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The purposes of this research were : (1) to study the fundamental data for development of 
programmed instruction,  (2) to develop and assess the programmed instruction, (3) to implement the 
programmed instruction and  (4) to evaluate and improve the programmed instruction.  The sample consisted of 
30 students of eleventh grade, Kamphaeng Saen Widhaya School, Kamphaeng Saen district, Nakhon Pathom 
province.  The research design was one group pretest-posttest design.  The duration of the experiment covered 
11 hours during the academic year 2004. The research instruments were questionnaires, interview form, the 
work assessment form, learning outcome tests and programmed instruction. Percentage, Mean, Standard 
Deviation, t - test dependent and content analysis were used for analyzing the data.

The research findings were as follow : (1) According to the study of the fundamental data, the 
students, the teachers and the experts revealed their needs to  develop a programmed instruction which included 
an attractive appearance, high quality of illustrations, logical sequence of contents, learning activities focusing 
individualization, and variety of evaluation methods.  (2) The programmed instruction consisted of preface, the 
objectives, a teacher’s manual and the 4 units of contents including  the history of  Pratripitaka refurbishment, 
the refurbishment Pratripitaka, the dissemination of Pratripitaka, an the Pratripitaka remarkable ideas on ten 
descriptions of moral and immoral spouse.  In addition, the programmed instruction met the efficiency of 
81.00/82.23.  (3) The students’ achievement scores before and after  the implementation of the programmed 
instruction were statistically significant different at .01 level.  The posttest scores were higher than the pretest 
scores.  (4) The students agreed with the programmed instruction at a high level. The programmed instruction 
was interesting, colorful, appropriate for students and also they preferred to study with the developed program 
instruction.
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พัฒนาการของบทเรียนสําเร็จรูป                                                                     37
ความหมายของบทเรียนสําเร็จรูป                                                                   37
ลักษณะสําคัญของบทเรียนสําเร็จรูป                                                              39
คุณคาของบทเรียนสําเร็จรูป                                                                           40
ขอจํากัดของบทเรียนสําเร็จรูป                                                                        42
ชนิดของบทเรียนสําเร็จรูป                                                                              43
การสรางบทเรียนสําเร็จรูป                                                                             56
การนําบทเรียนสําเร็จรูปไปใชในการเรียนการสอน                                       64
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป                66
การหาประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป                                                     67
ขั้นตอนการหาประสิทธิภาพ                                                                           68
หลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยาในการสรางบทเรียนสําเร็จรูป                      69

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับบทเรียนสําเร็จรูป                                                                75
งานวิจัยภายในประเทศ                                                                                   75
งานวิจัยตางประเทศ                                                                                        78

สรุป                                                                                                                       79
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ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฌ

บทที่ หนา
3       วิธีดําเนินการวิจัย                                                                                                          81

ขั้นตอนของการวิจัย                                                                                              81
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป     81
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนสําเร็จรูป                      88
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใชบทเรียนสําเร็จรูป                                                 95
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลและปรับปรุงแกไขบทเรียนสําเร็จรูป                 99

เกณฑคะแนนและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล                                                113
สรุป                                                                                                                        118

4 ผลการวิเคราะหขอมูล                                                                                                  119
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการ                                       119
ตอนที่ 2 ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนสําเร็จรูป                           136
ตอนที่ 3 ผลการทดลองใชบทเรียนสําเร็จรูป                                                       141
ตอนที่ 4 ผลการประเมินและปรับปรุงแกไขบทเรียนสําเร็จรูป                           146

ส่ิงที่ไดพบเห็นระหวางการทําการทดลองแบบภาคสนาม                              160
สรุป                                                                                                                        163

5 สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ                                                                         164
สรุปผลการวิจัย                                                                                                      165
อภิปรายผลการวิจัย                                                                                                168
ขอเสนอแนะในการวิจัย                                                                                        184

ขอเสนอแนะในการนําบทเรียนสําเร็จรูปไปใช                                               185
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย                                                                                185
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป                                                                185

บรรณานุกรม                                                                                                                              187

ภาคผนวก                                                                                                                                    197
ภาคผนวก ก รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย                                         198
ภาคผนวก ข เครื่องมือที่ใชในการวิจัย                                                                      200
ภาคผนวก ค ผลการวิเคราะหเครื่องมือที่ใชในการวิจัย                                             216
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ำนกัหอ

สมุดกลาง



ญ

หนา
ภาคผนวก ง ตัวอยางบทเรียนสําเร็จรูปฉบับสมบูรณ                                                301
ภาคผนวก จ ตัวอยางผลงานนักเรียน                                                                         465
ภาคผนวก ฉ รูปภาพ แสดงเหตุการณในระหวางการทดลองดวยบทเรียนสําเร็จรูป  478

ประวัติผูวิจัย                                                                                                                                 483

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฎ

สารบัญตาราง
ตารางที่ หนา

1 แสดงการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาพระพุทธศาสนา (ส 0410) ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา อําเภอกําแพงแสน
จังหวัดนครปฐม ปการศึกษา 2542-2545                                                           11

2 แสดงการสรุปวิธีดําเนินการวิจัย ขั้นตอนที่ 1                                                            89
3 แสดงการสรุปวิธีดําเนินการวิจัย ขั้นตอนที่ 2                                                            94
4 แสดงแบบแผนการวิจัย                                                                                             96
5 แสดงการสรุปวิธีดําเนินการวิจัย ขั้นตอนที่ 3                                                            101
6 แสดงการวิเคราะหจุดประสงคเชิงพฤติกรรมของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู

กอนเรียนและหลังเรียน                                                                                      104
7 แสดงการสรุปวิธีดําเนินการวิจัย ขั้นตอนที่ 4                                                            112
8 แสดงจํานวนและคารอยละเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของนักเรียนผูตอบแบบสอบถาม   124
9 แสดงจํานวนและคารอยละเกี่ยวกับความตองการของนักเรียนในการพัฒนา

บทเรียนสําเร็จรูป                                                                                               125
10 แสดงจํานวนและคารอยละของครูผูสอนสาระพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับสถานภาพ

และขอมูลทั่วไป                                                                                                 127
11 แสดงจํานวนและคารอยละเกี่ยวกับความตองการและความคิดเห็นของครูผูสอน

สาระพระพุทธศาสนาในการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป                                       129
12 แสดงจํานวนและคารอยละเกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูเชี่ยวชาญ       131
13 แสดงการสรุปผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการ                                    134
14 แสดงผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนสําเร็จรูปแบบรายบุคคล                                138
15 แสดงผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนสําเร็จรูปแบบกลุมเล็ก                                   139
16 แสดงการเปรียบเทียบการปรับปรุงแกไขบทเรียนสําเร็จรูป                                      140
17 แสดงผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนสําเร็จรูปแบบภาคสนาม                                144
18 แสดงการสรุปผลขั้นตอนการดําเนินการทดลองใชบทเรียนสําเร็จรูป                      144
19 แสดงการสรุปขั้นตอนของการประเมินและปรับปรุงแกไขบทเรียนสําเร็จรูป

ฉบับราง                                                                                                           148
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ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฏ

ตารางที่ หนา
20 แสดงคะแนนความสามารถในการสรางชิ้นงานของนักเรียนแบบรายบุคคลและ

แบบรายกลุม ดวยจํานวน 30 คน                                                                    149
21 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนกอนเรียน (Pretest) และหลังเรียน

(Posttest) ของการเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป ดวยนักเรียน จํานวน 30 คน    152
22 แสดงการเปรียบเทียบผลการเรียนรูของการใชบทเรียนสําเร็จรูปแตละ

หนวยการเรียนรูจากการทดสอบกอนเรียน (Pretest) และหลังเรียน
(Posttest) ดวยนักเรียนจํานวน 30 คน                                                             153

23 แสดงคาประสิทธิภาพของหนวยการเรียนรูกับกลุมทดลองแบบภาคสนาม
(Field Tryout) ดวยนักเรียน จํานวน 30 คน                                                    154

24 แสดงคารอยละ (%) คะแนนเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)
ความหมายและลําดับที่ที่เกี่ยวกับความคิดเห็นของนักเรียน
หลังเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูปดวยนักเรียนจํานวน 30 คน                            155

25 แสดงรายนามของผูเชี่ยวชาญที่ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย                                           199
26 แสดงคาเฉลี่ยผลการประเมินความสอดคลองของบทเรียนสําเร็จรูป                        217
27 แสดงคาเฉลี่ยผลการประเมินความสอดคลองความตรงเชิงเนื้อหาของ

แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน                                    219
28 แสดงคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบ

วัดผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน                                                         222
29 แสดงการคํานวณหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียน

และหลังเรียนโดยใชสูตร K.R. 20 ของคูเดอร - ริชารดสัน                             223
30 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูปกับกลุมทดลองแบบรายบุคคล 226
31 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูปกับกลุมทดลองแบบกลุมเล็ก    227
32 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูปกับกลุมทดลองแบบภาคสนาม 228
33 แสดงการเปรียบเทียบผลการเรียนรูทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวย

บทเรียนสําเร็จรูปโดยใชสถิติ t-test แบบ Dependent                                      230
34 แสดงการคํานวณหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่มีตอบทเรียนสําเร็จรูป

หลังเรียนดวยบทเรียนโดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาดวยสูตรของครอนบัค   233
35 แสดงคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบยอย                235
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สมุดกลาง



ฐ

ตารางที่ หนา
36 แสดงการวิเคราะหคําอธิบายสาระการเรียนรูพระพุทธศาสนา เร่ือง พระไตรปฎก

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ชวงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6)                                                  240
37 แสดงการวิเคราะหสมรรถภาพของผลการเรียนรูที่คาดหวัง สาระพระพุทธศาสนา

เร่ือง พระไตรปฎก ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ชวงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6)                    241
38 แสดงความสัมพันธระหวางหนวยการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู และมาตรฐาน

การเรียนรูชวงชั้น สาระพระพุทธศาสนา เร่ือง พระไตรปฎก
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ชวงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6)                                                  242

39 แสดงการกําหนดการจัดกระบวนการเรียนรู                                                             244
40 แสดงการกําหนดหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวังและจุดประสงค

การเรียนรู สาระพระพุทธศาสนา เร่ือง พระไตรปฎก ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5
ชวงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6)                                                                                    247

41 แสดงการกาํหนดหนวยการเรยีนรู สาระการเรยีนรู และสาระสาํคญั
สาระพระพทุธศาสนา เร่ือง พระไตรปฎก ช้ันมธัยมศกึษาปที ่5 ชวงชัน้ที ่4
(ม.4 – ม.6)                                                                                                       249
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ฑ

สารบัญแผนภูมิ
แผนภูมิที่ หนา

1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย                                                                                 17
2 แผนผังมโนทัศนแสดงสาระการเรียนรู เร่ือง พระธรรม                                        29
3 แสดงประเภทของบทเรียนสําเร็จรูป                                                                      44
4 แสดงแบบแผนของบทเรียนสําเร็จรูปแบบเรียงลําดับ                                           45
5 แสดงแบบแผนของบทเรียนสําเร็จรูปแบบซับซอน                                               47
6 แสดงแบบแผนของบทเรียนสําเร็จรูปแบบพลิกกลับเลม                                       48
7 แสดงกรอบหลักหรือกรอบยืนและกรอบสาขาของบทเรียนสําเร็จรูปแบบสาขา   52
8 แสดงแบบแผนของบทเรียนสําเร็จรูปแบบสาขา                                                   53
9 แสดงแบบจําลองของบทเรียนสําเร็จรูปแบบสาขาในลักษณะตางๆ                      55
10 สรุปขั้นตอนการเขียนบทเรียนสําเร็จรูปทั่วไป                                                      63
11 แสดงรูปแบบของการเรียนรูในบทเรียนสําเร็จรูป                                                 71
12 แสดงขั้นตอนในการสรางแบบสอบถาม                                                               84
13 แสดงขั้นตอนในการสรางแบบสัมภาษณ                                                              87
14 แสดงขั้นตอนในการสรางแผนการจัดการเรียนรู                                                   93
15 แสดงขั้นตอนการทดลองใชบทเรียนสําเร็จรูป                                                      100
16 แสดงการสรุปขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและ

หลังเรียน                                                                                                         105
17 แสดงการสรุปขั้นตอนในการสรางแบบประเมินชิ้นงาน                                       108
18 แสดงการสรุปขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอบทเรียน

สําเร็จรูป                                                                                                         111
19 แผนผังมโนทัศนแสดงสาระของกระบวนการเรียนรูแบบตางๆ                            246
20 แผนผังมโนทัศนแสดงการบูรณาการของสาระการเรียนรู เร่ือง พระไตรปฎก

หนวยการเรียนรูที่ 1 : ความเปนมาของการสังคายนาพระไตรปฎก                252
21 แผนผังมโนทัศนแสดงการบูรณาการของสาระการเรียนรู เร่ือง พระไตรปฎก

หนวยการเรียนรูที่ 2 : การทําสังคายนาพระไตรปฎก                                      258
22 แผนผังมโนทัศนแสดงการบูรณาการของสาระการเรียนรู เร่ือง พระไตรปฎก

หนวยการเรียนรูที่ 3 : การเผยแผพระไตรปฎก                                               264
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ฒ

แผนภูมิที่ หนา
23 แผนผังมโนทัศนแสดงการบูรณาการของสาระการเรียนรู เร่ือง พระไตรปฎก

หนวยการเรียนรูที่ 4 : เรื่องนารูจากพระไตรปฎก คือ คนครองเรือนที่ราย
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บทท่ี 1
บทนํา

การศึกษามีบทบาทและมีความสําคัญยิ่งตอวิถีชีวิตของคนและสังคม โดยเฉพาะการ
เตรียมคนเขาสูศตวรรษที่ 21 ซ่ึงเปนภารกิจของการศึกษาโดยตรง แตในขณะเดียวกันการ
เปลี่ยนแปลงอยางรุนแรงของโลกก็สงผลทําใหมีความจําเปนที่จะตองกลับมาทบทวนและออกแบบ
การศึกษากันใหม (รุง  แกวแดง 2543 : 1) เพราะปญหาของการศึกษาในภาพใหญของไทย คือ การ
ไมสามารถเตรียมคนไทยใหเผชิญกับยุคสมัยแหงการเปลี่ยนแปลง จึงทําใหสังคมไทยออนแอ  
ขัดแยง ทําลายตัวเอง และเกิดวิกฤตขึ้นมาได (ประเวศ วะสี 2541 : 21) ดังนั้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) จึงไดกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของ
การพัฒนาประเทศไวดังนี้ คือ เพื่อวางรากฐานในการพัฒนาประเทศใหเขมแข็ง ยั่งยืน สามารถพึ่ง
ตนเองไดตลอดจนครองความมั่นคงทางสังคมรวมทั้งการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและ
เครือขายใหเกิดความเชื่อมโยงตอการพัฒนาชนบทและเมือง มีการดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ควบคูกับการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสังคมไทย  
(สํานักนายกรัฐมนตรี, สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2544 : จ)

การศึกษาในปจจุบันและในอนาคต เปนการศึกษาที่มุงใหผูเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และใหสามารถทําประโยชนใหกับสังคมตามบทบาทและหนาที่ของตนในฐานะพลเมืองดีตาม
ระบบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข โดยใหผูเรียนไดพัฒนาเชาวน
ปญญา มีความรูและทักษะเฉพาะดานตามศักยภาพ เห็นชองทางในการประกอบอาชีพ รวมพัฒนา
สังคมดวยแนวทางและวิธีการใหมๆ และบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคม ซ่ึงสอดคลองกับ
สาระสําคัญของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพ
ของชนชาวไทย มาตรา 43 ที่ไดกําหนดใหบุคคลยอมมีสิทธิเสมอกัน ในการเขารับการศึกษาขั้น 
พื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจายและใน
การจัดการศึกษาอบรมของรัฐนั้น ตองคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรการปกครองของทองถ่ิน
และชุมชนอีกดวยเชนกัน (วิสุทธิ์   อัมไพรวรรณ  2548 : 13)

สําหรับการจัดการศึกษาแบบดั้งเดิมภายในประเทศนั้น ครูสวนใหญจะเปนผูกําหนดกฎ
เกณฑใหผูเรียนเรียนอยางเฉื่อยชา เรียนแบบนกแกวนกขุนทอง จึงทําใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่ไม
เหมาะสมตอการดํารงชีวิตอยูในสังคมเทคโนโลยีในปจจุบันและอนาคตได ดวยเหตุผลที่
หลากหลายประการเชนนี้ ทําใหมีการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู เพื่อปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมทางดาน 
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ความคิดของนักเรียนเสียใหม และเพื่อใหผูเรียนไดเรียนอยางมีความสุขจากแหลงความรูตางๆ เพื่อ
ใหเกิดคุณลักษณะที่เหมาะสมและเพื่อสรางสรรคใหสังคมมีความเจริญกาวหนาและคงความ
สันติสุขได นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 4 แนวการจัด
การศึกษา มาตรา 24 ขอ 5 ยังไดกลาวอีกวา ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของสนับสนุน
สงเสริมใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม ส่ือการเรียน และอํานวยความสะดวกเพื่อ
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใหการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู ทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกัน จากสื่อการเรียนการสอนและจากแหลง
วิทยาการประเภทตางๆ (กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานปลัดกระทรวง 2544 : 28)

จึงเห็นไดวาส่ือการเรียนการสอนเปนปจจัยที่จําเปนอยางยิ่งในการที่จะชวยให 
กระบวนการเรียนการสอนประสบความสําเร็จและเพื่อใหสอดคลองกับเจตนารมณของแผนการ
ศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2545 - 2559 ที่ไดกลาววาอนาคตของประเทศไทยนั้น การจัดการศึกษา
ของชาติตองมุงเนนให (1) พัฒนาชีวิตใหเปน “มนุษยที่สมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา 
ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ความสุข” และ (2) พัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมที่มีความเขมแข็งและมีดุลยภาพใน 3 ดานคือ เปน
สังคมคุณภาพ สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู สังคมสมานฉันทและเอื้ออาทรตอกัน (สํานัก
นายกรัฐมนตรี, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2545 : 5) ดังนั้นประเทศไทยจึงจําเปน
ตองปฏิรูปการเรียนรูโดยเร็วที่สุด เพื่อเสริมสรางศักยภาพของเยาวชนใหสามารถคิดเปน ทําเปน มี
ทักษะในการจัดการ มีคุณธรรมและคานิยมที่ดีงาม และรักการแสวงหาความรูอยางอยางเนื่อง

องคประกอบที่สําคัญของการปฏิรูปการเรียนรูก็คือ การที่สถานศึกษาจะตองปลูกฝงให
ผูเรียนมีความมั่นใจในตนเองตอไปในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้นวิธีการเรียนการ
สอนจึงมิใชเปนแตเพียงการที่ครูอธิบายอยางเดียว แตจะเริ่มใหผูเรียนรูจักศึกษาดวยตนเอง จึงไดมี
การนําเอาหลักจิตวิทยาการเรียนมาใชในกระบวนการเรียนรูที่ควรคํานึงถึงความตองการความถนัด 
และความสนใจของผูเรียนเปนหลักสําคัญตามความแตกตางทางสติปญญา ความพรอม ความสนใจ  
รางกาย อารมณ สังคมและอื่นๆ วิธีการจัดการเรียนการสอนเนนการเรียนการสอนรายบุคคล หรือ
การศึกษาดวยตนเอง ซ่ึงจะเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีอิสระในการเรียนตามสติปญญา ความ
สามารถและความสนใจโดยอาจจะมีครูคอยแนะนําชวยเหลือบางตามความเหมาะสม ซ่ึงวิธีการ
เรียนรายบุคคลนั้น ไดมีการวิจัยถึงวิธีการตางๆ เชน การสรางบทเรียนสําเร็จรูปและมีการนํามาใช
ในประเทศไทยเปนเวลานานไมต่ํากวา 25 ปมาแลว ในปจจุบันนี้ก็ไดเร่ิมมีการใชกันอยางกวางขวาง
จนเปนที่เขาใจกันดีแลว การเรียนรายบุคคลนั้นถือเปนเทคโนโลยีทางการศึกษาอยางหนึ่งที่ไดสราง
และคนควาขึ้นมาใหม โดยมีอยูดวยกันหลายประเภท เปนตนวา ชุดการสอนแบบสื่อประสม 
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(Multi-Media Packages) บทเรียนสําเร็จรูป (Programmed Instruction) แบบเรียนดวยตนเอง หรือ
ชุดการสอนจุลบท (Minicourse) (จันทรฉาย เตมิยาคาร 2533, อางถึงใน ราตรี หาญอาษา 2545 : 2)

ดังนั้น การเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป ควรถือวาเปนการเรียนที่มีคุณคาตอผูเรียนเอง
เพราะทําใหผูเรียนไมเบื่อชวยเสริมบทเรียน ประหยัดเวลา อีกทั้งลดปญหาการขาดแคลนครูอีกดวย 
ถาไดมีการใชอยางคุมคา ก็จะเกิดประโยชนอยางมากทั้งตอตัวผูเรียนเองและตอตัวครูเชนกัน การใช 
บทเรียนสําเร็จรูปนั้นไดประสบผลสําเร็จเปนอยางดีในการใชกับนักเรียนตั้งแตระดับประถมศึกษา
จนถึงนักศึกษาผูใหญ และในแทบทุกสาขาวิชาไมวาจะดวยตัวมันเองหรืออาศัยเทคนิคอ่ืนประกอบ 
ครูอาจนําบทเรียนแบบสําเร็จรูปมาใชสอนวิชาใดวิชาหนึ่งไดทุกหัวขอหรืออาจใชสอนเพียง 
บางสวนของรายวิชานั้นก็ได ครูเปนจํานวนมากนําบทเรียนสําเร็จรูปมาใชเปนองคประกอบในการ
สอนเนื้อหาโดยเฉพาะสวนที่เปนหลักการงายๆ และคําศัพท บทเรียนสําเร็จรูปสามารถใชเปน 
องคประกอบของกิจกรรมเสริมการเรียนรูของนักเรียนไดเปนอยางดีตลอดจนสามารถชวยให 
นักเรียนที่มีความกระตือรือรนสูงทําใหไดรับประสบการณอยางกวางขวางขึ้น ซ่ึงตามปกติครูไม
อาจกระทําไดในหองเรียนที่นักเรียนเรียนรวมกันเปนกลุมใหญได แตในปจจุบันบทเรียนสําเร็จรูป
ไดมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นเปนอยางมาก โดยมีการนําบทเรียนสําเร็จรูปมาบรรจุไวในสื่อชนิดตางๆ เชน 
หนังสือตําราเรียน สไลด ฟลมสตริป เครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องชวยสอน

อนึ่ง ในปจจุบันนี้โลกไดมีความเจริญกาวหนาในดานตางๆ อยางมากมาย จึงทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงขึ้นมาในสังคม เชน มีคานิยมที่มุงเนนทางดานวัตถุเพียงอยางเดียว จึงทําใหคนไทย
ขาดคุณธรรมทางดานจิตใจ ทําใหเกิดภาวะเสื่อมทางศีลธรรมและจริยธรรมเปนอยางมากตามที่
ปรากฏเปนขาวในปจจุบันนี้ ดังนั้น ปญหาจริยธรรมจึงเปนปญหาอีกดานหนึ่ง ที่ควรไดรับการเอาใจ
ใสเปนพิเศษ (กมลา สุริยพงศประไพ 2546 : 3) เพราะจริยธรรมเปนกลไกสําคัญอันหนึ่งของสังคม 
ทําหนาที่เปนบรรทัดฐานของความประพฤติ ที่เปนตัวกําหนดวาอะไรควรประพฤติปฏิบัติ และที่
สําคัญการพัฒนาคุณภาพของประชากรในประเทศใหมีประสิทธิภาพนั้น คือการปลูกฝงใหพลเมือง
เปนผูมีจริยธรรมสูง มีความซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบตอสังคม มีระเบียบวินัย เห็นคุณคาในศาสนา 
ประเพณีและวัฒนธรรม จริยธรรมนั้นเปนผลที่เกิดมาจากหลักธรรมคําสั่งสอนของศาสนานั่นเอง 
นอกจากนี้ศาสนายังมีความสําคัญในระดับปจเจกเปนอยางมาก เพราะเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจทํา
ใหเกิดความอบอุน ผอนคลายความกังวล ลดความทุกขโศก เปนเครื่องนําทางชีวิต หากศาสนาไม
สามารถชี้นําในระดับบุคคลไดก็ไมมีผลที่แทจริง ตอสังคม หรือชาติบานเมือง ศาสนาทําใหบุคคลที่
มีความแตกตางกันเขามารวมกันเปนสังคมอีกดวย พิธีกรรมตางๆ ในศาสนาตางก็ลวนมีจุดประสงค
เพื่อกระชับความกลมเกลียวและการทํางานของสมาชิกในสังคม เพื่อประโยชนสุขแกสังคม
สวนรวม นอกจากนี้ศาสนายังเปนมิ่งขวัญและเอกลักษณของประเทศ เปนพื้นฐานของขนบ
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ธรรมเนียมประเพณีของชาติ ตัวอยางเชน ประเทศไทยมีศาสนาพุทธเปนพื้นฐานความเชื่ออันนําไป
สูประเพณี ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมไทย เราจะไมสามารถเขาใจคนไทยหรือวัฒนธรรมไทย
ไดเลย หากไมทําความเขาใจกับพระพุทธศาสนาเสียกอน

ดังนั้น จึงเห็นไดวาศาสนาควรเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนทุกหมูเหลา 
หลักเกณฑคําสอนตางๆ ทางศาสนาที่บุคคลยึดถือปฏิบัติจะชวยอบรมจิตใจใหเปนคนดีอยูใน 
ศีลธรรม เคารพกฎเกณฑของสังคม ไมใหเบียดเบียนหรือทําความเดือดรอนแกผูอ่ืน ส่ิงทั้งหลายที่
ไดกลาวมาทั้งหมดเหลานี้ลวนสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ มาตรา 73 ที่บัญญัติไววา “รัฐตองใหความอุปถัมภและ 
คุมครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น สงเสริมความเขาใจอันดีและความสมานฉันทระหวาง 
ศาสนิกชนของทุกศาสนา รวมทั้งสนับสนุนการนําหลักธรรมของศาสนามาใชเพื่อเสริมสราง 
คุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต” ตลอดจนพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 
หมวด 1 บททั่วไป : ความมุงหมายและหลักการ มาตรา 6 ไดกําหนดจุดมุงหมายของการจัดการ
ศึกษาไววา “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งทางรางกาย 
จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับ
ผูอ่ืนไดอยางมีความสุข” (กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานปลัดกระทรวง 2544 : 12 – 13)  เพื่อให
เปนไปตามบทบัญญัตินี้ จึงควรมีหนวยงานกําหนดและควบคุมแผนวิธีการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมของนักเรียนในสถานศึกษาตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ โดยรัฐบาลไดกําหนดให 
สวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง และอยูในบังคับบัญชาของ 
นายกรัฐมนตรีไดจัดตั้งสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติขึ้น ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม  
พุทธศักราช 2545 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พุทธศักราช 2545 หมวด 21 
มาตรา 46 (ชาชิวัฒน  ศรีแกว 2546 : 17) โดยมีภารกิจเกี่ยวกับการดําเนินงานสนองงานคณะสงฆ
และรัฐ โดยการทํานุบํารุง สงเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ใหการอุปถัมภ คุมครองและสงเสริม
พัฒนางานพระพุทธศาสนา ดูแล รักษาจัดการศาสนสมบัติพัฒนาพุทธมณฑลใหเปนศูนยกลางทาง
พระพุทธศาสนา รวมทั้งใหการสนับสนุน สงเสริม พัฒนาบุคลากรทางศาสนา ทั้งนี้เพราะในสังคม
ยุคปจจุบันนี้ เยาวชนของชาติไมไดนําหลักธรรมขององคพระพุทธศาสนาเขาไปขัดเกลาจิตใจของ
ตนเองจึงทําใหเกิดความไมสงบสุขขึ้นในสังคม อีกทั้งมีการทุจริตเกิดขึ้นในองคกรตางๆ มีความ
เห็นแกตัวและเกิดการแยงชิงดี ชิงเดน ปญหาเหลานี้เกิดขึ้นจากอารมณรัก โกรธ หลง จึงตองเอา
ศาสนาเขาไปแก ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของสุทธิวงศ  ตันตยาพิศาลสุทธิ์ และพระโสภณคณาภรณ 
(2528 : 23; 2522 : 163, อางถึงใน วัชระ  กาแกว 2545 : 2 – 3) ที่ไดกลาวไววา ถาตองการใหสังคม
ไทยมีความสุขและกาวหนาอยางแทจริงจะตองจัดการพัฒนาจริยธรรมของประชาชนควบคูกันไป
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กับการพัฒนาทางดานวัตถุ  โดยจะตองเริ่มพัฒนาที่วัยเด็กกอน  ภารกิจนี้ทําไดโดยการนําหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาเขามามีบทบาทในการพัฒนาทางดานจิตใจของเยาวชน เรียกวา สัตบุรุษนั้น
ตองพัฒนาดวยระบบของคําสอนในทางพระพุทธศาสนา

นอกจากเหตุผลที่กลาวมาแลวนี้  รัฐบาลยังไดเพงเล็งเห็นถึงความสําคัญของ 
วัฒนธรรมไทยที่นับวันจะเลือนหายไปจากสังคมไทยอีกดวย โดยเฉพาะถาพิจารณาจากการดําเนิน
ชีวิตของเยาวชนไทยสวนมากที่นับวันจะมุงไปบริโภควัฒนธรรมจากตางประเทศอยางเต็มที่  
ในที่สุดถาหากไมมีการตระหนักในเรื่องนี้แลว ศักดิ์ศรีและความภูมิใจในความเปนไทยก็จะหมดไป 
ซ่ึงไมแตกตางกับการสูญเสียความเปนไทของคนไทยทั้งชาติ ดังนั้น กระทรวงวัฒนธรรมจึงไดถูก
กําหนดใหมีขึ้น เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พุทธศักราช 2545 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พุทธศักราช 2545 หมวด 16 มาตรา 37 (ชาชิวัฒน  ศรีแกว 2546 : 361) โดยมีอํานาจหนาที่
เกี่ยวกับศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม องคกรนี้จะมีหนาที่โดยตรงเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐ
ดานศาสนา มีภารกิจหลักคือ จัดใหมีการทํานุบํารุงสงเสริมและใหการอุปถัมภคุมครองกิจการดาน
พระพุทธศาสนา และศาสนาอื่นๆ ที่ทางราชการรับรอง ตลอดจนสงเสริมพัฒนาความรูคูคุณธรรม 
สงเสริมความเขาใจอันดีและความสมานฉันทระหวางศาสนิกชนของทุกศาสนา รวมทั้งการดําเนิน
การเพื่อใหคนไทยนําหลักธรรมของศาสนามาใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหเปนคนดีมีคุณธรรม

นอกจากนี้รัฐบาลยังไดมอบหมายใหหนวยงานอื่นๆ รวมกันชวยดูแลแกไข ปองกันและ
สงเสริมจริยธรรมใหเกิดขึ้นกับเยาวชนไทย เชน มอบหมายใหสํานักวิชาการและมาตรฐานการ
ศึกษา ที่เปนหนวยงานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการและ
ไดประกาศตั้งขึ้นในวันที่ 7 กรกฎาคม พุทธศักราช 2546 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ 2546 : 36 - 37) ซ่ึงไดบรรจุสาระการเรียนรู
เกี่ยวกับศาสนาและจริยธรรมไวในหลักสูตร อันจะชวยกันปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหแกเยาวชน
ของชาติโดยเฉพาะผูที่อยูในวัยเรียน ซ่ึงบุคคลเหลานี้ก็จะเปนกําลังที่มีศักยภาพยิ่งของชาติตอไปใน
อนาคต และถึงแมวาประเทศไทยจะไดใหเสรีภาพแกประชาชนชาวไทยในการนับถือศาสนาและ
คนไทยก็นับถือศาสนาที่แตกตางกันก็ตาม แตพลเมืองไทยตางก็ลวนมีความสามัคคีในการอยู 
รวมกันอยางสงบสุข จากการสํารวจพบวามีชาวไทยจํานวนมากกวารอยละ 90 นับถือศาสนาพุทธ 
ซ่ึงเปนศาสนาประจําชาติไทย ดวยเหตุผลเหลานี้ กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายใหสถานศึกษา 
จัดใหนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธทุกคนไดเรียนรูเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของพระพุทธศาสนาทั้งใน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาสําหรับในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดเพิ่มคาบเวลาเรียน
เกี่ยวกับสาระของพระพุทธศาสนาเปนจํานวน 2 ช่ัวโมง/สัปดาห/ภาคเรียนและปรับปรุงเนื้อหา 
พระพุทธศาสนาใหมใหสอดคลองกับคาบเวลาที่เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังคงกําหนดใหนักเรียนที่นับถือ
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พระพุทธศาสนาทุกคนตองเรียนรูโดยไดมีคําส่ังกระทรวงศึกษาธิการที่ วก 116/2544 วันที่ 2 
พฤศจิกายน 2542 เร่ืองใหใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยมีสาระสําคัญ คือ 
มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี มีปญญา มีความสุข และมีความเปนไทย โดยได
กําหนดจุดมุงหมายขอที่ 1 ใหผูเรียนเห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค  
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนหลักสูตรที่มีมาตรฐานความรูเปนเครื่องกําหนดคุณภาพการเรียน
รูของผูเรียน นอกจากนี้หลักสูตรยังไดกําหนดใหมีมาตรฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
เปนมาตรฐานการเรียนรูสิบสองป หรือมาตรฐานกลุมสาระการเรียนรูในกลุมสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม และกรมวิชาการไดมีหนังสือลงวันที่ 25 เมษายน 2545 กําหนดแนวทางการจัดการ
เรียนรูสาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม เปนสวนที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและสถานศึกษาควร
จัดใหผูเรียนที่นับถือศาสนาพุทธไดเรียนรูประมาณ 2 ช่ัวโมงตอสัปดาห เพื่อตองการเนนความเปน
คนดีและมุงใหนักเรียนสามารถคิด วิเคราะหเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ศรัทธา และสํานึกในคุณของ
พระรัตนตรัยและหลักพุทธธรรม สามารถนอมนําหลักธรรมมาปฏิบัติใหเกิดประโยชนตอตนเอง
และสังคม รวมทั้งปฏิบัติหนาที่ของชาวพุทธไดอยางถูกตองและเหมาะสมอีกดวย (กระทรวง 
ศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2546 : 9)

ปญหาการวิจัย
การศึกษาเปนกระบวนการอยางหนึ่งที่ใชในการถายทอดวัฒนธรรม เปนการพัฒนา

ความสามารถ ทัศนคติ พฤติกรรมและคานิยมหรือคุณธรรม เพื่อใหบุคคลเปนสมาชิกที่ดี และมี 
ประสิทธิภาพของสังคม โดยกระบวนการตางๆ (กาญจนา คณุารักษ 2540 : 43) การศึกษามีความ 
มุงหมายที่จะเตรียมบุคคลใหเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ผูถายทอดวัฒนธรรมคือผูสอน วิธีหนึ่งที่ใช
ในการจัดการศึกษา คือ การสอน บรูนเนอร (Bruner, อางถึงใน อนุชิต กล่ันประยูร 2545 : 1) ไดให
แนวความคิดดานการสอนไวมีสาระสําคัญ ดังนี้คือ การสอนนั้นจะตองเปนการใหนักเรียนไดเร่ิม
จากประสบการณตรงไปสูประสบการณผานภาพ การเรียนจะงายขึ้นถาเปนไปตามลําดับ จาก 
ประสบการณจริงไปสูประสบการณผานสื่อที่เปนภาพและเรื่อยไปถึงสัญลักษณตางๆ จาก 
แนวความคิดดังกลาวชี้ใหเห็นไดวาในการถายทอดสิ่งใดก็ตามจะตองผานสื่อซ่ึงชวยใหเกิดการ 
ถายทอดสมบูรณและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้นระบบการสอนที่สมบูรณจะตองประกอบดวย 5 
สวน ไดแก ผูสอน นักเรียน เนื้อหา ส่ือ และการประเมินผล (สุโชติ ดาวสุโข และสาโรจน แพงยัง 
2535 : 11, อางถึงใน กมลา สุริยพงศประไพ 2546 : 6) จากองคประกอบทั้ง 5 ของระบบการสอน 
เคมพ (Kemp 1985 : 133, อางถึงใน อนุชิต กล่ันประยูร 2545 : 1) ไดกลาวถึงประเด็นนี้วาส่ือเปน
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องคประกอบที่สําคัญในการถายทอดความรู ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนสวนใหญจะประสบ
ความสําเร็จไดดวยจากการใชส่ือการเรียนการสอนที่เหมาะสม ทั้งนี้เพราะสื่อ ชวยใหการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการฝกอบรม สามารถบรรลุจุดมุงหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ

ส่ือการสอนนับวาเปนส่ิงที่มีบทบาทอยางมากในการเรียนการสอนนับตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน เนื่องจากเปนตัวกลางที่ชวยในการสื่อสารระหวางผูสอนกับนักเรียนใหดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ทําใหนักเรียนสามารถเกิดความเขาใจในความหมายของบทเรียนไดตรงกับที่ผูสอน
ตองการ ไมวาสื่อนั้นจะอยูในรูปแบบใดก็ตามลวนแตเปนทรัพยากรที่สามารถเอื้ออํานวยความ
สะดวกในการเรียนรูทั้งสิ้น นอกจากนี้ ส่ือการสอนยังมีอิทธิพลและสามารถที่จะจูงใจใหนักเรียน
สนใจในการเรียน ทําใหเกิดการเรียนรูไดมากขึ้น จําไดนานขึ้น ซ่ึงบางครั้งผูสอนก็ไมสามารถที่จะ
สรางแรงจูงใจไดดีเทากับสื่อการสอน และสื่อการสอนยังชวยปรับปรุงแกไขทัศนคติของนักเรียน
ใหคลอยตามตรงกับจุดมุงหมายที่ผูสอนวางไวอีกดวย (ณัฐศักดิ์ ธีระกุล 2533 : 54-57, อางถึงใน 
กมลา สุริยพงศประไพ 2546 : 8) บทเรียนสําเร็จรูปเปนสื่อชนิดหนึ่งที่มีประโยชนอยางมากในการ
เรียนการสอน มีการใชบทเรียนสําเร็จรูปในการพัฒนาการเรียนการสอนกันอยางแพรหลายเปนเวลา
นานแลวและนักการศึกษายังไดพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปกันอยูตลอดเวลา (สุมินทร  นารถเหนือ  
2544 : 13) รวมทั้งไดมีการวิจัยเกี่ยวกับบทเรียนสําเร็จรูปอยางกวางขวางในตางประเทศ สวนใน
ประเทศไทย นภดล เสนาอาจ (2543 : บทคัดยอ) พบวา บทเรียนสําเร็จรูปแบบเสนตรง เร่ืองจังหวัด
ของเรา (จังหวัดหนองคาย) มีประสิทธิภาพ 88.14/87.13 สูงกวาเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไว โดยมีคา
ดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.72 และนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูปแบบเสนตรง มีคะแนนเฉลี่ย
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีความคงทนในการเรียนรู
เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 2.43 ซ่ึงสอดคลองกับกมลา สุริยพงศประไพ (2546 : ง) ที่ไดรายงาน 
ผลการวิจัยวาผลการเรียนรูทางการเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูปแบบเสนตรงมีคาเฉลี่ยสูง
กวาผลการเรียนรูทางการเรียนกอนเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป และนักเรียนเห็นดวยเปนอยางมากวา 
บทเรียนสําเร็จรูปแบบเสนตรงชวยใหนักเรียนเขาใจบทเรียนมากขึ้น มีความสนุกสนานตอการเรียน 
และสรางแรงจูงใจในการเรียนรูเปนอยางมากดวย สวน วอลเลซ (Wallace T.C. 1980 : 4402, 
อางถึงใน สุวัฒนา ดันน 2542 : 2) ไดรายงานผลการวิจัยไววาเด็กกลุมที่มีระดับผลการเรียนต่ําซ่ึง
เรียนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปมีผลการเรียนรูในดานการอานเทากันหรือสูงกวากลุมที่มีระดับ 
ผลการเรียนอยูในระดับปกติ ซ่ึงเรียนโดยวิธีปกติ นอกจากนี้บทเรียนสําเร็จรูปยังมีคณุประโยชนตอ
การเรียนการสอน ดังนี้ (กุศยา แสงเดช 2545 : 8) (1) เปนบทเรียนที่สนองความแตกตางในดาน
ความสามารถของนักเรียนไดเปนอยางดี (2) ชวยสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองของนักเรียน ใหรูจัก
พึ่งตนเองในการแสวงหาความรูและการสรางองคความรูอยางตอเนื่อง (3) ทําใหนักเรียนเกิดความ 
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สนใจตอบทเรียน เพราะไดจัดเนื้อหาเปนเนื้อหายอยๆ ไมสลับซับซอน นักเรียนไดศึกษาเปน 
ขั้นตอน ไดทดสอบความรูความเขาใจทุกขั้นตอน ซ่ึงเปนการเสริมแรงหรือเกิดแรงกระตุนที่จะเรียน 
(4) บทเรียนสําเร็จรูปชวยแกปญหาการขาดครูได และชวยแบงเบาภาระของครูในดานการสอนดวย
การอธิบาย ลดความจําเจในการสอน (5) สงเสริมคุณธรรมดานความซื่อสัตยและความรับผิดชอบ 
นักเรียนสามารถศึกษาบทเรียนและตรวจสอบผลการเรียนแตละเนื้อหายอยดวยตนเอง (6) ครู
สามารถใชบทเรียนสําเร็จรูปในการสอนซอมเสริมนักเรียนที่เรียนออนไดเปนอยางดี และ (7)  
บทเรียนสําเร็จรูปเปนบทเรียนที่สามารถใหนักเรียนไดศึกษาไดทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน 
ในเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียนได

วิธีการสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป คือการสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปสําหรับผูเรียน 
เพื่อใหผูเรียนเรียนเนื้อหาวิชาตั้งแตเนื้อหางายๆ และคอยซับซอนขึ้นเปนลําดับในการเรียน นักเรียน
จะเกิดความรูความเขาใจและเกิดทักษะในการฝกขั้นตนดวยการฝกทําซ้ําตามคําสั่งจนบรรลุ 
วัตถุประสงค แลวจึงจะใหเรียนขั้นตอไป ผูเรียนจะเรียนชาหรือเร็วตามความสามารถของตน เพราะ
เปนบทเรียนที่มีการเตรียมการโดยกําหนดเนื้อหา วัตถุประสงค วิธีการ ตลอดจนวัสดุอุปกรณไว 
ลวงหนา เพื่อใหผูเรียนไดศึกษาคนควาและประเมินผลการเรียนดวยตนเองตามขั้นตอนที่กําหนดไว

จากที่กลาวมาแลวจะเห็นไดวาบทเรียนสําเร็จรูปเปนสื่อการเรียนการสอนที่ดีมาก 
ชนิดหนึ่ง ชวยใหกิจกรรมการเรียนการสอนมีความนาสนใจ และสามารถสงเสริมใหนักเรียนบรรลุ
ผลตามจุดมุงหมายในการเรียน คือ เกง ดี และมีความสุข นอกจากนี้การเรียนการสอนโดยใช 
บทเรียนสําเร็จรูปยังเปนกิจกรรมของการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนสําคัญไดอีกวิธีหนึ่ง ตาม
สาระสําคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา 
มาตรา 22 (กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานปลัดกระทรวง 2544 : 25 - 26) ซ่ึงสอดคลองสัมพันธกับ
ผลการวิจัยของ เสาวลักษณ รักษาพันธุ (2545 : บทคัดยอ) ที่ไดพบวาบทเรียนโปรแกรมแบบ 
เสนตรง เร่ือง เศษสวน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีประสิทธิภาพและคาดัชนี 
ประสิทธิผลเปนไปตามเกณฑที่ตั้งไวและผลการวิจัยของ ราตรี หาญอาษา (2545 : บทคัดยอ) ที่ได
ทําการวิจัยการสรางบทเรียนโปรแกรม กลุมวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต เร่ือง ทองเมือง
รอยเอ็ด สาเกตุนคร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 พบวา บทเรียนโปรแกรมแบบเสนตรงมี
ประสิทธิภาพและมีคาดัชนีประสิทธิผลเปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว และจากการสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักเรียนพบวานักเรียนมีความสนใจ และพึงพอใจในบทเรียนที่สรางขึ้นกลาวโดยสรุป  
บทเรียนที่มีประสิทธิภาพจะสามารถนําไปใชในการเรียนการสอนไดเชนเดียวกับการสอนของครู
ตามปกติ และในบางกรณีผลการเรียนรูทางการเรียนที่เกิดจากการเรียนการสอนที่ใชบทเรียน 
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สําเร็จรูปมีคาประสิทธิภาพสูงกวาผลการเรียนรูทางการเรียนที่เกิดจากการสอนปกติ (เอื้องฟา ยืนยั่ง 
2545 : 3) ส่ิงสําคัญก็คือ บทเรียนสําเร็จรูปชวยใหผูเรียนไดพัฒนาไปตามความสามารถของตน

จากผลของการวิจัยที่เกี่ยวกับการสรางบทเรียนสําเร็จรูปดังที่กลาวมา จะเห็นไดวา 
บทเรียนสําร็จรูปที่สรางขึ้นนั้นสามารถนําไปใชในการพัฒนาผลการเรียนรูทางการเรียนของ 
นักเรียนได และพบวานักเรียนที่ไดรับการเรียนรูดวยบทเรียนสําเร็จรูป จะมีผลการเรียนรูทางการ
เรียนสูงขึ้น ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดศึกษาและไดพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป โดยมีจุดประสงคเพื่อตองการ
ใหบทเรียนสําเร็จรูปที่สรางขึ้นนี้ ไดเปนสื่อกลางในการเรียนรูจากครูสูนักเรียน อีกทั้งมี 
กิจกรรมการเรียนการสอนที่มุงเนนใหนักเรียนมีความสนใจกระตือรือรน มีความรับผิดชอบ มีความ
ซ่ือสัตยและสรางความมีวินัยใหเกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อเปนแนวทางที่จะนําไปสูการสรางความรูใหเกิดขึ้น
กับตนเอง ทําใหคิดเปน ทําเปน และสามารถแกปญหาในชีวิตประจําวันได รวมทั้งสงผลใหการ
เรียนมีประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้นอีกดวย

