เปนกษัตริยที่ชํานาญในการรบ สามารถเอาชนะโรมันได
ค. เปนประกาศกที่สามารถ ทํานายเหตุการณ
ง. เปนพระสงฆเพ่ือนําทางปวงชน
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16. ใครที่มีบทบาท และหนาที่ในการจัดระเบียบ และบริหารในพระวิหาร สมัยพระเยซูเจา
ก. มหาสมณะ                      
ข. ซัดดูสี
ค. คัมภีราจารย
ง. ฟาริสี

17. คําวา “ รับบี “ ในภาษาฮีบรู  หมายความวาอยางไร
ก. ผูพิการ
ข. คนบาป
ค. อาจารย
ง. คนเก็บภาษี

18. เพราะเหตุใด  รัฐบาลโรมัน  จึงทําการสํารวจสํามะโนครัวชาวยิว
ก. แบงอาณาเขตการปกครอง
ข. เพ่ือจัดเก็บภาษี
ค. เกณฑชาวยิวไปทํางาน
ง. จัดทําทะเบียนบานครั้งใหญ

19. ชนกลุมนอยในสมัยพระเยซูเจา ที่ปฏิบัติตามบทบัญญัติอยางเครงครัด และถือวาตนเองเปน
ผูศักดิ์สิทธิ์ของอิสราเอล คือชนกลุมใด
ก. ฟาริสี
ข. ซัดดูสี
ค. คัมภีราจารย
ง. เอสซีน

20. ในสมัยพระเยซูเจาใครที่มีบทบาทในการกําหนดกฎบัญญัติ เพ่ือเปนแนวทางใหทุกคน
ปฏิบัติ
ก. ซัดดูสี
ข. คัมภีราจารย
ค. ฟาริสี
ง. สภาซันเฮดริน
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21. ขอใดเปนหนังสือปญจบรรพ  ทั้งหมด
ก. ปฐมกาล   กันดารวิถี    วิวรณ    เลวีนิติ    เฉลยธรรมบัญญัติ
ข. ปฐมกาล   กันดารวิถี    เฉลยธรรมบัญญัติ  เลวีนิติ     อิสยาห
ค. ปฐมกาล   อพยพ   กันดารวิถี    เลวีนิติ   เฉลยธรรมบัญญัติ
ง. ปฐมกาล    อพยพ    อิสยาห    มัคคาบี    เลวีนิติ

22. พวกฟาริสี เชื่อวาการที่ชาวอิสราแอลอยูภายใตการปกครองของโรมันน้ัน เน่ืองมาจาก
สาเหตุใด
ก. กษัตริยเฮรอดออนแอ
ข. ขาดความศรัทธาในศาสนา
ค. การแตกความสามัคคีของชาวยิว
ง. พระเปนเจาลงโทษเพราะความไมซื่อสัตย

23. สถานการณทางสังคม  สมัยพระเยซูเจา คนจนและคนที่ถูกกดขี่  ขมเหง  ตองทนทุกข
ทรมานอยางมาก  แตสิ่งที่เลวรายที่สุด  คือขอใด
ก. ขาดสิ่งสําคัญในการดํารงชีวิต
ข. สูญเสียศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
ค. ไดรับการดูถูกเหยียดหยามจากคนทั่วไป
ง. ไมสามารถดํารงชีวิตอยูไดในสังคม

24. ”สามารถตรากฎหมาย  ตัดสินคดีความ  และทําการสืบสวนคดีตางๆ  ได” เกี่ยวของกับ
ขอใด
ก. ศาลาธรรม
ข. รัฐบาลโรมัน
ค. สภาซันเฮดริน
ง. คนเก็บภาษี

25. ขอใดกลาวถึงสตรีชาวยิว  ในสมัยพระเยซูเจา
ก. ไมมีสวนชีวิตทางการเมือง
ข. สังคมไมรับเขาทํางาน
ค. ไมมีสิทธิ์ศึกษาพระคัมภีรในศาลาธรรม
ง. ถูกทุกขอที่กลาวมา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 148

26. ขอใดเกี่ยวของกับคนจน  ในสมัยพระเยซูเจา
ก. ไมมีสิทธิ์เปนพยานในศาล
ข. ไมมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ค. ไมมีสิทธิ์รับตําแหนงหนาที่ใดๆ  ในสังคม
ง. ไมมีสิทธิ์เขาไปในศาลาธรรม

27. ประชากรกลุมใหญ  ของดินแดนปาเลสไตน มีสภาพเปนอยางไร
ก. เปนพวกฟาริสี  คอยจับผิดผูคน  ถือเครงศาสนา
ข. เปนพวกซัดดูสี  ที่เครงศาสนามากวาฟาริสีหลายเทา
ค. กลุมคนสวนใหญ มีอํานาจสูงทางศาสนา ออกเงินกู เก็บภาษี
ง. กลุมคนสวนใหญ  ยากจน  ถูกกดขี่จากสังคมที่อยูภายใตการปกครองของโรมัน

28. สาเหตุที่ทําใหคนบาปในสมัยพระเยซูเจา จะกลับมาเปนคนบริสุทธิ์ดังเดิมไดยากมาก
ก. มีกระบวนการขั้นตอนที่ยืดยาว
ข. ไมมีผูไปชักชวนใหกลับใจ
ค. สังคมไมยอมรับ
ง. มีคาใชจายมาก

29. ขอใดเปนขอจํากัดสิทธิของคนบาป  ในสังคมชาวยิว สมัยพระเยซูเจา
ก. หามแตงงาน
ข. หามประกอบอาชีพ
ค. ตองเสียภาษีเปนสองเทา
ง. ไมมีสิทธิ์เขาไปในศาลาธรรม

30. เพราะเหตุใดจึงถือวา คนเก็บภาษีเปนคนบาป
ก. เปนนักพนัน
ข. ทํางานรับใชชาวโรมัน
ค. เก็บภาษีเกินพิกัดอัตรา และเก็บไวใชเอง
ง. ขอ ข. และ ค.  ถูก

**************************************
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เฉลย แบบทดสอบหลังเรียน  ( Posttest ) ดวยบทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง ปาเลสไตน
มาตุภูมิของพระเยซูเจา   สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่  2

1. ค
2. ค.
3. ข.
4. ค.
5. ก.
6. ค.
7. ค.
8. ก.
9. ก.
10. ข.
11. ค.
12. ง.
13. ก.
14. ง.
15. ก.
16. ก.
17. ค.
18. ข.
19. ก.
20. ข.
21. ค.
22. ง.
23. ข.
24. ก.
25. ง.
26. ข.
27. ง
28. ก.
29. ง.
30. ง.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทเรียนสําเร็จรูป
เรื่อง

ปาเลสไตน  มาตุภูมิของพระเยซูเจา

สําหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาปที่  2

โดย…นางสาวกมลา  สุริยพงศประไพ
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บทเรียนนี้เปนบทเรียนสําเร็จรูป   จัดทําขึ้นเพื่อใหนักเรียนศึกษาดวยตนเอง
โปรดอานคําแนะนํากอนศึกษาบทเรียน  ดังตอไปนี้

1. บทเรียนนี้ไมใชขอทดสอบ   นักเรียนไมตองกังวลใจ  พยายามทําไปชาๆ
ทีละกรอบ เพราะเนื้อหาจะเรียงลําดับจากงายไปหายาก  นักเรียนจะไดรับความรู
จากการทําแบบฝกหัด  และไดทํากิจกรรมตางๆ  ดวยตัวของนักเรียนเอง

2. กอนที่นักเรียนจะศึกษา  ควรทําแบบทดสอบกอนเรียน กอน
3. เริ่มทําตั้งแตกรอบแรก  เรียงไปตามลําดับ   โดยไมขามกรอบใดกรอบ

หนึ่ง
4. อานคําอธิบาย  และคําถามชาๆ  ใหเขาใจ  คิดใหดีๆ
5. เมื่อตอบเสร็จกรอบหนึ่ง  จึงเปดไปดูคําตอบในกรอบตอไป เพื่อตรวจสอบ

ดูวา ถูกหรือไม  ถาตอบถูกจงทํากรอบตอไป ถาตอบผิด จงยอนกลับไปอานขอความ
ในกรอบที่ผานมาใหม  ทําความเขาใจใหดี  แลวตอบคําถามใหม

6. เมื่อศึกษาจนครบทุกกรอบแลว ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน  
เสร็จแลวตรวจคําตอบในเฉลยหนาตอไป  เพื่อดูผลความกาวหนาของตนเอง

7. นักเรียนที่ดีจะตองซื่อสัตยตอตนเอง   จะไมเปดดูคําตอบกอน
   8. ถาสงสัยหรือตองการคําแนะนํา  ความชวยเหลือ ใหปรึกษาครู หรือสอบ
ถามเพื่อนๆ  ในกลุม

คําแนะนําสําหรับนักเรียน
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สวัสดีครับ  เพื่อน ๆ  วันนี้หนูจุก …..
 มีบทเรียนสําเร็จรูปมาฝากเพื่อน ๆ    เปนบทเรียน
สําเร็จรูปประกอบการเรียน  วิชา  คริสตศาสนา   เรื่อง
ปาเลสไตน  มาตุภูมิของพระเยซูเจา  ชุดนี้มีทั้งหมด  4
หนวยดังนี้ครับ