ดวยเหตุผลดังเชนที่กลาวมา ผูวิจัยจึงมีความประสงคที่จะสรางและพัฒนาบทเรียน
สําเร็จรูปแบบเสนตรง เพื่อใชเปนสื่อการศึกษาตอการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม รหัสวิชา ส 42102 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ชวงชั้นที่ 4 (ม.4 – 
ม.6) โดยมีสาระการเรียนรูเร่ือง พระไตรปฎก ซ่ึงถือวาเปนความรูที่สําคัญมากยิ่งตอการเรียนสาระ
พระพุทธศาสนา มาเปนเนื้อหาสําหรับการวิจัย เพราะบทเรียนสําเร็จรูปแบบเสนตรงเปนสื่อที่
สามารถชวยครูผูสอนไดในดานการจัดกิจกรรมและเปนการสงเสริมใหนักเรียนไดมีโอกาสเรียนรู
ดวยตนเองอยางมีความสุขตามความสามารถของแตละบุคคลอันจะเปนแนวทางในการแกปญหา
การเรียนการสอนของสาระพระพุทธศาสนาใหมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนสามารถนําความรูจาก 
บทเรียนสําเร็จรูปแบบเสนตรงที่ผูวิจัยสรางขึ้นนี้ไปใชในการสรางบทเรียนสําเร็จรูปวิชาอ่ืนๆ ตอไป

ประพจนปญหาของการวิจัย
ผลการเรียนรูทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ส 0410 ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5 

ต่ํา (แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1) เนื่องจากครูสอนแบบบรรยายเปนสวนใหญ ขาดสื่อและ
อุปกรณประกอบการสอน โดยเฉพาะอยางยิ่งส่ือที่ทําใหผูเรียนมีโอกาสเรียนดวยตนเอง หรือพัฒนา
ตนเองได เชน บทเรียนสําเร็จรูป

ความสําคัญของปญหาการวิจัย
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ไดกําหนดการเรียนการสอนเรื่อง 

จริยศึกษาและพระพุทธศาสนาไวในกลุมสาระการเรียนรูดานสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ซ่ึง
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แบงออกเปน 5 สาระโดยสาระที่เกี่ยวของกับจริยศึกษาและพระพุทธศาสนาจัดอยูในกลุมสาระที่ 1 
คือ ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2546 : 2) ซ่ึงมีหัวขอหลัก
ประกอบดวย ประวัติและความสําคัญของพระพุทธศาสนา หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา การบริหารจิตและเจริญปญญา วันสําคัญทางพระ
พุทธศาสนา สัมมนาพระพุทธศาสนากับการแกปญหาและการพัฒนาแตไมวาเนื้อหาวิชาพระพุทธ
ศาสนาจะอยูในรายวิชาใดก็ตามในโรงเรียน ปญหาของการเรียนการสอนในวิชาพระพุทธศาสนา ก็
ไดปรากฏอยูเสมอ และไดมีผูทําการวิจัยถึงปญหาการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา เปนลําดับ
ตลอดมา  เชน งานวิจัยของ  วัชระ  กาแกว (2545 : 3 - 4) ที่ไดรายงานผลการวิจัยถึงสาเหตุที่ทําให
การเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาไดผลนอยคือครูผูสอนไมมีความรูความชํานาญทางดาน 
พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ วิธีการสอนเนนในรูปของการบรรยายใหผูเรียนฟง ยึดเอาตามแบบเรียน
เปนหลัก นักเรียนไมมีการปฏิบัติ สอนใหผูเรียนทองจําเพื่อจะไดคะแนนในการสอบมากเทานั้น ไม
ไดพัฒนาทางดานจิตใจ หลักสูตรพระพุทธศาสนาคอนขางบรรจุเนื้อหาภาคทฤษฎีมากเกินไป ซ่ึง
สอดคลองกับผลการวิจัยของ ปณตพร โจทยกิ่ง (2530 : 80, อางถึงใน วรรณวิศา  หนูเจริญ 2544 : 2) 
ที่กลาววา วิธีการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนเพื่อใหไดผลนั้นทําไดยาก เพราะแตเดิมจะใช
วิธีสอนแบบใหเนื้อหามากกวาจะสงเสริมและสรางความเขาใจ สรางความซาบซึ้งและนําไปปฏิบัติ
ในชีวิตจนเปนกิจนิสัยได ที่สําคัญการสอนในเรื่องนามธรรมใหเห็นเปนรูปธรรมนั้นทําไดยาก 
จําเปนตองอาศัยส่ือการสอนในรูปกิจกรรมการเรียนรู การฝกฝน และอุปกรณตางๆ เพื่อท่ีจะได
ทําใหเด็กรูและเขาใจ จนนําไปสูการปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวันได อีกทั้งยังสอดคลองสัมพันธกับ
แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2545-2559) ที่ไดกลาวถึงปญหาวิกฤตในประเทศไทยที่เกี่ยวกับการ
ศึกษา ศาสนา ศิลป และวัฒนธรรม ขอที่ 27 ไววา “การเรียนการสอนวิชาศาสนาในสถานศึกษายังมี
ปญหาในทางปฏิบัติหลายประการคือ ขาดการเอาใจใสจากผูบริหารการศึกษา ขาดครูเฉพาะทาง ครู 
คณาจารย พระภิกษุ และบุคลากรศาสนา ซ่ึงสวนใหญเปนผูสอนที่ยังขาดความรู ความเขาใจและวิธี
การถายทอดศาสนธรรมและการเรียนการสอนดานศาสนา การเรียนการสอนศาสนาจึงเปนเรื่องที่
เขาใจยากสําหรับผูเรียน ตลอดจนขาดสื่อและอุปกรณการเรียนการสอน…” (สํานักนายกรัฐมนตรี, 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2545 : 34) จากสภาพของขอมูลที่กลาวมานี้ทั้งหมดก็ได
พบวาเปนปญหาในทํานองเดียวกันกับโรงเรียนกําแพงแสนวิทยา  อําเภอกําแพงแสน จังหวัด
นครปฐม กลาวคือ ผลการเรียนรูทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ในรายวิชา
พระพุทธศาสนา (ส 0410) ระหวางปการศึกษา 2542-2545 อยูในระดับต่ํา ดังไดแสดงที่ตารางที่ 1 
คือ
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ตารางที่ 1 แสดงการประเมินผลการเรียนรูทางการเรียน วิชาพระพุทธศาสนา (ส 0410) นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา อําเภอกําแพงแสน
จังหวัดนครปฐม ปการศึกษา 2542-2545

ระดับผลการเรียน คิดเปนรอยละ
4 3 2 1 0 ร,มส

ภาคเรียน
และปการ
ศึกษา

จํานวน
นักเรียน

คน รอยละ คน รอยละ คน รอยละ คน รอยละ คน รอยละ คน รอยละ

เฉลี่ย

1/2542
1/2543
1/2544
1/2545

198
239
240
222

30
101
57
64

15.15
42.25
23.75
28.82

104
125
128
68

52.52
52.30
53.33
27.92

57
13
53
65

28.78
5.43

22.08
29.27

7
-
-

30

3.53
-
-

13.51

-
-
-
1

-
-
-

0.45

-
-
2
-

-
-

0.83
-

2.79
3.36
2.99
2.71

ที่มา : โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา, ฝายวิชาการ, “รายงานการประเมินผลการเรียนรู,” วิชา พระพุทธ
ศาสนา (ส 0410) ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5, 2542. (อัดสําเนา)   

: โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา, ฝายวิชาการ, “รายงานการประเมินผลการเรียนรู,” วิชา พระพุทธ
ศาสนา (ส 0410) ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 2543. (อัดสําเนา)

: โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา, ฝายวิชาการ, “รายงานการประเมินผลการเรียนรู ,” วิชา พระพุทธ
ศาสนา (ส 0410) ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5, 2544. (อัดสําเนา)

: โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา, ฝายวิชาการ, “รายงานการประเมินผลการเรียนรู,” วิชา พระพุทธ
ศาสนา (ส 0410) ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5, 2545. (อัดสําเนา)

จากการพิจารณาการประเมินผลการเรียนรูทางการเรียนรายวิชาพระพุทธศาสนา  
(ส 0410) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2542-2545 พบวาผลการเรียนรูทางการเรียน ในป
การศึกษา 2542 ระดับผลการเรียนเฉลี่ยเทากับ 2.79  ปการศึกษา 2543 ระดับผลการเรียนเฉลี่ย 
เทากับ 3.36      ปการศึกษา 2544 ผลการเรียนเฉลี่ยเทากับ 2.99  ปการศึกษา 2545 ผลการเรียนเฉลี่ย
เทากับ 2.71 ซ่ึงระดับผลการเรียนเฉลี่ยที่โรงเรียนไดกําหนดเกณฑไวเทากับ 3.00 เมื่อพิจารณาระดับ
ผลการเรียนแลว พบวานักเรียนมีระดับผลการเรียนลดลง และเมื่อพิจารณาตามรายจุดประสงคก็ 
พบวาในหัวขอเร่ืองพระไตรปฎก นักเรียนสวนมากไมผานเกณฑการประเมินจุดประสงคการเรียนรู 
ถาไมไดรับการแกไขยอมสงผลตอคุณภาพการศึกษาและผลการเรียนรูทางการเรียนของนักเรียนที่
จะศึกษาในระดับสูงขึ้นได

จากการประชุมกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา 
อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2546 เกี่ยวกับปญหาในการจัดการเรียน
การสอนในวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม (สาระ 
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พระพุทธศาสนา) ปรากฏวานักเรียนมีปญหาเกี่ยวกับผลการเรียนรูทางการเรียน โดยเฉพาะใน 
รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม รหัส ส 42102 ซ่ึง
พบปญหาที่สําคัญคือ นักเรียนมีผลการเรียนรูทางการเรียนต่ํา จึงไดหาวิธีการแกไข โดยเฉพาะดาน 
ผูสอนจําเปนตองมีการพัฒนาตนเอง ดังเชนผลการวิจัยของ ทิพากร ศิริขันธ (2540 : บทคัดยอ,  
อางถึงใน วันเพ็ญ มีคําแสน 2544 : 5) ที่ไดศึกษาแนวโนมของหลักสูตรพระพุทธศาสนาระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนในทศวรรษหนา พบวาครูควรใชวิธีการสอนอยางหลากหลาย และควรใชส่ือ
ทรัพยากรใหมากขึ้นรวมทั้งเนนผูเรียนเปนสําคัญดวย

ผูวิจัยไดเล็งเห็นความสําคัญของปญหาดังที่ไดกลาวมาขางตน จึงมีความสนใจที่จะทํา
การศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและไดนําเอาเนื้อหาของบทเรียนสาระที่ 1 ศาสนา 
ศีลธรรม จริยธรรม (สาระพระพุทธศาสนา) มาสรางเปนบทเรียนสําเร็จรูปแบบเสนตรง โดยเนื้อหา
ที่ไดนํามาสราง คือ เร่ือง พระไตรปฎก ซ่ึงเปนเนื้อหาที่ไดถูกกําหนดไวในผังมโนทัศนสาระการ
เรียนรูพระพุทธศาสนา เร่ือง พระธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ชวงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6) โดยนอกจากมี
จุดประสงคที่ตองการใหนักเรียนทุกคนตองเรียนรูแลว เรื่องนี้ยังไดมีความสําคัญและมีคุณคาตอ 
ผูเรียนที่สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(สาระที่ 1 : ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม) อีกดวย คือ มาตรฐาน ส 1.1  มาตรฐาน ส 1.2  และ 
มาตรฐาน  ส 1.3  ซ่ึงทั้ง 3 มาตรฐานนี้มีหลักการที่สําคัญคือ เพื่อตองการใหผูเรียนเกิดความศรัทธา
อยางยิ่งตอพระรัตนตรัย รักการเรียนรูพระพุทธศาสนา ประพฤติปฏิบัติตนเปนพุทธศาสนิกชนที่ดี มี
คุณธรรม จริยธรรม ในการอยูรวมกันในสังคม และสามารถนําหลักธรรมไปใชเปนเครื่องมือในการ
เรียนรู การทํางานอยางมีคุณคาตอชีวิตของตนเอง และตอสังคมโดยสวนรวม (กระทรวงศึกษาธิการ, 
กรมวิชาการ 2546 : 159) กลาวโดยสรุปเนื้อหาเรื่อง พระไตรปฎก มีประโยชนตอผูเรียน คือ (1) ทํา
ใหนักเรียนมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการสังคายนาและการเผยแผ เพราะพระไตรปฎก 
เปนความรูซ่ึงถือวาเปนคัมภีรหลักสูงสุดที่ชาวพุทธทุกคนจําเปนตองศึกษาและทําความเขาใจ และ 
(2) นักเรียนสามารถประพฤติตนเปนพลเมืองดีของประเทศชาติไดอยางถูกตอง เพราะไดนําความรู 
เกี่ยวกับคนครองเรือนที่รายและดี 10 ประการ ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันโดยนําไปปฏิบัติเปน
สวนหนึ่งของการดําเนินชีวิต ซ่ึงกลาวไดวาสิ่งเหลานี้ยอมสงผลใหเกิดประโยชนสูงสุดและ 
กลายเปนความสุขอยางยั่งยืนตอตนเองไดในอนาคต

ในการเรียนการสอนดังกลาวยังมีปญหาที่สามารถสรุปเปนขอมูลไดดังตอไปนี้ คือ (1) 
ผลการเรียนรูทางการเรียนของนักเรียนต่ํากวาเกณฑที่ทางโรงเรียนไดกําหนด ซ่ึงอาจจะมาจากวิธี
การสอนของครู หรือ จากการเรียนการศึกษาคนควาของนักเรียนเอง  (2) จากการที่ส่ือการสอนที่ใช
ชวยสอนในกลุมรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมีไมเพียงพอตอความตองการของครู
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และนักเรียน และ (3) อีกทั้งจากรายงานของการวิจัยไดพบวา ส่ือการสอนทางการศึกษาสามารถที่
จะทําการเพิ่มผลการเรียนรูทางการเรียนไดและทําใหเรียนไดเร็วตามความสามารถในการเรียนรูของ
ตนและนอกจากนี้ก็ยังไดสอดคลองสัมพันธกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 
หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา 64 ที่กลาววา “รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิต
และพัฒนาแบบเรียน ตํารา หนังสือทางวิชาการ ส่ือส่ิงพิมพอ่ืนๆ วัสดุอุปกรณ และเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาอื่น…” (กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานปลัดกระทรวง 2544 : 64 - 65)

ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะนําสาระการเรียนรู เร่ืองพระไตรปฎก มาพัฒนาสราง
เปนบทเรียนสําเร็จรูป เนื่องจากพบวายังไมมีรายงานการวิจัยในเรื่องนี้มากอน อีกทั้งเพื่อเปน 
แนวทางหนึ่งในการแกปญหาคุณภาพของการศึกษา และเพื่อชวยพัฒนาผลการเรียนรูของผูเรียนให
สูงขึ้นตลอดไปจนถึงเพื่อใหสอดคลองกับสิ่งเหลานี้อีกดวยคือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง
ชาติ ฉบับที่เกา (พ.ศ. 2545 - 2549) แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2545 – 2559) พระราชบัญญัติการ
ศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระพระพุทธศาสนา ซ่ึงผลจากการวิจัยในครั้งนี้ จะใช
เปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนกลุมรายวิชาสาระนี้ แตเปนเนื้อหาอื่นอีกตอไปได

กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย
ในการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการสรางบทเรียนสําเร็จรูปเพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอนนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยตางๆ ซ่ึงมีนักการศึกษาไดเสนอ 
ขั้นตอนการพัฒนาไวดังตอไปนี้ คือ

สมบัติ ขวัญดี และเสนาะ สมานหมู (2542 : 37-38, อางถึงใน กุศยา แสงเดช 2545 : 6) 
ไดกลาวถึงหลักการที่เปนแนวคิดพื้นฐานในการสรางบทเรียนสําเร็จรูปไวคือ แนวคิดสําคัญที่ใช
เปนพื้นฐานในการสราง มาจากแนวคิดของผูเชี่ยวชาญของโครงการอินโนเทค (Innotech) ซ่ึง 
แนวคิดนี้ไดคํานึงถึงพื้นฐานทางดานจิตวิทยาในการเรียนรูและจูงใจ หลักการที่ใชเปนแนวคิดมี 
ดังนี้ (1) ผูเรียนไดตอบสนองเองทันที (2) การทําผิดแตนอย (3) ตรวจผลการเรียนไดทันที (4) การ
สอนเนื้อหาความรูทีละนอย และ (5) บทเรียนจะตองมีประสิทธิภาพ

ประหยัด จิรวรพงศ  (ม.ป.ป. : 227-228) ไดแนะนําการสรางบทเรียนสําเร็จรูปไวแบง
ออกเปน 4 ขั้นตอนดังนี้ (1) วางแผนทางวิชาการ (2) ดําเนินการเขียนบทเรียน (3) การทดลองเรียน 
และ (4) การนําไปใช เดอ เซคโค (De Ceco 1963 : 489-517) ไดรวบรวมขอคิดจากนักการศึกษา
ตางๆ พรอมทั้งเสนอแนะขั้นตอนในการสรางบทเรียนสําเร็จรูปไว 3 ขั้นตอนใหญๆ คือ (1) ขั้น
เตรียมแบงออกเปน 5 ขั้น คือ เลือกชื่อเร่ือง เตรียมเคาโครงของเนื้อหา กําหนดวัตถุประสงคเชิง 
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พฤติกรรม สรางแบบทดสอบสําหรับวัดพฤติกรรมเบื้องตน สรางแบบทดสอบสําหรับวัดพฤติกรรม
ขั้นสุดทาย (2) ขั้นการเขียนโปรแกรม เสนอเนื้อหาในรูปกรอบตางๆ ใหผูเรียนสนองตอบอยาง 
แข็งขัน มีการยืนยันหรือตรวจแกการสนองตอบของผูเรียน มีการใชวิธีการปูพื้นเพื่อเปนแนวทางใน
การสนองตอบของผูเรียน จัดลําดับขั้นของกรอบตางๆ อยางระมัดระวัง และ (3) ขั้นทดลองแกไข 
ขั้นการเปนฉบับรางจากตนฉบับ แกไขฉบับราง ทดลองฉบับรางที่แกไขแลวและพิจารณาแกไขอีก
คร้ัง สวนบุญเกื้อ ควรหาเวช (2530 : 39-43) ไดกลาวถึง วิธีการสรางบทเรียนสําเร็จรูปวา มีขั้นตอน
ที่สําคัญ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการวางแผน ขั้นดําเนินการ และขั้นนําไปใช ไชยยศ เรืองสุวรรณ 
(2521 : 176-177) กลาวถึงการสรางบทเรียนสําเร็จรูปวา (1) การตัดสินใจสรางบทเรียนสําเร็จรูป 
การสรางบทเรียนสําเร็จรูปจะตองพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ความเหมาะสมที่จะ
มาสรางเปนบทเรียนสําเร็จรูป จะเขียนในรูปแบบใด (2) ลําดับขั้นการสรางบทเรียนสําเร็จรูปเชน 
ศึกษาหลักสูตร (Study of Syllabus) ขั้นนี้เปนขั้นของการวิเคราะหภารกิจ (Task Analysis) กําหนด
พฤติกรรมขั้นสุดทายหรือจุดหมายของปลายทาง ขั้นนี้เปนขั้นของการตั้งจุดหมายและเตรียมแบบ
ทดสอบ (3) วางขอบเขตของงานและบุคลากรตลอดจนลําดับเรื่องราว เนื้อหา (4) การเลือกสื่อ 
(Select of Media) (5) ลงมือเขียนบทเรียนสําเร็จรูป (Preparing Learning Materials) (6) ปรับแตง 
บทเรียนสําเร็จรูปเมื่อสรางเสร็จแลว (7) ทดสอบบทเรียนสําเร็จรูปทําได 3 ลักษณะ คือ ทดสอบราย
บุคคล (Individual Tryout) ทดสอบเปนกลุมเล็ก (Small Group Tryout) ทดลองกับกลุมทดลองภาค
สนาม (Field Tryout) และ (8) วิเคราะหผลการทดสอบ แลวปรับแตงบทเรียนใหดีกอนนําไปใช การ
ทดสอบผลการใชบทเรียนสําเร็จรูปที่นิยมกันมากที่สุดวิธีหนึ่งคือ The 80/80 Standard

นอกจากแนวคิดของนักการศึกษาที่ไดกลาวถึงขั้นตอนการสรางบทเรียนสําเร็จรูป  
ดังกลาวขางตนแลว ยังมีผูเสนองานวิจัยที่เกี่ยวกับการสรางบทเรียนสําเร็จรูป ไดระบุขั้นตอนตางๆ 
ที่มีความสอดคลองสัมพันธกันกับขอสรุปของนักการศึกษาหลายทาน เชน เพ็ญศรี สรอยเพชร 
(2542 : 67-68) ไดกลาวถึงขั้นตอนการสรางบทเรียนสําเร็จรูปไวดังนี้ (1) ขั้นวางแผนทางวิชาการ 
กําหนดเนื้อหา จุดมุงหมายวิเคราะหเนื้อหาและสรางบททดสอบ (2) ขั้นดําเนินการเขียน และ (3) 
ขั้นการผลิตผลเชนเดียวกับ อรพรรณ พรสีมา (2530 : 73-74)ไดเสนอขั้นตอนในการสรางบทเรียน
สําเร็จรูปไว 5 ขั้นตอน ดังนี้ คือ (1) การวางแผนเพื่อการผลิต (2) เขียนบทเรียนสําเร็จรูปในลักษณะ
ของกรอบเนื้อหาที่แทรกแบบฝกหัด โดยมีตัวการตูนเปนผูดําเนินเนื้อหา (3) ตรวจสอบและ
ปรับปรุงแกไขบทเรียนสําเร็จรูปกอนนําไปทดสอบหาประสิทธิภาพ (4) ทดสอบบทเรียนสําเร็จรูป
ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว และ (5) นําบทเรียนที่ไดจากการหาประสิทธิภาพไปใช
เปนตนแบบในการผลิต เพื่อนําไปใชในสถานการณจริงตอไป พรสวรรค ช่ืนมณี (2540 : 56-60) 
เสนอขั้นตอนในการสรางบทเรียนสําเร็จรูปไว 12 ขั้นตอน คือ (1) ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ
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หลักการและวิธีสราง (2) ศึกษาหลักสูตรและคูมือครู (3) เลือกเนื้อหาที่จะสอน (4) วางเคาโครงการ
สราง  (5) สรางบทเรียนสําเร็จรูป  (6) จัดทําเนื้อหาเปนเรื่องยอ  (7) ออกแบบดําเนินการสราง (8) 
ตรวจสอบและปรับปรุงแกไข (9) นําไปทดลองใช (1:1:1) (10) ปรับปรุงและทดลองใช (3:3:3) (11) 
แกไขปรับปรุงโดยผูเชี่ยวชาญ 3 คน และ  (12) ทดลองใชจริง อรพิณ ริตจันทร (2544 : 12-13) ได
เสนอขั้นตอนการสรางบทเรียนสําเร็จรูปไว 10 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นเตรียมการสราง ซ่ึงมีขั้นตอนยอย 
3 ขั้นตอนคือ (1.1) ศึกษาหลักสูตรและระยะเวลาในการสอน (1.2) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ (1.3) 
ศึกษาเทคนิคและขบวนการผลิต (2) ขั้นตอนการสราง ซ่ึงมีขั้นตอนยอย 7 ขั้นตอน คือ (2.1) เลือก
และวิเคราะหเนื้อหา (2.2) กําหนดแนวคิดและจุดประสงคของบทเรียน (2.3) กําหนดรูปแบบของ
บทเรียน (2.4) การเขียนบทเรียนจะตองแยกเนื้อหาออกเปนหนวยยอยๆ ที่เรียกวากรอบ โดยเรียง
ลําดับจากความยากงาย (2.5) จัดทําคูมือการใชและแบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน (2.6) ทดลอง
ใชแกไขปรับปรุงบทเรียนที่ทําขึ้นเรียบรอยแลวนําไปทดสอบกับนักเรียนทําการแกไขปรับปรุงกอน
นําไปใชจริง และ (2.7) นําไปเผยแพร

ในการดําเนินการวิจัย ผูวิจัยไดสังเคราะหขั้นตอนในการสรางบทเรียนสําเร็จรูปของ
นักการศึกษาหลายทาน และงานวิจัยของผูที่ทําวิจัยเกี่ยวกับการสรางบทเรียนสําเร็จรูป เพื่อมาใช
เปนแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิดในการสรางบทเรียนสําเร็จรูป โดยมีขั้นตอนการสราง 4 
ขั้นตอน ดังนี้ (1) ศึกษาขอมูลพื้นฐานในการสรางบทเรียนสําเร็จรูป โดยศึกษาและวิเคราะหเอกสาร 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ศึกษาการจัดสาระการเรียนรูพระพุทธศาสนาของ
ชวงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6) ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางบทเรียนสําเร็จรูป ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเรียนสําเร็จรูปจาก
นักเรียน ครูผูสอนสาระพระพุทธศาสนา และจากผูเช่ียวชาญดานบทเรียนสําเร็จรูป (2) พัฒนา 
บทเรียนสําเร็จรูปเรื่องพระไตรปฎก ประกอบดวย คูมือครู  คูมือนักเรียน และนําบทเรียนสําเร็จรูปที่
สรางขึ้นไปใหอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบคุณภาพและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
จากผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน คือ ดานเทคนิคทางภาษา ดานความเหมาะสมของเนื้อหากับเวลาที่ใชสอน 
ดานการประเมินผล ดานการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระพระพุทธศาสนา 
และดานการสรางสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อหาความสอดคลองและปรับปรุงแกไขหาคา 
ประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป โดยดําเนินการ 2 ขั้นตอน คือ นําไปทดลองกับนักเรียนแบบ
รายบุคคล (Individual Tryout) จํานวน 3 คน โดยคัดเลือกเด็กที่มีผลการเรียนเกง ปานกลาง และ
ออน อยางละจํานวน 1 คน เพื่อตรวจสอบขอบกพรองของบทเรียนสําเร็จรูปดานภาษา ความ 
เหมาะสมของเนื้อหากับเวลาที่ใชสอน ดานการประเมินผล และปรับปรุงแกไขแลวนําไปทดลองกับ
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นักเรียนกลุมเล็ก (Small Group Tryout) จํานวน 9 คนซึ่งมีผลการเรียนเกง ปานกลาง และออน และ
ปรับปรุงแกไข (3) การทดลองใชบทเรียนสําเร็จรูปกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ชวงชั้นที่ 
4 (ม.4 – ม.6) และหาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Field Tryout) กับนักเรียนจํานวน 30 คน และ 
(4) ประเมินผลและปรับปรุงบทเรียนสําเร็จรูป โดยประเมินจากผลการเรียนรูทางการเรียน ความ
สามารถในการสรางชิ้นงาน และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอบทเรียนสําเร็จรูป

จากการศึกษาคนควาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดสังเคราะหเปน
กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัยเกี่ยวกับการสรางและพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป ซ่ึงสามารถสรุปไดเปน 
4 ขั้นตอนดวยกัน  ดังไดแสดงไวในแผนภูมิที่ 1 หนาถัดไป

ความมุงหมายของการวิจัย
เพื่อพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป เร่ืองพระไตรปฎก สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 5 ชวงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6) โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  ใหมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อใหบรรลุตามความมุงหมายของการวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคไวดังนี้
1. เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการในการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง 

พระไตรปฎก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
2. เพื่อพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง พระไตรปฎก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

5 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
3. เพื่อทดลองใชบทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง พระไตรปฎก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 5
4. เพื่อประเมินผลการเรียนรู ความสามารถในการสรางชิ้นงาน ความคิดเห็น และเพื่อ

ปรับปรุงแกไขบทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง พระไตรปฎก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5

ขอคําถามของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยสนใจศึกษาเพื่อหาคําตอบในขอคําถามดังนี้ คือ
1. ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานและความตองการในการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง 

พระไตรปฎก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 เปนอยางไร
2. บทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง พระไตรปฎก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่พัฒนา

ขึ้น ประกอบดวยขอบขายเนื้อหาอะไรบาง และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 หรือไม
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แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย

ขั้นตอนที่ 1
ศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการ

1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และ
นโยบายการศึกษาที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบทเรียน
สําเร็จรูป
2. วิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธ
ศักราช 2544 และหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช
2546 กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
3. สังเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียน
สําเร็จรูป
4. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป
5. ศึกษาความตองการของผูเรียนเกี่ยวกับการพัฒนา
บทเรียนสําเร็จรูป
6. ศึกษาความตองการและความคิดเห็นของครูผู
สอนสาระพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการพัฒนาบท
เรียนสําเร็จรูป
7. ศึกษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการ
พัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป

ขั้นตอนที่ 2
พัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนสําเร็จรูป

ขั้นตอนที่ 3
ทดลองใชบทเรียนสําเร็จรูป

นําบทเรียนสําเร็จรูปไปทดลองใชกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา อําเภอ
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม จํานวน 30 คน และหา
ประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Field Tryout) เกณฑ
80 / 80

ขั้นตอนที่ 4
ประเมินผลและปรับปรุงแกไข

บทเรียนสําเร็จรูป

1.  ผลการเรียนรูกอนและหลังการใชบทเรียน
สําเร็จรูป
2. ความสามารถในการสรางชิ้นงาน
3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอบทเรียนสําเร็จรูป

บทเรียนสําเร็จรูป
ที่สมบูรณ

ปรับปรุง
แกไข

มีขอบกพรอง

ผาน

ผลการ
ประเมิน

1.  พัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปที่ประกอบไปดวย
• คํานํา
• วัตถุประสงค
• สวนประกอบ
• คูมือครู
• คูมือนักเรียน

2. ตรวจสอบบทเรียนสําเ ร็จรูปโดยผู เชี่ยวชาญ
จํานวน 5 ทาน ดวยการหาคาดัชนีความสอดคลอง
(IOC)

3. หาประสิทธิภาพบทเรียนสําเร็จรูป (E1 / E2)
• แบบรายบุคคล (Individual Tryout) โดย

ทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 3
คน แลวปรับปรุงแกไขเกณฑ 60 / 60

• แบบกลุมเล็ก (Small Tryout) โดย
ทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 9
คน แลวปรับปรุงแกไขเกณฑ 70 / 70
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3. การทดลองใชบทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง พระไตรปฎก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 5 ดําเนินการเปนอยางไร

4. ผลการประเมินของการเรียนรูกอนและหลังการใชบทเรียนสําเร็จรูป  เร่ือง  
พระไตรปฎก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 แตกตางกันหรือไม ความสามารถในการสราง
ช้ินงาน และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอบทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง พระไตรปฎก สําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 เปนอยางไร

สมมติฐานการวิจัย
1. บทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง พระไตรปฎก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มี 

ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2. กอนและหลังการใชบทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง พระไตรปฎก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 5 มีผลการเรียนรูที่แตกตางกัน

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังตอไปนี้ คือ
1. ประชากรที่ใชในการวิจัย ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยม

ศึกษาปที่ 5 ของโรงเรียนกําแพงแสนวิทยา อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม สังกัดเขตพื้นที่การ
ศึกษานครปฐม เขต 1  กระทรวงศึกษาธิการ มีจํานวนทั้งหมด 175 คน จากจํานวน 5 หองเรียน ที่
กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547

2. กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/4  
โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม จํานวน 30 คน ที่กําลังศึกษาอยูใน
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547 ไดมาจากการสุมแบบอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยวิธี
จับสลาก

3. ตัวแปรที่ใชในการศึกษา ผูวิจัยไดทําการศึกษาตัวแปร ซ่ึงสามารถสงผลตอผลการ
เรียนรูทางการเรียนของกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คือ

3.1 ตัวแปรตน (Independent Variables) ไดแก บทเรียนสําเร็จรูปแบบเสนตรง 
เร่ือง พระไตรปฎก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5

3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก
3.2.1 ผลการเรียนรูทางการเรียน เร่ือง พระไตรปฎก
3.2.2 ความสามารถในการสรางชิ้นงาน
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3.2.3 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป 
เร่ือง พระไตรปฎก

4. สาระการเรียนรูท่ีใชในการทดลอง เปนสาระการเรียนรูจากกลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และ
หลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2546 คือ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา 
ส 42102 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ชวงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) สาระพระพุทธศาสนา เร่ือง พระไตรปฎก โดย
แบงออกเปน 4 หนวยการเรียนรู คือ (4.1) ความเปนมาของการสังคายนาพระไตรปฎก (4.2) การ
ทําสังคายนาพระไตรปฎก (4.3) การเผยแผพระไตรปฎก  และ (4.4) เร่ืองนารูจากพระไตรปฎก 
คือ คนครองเรือนที่รายและดี 10 ประการ

5. ระยะเวลา ระยะเวลาในการทดลองครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่
2 ปการศึกษา 2547 โดยใชเวลาในการทดลองสัปดาหละจํานวน 3 ช่ัวโมง ๆ ละ 60 นาที เปนระยะ
เวลาจํานวน 4 สัปดาห รวมทั้งส้ินจํานวน 11 ช่ัวโมง

ขอตกลงเบื้องตน
ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยขอกําหนดขอตกลงเบื้องตน ดังตอไปนี้คือ
1. นักเรียนกลุมตัวอยางของการวิจัยไมเคยเรียนสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ดวยบทเรียนสําเร็จรูปมากอน
2. บทเรียนสําเร็จรูปชุดนี้เปนบทเรียนสําเร็จรูปแบบเสนตรง
3. บทเรียนสําเร็จรูปที่สรางขึ้น ใชศึกษากับนักเรียนเปนรายบุคคล

คํานิยามศัพทเฉพาะ
เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน ผูวิจัยจึงขอกําหนดความหมายคําศัพทเฉพาะสําหรับการ

วิจัยไวดังตอไปนี้คือ
1. บทเรียนสําเร็จรูป หมายถึง ส่ือเอกสารประเภทหนึ่งที่ผูวิจัยสรางขึ้น ประกอบดวย 

คูมือครู และคูมือนักเรียน สรางขึ้นตามทฤษฎีของการสรางบทเรียนสําเร็จรูปแบบเสนตรง โดยมี
ขั้นตอนที่สําคัญ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นวางแผน ขั้นที่ 2 ขั้นดําเนินการ และขั้นที่ 3 ขั้นการนําไป
ใช ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง โดยเรียงลําดับเนื้อหาแตละกรอบจากงายไปยาก มีการ
นําเสนอสาระการเรียนรูและคําถามตอเนื่องกันไป เมื่อผูเรียนทําแบบฝกหัดในแตละกรอบเสร็จแลว
ก็สามารถตรวจคําตอบไดทันที
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2. การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป หมายถึง กระบวนการจัดทําบทเรียนสําเร็จรูปสําหรับ
ใหผูเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเองอยางเปนระบบ โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน 4 ขั้นตอน ดังนี้
คือ ขั้นตอนที่ 1 เปนการวิจัย (Research) โดยสํารวจความตองการและขอมูลพื้นฐาน ขั้นตอนที่ 2 
เปนการพัฒนา (Development) โดยการสรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป ขั้นตอนที่ 
3 เปนการวิจัย (Research) โดยการทดลองใชบทเรียนสําเร็จรูป และขั้นตอนที่ 4 เปนการพัฒนา 
(Development) โดยการประเมินและปรับปรุงแกไขบทเรียนสําเร็จรูปที่สรางขึ้น

3. ประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป หมายถึง การตรวจสอบบทเรียนสําเร็จรูปที่
สรางขึ้นใหมีคาประสิทธิภาพ E1 /E2 ตามเกณฑ 80/80

เกณฑมาตรฐาน 80 ตัวแรก (E1) หมายถึง การหาประสิทธิภาพของกระบวนการจัด
การเรียนรู โดยประเมินจากคะแนนที่ไดจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนในแตละหนวยการเรียน
รูของนักเรียนทั้งหมดและจากคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบยอยของหนวยการเรียนรู จํานวน 4 
หนวย คิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 80

เกณฑมาตรฐาน 80 ตัวหลัง (E2) หมายถึง การหาประสิทธิภาพของการจัดการ
เรียนรู โดยการประเมินจากคะแนนหลังเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป คิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 80

4. พระไตรปฎก หมายถึง สาระหนึ่งในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รหัสวิชา ส 42102 สาระพระพุทธศาสนา โดยมีสาระเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะหสังคายนา การ
เผยแผและเรื่องนารูจากพระไตรปฎก คือ คนครองเรือนที่รายและดี 10 ประการ

5. ผลการเรียนรู หมายถึง คะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู วิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระพระพุทธศาสนา เร่ือง พระไตรปฎก เพื่อวัดความรูความจํา
ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินคา ของนักเรียนหลังจาก
เรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป

6. ความสามารถในการสรางชิ้นงาน หมายถึง คะแนนความสามารถของนักเรียนใน
การสรางชิ้นงาน วัดไดจากการประเมินความสามารถทางการปฏิบัติผลงานจํานวน 4 ดาน ที่ปรากฏ
อยูในแตละช้ินงาน คือ ดานความถูกตองของเนื้อหา ดานการลําดับเนื้อหา ดานการใชภาษา และ
ดานความคิดสรางสรรค โดยใชแบบประเมินชิ้นงานนักเรียน

7. ความคิดเห็นของนักเรียน หมายถึง ความรูสึกของนักเรียนที่มีตอบทเรียนสําเร็จรูป
ดวยบทเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น ในดานการจัดทํารูปเลม กระบวนการเรียนรู และประโยชนตอการ
เรียนโดยใชแบบสอบถามความคิดเห็น
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8. นักเรียน หมายถึง ผูที่กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2  ปการ
ศึกษา 2547 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



22

บทท่ี 2
วรรณกรรมที่เก่ียวของ

การวิจัยในหัวขอ การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง พระไตรปฎก สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการและงานวิจัยที่หลากหลาย ทั้งนี้ เพื่อ
ตองการใหเปนพื้นฐานในการดําเนินงานวิจัย ดังนั้นจึงใครขอนําเสนอสาระขอมูลที่ไดศึกษามาตาม
ลําดับ ดังตอไปนี้ คือ (1) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระพระพุทธศาสนา (2) หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
กําแพงแสนวิทยา พุทธศักราช 2546  (3) บริบทของสถานศึกษา  (4) วิธีการสอนสาระศาสนา
ศีลธรรม จริยธรรม (สาระพระพุทธศาสนา)  (5) การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป และ (6) งานวิจัยท่ี
เกี่ยวของกับบทเรียนสําเร็จรูป

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ไดกําหนดสาระการเรียนรูไว 8 กลุม
ดังนี้คือ

1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร
3. วิทยาศาสตร
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5. สุขศึกษาและพลศึกษา
6. ศิลปะ
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8. ภาษาตางประเทศ
และยังประกอบไปดวยกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอีก ซ่ึงไดแบงออกเปน 2 ลักษณะดังนี้ คือ

กิจกรรมแนะแนว และกิจกรรมนักเรียน
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สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เปนกลุมสาระการเรียนรูที่ตองศึกษาตลอดจํานวน 
12 ปการศึกษา ตั้งแตระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปนกลุมสาระการเรียนรู
ที่ประกอบดวยหลายแขนงศึกษา จึงมีลักษณะเปนสหวิทยาการ โดยนําวิทยาการจากแขนงวิชาตางๆ 
ในสาขาสังคมศาสตรมาหลอมรวมกันเขาเปนหนึ่งเดียว ไดแก ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร 
เศรษฐศาสตร นิติศาสตร จริยธรรม ประชากรศึกษา ส่ิงแวดลอมศึกษา รัฐศาสตร สังคมวิทยา 
ปรัชญาและศาสนา ดังนั้น จึงเปนกลุมสาระการเรียนรูที่ถูกออกแบบมาเพื่อสงเสริมศักยภาพความ
เปนพลเมืองดีใหแกผูเรียนทุกคนที่เปนเยาวชนของชาติ

สาระการเรียนรู
สาระที่เปนองคความรูรวมของกลุมสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จะประกอบไป

ดวยขอมูลทางวิทยาการเหลานี้ คือ
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
สาระที่ 2 หนาที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคม
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร
สาระที่ 4 ประวัติศาสตร
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร
สาระการเรียนรูเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ไดจัดใหอยูในสาระที่ 1 คือ ศาสนา ศีลธรรม 

จริยธรรม สาระนี้เปนสาระการเรียนรูที่มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
ปรัชญา ประวัติศาสตร สังคมวิทยา มานุษยวิทยา โดยมุงศึกษามาตรฐานความประพฤติของพลเมือง
และการยกระดับภาวะทางจิต เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูและประสบการณที่ไดรับเกี่ยวกับ
จริยธรรม คุณธรรม ไปควบคุมความประพฤติ ความคิด ความเชื่อ และความศรัทธาในหลักคําสอน
ของศาสดาตามศาสนาที่ตนนับถือไปใชปฏิบัติในชีวิตประจําวันเพื่อการพัฒนาตนเองใหเปนคนดี
ตอสังคมและตอประเทศชาตินั่นเอง

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนกําแพงแสนวิทยา พุทธศักราช 2546

เพื่อใหการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
สังคม และความเจริญกาวหนาทางวิทยาการอันเปนการสรางกลยุทธใหมในการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาใหสามารถตอบสนองความตองการของบุคคล สังคมไทยและผูเรียนเพื่อใหมีศักยภาพในการ
แขงขัน และมีการรวมมืออยางสรางสรรคในสังคมโลกและเพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของ
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 ฉะนั้นจึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 และ
มาตรา 74 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กระทรวงศึกษาธิการ จึงไดมีคําส่ังที่ 
วก 1166/254 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2544 โดยมีสาระสําคัญที่กําหนดใหจัดทําส่ิง 
เหลานี้ขึ้นมา คือ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ทั้งนี้เพื่อความเปนไทย ความเปน
พลเมืองที่ดีของชาติ การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาตอและกําหนดให
สถานศึกษาจัดทําหลักสูตรการศึกษาเปนของตนเองโดยใหยึดหลักสูตรแกนกลางเปนหลัก จัดทํา
สาระในรายละเอียดเปนรายปหรือรายภาคใหสอดคลองกับสภาพปญหาในชุมชน สังคม ภูมิปญญา
ทองถ่ิน คุณสมบัติอันพึงประสงค เพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
รวมถึงจัดใหสอดคลองกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียนแตละกลุมเปาหมาย
ดวย โดยใหเร่ิมปฏิบัติตั้งแตปการศึกษา 2546 สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
จนครบทุกชั้นในปการศึกษา 2548 (กระทรวงศึกษาธิการ 2545 : ไมปรากฏเลขหนา)

ดังนั้น โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม จึงไดจัดทํา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกําแพงแสนวิทยาขึ้นตามคําส่ังทางราชการของกระทรวง
ศึกษาธิการเพื่อใชในการจัดกระบวนการเรียนรูใหแกผูเรียนในปการศึกษา 2546 โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ คือ

1.  โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา
เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปตามหลักสูตร จุดมุงหมาย และมาตรฐานการเรียนรู ที่ได

กําหนดไวในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยาจึงได
กําหนดโครงสรางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
คือ

1.1 ระดับชวงชั้น หลักสูตรสถานศึกษาไดกําหนดชวงชั้นของโรงเรียนไว 2 ระดับ คือ 
ชวงชั้นที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-ม.3) จัดหลักสูตรเปนรายป และชวงชั้นที่ 4 ระดับมัธยม
ศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) จัดหลักสูตรเปนรายภาค

1.2 กลุมสาระการเรียนรู หลักสูตรสถานศึกษาไดกําหนดสาระการเรียนรูไว 8 กลุม คือ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา 
ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาตางประเทศ และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซ่ึงแบงออกเปน 
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2 ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน ที่ไดแบงออกเปนกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน และกิจกรรมตามความสนใจของผูเรียน

1.3 สาระของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หลักสูตรสถาน
ศึกษาไดกําหนดสาระที่เปนองคความรูของกลุมประกอบไปดวย (1.3.1) สาระศาสนา ศีลธรรม
จริยธรรม  (1.3.2) สาระหนาที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคม (1.3.3) สาระ
เศรษฐศาสตร (1.3.4) สาระประวัติศาสตร และ (1.3.5) สาระภูมิศาสตร

1.4 เวลาและน้ําหนักการเรียน หลักสูตรสถานศึกษาไดกําหนดเวลาและน้ําหนักการ
เรียนของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไวดังตอไปนี้  (1.4.1)  ชวงชั้นที่ 3
(ม.1-ม.3) เรียนรายป รายวิชาพื้นฐานบังคับ มีเวลาเรียน 3 ช่ัวโมงตอสัปดาห รวมเวลาทั้งหมด 120
ช่ัวโมงตอป และมีน้ําหนักการเรียนวิชาละ 3 หนวย  และ (1.4.2) ชวงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) เรียนรายภาค
รายวิชาพื้นฐานบังคับ มีเวลาเรียน 3 ช่ัวโมงตอสัปดาห รวมเวลาทั้งหมด 60 ช่ัวโมงตอภาค และมี
น้ําหนักการเรียนวิชาละ 1.5 หนวย ในสวนที่เกี่ยวของกับงานวิจัยคือ สาระพระพุทธศาสนา เร่ือง
พระไตรปฎก ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ชวงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) นั้น หลักสูตรสถานศึกษาไดกําหนดใหอยู
ในหลักเกณฑของขอ 1.4.2

1.5 สาระการเรียนรู เร่ืองพระไตรปฎก ช้ันมัธยมศึกษาปที ่ 5 ชวงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) 
หลักสูตรสถานศึกษาไดกําหนดสาระเรื่องนี้โดยมีรายละเอียด คือ (1.5.1) ความเปนมาของการ
สังคายนาพระไตรปฎก  (1.5.2) การทําสังคายนาพระไตรปฎก (1.5.3) การเผยแผพระไตรปฎก  และ 
(1.5.4) เร่ืองนารูจากพระไตรปฎก คือ คนครองเรือนที่รายและดี 10 ประการ

2.  มาตรฐานการเรียนรูของสาระ
เปนความคาดหวังที่ตองการใหผูเรียนมีความรู ความสามารถ จากการเรียนเมื่อจบการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป จากการเรียนรูเกี่ยวกับขอมูลของศาสนาที่ตนนับถือ หลักศีลธรรม และ
คุณลักษณะทางดานจริยธรรม เปนความคาดหวังอยางกวางๆ ที่สถานศึกษาและครูตองการใหเกิด
ขึ้นกับผูเรียนทุกคน มาตรฐานการเรียนรูของสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม (สาระที่ 1) ได
ประกอบไปดวยมาตรฐานจํานวน 3 ขอคือ

มาตรฐาน ส 1.1 เขาใจประวัติ ความสําคัญ หลักธรรมของพระพุทธศาสนาและสามารถ
นําหลักธรรมของพระพุทธศาสนาไปเปนหลักปฏิบัติในการอยูรวมกัน

มาตรฐานที่ ส 1.2 ยึดมั่นในศีลธรรม การกระทําความดี มีคานิยมที่ดีงามและศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา
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มาตรฐานที่ ส 1.3 ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมและศาสนพิธีของพระพุทธศาสนา มี
คานิยมที่ดีงาม และสามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตน  บําเพ็ญประโยชนตอสังคม 
ส่ิงแวดลอม เพื่อการอยูรวมกันไดอยางสันติสุข

มาตรฐานทั้งสามมีจุดเนนที่ตางกัน คือ (1) มาตรฐาน ส1.1 เนนใหผูเรียนมีความรู
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะการพัฒนาความรู ซ่ึงรวมทั้งความรู ความเขาใจทั่วไปและ
ความเห็นที่ถูกตองตามหลักพระพุทธศาสนา เนนการฝกอบรมในเรื่องปญญา  (2) มาตรฐานที่ ส 1.2
เนนใหผูเรียนมีคานิยมที่ดีงามและมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะการพัฒนาคุณธรรมที่ดี
เนนการฝกอบรมในเรื่องจิต และ (3)  มาตรฐาน ส 1.3 เนนใหผูเรียนประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรม
และศาสนพิธี ทั้งสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต เนนการฝกอบรมในเรื่องศีล คือ การ
รักษากาย วาจา ใหเรียบรอย (พระเทพโสภณ 2546 : 311)

3.  มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น
เปนการคาดหวังในตัวผูเรียนวาผูเรียนควรรูและสามารถทําอะไรไดตามมาตรฐาน เมื่อ

เรียนจบในแตละชวงชั้น ไดแก ชวงชั้น ป. 1-3  ป.4-6  ม.1-3  ม.4-6 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 4
(ม.4 - ม.6) สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ประกอบไปดวยมาตรฐาน 9 ขอคือ
มาตรฐาน ส 1.1

ขอ 1 เขาใจและวิเคราะหเกี่ยวกับประวัติ ความเปนมาองคประกอบของศาสนาตางๆ
ในเรื่องศาสนา หลักธรรม สาวก ผูสืบทอดศาสนา ศาสนสถาน ศาสนพิธี และเปาหมายสูงสุดของ
ชีวิต

ขอ 2 สามารถเลือกสรรหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือไปประยุกตใชในการ
กําหนดเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตอยางมีเหตุผล เพื่อการอยูรวมกันไดอยางมีสันติสุข

ขอ  3 วิเคราะหกระบวนการฝกบริหารจิตและเจริญปญญาโดยใหรูการคิดที่ถูกวิธี 
เพื่อใชในชีวิตประจําวันและใหคําปรึกษาแนะนําผูอ่ืนได
มาตรฐาน ส 1.2

ขอ 4 ตระหนักถึงผลของการกระทําความดีความชั่วจากการศึกษา วิเคราะหขอมูล
ขาวสาร สารสนเทศ ความเปนเหตุเปนผลของสถานการณที่ตองเผชิญเพื่อการตัดสินใจเลือก
แนวทางปฏิบัติตามหลักศีลธรรม จริยธรรม และกําหนดบทบาทเปาหมายในการดํารงชีวิต เพื่อการ
อยูรวมกันไดอยางสันติสุข
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ขอ  5 เห็นความสําคัญของคานิยมและจริยธรรมทางสังคมที่เปนตัวกําหนดความเชื่อ
และพฤติกรรมที่แตกตางกันของแตละบุคคล เพื่อขจัดความขัดแยงและนําไปสูการอยูรวมกันได
อยางสันติสุข

ขอ 6 ศรัทธาและเห็นคุณคา ความสําคัญ ของการบริหารจิตและเจริญปญญาและ
สามารถปฏิบัติไดในชีวิตประจําวัน
มาตรฐาน ส 1.3

ขอ 7 รูและปฏิบัติตนตามหลักศีลธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงาม หลักธรรมทาง
ศาสนาที่ตนนับถืออยางมีเหตุผลโดยนํามาประยุกตใชในการพัฒนาตน สังคม และสิ่งแวดลอมใน
สังคมไทย สังคมโลก เพื่อการอยูรวมกันไดอยางสันติสุข

ขอ 8 ใชภาษาในคัมภีรที่ใชในศาสนาที่ตนนับถือและรวมศาสนพิธี พิธีกรรม วัน
สําคัญทางศาสนาและสนับสนุนเผยแพรแนวปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา

ขอ 9 มีทักษะในการบริหารจิตและเจริญปญญา นํามาใชในการคิดที่ถูกวิธี เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู คุณภาพชีวิตและสังคม

4.  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง
เปนขอเสนอแนะแนวทางเสมือนเปนคูมือใหครูผูสอนไดมองเห็นภาพวาจะใหผูเรียน

สามารถบรรลุมาตรฐานและมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นนั้นในแตละปนั้นไดอยางไร สาระการเรียน
รูที่ผูวิจัยไดเลือกมาทําการทดลองในการวิจัยครั้งนี้ก็คือ เร่ือง พระไตรปฎกชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดย
ไดกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังรายภาคไววาใหผูเรียนรูและเขาใจ สามารถวิเคราะหไดเกี่ยวกับ
การสังคายนา การเผยแผและใหนําส่ิงที่ดีจากเรื่องนารูจากพระไตรปฎกไปใชใหเกิดประโยชนใน
ชีวิตประจําวัน

5.  คําอธิบายสาระการเรียนรู
เปนการชี้แจงหรือหัวขอเรื่องที่ผูสอนสามารถนํามาจัดกระบวนการเรียนรูใหกับผูเรียน 

เพื่อทําการตอบสนองมาตรฐาน มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น และผลการเรียนรูที่คาดหวัง คําอธิบาย
เรื่องพระไตรปฎกไดกําหนดไววาใหผูเรียนศึกษาและวิเคราะหการสังคายนา การเผยแผพระไตร
ปฎก เร่ืองนารูจากพระไตรปฎก คือ คนครองเรือนที่รายและดี 10 ประการ เปนการกําหนดให
ผู เรียนรูจักพระไตรปฎก เพื่อประโยชนในการเรียนธรรมและสามารถนําหลักคําสอนของ
พระพุทธเจาไปใชในการดําเนินชีวิตไดอยางถูกตอง
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6.  แผนผังมโนทัศนเก่ียวกับพระธรรม
สาระการเรียนรู เร่ือง พระไตรปฎก ไดบรรจุรวมอยูในผังมโนทัศนเกี่ยวกับพระธรรม 

เพราะหลักคําสอนของพระพุทธเจาซ่ึงเรียกวาพระธรรมนั้นไดถูกรวบรวมไวเปนคัมภีรของ
พระพุทธศาสนาซึ่งเรียกวาพระไตรปฎก หลักสูตรสถานศึกษาไดกําหนดแผนผังมโนทัศนที่ได
แสดงสาระเรื่องพระไตรปฎกไวดังแสดงรายละเอียดไวที่แผนภูมิที่ 2

7.  การจัดการเรียนการสอนสาระพระพุทธศาสนา
หลักสูตรสถานศึกษาไดมีแนวทางในการจัดการเรียนการสอน สาระพระพุทธศาสนา

ดังนี้
7.1 จุดเนนการเรียนรูดานพฤติกรรม ความรูสึกและการคิด

7.1.1 เนนการสรางพฤติกรรมและพยายามใหพฤติกรรมที่สรางแลวเหลานั้น
คงอยูอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งเพิ่มพฤติกรรมที่ซับซอนมากยิ่งขึ้น

7.1.2 การสรางความรูสึกและศรัทธาจะเริ่มขึ้นเรื่อยๆ หลังจากที่ผูเรียนไดรับการ
ฝกใหมีพฤติกรรมที่พึงประสงคแลว

7.1.3 การกระตุนใหคิดจะคอยๆ เร่ิมและพัฒนาความสามารถที่ทางความคิดของ
เด็กในแตละวัย จนความคิด ความรูสึกและพฤติกรรมพัฒนาไปดวยกันจนถึงเปาหมาย

7.2 กระบวนการเรียนการสอน
7.2.1 ใชส่ือหรือเทคนิควิธีการที่กระตุนใหเกิดความสนใจใครรูเปนลําดับแรก
7.2.2 กระตุนใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมและกลาแสดงออก
7.2.3 ใชเทคนิคการสอนที่เหมาะสมในการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 

เชน การใชกิจกรรมเกม เพลง บทบาทสมมติ เปนตน
7.2.4 สงเสริมใหนักเรียนฝกคิดวิเคราะหหาเหตุผลสนับสนุน สนใจหาความรู

เพิ่มเติม และนําผลการเรียนรูไปปฏิบัติอยางมีวิจารณญาณตามความสามารถของเด็กแตละวัย
7.2.5 สรุปและประเมินผลการเรียนรูตามจุดเนนการเรียนรูของแตละชั้นป

7.3 บรรยากาศการจัดการเรียนการสอน
7.3.1 จัดสภาพแวดลอมใหสะอาด สงบ ปลอดโปรง ใกลชิดธรรมชาติ
7.3.2 ปรับเปลี่ยนสภาพของชั้นเรียนใหมีความหลากหลาย ไมจําเจ เพื่อสงเสริม

บรรยากาศ การเรียนรูอยางกระตือรือรน
7.3.3 มีความเมตตากรุณาและมีความสัมพันธที่ดีระหวางครูกับนักเรียนและ

ระหวางเพื่อนนักเรียนดวยกัน
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แผนภูมิที่ 2 แผนผังมโนทัศนแสดงสาระการเรียนรู เร่ือง พระธรรม
ที่มา : สุคนธ สินธพานนท และแมนเดือน สุขบํารุง, คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู พระพุทธ
ศาสนา  ม.5  (กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน, 2547), 201.

ทุกข (ธรรมที่ควรรู) สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ)

      ขันธ 5
             โลกธรรม 8

      กรรมนิยาม
             กรรม 12
             มิจฉาวาณิชชา 5

      วิมุตติ อปริหานิยธรรม 7
ปาปณิกธรรม 3
ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกรรม 4
โภคอาทิยะ 5
อริยวัฑฒิ 5
มงคล 38

ถูกโลกธรรมจิตไมหวั่นไหว
จิตไมเศราหมอง
จิตไมมัวหมอง
จิตเกษม

สวดมนตแปลและแผเมตตา
รูและเขาใจวิธีปฏิบัติและประโยชน
ของการบริหารจิตและเจริญปญญา
ฝกการบริหารจิตและเจริญปญญา
ตามหลักสติปฎฐาน
นําวิธีการบริหารจิตและเจริญปญญา
ไปใชในการพัฒนาการเรียนรู
พัฒนาการเรียนรูดวยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ 2 วิธี

วิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบ
วิธีคิดแบบวิภัชชวาท

โพธิปกขิยธรรม
วาสนา - บารมี

พระ
ธรรม

อริยสัจ 4

วิเคราะหความ
หมายและคุณคา

ของพุทธะ

พุทธศาสน-
สุภาษิต

การบริหารจิต
และเจริญปญญา

ศัพททาง
พระพุทธ
ศาสนา

พระไตร
ปฎก

วิเคราะหการสังคายนา และการเผย
แผพระไตรปฎก

เร่ืองนารูจากพระไตรปฎก

       คนครองเรือนที่รายและที่ดี 10

ปฏิรูปการี ธุรวา อุฏจาตา วินทเต ธนํ
คนขยันเอาการเอางานกระทํา

เหมาะสมยอมหาทรัพยได

วายเมเถว ปุริโส ยาว อุตฺถสฺส นิปฺปทา
เกิดเปนคนควรจะพยายามจนกวา

จะประสบความสําเร็จ

สนฺตุฏฐี ปรมํ ธนํ
ความสันโดษเปนทรัพยอยางยิ่ง

อิณาทานํ  ทุกฺขํ  โลเก
การเปนหนี้ เปนทุกขในโลก
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7.3.4 ดําเนินการเรียนการสอนใหมีความราเริง เบิกบาน กระตุน และสงเสริมให
นักเรียนกลาแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ

7.3.5 มีการใหแรงเสริมและกําลังใจที่เหมาะสม
7.3.6 นักเรียนไดเห็นและยอมรับรูผลของการกระทําความดีดวยการเห็นตัวอยาง 

การฝกคิดพิจารณา การฝกปฏิบัติและเห็นผลของการฝกปฏิบัติดวยตนเอง
7.4 ส่ือและเทคนิควิธีกระตุนความสนใจใครรู

ควรใชส่ือหรือเทคนิควิธีการตอไปนี้เพียงอยางใดอยางหนึ่งหรือมากกวาตามความ
เหมาะสมกับวัยและสาระ

7.4.1 ธรรมชาติและปรากฏการณธรรมชาติ ฝกใหนักเรียนสังเกตและพิจารณา
ส่ิงที่อยูรอบๆ ตัวเรา เชน ใบไมที่เริ่มตนตั้งแตผลิใบออน แลวคอยๆ เปลี่ยนแปลงเปนใบแกที่เหลือง
จัดและรวงหลนลงบนพื้นดิน

7.4.2 ขาวหรือเหตุการณที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันที่นักเรียนพบเห็น ครูผูสอน
สามารถนํามาใชเปนสิ่งเราและจูงใจเขาสูการสอนหลักธรรมตางๆ ได

7.4.3 สถานการณจําลองและบทบาทสมมติ จะชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูได
ดีขึ้น

7.4.4 กรณีศึกษา
7.4.5 ภาพ นิทาน เกม เพลง เปนตน

7.5 บุคลิกภาพของครูที่เหมาะสมกับการสอนสาระพระพุทธศาสนา
7.5.1 ยิ้มแยมแจมใส การแตงกายสมสมัย สมวัย และเหมาะกับกาลเทศะ
7.5.2 ควบคุมอารมณและแสดงพฤติกรรมขณะเกิดอารมณไดอยางเหมาะสม
7.5.3 มีมนุษยสัมพันธดี
7.5.4 ใฝรูและคิดไกล

7.6 กิจกรรมที่ควรนํามาใชอยางหลากหลาย เชน การบรรยาย การอธิบาย การตั้งปญหา
การศึกษาคนควารายงาน เปนตน

7.7 การวัดและประเมินผลการเรียนรู
มาตรฐานการเรียนรูสาระพระพุทธศาสนา กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม นอกจากจะใชเปนทิศทางในการจัดทําหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณสมบัติตามมาตรฐานแลว ยังไดใชเปนกรอบในการวัดและ
ประเมินผลเพื่อตรวจสอบดูวาผูเรียนมีพัฒนาการ มีความสามารถและมีความสําเร็จทางการเรียนใน
ระดับใดอีกดวย ทั้งนี้เพื่อนําผลมาใชในการสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรูอยางมี
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ศักยภาพ โดยสถานศึกษาจะตองมีผลการเรียนรูของผูเรียนทั้งในระดับช้ัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ระดับประเทศ และสามารถรับการประเมินจากภายนอกไดอีกดวย

การเรียนรูสาระพระพุทธศาสนามุงพัฒนาใหผูเรียนมีความรู ทักษะ กระบวนการ
คุณธรรมและมีคานิยมที่ดีงาม มุงใหผูเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติแสวงหาความรู มีการทําโครงการหรือ
โครงงาน เปนผูผลิตผลงาน รวมทั้งมีการทํางานกลุมและจัดทําแฟมสะสมงานดวย การวัดและ
ประเมินผลดังกลาวจะเนนการประเมินตามสภาพจริงเพื่อคนหาความสามารถที่แทจริงของผูเรียน 
ดังนั้น การวัดและประเมินผลจึงตองใชวิธีการที่หลากหลายเพื่อใหเหมาะสมสอดคลองกับสาระการ
เรียนรู กระบวนการเรียนรู และจะตองกระทําในหลายบริบท เชน ครูผูสอนประเมิน ผูเรียนประเมิน
ตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน รวมทั้งผูปกครองของผูเรียนควรมีสวนรวมในการประเมินและรวม
แสดงความคิดเห็นดวยเชนกัน อนึ่ง ในการวัดและประเมินผลนั้นเพื่อใหไดขอมูลที่เนนความ
สามารถและคุณลักษณะที่แทจริงของผูเรียน จะตองใชวิธีการและเครื่องมือหลายประเภท ดังนี้

7.7.1 การทดสอบ เปนการประเมินเพื่อตรวจสอบความรู ความคิด ความ
กาวหนาในสาระการเรียนรู มีเครื่องมือวัดหลายแบบทั้งแบบอัตนัยและปรนัย ในอัตราสวน 70 : 30  
80 : 20 หรือ 90 : 10

7.7.2 การสังเกต เปนการประเมินพฤติกรรม อารมณ การปฏิสัมพันธกันของ
ผูเรียนในระหวางการทํางานกลุม ความรวมมือในการทํางาน การวางแผน ความอดทน วิธีการแก
ปญหา เปนตน โดยใชวิธีการสังเกตแบบเปนทางการหรือไมเปนทางการก็ได แลวมีการกําหนด
เกณฑและรองรอยที่ใชในการสังเกต

7.7.3 การสัมภาษณ เปนการสนทนา ซักถาม พูดคุย เพื่อคนหาขอมูลที่ไมอาจ
พบเห็นอยางชัดเจน อาจสัมภาษณตัวผูเรียน เพื่อนรวมงานทั้งผูปกครองดวย มีทั้งแบบเปนทางการ
และไมเปนทางการ ซ่ึงผูสอนตองเตรียมคําถามลวงหนา

7.7.4 การประเมินภาคปฏิบัติ เปนการประเมินการกระทํา การปฏิบัติงาน เพื่อ
ประเมินผลงานหรือช้ินงานใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี มีเครื่องมือที่ใชในการประเมิน เชน แบบ
ประเมินชิ้นงาน เปนตน

7.7.5 การประเมินจากแฟมสะสมงาน เปนการประเมินความสามารถในการผลิต
ผลงาน การบูรณาการความรู ประสบการณ ความพยายาม ความรูสึก ความคิดเห็นของนักเรียนที่
เกิดจากการสะสม การรวบรวมผลงาน การคัดเลือกผลงาน การสะทอนความคิดเห็นตอผลงาน รวม
ทั้งการประเมินผลงาน การประเมินแฟมสะสมผลงานนี้จะประเมินการจัดการ ความคิดสรางสรรค 
หลักฐานแสดงความรูความสามารถในผลงานอันแสดงถึงความสัมฤทธิ์ผล ศักยภาพของผูเรียนใน
สาระการเรียนรูนั้น (สําลี รักสุทธี ม.ป.ป. : 134 – 135)
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จากขอมูลที่ไดกลาวมาแลวขางตน จะเห็นไดวาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
กําแพงแสนวิทยา พุทธศักราช 2546 มีสาระที่ไดจัดไวอยางสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางของ
ประเทศ คือ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ทั้งทางดานความรู ทักษะ 
กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค ซ่ึงส่ิงเหลานี้ถือเปน
แกนหลักสําคัญในการกําหนดคุณภาพของผูเรียน รวมทั้งตองบรรจุใหมีไวในหลักสูตรสถานศึกษา
ของทุกแหงภายในประเทศอีกดวย

บริบทของสถานศึกษา

โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ (โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา, ฝายแผนงาน 
2548 : 1 – 5) เปนโรงเรียนมัธยมประจําอําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม ตั้งขึ้นมาเพื่อเปน
สถาบันการศึกษาโดยมีระยะเวลาของการกอตั้งโรงเรียนผานมาเปนเวลา 42 ปแลว ลักษณะของ
โรงเรียนเปนประเภทสหศึกษาคือมีทั้งนักเรียนเพศชายและเพศหญิง โรงเรียนไดจัดแผนชั้นเรียน
รวมทั้งหมดจํานวน 48 หองเรียน (พ.ศ. 2548) ปจจุบันโรงเรียนกําแพงแสนวิทยาเปดสอนตั้งแตช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 และเปนโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกจากกระทรวง 
ศึกษาธิการใหเขารวมโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนสมบูรณแบบหรือโรงเรียนในฝน (Lab 
School) จากมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 เมษายน พุทธศักราช 2546

โรงเรียนกําแพงแสนวิทยาตั้งอยูหมูที่ 7 ตําบลทุงกระพังโหม ถนนมาลัยแมน อําเภอ
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย 73140 โทรศัพทประจําโรงเรียน คือ หมายเลข (034) 
351047 โทรสารมีหมายเลขดังนี้ คือ (034) 351264 ตอ 191 อักษรยอของโรงเรียน คือ ก.พ. ตรา
สัญลักษณของโรงเรียน เปนรูปกําแพงเมือง จํานวน 2 กําแพง มีลักษณะคว่ําและหงาย กําแพงและ
ประตูเปนสีทึบประกอบอยูตามกรอบวงกลม ภายในกรอบวงกลมนี้จะมีขอความดังตอไปนี้บรรจุอยู
ภายในกรอบ คือ “กําแพงแสนวิทยา อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม” สีประจําของโรงเรียน คือ สีเขียว
และสีขาว มีคติธรรมประจําโรงเรียน คือ “วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ” ซ่ึงมีความหมายตอการสงเสริมให 
นักเรียนมีความมานะบากบั่นตอสูกับปญหาและอุปสรรคทางดานการศึกษามาก คือ คนลวงทุกขได
เพราะความเพียรนั่นเอง สวนคําขวัญของโรงเรียนที่ไดกําหนดไว คือ ประพฤติดี เรียนเดน เนน 
คุณธรรม วันกอตั้งโรงเรียน คือ วันที่ 11 เมษายน พุทธศักราช 2505 และวันที่ทําการเปดสอนเปน
คร้ังแรก คือ วันที่ 17 พฤษภาคม พุทธศักราช 2505 สถานศึกษามีจํานวนของคณะครูที่ทําหนาที่

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



33

ปฏิบัติการสอนจํานวน 68 คน (พ.ศ. 2548) และมีนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนตั้งแตระดับ
ชวงชั้นที่ 3 (ม. 1 – ม.3) ถึงระดับชวงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6) จํานวน 1,650 คน (พ.ศ. 2548)

คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะครู ผูบริหารสถานศึกษาและผูปกครองของนักเรียน
ตลอดจนนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนไดทําความตกลงรวมกันกําหนดทิศทางในการพัฒนา
โรงเรียนโดยมีสาระสําคัญดังตอไปนี้คือ ดานวิสัยทัศนของโรงเรียน มีความตองการใหเปนโรงเรียน
ช้ันดี มีการขยายโอกาสสําหรับนักเรียนในการเรียนรู สงเสริมใหรูจักคิดวิเคราะห สงเสริมใหมี
ความสามารถทางดานเทคโนโลยี ตลอดจนใหมีคุณธรรม รักษวัฒนธรรมไทย มั่นใจในตนเอง และ
มีสุขภาพที่ดีตลอดทั่วทุกคน ดานพันธกิจของโรงเรียนนั้นก็ตองการใหส่ิงเหลานี้ไดเกิดขึ้นใน 
โรงเรียน คือ (1) มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีคุณภาพ  (2) มีการจัดบรรยากาศและ
สภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู  (3) มีการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูอยางมี 
ประสิทธิภาพ ใชส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย และ  (4) มีการปลูกฝงใหนักเรียนมีนิสัย
ใฝรู รักการอาน แสวงหาความรูดวยตนเอง รักสุขภาพ เปนคนดี มีคุณธรรม รูจักคิดวิเคราะหและรู
จักใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาได ส่ิงสําคัญตอมาสําหรับการกําหนดทิศทางของโรงเรียน คือ 
กําหนดเปาประสงคของสถานศึกษาโดยไดมีการกําหนดสาระสําคัญไวดังนี้ คือ นักเรียนตองมี 
คุณภาพ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห มีคุณธรรม มีศักยภาพในการใชเทคโนโลยีตลอดจน
รวมไปถึงมีความสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ส่ิงสําคัญสุดทายที่ขอกลาวถึง
เกี่ยวกับบริบทของสถานศึกษา คือ การใชกลยุทธหลักในการพัฒนาโรงเรียน โดยมีสาระดังนี้ คือ 
(1) สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ  (2) สงเสริมนักเรียนดาน
คุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย  (3)  สงเสริมการใชเทคโนโลยีเพื่อการบริหารและการศึกษา  
(4) พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู  (5) สงเสริมบุคลากรใหมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี  และ (6) สงเสริมความรวมมือระหวางโรงเรียนกับชุมชนเพื่อการพัฒนาโรงเรียน

จากสิ่งที่กลาวมาทั้งหมดเหลานี้จึงสามารถสรุปไดวา โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา เปน
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญของอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ที่ไดจัดใหการบริการ
ทางดานการศึกษาแกเยาวชนของชาติตั้งแตระดับชวงชั้นที่ 3 (ม. 1 – ม.3) ถึงระดับชวงชั้นที่ 4 (ม.4 
– ม.6) ปญหาของสถานศึกษาที่ไดปรากฏทางดานการเรียนการสอนของกลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของโรงเรียนในปจจุบันนี้ คือ พบวายังมีนวัตกรรมทางดานการศึกษา
ที่ใชประกอบในการเรียนการสอนไมเพียงพอกับความตองการของครูและนักเรียน จึงไดทําใหผล
การเรียนรูของนักเรียนไมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพใหกาวหนาขึ้นไปได
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วิธีการสอนสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม (สาระพระพุทธศาสนา)

การจัดการเรียนรูสาระพระพุทธศาสนาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2544 และหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2546 นั้น จําเปนตองอาศัยองครวมของสถานศึกษาและ
ความพรอมของผูสอนและผูเรียน โดยมีรายละเอียดที่จะกลาวตามลําดับดังตอไปนี้ คือ

การเสริมสรางความศรัทธา
การสอนสาระพระพุทธศาสนาแกผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซ่ึงเปนชวงวัยรุน

นั้นผูสอนควรพึงระวังถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมากและควรจัดใหเหมาะสม
สอดคลองกับวุฒิภาวะ ความสนใจ ตลอดจนควรเอื้อใหเกิดความเลื่อมใสศรัทธาตอพระศาสนา
อีกดวย ดังนั้นจึงควรเริ่มตนการเรียนการสอนดวยวิธีการสรางศรัทธา (สุมน อมรวิวัฒน, อางถึงใน 
กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2546 : 181) ความเชื่อมั่นที่ผูเรียนควรมีตอการเรียนรูสาระ
พระพุทธศาสนา มี 3 ประการ ดังตอไปนี้ คือ (1) เชื่อม่ันวาหลักพระพุทธศาสนาเปนความรูจริง 
ความดีจริง และความงามที่แทจริง พระธรรมคําส่ังสอนลวนเปนสิ่งที่ปฏิบัติได (2) เชื่อมั่นวาการ
ปฏิบัติตนตามหลักของพระพุทธศาสนายอมเกิดผลที่มีคุณคาที่แทจริงแกชีวิต และ (3) เชื่อมั่นวาการ
ศึกษาพระพุทธศาสนาเปนการเรียนสาระความรูที่มีเหตุผล สามารถใชปญญาพิสูจนใหเห็นจริงได

การเสริมสรางศรัทธานั้น ครูผูสอนสามารถปฏิบัติไดตามแนวทางตอไปนี้
1. บุคลิกภาพของครู บุคลิกภาพของครูเปนจุดเริ่มตนของการสรางศรัทธา ดังนั้น

บุคลิกภาพของครูที่สอนศีลธรรม จึงควรมีลักษณะดังนี้ (1.1) บุคลิกภาพทางกาย มีความสะอาด
แจมใส สงบ และสํารวม (1.2) เปนผูที่มีสุขภาพจิตดีและมีจิตใจอิสระที่ปลอดโปรงจากปญหา และ
(1.3) มีความมั่นใจในตนเอง ไมมีปมเดนหรือปมดอยในการที่ตองมาสอนพระพุทธศาสนา

2. การสรางความสัมพันธที่ดีระหวางครูกับศิษยและระหวางเพื่อนนักเรียนดวยกัน 
ผูสอนตองสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูเรียน นักเรียนนาจะเกิดความรูสึกอบอุนถาครูเดินเขาหองเรียน
ดวยสีหนายิ้มแยมแจมใส ในระหวางดําเนินการจัดกระบวนการเรียนรูก็เต็มไปดวยบรรยากาศแหง
ความจริงใจ อีกทั้งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น ครูควรไดเปดโอกาสใหนักเรียนไดมี
สวนรวมกับทุกคน นักเรียนตางไดเรียนรูซ่ึงกันและกัน ส่ิงเหลานี้ยอมเปนองคประกอบที่สําคัญซึ่ง
ชวยทําใหกระบวนการเรียนการสอนสามารถดําเนินไปไดจนบรรลุจุดประสงคที่ผูสอนไดวางไวแต
แรกเริ่ม

3. การเสนอสิ่งเราและจูงใจ นักเรียนโดยทั่วไปมักมีเจตคติตอสาระการเรียนรูพระ
พุทธศาสนาวาเปนเรื่องของกฎเกณฑที่คอยควบคุมมิใหทําสิ่งใดไดดั่งใจตน ดังนั้น การที่จะสราง
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ศรัทธาใหนักเรียนเกิดความรูสึกตระหนักในความสําคัญของการนับถือศาสนา จึงตองใชส่ือส่ิงเรา
เช่ือมโยงใหเห็นวาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ มีความสัมพันธกับชีวิตประจําวันของเขาและ
สามารถชวยใหเขาประสบความสําเร็จในชีวิตไดอยางแทจริง ส่ือส่ิงเราที่สามารถสรางแรงจูงใจให
กับผูเรียนรวมกันเกิดความสนใจตอสาระพระพุทธศาสนากันมากขึ้นไปกวาเดิม คือ (3.1) ธรรมชาติ
และปรากฏการณทางธรรมชาติที่ผูเรียนไดพบเห็นอยูทกุวันและมิไดพิจารณาอยางถ่ีถวน เชน ใบไม
ที่เขียวชอุม ใบไมแกที่เหลืองจัด เปนตน ส่ือส่ิงเราเหลานี้ครูผูสอนสามารถที่จะหยิบมาใชสอนได
อยูเสมอ (3.2) ขาวและเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตทุกเพศทุกวัยในแตละวันของการดําเนินชีวิต 
(3.3) การใชส่ือและวิธีการจัดทํานําเสนอสื่อตางๆ เพื่อเราความสนใจ เชน การจัดปายนิเทศ การจัด
นิทรรศการ เปนตน และ (3.4) คําวิจารณอยางมีเหตุผล คําชมเชย การใหรางวัล การประกาศ
เกียรติคุณ เปนวิธีหนึ่งที่ชวยเสริมแรงจูงใจนักเรียนตอการเรียนสาระพระพุทธศาสนา

การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอม
บรรยากาศของการเรียนเปนองคประกอบที่สําคัญซึ่งสามารถชวยใหการจัดกระบวน

การเรียนการสอนของครูและนักเรียนไดดําเนินไปสูจุดมุงหมายของการจัดการศึกษาใหประสบ
ความสําเร็จไดอยางงายดาย ดังนั้น การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมของการเรียนนั้นตองคํานึงถึง
ส่ิงเหลานี้ คือ (1) จัดลักษณะการวางโตะเรียนในหองเรียนใหใหมอยูเสมอ เพื่อใชฝกการปฏิบัติใน
การเรียนรูเร่ืองมารยาทชาวพุทธ หรือการบริหารจิตและเจริญปญญา (2) ใหนักเรียนไดมีโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือมีสวนรวมในการเรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หอง
พุทธศาสตรบางตามวาระโอกาสที่เหมาะสม (3) ถาสถานที่อํานวยครูอาจเปลี่ยนบรรยากาศโดยการ
พานักเรียนไปนั่งเรียนที่สนามใตรมไมทามกลางธรรมชาติที่มีความสงบเพียงพอ และ (4) ถา
โรงเรียนอยูใกลวัดและมีโบสถวิหารที่กวางขวาง ครูควรนํานักเรียนไปเรียนที่โบสถ วิหาร หรือ
ศาลาการเปรียญเปนบางครั้งบางคราว เพราะวัดและพระสงฆเปนแหลงวิทยาการที่ดีในการเรียนรู
สาระพระพุทธศาสนา

สรุปไดวาบรรยากาศในการเรียนรูนั้น สําหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายควรจะมี
ลักษณะแจมใส ราเริงปะปนคละเคลาไปดวยลักษณะของสาระเชิงวิทยาการจึงจะเหมาะสมที่สุด

รูปแบบของการเรียนรู
รูปแบบการเรียนรูเปนโครงสรางที่ใชเปนแนวในการสรางกระบวนการเรียนรูการสอน

และจัดสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู ลักษณะเดนของรูปแบบการเรียนการสอน มีดังตอไปนี้ (1) 
ครูควรพยายามเพิ่มศักยภาพทางความคิดแกผูเรียน ควรใชคําถามกระตุนใหใชความคิดระดับสูง
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ตลอดจนการนําไปใชในชีวิตประจําวันดวย (2) คําถามหรือแบบฝก ควรเปนคําถามปลายเปดเพื่อให
นักเรียนไดคิดอยางกวางขวางและหลากหลาย ไมควรเปนเรื่องที่มีคําตอบขอถูกเพียงคําตอบเดียว 
(3) สงเสริมกรณีศึกษาใหสามารถคนพบวิธีการแกปญหา กรณีพบทางออกของชีวิตดวยตนเอง โดย
ใชกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณใหมาก  ควรสงเสริมการเรียนรูโดยใชวัดเปนแหลงการเรียนรู 
อันจะเปนหนทางในการหลอหลอมความเปนไทยของเยาวชนของชาติไดอีกวิธีหนึ่งดวย (5) 
สงเสริมใหนักเรียนมีอิสระในการเลือกเรื่องที่ตองการศึกษาคนควาดวยตนเอง เชน เลือกศึกษาเรื่อง
เกี่ยวกับพระไตรปฎก เปนตน ทั้งนี้เพื่อชวยสรางนิสัยรักอิสระและเปนคนที่มีความคิดสรางสรรค
ใหเกิดขึ้นกับผูเรียน และ (6) ครูควรจัดระยะเวลาเรียนใหพอเหมาะและมีความหลากหลายของวิธี
การ สรางกิจกรรมที่ทาทายความสามารถของเด็ก คาดคะเนเวลาอยางเหมาะสม และเขาใจหลักการ
ของการบูรณาการเชื่อมโยงหัวขอความรูไปสูความคิดรวบยอดที่เปนองครวม

การจัดการเรียนรูท่ีเนนทักษะกระบวนการ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน

กําแพงแสนวิทยา พุทธศักราช 2546 เปนหลักสูตรที่มาตรฐานกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมสาระ
ไดถูกกําหนดใหเปนเครื่องกําหนดคุณภาพการเรียนรูของผูเรียนในทุกมาตรฐานการเรียนรู ซ่ึงทุก
มาตรฐานการเรียนรูนี้จะประกอบไปดวยส่ิงที่สําคัญ 3 ประการ คือ องคความรู (Knowledge)
กระบวนการเรียนรู (Performance) และคุณธรรม (Attribute) ซ่ึงอาจกลาวไดวาเปนหลักสูตรที่
ตองการ เนนความรูคูคุณธรรมใหเกิดขึ้นกับผูเรียน การเรียนรูตามหลักสูตรจะเนนที่กระบวนการที่
เกิดขึ้นตามธรรมชาติ กระบวนการของสาระพระพุทธศาสนา ไดแก กระบวนการตางๆ เหลานี้ คือ
(1) กระบวนการความคิดรวบยอด ซ่ึงเปนกระบวนการที่ชวยใหผูเรียนเกิดความคิดรวบยอดใน
สาระการเรียนรูที่กําหนดไวอยางถูกตองและชัดเจน (2) กระบวนการคิดวิเคราะหโดยใชการคิดที่ถูก
วิธีคือโยนิโสมนสิการ (3) กระบวนการสืบคน (4) กระบวนการฝกปฏิบัติบริหารจิตและเจริญ
ปญญา (5) กระบวนการขัดเกลาทางสังคม (6) กระบวนการเผชิญสถานการณเพื่อการตัดสินใจ
แกปญหาไดอยางถูกตองและเหมาะสม และ (7) กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ

จะเห็นไดวาวิธีการสอนสาระพระพุทธศาสนานั้นประกอบไปดวยองคประกอบที่สําคัญ
หลายสวนดวยกัน ดังนั้น จึงเปนหนาที่ของครูผูสอนสาระการเรียนรูกลุมนี้ที่จะตองศึกษาและทํา
ความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบของการสอนแบบตางๆ ทั้งนี้เพราะมีจุดประสงคที่เพื่อใหนักเรียน
ประสบความสําเร็จในการเรียนรูตามจุดมุงหมายที่ตั้งไวรวมกันของครูและนักเรียน กลาวโดยสรุปก็
คือ ในการจัดการเรียนการสอนนั้นเพื่อใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูอยางสูงสุดครูผูสอนควรตอง
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คํานึงถึงหลักการและแนวทางในการสอนที่มีประสิทธิภาพควรมีการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการ
สอนของตนเองอยูอยางสม่ําเสมอตลอดเวลาอีกประการหนึ่งดวย

การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป

การนําบทเรียนสําเร็จรูปที่สรางขึ้นมาแลวผานการทดลองพิสูจนและพัฒนาอยางเปน
ระบบ แลวนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนใหแกผูเรียนนั้น ถือไดวาผูสอนไดมีการพัฒนาใน
การทํางานของตนดวยการนํานวัตกรรมทางการศึกษาหรืออีกนัยหนึ่งไดนําเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาเขามาเสริมสรางคุณภาพในการจัดกระบวนการเรียนรูแกผูเรียน สําหรับการแกไขปญหาของ
การเรียนการสอนในครั้งนี้ ผูวิจัยไดเลือกบทเรียนสําเร็จรูปแบบเสนตรงเขามาใชในการปรับปรุง
และแกไขปญหาเพราะสะดวกและประหยัดเวลา พรอมกันนี้ก็ไดกําหนดสาระการเรียนรูเรื่อง 
พระไตรปฎก ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ชวงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6) โดยการนํามาสรางเปนบทเรียน เพราะ
เปนสาระที่สําคัญตอการที่ผูเรียนจะไดนําความรูที่ไดศึกษาไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเองและตอ
สังคมในวันขางหนาได ซ่ึงในการกระทําครั้งนี้ผูวิจัยไดคํานึงถึงความเหมาะสมของเนื้อหาและวัย
ของผูเรียนอีกดวยเชนกัน

พัฒนาการของบทเรียนสําเร็จรูป
จุดเริ่มตนของการสรางบทเรียนรูปไดเร่ิมตนเกิดขึ้นจากความพยายามของมนุษยในการ

ที่จะเรียนรูส่ิงตางๆ ดวยตนเองตามแนวคิดที่มีมาตั้งแตสมัยโบราณ ยุคที่ประเทศกรีซเจริญรุงเรือง
เพราะมีนักปราชญชาวกรีกนามวา โสเครติส (Socratis,  อางถึงใน อําภาพันธุ ธานินทรธราธาร 2542 
: 29) โสเครติสไดอบรมสั่งสอนพวกลูกทาสใหมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับเนื้อหาของทฤษฎี
เรขาคณิตดวยการใชไดอะแกรมแบบงายๆ ซ่ึงเปนการสอนไปทีละขั้นจากงายไปสูหลักการใหญ 
นับตั้งแตเวลานั้นเปนตนมาจนกระทั่งถึงปจจุบันนี้ บทเรียนสําเร็จรูปก็ไดมีการพัฒนาจนกลายเปน
ประเภทหนึ่งของนวัตกรรมทางการศึกษา ที่ครูผูสอนไดนําเอามาใชในการพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนของตนตามสถาบันการศึกษาตางๆ ทั่วประเทศไทยของเรานี้

ความหมายของบทเรียนสําเร็จรูป
นักการศึกษาจากตางประเทศและนักการศึกษาไทย ไดพยายามที่จะแสวงหาวิธีการ

ปรับปรุงการสอนใหมีประสิทธิภาพดวยการคิดคนหาวิธีสอน เพื่อเปลี่ยนบทบาทของครูและผูเรียน 
รวมทั้งพยายามเสาะแสวงหาสื่อการสอน มาชวยในการเปลี่ยนพฤติกรรมของครู และผูเรียนใหเปน
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ไปตามจุดหมายปลายทาง สําหรับความหมายของบทเรียนสําเร็จรูปนั้น ดิกคินสัน (Dickinson 1987 
: 5-6, อางถึงใน อัจฉรา ศิริอาชารุงโรจน 2542 : 35 ;  กมลา สุริยพงศประไพ 2546 : 19) กลาววา 
บทเรียนสําเร็จรูป คือ การเรียนรูดวยตนเองในสถานการณที่ผูเรียน เรียนเปนกลุมหรือเรียนเดี่ยวโดย
ปราศจากผูสอนอาจจะเปนการเรียนในชวงเวลาสั้นๆ เพียงบทเดียว หรืออาจจะเรียนรูดวยตนเอง
ตลอดทุกบทเรียน ผูเรียนเรียนโดยอิสระและการเรียนดวยตนเองนี้เกี่ยวของโดยตรงกับความ
รับผิดชอบตอการเรียน ผูเรียนที่เรียนจากบทเรียนสําเร็จรูปตองมีความรับผิดชอบสูง ในการเรียนรู
จากสื่อ กิจกรรม หรือสถานการณตางๆ ที่ผูสอนจัดให

ณฐพร บัวผัน (2545 : 9) ไดกลาวสรุปถึงบทเรียนสําเร็จรูปไววา หมายถึง ส่ือการสอนที่
ไดเตรียมการสอนไวโดยจัดในรูปของบทเรียนที่แบงเนื้อหาออกเปนสวนยอยๆ ใหผูเรียนไดเรียนที
ละสวนจากงายไปหายากตามลําดับ มีคําถามที่ผูเรียนไดคิดและคําตอบที่ผูเรียนไดทราบผลในทันที 
เปนการเสริมแรงในการเรียน ผูเรียนจะเรียนไดเร็วหรือชาตามความสามารถของตัวเอง

ไพจิตร ทองพันธ (2545 : 5) กลาววาบทเรียนโปรมแกรม หมายถึง บทเรียนที่มีการ
เตรียมบทเรียนไวลวงหนาและจัดการเรียนการสอนอยางเปนขั้นตอน ใหผูเรียนศึกษาเนื้อหาทีละ
นอยตามความสามารถ โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล และผูเรียนสามารถเห็นความ
กาวหนาตลอดเวลา มีการตอบสนองระหวางผูเรียนและบทเรียนอยางสม่ําเสมอ ถาหากผลการเรียน
ไมผาน ก็ตองกลับมาเรียนในเนื้อหาเดิมกอน กอนที่จะเรียนในเนื้อหาใหมไดไปเปนขั้นๆ

เอื้องฟา ยืนยั่ง (2545 : 4)  ไดใหความหมายของบทเรียนสําเร็จรูปวา บทเรียนโปรแกรม
หมายถึง ลําดับประสบการณที่จัดวางไวสําหรับนําผูเรียนไปสูความสามารถ โดยอาศัยหลักความ
สัมพันธของสิ่งเรากับการสนองตอบ ซ่ึงไดพิสูจนแลววามีประสิทธิภาพ

กมลา สุริยพงศประไพ (2546 : 20) ไดกลาวสรุปถึงบทเรียนสําเร็จรูปวา หมายถึง ส่ือ
การสอนที่สรางขึ้นเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง โดยเรียงลําดับเนื้อหาแตละกรอบจากงายไป
หายาก แตละกรอบจะมีการเสนอเนื้อหา คําถามตอเนื่องกันไป เมื่อผูเรียนทําแตละกรอบเสร็จแลว ก็
สามารถตรวจคําตอบไดทันที ผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง จะชาหรือเร็วข้ึนอยูกับความสามารถ
ของแตละบุคคล

จากความหมายที่กลาวมา สามารถสรุปไดวาบทเรียนสําเร็จรูปหรือบทเรียนแบบ
โปรแกรมเปนเครื่องมือการศึกษาอยางหนึ่งและเปนสวนหนึ่งของเทคโนโลยีทางการศึกษาสมัย
ใหม ที่สามารถนํามาใชในการจัดการเรียนการสอนแกนักเรียน ทั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะ
ในการคิดแกปญหา ตลอดจนคิดสรางสรรคไดอยางมีเหตุผล รวมทั้งเปดโอกาสใหนักเรียนหาความ
รูไดตามกําลัง ความสามารถและความสนใจของแตละบุคคลอีกดวย
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ลักษณะสําคัญของบทเรียนสําเร็จรูป
ไดมีผูกลาวถึงลักษณะของบทเรียนสําเร็จรูปไวหลายทานดวยกัน เชน กุศยา แสงเดช

(2545 : 9) ราตรี หาญอาษา (2545 : 15) เอื้องฟา ยืนยั่ง (2545 : 15) และกมลา สุริยพงศประไพ (2546
: 20-21) เปนตน ซ่ึงแนวคิดเกี่ยวกับสาระของบทเรียนสําเร็จรูปตางๆ ดังกลาว สามารถสรุปลักษณะ
ที่สําคัญของบทเรียนสําเร็จรูป ไดดังนี้

1. เนื้อหาวิชาถูกแบงเปนขั้นยอยๆ ซ่ึงเรียกวา “กรอบ” (Frame) และกรอบเหลานี้จะ
เรียงลําดับจากงายไปหายาก โดยมีขนาดแตกตางกันตั้งแตประโยคหนึ่งจนถึงขอความเปนตอนๆ 
เพื่อใหผูเรียนไดเรียนไปทีละนอยๆ จากสิ่งที่รูแลวไปสูความรูใหม เปนการเราความสนใจของ
นักเรียนไปในตัว