หนวยที่  1
เมืองและสถานที่สําคัญ

สมัยพระเยซูเจา

หนวยที่  4
สถานการณทางสังคม

 สมัยพระเยซูเจา

หนวยที่  2
สถานการณทางการเมือง

สมัยพระเยซูเจา

หนวยที่  3
สถานการณทางศาสนา

สมัยพระเยซูเจา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



153

จุดประสงคปลายทาง  :
สามารถอธิบายถึง สถานการณทางการเมือง สังคม และศาสนา ของ

ปาเลสไตนในสมัยของพระเยซูเจาได

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม  :
1. บอกตําแหนงของเมืองและสถานที่สําคัญที่เกี่ยวของกับพระเยซูเจาในแผน

ที่ปาเลสไตนได
2. บอกความสําคัญของเมืองและสถานที่สําคัญที่เกี่ยวของกับพระเยซูเจาได
3. อธิบายถึงทาทีของชาวฮีบรูที่มีตอชาวโรมันได
4. มีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับ กลุมบุคคลตางๆ ในสมัยพระเยซูเจา ฟาริสี

คัมภีราจารย   ซัดดูสี
5. อธิบายถึงสังคมในสมัยพระเยซูเจา การแบงชนชั้น และปญหาตางๆ  ที่มีได

สาระสําคัญ :
การที่จะรูจักใครสักคนหนึ่ง  ในอดีตที่ผานมาอยาง

ลึกซึ้ง  จําเปนตองรูถึงเหตุการณในประวัติศาสตร  สภาพ
แวดลอมที่บุคคลนั้นเจริญชีวิตอยู  พระเยซูเจาก็เปนบุคคล
หนึ่ง  ที่เคยเจริญชีวิตรวมสมัย อยูกับประชากร  ในประเทศ
ปาเลสไตน  ดังนั้นการรูจักแนวคิดและการเจริญชีวิตของคน
ในสมัยนั้น  จะชวยใหเราเขาใจถึงพระวาจาและพระภารกิจ
ของพระเยซูเจา
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คําชี้แจง     จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว
1. ชาวยิว มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งวาอยางไร
  ก. ชาวปาเลสไตน ข. ชาวฮีบรู ค. ชาวกาลิลี ง. ชาวสะมาเรีย
2. ดินแดนที่พระเยซูเจาทรงเคยเจริญพระชนมอยู และประกอบพระราชกิจเปนสวนใหญคือที่

ใด
ก. กรุงโรม ข. อียิปต ค. ปาเลสไตน ง. อินเดีย

3. ชาวยิวที่กลับจากเนรเทศแลว ไปอาศัยอยูที่แควนใด
ก. ยูเดีย ข. กาลิลี ค. สะมาเรีย ง. เฟนิเซีย

4. บุคคลใดตอไปน้ีเกี่ยวของกับเมือง เบธานี
ก. เปโตร – อันดรูว ข. มารีย – มารธา ค. แมพระ – อันนา ง. อาดัม-เอวา

5. พระเยซูเจาทรงเติบโต และเจริญพระชนมอยูที่เมืองใด
ก. คารเปอรนาอุม ข. นาซาแร็ท ค. เบทเลเฮม ง. เบธานี

6. แมน้ําจอรแดน  เกี่ยวของกับชีวิตของพระเยซูเจาอยางไร
ก. สถานที่เกิด ข. ทรงรับพิธีลาง ค. ทรงรักษาคนปวย ง. ตรึงกางเขน

7. ในชวงสุดทายในพระชนมชีพของพระเยซูเจา ทรงอยูที่เมืองใด
ก. คานา ข. นาซาแร็ท ค. เยรูซาแล็ม ง. เยรีโค

8. พระเยซูเจาทรงทําอัศจรรยเปลี่ยนนํ้าใหเปนเหลาองุน  ในงานเลี้ยงสมรสที่เมืองใด
ก. คานา ข. นาซาแร็ท ค. เบธานี ง. เยรูซาแล็ม

9. พระเยซูเจาทรงฟนคืนชีวิตใหแกลูกสาวของไยรัส  เหตุการณนี้เกิดขึ้นที่เมืองใด
ก. เยรูซาแล็ม ข. คานา ค. คารเปอรนาอุม ง. เบธานี

10.พระเยซูเจาทรงทรมานอยางแสนสาหัสในค่ําคืนสุดทาย   เหตุการณนี้เกิดขึ้นที่ใด
ก. แมน้ําจอรแดน ข. สวนเกทเสมนี ค. คารเปอรนาอุม ง. เบทเลแฮม

ตรวจคําตอบไดที่ หนาถัดไปเลยครับ!

แบบทดสอบกอนเรียน
หนวยที่  1

เมืองและสถานที่สําคัญในสมัยพระเยซูเจา
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1. ข
2. ค
3. ก
4. ข
5. ข
6. ข
7. ค
8. ก
9. ค
10. ข

                         

เฉลย  แบบทดสอบกอนเรียน
หนวยที่  1

  เมืองและสถานที่สําคัญในสมัยพระเยซูเจา

ตอบถูกทุกขอเลยใชไหม
 เกงจังเลยครับ!  ..เรามาเริ่มศึกษากัน
ตอไปเลยนะครับ
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    ดินแดนที่พระเยซูเจาทรงเคยเจริญพระชนม และกระทําพระราชกิจอยูนั้นมี
ชื่อวเรียกวา  “ปาเลสไตน”  ในสมัยพระเยซูเจาดินแดนนี้ แบงการปกครองออกเปน 3
แควนใหญๆ คือ แควนกาลิลี อยูทางเหนือ ชาวยิวจํานวนมากอาศัยอยูในเมืองนี้
แควนยูเดีย อยูทางตอนใต ประชาชนชาวยิวที่กลับมาจากดินแดนเนรเทศไดมา
อาศัยอยูที่นี่  สวนแควนสะมาเรีย  ตั้งอยูกึ่งกลาง  ระหวางแควนกาลิลี และแควน
ยูเดีย

ประชากรเหลานี้  เรียกตนเองวา ชาวยิว หรือ ชาวฮีบรู  ซึ่งสวนใหญอาศัยอยู
ในชนบท และทํางานในทุงนา  ปลูกขาวสาลี    และมีการเลี้ยงแกะ  สวนประชากรที่
อาศัยอยูบริเวณทะเลสาบกาลิลี  ก็มีอาชีพการประมง   อาชีพชางฝมือ และอาชีพ
ชางไม  พระเยซูเจาเองก็เคยมีอาชีพชางไม

หนวยที่  1
เมืองและสถานที่สําคัญในสมัยพระเยซูเจา
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       เพื่อนๆ  ทราบไหมครับวา
เมืองและสถานที่ สําคัญสมัย
พระเยซูเจานั้น คือที่ใดบาง
และมีความสําคัญตอพระเยซู
เจาอยางไร  ลองศึกษาจาก
บทเรียนตอไปนี้นะครับ

เบทเลเฮม

นาซาแร็ธ เยรูซาแล็ม

คานา
เบธานี

เนิน
กัลวารีโอ

ทะเลสาบ
กาลิลี

สวน
เกทเสมนี

คารเปอรนาอุม

แมน้ําจอรแดน
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เปนบานเกิดของกษัตริยดาวิด
ดวยเหตุนี้เอง  โยเซฟซึ่งสืบเชื้อสาย
จากกษัตริยดาวิด
ตองเดินทางมายังเบทเลเฮม
   เพื่อลงทะเบียนสํามะโนครัวประชากร
พรอมกับพระแมมารีอา
และพระเยซูเจาไดทรงบังเกิดที่เมืองนี้เอง…

เปนเมืองที่พระเยซูเจาทรงกําหนด
                                             เพื่อประกาศสารแหงการบังเกิดเปนมนุษย

ขององคพระบุตรเปนสถานที่พระเยซูเจา
                                                 ทรงเจริญวัย ทรงใชชีวิตไมเปดเผยตลอดเวลา
                                                 30 ป ทรงทํางานเปนชางไมกับนักบุญยอแซฟ

เบทเลเฮม

นาซาแร็ธ
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นาซาเแร็ธ

เปนเมืองที่พระเยซูเจาทรงประกอบ
ภารกิจในชวงระยะเวลาสุดทาย
แหงพระชนมชีพของพระองค
เปนเมืองที่เปนพยานถึง
การสิ้นพระชนม  และ
 การกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจา

1.พระเยซูเจาทรงบังเกิดที่เมืองใด                                                                     
2.เหตุใดจึงเรียกพระเยซูเจาวา “ เยซู  ชาวนาซาแร็ธ”
                                                                                                                      
3.เทวดาคาเบรียลมาแจงขาวสารการบังเกิดขององคพระบุตร แกแมพระที่เมืองใด
                                                                                                                      
4.ชวงเวลาสุดทายแหงพระชนมชีพของพระเยซูเจา  อยูที่เมืองใด
                                                                                                                      

เยรูซาแล็ม

ดูเฉลยคําตอบหนาถัดไปครับ !

จงตอบคําถามตอไปนี้
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เฉลย  1. เบทเลเฮม 2. ทรงเจริญพระชนมอยูที่เมืองนี้  30 ป
3. นาซาแร็ธ  4. เยรูซาแล็ม

     เนื่องจากชาวนาซาแร็ธ  ไมยอมรับพระเยซูเจา
พระองคจึงเสด็จมาประทับที่เมืองนี้   พระองค
ทรงสั่งสอนประชาชน   และทรงทําอัศจรรยมากมาย
เชน    ทรงรักษาบาวของนายรอย
ทรงรักษาแมยายของเปโตร
ทรงฟนคืนชีวิตใหแกลูกสาวของไยรัส
บานของนักบุญเปโตร ก็อยูที่เมืองนี้ดวยเชนกัน    (มธ 8 : 5-17 )

      พระเยซูเจาทรงทําอัศจรรยคร้ังแรกขึ้นที่เมืองนี้
โดยทรงเปลี่ยนน้ําใหเปนเหลาองุน

       ในงานเลี้ยงสมรสที่เมืองคานา
(ยน 2: 1-11)

คารเปอรนาอุม

คานา
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       ที่ตําบลนี้  มีบานของ   มารธา  มารียและลาซารัส
   ที่พระเยซูเจาทรงรักมาก
   บอยครั้งที่พระองคเสด็จมาพํานักดวย
   ที่นี่พระเยซูเจาทรงฟนคืนชีวิตให
   ลาซารัส  ซึ่งตายมาแลว  4  วัน

1. พระเยซูเจาทรงรักษาแมยายของเปโตร  เหตุการณนี้เกิดขึ้นที่เมืองใด
                                                                                                                    
2. พระเยซูเจาทรงทําอัศจรรยคร้ังแรก  ที่เมืองใด
                                                                                                                    
3. บานของลาซารัส  อยูที่ตําบลใด
                                                                                                                    
4. เพราะเหตุใดพระเยซูเจาจึงไปประทับอยูเมืองคารเปอรนาอุม
                                                                                                                   

เบธานี

จงตอบคําถามตอไปนี้

ตรวจคําตอบในหนาถัดไปเลยครับ…
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เฉลย 1. คารเปอรนาอุม 2. คานา 3. เบธานี
4. ชาวนาซาแร็ธ ไมยอมรับพระองค

ทะเลสาบแหงนี้  มีชื่อเรียกหลายชื่อตางๆ  กัน
เชน ทะเลสาบกาลิลี  ทะเลสาบทิเบเรียส  ทะเลสาบเยเนซาแร็ธ
พระเยซูเจาทรงเทศนสอนและทําอัศจรรยมากมายบนฝงทะเลสาบนี้
ทรงเรียกเปโตร   อันดรูว   ยากอบ  และยอหน  ใหติดตามพระองค ที่
ทะเลสาบแหงนี้    (มธ 4 : 18-20)

ตอบถูกหมดทุกขอเลยใชไหม
ครับ     เยี่ยมจริง  ๆ !   เรา
มาศึกษา…สถานที่สําคัญตอ
ไปเลยนะครับ

ทะเลสาบกาลิลี
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    เนินแหงนี้เดิมมีชื่อวา “ เนินหัวกระโหลก”
 เปนสถานที่ถอดพระภูษา 
และตรึงพระเยซูเจาบนไมกางเขน

เปนสถานที่พระเยซูเจา เสด็จไปบอยๆ เพื่อสวดภาวนา  ตั้งอยูเชิงเขา
มะกอกเทศ   ที่นี่พระองคทรงทนทุกขทรมานอยางแสนสาหัส
ในค่ําคืนสุดทาย  ในฐานะที่เปนมนุษย เมื่อพระองคจะตองรับทรมาน  และ
สิ้นพระชนมบนไมกางเขน  เพื่อชดเชยบาปของมนุษยชาติ  พระองคทรงรูสึก
กลัว  ยูดาส และพรรคพวกของมหาสมณะ  เขาจับกุมพระองค  ณ ที่แหงนี้

เนินกัลวารีโอ

สวนเกทเสมนี
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พระเยซูเจาทรงรับพิธีลาง
จากทานยอหน  บัปติสตา  ณ  แมน้ําแหงนี้
จึงทําใหแมน้ําสายนี้  กลายเปนแมน้ําสายศักดิ์สิทธิ์
สําหรับคริสตชนทุกคน
ตั้งแตสมัยแรกๆ   บรรดาคริสตชน
มักจะลงไปจุมตัว ในแมน้ําแหงนี้ดวยความเชื่อ
และความศรัทธา

1. พระเยซูเจาทรงเรียกเปโตร อันดรูว  ยากอบ และยอหน ที่ไหน
                                                                                                   
2. พระเยซูเจาทรงถูกจับกุมตัว ณ  ที่ใด
                                                                                                   
3. แมน้ําจอรแดนเกี่ยวของกับพระเยซูเจาอยางไร
                                                                                                   
4. พระเยซูเจาทรงถูกตรึงกางเขน ที่ใด
                                                                                                   

(จากหนังสือ เร่ืองจาริกแสวงบุญสูแผนดินศักดิ์สิทธิ์  :4-15)   

แมน้ําจอรแดน

จงตอบคําถามตอไปนี้

ดูเฉลยคําตอบในหนาถัดไปเลยครับ
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เฉลย 1. ทะเลสาบกาลิลี     2. สวนเกทเสมนี 3. ทรงรับพิธีลาง
4. เนินกัลวารีโอ

จงใสช่ือเมือง และสถานที่สําคัญตอไปนี้
ลงในแผนที่ปาเลสไตน ตามหมายเลข

เบทเลเฮม         นาซาแร็ธ         เยรูซาแล็ม        คานา        เบธานี        คารเปอรนาอุม
ทะเลสาบกาลิลี          แมน้ําจอรแดน
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จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว

1. ชาวยิว มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งวาอยางไร
  ก. ชาวปาเลสไตน ข. ชาวฮีบรู ค. ชาวกาลิลี ง. ชาวสะมาเรีย
2. ดินแดนที่พระเยซูเจาทรงเคยเจริญพระชนมอยู และประกอบพระราชกิจเปนสวนใหญคือที่ใด

ก. กรุงโรม ข. อียิปต ค. ปาเลสไตน ง. อินเดีย
3. ชาวยิวที่กลับจากเนรเทศแลว ไปอาศัยอยูที่แควนใด

ก. ยูเดีย ข. กาลิลี ค. สะมาเรีย ง. เฟนิเซีย
4. บุคคลใดตอไปน้ีเกี่ยวของกับเมือง เบธานี

ก. เปโตร - อันดรูว ข. มารีย – มารธา ค. แมพระ – อันนา    ง. อาดัม-เอวา
5. พระเยซูเจาทรงเติบโต และเจริญพระชนมอยูที่เมืองใด

ก. คารเปอรนาอุม ข. นาซาแร็ท ค. เบทเลเฮม ง. เบธานี
6. แมน้ําจอรแดน  เกี่ยวของกับชีวิตของพระเยซูเจาอยางไร

ก. สถานที่เกิด ข. ทรงรับพิธีลาง ค. ทรงรักษาคนปวย ง. ตรึงกางเขน
7. ในชวงสุดทายในพระชนมชีพของพระเยซูเจา ทรงอยูที่เมืองใด

ก. คานา ข. นาซาแร็ท ค. เยรูซาแล็ม ง. เยรีโค
8. พระเยซูเจาทรงทําอัศจรรยเปลี่ยนนํ้าใหเปนเหลาองุน  ในงานเลี้ยงสมรสที่เมืองใด

ก. คานา ข. นาซาแร็ท ค. เบธานี ง. เยรูซาแล็ม
9. พระเยซูเจาทรงฟนคืนชีวิตใหแกลูกสาวของไยรัส  เหตุการณนี้เกิดขึ้นที่เมืองใด

ก. เยรูซาแล็ม ข. คานา ค. คารเปอรนาอุม ง. เบธานี
10. พระเยซูเจาทรงทรมานอยางแสนสาหัสในค่ําคืนสุดทาย   เหตุการณนี้เกิดขึ้นที่ใด

ก. แมน้ําจอรแดน ข. สวนเกทเสมนี ค. คารเปอรนาอุม ง. เบทเลแฮม

เฉลย       1.  ทะเลสาบกาลิลี       2.  คารเปอรนาอุม       3.  นาซาแร็ธ
4.  แมน้ําจอรแดน    5.  เยรูซาแล็ม     6.  เบธานี      7.  คานา      8.เบทเลเฮม

แบบทดสอบหลังเรียน
หนวยที่  1  เมืองและสถานที่สําคัญในสมัยพระเยซูเจา
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1. ข
2. ค
3. ก
4. ข
5. ข
6. ข
7. ค
8. ก
9. ค
10.      ข

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
หนวยที่  1

เมืองและสถานที่สําคัญในสมัยพระเยซูเจา

ตอบถูกทุกขอเลยใชไหมครับ เกงจังเลย !
       หลังจากที่เราไดเรียนรูจักเมืองและ
สถานที่สําคัญๆ  สมัยพระเยซูเจาแลว  ตอไป
เราจะไดมาศึกษาถึงสถานการณทางการเมือง
ในสมัยของพระเยซูเจา   กันตอไปดีกวาครับ…
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จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว

1. สภาซันเฮดริน  มีบทบาทสําคัญอยางไรในสมัยของพระเยซูเจา
    ก. มีอํานาจปกครองทางศาสนา ข. พิพากษาตัดสินประหารชีวิต
    ค. เปนศาลสูงสุด ง. ถูกทุกขอ

2. รัฐบาลโรมันจัดสํารวจสํามะโนครัวชาวยิวเพื่ออะไร
    ก. จัดเก็บภาษี ข. จัดทําทะเบียนบาน
    ค. ชวยเหลือผูยากจน ง. ใหยายกลับบานเกิด

3. ในชวงที่พระเยซูเจาสิ้นพระชนม ใครเปนผูวาราชการปกครองแควนยูเดีย
    ก. เฮรอด อาเคเลาส ข. เฮรอด  มหาราช
    ค. เฮรอด  อันติปาส ง. ปอนซีโอ  ปลาโต

4. เหตุผลที่ทําใหชาวยิว หรือ ชาวฮีบรู ไมชอบพวกโรมันคือขอใด
   ก. ตองเสียภาษีใหแกรัฐบาลโรมัน ข. จัดใหมีสภาซัดเฮดริน