2. ภายในแตละกรอบจะตองใหนักเรียนมีการตอบสนอง (Response) เชน ตอบคําถาม
หรือเติมขอความลงในชองวาง ทําใหนักเรียนแตละคนเกิดความเขาใจในเนื้อหาที่ไดจากการมี
สวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของบทเรียน

3. นักเรียนไดรับเสริมแรงยอนกลับทันที ซ่ึงทําใหนักเรียนทราบวาคําตอบของตนถูก
หรือผิด และสามารถแกไขความเขาใจผิดของตนไดทันที

4. การจัดเรียงลําดับหนวยยอยๆ ของบทเรียนตองตอเนื่องกันไปตามลําดับจากงายไป
หายาก การนําเสนอเนื้อหาแตละกรอบควรลําดับขั้นของเรื่องใหชัดเจน เพื่องายตอการเขาใจและ
ทําใหผูเรียนตอบสนองเรื่องนั้นไดโดยตรง

5. ผูเรียนตองปฏิบัติหรือตอบคําถามแตละกรอบไปตามวิธีการที่กําหนดให
6. ผูเรียนคอยๆ เรียนเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆ ทีละขั้น
7. ผูเรียนมีโอกาสไดเรียนดวยตนเองโดยไมจํากัดเวลา การใชเวลาในการศึกษา

บทเรียนนั้น ขึ้นอยูกับสติปญญาและความสามารถของนักเรียนแตละคน
8. บทเรียนสําเร็จรูปไดตั้งจุดมุงหมายเฉพาะเอาไวแลว มีผลทําใหสามารถวัดไดวา

บทเรียนนั้นๆ ไดบรรลุเปาหมายหรือไม
9. บทเรียนสําเร็จรูปยึดนักเรียนเปนสําคัญ กลาวคือ การคํานึงถึงผูเรียนเปนเกณฑนั้น

คือตองนําเอาบทเรียนที่เขียนขึ้นไปทดลองใชกับผูที่สามารถใชบทเรียนนั้นไดเพื่อแกไขจุดบกพรอง
และปรับปรุงใหสมบูรณขึ้นกอนที่จะนําไปใชจริง

จากลักษณะและแนวคิดหลายทัศนะที่กลาวมาแลว สามารถกลาวไดวา บทเรียนสําเร็จ
รูปมีลักษณะที่สําคัญ 3 อยาง (พระสมชาย คําอินทร 2543 : 26-27) คือ วิธีจัดลําดับเนื้อหาวิธีการใช
และประโยชน ซ่ึงพอสรุปไดดังนี้
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1. วิธีจัดลําดับเนื้อหา มีวิธีการจัด คือ
1.1 เนื้อหาแบงออกเปนหนวยยอยๆ
1.2 จัดลําดับเนื้อหาจากงายไปหายาก
1.3 เนื้อหาและคําอธิบายดึงดูดความสนใจของผูเรียนเนื้อหานั้นจะตองประกอบ

ไปดวยลําดับขั้นของหนวยการสอนที่มีความหมายเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายเฉพาะกรอบตางๆ จะ
ตองเรียงลําดับจากขั้นหนึ่งไปยังอีกขั้นหนึ่งจนถึงจุดมุงหมายที่ตองการและมีลักษณะตอเนื่องกัน

2. วิธีการใช มีลักษณะดังนี้ คือ
2.1 ผูเรียนมีโอกาสกระทําขณะที่เรียน
2.2 การเรียนเปนขั้นตอนที่ตอเนื่องกัน
2.3 ผูเรียนสนองตอบสิ่งที่เรียนโดยการเติมคําลงในชองวาง หรือเลือกคําตอบที่

ถูกตองผูเรียนจะกาวจากสิ่งที่รูแลวไปสูความรูใหมที่บทเรียนเตรียมไวใหผูเรียนจะทราบทันทีวาผล
การตอบสนองของตนนั้นถูกหรือผิด

3. ประโยชน บทเรียนสําเร็จรูปมีประโยชน ดังนี้
3.1 ผูเรียนไดทราบผลการเรียนไดดวยตนเองทันที
3.2 ผูเรียนไดรับความพอใจในความสําเร็จจากการเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป
3.3 บทเรียนสําเร็จรูปเปนบทเรียนที่ใชสงเสริมหรือสนับสนุนใหนักเรียนใชวิธีการ

เรียนรูดวยตนเอง
3.4 บทเรียนสําเร็จรูปใหโอกาสนักเรียนเรียนไปอยางรวดเร็ว หรือชาตามความ

สามารถของผูเรียนแตละคน
กลาวสรุปไดวาลักษณะที่สําคัญของบทเรียนสําเร็จรูป ก็คือ ลักษณะที่เปนขอความรูที่

แบงออกเปนขั้นตอนยอยๆ เรียงลําดับตอเนื่องกันไป โดยเริ่มจากสิ่งที่งายไปยังส่ิงที่ยากข้ึน ผูเรียน
จะตองศึกษาไปตามขั้นตอนในแตละขั้นซึ่งมีคําถาม คําตอบ ไวเพื่อใหผูเรียนไดตรวจสอบความรู
ความเขาใจ มีการเสริมแรงเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูมากยิ่งขึ้นในขั้นตอไป เวลาที่ใชในการเรียนรูขึ้น
อยูกับความสามารถทางสมองของผูเรียนแตละคน

คุณคาของบทเรียนสําเร็จรูป
บทเรียนสําเร็จรูปที่ดีนั้น ยอมเปนที่ยอมรับจากนักการศึกษาวามีคุณคาตอการเรียนการ

สอนยิ่งนัก สมควรที่จะไดรับการสนับสนุนใหมีการนํามาใชในวงการศึกษากันอยางกวางขวาง แต
อยางไรก็ตาม ก็อาจจะมีขอจํากัดบางในบางเรื่องหรือบางสถานการณ ซ่ึงถาเราศึกษากันอยางจริงจัง
แลว ก็จะพบวาบทเรียนสําเร็จรูปทุกแบบ มีคุณคาทางการศึกษามากมาย นอกจากนี้ยังสามารถชวย
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แกปญหาทางการศึกษาในดานตางๆ ไดอีกดวย ซ่ึง เพ็ญศรี สรอยเพชร (2542 : 78-79) ไดกลาวถึง
คุณคาของบทเรียนสําเร็จรูป ไวดังนี้ คือ

1. สงเสริมใหการเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะบทเรียนสําเร็จรูปที่นํามาใชจะ
ตองผานกระบวนการทดสอบประสิทธิภาพมากมายหลายขั้นตอน

2. นักเรียนมีโอกาสศึกษาดวยตนเอง และดําเนินการเรียนไปตามความสามารถของ
ตนคลายกับไดมีโอกาสเรียนกับครูแบบตัวตอตัว

3. ชวยแกปญหาใหผูที่ไมมีโอกาสเขามาศึกษาเลาเรียนในสถาบันการศึกษาไดใช
ศึกษาดวยตนเองไมวาจะอยูในสถานที่ใด

4. ในการสรางบทเรียนสําเร็จรูปนั้นใชหลักจิตวิทยาเขาชวยทําใหผูเรียนเรียนรูไดโดย
ไมเบื่อหนาย เพราะมีการเสริมแรงในบทเรียนอยูตลอดเวลา

5. ชวยเสริมการเรียนรูในกรณีที่ผูเรียนมีสติปญญาต่ํา หรือผูที่ขาดเรียนใหเรียนทัน
เพื่อนได

6. การถายทอดเนื้อหาที่เร่ิมจากงายไปยาก ทําใหผูเรียนทุกระดับสามารถศึกษา
เนื้อหาบทเรียนไดงายขึ้น

7. ชวยกระตุนใหผูเรียนอยากเรียน เพราะมีการเราใหตอบ และถึงแมจะตอบผิดก็ไมมี
ผูใดเยาะเยย และเมื่อตอบผิดแลวสามารถแกไขความเขาใจผิดไดในทันที

8. ชวยแกปญหาการขาดแคลนครู เพราะครูคนเดียวสามารถคุมนักเรียนใหเรียน
บทเรียนสําเร็จรูปไดคราวละหลายสิบคน

9. สนองความสามารถและความแตกตางระหวางบุคคล เด็กที่เรียนชามีเวลาศึกษามาก
ขึ้น และเด็กที่เรียนเร็วก็ใชเวลาศึกษานอย มีโอกาสใชเวลาที่เหลือไปทํางานอื่น โดยไมตองเสียเวลา
รอเพื่อน

10. เปนการทุมเทเวลาในการสอนบทเรียนหนึ่งๆ เพราะผลจากการวิจัยหลายฉบับ
พบวาบทเรียนสําเร็จรูปสามารถสอนเนื้อหาไดมากเทากับวิธีสอนแบบอื่นโดยใชเวลานอยกวา

11. จากการใหผูเรียนเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูปจะทําใหครูมีเวลาศึกษาถึงความ
แตกตางระหวางบุคคลของผูเรียนไดมากและงายขึ้น นอกจากนี้ครูยังมีเวลาในการเตรียมบทเรียน
อ่ืนๆ ที่จะใชสอนตอไปอีก

12. ชวยแกปญหาในดานการลดรายจายในการใชส่ือการเรียนอ่ืน เพราะบทเรียน
สําเร็จรูปสามารถผลิตขึ้นใชจํานวนมากๆ ในตนทุนที่ต่ํากวา

13. เปนการปลูกฝงความมีประชาธิปไตยแกนักเรียน เพราะการเรียนดวยบทเรียน
สําเร็จรูป ผูเรียนจะตองมีคารวะธรรม คือ ไมแอบดูคําตอบกอน มีสามัคคีธรรม คือ ผูเรียนไมเกิด

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



42

การแกงแยงกันทางการเรียน เพราะแตละคนก็จะเรียนไปตามความสามารถของตนเอง และมีปญญา
ธรรมเพราะเมื่อผูเรียนไดศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนสําเร็จรูปแลว ก็จะเกิดการเรียนรูจากการ
ตอบสนองดวยตนเองได

จากความเห็นที่ไดกลาวมาแลวจึงสามารถสรุปไดวาบทเรียนสําเร็จรูปเปนนวัตกรรม
หรือเปนเทคโนโลยีทางดานการศึกษาที่เปนประโยชนอยางยิ่งตอการถูกนํามาใชสําหรับการศึกษา
คนควา หรือทดลอง เพื่อหาหลักการที่ดีและเหมาะสมที่สุดตอการพัฒนาการเรียนการสอนของครู
ใหไดผลดียิ่งขึ้นและสามารถทําใหผลการเรียนรูของนักเรียนสูงขึ้นกวาเดิมอีกดวย

ขอจํากัดของบทเรียนสําเร็จรูป
ถึงแมวาบทเรียนสําเร็จรูปจะมีประโยชนและมีคุณคาตอการศึกษาอยางมากมายหลาย

ประการก็ตาม แตก็ยังมีขอจํากัดบางประการเกี่ยวกับสื่อชนิดนี้ ดังที่ จีรารัตน ชิรเวทย (2542 : 23) 
ไดกลาวถึงขอจํากัดของบทเรียนสําเร็จรูปไวดังนี้

1. บทเรียนสําเร็จรูปเหมาะสําหรับเนื้อหาบางวิชาที่เปนขอเท็จจริงหรือความรูพื้นฐาน
มากกวาเนื้อหาวิชาที่ตองการแสดงความคิดเห็นหรือความคิดสรางสรรค เชน วิชาเรียงความ

2. บทเรียนสําเร็จรูปไมสงเสริมความคิดสรางสรรค เพราะผูเรียนทําตามเนื้อหาที่
กําหนดใหเทานั้น

3. ผูที่เรียนเกงอาจเกิดความเบื่อหนาย เพราะไมมีส่ิงทาทายภายนอก
4. ผูเรียนขาดการติดตอซ่ึงกันและกัน เพราะตองการทํางานดวยตนเอง ขาดการ

ปรึกษาและอภิปรายรวมกัน
5. บทเรียนสําเร็จรูปไมอาจใชแทนครูไดอยางสิ้นเชิง เพราะผูเรียนยังตองการคําชี้แจง

แนะนําจากครูอยู จึงเปนไดเพียงผูชวยครูเทานั้น
6. ผูเรียนขาดทักษะในการเขียนหนังสือ เพราะเขียนแตคําตอบเฉพาะบางคําเทานั้น
7. การสรางบทเรียนสําเร็จรูปตองใชผูที่มีความสามารถและตองการเวลาในการสราง

และการทดสอบภาคสนาม บางแหงอาจทําไมไดเพราะขาดบุคลากรและเวลาไมอํานวย
จากขอคิดเห็นที่กลาวมาทั้งหมด เปนแนวคิดที่นาสนใจสําหรับผูสอน หรือผูที่ตองการ

จะสรางและใชบทเรียนสําเร็จรูปในการพัฒนาการเรียนการสอน ซ่ึงสิ่งทั้งหลายยอมมีทั้งขอดีและ
ขอเสียปะปนกัน สําหรับขอเสียควรปรับปรุงแกไขดวยเทคนิคการเขียนบทเรียนและกลวิธีในการ
เรียน  (กมลา สุริยพงศประไพ 2546 : 35) ขอเสียหรือขอจํากัดนั้น ก็จะหมดไปหรือเหลือนอยลง

กลาวโดยสรุป บทเรียนสําเร็จรูปมีคุณคาและมีประโยชน เพราะสามารถเปน
องคประกอบของกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียนไดดี ชวยแกปญหาการขาดแคลนครู อีกทั้งผูเรียน
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สามารถเรียนดวยตนเองไดและชวยแบงเบาภาระของครู เชน เมื่อผูเรียนไมเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่
เรียน ครูอาจแนะนําใหอานบทเรียนสําเร็จรูปที่มีอยูเปนการบานหรือนอกเวลาเรียน เพื่อทําความ
เขาใจใหทันกับเพื่อนคนอื่นในชั้น โดยครูไมตองเสียเวลามาอธิบาย ผูเรียนสามารถเรียนในเวลาใด 
ที่ใดก็ได ตามความพอใจของผูเรียนเอง ซ่ึงจะชวยใหครูทํางานนอยลงในดานการสอน และจะไดมี
เวลาไปเตรียมบทเรียนที่ยุงยาก ลึกซึ้งกวาอีกได

ชนิดของบทเรียนสําเร็จรูป
ชนิด แบบและประเภท ของบทเรียนสําเร็จรูปนั้น นักการศึกษาไดแบงเอาไวหลาย

ประเภท ตามลักษณะของการนําไปใชและทฤษฎีพื้นฐาน 2 ประการ (พระสมชาย คําอินทร 2543 :
31) คือ

1. แบงตามสื่อในการเรียนการสอนของบทเรียนสําเร็จรูป มี 2 แบบ คือ
1.1 หนังสือแบบเรียนโปรแกรม (Programmed Text) คือ ส่ือที่เปนหนังสือรูปภาพ

ที่สามารถพิมพอยูในหนังสือได บทเรียนสําเร็จรูปแบบนี้เหมาะที่จะใชกับทองถ่ินที่ขาดแคลนวัสดุ
อุปกรณอ่ืนๆ ใชไดทุกสถานที่และทุกโอกาส เพราะใชสะดวก ประหยัดและไมจําเปนตองใช
ประกอบกับสื่ออ่ืน ใชศึกษาเปนรายบุคคล

1.2 บทเรียนสําเร็จรูปที่ใชกับเครื่องชวยสอน เครื่องชวยสอน (Teaching Machine)
เปนเครื่องมือที่สรางขึ้นเพื่อใชในการเรียนการสอนโดยตรง และมีโปรแกรมเฉพาะของเครื่องชวย
สอนแตละเรื่อง เชน เครื่องชวยสอนของเพรสซีที่เรียกวา ดรัม ติวเตอร (Drum Tutor) เครื่องมือนี้จะ
ใหการตอบสนองฉับพลันและใหการเสริมแรงไดอยางดี

2. บทเรียนสําเร็จรูปใชส่ือประสม (Multimedia Programmed) คือ บทเรียนสําเร็จรูปที่
ใชส่ือหลายชนิด เพื่อใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพที่สุด ประกอบดวยส่ือตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไป เชน ขอ
ความกับเทปเสียง ขอความกับเทปเสียงและสไลด ขอความกับภาพยนตร ขอความกับโทรทัศน การ
ใชบทเรียนสําเร็จรูปสื่อประสมนี้สามารถใชไดทั้งศึกษาเปนรายบุคคลและเปนกลุม อาจเปนกลุม
ยอย 7 – 8 คน จนกระทั่งกลุมใหญ 30 – 40 คน

นอกจากนี้ สุนันท ปทมาคม (2524 : 9 – 10, อางถึงใน กุศยา แสงเดช 2545 : 9) ไดกลาว
วา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยเรียนเปนอีกประเภทหนึ่งของบทเรียนสําเร็จรูป คอมพิวเตอรเปนเครื่อง
มืออยางหนึ่งที่ประกอบดวยเครื่องกลไกอิเล็กทรอนิกสแบบตางๆ จํานวนมาก สามารถรับและสง
ผานขอมูลหรือโปรแกรมขาวสารในรูปแบบตางๆ ไดอยางกวางขวาง ภารกิจของคอมพิวเตอรจะ
ขึ้นอยูกับโครงสรางและรูปแบบของคอมพิวเตอรนั้นๆ การนําคอมพิวเตอรเขามาใชในการเรียนการ
สอน ตองศึกษารูปแบบโปรแกรมของคอมพิวเตอรใหเขาใจกอนตัดสินใจใช
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นักการศึกษาและนักเทคโนโลยีทางการศึกษา ไดแบงประเภทของบทเรียนสําเร็จรูปไว
หลายแบบ ดังกลาวตอไปนี้ คือ

ยุพิน พิพิธกุล (2530 : 108 – 117, อางถึงใน รัชนี พันธรักษ 2542 : 19 – 24) ไดแบง
บทเรียนสําเร็จรูป ตามแผนผัง ซ่ึงแสดงไวที่แผนภูมิที่ 3 ดังนี้ คือ

แผนภูมิที่ 3 แสดงประเภทของบทเรียนสําเร็จรูป
ที่มา : รัชนี พันธรักษ, “ผลการเรียนทักษะกีฬาบาสเก็ตบอลดวยบทเรียนสําเร็จรูป การสอนแบบ
บรรยายประกอบการสาธิตและการสอนดวยบทเรียนสําเร็จรูปควบคูกับการสอนแบบบรรยาย
ประกอบการสาธิต ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน” (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต
วิชาเอกพลศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2542), 19.

บทเรียนสําเร็จรูปแบบตํารา (Programmed Text) มักเปนรูปเลมคลายตํารา นักเรียน
สามารถเรียนไดดวยตนเอง แบงออกเปน 3 ชนิด คือ

1. บทเรียนสําเร็จรูปแบบเสนตรง (Linear Program)
บทเรียนแบบนี้จะจัดเรียงจากหนวยยอยที่งายไปหายาก ผูเรียนจะตองเริ่มจากหนวย

แรกจนถึงหนวยสุดทายของบทเรียนจะขามหนวยหน่ึงหนวยใดไมได บทเรียนแบบเสนตรงนี้ยัง
แบงออกเปน 3 ประเภท คือ

1.1 ประเภทบทเรียนสําเร็จรูปแบบเรียงลําดับ (Straight Forward Linear Program) 
คือ บทเรียนสําเร็จรูปที่มีการเรียงขอตามลําดับในหนาเดียว ตัวคําถามจะมีที่วางเวนไวใหเติมคําตอบ

บทเรียนสําเร็จรูป

แบบตํารา
(Programmed Text)

แบบเครื่องชวยสอน
(Teaching Machine)

ชนิดเสนตรง
(Linear Program)

ชนิดสาขา
(Branching Program)

ชนิดผสม
(Mixed Program)
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หรือมีคําตอบใหเลือกตอบ สวนเฉลยอาจจะอยูดานหนา ดานหลัง ดานบน หรือดานลางก็ได
แตตองอยูในหนาเดียวกันกับคําตอบ ที่นิยมมักจะเอาคําตอบไวดานหนาของขอถัดไปมีแบบแผน
ดังแสดงรายละเอียดไวที่แผนภูมิที่ 4 ดังนี้คือ

ก.1
คําถาม..........................................................
.........................................................คําตอบ

เฉลย ก.2
คําถาม..........................................................
.........................................................คําตอบ

เฉลย ก.3
คําถาม..........................................................
.........................................................คําตอบ

แผนภูมิที่ 4 แสดงแบบแผนของบทเรียนสําเร็จรูปแบบเรียงลําดับ
ที่มา : รัชนี พันธรักษ, “ผลการเรียนทักษะกีฬาบาสเก็ตบอลดวยบทเรียนสําเร็จรูป การสอนแบบ
บรรยายประกอบการสาธิตและการสอนดวยบทเรียนสําเร็จรูปควบคูกับการสอนแบบบรรยาย
ประกอบการสาธิต ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน” (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต
วิชาเอกพลศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2542), 20.

ขั้นตอนของการสรางบทเรียนสําเร็จรูปแบบเรียงลําดับมีดังตอไปนี้ คือ
1. ตั้งจุดประสงคเชิงพฤติกรรม (Behavioral Objectives) วาตองการใหผูเรียน

ทราบเรื่องอะไรบางในบทเรียนนั้น และผูเรียนสามารถจะแสดงพฤติกรรมออกมาอยางไร
2. เลือกเนื้อหาใหสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่ตั้งไว (Content)

แบงเนื้อหานั้นออกเปนสวนยอย จากงายไปสูยาก หรือเรียงลําดับใหสัมพันธกัน
3. สรางกรอบ (Frame) โดยคํานึงถึงวิธีการสอนดวย

3.1 กรอบสอนหรือกรอบตั้งตน (Set Frame) คือ กรอบที่ใหความรูแก
นักเรียนอาจจะมีคําถามเดียวกับความรูนั้นใหนักเรียนตอบ การเขียนกรอบนี้สําคัญมากจะตองคํานึง

1 42 3
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ถึงวิธีการสอนดวย โดยมีกรอบที่แสดงการนําเขาสูบทเรียนและกรอบที่แสดงถึงขั้นตอนกรอบสอน
นี้ควรจะพยายามใหนักเรียนคนพบคําตอบ ถาใชวิธีสอนแบบอุปนัย อาจจะมีตัวอยางหลายตัวอยาง
ในกรอบนั้น เพื่อใหผูเรียนสังเกตเห็นรูปแบบ และสามารถสรุปได ไมจําเปนวาในกรอบหนึ่งจะตอง
มีคําถามเดียว สวนมากนิยมเขียนแบบบอก เชน บอกนิยาม หรือสูตรแลวจึงใหตัวอยาง ถาตองการ
ใหผูเรียนคอยๆ คิด ควรจะเขียนกรอบชนิดที่ใหผูเรียนคอยๆ ไตความคิดจากกรอบที่ตอเนื่องหลายๆ 
กรอบนั้นไปทีละนอย จนกระทั่งสรุปได

3.2 กรอบฝกหัด (Practice Frame) เมื่อผูเรียนเขาใจเนื้อหาหรือสรุปสูตร 
กฎ นิยามไดแลวก็ลองใหผูเรียนฝกทําโดยอาศัยความรูที่ไดรับมาแลวจากกรอบสอน เพื่อให
นักเรียนเขาใจยิ่งขึ้น

3.3 กรอบทบทวน (Revised Frame) เปนกรอบที่สรุปทบทวนความคิด
รวบยอดอีกครั้งหนึ่ง ควรจะไดสรุปไปเปนตอนๆ เพื่อตรวจสอบความเขาใจแลวจึงสรุปรวบยอด

3.4 กรอบทดสอบหรือกรอบสงทาย (Terminal Frame) เปนกรอบวัดผลที่
นักเรียนจะตองรวบรวมความรูที่ไดจากกรอบตนๆ

1.2 ประเภทบทเรียนสําเร็จรูปแบบซับซอน (Complex Linear Program) การเขียน
บทเรียนแบบนี้จะแบงหนากระดาษออกเปน 3 – 4 สวน ขอที่ 1 จะอยูสวนบนของหนา 1 คําตอบ
ของขอ 1 จะอยูสวนบนของหนา 2 ขอ 2 จะอยูสวนบนของหนา 2 คําตอบของขอ 2 จะอยูสวนบน
ของหนา 3 เรียงลําดับจนถึงหนาสุดทาย แลวจึงวนกลับมาหนาแรก  ดังแสดงรายละเอียดไวที่ 
แผนภูมิที่ 5 ดังนี้คือ
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แผนภูมิที่ 5 แสดงแบบแผนของบทเรียนสําเร็จรูปแบบซับซอน
ที่มา : รัชนี พันธรักษ, “ผลการเรียนทักษะกีฬาบาสเก็ตบอลดวยบทเรียนสําเร็จรูป การสอนแบบ
บรรยายประกอบการสาธิตและการสอนดวยบทเรียนสําเร็จรูปควบคูกับการสอนแบบบรรยาย
ประกอบการสาธิต ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน” (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต
วิชาเอกพลศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2542), 22.

การเขียนบทเรียนสําเร็จรูปชนิดนี้ ทําใหยุงยากเสียเวลาเปลาๆ การเขียนกรอบก็
เหมือนประเภทบทเรียนสําเร็จรูปแบบเรียงลําดับ (Straight Forward linear Program) ทุกประการ
เพียงแตวาการเฉลยคําตอบจะตองอยูคนละหนากับคําถาม

1.3 ประเภทบทเรียนสําเร็จรูปแบบพลิกกลับเลม (Upside Down linear Program)
แบบนี้คลายกับแบบเรียงลําดับ (Straight Forward linear Program) คือ เขียนกรอบเรียงลงมา เมื่อ
เรียงลําดับเต็มหนา 1 แลวก็ขามหนาไปหนา 3 หนา 5 . . . ตอไปจนจบเลม พอถึงหนาสุดทายซ่ึงเปน
หนาเลขคี่ก็กลับสมุดหรือหนังสือ แลวเขียนกรอบยอนมาจบตรงหนา 2 แตกลับหัวกันกับหนาหนึ่ง
ดังแบบแผนที่แสดงรายละเอียดไวที่แผนภูมิที่ 6 ดังนี้คือ

             ก.1
               คําตอบ.....
               .....คําถาม
เฉลย     ก.51
  50         คําตอบ.....
               .....คําถาม
เฉลย     ก.54
  53         คําตอบ.....
               .....คําถาม

เฉลย      ก.1
   1           คําตอบ.....
               .....คําถาม
เฉลย     ก.52
  51         คําตอบ.....
               .....คําถาม
เฉลย     ก.55
  54         คําตอบ.....
               .....คําถาม

เฉลย     ก.1
   49        คําตอบ.....
               .....คําถาม
เฉลย     ก.53
  52         คําตอบ.....
               .....คําถาม
เฉลย     ก.56
  55         คําตอบ.....
               .....คําถาม

หนา 1 หนา 2 หนา 50 สุดทาย
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หนาแรก หนาสุดทาย

ก.1
     คําถาม . . . . .
     . . . . . คําตอบ

เฉลย 1 ก.2
เฉลย 2 ก.3
เฉลย 3 ก.4
เฉลย 4 ก.5
เฉลย 5 ก.6
เฉลย 6

แผนภูมิที่ 6 แสดงแบบแผนของบทเรียนสําเร็จรูปแบบพลิกกลับเลม
ที่มา : รัชนี พันธรักษ, “ผลการเรียนทักษะกีฬาบาสเก็ตบอลดวยบทเรียนสําเร็จรูป การสอนแบบ
บรรยายประกอบการสาธิตและการสอนดวยบทเรียนสําเร็จรูปควบคูกับการสอนแบบบรรยาย
ประกอบการสาธิต ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน” (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต
วิชาเอกพลศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2542), 23.

สุวัฒนา ดันน (2542 : 17) ไดกลาวถึงบทเรียนสําเร็จรูปแบบเสนตรงวาเปนบทเรียน
ที่สกินเนอร (B.F.Skinner) แหงมหาวิทยาลัยฮารวารด ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดคิดขึ้นมาเพื่อใชกับ
เครื่องชวยสอนเมื่อกลางป ค.ศ. 1950 โดยไดอาศัยหลักจิตวิทยาเกี่ยวกับการเรียนรู ในการเรียน
ผูเรียนแตละคนจะศึกษาเนื้อหาของบทเรียนไปทีละขั้นเปนเสนตรง โดยจะศึกษาจากหนาที่หนึ่งไป
จนกระทั่งถึงหนาสุดทาย ในตอนสุดทายของเนื้อหาแตละขั้นตอนจะมีคําถามพรอมทั้งคําเฉลย ถา
ตอบผิดเขาจะตองกลับไปอานเนื้อหาอีกครั้งหนึ่ง วิธีการเชนนี้เปนการวางเงื่อนไขชนิดการกระทํา
โดยผูเรียนจะตอบคําถามดวยการเขียนคําตอบลงไปในชองวางที่เวนไวให เพราะสกินเนอรเนนใน
เร่ืองการระลึกหาคําตอบ เพราะถือวาเปนบอเกิดแหงการเรียนรู และมีการรายงานผลสะทอนกลับ
ใหผูเรียนทราบคําตอบที่ถูกซึ่งจะเปนตัวเสริมแรงใหผูเรียนอยากที่จะศึกษาตอไป

เพ็ญศรี  สรอยเพชร (2542 : 21 – 56) ไดกลาวถึงลักษณะของบทเรียนสําเร็จรูป
แบบเสนตรงไววา ประกอบไปดวยกรอบสําคัญ 4 ลักษณะ คือ
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1. กรอบตั้งตน (Set Frame) เปนกรอบที่สมบูรณในตัว มีคําถามใหผูเรียนตอบ
สนองและการตอบสนองอาศัยขอมูลในกรอบเดียวกันนั้นเอง ผูเรียนไมจําเปนตองมีความรูในเรื่อง
นั้นๆ มากอน ก็สามารถตอบคําถามไดถูกตอง เชน

ปาก ฟน และล้ิน เปนอวัยวะท่ีสําคัญในการพูดและกินอาหาร ภายในปากของ
เรามีฟนทําหนาที่บดเคี้ยวอาหาร มีล้ินชวยทําใหเรารูรสอาหาร และชวยกลืนอาหารลงไปในลําคอ
ถาเราไมมี เราจะไมสามารถเคี้ยวอาหารใหละเอียดได

2. กรอบฝกหัด (Practice Frame) เปนกรอบที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกหัด
เกี่ยวกับสิ่งที่เรียนมาจากกรอบตั้งตน ส่ิงสําคัญสําหรับกรอบฝกหัดคือ ควรใหนักเรียนไดฝกหัด
เฉพาะขอความรูที่กําหนดใหนักเรียนตอบในกรอบตั้งตนเทานั้น เชน

เวลารับประทานอาหารเราใชฟนของเราทําหนาที่_____________อาหาร
3. กรอบรองสงทาย (Sub – Terminal Frame) คือ กรอบทั้งหลายที่จะพาไปสู

กรอบสงทายซ่ึงเปนกรอบที่ใหความรูที่จําเปนแกผูเรียน เพื่อที่เขาจะตอบสนองไดถูกตองในกรอบ
สงทาย เชน

เมื่อมีอาหารอยูในปาก และฟนบดเคี้ยวอาหารใหละเอียดแลว__________จะ
ชวยใหเรากลืนอาหารลงในคอไดสะดวกยิ่งขึ้น

4. กรอบสงทาย (Terminal or Criterion Frame) เปนกรอบที่ผูเรียนจะตอง
รวบรวมขอความรูที่เรียนมาจากกรอบตนๆ และตอบสนองเองโดยมีการชี้ทางบาง หรือไมมีเลย
กรอบสงทายจะเปนกรอบสุดทายของลําดับความตอเนื่องซึ่งดําเนินจากงายไปหายาก เชน

อวัยวะที่สําคัญในการพูดและกินอาหาร คือ__________และ__________
บทเรียนสําเร็จรูปแบบเสนตรงนี้ แบงยอยออกไดเปน 2 แบบ ดังนี้ คือ
1. บทเรียนแบบเติมคํา

เปนบทเรียนที่ศาสตราจารยสกินเนอรเปนผูคิดขึ้น ในบทเรียนแบบเติมคํานี้
ผูเรียนทุกคนจะตองดําเนินการเรียนโดยผานกรอบตางๆ ทีละกรอบ และจะตองตอบคําถามใน
แตละกรอบดวยตนเอง จากนั้นจึงตรวจกับคําตอบที่เฉลยไวเพื่อตรวจดูวาที่ตนตอบไปนั้นถูกหรือ
ผิดกอนที่จะเรียนในกรอบตอไป การตอบคําถามของผูเรียนอาจจะเปนการเติมคํา หรือขอความสั้นๆ
หรือเติมประโยคก็ได ตามแตบทเรียนจะสั่งใหทํา

2. บทเรียนแบบเลือกตอบ
เปนบทเรียนที่มีวิวัฒนาการมาจากเครื่องสอนที่ซิดนีย แอล เพรสซี (Sidney

L.Pressey, อางถึงใน เพ็ญศรี สรอยเพชร 2542 : 3) แหงมหาวิทยาลัยโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ไดประดิษฐขึ้นเมื่อคริสตศักราช 1920 บทเรียนชนิดนี้มีลักษณะของกรอบยอยคลายกับแบบเติมคํา
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แตตางกันที่มีคําตอบใหผูเรียนเลือกโดยผูเรียนไมตองคิดสรางคําตอบเอง เหมาะสําหรับผูเรียนใน
ช้ันประถมศึกษา

การใหผูเรียนสนองตอบในบทเรียนชนิดนี้ อาจใชแบบการตอบสนองตางๆ
เชน

2.1 เลือกคําตอบที่ถูกตองจากตัวเลือกที่มีให
2.2 เขียนเครื่องหมายถูก – ผิด
2.3 จับคูขอความ
2.4 เติมหมายเลขลงในภาพ เปนตน

กลาวโดยสรุปบทเรียนสําเร็จรูปแตละชุดจะประกอบดวยหลายๆ กรอบ แตละ
กรอบมีขอมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ใหเรียนทีละขั้นตอนสั้นๆ ติดตอเชื่อมโยงกันไปตลอด เพื่อชวยให
ผูเรียนจําเรื่องราวที่จะใหเรียนติดตอกันไป โดยตลอดไมขาดตอน ขอมูลตางๆ เหลานี้จัดเรียงลําดับ
ไวเปนระเบียบตอเนื่องกัน จากงายไปจนถึงยาก ผูเรียนจะตองเรียนจากกรอบแรกๆ ไปเรื่อยๆ จน
กระทั่งถึงกรอบสุดทายของบทเรียน จะขามกรอบหนึ่งกรอบใดไมได ความรูจากกรอบแรกจะเปน
พื้นฐานสําหรับกรอบถัดไป บทเรียนสําเร็จรูปแบบเสนตรงนี้ใชวิธีเลือกคําตอบจากตัวเลือกที่ใหไว
คําถามประเภทถูกผิด หรือเติมลงในชองวาง เมื่อผูเรียนตอบคําถามแลว สามารถตรวจสอบความ
ถูกตองของคําตอบในกรอบที่ถัดไปไดทันที

บทเรียนแตละกรอบจะมีลักษณะเปนการสอนและทดสอบสลับกันไป โดยที่
บทเรียนกรอบตนๆ จะมีลักษณะเปนการสอน และกรอบตอไปเปนการทดสอบ หรือบางกรอบอาจ
จะเปนการทดสอบอยางเดียว ถาเนื้อเร่ืองนั้นยังเกี่ยวของกับขอความขางตน ซ่ึงในการเรียนนั้น
กําหนดไววา จะตองใหผูเรียนตอบไดถูกมากที่สุด โดยทั่วๆ ไป มี 1 คําตอบ ใน 1 กรอบ แตอาจจะ
เปน 4 – 5 คําตอบ ใน 1 กรอบก็ได ตอนแรกๆ ของบทเรียนจะมีลักษณะชี้แนะชองทางใหเพื่อให
ตอบถูกและมีลักษณะที่จะชวยใหผูเรียนสามารถทําความเขาใจไดดวยตนเอง และการชี้ชองทางนี้
จะคอยๆ หายไปและหายไปในที่สุด

หลังจากที่ผูเรียนไดตอบคําถามในบทเรียนแตละกรอบเสร็จแลว จะตองใหรูผลของ
การกระทําอยางทันทีทันใด วาคําตอบนั้นถูกหรือผิด ซ่ึงถือวาเปนการเสริมแรง เพราะถือวาผูรูผล
ของการเรียนจะชวยใหการเรียนดีขึ้น มีผลการวิจัยยืนยันโดยเฉพาะการที่รูวาอะไรถูกมีประสิทธิ
ภาพมากกวาการที่รูวาอะไรผิด ฉะนั้นบทเรียนแบบนี้จึงควรพยายามชี้แนะชองทางและแบงเนื้อ
เร่ืองที่จะใหเรียนออกเปนกรอบเล็กๆ ติดตอกันไป เพื่อชวยใหนักเรียนตอบถูกตองมากที่สุด และให
ทราบแตขอที่ถูก ทั้งนี้เพื่อชวยใหนักเรียนแตละคนเกิดความมั่นใจและมีกําลังใจที่จะศึกษาคนควา
หาความรูตอไป
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ลักษณะของการเขียนบทเรียนเปนแบบใหความรูแลวติดตามดวยคําถามใหผูเรียน
ตอบวาถูกหรือผิด  หรือเวนชองวางไวใหตอบ ถาผูเรียนตอบผิดในขั้นตอนใด จะตองอานทําความ
เขาใจซ้ําจนกวาจะสามารถตอบไดถูกตอง แลวจึงจะอานในกรอบตอๆ ไปได บทเรียนแบบเสนตรง
ประเภทนี้ เหมาะสําหรับการสอนวิชาที่เนนเนื้อหาสาระ หรือเนนความรู ความจํา ความเขาใจ

เพ็ญศรี สรอยเพชร (2542 : 27-28) ไดกลาวสรุปถึงลักษณะของบทเรียนสําเร็จรูป
แบบเสนตรงและลักษณะที่ดีของบทเรียนแบบนี้ ไวดังนี้

ลักษณะของบทเรียนแบบเสนตรง จะตอง
1. ประกอบดวยหนวยเล็กๆ เรียกวา กรอบ (Frame) กรอบๆหนึ่งจะเสนอแนวคิด

หรือตัวอยางเพียงขอเดียว
2. ตองการใหผูเรียนตอบสนองโดยการเขียนขอความหรือเลือกคําตอบในแตละ

กรอบ
3. ในกรอบหนึ่งควรมีการตอบสนองเพียงครั้งเดียว
4. ในกรอบแรกๆ จะมีการชี้นําทางเพื่อลดการตอบผิด
5. มีคําตอบเฉลยใหทราบผลในทันทีกอนที่จะเรียนกรอบตอไป
6. ผูเรียนทุกคนจะเรียนเนื้อหาวิชาเรียงลําดับตามกรอบแบบเดียวกันหมดทุกคน
7. ผูเรียนแตละคนจะใชเวลาในการเรียนแตกตางกันไป ตามความสามารถของแต

ละบุคคล
นอกจากนี้บทเรียนแบบเสนตรงยังมีลักษณะที่ดีอีกคือ
1. ความสั้นของกรอบจะนําผูเรียนไปสูจุดมุงหมายยอยๆ ที่ผูเรียนสามารถไปถึง

ได นับวาเปนการเสริมแรงไดอยางหนึ่ง
2. ลักษณะที่ซํ้ากันและความยากงายของบทเรียน จะทําใหผูเรียนประสบความ

สําเร็จในการเรียนรูได
3. การไดรับทราบคําตอบที่ถูกตองในทันที จะลดความเครียดและความกังวลใจ
4. ลักษณะที่ซํ้ากัน กอใหเกิดการเรียนรูและชวยเนนใหผูเรียนมีการตอบสนอง

ตามที่ผูเขียนบทเรียนตองการ
2. บทเรียนสําเร็จรูปแบบสาขา (Branching Program) บทเรียนแบบนี้จะประกอบ

ดวยกรอบหลัก ซ่ึงผูเรียนทุกคนจะตองเรียน กรอบเหลานี้เรียกวา กรอบยืน หมายถึง กรอบที่เปน
ลําดับที่แทจริงของบทเรียน ถาผูเรียนทําแตละกรอบถูกตองก็จะเรียนตามกรอบยืนไปตลอด ใน
แตละกรอบยืนจะบรรจุเนื้อหาที่เปนหลักของเรื่องแลวตอดวยปญหาใหผูเรียนตอบ ลักษณะของ
ปญหานิยมใชแบบเลือกตอบชนิด 3 ตัวเลือก ในแตละตัวเลือก จะบอกหนาและขอกํากับไว หรือ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



52

อาจจะบอกใหดูคําตอบที่กรอบใดก็ได ผูเรียนก็จะพลิกไปดูตามที่บอกไวเมื่อผูเรียนเลือกคําตอบ
แลวก็จะมีคําสั่งทายตัวเลือก ใหไปอานที่กรอบสาขาซึ่งจะเปนกรอบที่บอกวาผูเรียนทําผิดหรือถูก 
ถาผูเรียนทําผิดก็จะอานคําอธิบายเพิ่มเติมที่กรอบสาขาแลวยอนมาทําที่กรอบยืนใหมจนกวาจะทํา
ถูกตอง

บทเรียนสําเร็จรูปแบบนี้ ประกอบดวยกรอบหลัก หรือกรอบยืนและกรอบสาขา
ดังแสดงรายละเอียดไวที่แผนภูมิที่ 7 และแผนภูมิที่ 8 ตามลําดับดังนี้ คือ

แผนภูมิที่ 7 แสดงกรอบหลักหรือกรอบยืน และกรอบสาขาของบทเรียนสําเร็จรูปแบบสาขา
ที่มา : รัชนี พันธรักษ, “ผลการเรียนทักษะกีฬาบาสเก็ตบอลดวยบทเรียนสําเร็จรูป การสอนแบบ
บรรยายประกอบการสาธิตและการสอนดวยบทเรียนสําเร็จรูปควบคูกับการสอนแบบบรรยาย
ประกอบการสาธิต ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน” (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต
วิชาเอกพลศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2542), 24.

กรอบยืน

กรอบสาขา

กรอบสาขา
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แผนภูมิที่ 8 แสดงแบบแผนของบทเรียนสําเร็จรูปแบบสาขา
ที่มา : รัชนี พันธรักษ, “ผลการเรียนทักษะกีฬาบาสเก็ตบอลดวยบทเรียนสําเร็จรูป การสอนแบบ
บรรยายประกอบการสาธิตและการสอนดวยบทเรียนสําเร็จรูปควบคูกับการสอนแบบบรรยาย
ประกอบการสาธิต ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน” (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต
วิชาเอกพลศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2542), 25.

บทเรียนสําเร็จรูปแบบสาขาหรือแตกกิ่งนี้ ผูที่เปนตนความคิด คือ คราวเดอร 
(Norman A Crowder, อางถึงใน สุวัฒนา ดันน 2542 : 18 – 19) ผูซ่ึงเปนนักจิตวิทยาที่มีช่ือเสียงจาก
มหาวิทยาลัยชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา เขาคิดคนขึ้นมาเพื่อใชฝกอบรมนายชางผูชํานาญ
เกี่ยวกับการใหบริการเครื่องมือทางเครื่องบินของกองบินสหรัฐในป ค.ศ. 1996 โดยผูเขารับการ
อบรมจะไดรับเนื้อหาและมีการถามคําถามซึ่งเขาจะตองเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว
จากตัวเลือกหลายตัวท่ีใหมา ซ่ึงถาหากเขาตอบถูกจะมีการใหขอมูลเพิ่มเติมอีกเล็กนอย พรอมทั้งมี
การถามคําถาม ถาเขาเลือกคําตอบไมถูกตอง เขาก็จะไดรับการบอกวาเขาผิด และทราบเหตุผลวา

กรอบ 1
คําถาม ...........................

....................................เปดไปหนา 4 ขอ 2

.....................................เปดไปหนา 10 ขอ 37

.....................................เปดไปหนา 8 ขอ 30
กรอบ 2

คําถาม   .................................
. ..........................................
. ..........................................
. ..........................................

กรอบ 3
คําถาม ....................................

. ..........................................ดูกรอบที่ 8

. ..........................................ดูกรอบที่ 29

. ..........................................ดูกรอบที่ 38
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ทําไมเขาจึงตอบผิด บางครั้งผูเรียนอาจจะตองกลับไปศึกษาเนื้อหานั้นใหม และลองตอบคําถามอีก
คร้ังหนึ่ง บางครั้งเขาก็จะไดรับการอธิบายเพิ่มเติม และคําถามที่แตกตางกันไป ดังนั้นการเรียนแบบ
นี้ผูเรียนจะสามารถเรียนโปรแกรมไดหลายๆ ทาง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับตัวเลือกที่ผูเรียนเลือกขึ้นมา ซ่ึงจะ
เปนตัวตัดสินใจไดวา ผูเรียนควรจะเรียนอยางไร ดังนั้นโปรแกรมชนิดนี้จึงรูจักในนามของ  
Intrinsic หรือ Branching Program

กลาวโดยสรุปบทเรียนสําเร็จรูปแบบสาขาหรือแตกกิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะคราวเดอร
เห็นวาการจะชวยใหการเรียนของเด็กกาวหนาไปโดยการที่จัดความรูใหเปนไปทีละขั้นนั้น ควรจะมี
ลักษณะเปนขั้นตอนที่ใหญขึ้น มิใชเปนขั้นตอนสั้นๆ ดังเชนของสกินเนอร และเห็นวาเครื่องมือที่
ชวยสอนนั้น ควรจะมีลักษณะที่ทําใหผูเรียนเกิดความรูสึกเสมือนวา มีครูคอยอธิบายอยูขางๆ 
บทเรียนสําเร็จรูปแบบนี้จึงอาศัยคําตอบของผูเรียนเปนเกณฑในการจัดลําดับขั้นหรือหนวยยอยโดย
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลทางดานสติปญญา และการตอบสนอง การเรียงลําดับขั้นหรือ
กรอบไมเปนไปตามลําดับ ถาผูเรียนตอบคําถามของกรอบในบทเรียนนั้นไดถูกตอง ก็อาจจะตอง
ขามกรอบบางกรอบไปเรียนในกรอบที่บทเรียนกําหนด  แตถาผูเรียนตอบคําถามไมถูก จะไดรับการ
อธิบายเหตุผลหรือสาเหตุที่ผิด และอาจจะใหเรียนเพิ่มเติมจากหนวยยอยที่บทเรียนเตรียมไว ผูเรียน
ตองพยายามทําตามคําแนะนําในแตละกรอบของบทเรียนอยางเครงครัด การเรียนจะยอนไปยอนมา
ในกรอบตางๆ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับคําตอบของผูเรียน ดังนั้นผูเรียนจะเรียนไดเร็วหรือชา ขึ้นอยูกับความ
สามารถของแตละบุคคล คําถามของบทเรียนสําเร็จรูปแบบสาขานี้จะตองเปนแบบเลือกคําตอบ

หนวยยอย หรือกรอบในบทเรียนชนิดนี้มี 2 ชนิด คือ
1. กรอบยืน เปนกรอบที่อธิบายเนื้อหาวิชา และมีคาํถามแบบหลายคําตอบให

ผูเรียนเลือก
2. กรอบสาขาหรือแขนง เปนกรอบที่ชวยอธิบายเมื่อผูเรียนไมเขาใจจะชวยแกไข

ความเขาใจผิดของผูเรียน เพื่อใหผูเรียนตอบคําถามในกรอบนั้นไดถูกตอง
ผูวิจัยไดสรุปแบบจําลองของบทเรียนสําเร็จรูปแบบสาขาในลักษณะตางๆ โดยแสดง

รายละเอียดไวที่แผนภูมิที่ 9 ดังนี้คือ
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แบบลูรอง    แบบหวงซอมเสริม   แบบกรอบเปดทาง
       (Secondary Tracks)                          (Remidial Loops)                         (Gate Frames)

แผนภูมิที่ 9  แสดงแบบจําลองของบทเรียนสําเร็จรูปแบบสาขาในลักษณะตางๆ
ที่มา : สุวัฒนา  ดันน, “การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปวิชาวิทยาศาสตร เร่ือง “สารอาหาร” และการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนโดยบทเรียนสําเร็จรูป
กับที่เรียนโดยการสอนปกติ” (วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
วิทยาศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 2542), 21.