ค. มีศาลาธรรมอยูทุกชุมชน ง. จัดสํารวจสํามะโนครัว

5. ใครคือ บุคคลที่ชาวยิวเฝารอใหมาชวยพวกเขาใหรอดพนจากอํานาจของโรมัน
   ก. ยอหน  บัปติสตา ข. พระเมสซีอาห

ค. ประกาศกอิสยาห ง. พระบิดา

แบบทดสอบกอนเรียน
หนวยที่  2

สถานการณทางการเมือง  สมัยพระเยซูเจา
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เฉลย 1. ง 2. ก 3. ง 4. ก 5. ข

ตอบถูกหมด  เกงมากครับ !
ตอไปเราจะมาศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับ
สถานการณทางการเมืองในสมัยของ
พระเยซูเจากันดีกวานะครับ 
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หนวยที่  2
สถานการณทางการเมือง  สมัยพระเยซูเจา

ตอนที่พระเยซูเจาทรงบังเกิด   ปาเลสไตนไดถูกชาวโรมัน
ยึดครองเปนเวลานาน   60   ปแลว   ชาวยิวเกลียดชาวโรมันมาก
แตชาวโรมันก็ยังลดหยอนผอนปรน  ชาวยิวมากกวาชาติอ่ืน  ๆ ที่
พวกเขา เขายึดครอง  ชาวโรมันใหความเคารพสถาบัน และขนบ
ธรรมเนียมของชาวยิวคอนขางมาก   รัฐบาลโรมันไดสงขาหลวงมา
ประจําการอยูในดินแดนแหงนี้   แตชาวยิวก็ยังไดรับอนุญาตใหมี
สภาที่ปรึกษา  และศาลาธรรม

เพื่อนๆ คงสงสัยวา สภา
ที่ปรึกษา และศาลาธรรมนั้น คือ
อะไร และมีความสําคัญอยางไร
ในสมัยนั้น ใชไหมครับ เราจะได
มาเรียนรูจักกันตอไป
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ในสมัยของพระเยซูเจานั้น
ผูถืออํานาจสูงสุดเหนือชาวฮีบรูทุกคน
คือ สภาซันเฮดริน หรือ ศาลสูง
หรือที่เรียกกันวา สภาที่ปรึกษา  ซึ่งสภานี้   เปนศาลสูงสุด และเปนที่ปรึกษาสูงสุด
ประกอบดวยบุคคล  3 กลุม คือ  บรรดาสมณสงฆ     ผูอาวุโส และบรรดา  คัมภีรา
จารย  สภาซันเฮดริน  มีอํานาจทางศาสนา  ดานการปกครอง  การพิพากษาใน
แควนยูเดีย   สามารถตัดสินประหารชีวิตก็ได  แตตองไดรับการเห็นชอบจาก
ผูปกครองชาวโรมัน

พระวิหารมีเพียงแหงเดียว
แตศาลาธรรมมีในทุกชุมชน
ในศาลาธรรมไมมีการถวายเครื่องบูชา
แตเปนที่สําหรับฟงการอธิบายพระคัมภีร
สวดภาวนา และศึกษาธรรมบัญญัติ
ชาวบานจะมาชุมนุมกันที่ศาลาธรรม ในวันสับบาโต
ผูหญิง ผูชายจะนั่งแยกกัน เพื่อฟงการอานและอธิบายธรรมบัญญัติ  นอกจากนี้

ยังใชเปนสถานที่ศึกษาเลาเรียน  เปนศูนยกลางของชุมชน และการปกครอง
 ผูปกครองศาลาธรรม  มีสิทธิอํานาจในชุมชนนั้น

สภาที่ปรึกษา

ศาลาธรรม
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เพื่อน ๆ คงทราบแลวนะครับวา
สภาที่ปรึกษา และศาลาธรรม ใน
สมัยของพระเยซูเจานั้น  คืออะไร
และมีความสําคัญอยางไร   ลอง

ตอบคําถามหนอยนะครับ…

1. ชวงที่พระเยซูเจาทรงบังเกิด   ปาเลสไตน  ถูกยึดครองมากี่ปแลว
                                                                                                
2. ศาลสูงสุดของชาวยิวคือ                                                       
3. ศาลสูงสุดประกอบดวยบุคคล  3  กลุม คือ 1                          
   2                                          3                                             
4. ชาวบานมาชุมนุมกันที่ศาลาธรรมทุกวันสับบาโต เพื่ออะไร
                                                                                                
                                                                                                
5. เหตุการณใดที่แสดงวาโรมันลดหยอนผอนปรนชาวยิวมากกวา
ชาติอ่ืนๆ                                                                                   
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เฉลย
1. 60  ป

2. สภาซันเฮดริน

3.   1. สมณสงฆ   2.  ผูอาวุโส   3.  คัมภีราจารย

4. ฟงการอธิบายพระคัมภีร – ธรรมบัญญัติ
สวดภาวนา

5. อนุญาตใหมีสภาที่ปรึกษา  และศาลาธรรม

ตรวจคําตอบเลยนะครับ
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ชาวโรมันยึดดินแดนปาเลสไตน  เปนเมืองขึ้นในป 63 กอนคริสตกาล
และมีนโยบายปกครองดวยการตั้งคนพื้นเมืองเปนผูนํา  จึงไดตั้งชาวยิวชื่อ เฮรอด 
เปนกษัตริย (เฮรอดมหาราช) และพระเยซูเจาทรงบังเกิดมาในสมัยของเฮรอดนี้เอง 
และหลังจากเฮรอด   ไดสิ้นพระชนม  อาณาจักรก็ถูกแบงใหลูกชาย  3  คน  เฮรอด 
อาเคเลาส   ไดดินแดนยูเดีย และสะมาเรีย  เฮรอด  อันติปส  ไดดินแดน กาลิลี 
และเปเรอา  เฮรอด  ฟลิป ไดดินแดนทางเหนือสุด  เมื่ออาเคเลาสไมสามารถ
จัดการกับความระส่ําระสายของประชาชนได รัฐบาลโรมันจึงปลด อาเคเลาส ออก 
แลวตั้งผูวาราชการ  ชาวโรมันปกครองยูเดีย และสะมาเรีย ในสมัยที่พระเยซูเจา
ทรงสิ้นพระชนม  ผูที่ดํารงตําแหนงผูวาราชการ คือ “ปอนซีโอ  ปลาโต”

สิ่งที่ชาวโรมันเปนหวงมากที่สุดคือ การปองกัน หรือ ระงับการกบฏ 
และทําใหทุกคนจายภาษี  รัฐบาลโรมันไดสํารวจสํามะโนครัวชาวยิว เพื่อจัดเก็บ
ภาษี  ชาวยิวตอตานโดยอางเหตุผลทางศาสนา  ชาวยิวทุกคนจะตองเสียภาษี
บํารุงจักรภพโรมัน ซึ่งเปนสาเหตุที่ทําใหชาวยิวไมพอใจมาก  ในระหวางชนชาติที่
ตองอาศัยอยูใตอํานาจของชาวโรมัน  พวกเขาเปนชนชาติที่ปกครองยากที่สุด 
ความกระหายหาอิสรภาพ และเปนเอกราช เปนเหตุแหงการกบฏอยูตลอดเวลา 
ซึ่งกองทัพโรมันจะตองคอยปราบปรามอยูเสมอ

การครอบครองของชาวโรมัน
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1. เพราะเหตุไร รัฐบาลจึงปลดเฮรอด อาเคเลาส ออกจากตําแหนง
                                                                                                            
 2. สมัยที่พระเยซูเจาสิ้นพระชนมผูปกครองแควนยูเดียเปนใคร

                                                                                                   
3. สาเหตุสําคัญที่ทําใหชาวยิวเกลียดชาวโรมันคืออะไร
                                                                                                   
4. รัฐบาลโรมันสํารวจสํามะโนครัวชาวยิว เพื่ออะไร
                                                                                                   
5. อะไรเปนสาเหตุใหชาวยิวกอการกบฏอยูเสมอ
                                                                                                   

เปนไงบาง  นั่งซึมเชียวหรือ
พักกอนก็ไดนะครับ  เดี๋ยวจะ
หาวาหนูจุกโหดราย….ตรวจ
คําตอบหนาตอไปนะครับ

จงตอบคําถามตอไปนี้
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เฉลย 1. ไมสามารถจัดการกับความระส่ําระสายของประชาชนได
2. ปอนซีโอ  ปลาโต 3. การที่ตองเสียภาษีใหแกจักรภพโรมัน
4. จัดเก็บภาษี 5. ตองการเปนอิสรภาพ และมีเอกราช

สําหรับชาวฮีบรู  การปกครองของชาวโรมัน  ไมเปนเพียงเหตุการณทางการ
เมืองเทานั้น   แตยังเกี่ยวพัน กับใจกลางแหงความเชื่อทางศาสนาดวย  แผนดินของ
พวกเขา  ที่พระเจาไดทรงสัญญากับอับราฮัม  อยูในเงื้อมมือของคนตางศาสนา  ซึ่ง
ไมเชื่อถือพระเจา  การอาศัยอยูในปาเลสไตนของคนเหลานี้   ทําใหแผนดินศักดิ์สิทธิ์
มีมลทิน  การตอตานการปกครองของชาวโรมัน  ก็เพื่อมุงปองกันทางศาสนากอนที่
จะปองกันประเทศ  ซึ่งการตอตานนั้น มีรูปแบบแตกตางกันออกไป  บางกลุมตอตาน
ที่รุนแรงมาก  บางกลุมตอตานโดยไมใหความรวมมือ  จนถึงบางกลุมที่คิดถึงแต
ประโยชนสวนตัว   จนกระทั่งการรวมมือกับชาวโรมัน