3. บทเรียนสําเร็จรูปแบบผสม (Mixed Program)     หมายถึง บทเรียนสําเร็จรูปที่เปด
โอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูตามการตอบสนองของผูเรียน โดยมีทั้งแบบเสนตรงและแบบสาขาในบท
เรียนเดียวกันตามความเหมาะสม

4. Adaptive Programming บทเรียนสําเร็จรูปแบบนี้ สวนใหญใชเปนสวนประกอบ
ของเครื่องคอมพิวเตอร ผูที่คิดขึ้นมาเปนคนแรกคือ พาสค (Gordon Pask, อางถึงใน สุวัฒนา ดันน 
2542 : 14) นักวิศวกรอีเล็คโทรนิคชาวอังกฤษ ซ่ึงไดทําการศึกษาวิจัยที่มหาวิทยาลัยอิลลินอยส 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหวางป ค.ศ. 1950 – 1958 เขาไดคิดเครื่องมือที่เรียกวา SAKI เพื่อใชใน
การอบรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร บทเรียนแบบนี้มีความซับซอนมากกวาแบบเสนตรงและแบบสาขา 
ซ่ึงทั้งสองแบบนี้ผูเรียนเรียนดวยตนเองตามความสามารถของเขา แตเครื่องจะกําหนดและควบคุม
การเรียนตลอด

5. Mathetics Programming จะแสดงบทเรียนทั้งหมดเปนเรื่องๆ แกผูเรียนหรือให
ทักษะขั้นสุดทาย แลวจึงเริ่มดําเนินการสอนเปนขั้นตอน การจัดบทเรียนเนนหลักเรื่องการเสริมแรง 
การนําเสนอคลายกับแบบเสนตรงและแบบสาขา จะแตกตางกันก็ตรงที่เสนอเนื้อหาเรื่องราว
ทั้งหมดเปนแบบบรรยายกอนแลวจึงเสนอปญหาในลักษณะของบทเรียนสําเร็จรูป ซ่ึงสามารถนํามา
ใชไดทั้งในรูปแบบของหนังสือและใชกับเครื่องสอน
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6. บทเรียนแบบไมแยกกรอบ เปนบทเรียนที่เสนอเนื้อหาทีละนอยตามลําดับขั้น มี
คําถามและมีเฉลยหรือมีแนวในการตอบคําถามไวใหตรวจสอบทันที แตจะไมนําเสนอเนื้อหาใน
ลักษณะของกรอบ แตเสนอเนื้อหาเปนลําดับตอเนื่องกันเชนเดียวกับการเขียนบทความหรือตํารา จะ
แตกตางกันที่ตรงบทเรียนประเภทนี้ ตองมีคําตอบหรือแนวคําตอบไวใหผูเรียนเพื่อเปนขอมูล
ปอนกลับแกผูเรียนวา คําตอบของตนถูกหรือผิดซึ่งเปนการใหการเสริมแรงแกผูเรียนเมื่อผูเรียน
ตอบถูกตองนั่นเอง ตัวอยางการเขียนบทเรียนสําเร็จรูปแบบนี้ ไดแก เอกสารการสอนชุดวิชาตางๆ 
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชุดฝกอบรมโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ

กาญจนา  เกียรติประวัติ (2525 : 116, อางถึงใน อําภาพันธุ ธานินทรธราธาร 2542 : 34)
ไดกลาวสรุปชนิดของบทเรียนสําเร็จรูปไวดังนี้คือ บทเรียนสําเร็จรูปที่นิยมโดยทั่วไปนั้นประกอบ
ไปดวย 2 แบบ คือ แบบเสนตรงและแบบสาขา ซ่ึงผลของการวิจัยไดปรากฏออกมาเปนที่ยอมรับแก
บุคคลทั่วไปแลวกันวา การเรียนการสอนดวยการนําบทเรียนสําเร็จรูปไปใชนั้น จะสามารถทําให
นักเรียนเขาใจรากฐานของวิชาบางวิชาไดและผูเรียนก็สามารถสรางองคความรูใหเกิดขึ้นกับตนเอง
ได นอกจากนี้ก็ยังทําใหเด็กเรียนรูไดเร็วและจดจําบทเรียนไดดีอีกดวย

การสรางบทเรียนสําเร็จรูป
การผลิตบทเรียนสําเร็จรูป ประกอบดวยข้ันตอนตางๆ หลายขั้นตอนเพื่อใหไดบทเรียน

สําเร็จรูปที่ดีมีคุณคา และกอใหเกิดประโยชนตอการเรียนการสอน รวมถึงผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ดี
ดวย ซ่ึงนักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงหลักการสรางบทเรียนสําเร็จรูปไวดังนี้

กรองกาญจน อรุณรัตน (2530 : 39 – 43) และธีระชัย ปูรณโชติ (2532 : 25 – 26) ได
กลาวถึงหลักในการสรางบทเรียนสําเร็จรูปไว 13 ขั้นตอน ดังนี้

1. กําหนดกลุมผูเรียนใหแนนอนชัดเจน เพื่อที่จะไดเขียนบทเรียนสําเร็จรูปให
เหมาะสมกับวัย พื้นฐาน ความรู  หรือประสบการณเดิม ทักษะ ความสามารถในการเรียนและความ
ตองการของผูเรียนอยางเดนชัด

2. กําหนดวัตถุประสงคใหเดนชัดวาตองการใหผูเรียนไดเรียนรูอะไร โดยเขียนออกมา
ในรูปวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม เพื่อที่จะใหงายตอการสรางและการประเมินผลบทเรียนสําเร็จรูป

3. คํานึงถึงแบบของบทเรียนวา  ควรจะเสนอในรูปแบบใด คือแบบเสนตรง หรือแบบ
สาขา หรือแบบไมแยกกรอบ เพื่อใหเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา ผูเรียนและวัตถุประสงค เชน เนื้อหา
ประเภทความรูความจําหรือความคิดเห็น ผูเรียนเปนนักเรียนเกง หรือออน เปนตน
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4. เนื้อหาวิชาจะตองจัดแบงเปนหัวขอเรื่องใหญๆ กอน แลวแบงเปนหัวขอยอยๆ 
เขียนเนื้อหาเปนหนวยยอยเล็กๆ แตละหนวยยอยจะตองทําใหเกิดความรูความเขาใจในหนวยยอย
ถัดไป เพื่อใหเกิดการเรียนรูดําเนินไปทีละนอยๆ ทีละขั้น พยายามอยาใหมีการกระโดดขามลําดับ
ของเนื้อเร่ือง จัดลําดับเรียงจากเนื้อหางายๆ ไปหาเนื้อหาที่ยากข้ึนตามลําดับ

4.1 ผูเรียนจะไดเรียนและพัฒนาขึ้นไปตามขั้นตอนอยางมั่นคง จากสิ่งที่รูหรือทํา
ไดไปสูส่ิงที่ไมรูหรือส่ิงที่ทําไมได หรือจากจุดที่งายไปสูจุดที่ยาก

4.2 ชวยพัฒนาใหวัสดุการเรียนงายตอการที่ผูเรียนจะไดความรู
4.3 ลดความผิดพลาดของผูเรียน เพราะเนื้อหาที่มีมากอนแตเดิมนั้นจะชวยเตรียม

ความรูสําหรับผูเรียน ใหสามารถตอบสนองตอส่ิงเราใหมไดอยางถูกตอง
4.4 เนนธรรมชาติของการเรียนที่เรียนเปนลําดับขั้นจากงายไปหายากและจะเปน

การเชื่อมโยงจากความรูหนึ่งไปยังความรูใหมตอไป ทําใหขอมูลความรูที่ผูเรียนไดรับนั้นไปพัฒนา
ไปทางแนวลึกและกวาง อันจะสงผลใหไดผลทางการศึกษา ทั้งคุณภาพ และปริมาณ

5. เนื้อหาแตละกรอบควรเขียนดวยภาษาที่ชัดเจน ถูกตองตามหลักภาษาและเหมาะสม
กับเนื้อหาความรูและอายุของผูเรียน เนื้อเร่ืองถูกตองตามหลักวิชาการและมีความตอเนื่องในแตละ
กรอบ

6. แตละกรอบจะตองนําเสนอเนื้อหาเฉพาะเรื่องอยางชัดเจน และมีคําถามหรือคําสั่ง
ใหผูเรียนตอบสนองตอเร่ืองนั้นโดยตรง และไมควรมีความรูใหมเกินกวา 1 อยาง

7. ใหมีการย้ําทบทวน และทดสอบตนเอง
8. มีการชี้แนะคูกันไปกับการตอบสนอง
9. ลดการชี้แนะ และการนําทางออกไปทีละนอย จนกวาจะหมดโดยสิ้นเชิง เพื่อชวย

ใหผูเรียนสามารถตอบสนองดวยตนเองไดอยางถูกตองในที่สุด
10. การตอบคําถาม โดยผูเรียนจะตองตอบคําถามในแบบที่บทเรียนสําเร็จรูปกําหนด

ใหซ่ึงอาจจะมีหลายแบบดวยกัน เชนแบบเติมคํา เติมตัวเลข แบบเลือกตอบ เปนตน
11. จะตองใหผูเรียนทราบคําตอบที่ทําไปไดทันที ภายหลังจากที่ผูเรียนตอบคําถาม

เสร็จแลว ถาผูเรียนตอบถูก การเฉลยคําตอบดังกลาวจะเปนการเสริมแรงตอไป แตถาหากตอบผิดก็
จะเปนการลดสภาวะ  คือผูเรียนตองหยุดเรียนอยูช่ัวขณะหนึ่ง เพื่อตรวจสอบในจุดที่ผิดพลาดดัง
กลาวกอนที่จะกาวไปเรียนยังเนื้อหายอยตอไป การที่ผูเรียนไดทราบคําตอบเชนนี้จะชวยปองกันไม
ใหผูเรียนทําผิด

12. ไมมีการจํากัดเวลาของผูเรียน อัตราความกาวหนาของผูเรียนแตละคนแตกตางกัน
ไปตามแตละเนื้อหาวิชาขึ้นอยูกับวาผูเรียนตองการเวลาทบทวน การศึกษาเพิ่มเติมจากวัสดุอ่ืนๆ 
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มากนอยแคไหน ทั้งนี้เพราะบทเรียนสําเร็จรูปไดเปดโอกาสใหผูเรียนแตละคนศึกษากรอบแตละ
กรอบไดภายในเวลาที่เขาตองการโดยไมคํานึงถึงการทําเสร็จกอนเสร็จหลัง

13. การประเมินผลที่ผูสอนควรคํานึงถึงมีอยู 2 ประการ คือ
13.1 เกี่ยวกับบทเรียนสําเร็จรูป จากการตรวจสอบผลการตอบของผูเรียนทําให

เราไดทราบวา ผูเรียนทําไดมากนอยเพียงใด ความผิดพลาดสวนใหญมีสาเหตุมาจากความบกพรอง
ของบทเรียนสําเร็จรูปนั่นเอง ทั้งนี้อาจเปนเพราะการจัดเนื้อหาไมเรียงลําดับ หรือใชภาษาไม
เหมาะสม

13.2 ความกาวหนาของผูเรียน ครูผูสอนจะตองคอยชวยเหลือผูเรียนเมื่อพบ
ปญหาตางๆ ทั้งนี้เพื่อจะไดทราบถึงขอบกพรองและจะไดแกไขบทเรียนสําเร็จรูปใหมีความสมบูรณ
ยิ่งขึ้นสําหรับผูเรียนคนอื่นตอไป

เพ็ญศรี สรอยเพ็ชร (2542 : 67) ไดเสนอขั้นตอนการสรางบทเรียนสําเร็จรูปไววา การ
สรางบทเรียนสําเร็จรูปนั้นเปนสิ่งที่ตองเสียเวลามากทั้งในการสรางบทเรียนและการทดสอบ
คุณภาพดังนั้นกอนที่จะลงมือสรางจึงควรพิจารณาถึงความเหมาะสมในดานตางๆ เสียกอน เชน 
เนื้อหาวิชานั้นมีความเหมาะสมที่จะทําเปนบทเรียนสําเร็จรูปหรือไม หากเปนวิชาที่มีเนื้อหาเปลี่ยน
แปลงบอยก็ไมควรนํามาสราง หรือวิชาที่ตองการความคิดริเร่ิมสรางสรรคก็ควรจะหลีกเลี่ยงที่จะให
นักเรียนเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป และถาหากพิจารณาแลววาเนื้อหานั้นเหมาะสมที่จะทําเปน
บทเรียนสําเร็จรูป ก็ควรจะคิดตอไปอีกวาจะสรางบทเรียนแบบใด แบบเสนตรง แบบแตกกิ่ง หรือ
แบบไมแยกกรอบ หลังจากนั้นจึงลงมือสรางบทเรียน ตามขั้นตอนที่สําคัญ 3 ขั้นตอน คือ (1) ขั้น
วางแผนทางวิชาการ (2) ขั้นดําเนินการเขียน  และ (3) ขั้นการใชผลิตผล

1. ขั้นวางแผนทางวิชาการ เปนขั้นที่สําคัญมาก ผูสรางจะตองพิจารณาตัดสินใจใหดี
เสียกอน ที่จะเลือกเนื้อหาวิชาใดมาสรางเปนบทเรียนสําเร็จรูปจึงจะเหมาะสม ซ่ึงส่ิงที่จะตองคํานึง
ถึงคือ

1. กําหนดเนื้อหาวิชา และระดับชั้น เมื่อผูเขียนตกลงใจจะเขียนบทเรียนสําเร็จรูป
แลวก็จําเปนจะตองเลือกเนื้อหาวิชาที่จะเขียนเพื่อเปนจุดเริ่มตนในการสรางบทเรียนสําเร็จรูปตอไป 
และจะตองกําหนดดวยวา เนื้อหานั้นเปนวิชาอะไร ใชสอนวิชาอะไร ใชสอนในระดับไหน เพื่อจะ
ไดดําเนินการสรางใหเหมาะสมกับระดับผูเรียน และตรงแนวของวิชานั้นๆ

2. ตั้งจุดมุงหมาย เมื่อไดกําหนดเนื้อหาวิชาแลว ขั้นตอไปที่ผูเขียนบทเรียนจะตอง
ทํา คือ ตั้งจุดมุงหมาย เพื่อใชเปนแนวทางในการเขียนวาจะเขียนไปทางไหนจึงจะบรรลุตาม
จุดมุงหมายที่วางไว จุดมุงหมายที่นิยมใชในการสรางบทเรียนสําเร็จรูป คือ จุดมุงหมายเชิง
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พฤติกรรม เนื่องจากจุดมุงหมายประเภทนี้ เปนจุดมุงหมายที่กระจางชัดที่สุด ลักษณะของ
จุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมมี ดังนี้

2.1 เปนการกระทําของผูเรียน
2.2 เปนการกระทําที่สังเกตได
2.3 กลาวถึงเงื่อนไข ส่ิงที่กําหนดให หรือสถานการณในสภาวะที่การกระทํา

นั้นเกิดขึ้น
2.4 กําหนดมาตรฐาน หรือ เกณฑที่ยอมรับไวดวย

3. วิเคราะหเนื้อหา เปนการแตกเนื้อหาใหละเอียดและเรียงลําดับจากงายไปสูยาก 
โดยการใชวิธีวิเคราะหภารกิจเพื่อปองกันไมใหเนื้อหาที่จะเขียนนั้นกระโดดหางกันและทําให
เนื้อหาแตกยอยเรียงลําดับกันดี

4. สรางแบบทดสอบ ในเนื้อหาที่จะเขียน เพื่อนํามาใชทดสอบผูเรียนทั้งกอนเรียน
และหลังเรียนแบบทดสอบนี้จะเปนเครื่องมือที่บอกใหเราทราบวาบทเรียนสําเร็จรูปที่เราสรางขึ้น
นั้นใชไดหรือไม และแบบทดสอบนี้จะตองวัดไดครบตามจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมที่ตั้งไว

2. ขั้นดําเนินการเขียน
การเขียนบทเรียนสําเร็จรูปนั้นจะแบงเนื้อหาออกเปนกรอบ (Frame) เพื่อสะดวกตอ

การศึกษา (ถาเปนบทเรียนสําเร็จรูปประเภทไมแยกกรอบจะแบงเปนตอนๆ) ในแตละกรอบอาจมี
การเขียนภาพประกอบเนื้อหาหรือไมมีภาพประกอบก็ได แลวแตความประสงคของผูเขียนบทเรียน 
ถาเปนบทเรียนที่ใชกับผูเรียนระดับประถมศึกษานิยมใชภาพประกอบลายเสนเพื่อจูงใจใหผูเรียน
อยากเรียน ตอนทายกรอบสวนใหญจะมีคําถาม และมีคําเฉลยไวใหผูเรียนตรวจสอบ คําเฉลยนี้อาจ
เขียนไวที่ดานขวาของกรอบตอไป หรือเอาไปไวในหนาถัดไปก็ได

การเขียนบทเรียนนั้นจะตองเร่ิมเขียนไปทีละเนื้อหา หลังจากที่ไดวิเคราะหอยางดี
แลว โดยมีขั้นตอนการเขียน ดังนี้

1. เขียนกรอบสงทายคือ เขียนกรอบสุดทายของแตละเนื้อหายอยๆ เพื่อใหไดตาม
จุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมที่ตั้งไว และกรอบสงทายนี้จะนําไปไวทายกรอบสอน เมื่อเขียนเนื้อหาใน
กรอบสอนเสร็จแลว

2. เขียนกรอบสอน โดยเริ่มตนเขียนกรอบตั้งตนซึ่งจะเริ่มใหความรูในเนื้อหาที่จะ
เรียนเปนการปูพื้นฐาน(Prompt) อาจจะมีการใชรูปภาพประกอบเพื่อแสดงขั้นตอนหรือทําใหผูเรียน
เขาใจเนื้อหาไดดียิ่งขึ้น  ทั้งนี้ยอมขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูเขียนจะพิจารณาใหเหมาะกับเนื้อหา และ
วัยของผูเรียน ในการเขียนกรอบตั้งตนนี้ถาตองการจะเนนตรงไหน ก็อาจทําเครื่องหมายหรือเขียน
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ใหตางออกไปเพื่อใหสังเกตเห็นไดชัดเจน การทําใหเดนนี้เรียกวา การชี้ทาง (Clue หรือ Cue) เชน
ใหตัวโตกวา เขียนตัวเอน ขีดเสนใต ใสเครื่องหมายคําพูด ใชตัวสี ใชลูกศรชี้ เปนตน

เมื่อเขียนกรอบตั้งตนแลว ตอไปก็เร่ิมเขียนกรอบฝกหัด การเขียนกรอบฝกหัด
นี้ก็คลายกับการเขียนกรอบตั้งตน ตางกันแตวาผูเขียนพยายามลดการปูพื้นใหนอยลงและใหผูเรียน
สนองตอบดวยตนเองมากขึ้น จํานวนกรอบฝกหัดนี้อาจมีหลายกรอบก็ได เพื่อใหผูเรียนไดฝกหัด
มากขึ้น หลังจากนั้นจึงเขียนกรอบรองสงทาย เพื่อที่จะเชื่อมไปยังกรอบสงทาย ซ่ึงไดเขียนกรอบไว
แตแรกแลว

การตอบสนองที่ใชในบทเรียนสําเร็จรูป จะมีอยู 2 ลักษณะคือ
2.1 การตอบสนองแบบสราง หมายถึง การตอบสนองที่ผูเรียนจะตองเขียนเติม

ลงไป ลงมือปฏิบัติ เติมหมายเลขลงในภาพ เขียนภาพ และอ่ืนๆ ซ่ึงลักษณะการตอบสนองแบบ
สรางนี้ผูเรียนจะตองคิดตอบออกมาเอง

2.2 การตอบสนองแบบจําแนก หมายถึง การตอบสนองที่ผูเรียนคิดพิจารณา
จากที่กําหนดไวแลว เชน เขียนเครื่องหมายถูก – ผิด  จับคู เลือกคําตอบที่กําหนดไวให และอ่ืนๆ ซ่ึง
ผูเรียนจะตอบสนองโดยพิจารณาจากสิ่งที่เขียนไวใหแลว

บุญเกื้อ ควรหาเวช (2530 : 39 –43) ไดกลาวถึงการสรางบทเรียนสําเร็จรูป โดย
คํานึงถึงหลักการตอไปนี้

1. เนื้อหายอยในแตละหนวยจะทําใหเกิดความรูความเขาใจในหนวยถัดไป
2. เนื้อหา คําอธิบาย จะตองเปนที่ดึงดูดความสนใจนักเรียน ไดเปนอยางดี
3. เนื้อหาในแตละหนวย ควรมีสวนที่พาดพิงหนวยเดิมดวย เพื่อเปนการ

ทบทวนในสิ่งที่ไดเรียนไปแลว
4. มีการชี้แนวทาง หรือแนะใหนักเรียนตอบคําถามไดอยางถูกตองเหมาะสม 

โดยอาจจะใชกฎเกณฑ และตัวอยางมากพอ ที่จะทําใหนักเรียนสามารถเขาใจเปนอยางดี มีการ
อธิบายหรือใหคําแนะนําอยางละเอียดแลว จึงลดคําแนะนําลง โดยการใหรูจักเปรียบเทียบความคิด 
หรือส่ิงที่เหมือนๆ กัน ทั้งนี้อาจใชกรอบแรกในบทเรียนสําเร็จรูป เปนกรอบที่แนะนําแนวทางใน
การเรียนกรอบถัดไป

5. มีคําตอบที่ถูกตองใหนักเรียนทราบทันที เพื่อเปนการเสริมแรงใหนักเรียน
ตองการเรียนตอไป แตบางกรอบอาจจะไมจําเปนตองมีคําตอบ ก็ไมตองมีไว การเสนอคําตอบโดย
เฉพาะบทเรียนสําเร็จรูปเสนตรง สามารถวางไดหลายแบบ เชน ใหคําตอบอยูหนาเดียวกับคําถาม 
หรืออยูหนาถัดไป อาจใชตัวอักษรกลับหัวกับคําถาม หรืออาจจัดคําตอบไวทายเลมก็ได

6. ภาษาที่ใช ควรใชภาษาที่ชัดเจน เหมาะสมกับพื้นความรูเดิมของนักเรียน
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7. ความยาวของแตละกรอบตองเหมาะสม ไมยาวหรือส้ันเกินไป ตองมีความ
สัมพันธตอเนื่องกันโดยตลอด นอกจากนั้นควรมีชองวางใหนักเรียนไดเติมคําหรือเลือกคําตอบเอา
ไวในกรอบที่ตองการ ใหนักเรียนตอบสนองดวย ซ่ึงจะจบดวยตัวของมันเอง

3. การนําออกทดลองใชและปรับปรุงแกไข เมื่อเขียนบทเรียนสําเร็จรูปเสร็จแลว
ผูเขียนควรนําบทเรียนนั้นออกทดลองใชกับผูเรียนกอน เพราะจะทําใหผูเขียนทราบถึงขอบกพรอง
ตางๆ เมื่อนําออกมาใช และเพื่อจะไดนําบทเรียนกลับมาปรับปรุงแกไขตอไป การนําออกทดลองใช
มีอยู 3 ขั้นตอนดวยกันคือ

3.1 นําออกทดลองเปนรายบุคคล และปรับปรุงแกไขนักเรียนที่จะนํามา
ทดลองเรียนบทเรียนนั้นควรเลือกผูที่เรียนออน  หรือปานกลาง (อาจพิจารณาจากผลการเรียนของ
นักเรียน) ทั้งนี้เพราะถานักเรียนที่เรียนออนสามารถเรียนบทเรียนได เราก็มั่นใจไดวานักเรียนคนนั้น
ก็ยอมสามารถเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูปที่เราเขียนขึ้นไดเปนอยางดีกอนที่จะใหผูเรียนทดลองเรียน
บทเรียนสําเร็จรูปนั้นจะตองทําแบบทดสอบเบื้องตน (Pretest) มาทดสอบความรูของผูเรียน
เสียกอน แลวจึงใหลงมือเรียนบทเรียน เมื่อนักเรียนเรียนบทเรียนจบแลวก็นําแบบทดสอบนั้นมาทํา
การทดสอบผูเรียนอีกครั้งหนึ่ง เราเรียกแบบทดสอบที่นํามาทดสอบครั้งหลังนี้วา แบบทดสอบหลัง
เรียน (Posttest) และในขณะที่ผูเรียนกําลังเรียนอยูผูเขียนจะตองคอยสังเกตและจดพฤติกรรมตามไป
ดวย เพื่อใชเปนขอมูลแกไขบทเรียนตอไป อนึ่ง ในการจดบันทึกพฤติกรรมของผูเรียนนั้น ควรระวัง
อยาใหผูเรียนรูวาผูเขียนสังเกตพฤติกรรมของเขาอยู เพื่อมิใหผูเรียนเกิดความกังวลใจ การทดลอง
เปนรายบุคคลนี้จะตองทําไปทีละคน ประมาณ 3 –5 คน เมื่อไดขอมูลจากการทดลองแลวก็นํามา
ปรับปรุงแกไขตอไป

วิธีการปรับปรุงแกไขบทเรียนนั้น ควรปรับปรุงในดานตางๆ ตอไปนี้ คือ
ก. ปรับปรุงความถูกตองของเนื้อหา การปรับปรุงดานนี้จะตองให

ผูเชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชานั้นโดยเฉพาะเปนผูชวยตรวจดูความถูกตองของเนื้อหา
ข. การแกไขทางเทคนิคการเขียน เชน แกไขไมใหเนื้อหาในแตละกรอบ

กระโดดขามขั้นจนผูเรียนไมเขาใจ หรือ เขียนกรอบถี่เกินไปจนนาเบื่อ หรือกรอบฝกหัดนอยไปจน
ผูเรียนไมเขาใจเนื้อหา ส่ิงตางๆ เหลานี้ผูเขียนจะทราบเมื่อไดนําบทเรียนไปทดลองใชกับผูเรียนแลว 
และในบางครั้งอาจจะตองปรึกษากับผูชํานาญการเขียนบทเรียนสําเร็จรูปดวย

ค. การแกไขทางดานภาษา จากการสังเกตพฤติกรรมและพูดคุยกับ
นักเรียนที่ทดลองเรียนบทเรียนแลว ผูเขียนก็จะทราบขอมูลตางๆ วาผูเรียนเขาใจภาษาที่ใชหรือไม
เกิดความสับสนหรือเปลา การแบงวรรคตอนทําไดดีแลวหรือยัง ซ่ึงการแกไขทางดานภาษานี้ผูเขียน
จะตองแกไขโดยยึดผูเรียนเปนหลัก ประสิทธิภาพครั้งที่ 1 ที่ตั้งไว คือ 60/60
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เมื่อผูวิจัยไดปรับปรุงบทเรียนครั้งที่ 1 แลว ก็ใหนําบทเรียนที่ปรับปรุงแลว
นี้ มาทดลองอีกเปนคร้ังที่ 2

3.2 การทดลองเปนกลุมเล็ก และปรับปรุงแกไข การทดลองครั้งนี้จะใกล
สภาพความเปนจริงยิ่งขึ้น เพราะใชผูเรียนหลายคน ซ่ึงมีเกง ปานกลาง และออนเทาๆ กัน (อาจใช
กลุมละ 5 – 10 คน) ในการทดลองเปนกลุมเล็กนี้ผูวิจัยจะตองบันทึกผลเพื่อนําเอาขอมูลมาพิจารณา
ปรับปรุงอีก ในการทดลองเปนกลุมเล็กนี้ กอนที่ผูเรียนจะเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป ก็ตองให
ผูเรียนทําแบบทดสอบ กอนเรียนและหลังเรียนเพื่อจะไดทราบผลความกาวหนาของผูเรียนเมื่อเรียน
บทเรียนแลว เมื่อไดทราบผลการทดลองแลวจึงนํามาปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง เกณฑที่ตั้งไว คือ 70/70

3.3 การทดลองกับหองเรียนจริง และปรับปรุงแกไข เมื่อไดปรับปรุงบทเรียน
มา 2 คร้ังแลว ก็พอจะแนใจไดบางวาบทเรียนที่เราเขียนขึ้นนั้นดีพอที่จะนําไปใชได แตเพื่อใหไดผล
นาเชื่อถือยิ่งขึ้น ก็ควรนํามาทดลองเปนคร้ังที่ 3 วิธีการก็เหมือนกับการทดลองเปนกลุมเล็กตางกัน
แตวาครั้งนี้ใชสภาพหองเรียนจริง

3. ขั้นตอนการใชผลผลิต
เปนขั้นตอนที่นําบทเรียนสําเร็จรูป ที่ไดทดลองครบตามกระบวนการมาใชกับ

ผูเรียนทั่วไป ซ่ึงผูสรางบทเรียนจะตองคอยฟงผลจากผูเรียนอยูเสมอ เพื่อเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงใหบทเรียนนั้นสมบูรณยิ่งขึ้นตอไป

จีรารัตน ชิรเวทย (2542 : 106) ไดกลาวสรุปถึงขั้นตอนการสรางบทเรียนสําเร็จรูป
ดังนี้

เมื่อกําหนดเนื้อหาวิชาและระดับชั้นแลว เราจะตองตั้งจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมเสีย
กอน เมื่อไดจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมจากเนื้อหาที่กําหนดไวแลว จึงสรางแบบทดสอบใหตรงกับ
จุดมุงหมายนั้น (แตละจุดมุงหมายอาจจะเขียนแบบทดสอบไดมากกวา 1 ขอ) หลังจากนั้นจึงเขียน
กรอบสงทาย การเขียนกรอบสงทายอาจทําได 2 วิธีคือ

- นําแบบทดสอบแตละขอมาวางเปนกรอบสงทายของเนื้อหาแตละตอน
- สรางกรอบสงทายขึ้นใหมโดยใหตรงกับจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมที่ตั้งไว โดย

กรอบสงทายนี้จะตองมีจํานวนกรอบไมนอยกวาจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมที่ตั้งไว
หลังจากเขียนกรอบสงทายเสร็จแลว จึงเริ่มเขียนกรอบสอน ซ่ึงประกอบดวยกรอบตั้ง

ตน กรอบฝกหัด และกรอบรองสงทาย เมื่อเขียนกรอบสอนของแตละเนื้อหาแลวจึงนํากรอบสงทาย
มาวางไวทายกรอบสอนแตละตอน ถาทําตามขั้นตอนนี้แลวก็จะทําใหการสรางบทเรียนสําเร็จรูป
ดําเนินไปอยางสอดคลองกับเนื้อหา และตรงตามเปาหมายที่ตั้งไวมากที่สุด ดังปรากฏตามแผนภูมิ
ตอไปนี้
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1. ขั้นวางแผนทางวิชาการ
1.1 กําหนดเนื้อหาทางวิชาการและระดับชั้น
1.2 ตั้งจุดมุงหมาย
1.3 วิเคราะหเนื้อหา
1.4 สรางแบบทดสอบ

2. ขั้นดําเนินการเขียน

2.1 เขียนกรอบสุดทาย (บางแนวคิดอาจเริ่มที่ 2.2)
2.2 เขียนกรอบสอน หรือกรอบใหความรู

(กรอบตั้งตนและกรอบฝกหัด)
2.3 นําไปทดลองใชเปนรายบุคคล
2.4 นําไปทดลองใชกับกลุมเล็ก
2.5 นําไปทดลองใชกับกลุมใหญ

3. ขั้นการใชผลผลิต

3.1 นําไปใชกับหองเรียนจริง
3.2 ถามีขอบกพรองนํามาปรับปรุงแกไขอีก

แผนภูมิที่ 10 แผนภูมิสรุปขั้นตอนการเขียนบทเรียนสําเร็จรูปทั่วไป
ที่มา : จีรารัตน   ชิรเวทย, เอกสารคําสอนวิชา 1033701 บทเรียนสําเร็จรูป (นครปฐม : สถาบัน
ราชภัฏนครปฐม, 2542), 106.

จากขอความขางตนทีก่ลาวมาทัง้หมด สามารถสรปุไดวาหลักการสรางบทเรยีนสาํเรจ็รูป
นั้นครูผูสอนจะตองคํานึงถึงส่ิงตอไปนี้ คือ (1) ตัวผูเรียน (2) ผลที่ตองการ (3) สาระการเรียนรู (4) 
กระบวนการจัดการเรียนรู (5) ชนิดของบทเรียนสําเร็จรูป และ (6) ความสิ้นเปลือง (ดุษณี  
สุทธปรียาศรี 2522 : 108, อางถึงใน  ฉันทนา รัชตะชาติ 2544 : 36)
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การนําบทเรียนสําเร็จรูปไปใชในการเรียนการสอน
จีรารัตน ชิรเวทย (2542 : 229 – 232) ไดกลาวถึงการนําบทเรียนสําเร็จรูปไปใชในการ

เรียนการสอนวาควรมีปจจัยที่สําคัญ 3 ประการ คือ (1) การเตรียมตัวครู  (2) การเตรียมตัวนักเรียน  
และ (3) ส่ิงที่ชวยในการตัดสินบทเรียนสําเร็จรูป ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้

1. การเตรียมตัวครู
การเตรียมตัวครูในการใชบทเรียนสําเร็จรูป ครูตองเตรียมขอมูลทางดานวิชาการ 

โดยครูจําเปนตองศึกษาคูมือการใชหรือที่เรียกวา   คูมือครู และทดลองใชบทเรียนสําเร็จรูปจนเคย
ชินกอนนํามาใชกับนักเรียน ทั้งนี้เพื่อใหครูอยูในสภาพที่จะชวยเหลือนักเรียนไดในกรณีที่นักเรียน
ตองการความชวยเหลือ นอกจากนี้การที่ครูใชจนเกิดความเคยชินยอมจะชวยใหครูสามารถ
เชื่อมโยงกิจกรรมในบทเรียนสําเร็จรูปใหเขากับกิจกรรมการสอนอื่นๆ ไดดวย ส่ิงที่ครูควรคํานึงไว
ก็คือ ครูควรทําใหนักเรียนเกิดความกลาที่จะถามคําถามเกี่ยวกับบทเรียน ในขณะใชบทเรียน
รูปโดยเฉพาะในกรณีที่เกิดความสงสัย ซ่ึงอาจหมายถึงความไมเขาใจของนักเรียนและอาจรวมถึง
ความคลุมเครือหรือจุดออนของบทเรียนก็เปนได เมื่อเกิดปรากฏการณเชนนี้ครูควรจดบันทึกไวเพื่อ
อธิบายในการใชคร้ังตอไปหรือเพื่อปรับปรุงบทเรียน

ความซื่อสัตยตอตนเองก็เปนสิ่งสําคัญประการหนึ่งเชนกันในการใชบทเรียนสําเร็จ
รูป ครูควรแจงใหนักเรียนทราบถึงความสูญเปลาที่จะเกิดขึ้นจากการแอบดูคําตอบ ตองชี้ใหนักเรียน
เห็นวาเขาจะไมไดรับความรูอะไรจากการกระทําดังกลาว ตรงกันขามจะเกิดผลเสียมากกวาโดย
เฉพาะในแงโอกาสที่จะทําใหเขาเสียการเรียนรูที่ดีไป ครูอาจพบนักเรียนบางคนแอบดูคําตอบ
ลวงหนา ซ่ึงก็คือธรรมชาติทั่วไปของมนุษยนั่นเอง แตพฤติกรรมเชนนี้จะคอยๆ เลือนหายไปเมื่อเขา
เกิดการเรียนรูวาเขาไมไดรับประโยชนอะไรเลยจากการกระทําดังกลาว และบทเรียนนั้นก็เปน
บทเรียนที่คิดขึ้นเพื่อใหนักเรียนสามารถคนหาคําตอบที่ถูกตองไดดวยตนเอง

2. การเตรียมตัวนักเรียน
การใชบทเรียนสําเร็จรูปในครั้งแรกของนักเรียนมีความสําคัญมาก ครูควรอธิบาย

กลวิธีในการใชใหนักเรียนฟง ทั้งนี้เพื่อขจัดปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นไดกับนักเรียน  
เมื่อเกิดความเขาใจเกี่ยวกับวิธีใชแลว นักเรียนยอมสามารถคิดและใชบทเรียนไดโดยอิสระและจะ
ประสบความสําเร็จไดดวยตนเอง ซ่ึงนับวามีความสําคัญมากสําหรับการเรียนโดยใชบทเรียนนี้ 
นอกจากนี้ดวยเหตุที่บทเรียนสําเร็จรูปมีลักษณะคลายกับขอสอบ ครูตองไมลืมอธิบายใหนักเรียน
เขาใจวา จริงๆ แลวบทเรียนสําเร็จรูปไมใชขอสอบ ควรอธิบายดวยความระมัดระวังใหนักเรียนรูวา 
แมวาเขาจะเผชิญกับคําถามเปนชุดๆ ที่จะตองตอบ นักเรียนก็ไมควรที่จะหวาดวิตกวาจะตอบผิด ถา
มีการทําผิดเกิดขึ้น บทเรียนสําเร็จรูปจะชวยนักเรียนแกขอบกพรองนั้นโดยอัตโนมัติ ตองอธิบายให
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นักเรียนรูวาครูจะไมประเมินผลนักเรียนดวยการดูผลการตอบคําถามจากบทเรียน แตจะดูจาก
คะแนนการประเมินผลหลังจากการเรียนจบสิ้นแลว ซ่ึงเปนการประเมินผลแบบอิงเกณฑ บทเรียน
สําเร็จรูปเปนเครื่องมือสําหรับสอนแตไมใชสําหรับสอบ

ครูควรสรางบรรยากาศใหนักเรียนไดกาวไปตามความสามารถของตน และไมควร
ผลักดันใหนักเรียนรีบเรงไปเกินกวาที่เขาจะกระทําไดและไมควรหนวงเหนี่ยวเชนกัน ถาเขาจะกาว
ไปไดเร็วกวาคนอื่น

3. ส่ิงที่ชวยในการตัดสินบทเรียนสําเร็จรูป
ส่ิงที่ควรคํานึงเพื่อเปนเครื่องชวยพิจารณาคุณภาพของบทเรียนสําเร็จรูปกอนนําไป

ใชจริงในการเรียนการสอน คือ ควรจะมีคําตอบหรือขอมูลที่ดี เกี่ยวกับสิ่งตอไปนี้
3.1 เนื้อเร่ือง
3.2 เทคนิคในการสรางบทเรียนสําเร็จรูป
3.3 หลักการและทฤษฎีทีใ่ชในการสรางและทดลองบทเรียน

เกณฑการพิจารณาบทเรียนสําเร็จรูปอยางงายๆ กอนนําบทเรียนไปใชในการเรียนการ
สอนอีกวิธีหนึ่ง ก็คือ พิจารณาวาเปนไปตามหัวขอนี้หรือไม

1. สอดคลองกับหลักสูตร
2. สรางอยูบนหลักการและทฤษฎีทางการศึกษา
3. มีคูมือและแผนการจัดการเรียนรูสําหรับครู
4. มีคําแนะนําการใชสําหรับนักเรียน
5. การวัดผลและประเมินผลตองสอดคลองกับวัตถุประสงค
6. มีภาพประกอบที่ถูกตองและเหมาะสมสวยงาม
7. มีการเสริมแรงอยางเหมาะสม
8. มีการปูพื้น การชี้แนะ ที่ถูกตองตามหลักการ
9. มีการตอบสนองเหมาะสมกับวัยและระดับชั้น
10. มีการใหรางวัลเพื่อเปนกําลังใจ
11. สํานวนภาษาที่ใชงายแกการเขาใจ
12. รูปแบบ ขอคําถาม ไมวัดความจํามากเกินไป
13. ถาเปนบทเรียนสําเร็จรูปแบบเสนตรงควรมีกรอบตางๆ ครบ
14. ถาเปนบทเรียนสําเร็จรูปแบบสาขามีการแตกสาขาครบตามตัวเลือก
15. ถาเปนบทเรียนสําเร็จรูปแบบไมแยกกรอบตองมีแนวการสอน
16. ควรผานการหาประสิทธิภาพจนไดตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
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สรุปการนําบทเรียนสําเร็จรูปไปใชในชั้นเรียนมีปจจัยที่สําคัญ 3 ประการ คือ การเตรียม
ตัวครู เพื่อช้ีแนะแนวทางในการทํากิจกรรม การเตรียมนักเรียน เพื่อเนนใหนักเรียนไดพยายามเรียน
รูดวยตนเองใหมากที่สุด และสุดทายคือส่ิงที่ชวยในการตัดสินบทเรียนสําเร็จรูป ทั้งนี้เพื่อเปนเครื่อง
ชวย ในการตัดสินใจของครูสําหรับการพิจารณาคุณภาพของบทเรียน

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป
ในการนําบทเรียนสําเร็จรูปไปใชใหประสบผลสําเร็จ จําเปนตองมีขั้นตอนการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึง กาเย (Robert M.Gagne, อางถึงใน จีรารัตน ชิรเวทย 2542 : 233) 
นักการศึกษาทางดานทฤษฎีการสอน ผูซ่ึงไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการสรางหลักสูตรและการตั้ง 
วัตถุประสงคของการเรียนการสอน โดยเขาไดกลาวไววา ครูควรปฏิบัติตนดังนี้

1. ครูศึกษาขั้นลําดับการเรียนการสอนของการสอนโดยจุดประสงค
2. ครูศึกษาแผนการจัดการเรียนรู ดวยบทเรียนสําเร็จรูป เพื่อที่จะไดนํามาใชไดอยาง

เขาใจถองแท
3. ครูแจงใหนักเรียนทราบวา นักเรียนจะเรียนรูเร่ืองอะไรดวยบทเรียนสําเร็จรูป
4. ครูแจงใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนการเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป เพื่อที่จะได

ทราบถึงพื้นฐานความรูและพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน หลังจากการเรียนดวยบทเรียน
5. ครูแนะนําใหนักเรียนอานคําแนะนําในการใชบทเรียนสําเร็จรูปเปนลําดับแรก เพื่อ

ที่นักเรียนจะไดเขาใจถึงวิธีการเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป
6. ใหนักเรียนอานจุดประสงคในการเรียน เพื่อจะไดรูวาเมื่อเรียนจบบทเรียนแลว

นักเรียนจะเกิดการเรียนรูโดยการแสดงพฤติกรรมการเรียนรูอะไรบาง
7. ครูบอกใหนักเรียนปฏิบัติตามคําส่ัง คําชี้แจง ที่กําหนดไวในบทเรียนสําเร็จรูปตาม

ลําดับ อยาขามขั้นตอนเปนอันขาด
8. ระหวางที่นักเรียนทําบทเรียนสําเร็จรูปแตละตอนอยูนั้น ครูควรดูแลนักเรียนอยาง

ใกลชิด คอยสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูและบันทึกไว คอยใหคําแนะนําและชี้แจงในเรื่องตางๆ ที่
นักเรียนยังไมเขาใจ รวมทั้งคอยชวยเหลือในการเรียนรู

9. ถานักเรียนศึกษาบทเรียนสําเร็จรูปแตละตอนจบแลว ครูควรอภิปรายกับนักเรียน
เกี่ยวกับบทเรียนสําเร็จรูปที่นักเรียนเพิ่งเรียนรูเสร็จสิ้นลงวาเรียนเร่ืองอะไร สาระสําคัญสรุปวาอยาง
ไร ไดประโยชนอยางไร ขอควรจําเพื่อที่จะไดนําไปใชควรมีอะไรบาง ตลอดรวมทั้งความรูสึกของ
นักเรียนที่มีตอบทเรียนสําเร็จรูปดวย
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10. เมื่อนักเรียนทําบทเรียนเสร็จแลว ใหทําแบบทดสอบหลังเรียนอีกครั้งหนึ่ง เพื่อเปน
การวัดผลวานักเรียนมีความเขาใจในบทเรียนมากนอยเพียงใด และทราบถึงพัฒนาการของนักเรียน
หลังจากเรียนจบแลวอีกดวย

11. ครูควรดูแลแนะนําใหความชวยเหลือ การปฏิบัติกิจกรรมแตละกิจกรรมใหเอื้อ
อํานวยความสะดวกสบายแกนักเรียน เพื่อใหการปฏิบัติกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงคของบทเรียน

12. ครูควรจัดสถานที่ใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู เชน โตะเรียน เครื่องมือ และ
อุปกรณการเรียน ตกแตงสถานที่เรียนดวยโปสเตอรและปายนิเทศที่สอดคลองกับบทเรียน

13. ครูใหบริการในเรื่องตางๆ เมื่อนักเรียนรองขอ
14. ครูใหกําลังใจ เสริมกําลังใจแกนักเรียนในการเรียนรูดวยบทเรียนสําเร็จรูป
15. ครูเนนย้ําความคิดรวบยอดของบทเรียน และการประยุกตประสบการณจาก

บทเรียนไปใชในชีวิตประจําวัน เพื่อใหการเรียนรูมีคุณคา เกิดประโยชนอยางแทจริงแกผูเรียน มิใช
เรียนเพื่อรู หรือเรียนเพื่อสอบเทานั้น

16. ครูควรใชคูมือการสอนควบคูกับบทเรียนสําเร็จรูปและแผนการจัดการเรียนรู
ประกอบเขาดวยกัน ทั้งนี้เพื่อใหการเรียนการสอนไดบรรลุถึงจุดประสงคการเรียนรูนั่นเอง

จากที่กลาวมาขางตนเกี่ยวกับขั้นตอนการสรางบทเรียนสําเร็จรูป ขั้นตอนการใช
บทเรียนสําเร็จรูป และขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป จะเห็นได
วาบทเรียนสําเร็จรูปเปนนวัตกรรมที่สรางขึ้นเพื่อใหผูเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเองตามความ
สามารถของแตละบุคคล การสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป เปนการสอนแนวใหมเพราะเนนผูเรียน
เปนศูนยกลางของการเรียน และผูเรียนก็ไดเรียนรูอยางมีความสุขอีกดวยเชนกัน

การหาประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป
การหาประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป หมายถึง การกําหนดเกณฑเปนระดับ ที่

ผูสอนคาดหมายวาผูเรียนจะสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมและเกิดการเรียนรูเปนที่นาพึงพอใจ หาก
บทเรียนสําเร็จรูปนั้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว ก็ถือวามีคุณภาพที่จะนําไปใชสอน
นักเรียนได การที่จะกําหนดเกณฑมาตรฐานใหมีคาเทาใดนั้น ผูสอนจะเปนผูพิจารณาตามความ
พอใจของตน โดยปกติเนื้อหาที่เปนความรูความจํา มักจะตั้งไว 80/80,85/85 หรือ 90/90 สวนเนื้อหา
ที่เปนทักษะหรือเจตคติอาจจะตั้งไวต่ํากวานี้ เชน 75/75 หรือ 70/70 เปนตน (ชัยยงค  พรหมวงศ 
2538 : 121)

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



68

ขั้นตอนการหาประสิทธิภาพ
การหาประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูปโดยการนําบทเรียนสําเร็จรูปที่สรางไป

ทดลองใชตามขั้นตอนดังนี้ (สุรพล  โคตรนรินทร 2541 : 16, อางถึงใน อนุชิต กล่ันประยูร 2545 :
45)

1. แบบเดี่ยว (1 : 1) คือ ทดลองกับผูเรียน เกง ปานกลาง ออน อยางละ 1 คน คํานวณ
ประสิทธิภาพ เสร็จแลวปรับปรุงใหดีขึ้นโดยปกติคะแนนที่ไดจากการทดลองแบบเดี่ยวนี้ จะได
คะแนนต่ํากวาเกณฑมาก แตไมตองวิตกเมื่อปรับปรุงแลวจะสูงข้ึน กอนนําไปทดลองแบบกลุมใน
ขั้นนี้ E1/E2 ที่ได จะมีคาประมาณ 60/60

2. แบบกลุม (1 : 10) คือ ทดลองกับผูเรียน 6-10 คน (คละผูเรียนเกงกับออน) คํานวณ
หาประสิทธิภาพแลวปรับปรุง ในขั้นนี้คะแนนของผูเรียนจะเพิ่มขึ้นอีกเกือบเทาเกณฑ โดยเฉลี่ยจะ
หางจากเกณฑประมาณรอยละ 10 นั่นคือ E1/E2 ที่ไดจะมีคาประมาณ 70/70

3. แบบภาคสนาม (1 : 100) เปนการทดลองกับผูเรียนทั้งชั้น 40 – 100 คน ทําการหา
ประสิทธิภาพแลวนํามาปรับปรุงแกไข ผลลัพธที่ไดควรใกลเคียงกับเกณฑที่ตั้งไว หากต่ํากวาเกณฑ
ไมเกินรอยละ 2.5 ก็ยอมรับ หากแตกตางกันมากผูสอนตองกําหนดเกณฑประสิทธิภาพของบทเรียน
สําเร็จรูปใหม โดยยึดสภาพความเปนจริงเปนเกณฑ เชน เมื่อทดสอบหาประสิทธิภาพแลว ได 83.50 
/85.40 แสดงวาบทเรียนสําเร็จรูปนั้น มีประสิทธิภาพใกลเคียงกับเกณฑ 85/85 ที่ตั้งไว แตถาตั้ง
เกณฑไว 75/75 เมื่อผลการทดลองเปน 83.50/85.40 ก็อาจเลื่อนเกณฑขึ้นมาเปน 85/85 ได (สมนึก 
สุวรรณมูล 2540 : 33 –34)

สุมิตรา ฉันทานุรักษ (2543 : 62 –63, อางถึงใน กมลา สุริยพงศประไพ 2546 : 32) ไดทํา
การเปรียบเทียบผลการเรียนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต เร่ือง พืช ของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 4 ที่สอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปประกอบภาพการตูนและวิธีสอนตามปกติ ซ่ึงการหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป ไดดําเนินการดังนี้

1. ขั้นทดลองในรายบุคคล (Individual testing) ใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนชุมชนวัดประสิทธิ์ จํานวน 1 คน ใหไดรับการสอนโดยบทเรียนสําเร็จรูปประกอบภาพ
การตูน พรอมทั้งมีการทดลองระหวางเรียน และทดสอบหลังปฏิบัติครบทุกกิจกรรม และหา
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 60/60 จากนั้นปรับปรุงแกไขบทเรียนใหเหมาะสม โดยการปรับความยาก
งายของภาษาและกิจกรรมที่กําหนดในแตละกรอบ

2. ขั้นทดลองกลุมเล็ก (Small group testing) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน
ชุมชนวัดประสิทธิ์ จํานวน 10 คน ประกอบดวยนักเรียนที่มีความสามารถสูง 3 คน  ปานกลาง 4 คน 
และต่ํา 3 คน ทดลองเรียนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปประกอบภาพการตูน มีการทดสอบระหวางเรียน 
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และทดสอบหลังปฏิบัติกิจกรรมครบ ผูวิจัยนําคะแนนที่ไดมาคํานวณหาคาประสิทธิภาพ ตามเกณฑ
70/70 แลวปรับปรุงแกไขดานเนื้อหา และกิจกรรมตลอดจนปรับปรุงแบบทดสอบประจําบทเรียน
แลว จึงนําไปทดลองกลุมใหญ

3. ขั้นทดลองกลุมใหญ (Big group testing) ใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
โรงเรียน ชุมชนวัดประสิทธิ์ จํานวน 30 คน ซ่ึงเปนกลุมตัวอยาง ทดลองเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป
ประกอบภาพการตูน ทําการทดสอบระหวางเรียน และทดสอบความสามารถหลังปฏิบัติจนครบ
กิจกรรม หลังจากนั้นผูวิจัยนําคะแนนที่ไดมาคํานวณหาคาประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80

สรุปขั้นตอนการหาประสิทธิภาพบทเรียนสําเร็จรูปที่มีประสิทธิภาพ ควรดําเนินการหา
ประสิทธิภาพ 3 ขั้นตอน คือ แบบรายบุคคล แบบกลุมเล็ก และแบบภาคสนาม อนึ่ง เนื่องจากผูวิจัย
ไดทําการวิจัยในวิชา ส 42102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เร่ือง พระไตรปฎก ลักษณะของ
เนื้อหาวิชาจะเปนเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการใชความรูความจําจึงไดกําหนดเกณฑประสิทธิภาพของ
บทเรียนสําเร็จรูปไว 80/80

หลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยาในการสรางบทเรียนสําเร็จรูป
หลักการและทฤษฎีที่มาจากจิตวิทยาการเรียนการสอน ซ่ึงนํามาสูการผลิตบทเรียน

สําเร็จรูป มีดังนี้ คือ
1. ทฤษฎีของธอรนไดค

ธอรนไดค (Edward L. Thorndike, อางถึงใน จีรารัตน ชิรเวทย 2542 : 41-45) 
นักการศึกษาและนักจิตวิทยาชาวอเมริกันที่มีช่ือเสียงคนหนึ่ง ไดเปนผูใหกําเนิดทฤษฎีแหงการ
เรียนรู ซ่ึงเปนที่ยอมรับกันอยางแพรหลาย ทฤษฎีการเรียนรูของธอรนไดคมีช่ือวา ทฤษฎีสัมพันธ
ตอเนื่อง (Connectionism Theory) หรือ S-R Bond Theory ซ่ึงเปนทฤษฎีที่วาดวยการวางเงื่อนไข
แลวใหการเสริมแรงจากทฤษฎีนี้เขาไดเสนอกฎการเรียนรูที่สําคัญขึ้นมา 3 กฎ ซ่ึงเราสามารถนํามา
ใชในการสรางบทเรียนสําเร็จรูป คือ

1. กฎแหงการฝกหัดหรือกระทําซํ้า (The Law of Exercise or Repetition) ซ่ึง
กลาววา ยิ่งมีการตอบสนองตอส่ิงเรามากครั้ง หรือบอยครั้งเทาใด การเรียนรูนั้นก็จะอยูไดนาน 
คงทน และถาหากวาไมไดส่ิงเราและการสนองตอบ การเรียนรูนั้นก็จะคอยเลือนหายไปจากกฎแหง
การฝกหรือกระทําซํ้า ผูสรางบทเรียนสําเร็จรูปโดยทั่วไปเชื่อวาผูเรียนจะเกิดการเรียนรูได ก็โดยทํา
การฝกในบทเรียนนั้น หรือทําซ้ําๆ ในบทเรียนนั้นเพื่อใหเกิดพฤติกรรมดังกลาว ผูสรางบทเรียน
สําเร็จรูปอาจสรางแนวการคิดเพื่อตอบปญหาในปญหาเดียวกันนั้นไดหลายแนว เพื่อใหผูเรียนมี
แนวคิดกวางขวาง และชวยเสริมใหเกิดการเรียนรู ย้ําการเรียนรูใหเกิดความมั่นใจ และแนใจยิ่งขึ้น 
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นอกจากเปนการย้ําความรูดังกลาวแลว กฎแหงการฝกหรือการกระทําซ้ําๆ จะชวยใหผูเรียนเกิด
ทักษะและความชํานาญในการแกปญหา

2. กฎแหงผล (The Law of Effect) การเรียนรูจะเกิดขึ้นกับผูเรียนได ถาส่ิงเราและ
การตอบสนองที่เกิดปฏิสัมพันธแลว สรางสภาพความพึงพอใจหรือพูดอีกนัยหนึ่งก็คือ การสนอง
ตอบจะเพิ่มแรงขับภายในถาหากเกิดพึงพอใจ และแรงขับเพื่อการสนองตอบจะลดลงเมื่อเกิดความ
ไมพึงพอใจ ธอรนไดคกลาวถึงสิ่งเราและการสนองตอบวา ส่ิงเราและการสนองตอบจะเชื่อมโยง
กันได ถาสามารถสรางสภาพนาพึงพอใจแกผูเรียน โดยที่ผูเรียนเกิดความมั่นใจและแนใจวาการ
สนองตอบหรือพฤติกรรมที่ตนแสดงออกนั้นถูกตอง สภาพการณดังกลาวนี้เกิดขึ้นมาไดถาหากมี
การเสริมแรง (Reinforcement) หรือใหรางวัล ในการสรางบทเรียนสําเร็จรูปนั้นการเสริมแรงก็คือ
การใหผูเรียนไดสนองตอบตอส่ิงเราหรือไดตอบคําถามสําหรับกฎแหงผลนี้ ธอรนไดคไดเนนวา วิธี
การเรียนการสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปชนิดที่ใหผูเรียนเติมคําตอบ ตองใหผูเรียนมีโอกาสตอบ
ถูกมากที่สุด เพื่อใหผูเรียนเกิดความพอใจที่จะเรียน และเพื่อเปนการเพิ่มแรงขับเพื่อการตอบสนอง
ขั้นตอไป หรือเพื่อสรางสถานการณใหส่ิงเราและการสนองตอบของผูเรียนมีความสัมพันธหรือ
เชื่อมโยงกัน

3. กฎแหงความพรอม (The Law of Readiness)  ธอรนไดคกลาววาในภาวะการ
จัดการเรียนการสอนนั้นถาสามารถจูงใจใหผูเรียนเกิดความพรอมที่จะเรียนแลวการจัดการเรียนการ
สอนนั้นก็จะบังเกิดผลดี หรือการเรียนการสอนจะบังเกิดผลดีและเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น 
จะตองมีส่ิงกระตุนหรือส่ิงเราใหผูเรียนสนใจที่จะเรียนหรือติดตามบทเรียนโดยตลอดในเชิง
จิตวิทยา คือ แรงขับที่จะเพิ่มพลังใหรางกายเกิดปฏิกิริยาเพื่อแสดงพฤติกรรมหรือเปนแนวทางใน
การจัดการเรียนการสอน

ปรีชา เนาวเย็นผล (2520 : 14, อางถึงใน จีรารัตน ชิรเวทย 2542 : 42) ไดกลาว
วา ทฤษฎีความตอเนื่องอาศัยหลักการทางจิตวิทยาในเรื่องของพฤติกรรม ธอรนไดค ไดนํามาใชเปน
แนวทางสรางบทเรียนสําเร็จรูป โดยวางหลักเกณฑไวดังนี้

1. กําหนดสถานการณที่เปนปญหาหรือเปนสิ่งเราใหกับผูเรียน เพื่อใหผูเรียน
แสดงอาการตอบสนองหรือพฤติกรรมออกมา

2. ผูเรียนจะแสดงอาการตอบสนองหลายอยางเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้น
3. การตอบสนองที่ไมทําใหเกิดความพอใจจะถูกตัดทิ้ง การตอบสนองที่ใช

ไดผลดีที่สุดจะถูกเลือกไวใชในคราวตอไป
จากสิ่งที่กลาวมาขางตนนี้สามารถสรุปรายละเอียดของขอมูลดังแสดงไวที่แผนภูมิ

ที่ 11 ดังนี้ คือ
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คําถามในแตละกรอบ การคนหาคําตอบ                 คําตอบ      ความพึงพอใจหรือ
(ส่ิงเราที่มีเงื่อนไข) (พฤติกรรมโตตอบ       (ส่ิงเราที่เปนรางวัล)    ผิดหวังในคําตอบ

ที่มีเงื่อนไข)      (ปฏิกิริยาตอบสนอง
     แบบไมมีเงื่อนไข)

แผนภูมิที่ 11 แสดงรูปแบบของการเรียนรูในบทเรียนสําเร็จรูป
ที่มา : จีรารัตน   ชิรเวทย, เอกสารคําสอนวิชา 1033701 บทเรียนสําเร็จรูป (นครปฐม : สถาบัน
ราชภัฏนครปฐม, 2542), 42.

โดยทั่วไปสิ่งเราที่เปนรางวัล (S1) จะเปนชนิดเดียวซ่ึงสามารถสรางความพอใจให
กับแรงขับ คือจะมีการใหรางวัลถามันทําใหปฏิกิริยาตอบสนองนั้นมีพลังขึ้นดังภาพ ซ่ึงเนนถึงพลัง
ของปฏิกิริยาตอบสนอง (R1) โดยการใหส่ิงเราที่เปนรางวัล

บราวน จูเนียร (Brown, Jr. 1962 : 26, อางถึงใน กมลา สุริยพงศประไพ 2546 : 39) 
ไดศึกษาทฤษฎีการเรียนรูของ ธอรนไดค นํากฎความพรอมมาเปนแนวทางในการสรางบทเรียน
สําเร็จรูปแบบเสนตรงขึ้นทดลองใช เปรียบเทียบการสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปกับการสอนโดย
ใชแบบเรียนธรรมดาวาจะมีความแตกตางกันหรือไม โดยใชประชากรจากโรงเรียน 7 แหง เปน
นักเรียนเกรด 8 และเกรด 9 บทเรียนสําเร็จรูปชนิดเสนตรงจัดทําขึ้นโดยกรรมการวิชาคณิตศาสตร
ประจําโรงเรียนแหงมหาวิทยาลัยอิลลินอยส ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการทดสอบความสามารถ
ทางคณิตศาสตร ปรากฏวานักเรียนกลุมที่เรียนจากครูโดยมีบทเรียนสําเร็จรูปประกอบ ไดผลดีกวา
กลุมที่เรียนจากครูโดยวิธีการบรรยายทุกประการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ผูวิจัยไดกลาวเสริมวา 
กลุมที่เรียนโดยมีบทเรียนสําเร็จรูปประกอบไมมีผูใดสอบตกเลย

คารเพนเตอร และฟลเมอร (Carpenter and Fillmer 1967 : 192, อางถึงใน กมลา 
สุริยพงศประไพ 2546 : 39) ไดศึกษากฎแหงการฝกฝนและทําการวิจัยเปรียบเทียบระหวางผลการ
เรียนดวยการใชบทเรียนสําเร็จรูปประกอบเครื่องสอนกับบทเรียนสําเร็จรูปประเภทตํารา ทดลอง
สอนวิชาพีชคณิตกับนักเรียนเกรด 9 ใชเวลาสอนติดตอกัน 6 สัปดาห โดยใชนักเรียน 2 กลุมๆ ละ 
15 คน กลุมหนึ่งเรียนประเภทตําราและใหเรียนรวมหองเรียนเดียวกัน เสร็จแลวทําการทดสอบจาก
ขอทดสอบ 20 ขอ ผลปรากฏวา ทั้งสองกลุมไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ผูวิจัยสรุปวา 
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การเรียนการสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปทั้งการสอนใชเครื่องสอนและใชบทเรียนสําเร็จรูปตํารา
ผลไมแตกตางกัน นักเรียนไดเรียนรูเนื้อหามากพอสมควร

การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดดีตอเมื่อไดมีการฝกฝนหรือการกระทําซ้ํา การนําบทเรียน
สําเร็จรูปมาเปนสื่อชวยในการเรียนการสอนสาระพระพุทธศาสนา จะทําใหผูเรียนมีความรูความ
เขาใจ และเกิดทัศนคติที่ดีตอวิชาที่ตนเรียนไดในที่สุด

2. ทฤษฎีของสกินเนอร
สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต (2541: 30) ไดกลาวถึงทฤษฎีการเรียนรูการวางเงื่อนไขแบบ

การกระทํา (Operant Conditioning) ของสกินเนอรไวดังนี้  สกินเนอร (Burrhus F. Skinner) เปน
นักการศึกษาและนักจิตวิทยาที่มีช่ือเสียงชาวอเมริกันไดศึกษา คนควา และทดลองทฤษฎีจนเปนที่
ยอมรับกันอยางแพรหลาย สกินเนอรไดสรางเครื่องมือชวยสอนที่เรียกวา บทเรียนสําเร็จรูปหรือ
บทเรียนโปรแกรมขึ้น เพื่อชวยในการปรับปรุงการเรียนการสอนในประเทศสหรัฐอเมริกาและชวย
เสริมประสิทธิภาพทั้งดานตัวครูผูสอน และระบบการเรียนการสอนใหไดผลดียิ่งขึ้น

หลักการเรียนรูของทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทํา (Operant Conditioning) 
เนนการกระทําของผูรับการทดลองหรือผูที่เรียนรูมากกวาสิ่งเราที่ผูทดลองหรือผูสอนกําหนดเมื่อ
ผูเรียนแสดงพฤติกรรมการเรียนรูแลวจึงเสริมแรง (Reinforce) พฤติกรรมนั้นๆ ทันที เพื่อใหเรียนรู
วาพฤติกรรมที่แสดงออกนั้นเปนพฤติกรรมการเรียนรูหรือกลาวอีกอยางหนึ่งวา ทฤษฎีการเรียนรู
การวางเงื่อนไขแบบอาการกระทํานั้น พฤติกรรมหรือการตอบสนองจะตองขึ้นอยูกับการเสริมแรง 
(Reinforcement) ซ่ึงมีสาระสําคัญดังตอไปนี้

1. เงื่อนไขการตอบสนองพฤติกรรมที่สําคัญที่สุดของมนุษยนั้นประกอบดวยการ
สนองตอบตอส่ิงตางๆ ที่แสดงออกไป การสนองตอบเหลานั้นถือไดวาเปนสวนหนึ่งของความรู 
และทักษะพื้นฐานการเรียนรูเทากับการเปลี่ยนแปลงอัตราการสนองตอบ (ใหมากขึ้นหรือนอยลง) 
การเปลี่ยนแปลงเชนนี้จะทําไดดวยการใหการเสริมแรง หรืองดการเสริมแรง เมื่ออาการตอบสนอง
เชนนี้เกิดขึ้น

2. การเสริมแรง (Reinforcement) เมื่ออินทรียมีการสนองตอบ ผูฝกสามารถที่จะ
ใหส่ิงเราบางอยาง ซ่ึงอาจจะทําใหอัตราการตอบสนองเปลี่ยนแปลงหรือไมเปลี่ยนแปลงก็ได ถาส่ิง
เราอันใดสามารถทําใหอัตราการสนองตอบเปลี่ยนแปลง เราเรียกส่ิงเรานั้นวา การเสริมแรง 
(Reinforce) ในดานการเรียนการสอนตัวเสริมแรงที่สําคัญที่สุดคือ การรูผล (Knowledge of Result) 
ในบทเรียนสําเร็จรูปนําหลักการเสริมแรงนี้มาใชโดยการใหมีการเฉลยคําถามในแตละกรอบไวให
ผูเรียนไดทราบผลทันที
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ประไพ เชิงฉลาด (2531 : บทคัดยอ, อางถึงใน กมลา สุริยพงศประไพ 2546 : 40) 
ไดศึกษาทฤษฎีเสริมแรงของสกินเนอรเปนแนวทางเพื่อทําการวิจัยเร่ือง การสรางบทเรียน
โปรแกรมวิชาภาษาไทยเรื่อง “คําวิเศษณ” สําหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษา ผูวิจัยได
ทดลองนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา ช้ันปที่ 1 วิทยาลัยครูจันทรเกษม ปการศึกษา 
2539 จาํนวน 217 คน ปรากฏผลการวิจัยวาประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูปและการทดสอบหลัง
เรียนบทเรียนสําเร็จรูปที่สรางขึ้นเปน 97.37 / 93.44 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว 90 / 90 นอกจากนี้ 
ลัดดาวัลย บุญรัตน (2531 : 72, อางถึงใน สุรพงศ นนทิกร 2532 : 62 ; กมลา สุริยพงศประไพ 2546 : 
40) ไดทําการวิจัยเร่ือง “การสรางบทเรียนโปรแกรมวิชา ภาษาไทย เร่ืองโครงสรางของประโยค”
สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ทดลองกับนักเรียนโรงเรียนโคกกระเทียม จังหวัดลพบุรี จํานวน 80 
คน ผลปรากฏวา บทเรียนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 96.44 / 91.57 สูงกวาเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไว 
อีกทั้ง สมพร ยิ้มสกุล (2534 : บทคัดยอ, อางถึงใน กมลา สุริยพงศประไพ 2546 : 40) ไดทําการ
ทดลองใชบทเรยีนสําเรจ็รูปในการสอนวชิา ภาษาไทย ช้ันมธัยมศกึษาปที ่2 ผลการทดลองปรากฏวา

1. ผลการเรียนรูทางการเรียนของนักเรียนกลุมทดลอง และกลุมควบคุมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

2. นักเรียนกลุมทดลองมีทัศนคติที่ดีและมีความพึงพอใจตอการเรียนโดยใช
บทเรียนสําเร็จรูป

3. คะแนนผลการเรียนรูทางการเรียนกับคะแนนเจตคติของนักเรียนกลุมที่เรียน
โดยใชบทเรียนสําเร็จรูป มีความสัมพันธกันในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

การเสริมกําลังใจเปนการทําใหนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจที่ตนทําอะไรถูกตอง
เหมาะสมแลวไดรับคําชมเชย การเสริมกําลังใจจึงเปนสิ่งที่สําคัญ ขณะที่กิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใชบทเรียนสําเร็จรูปดําเนินไปนั้น ครูควรเสริมกําลังใจเด็กเปนระยะๆ นักจิตวิทยาเสนอแนะวา 
การเสริมกําลังใจในทางบวกจะเปนสื่อชวยใหนักเรียนทราบวา ส่ิงที่ตนแสดงออกไปนั้นถูกตอง 
และชวยทําใหนักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนมากยิ่งขึ้น และนอกจากนี้ยังชวยสงเสริมใหนักเรียน
มีผลการเรียนรูทางดานการเรียนดีขึ้นอีกดวย

3. ทฤษฎีการสรางแรงจูงใจของมาสโลว
มาสโลว (Maslow 1962 : 12, อางถึงใน ทิศนา  แขมมณี 2547 : 69) นักจิตวิทยาและ

นักการศึกษาคนสําคัญของโลก เจาของทฤษฎีการเรียนรูกลุมมานุษยนิยม (Humanism) เขาไดกลาว
เนนถึงการสรางบรรยากาศที่สนองความสนใจของนักเรียนโดยการจัดประสบการณใหนักเรียนได
ล้ิมรสความสําเร็จในสิ่งที่เรียนเปนเบื้องตนทุกคน ซ่ึงจะนําไปสู ความสําเร็จในระดับสูงตอไป

มาสโลว มีแนวคิดอยู 2 ประการใหญๆ คือ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



74

3.1 แรงจูงใจ (Motivation) ซ่ึงเกิดจากความตองการอันจะไปกระตุนใหนักเรียน
แสดงพฤติกรรมหรือปฏิบัติใหบรรลุการตอบสนองความตองการจบครบถวน

3.2 ความตองการ มนุษยจะมีความตองการอยู 5 ขั้น คือ ความตองการทางความ
มั่นคงปลอดภัย ความตองการความรักความอบอุน ความตองการการยอมรับของหมูคณะ ความ
ตองการเกียรติยศชื่อเสียง และขั้นสุดทายก็คือความตองการประสบความสําเร็จในการเปนมนุษยที่
สมบูรณ

จากทฤษฎีของมาสโลว ที่ไดถูกนํามาใชในการสรางบทเรียนสําเร็จรูป คือ ให
นักเรียนเรียนจากสิ่งที่รู ไปหาสิ่งที่ยังไมรู เร่ิมจากสิ่งที่งายไปหายากซึ่งเปนเหตุใหนักเรียนประสบ
ความสําเร็จในการเรียนไมเกิดการเบื่อหนาย และจะนําไปสูความสําเร็จในระดับสูงตอไป

4. ทฤษฎีความพรอมของบรูนเนอร
บรูนเนอร (Bruner 1963 : 1 – 54, อางถึงใน ทิศนา  แขมมณี 2547 : 67 - 68) 

นักจิตวิทยาและนักการศึกษากลุมปญญานิยมผูที่ไดสรางสรรคทฤษฎีการเรียนรูโดยการคนพบ เขา
ไดเนนการสอนใหตรงกับความพรอมของผูเรียน ซ่ึงไดแบงความพรอมไว 3 ลักษณะ คือ

4.1 ความพรอมที่จะเรียนรูดวยการกระทํา เชน ผูเรียนไดปฏิบัติจริงไดเห็นดวยตน
เอง จะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู

4.2 ความพรอมที่จะเรียนรูจากการสังเกต ซ่ึงจะชวยใหนักเรียนสามารถสรางภาพ
ขึ้นมาในจิตสํานึกอันทําใหเกิดการเรียนรู

4.3 ความพรอมที่จะเรียนรูโดยการใชส่ือความหมายทางสัญลักษณ โดยเริ่มจากการ
เรียนรูจากของจริง ไปหาภาพ และไปหาสัญลักษณเปนลําดับสุดทาย

บทเรียนสําเร็จรูปที่มีลักษณะที่ผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมที่หลากหลายดวยตนเอง จะ
สอดคลองกับหลักการเรียนรูของบรูนเนอร

เอบสเตียนและแซม (Epstien and Sam 1961 : 6-23, อางถึงใน ลักขณา ถึงคําภู 2544 :
15) ไดกลาวถึงการสอนแบบโปรแกรมตองคํานึงถึงหลักจิตวิทยา 3 ประการ ดังนี้

1. ส่ิงที่เรียนงายตอการเรียน ผูเรียนจะสามารถเรียนไดดีกวาและเร็วกวาการเรียนตอ
ส่ิงที่ยากลําบาก เพราะจะทําใหผูเรียนหมดกําลังใจ เกิดการทอถอย

2. การเรียนโดยการกระทํา โดยใหผูเรียนมีกิจกรรมตอบสนองตอบทเรียนอยูตลอด
เวลา จะเปนสิ่งที่ทําใหผูเรียนเกิดการตั้งใจเรียน แตในขณะเดียวกันถาผูเรียนไมตั้งใจแลว ก็จะทําให
เขาไมประสบความสําเร็จในการเรียนจากบทเรียน

3. การไดรับรางวัลจากการเรียนรู โดยใหรูผลของการตอบสนองบทเรียนโดยทันที ซ่ึง
โดยธรรมชาติของมนุษยทั่วไปคนเราจะตองการรูผลการกระทําของตนเอง การรูผลการกระทําของ
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ตนจะเปนเครื่องลอใจใหใชความพยายามในการกระทําครั้งตอๆ ไป ถาไมรูผลก็เปรียบเสมือนขาด
การเสริมแรง

ดังนั้นในการสรางบทเรียนสําเร็จรูป กมลา สุริยพงศประไพ (2546 : 42) ไดกลาววา จะ
ตองคํานึงถึงทฤษฎีของจิตวิทยาที่กลาวมาแลวขางตนทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนประสบความสําเร็จ
ตามความสามารถของแตละบุคคลและเสริมสรางทัศนคติที่ดีในการเรียนรู นอกจากนี้ สุธีรา 
สมานุหัตถ (2544 : 21) ยังไดกลาวสรุปอีกวา จิตวิทยาที่เกี่ยวของกับบทเรียนโปรแกรมนั้น ควรเนน
หลักการฝกทําซ้ําๆ เพื่อเสริมการเรียนรูใหมั่นคง โดยที่การเรียนรูจะเพิ่มทีละนอย นักเรียนมี
สวนรวมในการเรียนรูดวยตนเองพรอมทั้งรูผลการตอบสนองทันที บทเรียนโปรแกรมจะเริ่มจาก
เนื้อหาที่งาย มีการเขียนย้ําความรูและตองมีการเสริมแรงใหนักเรียนมีความตองการที่จะเรียนใน
กรอบตอไป

งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับบทเรียนสําเร็จรูป

เนื่องจากบทเรียนสําเร็จรูปเปนนวัตกรรมหรือเปนเทคโนโลยีทางการศึกษาที่สรางขึ้น
มาอยางเปนระบบเพื่อชวยทําใหการจัดกระบวนการเรียนการสอนของครูผูสอนเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ดังนั้น จึงมีผูที่สนใจทําการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนเพื่อนํา
มาใชในการแกไขปญหาทางการเรียนการสอนของตนเองทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ผูวิจัย
จึงขอนํามาเสนอโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ คือ

งานวิจัยภายในประเทศ
พัฒนา   สมุทรสาร (2538 : ข, อางถึงใน สุมินทร  นารถเหนือ 2544 : 28) ไดศึกษา 

บทเรียนโปรแกรมการตูนประกอบเสียง เร่ือง พระพุทธศาสนา กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 และพบวา บทเรียนทั้ง 8 บท มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 
มาตรฐาน 85/85  อยูระหวาง 88.2 กับ 93.45  และผลการเรียนรูทางการเรียนระหวางคะแนนกอน
หลังของนักเรียนกลุมตัวอยาง พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

อังคณา  ตุงคะสมิต (2541 : 64 – 65) ไดทําการวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบผลการเรียนรู
ทางการเรียนในกลุมวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต เร่ือง พระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ระหวางการสอนโดยใชบทเรียนโปรแกรมที่มีภาพการตูนประกอบกับการสอน
ตามคูมือครู โดยมีขั้นตอนดังนี้ (1) ศึกษาหลักสูตรและเอกสารที่เกี่ยวของ โดยแบงเนื้อหาออกเปน 
5 เร่ือง 8 เลม  (2) วิเคราะหเนื้อหาและวัตถุประสงคในการเรียนการสอน  (3) ศึกษาวิธีการสราง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



76

บทเรียนโปรแกรม  (4) สรางบทเรียนโปรแกรมที่มีภาพการตูนประกอบ  (5) นําไปใหผูเชี่ยวชาญ
ตรวจและแกไข  (6) นําไปทดลอง และ  (7) หาประสิทธิภาพ  ผลการวิจัยพบวา ผลการเรียนรูทาง
การเรียนของกลุมที่เรียนจากการสอนที่ใชบทเรียนโปรแกรมที่มีภาพการตูนประกอบแตกตางจาก
กลุมที่เรียนโดยการสอนตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุมที่เรียนจากการ
สอนที่ใชบทเรียนโปรแกรมมีผลการเรียนรูทางการเรียนสูงกวากลุมที่เรียนจากการสอนตามคูมือครู

ยุภาพร สุนทะโรจน (2542 : 95-97) ไดทําการวิจัยเร่ือง การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป
ประกอบภาพการตูน เร่ืองจังหวัดของเรา กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 
โดยมีขั้นตอนดังนี้ (1) ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักการและวิธีการสรางจากเอกสาร ตํารา 
(2) ศึกษาหลักสูตร คูมือ และเนื้อหา (3) สรางบทเรียนสําเร็จรูป   (4)  ทดลองหาประสิทธิภาพ  และ
(5) วิเคราะหขอมูล ผลการวิจัยปรากฏวาบทเรียนสําเร็จรูปประกอบภาพการตูนที่สรางขึ้นมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 85.20/81.40  มีผลการเรียนรูทางการเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีคะแนนเฉลี่ยเจตคติทางการ
เรียนรูดวยบทเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

อุรชา  บุญสมบัติ (2542 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เรื่องประวัติศาสตรไทย ระหวางการสอนโดยใชบทเรียนแบบ
โปรแกรมกับการสอนปกติ โดยมีขั้นตอนดังนี้  (1) ศึกษาวิธีการสราง (2) ศึกษาหลักสูตรและเนื้อหา 
โดยแบงเนื้อหาออกเปน 5 ตอน (3) สรางบทเรียนโปรแกรมชนิดเสนตรง (4) นําไปใหผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบและปรับปรุงแกไข (5) นําไปทดลอง และ (6) หาประสิทธิภาพ ผลปรากฏวามีคาประ
สิทธิภาพเทากับ 91.25 / 91.34 และมีคาดัชนีประสิทธิผล 0.50 แสดงวาบทเรียนโปรแกรมชนิดเสน
ตรงที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ตั้งไวและมีความนาเชื่อถือ

นภดล  เสนาอาจ (2543 : 61) ไดทําการวิจัยเร่ืองบทเรียนสําเร็จรูปแบบเสนตรง เร่ือง 
จังหวัดของเรา (จังหวัดหนองคาย) กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โดยมี
ขั้นตอน ดังนี้ (1) ศึกษาหลักสูตร คูมือครู หนังสือเรียน หนังสืออานประกอบ (2) ศึกษารายละเอียด
เกี่ยวกับหลักการ เทคนิคและวิธีการสรางบทเรียน (3) ศึกษาวิธีการสอน (4) เลือกเนื้อหาและ
จุดประสงค โดยแบงเนื้อหาออกเปน 7 เรื่อง (5) นําเนื้อหาที่กําหนดไวออกแบบและเขียนเปน
บทเรียน (6) เสนอใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบและปรับปรุง (7) นําไปทดลอง และ (8) หา
ประสิทธิภาพ ผลปรากฏวามีคาประสิทธิภาพ เทากับ 88.14 / 87.13 สูงกวาเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไว 
และมีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.72

เพชรมาลัย  ธรรมทา (2544 : 48) ไดทําการวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  วิชา ส 102 ประเทศของเรา เร่ือง พัฒนาการและประวัติ
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ความเปนมาของชนชาติไทยระหวางการสอนโดยใชบทเรียนโปรแกรมประกอบภาพการตูนใน
ลักษณะบทเรียนเลมเล็กกับการสอนตามคูมือครู โดยมีขั้นตอนดังนี้ (1) สรางแผนการสอน 
(2) สรางบทเรียนโปรแกรมประกอบภาพการตูน (3) ทําการทดลอง และ (4) วิเคราะหขอมูล ผลการ
วิจัยปรากฏวาบทเรียนโปรแกรมประกอบภาพการตูนในลักษณะบทเรียนเลมเล็ก จํานวน 11 เลม ที่
ไดผานเกณฑการหาประสิทธิภาพ ไดคาประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด 85 / 85 และผลการเรียน
รูทางการเรียนของกลุมที่เรียนจากบทเรียนสูงกวากลุมที่เรียนโดยการสอนตามคูมือครูอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

สุมินทร  นารถเหนือ (2544 : บทคัดยอ) ไดทําการสรางและพัฒนาบทเรียนโปรแกรม
แบบเสนตรง ชนิดเติมคําและจําแนก เร่ืองการสรางบทเรียนโปรแกรมวิชาพระพุทธศาสนา เร่ือง 
พุทธประวัติ (การออกบวช การตรัสรู และการประกาศศาสนา) กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โดยมีขั้นตอนการสรางและพัฒนาดังนี้ (1) เขียนบทเรียน  (2) ทบทวนและ
แกไข  (3) ทดลองและปรับปรุง  และ (4) หาประสิทธิภาพ  ผลการวิจัยพบวา บทเรียนโปรแกรมมี 
ประสิทธิภาพ 92.42 / 90.71 และมีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.76 เปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่ตั้ง
ไว และจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน พบวา นักเรียนมีความสนใจและพึงพอใจใน 
บทเรียนที่สรางขึ้นโดยใชภาพการตูนประกอบและออกแบบหนาหนังสือบทเรียนใหมีรูปหนาจอ
โทรทัศน

ราตรี หาญอาษา (2545 : บทคัดยอ) ไดทําการสรางและพัฒนาบทเรียนโปรแกรมแบบ
เสนตรง ชนิดเติมคํา จําแนก และเลือกตอบ มีทั้งหมด 27 กรอบ 39 หนา กลุมวิชาสรางเสริม
ประสบการณชีวิต เร่ืองทองเมืองรอยเอ็ด สาเกตุนคร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 การ
ทดลองหาประสิทธิภาพของบทเรียนแบงออกเปน 3 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นการทดลองกลุมหนึ่งตอ
หนึ่ง ใชกลุมตัวอยาง 3 คน (2) ขั้นการทดลองกลุมเล็ก ใชกลุมตัวอยาง 9 คน และ (3) ขั้นการ
ทดลองกลุมภาคสนาม ใชกลุมตัวอยาง 30 คน จากการวิจัยพบวา บทเรียนมีประสิทธิภาพ 89.08 / 
88.33 และมีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.74 แสดงวาบทเรียนมีคาเปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว คือ 80 / 
80 และไมต่ํากวา 0.50 นอกจากนี้ จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน พบวานักเรียนมี
ความสนใจและพึงพอใจในบทเรียนที่สรางขึ้นโดยใชภาพการตูนประกอบ และมีการออกแบบจัด
วางภาพใหสะดุดตา นาอาน และสามารถนําไปใชประกอบการเรียนการสอนได

อาภาภรณ  อินเสมียน (2545 : 49 – 52) ไดทําการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปประกอบ
ภาพการตูน เร่ือง อริยสัจ 4 กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โดยมีขั้นตอน
การพัฒนาดังนี้  (1) ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักการและวิธีการสรางจากเอกสารและตํารา   
(2) ศึกษาหลักสูตร คูมือครู แบบเรียนและเนื้อหาจากหลักสูตร  (3) เลือกเนื้อหา และกําหนด 
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จุดประสงค  (4) ดําเนินการสรางบทเรียน  (5) นําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเพื่อแกไขและปรับปรุง  
(6) ทําการทดลอง 3 ขั้นตอน คือ  (1) ทดลองแบบหนึ่งตอหนึ่ง  (2) ทดลองกับกลุมเล็ก  (3) ทดลอง
กับกลุมตัวอยาง และ  (7) หาประสิทธิภาพ ผลการศึกษาคนควา ปรากฏวาบทเรียนสําเร็จรูป
ประกอบภาพการตูนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 87.66/89.40 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 85/85 และมีคาดัชนี
ประสิทธิผลเทากับ 0.71 แสดงวานักเรียนมีความกาวหนาหลังการเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป
ประกอบภาพการตูน รอยละ 71 และนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียน มีผลการเรียนรูทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนเห็นวาบทเรียนสําเร็จรูป
ประกอบภาพการตูนนี้มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด

งานวิจัยตางประเทศ
ดีน (Dean 1981, อางถึงใน ณฐพร บัวผัน 2545 : 23) ไดทําการวิจัยเพื่อศึกษาวา การ

เรียนจากตําราที่มีเครื่องชี้แนะ จะมีประสิทธิผลเทากับบทเรียนโปรแกรมหรือไม โดยแบงกลุม
ตัวอยางออกเปน 3 กลุม เทาๆ กัน เรียนจากตําราเรียนที่มีเครื่องชี้แนะ เรียนจากบทเรียนโปรแกรม
ปกติและบรรยายปกติ ผลการวิจัยปรากฏวา กลุมที่เรียนจากบทเรียนที่มีเครื่องชี้แนะและบทเรียน
โปรแกรม มีคะแนนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติแตกลุมที่เรียนจากบทเรียนโปรแกรม มี
คะแนนสูงกวากลุมที่เรียนจากตําราเรียนที่มีเครื่องชี้แนะใหเพียงเล็กนอย ทั้งตําราเรียนที่มีเครื่อง
ช้ีแนะและบทเรียนโปรแกรม ตางก็ใหประสิทธิภาพในการเรียนสูงกวาการบรรยายปกติ

โกลดริก (Goldrick 1988, อางถึงใน สุธีรา  สมานุหัตถ 2544 : 36) ไดทําการวิจัยเร่ือง 
ประสิทธิภาพของบทเรียนโปรแกรมในการสอนหลักการควบคุมการติดเชื้อสําหรับพยาบาลประจํา
การ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อหาประสิทธิภาพ ของบทเรียนโปรแกรมที่เรียนดวยตนเอง
ในบทเรียนเร่ืองหลักการควบคุมการติดเชื้อ ผลการศึกษาพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติของคะแนนเฉลี่ยของแบบวัดความรูพื้นฐานกับแบบวัดผลการเรียนรูทางการเรียน แสดงวา
บทเรียนโปรแกรมนี้มีประสิทธิภาพ

ลาเวรธี (Laverty 1989 : 412) ไดทําการวิจัยเร่ืองการออกแบบการสอนทักษะความ
ชํานาญ โดยเปรียบเทียบการสอนสองแบบ กลุมตัวอยางที่ใชคือพยาบาลดูแลผูปวยระยะวิกฤตที่เขา
ทํางานใหม โดยแบงการสอนเปนแบบปกติในชั้นเรียน และศึกษาดวยตนเองโดยใชบทเรียน
โปรแกรม ผลการวิจัยพบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ระหวางกลุมที่
ศึกษา แสดงวาใชบทเรียนสําเร็จรูปแทนการสอนแบบปกติได

อัลฮาททิ (Alharthi 1991, อางถึงใน สุธีรา สมานุหัตถ 2544 : 35) ไดทําการวิจัยเร่ือง 
ผลของบทเรียนโปรแกรมในการสอนภูมิศาสตรกับเด็กระดับกลางในประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยมี
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วัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลของบทเรียนโปรแกรมกับการสอนในรูปแบบเดิมสําหรับวิชา
ภูมิศาสตร โดยศึกษากับนักเรียน 500 คน แบงเปน 5 กลุมทดลอง คือ (1) เรียนดวยบทเรียน
โปรแกรมโดยอิสระดวยตนเอง (2) เรียนดวยบทเรียนโปรแกรมโดยมีอาจารยเปนผูควบคุม (3) เรียน
ดวยบทเรียนโปรแกรมแลวตามดวยวิธีการสอนเดิม (4) เรียนตามวิธีการเดิมแลวจึงเรียนดวย
บทเรียนโปรแกรม และ (5) เรียนดวยวิธีการเดิมเพียงอยางเดียว ผลการวิจัยพบวานักเรียนกลุม
ทดลองที่ 1-4 มีคะแนนผลการเรียนรูทางการเรียนสูงกวากลุมทดลองที่ 5 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
กลุมทดลองที่ 3 มีคะแนนผลการเรียนรูทางการเรียนสูงกวากลุมทดลองที่ 1 การวิจัยครั้งนี้สรุปไดวา
การใชบทเรียนโปรแกรม ชวยทําใหผลการเรียนรูในการเรียนดีขึ้นในวิชาภูมิศาสตร และนักเรียนที่
เรียนดวยบทเรียนโปรแกรมมีความรูสึกทางบวกกับบทเรียนโปรแกรม

จากงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ จะพบวาบทเรียนสําเร็จรูป
หรือบทเรียนโปรแกรมนี้มีบทบาทสําคัญในการแกปญหา และเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการ
สอน ซ่ึงจากผลวิจัยการเรียนโดยการใชบทเรียนสําเร็จรูป จะใหผลการเรียนรูในการเรียนสูงกวาการ
เรียนแบบปกติในทุกระดับชั้น และชวยลดภาระการทํางานของผูสอนอีกดวย

สรุป

บทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง พระไตรปฎก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ชวงชั้นที่ 4 
(ม.4 – ม.6) วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส 42102 หมายถึง ส่ือการเรียนการ
สอนที่ครูผูสอนเปนผูสรางขึ้นเพื่อใหผูเรียนศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง โดยครูเปนผูให
คําแนะนําชวยเหลือ และมีการนําหลักการทางจิตวิทยามาใชประกอบในการเรียน เพื่อสงเสริมให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตามจุดประสงคที่ตั้งไว 
บางทานเรียกบทเรียนสําเร็จรูปวา บทเรียนโปรแกรม หรือบทเรียนสําหรับเรียนดวยตนเอง สําหรับ
การวิจัยครั้งนี้ใชคําวา บทเรียนสําเร็จรูปแบบเสนตรง