พวกเขาเฝารอ พระเมสซีอาห     แตก็ไมสามารถเห็นพองตองกันวา  พระ
เมสซีอาหจะตองเปนอยางไร

การตอสูเพ่ือเอกราช   และการรอคอยพระผูไถ

เพื่อน ๆ  อยากทราบไหม
ครับวา  พระเมสซีอาห  เปนใคร?
และชาวยิวเขามีความคิดเกี่ยวกับ
พระเมสซีอาหอยางไรกันบาง
ศึกษากันตอไปเลยนะครับ
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คําวา “Messia” เปนชื่อในภาษาฮีบรู  แปลวา “ ผูรับการเจิม”  เปนชื่อที่ใช
เรียกกษัตริยที่พระเปนเจา  ทรงสัญญาวาจะสงมาใหประชากรของพระองค  บางคน
คิดวา พระเมสซีอาห จะเปนกษัตริยที่รบชนะ บางคนคิดวาเปนพระสงฆ หรือ
ประกาศก  นอกจากนั้นยังมีบางคนที่อางถึงประกาศกอิสยาห  และถือวาผูเปนพระ
เมสซีอาหนั้น  จะตองเปนมนุษยธรรมดา  ที่เจริญชีวิตอยางคนยากจน  จะตองถูก
ทรมานอยางมากมาย  และจะนําประชากรชาวฮีบรู  รวมทั้งมนุษยอ่ืนๆ  ทุกคน
กลับไป  หาพระเปนเจา อยางไรก็ดี  ชาวยิวปรารถนาที่จะใหพระเมสซีอาห  เสด็จมา
กอบกูฐานะทางการเมืองของพวกเขา  พวกเขาไมอยากไดพระเมสซีอาห  ในรูปแบบ
ที่ประกาศกอิสยาหกลาวถึง

1. การที่ชาวยิวตอตานการปกครองของชาวโรมัน ดวยเหตุผลใดเปนสําคัญ
                                                                                                                                  
2. พระเมสซีอาห เปนชื่อของใคร
                                                                                                                                  
3. พระเมสซีอาหที่ชาวยิวตองการจะตองเปนอยางไร
                                                                                                                                  
4. คําวา “Messia” เปนชื่อในภาษาฮีบรู แปลวา                                                           
5. ประกาศกอิสยาห กลาวถึงพระเมสซีอาหอยางไรบาง
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
6. ในความเชื่อของชาวยิว ใครคือผูที่เกี่ยวของกับแผนดินแหงพันธสัญญามากที่สุด
                                                                                                                                  

(จากหนังสือ เร่ืองนาทึ่งของพระเยซูเจา หนา 11-13)

พระเมสซีอาห

จงตอบคําถามตอไปนี้
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จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว
1. สภาซันเฮดริน  มีบทบาทสําคัญอยางไรในสมัยของพระเยซูเจา
    ก. มีอํานาจปกครองทางศาสนา ข. พิพากษาตัดสินประหารชีวิต
    ค. เปนศาลสูงสุด ง. ถูกทุกขอ
2. รัฐบาลโรมันจัดสํารวจสํามะโนครัวชาวยิวเพื่ออะไร
    ก. จัดเก็บภาษี ข. จัดทําทะเบียนบาน
    ค. ชวยเหลือผูยากจน ง. ใหยายกลับบานเกิด
3. ในชวงที่พระเยซูเจาสิ้นพระชนม ใครเปนผูวาราชการปกครองแควนยูเดีย
    ก. เฮรอด อาเคเลาส ข. เฮรอด  มหาราช
    ค. เฮรอด  อันติปาส ง. ปอนซีโอ  ปลาโต
4. เหตุผลที่ทําใหชาวยิว หรือ ชาวฮีบรู ไมชอบพวกโรมันคือขอใด
   ก. ตองเสียภาษีใหแกรัฐบาลโรมัน ข. จัดใหมีสภาซัดเฮดริน
   ค. มีศาลาธรรมอยูทุกชุมชน ง. จัดสํารวจสํามะโนครัว
5. ใครคือ บุคคลที่ชาวยิวเฝารอใหมาชวยพวกเขาใหรอดพนจากอํานาจของโรมัน
   ก. ยอหน  บัปติสตา ข. พระเมสซีอาห
   ค. ประกาศกอิสยาห ง. พระบิดา

เฉลย 1. การปองกันทางศาสนา
2. กษัตริยที่พระเปนเจาสัญญาวาจะสงมาใหประชากรของพระองค
3. มากอบกูสภาพทางการเมืองของพวกเขา
4. ผูรับการเจิม 5. จะตองเปนคนธรรมดา   เจริญชีวิตอยางยากจน
จะตองถูกทรมาน นําประชากรกลับไปหาพระเปนเจา     6.   อับราฮัม

แบบทดสอบหลังเรียน
หนวยที่  2   สถานการณทางการเมือง สมัยพระเยซูเจา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



179

1. ง
2. ก
3. ง
4. ก
5. ข

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
หนวยที่  2   สถานการณทางเมือง สมัยพระเยซูเจา

ตอบถูกหมดเลยใชไหมครับ  เกงมาก
เพื่อน ๆ  จะไดศึกษาตอไปเกี่ยวกับสถานการณ
ทางศาสนา  ในสมัยพระเยซูเจาตอไปนะครับ
นาสนใจมากทีเดียว ครับ
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ใหนักเรียนจับคูขอที่มีความสัมพันธกัน

              1. ฟาริสี ก. รับบี  ( อาจารย)
              2. มหาสมณะ ข. ซัดดูสี
              3. ปญจบรรพ ค. ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติอยางเครงครัด
              4. คัมภีราจารย ง. หนังสือพระคัมภีร  5  เลมแรก
              5. รับผิดชอบในพระวิหาร จ. บุคคลธรรมดาที่ร่ํารวย
              6. ผูนําประชาชน ฉ. มหาสมณะ
              7. ผูอาวุโส ช. คัมภีราจารย
              8. พวกหัวหนาสงฆ ซ. สืบทอดจากบิดามาสูบุตร

ญ. ชาวฮีบรู
ฌ. ชาวโรมัน

แบบทดสอบกอนเรียน
หนวยที่  3  สถานการณทางศาสนา  สมัยพระเยซูเจา
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เฉลย 1. ค.
2. ซ.
3. ง.
4. ก.
5. ฉ.
6. ช.
7. จ.
8. ข.

เฉลยคําตอบขางลางนี้เลยนะครับ…
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หมูคณะทางศาสนาของชาวยิว   ในสมัยพระเยซูเจา    ไมอาจรวมตัวกันเปน
หนึ่งเดียวกัน    จากหลายปจจัยที่ประกอบกัน   ทําใหพวกเขาแบงแยกออกเปนกลุม
มีแนวคิดและหลักการปฏิบัติที่แตกตางกัน   แตมีจุดยืนรวมกันในการกระทําบน
ความเชื่อม่ันทางศาสนาวา   พระเปนเจาทรงเปนกษัตริยของพวกเขา   การเจริญ
ชีวิตตามพระบัญญัติ และการปฏิบัติตามน้ําพระทัยของพระเปนเจา เปนอุดมการณ
อันยิ่งใหญของประชากรชาวฮีบรู

กลุมบุคคลตางๆ  ทางศาสนา  ที่มีบทบาทสําคัญในสมัยของพระเยซูเจาคือ
• ฟาริสี
• ซัดดูสี
• คัมภีราจารย

ฟาริสี….
        ซัดดูสี……คัมภีราจารย

หนวยที่  3
สถานการณทางศาสนา   สมัยพระเยซูเจา
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คําวา  “ ฟาริสี”  แปลวา “พวกแบงแยก”
และตามความเปนจริง
พวกฟาริสีก็ไดแยกตัวเอง
ออกจากคนที่ไมยอมถือพระบัญญัติ
อยางเครงครัด   และรวมตัวกันเปนกลุมผูศักดิ์สิทธิ์แหงอิสราเอล

ตามความคิดของฟาริสี    ชาติอิสราเอล   เปนชาติที่ไดรับเลือกสรรจากพระ
เปนเจา   และพระองคเทานั้น   ที่เปนกษัตริย  และเจานายที่แทจริง  การตอตานกับ
ชาวโรมัน  เกิดมาจากความเชื่อทางศาสนาในขอนี้   ฟาริสีไมตอตานชาวโรมันดวย
การจับอาวุธขึ้นตอสู   แตตอตานในรูปแบบของการไมรวมมือ  แตพวกเขาก็จายภาษี
ใหแกโรมัน

ฟาริสีเชื่อวา   การยึดครองของชาวโรมันนั้น   เปนการลงโทษจากพระเปน
เจา   เพราะความไมซื่อสัตย   และเพื่อจะไดเปนอิสระ   ชาวอิสราเอลจะตองหันกลับ
มาปฏิบัติตามกฎบัญญัติ      เชื่อวาคนเราตายแลว     จะกลับมีชีวิตอีก   และเชื่อวา
พระเปนเจาจะสงพระเมสซีอาหมากูชาติยิวใหเปนอิสระจากชาวโรมัน

นอกจากนี้ฟาริสี   ยังเปนกลุมที่รูจักพระคัมภีร   และคําสอนตาง ๆ   อยาง
ละเอียด   คอยอบรมสั่งสอนประชาชน  รวมทั้งคอยประนามตลอดจนการจับผิดผูที่
ไมปฏิบัติตามประเพณี   พวกเขามีอิทธิพลตอการปฏิบัติทางศาสนา   ในสังคมชาว
ยิวเปนอยางมากทีเดียว

ฟาริสี
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1. ฟาริสี   แปลวา                                                                                           

2. ตามความคิดของฟาริสี  ชาติที่ไดรับการเลือกสรรจากพระเปนเจาคือชาติใด
                                                                                                                      

3. ฟาริสีเชื่อวาเพื่อจะไดเปนอิสระจากชาวโรมัน    ชาวอิสราเอลจะตองทําอยางไร
                                                                                                                      

4. เหตุใดฟาริสีจึงแยกตัวเองออกจากสังคม
                                                                                                                      

“ตรวจคําตอบ   ในหนาตอไปเลยนะครับ”

เพื่อนไดเรียนรูเกี่ยวกับฟาริสี
แลว  มาทดสอบความรูกัน

หนอยดีกวานะครับ

จงตอบคําถามตอไปนี้
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เฉลย       1.  การแบงแยก              2. อิสราเอล
                3. หันกลับมาปฏิบัติตามธรรมบัญญัติ     4. เพราะถือวาตนเปนผูบริสุทธิ์

ตอบถูกหมดเลยใชไหมครับ
               เกงจังเลย

ไดรูจักพวกฟาริสีแลว   ตอไปเราจะมา
เรียนรูจักกับบุคคลอีกกลุมหนึ่งคือ  พวก
คัมภีราจารย   พวกเขาเปนใครกัน ในสมัย
ของพระเยซูเจา  ติดตามไดเลยครับ
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คัมภีราจารย  จํานวนไมนอยอยูใน
กลุมของฟาริสี   เปนพวกคงแกเรียน
และเปนอาจารยทางกฎหมาย
มักรวบรวมประชาชน
ใหติดตามเปนศิษยของพวกเขา
อธิบายกฎหมายใหฟง  และชอบใหใครๆ
เรียกตนวา  “รับบี”  ซึ่งแปลวา “อาจารย”

  พวกเขาเปนหวง  และพะวงถึงแตกฎบัญญัติ  ดังนั้นตัวบทกฎหมายจึงถูกดัด
แปลงไปตามสถานการณตางๆ   แลวบันทึกเปนขอกําหนด   เปนแนวทางใหทุกคน
ปฏิบัติ   ในสมัยของพระเยซูเจานั้น  กฎหมายไดถูกกําหนดออกมาเปนขอปลีกยอย
มากมาย  จนไมสามารถจะจดจําหรือรูไดทั้งหมด

ในพระวรสารหลายๆ  ตอน  พวกคัมภีราจารยมักถูกเรียกวา  “พวกผูนํา
ประชาชน”

คัมภีราจารย
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จงนําคําตอไปนี้ใสหนาขอที่เกี่ยวของกัน    “ฟาริสี”  และ   “คัมภีราจารย”

                         1. ปรารถนาใหใครๆ  เรียกตนเองวาอาจารย

                         2. มีความเชื่อเรื่องการกลับคืนชีพหรือชีวิตหลังความตาย

                         3. ในพระวรสารมักเรียกพวกเขาวา “ผูนําประชาชน”

                         4. เปนผูกําหนดแนวทางใหชาวยิวถือปฏิบัติ

                         5. พวกที่ชอบจับผิด และประนามผูไมปฏิบัติตามบัญญัติ

                         6. มีความสามารถในเรื่องกฎหมาย

        “ตรวจคําตอบในหนาตอไปเลยครับ”

มาทดสอบความรู…กันดี
กวาครับ
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เฉลย   1. คัมภีราจารย    2. ฟาริสี      3. คัมภีราจารย
           4. คัมภีราจารย      5. ฟาริสี  6. คัมภีราจารย

สวนใหญประกอบขึ้นดวย
บรรดามหาสมณะ  ผูอาวุโส  และ
คัมภีราจารยบางคน

พระสงฆชาวฮีบรู  มีมากมาย  โดยมีหนาที่
การรับใช    ฐานะสมณะสงฆนี้ถายทอดจากบิดาไปสูบุตร
ตําแหนงสูงสุดในฐานันดรสงฆ  คือ  ตําแหนงมหาสมณะ

มหาสมณะโดยหนาที่ทางพิธีกรรมที่ทานจะประกอบ  ทานเปนคนกลาง
ระหวางพระเปนเจา และประชากร   ทานเพียงผูเดียว  สามารถเขาไปในสวนที่ลึกที่
สุดในพระวิหาร   ที่เปดปละครั้ง  ในโอกาสทําพิธีใชโทษ  เปนผูรับผิดชอบการจัด
ระเบียบ  และการบริหารพระวิหาร  มีสวนรายไดของเครื่องบูชา  ที่ถูกนํามาถวายใน
พระวิหาร และตําแหนงนี้ยังเปนประธานสภาซันเฮดรินดวย   จึงมีสวนสําคัญในการ
ปกครองตัดสิน

ผูอาวุโส เปนเพียงบุคคลธรรมดาที่รํ่ารวย
พวกซัดดูสี   ยึดมั่นกับคําสอนของหนังสือ  5 เลมแรกของพระคัมภีรเทานั้น

และปฏิเสธขอความเชื่อทั้งหมดที่มาภายหลัง เชน  เร่ืองชีวิตหลังความตาย  พวกเขา
เชื่อวามนุษยตองแกปญหาดวยตนเอง  และไมควรขึ้นอยูกับพระเปนเจาเสมอไป
พวกเขาจึงเขากับพวกโรมันได  เพราะคิดวาการรวมมือกัน เปนวิธีที่ดีที่สุด   ที่จะชวย
พวกเขา แกปญหาทางการเมือง  ดวยเหตุนี้ซัดดูสี  จึงไมเปนที่ชอบพอของคนทั่วไป

ในพระวรสารหลายๆ  ตอน  พวกซัดดูสี ถูกเรียกวา   “ หัวหนาสงฆ”

ซัดดูสี
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หนังสือพระคัมภีร  5 เลมแรก
มีอะไรบาง  เพื่อน  ๆ จะได
ศึกษากันตอไปครับ

พระคัมภีร  5   เลมแรกของพระคัมภีร     หรือที่เรียก
วา “ปญจบรรพ”  หรือ “โตราห “ ซึ่งประกอบดวย  หนังสือ
ปฐมกาล      อพยพ       กันดารวิถี       เลวีนิติ   และ
เฉลยธรรมบัญญัติ
         มักเรียกกันวา  หนังสือกฏหมายของ   โมเสส
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จงใสเครื่องหมาย    หนาขอที่ถูก  และเครื่องหมาย  หนาขอที่ผิด

          1. มหาสมณะเทานั้น ที่มีสิทธิ์เขาไปในสวนที่ลึกที่สุดในพระวิหารไดในพิธีใชโทษ
          2. ผูที่เปนประธานสภาซันเฮดริน  คือ คัมภีราจารย
          3. ซัดดูสี มักจะตอตานชาวโรมันอยูเสมอ
          4. ตําแหนงสูงสุดในฐานันดรสงฆ คือ  มหาสมณะ
          5. ผูอาวุโส ในสมัยพระเยซูเจา หมายถึง   บุคคลที่รํ่ารวย
          6. ซัดดูสี แกปญหาทางการเมือง ดวยการเขารวมมือกับพวกโรมัน
          7. ”ปญจบรรพ”  มีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา “โตราห”
          8. บุคคลที่เกี่ยวของกับหนังสือโตราห  มากที่สุดคือ  อับราฮัม
          9. ซัดดูสี เชื่อเรื่องชีวิตหลังความตาย
          10.ฐานะสมณะสงฆ  สืบทอดจากบิดาไปสูบุตร

เหมือนเดิมนะครับ  …
 มาทดสอบความรูกันหนอย…

ตรวจคําตอบ    ที่หนาถัดไปเลยครับ………
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เฉลย    1. 
2.
3. 
4.  

 5. 
6.        
7. 
8. 
9. 
10. 

                                                 (จากหนังสือเรื่องนาทึ่งของพระเยซูเจา  หนา 13-16)

เปนไงบางครับเพื่อน  ๆ   ตอบถูกหมดเลยใช
ไหมครับ  เกงจริง  ๆ  ขอแสดงความยินดีดวย

หลังจากที่ไดเรียนรูจัก  ฟาริสี   คัมภีราจารย  ซัดดูสี   กัน
แลว  คงทําใหเขาใจสถานการณทางศาสนา   สมัยพระเยซูเจา
มากขึ้นนะครับ
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ใหนักเรียนจับคูขอที่มีความสัมพันธกัน

              1. ฟาริสี ก. รับบี  (อาจารย)
              2. มหาสมณะ ข. ซัดดูสี
              3. ปญจบรรพ ค. ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติอยางเครงครัด
              4. คัมภีราจารย ง. หนังสือพระคัมภีร  5  เลมแรก
              5. รับผิดชอบในพระวิหาร จ. บุคคลธรรมดาที่รํ่ารวย
              6. ผูนําประชาชน ฉ. มหาสมณะ
              7. ผูอาวุโส ช. คัมภีราจารย
              8. พวกหัวหนาสงฆ ซ. สืบทอดจากบิดามาสูบุตร

ญ. ชาวฮีบรู
ฌ. ชาวโรมัน

แบบทดสอบหลังเรียน
หนวยที่  3  สถานการณทางศาสนา  สมัยพระเยซูเจา
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       เฉลย 1. ค
2. ซ
3. ง
4. ก
5. ฉ
6. ช
7. จ
8. ข

เปนไงครับ  ถูกหมดเลยใชไหม
เกงมากครับ…พบกับบทเรียนตอไปดี
กวานะครับ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



194

จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว

1. ผูที่มีบทบาททางสังคม ในสมัยพระเยซูเจาคือใคร
   ก. คนจน ข. หญิงมาย

ค. ชางฝมือ ง. ผูม่ังคั่ง
2. คนจนของสังคมฮีบรู ในสมัยพระเยซูเจา มีลักษณะเปนอยางไร
   ก. มีรายไดจากการรับจาง ข. ไมสามารถหาเลี้ยงชีพไดดวยตนเอง
   ค. มีความชํานาญในอาชีพ ง. มีลูกมากเปนครอบครัวใหญ
3. บุคคลที่จัดอยูในกลุมคนจน ในสมัยของพระเยซูเจา  คือขอใด
   ก. คนพิการ ข. คนงานรายวันที่ไรฝมือ
   ค. หญิงมาย ง. ถูกทุกขอ
4. บุคคลใดที่จัดอยูในกลุมคนบาป  ในสมัยของพระเยซูเจา

ก. โสเภณี ข. คนเก็บภาษี
    ค. หญิงมาย ง. ถูกทั้งขอ ก และ ข
5. ทาทีตางๆ  ตอคนบาป ในสังคมสมัยพระเยซูเจา คือขอใด
    ก. มีสิทธิเขาศาลาธรรม ข. มีสิทธิมีเสียงในสังคม
    ค. เปนพยานในศาลได ง. ไมไดรับการยอมรับจากสังคม

แบบทดสอบกอนเรียน
หนวยที่  4

สถานการณทางสังคม  ในสมัยพระเยซูเจา
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เฉลย 1. ง
2. ข
3. ข
4. ง
5. ง

ตรวจคําตอบ  ไดจากขางลางนี้
นะครับ…

เปนไงครับ ? อยาเพิ่งตกใจ  เปนแคแบบ
ทดสอบกอนเรียนนะครับ  ตอไปเราจะเริ่ม
เรียนเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณทาง
สังคมในสมัยพระเยซูเจากันนะครับ…
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กฎหมาย  ไดกําหนดขอปลีกยอยทุกแง  ทุกตอน  ของชีวิตในสังคม  จึงเปน
การยากที่จะรูแนชัดวา   ขอใดคือขอกําหนดทางการเมือง   ทางศาสนา หรือทาง
สังคม     สถานการณทางสังคมในปาเลสไตนที่พระเยซูเจาทรงดํารงชีวิตอยู  จึงมี
พวกคนจน  คนถูกกดขี่มากมาย   บรรดาผูมีความรู   ผูมีคุณธรรมความดี   ผูม่ังคั่ง
และสมณะ   เปนผูมีบทบาทในการเปนผูนํา   ทั้งในดานการเมือง   และในดาน
ศาสนา  และชีวิตในสังคมดวย

      ในสังคมชาวยิว…สมัยพระเยซูเจา
มีทั้ง    คนจน    คนรวย      คนพิการ
คนดอยโอกาส    ก็เหมือนกับสมัยของเรานี่
แหละครับ   เราลองมาศึกษากันดีกวานะครับ
วา  เขามีชีวิตความเปนอยูกันอยางไรบาง

หนวยที่  4
สถานการณทางสังคม  ในสมัยพระเยซูเจา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



197

   คนจน  คือ  คนที่ไมสามารถหาเลี้ยงชีพไดดวย
ตนเองตองอาศัยความใจบุญของคนอื่น
พวกเขาตองทนทุกขทรมาน
เพราะขาดสิ่งสําคัญในการดํารงชีวิต
แตการทรมานที่เลวรายที่สุด  คือ
การสูญเสียศักดิ์ศรีของการเปนมนุษย
กลุมบุคคลเหลานี้คือ

• คนปวยและคนพิการ
ไมสามารถทํางาน   จึงไมมีรายได  จึงตองขึ้นอยูกับผูอ่ืน

• แมมาย และลูกกําพรา
สตรีในสังคมของฮีบรู   พวกเขาไมมีสวนชีวิตทางการเมือง  สวนในทาง
ศาสนามีคุณคาเพียงบางแง  ในศาลาธรรมสตรีตองอยูในขอบเขตเฉพาะ
ไมมีสิทธิ์ไดศึกษาพระคัมภีร  รวมกับคัมภีราจารย  ฉะนั้น  ผูค้ําจุน
ครอบครัว  คือ  บิดา    ถาบิดาตายไป  สังคมก็ยังไมยอมใหงานแกสตรี
อยูดี   ดังนั้น  แมมาย  และลูกกําพราจึงตองอาศัยความใจบุญของคน
อ่ืนในการดํารงชีวิต

• คนงานที่ไรฝมือ
พวกเขาเปนพวกที่ไมไดรับการฝกฝน   และขาดความชํานาญในงาน
อาชีพ   ซึ่งเปนสิ่งจําเปนสําหรับงาน   พวกเขาพรอมที่จะทํางานโดยใช
กําลัง   แตบอยครั้ง   ไมรูวาจะไปหางานที่ไหน    โอกาสที่จะทํางานจึงมี
นอย    บางครั้งก็ไมมีงานทําดวยเหตุนี้จึงทําใหไมมีรายได

คนจนและคนถูกกดขี่
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1. คนจนและคนถูกกดขี่   สมัยพระเยซูเจา  หมายถึงใคร
                                                                                                                             
2. ใครบางที่จัดเปนกลุมคนจน  ในสมัยพระเยซูเจา
                                                                                                                             
                                                                                                                             
3. สตรีชาวยิว  ในสมัยพระเยซูเจา  ถูกจํากัดสิทธิในเร่ืองใด
                                                                                                                             
                                                                                                                             
4. การทรมานที่เลวรายที่สุดของกลุมคนสมัยพระเยซูเจา  คืออะไร
                                                                                                                             
5. คนงานไรฝมือ  สมัยพระเยซูเจา  มักจะมีอาชีพอะไร
                                                                                                                             

จงตอบคําถามตอไปนี้
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เฉลย 1. คนที่ไมสามารถหาเลี้ยงชีพไดดวยตนเอง

2. คนปวย  คนพิการ   หญิงมาย   ลูกกําพรา   คนงานไรฝมือรายวัน

3. ไมมีสวนทางการเมือง   ไมมีสิทธิ์ศึกษาพระคัมภีรในศาลาธรรม
    สังคมไมใหงานแกสตรี

4. การสูญเสียศักดิ์ศรีของการเปนมนุษย

5. กรรมกร  งานที่ใชกําลัง

                                    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



200

ในสังคมที่ยึดมั่นในกฎหมาย  และประเพณีอยางเครงครัดนั้น   ผูที่ละเมิด
มักจะถูกเพงเล็งไปในทางลบ  ไมมีใครคบหาสมาคมดวย อันที่จริง   คนบาปก็คือ
คนที่ไมรักษากฎหมาย และประเพณี จึงเปนบุคคลที่ถูกขับออกจากสังคม
ถูกกลุมชนตราหนาวา เปนคนบาป   อันไดแกบุคคลเหลานี้

1. ผูมีอาชีพไมบริสุทธิ์   บุคคลที่จัดอยูในกลุมนี้   คือ  โสเภณี  โจร  คน
เก็บภาษี   คนเลี้ยงแกะ  คนออกเงินกู   และนักการพนัน   อาชีพ   นายทุนเงินกูหนา
เลือด   โจร  และโสเภณี   นั้นเราเห็นไดชัดเจนวา   เปนคนมีอาชีพไมบริสุทธิ์   สวน
คนเก็บภาษี  และคนเลี้ยงแกะนั้น   ถูกจัดอยูในกลุมนี้ไดอยางไร   เราจะทราบไดชัด
เจนดังนี้

• คนเก็บภาษี
พวกเขาทํางานรับใชชาวโรมัน
ทําสัญญาที่จะสงจํานวนภาษีที่แนนอนแกโรมัน
แตพวกเขาสามารถที่จะตัดสินใจเก็บภาษี
ที่แตละคน  ตองจายเทาไรก็ได
และหลายคนก็ไดเก็บภาษีเกินอัตราเพื่อตนเอง
จึงถือวาเปนคนไมซื่อสัตย
• คนเลี้ยงแกะ
พวกเขาดูแลฝูงแกะของคนอื่น
ถูกตราหนาวาเปนคนไมซื่อสัตย
เพราะมีคนเลี้ยงแกะหลายคนไดนําฝูงแกะ
ไปเลี้ยงในทุงหญาของคนอื่น
หรือไมก็ฆาแกะที่ตนรับเลี้ยงเพื่อบริโภคเสียเอง

คนบาป และคนที่ถูกขับจากสังคม
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2.  คนที่ขาดคุณงามความดี  และความใจบุญ

พวกคัมภีราจารย ไดตราขอกําหนดขึ้นเพื่อใหคนทั่วไปปฏิบัติไวมากมาย
ซึ่งคนที่ไมไดรับการศึกษา   คนสามัญธรรมดา  ไมสามารถเรียนรูไดทั้งหมด   ทําให
ละเมิดขอกําหนดในบางขอ   โดยไมไดตั้งใจ  ทําใหกลายเปนคนบาป

นอกจากนี้ “คนบาป”  ยังหมายถึง
• คนที่ไมมีเงินจายหนึ่งในสิบของรายไดใหแกสมณะ
• คนที่ไมถือกฎเกี่ยวกับวันสับบาโต  (การหยุดพักในวันพระ)
• คนที่ไมถือกฎการรักษาความสะอาด  ตามวิธีของฟาริสี

ในสายตาของฟาริสี  และคัมภีราจารย   พวกเขาเชื่อวาพระเปนเจาทรง
เกลียดชังคนบาปเหลานี้

เปนไงครับเพื่อน  ๆ   นาสนใจใชไหม
ครับ   ยังไมจบนะครับ   เรามาศึกษา
กันตอไปดีกวานะครับ….
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1. เพราะเหตุใด  คนเก็บภาษีจึงถูกจัดอยูในกลุมคนบาป
                                                                                                                   

2. จงยกตัวอยาง คนบาปกลุมผูมีอาชีพไมบริสุทธิ์มาสัก  3  อยาง
                                                                                                                      
                                                                                                                      

3. จงยกตัวอยางขอกําหนดที่ชาวยิวตองปฏิบัติในสมัยพระเยซูเจามาสัก 2 อยาง
                                                                                                                      
                                                                                                                      

4. เพราะเหตุใดคนที่ขาดคุณงามความดี และความใจบุญ สวนใหญเปนคนสามัญ
ธรรมดา  ที่ไมไดรับการศึกษา

                                                                                                                      
                                                                                                                      

5. พวกฟาริสีและคัมภีราจารยคิดวาพระเปนเจาทรงรูสึกอยางไรกับคนบาป
                                                                                                                      

จงตอบคําถามตอไปนี้

ไมยากเกินไปใชไหมครับ  ตรวจคําตอบ
ไดที่หนาตอไปเลยครับ…
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เฉลย 1. ทํางานรับใชพวกโรมัน   และเก็บภาษีเกินอัตราที่กําหนดเพื่อตนเอง

2. โสเภณี   นักการพนัน   นายทุนหนาเลือด  คนเลี้ยงแกะ  คนเก็บภาษี

3. 1. ตองจายเงินหนึ่งในสิบของรายไดใหแกสมณะ
2. ตองหยุดทํางานในวันสับบาโต
3. ตองถือกฎการรักษาความสะอาดตามวิธีของฟาริสี

4. พวกคัมภีราจารยไดตราขอกําหนดใหปฏิบัติไวมากมาย  คนที่ไมไดรับ
การศึกษา ไมสามารถเรียนรูไดทั้งหมด  จึงทําใหละเลยตอการปฏิบัติ
เพราะความไมรู

5. ทรงเกลียดชังคนบาป

เปนอยางไรครับ     ตอบถูกหมดเลยใช
ไหมครับ   เยี่ยมจริง ๆ    ตอไปเราศึกษา
ตอเกี่ยวกับทาทีของสังคมที่มีตอคนบาป
ในสังคมชาวยิวกันนะครับ…
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ในทางปฏิบัติแลว   ไมมีวิธีการใดๆ   สําหรับคนบาปที่จะกลับเปนคนบริสุทธิ์
หรือไดรับการยอมรับในสังคมชาวยิว    และกระบวนการของการสํานึกผิด  และการ
ทําตนใหบริสุทธิ์   ก็เปนกระบวนการที่ยืดยาว    มีรายละเอียดในการปฏิบัติมาก
ยิ่งไปกวานั้นจะตองเสียเงินเปนจํานวนมากทีเดียว  โดยเฉพาะกลุมคนบาปที่มีอาชีพ
ไมบริสุทธิ์นั้น   ไมสามารถใชเงินที่ไดรับจากการประกอบอาชีพนั้นไดเลย

สําหรับคนที่ขาดคุณความดี  และความใจบุญ  ก็ตองอดทนตอการศึกษาอบ
รมอันยาวนาน   แมกระนั้นพวกเขาก็ยังไมแนใจวาจะเปนคนบริสุทธิ์ได    การเปนคน
บาป  จึงเปนเคราะหกรรมของคนเหลานี้    พวกเขาตองทนทุกขทรมาน   จากความรู
สึกผิดในหลายประการ   พวกเขาไมมีสิทธิ์มีเสียงในสังคม    ไมมีสิทธิ์เปนพยานใน
ศาล   ไมมีสิทธิ์เขาไปในศาลาธรรม  ซึ่งเปนผลกระทบทางดานจิตใจ

คนเหลานี้  เปนคนสวนใหญของสังคมในสมัยนั้น   ซึ่งมักไดยินบอยๆ ใน
พระวรสาร  เรียกวา  “ฝูงชน”   หรือ   “ พวกชั้นตํ่า”

พระเปนเจาไดสงพระเมสซีอาห  มาใหความหวัง   ความรัก  ความเมตตา
กรุณา และการใหอภัยแกพวกเขา    คนพวกนี้จึงเปนพวกแรกที่ไดรูจักพระเยซูเจา
และไดตอนรับพระองคดวยน้ําใสใจจริง

ทาทีของสังคม  ที่มีตอคนบาปในสังคมชาวยิว
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นาเห็นใจพวกเขาจังเลยนะครับ  เปน
คนจน   คนบาป  ในสังคมชาวยิว  เราจะ
มาศึกษากันตอถึงสังคมชั้นกลาง  และชน
ชั้นสูงกันตอไปนะครับ…วาเปนใครกันบาง

ชนชั้นกลาง     คือ  คนที่มีอาชีพคาขาย   ชางฝมือ   เชน  ชางไม   ชาวประมง
พระเยซูเจาเกิดมาเปนชนชั้นกลางเชนเดียวกัน

ชนชั้นสูง  หรือ ชนชั้นปกครอง   มีชีวิตอยูอยางหรูหราสุขสบาย    ใน
ระดับสูงนี้มีเฮรอด  และราชวงศ   ซึ่งมีรายไดจากภาษีอากร   มีพวกหัวหนา
สงฆ    และครอบครัว   ซึ่งมีรายไดจากการทําบุญ และภาษีที่ประชาชน
ตองจายใหแกพระวิหาร  และพวกผูอาวุโส    ซึ่งเปนเจาของแผนดินเกือบ
ทั้งประเทศ
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จงใสเครื่องหมาย   หนาขอที่ถูกและใสเครื่องหมาย      หนาขอที่ผิด

         1. กลุมผูมีอาชีพไมบริสุทธิ์ไมสามารถใชเงินของตนในกระบวนการสํานึกผิดได
         2. คนบาปในสมัยพระเยซูเจา ไมสิทธิ์เขาไปในศาลาธรรม
         3. คนสวนใหญในสังคมสมัยพระเยซูเจาคือ พวกชนชั้นสูง
         4. พระเยซูเจาอยูในกลุมชนชั้นกลาง
         5. คนพวกแรกที่ไดมีโอกาสรูจักพระเยซูเจาคือ พวกชนชั้นต่ํา
         6. มหาสมณะมีรายไดจากภาษีอากรที่เก็บจากประชาชน
         7. คําวา “ฝูงชน” ในพระวรสาร หมายถึง  พวกชนชั้นต่ํา
         8. คนบาปในสมัยนั้น จะกลับมาเปนคนบริสุทธิ์ไดยากเพราะมีกระบวนการที่

ยืดยาว
         9. พระเมสซีอาห เสด็จมาเพื่อใหความหวัง   ความรักและความเมตตาแก

คนบาป
         10.อาชีพชางฝมือ  คาขาย  จัดอยูในชนชั้นกลาง

(จากหนังสือ เร่ืองนาทึ่งของพระเยซูเจา หนา 16-21)

ทดสอบกันหนอยนะครับ
หลังจากที่เราไดเรียนรูกันแลว….

เสร็จแลวตรวจคําตอบหนาตอไป
เลยครับ….
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เฉลย   1.    2.  3.  4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว

1. ผูที่มีบทบาททางสังคม ในสมัยพระเยซูเจาคือใคร
   ก. คนจน ข. หญิงมาย

ค. ชางฝมือ ง. ผูม่ังคั่ง
2. คนจนของสังคมฮีบรู ในสมัยพระเยซูเจา มีลักษณะเปนอยางไร
   ก. มีรายไดจากการรับจาง ข. ไมสามารถหาเลี้ยงชีพไดดวยตนเอง
   ค. มีความชํานาญในอาชีพ ง. มีลูกมากเปนครอบครัวใหญ
3. บุคคลที่จัดอยูในกลุมคนจน ในสมัยของพระเยซูเจา  คือขอใด
   ก. คนพิการ ข. คนงานรายวันที่ไรฝมือ
   ค. หญิงมาย ง. ถูกทุกขอ
4. บุคคลใดที่จัดอยูในกลุมคนบาป  ในสมัยของพระเยซูเจา
    ก. โสเภณี ข. คนเก็บภาษี
    ค. หญิงมาย ง. ถูกทั้งขอ ก และ ข
5. ทาทีตางๆ  ตอคนบาป ในสังคมสมัยพระเยซูเจา คือขอใด
    ก. มีสิทธิเขาศาลาธรรม ข. มีสิทธิมีเสียงในสังคม
    ค. เปนพยานในศาลได ง. ไมไดรับการยอมรับจากสังคม

แบบทดสอบหลังเรียน
หนวยที่  4

สถานการณทางสังคม  ในสมัยพระเยซูเจา

    ดูเฉลยในหนาตอไปเลยครับ
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เฉลย 1.   ง
2. ข
3. ง
4. ง
5. ง

ถูกหมดใชไหม ครับ  เกง
มากเลย…..

บทเรียนของเราก็หมด
เพียงแคนี้แลวนะครับ  ขอบคุณ
สําหรับความตั้งใจเรียน
ความขยัน ของเพื่อนๆ ทุกคน

 สวัสดีครับ…
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