งานวิจัยครั้งนี้กําหนดขั้นตอนการสรางโดยยึดแนวการสรางบทเรียนสําเร็จรูปของ  
จีรารัตน  ชิรเวทย และเพ็ญศรี  สรอยเพชร เมื่อผลิตบทเรียนสําเร็จรูปเรียบรอยแลว ตองนําไป
ทดลองหาประสิทธิภาพ ตามขั้นตอนดังนี้ (1) การทดลองแบบรายบุคคล คือ นําบทเรียนสําเร็จรูป
ไปทดลองใชกับนักเรียน 1 – 3 คน โดยใชเด็กที่มีระดับสติปญญาสูง ปานกลาง และต่ํา  (2) การ
ทดลองแบบกลุมเล็ก คือ นําบทเรียนสําเร็จรูปไปทดลองใชกับนักเรียน 6 – 10 คน และ  (3) การ
ทดลองภาคสนาม คือ นําบทเรียนสําเร็จรูปไปทดลองใชกับนักเรียน 30 – 100 คน การวิจัยครั้งนี้  
ผูวิจัยไดใชเกณฑการยอมรับประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูปไว คือ 80/80
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จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับบทเรียนสําเร็จรูป ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 
พอสรุปไดวาการจัดการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปนั้น เปนการสงเสริมใหนักเรียนได
ศึกษาคนควาดวยตนเอง ไมตองรอกันและไมถวงเวลากัน ทําใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ไม
เบื่อหนาย และสามารถสงผลใหผลการเรียนรูในการเรียนเพิ่มขึ้นไดในที่สุด
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บทท่ี 3
วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยในหัวขอ การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป เร่ืองพระไตรปฎก สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 เปนลักษณะของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R & D) โดยมี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ชวงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6) โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา อําเภอกําแพงแสน
จังหวัดนครปฐม เปนหนวยวิเคราะห (Unit of Analysis) ซ่ึงมีรายละเอียดและขั้นตอนของการ
ดําเนินการวิจัยรวมทั้งส้ินจํานวนสี่ขั้นตอนดังตอไปนี้ คือ ขั้นตอนที่หนึ่ง : การวิจัย (Research) เปน
การศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป ขั้นตอนที่สอง
: การพัฒนา (Development) เปนการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป ขั้นตอนที่
สาม : การวิจัย (Research) เปนการทดลองใชบทเรียนสําเร็จรูปที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นมา และขั้นตอนที่
ส่ี : การพัฒนา (Development) ซ่ึงเปนขั้นตอนสุดทายของการวิจัยในครั้งนี้ เปนการประเมินผลและ
ปรับปรุงแกไขบทเรียนสําเร็จรูปที่สรางขึ้นซึ่งวิธีวิจัยทั้งสี่ขั้นตอนมีรายละเอียดในการดําเนินการ
ดังตอไปนี้

ขั้นตอนของการวิจัย

ผูวิจัยขอนําเสนอขั้นตอนของการวิจัยทั้งสี่ขั้นตอนตามลําดับของการดําเนินการ โดย
แบงรายละเอียดออกเปนรายขอดังตอไปนี้ คือ
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป

วัตถุประสงค เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป
วิธีดําเนินการ
1. วิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หลักสูตรสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานของโรงเรียนกําแพงแสนวิทยา พุทธศักราช 2546 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม (สาระพระพุทธศาสนา) ชวงชั้นที่ 4 (ม.4 –
ม.6) เพื่อศึกษาสาระการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวังและจุดประสงคการเรียนรูในระดับชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 5 ซ่ึงส่ิงเหลานี้ใชในการนํามาสรางเปนบทเรียนสําเร็จรูป

2. สังเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของกับบทเรียนสําเร็จรูปเพื่อนํามาใชในการพัฒนา
บทเรียน
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3. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของกับสาระพระพุทธศาสนาและการพัฒนา
บทเรียนสําเร็จรูป เพื่อนํามาใชในการวิจัยคร้ังนี้

4. ศึกษาความตองการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 เพื่อใหทราบความตองการที่
แทจริงของผูเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน โดยใชบทเรียนสําเร็จรูปและเพื่อเปนการตอบ
สนองความสนใจ ใฝรู ในทางดานสาระพระพุทธศาสนาของผูเรียนเชนกัน โดยใชแบบสอบถาม
ความตองการกอนการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนกําแพง
แสนวิทยา อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม จํานวน 30 คน ในการดําเนินการขั้นนี้ ผูวิจัยไดนํา
แบบสอบถามไปทําการสอบถามกับนักเรียนดวยตนเอง

5. ศึกษาความตองการและความคิดเห็นของครูผูสอนสาระพระพุทธศาสนา เพื่อให
ทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการบทเรียนสําเร็จรูปในการนําไปใชพัฒนาผลการเรียนรูทาง
การเรียนของนักเรียน โดยใชแบบสอบถามความตองการและความคิดเห็นกอนการพัฒนาบทเรียน
สําเร็จรูปกับครูผูสอนสาระพระพุทธศาสนา  โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา อําเภอกําแพงแสน จังหวัด
นครปฐม จํานวน 10 ทาน ในการดําเนินการขั้นนี้ ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปทําการสอบถามกับ
ครูผูสอนสาระพระพุทธศาสนาดวยตนเอง

6. ศึกษาความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญเพื่อใหทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการ
พัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปในการนําไปใชในกระบวนการเรียนการสอนสาระพระพุทธศาสนา เร่ือง
พระไตรปฎก ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ชวงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6) จากผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน โดยใช
แบบสัมภาษณกอนการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป ในการดําเนินการขั้นนี้ ผูวิจัยไดนําแบบสัมภาษณ
ไปทําการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดวยตนเอง

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย สําหรับศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป มี
ดังนี้

1. แบบสอบถามความตองการของนักเรียนกอนการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปจํานวน 1
ฉบับ

ลักษณะของแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังนี้ คือ
ตอนที่ 1 สอบถามดานสถานภาพและขอมูลทั่วไปของนักเรียนเกี่ยวกับเพศ อายุ

และการใหความรวมมือกับทางโรงเรียนในการเขารวมกับกิจกรรมทางศาสนาพุทธของโรงเรียน
จํานวน 3 ขอดวยกัน
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ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นในการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปตาม
ความคิดเห็นของนักเรียน โดยมีคําถามจํานวน 3 ขอ ไดแก (1) ดานพฤติกรรมทางการเรียนดวย
บทเรียน (2) ดานลักษณะของบทเรียน และ (3) ดานเวลาที่ใชในการเรียนดวยบทเรียน

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม เปนคําถามปลายเปดแบบพรรณนาความ (Open
Ended Form) จํานวน 1 ขอ

ขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม มีรายละเอียด ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป
ขั้นตอนที่ 2 นําขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 มาสรางเปนแบบสอบถามโดยกําหนด

เปนประเด็นคําถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ขั้นตอนที่ 3 นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธจํานวน 

3 ทาน และผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคทางภาษา ดานสาระพระพุทธศาสนา ดานการวัดและประเมินผล 
ดานการสอนสังคมศึกษา และดานบทเรียนสําเร็จรูปจํานวน 5 ทาน ตรวจสอบเพื่อหาความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) และนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective 
Congruence : IOC) ไดคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามความตองการเทากับ 0.98 แลวจึง
นําแบบสอบถามที่ตรวจสอบแลวมาปรับปรุงแกไขทางดานภาษาใหอานงายขึ้นและเพื่อใหเหมาะ
สมกับวัยของผูตอบแบบสอบถาม

ขั้นตอนที่ 4 นําแบบสอบถามความตองการไปเก็บขอมูลกับนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 5 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซ่ึงกําลังศึกษาอยูในภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547

จากขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความตองการของนักเรียนนี้ สามารถสรุปไดดัง
แผนภูมิที่ 12 ที่ไดแสดงไวในหนาถัดไป
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แผนภูมิที่ 12 แสดงขั้นตอนในการสรางแบบสอบถาม

การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงผูอํานวยการสถาน

ศึกษา โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพื่อขอความอนุเคราะหใน
การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามความตองการในการเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูปจาก
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ชวงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6) โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา อําเภอกําแพงแสน
จังหวัดนครปฐม จาํนวน 30 คน

2. ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซ่ึงไมใชเปน
กลุมตัวอยางและกําลังเรียนอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547 จํานวน 30 คน โดยผูวิจัยไดเปน
ผูสอบถามและเก็บขอมูลดวยตนเอง

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

สรางแบบสอบถาม

นําแบบสอบถามไปใหผูควบคุมวิทยานิพนธจํานวน 3 ทาน
และผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทานตรวจสอบเพื่อหาความเที่ยง
ตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และหาคา IOC แลวนํา
มาปรับปรุงแกไขขอคําถาม

นําแบบสอบถามความตองการไปเก็บ
ขอมูลกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
จํานวน 30 คน
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การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม
นําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามความตองการในการเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูปมา

วิเคราะหขอมูลโดยการใชคารอยละ (%) และวิเคราะหความคิดเห็นโดยการวิเคราะหเนื้อหา 
(Content Analysis) แลวนําเสนอในรูปแบบตารางและพรรณนาความ

2. แบบสอบถามความตองการและความคิดเห็นของครูผูสอนสาระพระพุทธศาสนา 
กอนการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปจํานวน 1 ฉบับ

ลักษณะของแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังตอไปนี้ คือ
ตอนที่ 1 สอบถามดานสถานภาพและขอมูลทั่วไปของครูผูสอนเกี่ยวกับเพศ 

อายุ ตําแหนง สาขาทางการศึกษา และประสบการณทางการทํางาน จํานวน 5 ขอ
ตอนที่ 2 สอบถามความตองการและความคิดเห็นในการพัฒนาบทเรียนสําเร็จ

รูป ตามความเปนจริงของครูผูสอน โดยมีคําถามจํานวน 6 ขอ ไดแก (1) ดานความตองการใหนํามา
ใชในการเรียนการสอน (2) ดานประโยชนของบทเรียน (3) ดานความรูในการสรางบทเรียน (4) 
ดานการสงเสริมในการพัฒนาบทเรียน (5) ดานรูปแบบของบทเรียน และ (6) ดานรายละเอียดของ
บทเรียน

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม เปนคําถามปลายเปดแบบพรรณนาความ (Open
Ended Form) จํานวน 1 ขอ

ขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม มีรายละเอียด ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป
ขั้นตอนที่ 2 นําขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 มาสรางเปนแบบสอบถามโดยกําหนด

เปนประเด็นคําถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ขั้นตอนที่ 3 นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 

จํานวน 3 ทาน และผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบเพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content
Validity) และนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ไดคา
ดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามความตองการเทากับ 0.97 แลวนําไปปรับปรุงแกไข คือ
ปรับปรุงขอคําถามบางขอใหไดใจความสมบูรณยิ่งขึ้น

ขั้นตอนที่ 4 นําแบบสอบถามความตองการและความคิดเห็นไปเก็บขอมูลกับครู
ผูสอนสาระพระพุทธศาสนา โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
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จากขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความตองการและความคิดเห็นของครูผูสอนนี้ 
สามารถสรุปถึงขั้นตอนของการดําเนินการไดเชนเดียวกันกับแผนภูมิที่ 13 ซ่ึงไดแสดงไวแลวใน
หนาที่ผานมา

การเก็บรวบรวมขอมูล จากแบบสอบถามความตองการและความคิดเห็นของครู
ผูสอนสาระพระพุทธศาสนา ผูวิจัยไดดําเนินการ ดังนี้

1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงผูอํานวยการสถาน
ศึกษา โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพื่อขอความอนุเคราะหใน
การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามความตองการและความคิดเห็นของครูผูสอนสาระพระ
พุทธศาสนาจํานวน 10 ทาน ของโรงเรียนแหงนี้

2. ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการเปนผูสอบถามและเก็บขอมูลดวย
ตนเองกับครูผูสอนสาระพระพุทธศาสนา จํานวน 10 ทานเหลานี้

การวิเคราะหขอมูล จากแบบสอบถามความตองการและความคิดเห็นของครูผูสอน
สาระพระพุทธศาสนา ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ครูตองการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปนี้มาวิเคราะหโดยการ
ใชคารอยละ (%) และวิเคราะหความคิดเห็นโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) แลวนํา
เสนอในรูปแบบตารางและพรรณนาความ

3. แบบสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ กอนการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป 
จํานวน 1 ฉบับ

ลักษณะของแบบสัมภาษณ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ คือ
ตอนที่ 1 สัมภาษณเกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับ

เพศ อายุ ตําแหนง ประสบการณการทํางานจํานวน 4 ขอ
 ตอนที่ 2 สัมภาษณขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป ตาม
ความคิดเห็นที่เปนจริงของผูเชี่ยวชาญ โดยมีคําถามจํานวน 3 ขอ ไดแก (1) ดานความสําคัญของ
บทเรียน (2) ดานการสรางบทเรียนใหเหมาะสมตอการเรียนการสอน และ (3) ดานรูปแบบของ
บทเรียน

ตอนที่ 3 สัมภาษณเกี่ยวกับความคิดเห็นและใหนําเสนอขอคิดเห็นเพิ่มเติมถึง
การพัฒนาบทเรียน เร่ือง พระไตรปฎก ช้ันมัธยมศึกษาปที ่5 ชวงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6) จํานวน 1 ขอ

ขั้นตอนการสรางแบบสัมภาษณ มีรายละเอียด ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีตางๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียน

สําเร็จรูป
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ขั้นตอนที่ 2 นําขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 มาสรางเปนแบบสัมภาษณชนิดมี
โครงสราง (Structure Interview)

ขั้นตอนที่ 3 นําแบบสัมภาษณที่สรางขึ้นไปใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 
จํานวน 3 ทาน และผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน ตรวจสอบเพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) และนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ไดคา
ดัชนีความสอดคลองของแบบสัมภาษณความคิดเห็นเทากับ 1.00 แลวนําไปปรับปรุงแกไข คือ 
ปรับปรุงเรื่องความชัดเจนของประเด็นคําสัมภาษณ ความเหมาะสมของเรื่องที่จะใชในการ
สัมภาษณ

ขั้นตอนที่ 4 นําแบบสัมภาษณความคิดเห็นไปเก็บขอมูลกับผูเชี่ยวชาญจํานวน 5
ทาน คือ ดานเทคนิคทางการใชภาษา ดานสาระพระพุทธศาสนา ดานการวัดและประเมินผลดาน
การสอนสังคมศึกษา และดานบทเรียนสําเร็จรูป

จากขั้นตอนการสรางแบบสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ สามารถสรุปได
ดังแผนภูมิที่ 13 ที่ไดแสดงไวดังนี้

แผนภูมิที่ 13 แสดงขั้นตอนในการสรางแบบสัมภาษณ

ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ

นําแบบสัมภาษณไปใหผูควบคุมวิทยานิพนธจํานวน 3
ทาน และผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน ตรวจสอบเพื่อหา
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และหาคา
IOC แลวนํามาปรับปรุงแกไขประเด็นคําสัมภาษณ

นําแบบสัมภาษณความคิดเห็นไปเก็บ
ขอมูลกับผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน

สรางแบบสัมภาษณ
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การเก็บรวมรวมขอมูลจากแบบสัมภาษณ
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5

ทาน เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวมรวมขอมูล
2. ผูวิจัยกําหนดวัน เวลา และสถานที่ที่จะสัมภาษณพรอมทั้งจัดสงประเด็นในการ

สัมภาษณใหทราบลวงหนา
3. ผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณ โดยการแนะนําตัวและขออนุญาตผูใหสัมภาษณทํา

การบันทึกเสียง บันทึกภาพและบอกถึงวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูล พรอมทั้งสัมภาษณ
ตามแบบสัมภาษณที่ไดสรางขึ้นเรียบรอยแลว กลาวขอบคุณและขออนุญาตลากลับ

4. จัดเตรียมขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ เพื่อใชในการวิเคราะหขอมูลตอไป
การวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณ
นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง พระไตร

ปฎก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มาวิเคราะหขอมูลโดยการใชคารอยละ (%) และวิเคราะห
ความคิดเห็นโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) แลวนําเสนอในรูปแบบตารางและ
พรรณนาความ

จากที่ไดกลาวมาขางตนผูวิจัยขอสรุปวิธีดําเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 ไวดังตาราง
ที่ 2 หนาถัดไป

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนสําเร็จรูป
วัตถุประสงค เพื่อดําเนินการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง

พระไตรปฎก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
วิธีดําเนินการ
1. นําขอมูลที่ไดจากการสังเคราะหในขั้นตอนที่ 1 มาเปนแนวทางในการพัฒนา

บทเรียนฉบับราง
2. ดําเนินการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง พระไตรปฎก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยม

ศึกษาปที่ 5 ฉบับราง
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ตารางที่ 2  แสดงการสรุปวิธีดําเนินการวิจัย ขั้นตอนที่ 1 : การศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนา
บทเรียนสําเร็จรูป

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เคร่ืองมือ /
การวิเคราะหขอมูล

เพื่อวิเคราะห
หลักสูตร

วิเคราะห หลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช
2544

หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนกําแพงแสน
วิทยา พุทธศักราช 2546

หลักสูตร
วิเคราะหเนื้อหา

(Content Analysis) แลว
นําเสนอแบบพรรณนา
ความ

เพื่อสังเคราะหงาน
วิจัยที่เกี่ยวของกับ
บทเรียน

สังเคราะห งานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
บทเรียน

งานวิจัย
วิเคราะหเนื้อหา

(Content Analysis) แลว
นําเสนอแบบพรรณนา
ความ

เพื่อศึกษาแนวคิด
ทฤษฎี งานวิจัยที่
เกี่ยวของกับสาระ
พระพุทธศาสนาและ
การพัฒนาบทเรียน

ศึกษา
สัมภาษณ

สาระเรื่องพระไตร
ปฎก

ผูเชี่ยวชาญดานบท
เรียนสําเร็จรูปจํานวน 1
ทาน

ส่ือส่ิงพิมพเกี่ยวกับ
พระไตรปฎก

แบบสัมภาษณ
คาสถิติที่ใชเปนคา

รอยละ (%)
การวิเคราะหเนื้อหา

(Content Analysis)
เพื่อศึกษาความ

ตองการพื้นฐาน
เกี่ยวกับการพัฒนา
บทเรียน

สอบถาม นักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 5 โรงเรียน
กําแพงแสนวิทยา จํานวน
30 คน

แบบสอบถาม
สถิติที่ใชเปนคา

รอยละ (%)
การวิเคราะหเนื้อหา

(Content Analysis)
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ตารางที่ 2  (ตอ)

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เคร่ืองมือ /
การวิเคราะหขอมูล

เพื่อศึกษาความ
ตองการพื้นฐานและ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การพัฒนาบทเรียน

สอบถาม ครูผูสอนสาระพระ
พุทธศาสนาจํานวน 10
ทาน

แบบสอบถาม
คาสถิติที่ใชเปนคา

รอยละ (%)
การวิเคราะหเนื้อหา

(Content Analysis)
เพื่อศึกษาความ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การพัฒนาบทเรียน

สัมภาษณ ผูเชี่ยวชาญดานภาษา
สาระ การวัดประเมินผล
การสอนสังคมศึกษาและ
บทเรียน จํานวน 5 ทาน

แบบสัมภาษณ
คาสถิติที่ใชเปนคา

รอยละ (%)
การวิเคราะหเนื้อหา

(Content Analysis)

บทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง พระไตรปฎก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ฉบับ
ราง มีองคประกอบดังตอไปนี้  คือ (1) คํานํา (2) วัตถุประสงค (3) คูมือครู ซ่ึงประกอบดวย (3.1) 
สาระการเรียนรู เร่ือง พระไตรปฎก (3.2) แผนภูมิแสดงขั้นตอนการใชบทเรียน (3.3) คําแนะนํา
สําหรับครู (3.4) คําชี้แจงเวลาเรียน  (4) คูมือนักเรียน ซ่ึงประกอบดวย (4.1) คํานํา (4.2) คําแนะนํา
สําหรับนักเรียน (4.3) หนวยการเรียนรู เร่ือง ความเปนมาของการสังคายนาพระไตรปฎก (4.4) 
หนวยการเรียนรู เร่ือง การทําสังคายนาพระไตรปฎก (4.5) หนวยการเรียนรู เร่ือง การเผยแผ
พระไตรปฎก และ (4.6) หนวยการเรียนรู เร่ือง เร่ืองนารูจากพระไตรปฎก คือ คนครองเรือนที่ราย
และดี 10 ประการ

3. นําบทเรียนสําเร็จรูปฉบับรางที่สรางขึ้นนําเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
เพื่อขอคําแนะนําในสวนที่บกพรองและนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมยิ่งขึ้น

4. นําบทเรียนที่ไดรับการแกไขแลวมาประเมินโครงรางของบทเรียนสําเร็จรูป จาก
อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ จํานวน 3 ทานและผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน คือ ดานเทคนิคทางการ
ใชภาษาดานสาระการเรียนรู เร่ือง พระไตรปฎก ดานการวัดและประเมินผลดานการสอนสังคม
ศึกษา และดานบทเรียนสําเร็จรูป เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดย
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พิจารณาความสอดคลองของบทเรียนในดานตาง ๆ โดยใชคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item
Objective Congruence : IOC) ไดคา IOC ของบทเรียนเทากับ 1.00

5. นําบทเรียนที่ไดรับการตรวจสอบจากอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ 
ไปปรับปรุงแกไขกอนนําไปหาคาประสิทธิภาพ

6. นําไปหาคาประสิทธิภาพ (E1 / E2) การหาประสิทธิภาพของบทเรียนไดใชวิธีการนํา
ไปทดลองกับนักเรียน โดยไดนําไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ชวงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6)
โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซ่ึงมีการดําเนินการตามขั้นตอนดัง
ตอไปนี้ คือ

6.1 วิธีการทดลองเปนรายบุคคล (Individual Tryout หรือ 1 : 1) คือ การนําบทเรียน
ไปทดลองใชกับนักเรียนที่มีระดับผลการเรียนทางการเรียนสาระพระพุทธศาสนาที่แตกตางกัน คือ
เกงจํานวน 1 คน ปานกลางจํานวน 1 คน และออนจํานวน 1 คน รวมจํานวน 3 คน เลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) โดยทดลองกับนักเรียนระดับออน กลาง และเกง ตามลําดับ เพื่อดูความ
เหมาะสมของสาระการเรียนรู ความยากงายของภาษา แลวนําผลที่ไดมาคํานวณหาคาประสิทธิภาพ
(E1 / E2) โดยใหไดคาประสิทธิภาพตามเกณฑที่ตั้งไว คือ 60/60 นําบทเรียนมาปรับปรุงแกไขดาน
สาระและภาษาที่ใชใหมีความเหมาะสมดียิ่งขึ้น

6.2 วิธีการทดลองแบบกลุมเล็ก (Small Group Tryout หรือ 1 : 10) คือ การนํา
บทเรียนที่ไดรับการแกไขแลวไปทดลองใชกับนักเรียนที่มีระดับผลการเรียนทางการเรียนสาระ
พระพุทธศาสนาที่แตกตางกัน คือ เกงจํานวน 3 คน ปานกลางจํานวน 3 คน และออนจํานวน 3 คน 
รวมทั้งหมดจํานวน 9 คน โดยใชวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เชนเดียวกัน เพื่อดู
ความเหมาะสมของสาระการเรียนรู ความยากงายของภาษา แลวนําผลที่ไดมาคํานวณหาคา
ประสิทธิภาพ (E1 / E2) โดยกําหนดเกณฑไว 70/70 นําบทเรียนมาปรับปรุงแกไขใหดีขึ้นมีความ
เหมาะสมและนาสนใจ กอนที่จะนําไปใชกับกลุมตัวอยางภาคสนาม (Field Tryout) ที่ไดตั้งเกณฑ
ของคาประสิทธิภาพไวที่ 80/80

กระบวนการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู
การสรางแผนการจัดการเรียนรูเพื่อใชในการสอน เร่ือง พระไตรปฎก โดยใชบทเรียน

สําเร็จรูป ผูวิจัยไดดําเนินการจัดทําตามขั้นตอนดังตอไปนี้ คือ
1. ศึกษาและวิเคราะหหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

สาระพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
และหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2546 ชวงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6)
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2. ศึกษาวิธีการสอนสาระพระพุทธศาสนา โดยใชบทเรียนสําเร็จรูป
3. ศึกษาผลการเรียนรูที่คาดหวัง มาตรฐานการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น เพื่อ

เปนแนวทางในการกําหนดการจัดกระบวนการเรียนการสอน กําหนดเวลารายชั่วโมง ทั้งนี้เพื่อ
ความเหมาะสมและใหสอดคลองสัมพันธกับหลักสูตร

4. กําหนดสาระการเรียนรูเพื่อนํามาสรางเปนแผนการจัดการเรียนรู โดยแบงสาระ
เร่ืองพระไตรปฎก ออกเปน 4 หนวยการเรียนรู ดังนี้ คือ ความเปนมาของการสังคายนาพระไตร
ปฎก การทําสังคายนาพระไตรปฎก การเผยแผพระไตรปฎก และเรื่องนารูจากพระไตรปฎก คือ คน
ครองเรือนที่รายและดี 10 ประการ

5. จัดทําแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 4 แผน โดยแตละแผนไดประกอบไปดวย
องคประกอบเหลานี้ คือ (5.1) สาระและมาตรฐานการเรียนรู (5.2) สาระสําคัญ (5.3) ผลการเรียนรูที่
คาดหวัง (5.4) จุดประสงคการเรียนรู (5.5) สาระการเรียนรู (5.6) ความสัมพันธกับสาระการเรียนรู
อ่ืน (การบูรณาการ) (5.7) กระบวนการจัดการเรียนรู (5.8) ส่ือการเรียนรู (5.9) กระบวนการวัดและ
ประเมินผล และ (5.10) งานที่มอบหมายใหนักเรียนทํา

6. ประเมินแผนการจัดการเรียนรูที่ไดจัดทําขึ้น โดยการนําไปใหอาจารยผูควบคุม
วิทยานิพนธจํานวน 3 ทาน และผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) และความสอดคลอง ซ่ึงประกอบดวย

6.1 ผูเช่ียวชาญดานรูปแบบแผนการจัดการเรียนรู ทําการตรวจสอบเกี่ยวกับความ
สอดคลองของรูปแบบแผนการจัดการเรียนรูที่จัดทําขึ้น

6.2 ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคทางการใชภาษา ตรวจสอบความถูกตองของการใช
สํานวนภาษาในแผน

6.3 ผูเช่ียวชาญดานสาระการเรียนรู ตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาสาระเรื่อง
พระไตรปฎก ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ในแผน

6.4 ผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล ตรวจสอบความเหมาะสมของวิธีการวัด
และประเมินผล ที่ไดนํามาใชในแผน

6.5 ผูเชี่ยวชาญดานบทเรียนสําเร็จรูป ตรวจสอบกระบวนการเรียนการสอนที่ไดนํา
บทเรียนสําเร็จรูปมาใชเปนสื่อ

เคร่ืองมือท่ีใชตรวจสอบ ไดแก แบบประเมินความสอดคลอง
การวิเคราะหขอมูล  ทําการวิเคราะหขอมูลโดยไดคาดัชนีความสอดคลอง (Index of

Item Objective Congruence : IOC) เทากับ 0.86 แลวนําไปปรับปรุงแกไข ซ่ึงผลของการปรับปรุง
แกไขมีดังนี้ คือ (1) ปรับปรุงการใชภาษาใหมคีวามเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น เชน การใชธรรมะ
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ปรับเปน การนําธรรม (2) ปรับปรุงการจัดกระบวนการเรียนการสอนของทุกแผนใหมีความถูกตอง
ของขั้นตอนการนําบทเรียนไปใชกับนักเรียน และ (3) ปรับปรุงความเหมาะสมและถูกตองของ
สาระที่นํามาใชและมีความมากนอยลงตัวกับเวลาที่สอน จากนั้นจึงนําไปใชในการทดลองกับ
นักเรียน ผูวิจัยขอสรุปขั้นตอนของการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูตามแผนภูมิที่ 14 ดังนี้

แผนภูมิที่ 14 แสดงกระบวนการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู

จากที่ไดกลาวมาแลวในขางตน ผูวิจัยขอสรุปวิธีการดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนที่ 2 ไว
ดังตารางที่ 3 ดังนี้

ศึกษาหลักสูตร

ศึกษาวิธีการสอน

วิเคราะหหลักสูตร

จัดทําแผนการจัดการเรียนรูจํานวน 4 แผน

ประเมินและปรับปรุงแกไข

นําไปทดลองใชในการวิจัย
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ตารางที่ 3  แสดงการสรุปวิธีดําเนินการวิจัย ขั้นตอนที่ 2 : การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของ
บทเรียนสําเร็จรูป

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เคร่ืองมือ /
การวิเคราะหขอมูล

เพื่อพัฒนา
บทเรียนสําเร็จรูป
ฉบับราง

พัฒนาบทเรียน
สําเร็จรูปเรื่องพระไตร
ปฎก ซ่ึงประกอบดวย
1. คํานํา
2. วัตถุประสงค
3. คูมือครู
4. คูมือนักเรียน

บทเรียนสําเร็จรูป
ฉบับราง

บทเรียนสําเร็จรูป
เร่ือง พระไตรปฎก
สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 5

เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพของบทเรียน
สําเร็จรูปฉบับราง

ประเมินบทเรียน
ฉบับรางและปรับปรุง
แกไข

อาจารยผูควบคุม
วิทยานิพนธจํานวน
3 ทาน

ผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 5 ทาน

แบบประเมิน
โครงรางบทเรียน

วิเคราะหเนื้อหา
(Content Analysis)

หาคาดัชนีความ
สอดคลอง (IOC)

นําเสนอแบบ
พรรณนาความ

เพื่อหา
ประสิทธิภาพของ
บทเรียนสําเร็จรูป
ฉบับราง

หาประสิทธิภาพบท
เรียนฉบับราง
    - แบบรายบุคคล
(Individual Tryout)
และปรับปรุงแกไข

นักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 5 โรงเรียน
กําแพงแสนวิทยา ที่
ไมใชกลุมตัวอยาง ที่
มีระดับผลการเรียนรู
เกง ปานกลาง ออน
อยางละ 1 คน รวม
จํานวน 3 คน

บทเรียนฉบับราง
คารอยละของ

คะแนนเฉลี่ยของคา
(E1 / E2) ใชเกณฑ
60/60
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ตารางที่ 3  (ตอ)

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เคร่ืองมือ /
การวิเคราะหขอมูล

แบบกลุมเล็ก
(Small Group Tryout)
และปรับปรุงแกไข

นักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 5 โรงเรียน
กําแพงแสนวิทยา ที่
ไมใชกลุมตัวอยาง ที่
มีระดับผลการเรียนรู
เกง ปานกลาง ออน
อยางละ 3 คน รวม
จํานวน 9 คน

บทเรียนฉบับราง
คารอยละของ

คะแนนเฉลี่ยของคา
(E1 / E2) ใชเกณฑ
70/70

เพื่อพัฒนา
บทเรียนสําเร็จรูป
กอนนําไปทดลองใช
จริง

ปรับปรุงแกไข
บทเรียนสําเร็จรูป

อาจารยผูควบคุม
วิทยานิพนธ จํานวน
3 ทาน

ผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 5 ทาน

บทเรียนสําเร็จรูป
วิเคราะหเนื้อหา

(Content Analysis)

เพื่อจัดทําแผน
การจัดการเรียนรู

ศึกษาหลักสูตร
ศึกษาวิธีการสอน
วิเคราะหหลักสูตร
จัดทํา
ประเมินและปรับ

ปรุงแกไข

อาจารยผูควบคุม
วิทยานิพนธจํานวน
3 ทาน

ผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 5 ทาน

แบบประเมินความ
สอดคลอง

ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใชบทเรียนสําเร็จรูป
วัตถุประสงค เพื่อทดลองใชบทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง พระไตรปฎก กับนักเรียนระดับ

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ชวงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6)
การทดลองใชบทเรียนสําเร็จรูป มีองคประกอบในการทดลอง ดังตอไปนี้ คือ
ประชากร ไดแก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ชวงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6) ของ

โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2
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ปการศึกษา 2547 จํานวน 5 หองเรียน รวม 175 คน โดยทั้ง 5 หองเรียน นักเรียนจะมีลักษณะของ
ความสนใจและมีผลการเรียนรูทางการเรียนที่เฉล่ียใกลเคียงกัน เนื่องจากโรงเรียนไดทําการคัดเลือก
นักเรียนที่มีผลการเรียนเกง ปานกลาง และออน อยูปะปนคละเคลากันในจํานวนที่เทาๆ กันของ
ทุกหองเรียน

กลุมตัวอยาง  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/4
โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซ่ึงกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2
ของปการศึกษา 2547 จํานวน 30 คน ไดมาโดยวิธีการสุมแบบอยางงาย (Simple Random Sampling)
คือ การจับสลากมาจํานวน 1 หองเรียน จากหองเรียนทั้งหมดจํานวน 5 หองเรียน

ระยะเวลา ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองใชบทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง พระไตรปฎก กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยการจัดกระบวนการเรียนการสอนดวยตนเองตามแผนการจัดการ
เรียนรูที่กําหนดไว เวลาที่กําหนดในการทดลอง คือ ใชเวลาจํานวน 4 สัปดาห สัปดาหละจํานวน 3
ช่ัวโมง รวมระยะเวลาทั้งหมดจํานวน 11 ช่ัวโมง โดยรวมระยะเวลาของการจัดกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนและการทดสอบผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียนดวยกันทั้งหมด

แบบแผนการวิจัย เพื่อใหการวิจัยเปนไปอยางสมบูรณ ผูวิจัยจึงไดกําหนดแบบแผน
การวิจัยแบบ Pre – Experimental Design เปนแบบกลุมเดียวสอบกอนเรียนและสอบหลังเรียน One
Group Pretest Posttest Design (พวงรัตน ทวีรัตน 2543 : 60) ดังแสดงในตารางที่ 4 ดังนี้

ตารางที่ 4 แสดงแบบแผนการวิจัย

การทดสอบกอนทดลอง ทดลอง การทดสอบหลังทดลอง
T1 X T2

T1 หมายถึง การทดสอบผลการเรียนรูกอนการใชบทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง
พระไตรปฎก

X หมายถึง การจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง
พระไตรปฎก

T2 หมายถึง การทดสอบผลการเรียนรูหลังการใชบทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง
พระไตรปฎก
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  เปนเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้นและหาประสิทธิภาพ ไดแก (1)
บทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง พระไตรปฎก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 1 ชุด (2)
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน จํานวน 2 ฉบับ

สมมติฐานการวิจัย
1. บทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง พระไตรปฎก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2. ผลการเรียนรูทางการเรียนสาระพระพุทธศาสนา เร่ือง พระไตรปฎก ของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 หลังการเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูปสูงกวากอนเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป
ลักษณะของบทเรียนสําเร็จรูป  บทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง พระไตรปฎก สําหรับนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ไดแบงออกเปน 3 สวนสําคัญ คือ (1) คูมือครู (2) คูมือนักเรียน  และ (3)
บทเรียนสําเร็จรูปสําหรับนักเรียน

การใชบทเรียนสําเร็จรูป ครูและนักเรียนตองปฏิบัติตามคําแนะนําที่ไดกลาวไวใน
บทเรียนสําเร็จรูป คือ

คําแนะนําสําหรับครู
1. ครูควรศึกษาขอบขายของสาระที่จะตองสอนอยางละเอียดและศึกษาวิธีการใช

บทเรียนสําเร็จรูปใหเขาใจอยางชัดเจน
2. กอนสอนครูตองเตรียมบทเรียนสําเร็จรูปพรอมทั้งวัสดุอุปกรณที่จะตองใชใน

กระบวนการเรียนการสอนใหพรอม
3. กระบวนการเรียนรู แบงเปนขั้นตอนตางๆ ดังนี้ คือ

3.1 นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียน
3.2 ขั้นนําเขาสูบทเรียน
3.3 ขั้นใหนักเรียนศึกษาบทเรียนสําเร็จรูป
3.4 ขั้นสรุป
3.5 มอบหมายใหนักเรียนปฏิบัติการสรางชิ้นงาน
3.6 นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูหลังเรียน
3.7 ในกรณีที่มีนักเรียนคนใดขาดเรียนครูตองใหนักเรียนศึกษาบทเรียนเปนการ

สอนซอมเสริมรายบุคคลในวันและเวลาที่นักเรียนบุคคลนั้นมาทําการเรียนปกติ
3.8 นักเรียนที่ไมผานการประเมินผลหลังเรียนจะตองปฏิบัติการเรียนการสอนซอม

เสริมและสอบแกตัวตามผลการเรียนรูที่ไมผาน
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3.9 ครูเก็บกระดาษการปฏิบัติงานของนักเรียนตามกระบวนการเรียนการสอนที่ใช
บทเรียนสําเร็จรูปไวในแฟมของนักเรียนแตละคน เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม และความ
กาวหนาของนักเรียน

คําแนะนําสําหรับนักเรียน ส่ิงที่ครูควรชี้แจง ใหนักเรียนทราบ ไดแก
1. นักเรียนแตละบุคคลควรศึกษาคูมือการใชบทเรียนสําเร็จรูปสําหรับนักเรียนให

เขาใจอยางชัดเจนและควรปฏิบัติตามคําแนะนําทุกประการ
2. ใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังจากการเรียนดวย

บทเรียนสําเร็จรูปไดเสร็จสิ้นลงแลวนักเรียนตองทําการทดสอบวัดผลการเรียนรูหลังเรียนดวย
เชนกัน

3. ส่ิงสําคัญของการศึกษาดวยบทเรียนสําเร็จรูป คือ ความซื่อสัตยและการมีวินัยใน
ตนเอง ขอใหนักเรียนทุกคนรักษาคุณสมบัติที่ดีเชนนี้อยางเครงครัดดวย

ขั้นตอนในการดําเนินการทดลอง ผูวิจัยไดนําบทเรียนสําเร็จรูปที่พัฒนาขึ้นไปใชกับ
นักเรียนกลุมทดลอง โดยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้ คือ

1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงผูอํานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพื่อขอความอนุเคราะหในการ
ทดลองใชบทเรียนสําเร็จรูปที่ไดพัฒนาขึ้นมา

2. ผูวิจัยนําบทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง พระไตรปฎกที่สรางขึ้นไปทดลองใชกับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5/4 ชวงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา อําเภอกําแพงแสน จังหวัด
นครปฐม ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547 จํานวน 30 คนโดยผูวิจัยไดดําเนินการ
ตามกระบวนการเรียนการสอนดวยตนเอง กลาวคือ กอนการทดลองไดเร่ิมตน ผูวิจัยไดช้ีแจงถึง
หลักการ  เหตุผล จุดประสงค และประโยชนของการวิจัยใหแกนักเรียนทราบกอน พรอมทั้งให
นักเรียนพยายามทําความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูที่เกิดขึ้นจากการเรียนดวยบทเรียน
สําเร็จรูปและผลการเรียนรูนั้นควรไดเกิดประโยชนสูงสุดตอนักเรียนอยางเต็มที่นั่นเอง

3. ทําการทดสอบกอนเรียน (Pretest)  กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/4 จํานวน 30
คน โดยใชแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูที่สรางขึ้น จํานวน 30 ขอ เวลา 30 นาที

4. ดําเนินการทดลองใชบทเรียนสําเร็จรูป เร่ืองพระไตรปฎก กับนักเรียนกลุมตัวอยาง
โดยมีขั้นตอนตามลําดับดังตอไปนี้

ขั้นนํา ผูวิจัยแนะนําการใชบทเรียนสําเร็จรูปโดยบอกวัตถุประสงคของการเรียน
ดวยบทเรียนและบทบาทของนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมของบทเรียน
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ขั้นสอน ดําเนินการตามกระบวนการที่ไดวางไวในแผนการจัดการเรียนรู โดยครู
เปนเพียงผูชวยเหลือในเวลาที่นักเรียนเกิดปญหาเกี่ยวกับการเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูปเทานั้น

ขั้นสรุป ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเกี่ยวกับความรูที่ไดเรียนมาและครูมอบหมาย
งานใหนักเรียนทําภายหลังการเรียนจบในแตละหนวยการเรียนรู โดยช้ินงานของนักเรียนแตละ
บุคคลนั้นครูเปนผูประเมินดวยตนเอง โดยการใชแบบประเมินความสามารถในการสรางชิ้นงานที่
ไดออกแบบขึ้นมา

5. หลังจากที่ดําเนินการใชบทเรียนสําเร็จรูปสิ้นสุดลงแลว ผูวิจัยทําการทดสอบหลัง
เรียน (Posttest) โดยใชแบบทดสอบชุดเดียวกับที่ใชในการทดสอบกอนเรียน จํานวน 30 ขอ เวลา
30 นาที เหมือนกันซึ่งในการทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนนั้นหลังจากการสอบไดเสร็จสิ้นลง
ครูไมไดทําการเฉลยแนวคําตอบใหนักเรียนทราบจึงสามารถนําแบบทดสอบที่มีคําถามรายขอ
เหมือนกันกับแบบทดสอบกอนเรียนมาทําการทดสอบวัดผลการเรียนรูหลังเรียนอีกครั้ง

6. นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบ โดยใชคา
รอยละ (%) คาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และหาประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป
(E1/E2 ) ซ่ึงไดกําหนดเกณฑมาตรฐานไวที่ 80/80 แลววิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)

จากขอความที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยไดสรุปขั้นตอนการทดลองใชบทเรียนสําเร็จรูป
แสดงไวที่แผนภูมิที่ 16 และสรุปวิธีการดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนที่ 3 ไวที่ตารางที่ 5 ซ่ึงทั้งสอง
ประเภทแสดงไวที่หนาถัดไป

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลและปรับปรุงแกไขบทเรียนสําเร็จรูป
วัตถุประสงค เพื่อประเมินคุณภาพของบทเรียนสําเร็จรูปที่พัฒนาขึ้น โดยการประเมิน

ผลการเรียนรูของนักเรียน ความสามารถในการสรางชิ้นงาน และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ
บทเรียน แลวนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขใหเปนบทเรียนสําเร็จรูปฉบับสมบูรณที่มีความ
เหมาะสมและสามารถนําไปใชไดในกระบวนการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพตอไป
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แผนภูมิที่ 15 แสดงขั้นตอนการทดลองใชบทเรียนสําเร็จรูป

ศึกษารายละเอียดของบทเรียนสําเร็จรูปในแตละหนวยใหเขาใจ

จัดเตรียมส่ือวัสดุอุปกรณที่ระบุไวในแผนการจัดการเรียนรู

ทดสอบกอนเรียน (Pretest)

ดําเนินการใชบทเรียนสําเร็จรูป
ขั้นนํา
  1.  บอกวัตถุประสงค
  2.  แนะนําส่ิงที่นักเรียนตองปฏิบัติ
  3.  บอกสิ่งที่นักเรียนจะไดรับหลังจากการปฏิบัติกิจกรรม
  4.  ทบทวนความรูเดิมโดยการสนทนาซักถาม
ขั้นสอน
  1.  ผูสอนสอนตามแผนการจัดการเรียนรู
  2.  ผูเรียนศึกษาบทเรียนสําเร็จรูปและปฏิบัติกิจกรรมตามที่ไดระบุไว
ขั้นสรุป
      แบงกลุมนําเสนอหนาชั้นเรียน อภิปรายรวมกันและสรุปเปนกฎเกณฑ

ทดสอบหลังเรียน (Posttest)

ประเมินผล
1.  ผลการเรียนรูของนักเรียน
2.  ความสามารถในการสรางชิ้นงาน
3.  ความคิดเห็นของนักเรียน
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ตารางที่ 5  แสดงการสรุปวิธีดําเนินการวิจัย ขั้นตอนที่ 3 : การทดลองใชบทเรียนสําเร็จรูป

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เคร่ืองมือ /
การวิเคราะหขอมูล

เพื่อทดลองใช
บทเรียนสําเร็จรูป
เร่ือง พระไตรปฎก
สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5

ช้ีแจงหลักการ
เหตุผล จุดประสงค
และประโยชนในการ
เรียนดวยบทเรียน
สําเร็จรูป

ทดสอบการเรียนรู
กอนเรียนดวยแบบ
ทดสอบ

ผูวิจัยดําเนินการ
ทดลองใชบทเรียน
สําเร็จรูป

ทดสอบการเรียนรู
หลังเรียนดวย
แบบทดสอบ

นักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 5/4
โรงเรียนกําแพงแสน
วิทยา
อําเภอกําแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
จํานวน 30 คน

บทเรียนสําเร็จรูป
เร่ือง พระไตรปฎก
สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 5

แบบทดสอบกอน
เรียนและหลังเรียนดวย
บทเรียนสําเร็จรูป

การทดลองภาค
สนาม (Field Tryout)

คารอยละของ E1/E2

ใชเกณฑ 80/80
คาเฉลี่ย ( x )
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.)
วิเคราะหเนื้อหา

(Content Analysis)

การประเมินผลและการปรับปรุงแกไขบทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง พระไตรปฎก สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีการดําเนินการตามลําดับขั้นตอน ดังนี้ คือ

1.  ทดสอบผลการเรียนรู
วัตถุประสงค เพื่อประเมินผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียน

สําเร็จรูป เรื่อง พระไตรปฎก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
เคร่ืองมือท่ีใช ไดแก แบบทดสอบผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน (Pretest

– Posttest Form) ซ่ึงเปนแบบทดสอบชุดเดียวกัน โดยผูวิจัยไดสรางขึ้นมา 1 ชุดและมีจํานวน 2
ฉบับ แลวนําไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/4 จํานวน 30 คน ของโรงเรียนกําแพงแสน
วิทยา อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซ่ึงเปนกลุมตัวอยางของการทดลองในการวิจัยครั้งนี้
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ขั้นตอนการสราง แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน มี
ขั้นตอนในการจัดทําดังตอไปนี้ คือ

1. ศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบทดสอบและทําการ
วิเคราะหสาระการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง จุดประสงคการเรียนรูซ่ึงไดแสดงไวในหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนกําแพงแสนวิทยา 
พทุธศักราช 2546

2. สรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เร่ือง พระไตรปฎก ของสาระพระพุทธ
ศาสนา ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยใชตารางวิเคราะหหลักสูตรเปนหลัก เปนแบบทดสอบประเภท
ปรนัย จํานวน 1 ชุด และมีจํานวน 2 ฉบับ แลวใชทดสอบกอนเรียน (Pretest) และหลังเรียน 
(Posttest) เปนชุดเดียวกันที่มีลักษณะเนื้อความของขอคําถามและตัวเลือกของคําตอบเหมือนกัน
ทั้งสองฉบับ ทั้งนี้เนื่องจากวาหลังจากการทดสอบกอนเรียนแลวนั้นผูวิจัยไมไดเฉลยแนวคําตอบไว
ใหนักเรียนทราบ ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดนํามาทําการทดสอบกับนักเรียนอีกครั้งในการทดสอบวัดผล
การเรียนรูหลังเรียน

แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียนที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นมานี้ มี
ลักษณะเปนแบบทดสอบประเภทปรนัยแบงออกเปน 3 ตอน คือ ตอนที่หนึ่ง เปนประเภทปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก (Multiple Choice) จํานวน 22 ขอ ตอนที่สอง เปนประเภทปรนัยชนิดกา
เครื่องหมายถูกหรือผิด (True-False) จํานวน 4 ขอ และตอนที่สาม เปนประเภทปรนัยชนิดจับคู 
(Matching) จํานวน 4 ขอ รวมขอสอบทั้งหมด มีจํานวน 30 ขอ และสรางใหมีลักษณะครอบคลุม
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ตลอดจนสามารถวัดความสามารถของนักเรียนทางดานพุทธิพิสัย 
(Cognitive Domain) ซ่ึงบลูม (Bloom 1956, อางถึงใน ทิศนา แขมมณี 2547 : 400) นักการศึกษา
ชาวตะวันตก ผูมีช่ือเสียงของโลกและเปนศาสตราจารยประจํามหาวิทยาลัยชิคาโก ประเทศสหรัฐ
อเมริกา ผูซ่ึงไดจัดกลุมของวัตถุประสงคของการศึกษาออกมาเปน 3 พิสัย (Domain) ดวยกัน คือ

2.1 พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) เปนวัตถุประสงคที่เกี่ยวกับความรู ความ
คิด และการนําความรูไปประยุกต โดยทานไดจัดระดับจุดมุงหมายของความสามารถตามระดับ
ความรูจากต่ําไปสูสูงไวจํานวน 6 ระดับดวยกัน คือ ความรูความจํา (Knowledge) ความเขาใจ 
(Comprehension) การนําไปใช (Application) การวิเคราะห (Analysis) การสังเคราะห (Synthesis) 
และระดับการประเมินผล (Evaluation) ซ่ึงผูวิจัยไดวิเคราะหจุดประสงคเชิงพฤติกรรมและขอ
คําถามไวดังแสดงรายละเอียดไวที่ตารางที่ 6 ที่หนาถัดไป

2.2 จิตพิสัย (Affective Domain) เปนวัตถุประสงคที่เกี่ยวกับดานความรูสึก 
อารมณ และทัศนคติ
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2.3 ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) เปนวัตถุประสงคที่เกี่ยวกับทักษะใน
การใชสวนตางๆ ของรางกาย การประสานงานของการใชอวัยวะตางๆ เปนตนวา การเขียน การอาน 
และการพูด เปนตน

3. นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธจํานวน 3 ทาน 
และผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) เพื่อทําการ
ตรวจสอบวาแบบทดสอบที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นมานี้มีคุณภาพตรงตามจุดประสงคที่ไดตั้งไวหรือไม 
แลวนําคําแนะนํามาปรับปรุงแกไขแบบทดสอบในลักษณะของความชัดเจนของขอคําถามและ
คําตอบตลอดจนรวมไปถึงความเหมาะสมของภาษาที่ใชดวยเชนกัน  พรอมกันนี้ก็นําแบบทดสอบ
ไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน ตรวจสอบความสอดคลองและความเหมาะสมของแบบทดสอบ
รายขอกับจุดประสงคการเรียนรู แลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง ซึ่งเกณฑของคาดัชนีความ
สอดคลองไดกําหนดไววาถามากกวาหรือเทากับ 0.50 แสดงวา ขอสอบมีความเที่ยงตรง และถา
นอยกวา 0.50 แสดงวาขอสอบนั้นตองนําไปปรับปรุงแกไข เพื่อใหไดขอสอบจํานวน 30 ขอ จํานวน 
1 ชุด และมีจํานวน 2 ฉบับ ที่ใชทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน โดยคาดัชนีของความสอดคลอง 
(IOC) ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูไดเทากับ 0.97

4. นําแบบทดสอบที่ไดรับการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) และปรับปรุงแกไขแลวไปทดลอง (Tryout) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 30 
คน ที่ไมใชเปนกลุมตัวอยางและไดศึกษาสาระพระพุทธศาสนา เร่ือง พระไตรปฎก มาแลว

5. นํากระดาษคําตอบมาตรวจใหคะแนน โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้คือ ถา
เลือกคําตอบถูกใหขอละ 1 คะแนน ถาเลือกคําตอบผิดหรือไมตอบหรือเลือกคําตอบมากกวา 1
ตัวเลือก ใหขอละ 0 คะแนน แลวนําคะแนนที่นักเรียนแตละคนสอบไดมาวิเคราะหรายขอเพื่อหาคา
อํานาจจําแนก (r) ที่มีคาตั้งแต 0.20 ขึ้นไป คาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.20 ถึง 0.80 และคา
ความเชื่อมั่น (Reliability) ควรมีคาไมต่ํากวา 0.80 (พวงรัตน   ทวีรัตน 2543 : 123)

6. นําแบบทดสอบไปทําการทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียนดวย
บทเรียนสําเร็จรูป กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/4 จํานวน 30 คน โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา
อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซ่ึงเปนกลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้

การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยให
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/4 ทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูแลวผูวิจัยก็เก็บขอมูลแบบทดสอบ
กลับมาเพื่อตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่ตั้งไว

การวิเคราะหขอมูล จากแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูโดยการนําคะแนนที่ไดจากการ
สอบกอนเรียนและหลังเรียนทั้งหมดมาหาคาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนํามา
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เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนจากการใชบทเรียน
สําเร็จรูป โดยการหาคาสถิติที่เรียกวา t -  test Dependent ที่ไมเปนอิสระตอกัน

ตารางที่ 6 แสดงการวิเคราะหจุดประสงคเชิงพฤติกรรมของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอน
เรียนและหลังเรียน

พฤติกรรม

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
คว

าม
รูค
วาม

จํา

คว
าม
เขา

ใจ

กา
รน

ําไป
ใช


กา
รว
ิเคร

าะห


กา
รส

ังเค
ราะ

ห

กา
รป

ระ
เมิน

คา

รวม

1. นักเรียนรูและเขาใจ วิเคราะห
ไดเกี่ยวกับความเปนมาของการ
สังคายนาพระไตรปฎก

2 5
7

3
4
6

1

7
2. นักเรียนรูและเขาใจ วิเคราะห
ประเมินค าได เกี่ ยวกับการทํา
สังคายนาพระไตรปฎก

8
11

17 10
12

14
16

9
15

13
11

3. นักเรียนรูและเขาใจ วิเคราะห
ประเมินคาไดเกี่ยวกับการเผยแผ
พระไตรปฎก

20 23 18
21
25

19
22
24 7

4. นักเรียนรูและเขาใจเกี่ยวกับ
เร่ืองคนครองเรือนที่รายและดี 10 
ประการ  ตลอดจนสามารถนํา
หลักธรรมและขอคิดจากสิ่งที่ได
ศึกษาไปปรับใชในชีวิตประจําวัน
ได

27
28

26 30 29

5

รวม 4 5 4 6 5 6 30

จากขั้นตอนของการสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน ผูวิจัย
ไดสรุปขั้นตอนดังแผนภูมิที่ 16 คือ
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แผนภูมิที่ 16 แสดงการสรุปขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน

2.  ทดสอบความสามารถของนักเรียนในการสรางชิ้นงาน
วัตถุประสงค เพื่อประเมินความสามารถในการสรางชิ้นงานของนักเรียน
เคร่ืองมือท่ีใช ไดแก แบบประเมินความสามารถในการสรางชิ้นงาน จํานวน 4

ฉบับ
ขั้นตอนในการสราง มีรายละเอียดในการดําเนินการ ดังตอไปนี้
1. ศึกษาเอกสารที่ เกี่ยวของกับการสรางแบบประเมินชิ้นงานจากหนวย

ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 จังหวัดนครปฐม

ศึกษาและวิเคราะหเอกสาร งานวิจัย หลักสูตร
และขอบขายสาระของการสรางแบบทดสอบ

สรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนและหลังเรียน

นําเสนอใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธตรวจสอบและปรับปรุงแกไข
นําเสนอใหผูเชี่ยวชาญประเมินผลในตารางวิเคราะหเพื่อหาคาดัชนีความ

สอดคลอง (IOC) และปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา

ทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 30 คน ที่ไมใชกลุม
ตัวอยาง นําคะแนนที่ไดมาหาคาอํานาจจําแนก (r) คาความยากงาย (p)

และคาความเชื่อมั่นที่เลือกใชวิธีของคูเดอร – ริชารดสัน

นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแลว
ไปทดลองกับนักเรียนกลุมทดลอง
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2. สังเคราะหและสรางแบบประเมินใหสอดคลองกับขอบขายเนื้อหา พฤติกรรม
บงชี้ที่กําหนดและเกณฑการประเมิน โดยใชเกณฑการใหคะแนนและกําหนดระดับคุณภาพจาก
คะแนนกับแบบประเมินผลชิ้นงาน ทั้งจํานวน 4 แบบเหมือนกัน คือ แบบประเมินผลแผนพับ แบบ
ประเมินผลแผนภาพความคิด แบบประเมินผลรายงาน และแบบประเมินผลปายนิเทศ ซ่ึงมี
รายละเอียดดังตอไปนี้ คือ

เกณฑการใหคะแนนแบบประเมินผลชิ้นงาน
2.1 ความถูกตองของเนื้อหา

3 หมายถึง มีเนื้อหาสาระที่ถูกตองชัดเจนและมีประเด็นครบถวน
2 หมายถึง มีเนื้อหาสาระที่ถูกตองชัดเจนแตมีประเด็นไมครบถวน
1 หมายถึง มีเนื้อหาสาระที่ถูกตองแตไมชัดเจนและมีประเด็นไม

ครบถวน
2.2 การลําดับเนื้อหา

3 หมายถึง มีการเรียงลําดับเนื้อหาไดอยางตอเนื่อง มีความสอดคลอง
และเปนระบบ

2 หมายถึง มีการเรียงลําดับเนื้อหาไดอยางตอเนื่อง แตบางชวงไม
สอดคลองและไมเปนระบบ

1 หมายถึง มีการเรียงลําดับเนื้อหาอยางไมตอเนื่องและเมื่ออานแลว
ไมเกิดความรูสึกเขาใจในสาระที่ไดอาน

2.3 การใชภาษา
3 หมายถึง มีการใชภาษาไทยที่ถูกตองสามารถสื่อความไดอยางชัดเจน

ทําใหผูอานมองเห็นภาพและเกิดความรูสึกที่คลอยตาม
2 หมายถึง มีการใชภาษาไทยที่ถูกตองสามารถสื่อความไดอยางชัดเจน

เพียงในบางชวงเทานั้นจึงทําใหผูอานมองไมเห็นภาพและไมเกิดความรูสึกที่คลอยตาม
1 หมายถึง มีการใชภาษาไทยที่ไมถูกตอง ไมสามารถสื่อความใหเกิด

ความรูสึกที่เขาใจไดอยางชัดเจนจึงทําใหผูอานมองไมเห็นภาพและไมเกิดความรูสึกที่คลอยตาม
2.4 ความคิดสรางสรรค

3 หมายถึง มีความสามารถนําเสนอผลงานที่มีรูปแบบ สี และแนวคิดที่มี
ความแปลกใหม มองดูแลวมีความสวยงาม เรียบรอย และมีประโยชนตอการนําไปใชสําหรับตนเอง
และผูอ่ืนได
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2 หมายถึง มีความสามารถนําเสนอผลงานที่มีรูปแบบ สี และแนวคิดที่มี
ความแปลกใหม มองดูแลวมีความสวยงาม เรียบรอย แตไมมีประโยชนตอการนําไปใชสําหรับตน
เองและผูอ่ืน

1 หมายถึง ผลงานที่นํามาเสนอนั้น มีรูปแบบ สี และแนวคิดที่ลอกเลียนแบบ
มาจากผูอ่ืน ไมไดเกิดขึ้นมาจากความรูและความสามารถของตนเอง

การกําหนดระดับคุณภาพจากคะแนน มีดังตอไปนี้ คือ
10 - 12 คะแนน หมายถึง มีเนื้อหาสาระที่มีความถูกตองชัดเจนและมีประเด็น

ครบถวน สามารถเรียงลําดับเนื้อหาไดอยางตอเนื่อง มคีวามสอดคลองและเปนระบบ มีการใชภาษา
ไทยไดอยางถูกตองจึงทําใหสามารถสื่อความไดอยางชัดเจน ทําใหผูอานมองเห็นภาพ และเกิดความ
รูสึกที่คลอยตาม ตลอดจนสามารถนําเสนอผลงานที่มีรูปแบบ สี แนวคิดที่มีความแปลกใหม มองดู
แลวมีความสวยงาม เรียบรอย รวมไปถึงมีประโยชนตอการนําไปใชสําหรับตนเองและผูอ่ืนได 
ดังนั้น ส่ิงที่ไดกลาวมาทั้งหมดเหลานี้จึงจัดอยูในระดับดีมาก

8 - 9 คะแนน หมายถึง มีเนื้อหาสาระที่ถูกตองชัดเจนแตมีประเด็นไม
ครบถวน มีการเรียงลําดับเนื้อหาไดอยางตอเนื่อง มีการใชภาษาไทยไดอยางถูกตอง สามารถสื่อ
ความใหเขาใจไดเพียงในบางชวงเทานั้นแตบางชวงไมสอดคลองและไมเปนระบบจึงทําใหผูอาน
มองไมเห็นภาพและไมเกิดความรูสึกที่คลอยตามได ตลอดจนสามารถนําเสนอผลงานที่มีรูปแบบ สี 
และแนวคิดที่มีความแปลกใหม มองดูแลวมีความสวยงาม เรียบรอย แตไมมีประโยชนตอการนําไป
ใชทั้งตอตนเองและผูอ่ืนได ดังนั้น ส่ิงที่ไดกลาวมาทั้งหมดเหลานี้จึงจัดอยูในระดับดี

6 - 7 คะแนน หมายถึง มีเนื้อหาสาระที่ถูกตองแตไมชัดเจนและมีประเด็น
ไมครบถวน มีการเรียงลําดับเนื้อหาไดอยางไมตอเนื่องเมื่ออานแลวไมเกิดความรูสึกเขาใจในสาระ
ที่อาน มีการใชภาษาไทยอยางไมถูกตองจนทําใหไมสามารถสื่อความใหเกิดความรูสึกที่เขาใจได
เมื่อผูอานอานแลวมองไมเห็นภาพและไมเกิดความรูสึกที่คลอยตาม ตลอดจนผลงานที่ไดนํามา
เสนอนั้น มีรูปแบบ สี และแนวความคิดที่ลอกเลียนแบบอยางมาจากผูอ่ืน ไมไดเกิดขึ้นมาจากความ
รูและความสามารถของตนเอง ดังนั้น ส่ิงที่ไดกลาวมาทั้งหมดเหลานี้ จึงจัดอยูในระดับพอใช

ต่ํากวา 6 คะแนน หมายถึง ตองปรับปรุงความสามารถในการสรางชิ้นงานทาง
การเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป

3. นําแบบประเมินทั้ง 4 ฉบับที่สรางขึ้นนําเสนอตออาจารยที่ควบคุมวิทยานิพนธ
จํานวน 3 ทาน และผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบเพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) และหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC) จาก
ผูเชี่ยวชาญ ซ่ึงมีคาเทากับ 1.00
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4. นําแบบประเมินทั้ง 4 ฉบับ มาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของอาจารย
ผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ คือ แกไขเรื่องความชัดเจนพฤติกรรมบงชี้ที่กําหนดและเกณฑ
การประเมินแลวจึงนําแบบประเมินที่แกไขสมบูรณแลวไปประเมินความสามารถในการสราง
ช้ินงานกับนักเรียนที่เปนกลุมทดลอง

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลจากแบบประเมินความสามารถใน
การสรางชิ้นงานทั้ง 4 ฉบับดวยวิธีวิเคราะหขอมูลเปนคารอยละ (%) คาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน (S.D.) และนําเสนอเปนแบบพรรณนาความ

ผูวิจัยไดสรุปขั้นตอนในการสรางแบบประเมินความสามารถในการสรางชิ้นงานไว
ดังแผนภูมิที่ 17 ตอไปนี้

แผนภูมิที่ 17 แสดงการสรุปขั้นตอนในการสรางแบบประเมินชิ้นงาน

ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการสรางแบบประเมินความสามารถในการสรางชิ้นงาน

สังเคราะหและสรางแบบประเมินใหสอดคลองกับขอบขายเนื้อหา
พฤติกรรมบงชี้ที่กําหนดและเกณฑการประเมิน

สรางแบบประเมินจํานวน 4 ฉบับ

นําเสนอใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และหาคาดัชนี
ความสอดคลอง IOC พรอมทั้งปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา

นําไปทดลองใชกับกลุมทดลอง
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3.  สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนสําเร็จรูปหลังเรียนดวยบทเรียน
วัตถุประสงค เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการใชบทเรียนใน

กระบวนการเรียนการสอนหลังจากเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง พระไตรปฎก สําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5

เครื่องมือท่ีใช เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอบทเรียน
สําเร็จรูปจํานวน 1 ฉบับ ซ่ึงมีลักษณะของรูปแบบ ดังนี้ คือ ไดแบงออกเปน 2 ตอนดวยกัน

ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักเรียนหลังเรียนดวย
บทเรียน และเพื่อใหทราบระดับความคิดเห็นชนิดของแบบสอบถามจึงเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) โดยกําหนดชวงความคิดเห็นของนักเรียนออกเปน 5 ระดับ คือ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด โดยมีคะแนน 5  4   3  2  1  เรียงไปตามลําดับ แลวราง
แบบสอบถามใหครอบคลุมกับจุดมุงหมาย ซ่ึงมีขอคําถาม จํานวน 12 ขอ จากสิ่งที่ตองการศึกษา
จํานวน 3 ดานดวยกัน คือ

1. ดานการจัดทํารูปเลม ไดมีรายละเอียดดังตอไปนี้ คือ (1.1) รูปเลมสวยงามและ
มีความคงทนถาวร (1.2) ใชภาษาที่เขาใจงายและสื่อความไดตรงตามวัตถุประสงคของเรื่อง (1.3) 
เนื้อเรื่องในแตละกรอบมีความสัมพันธตอเนื่อง เรียงลําดับจากงายไปหายากและมีสัดสวนความรู
ของเนื้อเร่ืองสมดุลกันดี และ (1.4) ภาพประกอบมีความสัมพันธกับเนื้อเร่ือง เขาใจงายชัดเจน และ
เปนสื่อใหเขาใจความหมายของเนื้อเร่ืองดี

2. ดานการจัดกระบวนการเรียนรู ไดมีรายละเอียดดังตอไปนี้ คือ (2.1) การเรียน
ดวยบทเรียนชวยใหนักเรียนสามารถสรางองคความรูใหเกิดขึ้นไดจากการปฏิบัติกิจกรรมทางการ
เรียน (2.2) กระบวนการในบทเรียนชวยใหนักเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู (2.3) 
กระบวนการในบทเรียนชวยใหนักเรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนและมีวินัยในตนเอง และ 
(2.4)  กระบวนการในบทเรียนสงเสริมใหนักเรียนไดทํากิจกรรมอยางหลากหลาย

3. ดานประโยชนในการเรียน ไดมีรายละเอียดดังตอไปนี้ คือ (3.1) การเรียนดวย
บทเรียน ชวยใหนักเรียนเกิดทักษะในการแสวงหาความรูโดยการศึกษาดวยตนเอง (3.2) ชวยให
นักเรียนมีผลการเรียนรูทางการเรียนสาระพระพุทธศาสนาดีขึ้น (3.3) ชวยใหนักเรียนมีความคิด
สรางสรรคในการสรางชิ้นงานทางการเรียน และ (3.4) ชวยใหนักเรียนมีวิธีคิดอยางเปนระบบและมี
ขั้นตอน

ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะเพิ่มเติมชนิดปลายเปด (Open
Ended Form) สวนนี้นักเรียนสามารถนําเสนอไดโดยการเขียนแบบพรรณนาความ จํานวน 1 ขอ
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ขั้นตอนในการสราง มีรายละเอียดดังนี้ คือ
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของในการสรางแบบสอบถาม
2. พิจารณาหัวขอและจุดมุงหมายที่ตองการทราบแนวความคิดเห็น โดยรางเปน

แบบสอบถามและเขียนหัวขอใหญใหสอดคลองกับจุดมุงหมาย
3. นําแบบสอบถามเสนอตออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ เพื่อ

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และหาคาของดัชนีความสอดคลอง (IOC)
จากผูเชี่ยวชาญ โดยคา IOC ที่ไดมีคาเทากับ 0.95 แลวปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา

4. นําแบบสอบถามไปทดลองสอบถาม (Tryout) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
โรงเรียนกําแพงแสนวิทยาจํานวน 20 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง และไดศึกษาสาระพระพุทธศาสนา 
เร่ือง พระไตรปฎก มาแลว โดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α- Coefficient) ของครอนบัค 
(Cronbach, อางถึงใน พวงรัตน ทวีรัตน 2543 : 125) และเกณฑคาสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่นควร
มีไมต่ํากวา 0.70

5. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวในเรื่องของความชัดเจนของขอคําถาม
และภาษาที่ใชเขียนสมบูรณเรียบรอยแลว ไปสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนกลุมตัวอยาง คือ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/4 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา จํานวน 30 คน

การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดย
การใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/4 ผูซ่ึงกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547 
โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม จํานวน 30 คน ซ่ึงเปนกลุมตัวอยาง 
ทําการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอบทเรียนสําเร็จรูปหลังเรียนโดยการใชบทเรียน แลว
ผูวิจัยก็เก็บแบบสอบถามมาทําการวิเคราะหขอมูลตอไป

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามมาหาคา 
รอยละ (%) คาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และวิเคราะหเนื้อหา (Content
Analysis)

จากขั้นตอนที่กล าวมาแลวขางตน  สามารถสรุปได ถึงขั้นตอนการสราง
แบบสอบถามความคิดเห็น ไดดังแผนภูมิที่ 18 ดังนี้
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แผนภูมิที่ 18 แสดงการสรุปขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอบทเรียนสําเร็จรูป

4.  ปรับปรุงแกไขบทเรียนสําเร็จรูป
จากการประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนทั้ง 2 คร้ัง คือ กอนเรียนและหลังเรียน 

จากการประเมินความสามารถในการสรางชิ้นงาน จากการสังเกตการประเมินผลหลังสอนและจาก
การประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอบทเรียนผูวิจัยไดนําผลของการประเมินทั้งหมดมาทํา
การปรับปรุงแกไขบทเรียนสําเร็จรูปเพื่อใหมีความสมบูรณ และสามารถนําไปใชเปนสื่อประกอบ
การเรียนการสอนตอไปได

 จากที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยไดสรุปวิธีการดําเนินการในการประเมินผลและ
ปรับปรุงแกไขบทเรียนสําเร็จรูปตามขั้นตอนที่ 4 ไดดังตารางที่ 7 ดังนี้

ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น

สรางแบบสอบถาม

นําเสนอตออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและหาคา IOC พรอมทั้งปรับปรุงแกไข

ตามคําแนะนํา

นําไปสอบถามกับกลุมตัวอยาง

นําไปทดลองสอบถามกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยางเพื่อหาคาความ
เชื่อมั่นโดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค แลวปรับปรุงแกไข
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ตารางที่ 7  แสดงการสรุปวิธีดําเนินการวิจัย ขั้นตอนที่ 4 : การประเมินผลและปรับปรุงแกไข
บทเรียนสําเร็จรูป

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เคร่ืองมือ /
การวิเคราะหขอมูล

เพื่อประเมินผล
การเรียนรูทางการ
เรียน เร่ือง
พระไตรปฎก

วัดผลการเรียนรู
ของนักเรียนและ
เปรียบเทียบกอน
และหลังการใช
บทเรียน

นักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 5 โรงเรียน
กําแพงแสนวิทยา
จํานวน 30 คน

แบบทดสอบวัดผลการ
เรียนรูทางการเรียน 2 ฉบับ

คาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน (S.D.) และ t
– test Dependent

เพื่อประเมินความ
สามารถในการสราง
ช้ินงาน

วัดความ
สามารถของ
นักเรียนในการ
สรางชิ้นงาน

นักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 5 โรงเรียน
กําแพงแสนวิทยา
จํานวน 30 คน

แบบประเมินความ
สามารถในการสรางชิ้นงาน

 คาเฉลี่ย ( x )
 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

(S.D.)
คารอยละ (%)
วิเคราะหเนื้อหา

เพื่อประเมินความ
คิดเห็นของนักเรียน
ที่ตอบทเรียนสําเร็จ
รูป

วัดความคิดเห็น
ของนักเรียนที่มีตอ
บทเรียนสําเร็จรูป

นักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 5 โรงเรียน
กําแพงแสนวิทยา
จํานวน 30 คน

แบบสอบถามความ
คิดเห็น

 คาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน (S.D.)

 คารอยละ (%)
วิเคราะหเนื้อหา

(Content Analysis)
เพื่อปรับปรุงแก

ไขบทเรียนสําเร็จรูป
การปรับปรุง

แกไขบทเรียน
สําเร็จรูป

บทเรียนสําเร็จรูป การวิเคราะหเนื้อหา
(Content Analysis)
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เกณฑคะแนนและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล
นําขอมูลที่ไดจากการทดลองไปวิเคราะหขอมูลดวยการหาคาของเครื่องมือการวิจัยจาก

เกณฑการประเมินและดวยวิธีการทางสถิติ ดังนี้ คือ
1. การตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาและตามโครงสรางโดยอาศัยดุลยพินิจของ

ผูเชี่ยวชาญนั้น ผูวิจัยไดใชการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการ ดังนี้ (พวงรัตน ทวีรัตน 2543 : 117)
หาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับลักษณะเฉพาะกลุมพฤติกรรม 

โดยนําเครื่องมือที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน แตละคนพิจารณาลงความเห็นและให
คะแนนโดยใชเกณฑ ดังนี้

+1 เมื่อแนใจวามีความสอดคลองและเหมาะสม
0 เมื่อไมแนใจวามีความสอดคลองและเหมาะสม
-1 เมื่อแนใจวาไมมีความสอดคลองและเหมาะสม
นําคะแนนที่ไดมาแทนคาในสูตร IOC เพื่อใชตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

ดานความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยคํานวณจากสูตร ดังนี้

IOC  =
     

เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับลักษณะ
พฤติกรรม

ΣR แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด
N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ

ถาคา IOC ที่คํานวณไดมากกวาหรือเทากับ 0.5 แสดงวา ขอคําถามนั้นสามารถ
นําไปใชได แตถาขอคําถามใดมีคาดัชนีต่ํากวา 0.5 ขอคําถามนั้นก็ถูกตัดออกไปหรือตองนําไปปรับ
ปรุงแกไขใหมใหดีขึ้น

2. การใชมาตราวัดทัศนคติของนักเรียนในแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอบทเรียน
สําเร็จรูปหลังเรียนดวยบทเรียน ไดใชมาตราวัดทัศนคติของลิเคิรท (Likert’s Five Rating Scale,
อางถึงใน พวงรัตน ทวีรัตน 2543 : 107) โดยกําหนดคาระดับความคิดเห็นแตละชวงคะแนนและ
ความหมาย ดังนี้

ระดับ 5 หมายถึง เห็นดวยมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง เห็นดวยอยางมาก
ระดับ 3 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง

ΣR
N
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ระดับ 2 หมายถึง เห็นดวยนอย
ระดับ 1 หมายถึง เห็นดวยนอยที่สุด
ในการแปลความหมาย ใชคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลมาเทียบกับ

เกณฑซ่ึงพัฒนามาจากเกณฑของเบสท (Best 1986 : 182, อางถึงใน กมลา สุริยพงศประไพ 2546 :
72) นํามาหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใหคาเฉลี่ยเปนรายขอ ดังนี้

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

3. สถิติที่ใชในการหาเกณฑประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูปโดยการวิเคราะห
คะแนนที่ไดจากการคิดคํานวณจากสูตร (E1/E2) ของชัยยงค พรหมวงศ (2525 : 247 – 248) เพื่อทํา
การทดสอบสมมติฐานที่วาบทเรียนสําเร็จรูป มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ดังนี้

สูตรที่ 1

E1 =

สูตรที่ 2

E2 =

เมื่อ E1 แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอน คิดเปนคา
รอยละของคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียน
และแบบทดสอบยอยของนักเรียน

E2 แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ คิดเปนคารอยละของคะแนนเฉลี่ย
ที่นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน

Σx แทน คะแนนรวมของผูเรียนจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียน
และแบบทดสอบยอย

ΣF แทน คะแนนรวมของผูเรียนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน
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N แทน จํานวนผูเรียน
A แทน คะแนนเต็มของแบบฝกหัดระหวางเรียนและ

แบบทดสอบยอย
B แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน
E1/E2 แทน ประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป

4. สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและ
หลังเรียน มีดังนี้

ดานการตรวจสอบความยากงาย (Level of Difficulty : p) สามารถคํานวณหา
คาไดจากสูตร (จีรารัตน  ชิรเวทย 2542 : 219) ดังนี้ คือ

p =

เมื่อ p แทน คาความยาก – งาย
RU แทน จํานวนนักเรียนในกลุมสูงที่ตอบถูก
RL แทน จํานวนนักเรียนในกลุมต่ําที่ตอบถูก
2f แทน จํานวนนักเรียนทั้งหมดของกลุมสูงและกลุมต่ํา

ถา p มคีามาก (ตวัถูก) หมายถงึ มคีนตอบถกูในขอนัน้มาก คาํถามขอนัน้กง็าย
ถา p มคีานอย (ตวัถูก) หมายถึง มคีนตอบถกูในขอนัน้นอย คาํถามขอนัน้

กย็าก
ดังนั้น คา p จะมีคาอยูระหวาง 0 ถึง 1 และเกณฑความยากงายของคําถาม

กําหนดไวอยูระหวาง 0.20 ถึง 0.80
ดานอํานาจจําแนก (Discrimination Power : r) สามารถคํานวณหาคาไดจาก

สูตร (จีรารัตน ชิรเวทย 2542 : 219)  ดังนี้ คือ

r =

เมื่อ r แทน คาอํานาจจําแนกเปนรายขอ
RU แทน จํานวนนักเรียนในกลุมสูงที่ตอบถูก
RL แทน จํานวนนักเรียนในกลุมต่ําที่ตอบถูก
f แทน จํานวนนักเรียนครึ่งหนึ่งของทั้งหมด

Ru - RL

2 f

Ru - Re
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คาอํานาจจําแนกจะมีคาอยูระหวาง -1 ถึง +1 คําถามขอที่มีคาอํานาจจําแนกเปน
บวกและเขาใกล 1 แสดงวามีอํานาจจําแนกสูง คําถามที่คาอํานาจเปนลบ และเทากับ 0 แสดงวาขอ
นั้นไมมีอํานาจจําแนก เกณฑที่กําหนดไวมีคาตั้งแต 0.20 ขึ้นไป

ดานความเชื่อมั่น (Reliability) ผูวิจัยไดเลือกวิธีคํานวณหาคาจากสูตรของ
คูเดอร – ริชารดสัน (Kuder – Richardson, อางถึงใน พวงรัตน ทวีรัตน 2543 : 123) เพราะมีขอดีตรง
ที่วาสอบครั้งเดียวกับกลุมตัวอยางทดลองเครื่องมือกลุมเดียวแลวหาคาความเชื่อมั่นได สูตรในการ
คํานวณหาคาความเชื่อมั่น มีดังนี้

สูตร K.R. 20 (Kuder – Richardson Formula 20)

rtt =

เมื่อ rtt แทน คาสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น
n แทน จํานวนนักเรียน
ρ แทน สัดสวนของคนทําถูกในแตละขอ
q แทน สัดสวนของคนทําผิดในแตละขอ = 1 – ρ
S2

t แทน ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ
ถาไดคาความเชื่อมั่นตั้งแต 0.80 ขึ้นไป ก็สามารถนําไปเปนเครื่องมือในการวิจัยได

5. การวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอบทเรียน
สําเร็จรูปหลังเรียนดวยบทเรียน ผูวิจัยไดใชสูตรของครอนบัคโดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α
- Coefficient, อางถึงใน พวงรัตน ทวีรัตน 2543 : 125) ซ่ึงมีสูตรในการคํานวณดังนี้

α =

เมื่อα แทน สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น
N แทน จํานวนนักเรียน
S2

i แทน คะแนนความแปรปรวนแตละขอ
S2

t แทน คะแนนความแปรปรวนทั้งฉบับ
ถาไดคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 0.70 ขึ้นไปก็สามารถนําไปใชเปนเครื่องมือการ

วิจัยได

N
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6. สถิติที่ใชในการตรวจสอบสมมติฐาน เพื่อทดสอบความแตกตางของคะแนนที่ได
จากการทดสอบวัดผลการเรียนรูทางการเรียนจากกลุมตัวอยาง โดยวัดกอนเรียนและหลังเรียน 
สามารถคํานวณหาคาไดจากสูตร t – test dependent (พวงรัตน ทวีรัตน 2543 : 165)

t =

เมื่อ t แทน คาที่ใชพิจารณา
D แทน ผลตางของคะแนนในแตละคู
N แทน จํานวนนักเรียน
ΣD2 แทน ผลรวมของ D แตละตัวยกกําลังสอง
(ΣD2) แทน ผลรวมของ D ทั้งหมดยกกําลังสอง
df แทน ผลรวมของ D ทั้งหมดยกกําลังสอง

   7. คาสถิติพื้นฐานที่ผูวิจัยไดนํามาใชในการวิเคราะหขอมูล มีดังนี้คือ (ศักรินทร
สุวรรณโรจน และคณะ 2528 : 24 – 29, อางถึงใน สุนันทา สุนทรประเสริฐ ม.ป.ป. : 4 – 6)

คารอยละ (%) เปนคาสถิติที่นําเสนอโดยเทียบสวนเปน 100 สวน

คารอยละ =     X  100

เมื่อ X แทน คะแนนที่ได
N แทน จํานวนนักเรียน

คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) เปนการหาคาตัวกลางที่ใชกันมาก มีสูตร ดังนี้

x =

เมื่อ x แทน คาคะแนนเฉลี่ย
Σx แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุม
N แทน จํานวนนักเรียน
Σ แทน ผลรวม

1N
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สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) บอกความแตกตางอยางเฉลี่ยของขอมูล นิยมใช
หาคูกับคามัชฌิมเลขคณิต ( x ) โดยมีสูตรการคํานวณหาคา ดังนี้ (พวงรัตน ทวีรัตน 2543 : 143)

S.D. =

เมื่อ S.D. แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
Σx แทน ผลรวมของคะแนน
N แทน จํานวนนักเรียน

สรุป

การวิจัยในหัวขอ การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปเรื่อง พระไตรปฎก สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 เปนลักษณะของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R & D) โดยมี
ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน คือ (1) การวิจัย (R1) เปนการศึกษาความตองการและขอ
มูลพื้นฐาน ซ่ึงไดแก การวิเคราะหหลักสูตร การสังเคราะหงานวิจัย การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัย การศึกษาความตองการและความคิดเห็นจากนักเรียน ครู และผูเชี่ยวชาญ วิธีการ ไดแก การ
วิเคราะหเอกสาร ศึกษา สอบถาม และสัมภาษณตามลําดับ (2) การพัฒนา (D1) เปนการพัฒนา
บทเรียนสําเร็จรูป โดยทําการสรางโครงรางบทเรียนขึ้นมา แลวนําไปตรวจสอบประสิทธิภาพของ
บทเรียนในดานองคประกอบและความสอดคลองแลวทําการปรับปรุงแกไข จากนั้นนําไปหา
ประสิทธิภาพของบทเรียน (E1/E2) แบบรายบุคคล ซ่ึงเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวคือ 60/60 
ปรับปรุงแกไข แลวนําไปทดลองกับกลุมเล็ก กําหนดเกณฑมาตรฐานไวที่ 70/70 จากนั้นปรับปรุง
แกไขแลวนําไปทดลองกับกลุมจริงภาคสนาม (3) การวิจัย (R2) เปนการทดลองใชบทเรียนสําเร็จรูป
กับกลุมทดลองจริง โดยดําเนินการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูที่กําหนดไว จากนั้นจึง
ทําการหาประสิทธิภาพโดยเกณฑมาตรฐานที่กําหนด คือ 80/80 และ (4) การพัฒนา (D2) เปนการ
ประเมินและปรับปรุงบทเรียนสําเร็จรูป ซ่ึงเปนขั้นตอนที่เก็บรวบรวมขอมูลและนํามาประเมินผล
รวม โดยเปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียน ประเมินความสามารถใน
การสรางชิ้นงาน ตลอดจนประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่ตอบทเรียน จากนั้นจึงนําขอมูลที่ได
มาทั้งหมดนํามาเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขและพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง พระไตรปฎก 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น เพื่อประโยชนตอการทํางานดานการ
เรียนการสอนของครูตอไป
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บทท่ี 4
ผลการวิเคราะหขอมูล

ผลการวิเคราะหขอมูลของการวิจัยในหัวขอ การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง พระไตร
ปฎก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ชวงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6) มีรายละเอียดในการวิเคราะห 
ขอมูลตามขั้นตอนของการดําเนินการวิจัยเพื่อเปนการตอบวัตถุประสงคและขอคําถามในการวิจัย
ตามลําดับดังตอไปนี้ คือ  (1)  ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการ  (2) ผลการพัฒนาและ
หาประสิทธิภาพบทเรียนสําเร็จรูป  (3) ผลการทดลองใชบทเรียนสําเร็จรูป และ (4) ผลการประเมิน
และปรับปรุงแกไขบทเรียนสําเร็จรูป

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการ

ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการในการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง พระ
ไตรปฎก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ไดแบงองคประกอบออกเปน 5 ดาน คือ  (1) ผลการ
ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และนโยบายการศึกษาที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบทเรียน
สําเร็จรูปซึ่งมีรายละเอียดดังนี้คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 พระราช
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9  (พ.ศ. 2545-2549)  และแผนการศึกษาแหงชาติ(พ.ศ. 2545-
2559)  (2) ผลการวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และหลักสูตรสถาน
ศึกษา พุทธศักราช 2546 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สาระศาสนา 
ศีลธรรม จริยธรรม (3) ผลการสังเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป (4) ผลการ
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป และ (5) ผลการศึกษาขอมูล
พื้นฐานและความตองการในการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปจากผูที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บ
รวบรวมขอมูลและสรุปผลโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ คือ
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ผลการศึกษาเอกสารที่เก่ียวกับหลักการ แนวคิด และนโยบายการศึกษาที่เก่ียวของกับการพัฒนา
บทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง พระไตรปฎก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ชวงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6)

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป มีขอคนพบดังนี้
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐาน

แหงรัฐ มาตราที่ 73 ไดมีสาระที่บัญญัติไววา รัฐตองใหความอุปถัมภและคุมครองพระพุทธศาสนา
รวมทั้งสนับสนุนการนําหลักธรรมของศาสนามาใชเพื่อเสริมสรางคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
นอกจากนี้มาตราที่ 81 ยังไดกลาวไวอีกวารัฐตองปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับความเปลี่ยน
แปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอีกดวย (วิสุทธิ์  อัมไพรวรรณ 2548 : 20)

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ไดระบุถึงความสําคัญของการจัดการเรียนการสอนดวยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กลาวคือในหมวด
9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตราที่ 64 ไดบัญญัติไววา รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิต
และพัฒนาแบบเรียน ตํารา หนังสือทางวิชาการ ส่ือส่ิงพิมพอ่ืนๆ และมาตราที่ 67 หมวดเดียวกันยัง
ไดกลาวอีกวา รัฐตองสงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนาการผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการ
ศึกษา (วิสิทธิ์ โรจนพจนรัตน 2546: 53-54)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549)
เปนแผนที่มีการดําเนินการที่สืบเนื่องมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ซ่ึงเปนแผนที่มีการเปลี่ยนแปลงทางดานการศึกษามากที่สุด ที่เรียกกัน
โดยทั่วไปวาเปนยุคปฏิรูปการศึกษานั่นเอง โดยมีการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอด
ชีวิต มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนใหผูเรียนรูจักคิด และวิเคราะหอยางมีเหตุผล มีความคิด
ริเร่ิมสรางสรรค รูจักคนควาหาความรูเพิ่มเติมและมีการฝกปฏิบัติจากประสบการณจริง พรอมทั้ง
ปรับปรุงเนื้อหาสาระวิชาใหมีลักษณะบูรณาการควบคูกับการจัดใหมีส่ือและอุปกรณสรางเสริมการ
เรียนรูที่มีราคาถูกและจําเปนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางเพียงพอตลอดจนมีการนํา
เทคโนโลยีทางการศึกษามาใชในกระบวนการเรียนการสอนอยางเหมาะสมอีกดวย

ฉบับที่ 9 จึงมีแนวคิดและลักษณะของแผนตอเนื่องมาจากฉบับที่ 8 คือ เนนคนเปน
ศูนยกลางหลักของการพัฒนาโดยมีจุดมุงหมายอยู 3 ประการ ดังนี้คือ (1) พัฒนาสูสังคมคุณภาพที่มี
ความสมดุล พอดี และเนนการพึ่งตนเองเปนหลัก (2) พัฒนาสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู
โดยปูพื้นฐานการพัฒนาคุณภาพ คน และปฏิรูปการศึกษาใหคนมีความสามารถ คิดเปน ทําเปน และ
เรียนรูวิทยาการสมัยใหมใหทันตอสถานการณ และ (3) พัฒนาสูสังคมที่เอื้ออาทรตอกันเปน
เอกลักษณและวัฒนธรรมไทยที่ควรรวมดํารงรักษาเพื่อนําทางซึ่งกันและกัน (ชมรมพัฒนาความรู
ดานระเบียบกฎหมาย 2545 : 19)
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แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2545-2559)
เปนแผนยุทธศาสตรระยะยาวที่มีเวลาของการดําเนินการเปนจํานวนถึง 15 ปและเปน

แผนที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เพราะเปนการนําเอาสาระ ของการปฏิรูปการศึกษาตามพระราช
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และนโยบายของรัฐบาลมาสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม
แผนการศึกษาแหงชาตินี้ไดนําเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนปรัชญาพื้นฐานในการกําหนด
แผน โดยมีการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และธรรมชาติ บูรณาการเชื่อมโยงเปนกระบวนการโดย
รวมที่ “คน” เปนศูนยกลางของการพัฒนา และเพื่อใหเปนการพัฒนาที่ยั่งยืน มีดุลยภาพ จึงได
กําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานและแนวนโยบายเพื่อดําเนินการขอที่ 10  เรื่อง การพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการพัฒนาประเทศโดยวางเปาหมายไววา (1) มีการใชเทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของการศึกษาอยางทั่วถึงและทัดเทียมกันทุกเขตพื้นที่การศึกษาที่มี
ความเชื่อมโยงกันเปนเครือขายอยางมีระบบ (2) ประชาชนทุกคนเห็นความสําคัญและประโยชน
ของการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและสามารถใชเทคโนโลยีดังกลาวในการเพิ่มพูนความรูและ
การเรียนรูอยางตอเนื่อง เพื่อประโยชนในการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข
ตามสมควร (3) สงเสริมและสนับสนุนผูใชและผูผลิตเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใหมีจิตสํานึก มี
จรรยาบรรณมีความรับผิดชอบตอสังคม และผลิตส่ือเพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพ และ (4) พัฒนาผูรับ
และผูใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใหมีความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองสามารถเลือกสรร 
กล่ันกรอง และใชขอมูลขาวสารจากสื่อตางๆ  (สํานักนายกรัฐมนตรี, สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ 2545 : 85 - 86)

จากเอกสารดังกลาวขางตนนี้สามารถที่จะทําการสรุปไดวา การใหการศึกษาเปนสิ่ง
สําคัญตอการสรางความรู ความเขาใจ และความตระหนักใหเกิดขึ้นเพราะสิ่งเหลานี้สามารถนําไปสู
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียนในทางที่ดีได ดังนั้นรัฐบาลจึงไดเล็งเห็นคุณคาและความ
สําคัญของเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษาเปนอยางมากดวยเหตุผลเหลานี้ จึงไดสนับสนุน
ใหมีการสรางและผลิตส่ือข้ึนมาในจํานวนหลากหลายประเภทดวยกันเพราะวาการนําส่ือมาใชใน
การจัดกระบวนการเรียนการสอนนั้น สามารถทําใหเกิดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกับผูเรียน
ได ผูวิจัยจึงนําบทเรียนสําเร็จรูปแบบเสนตรงมาเปนสื่อในการจัดกระบวนการเรียนรูใหกับนักเรียน 
ในเนื้อหาสาระ เร่ือง พระไตรปฎก ซ่ึงสอดคลองกับหมวด 5 มาตราที่ 73 ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 อีกประการหนึ่งดวยเชนกัน
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ผลการวิเคราะห หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และหลักสูตรสถานศึกษา
พุทธศักราช 2546 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระศาสนา ศีลธรรม
จริยธรรม

จากการศึกษาหลักสูตรทั้ง 2 ประเภทก็ไดผลพบวา นอกจากหลักสูตรจะมีจุดประสงคที่
สําคัญ คือ ตองการมุงพัฒนาใหผูเรียนเปนคนเกง คนดี และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุขแลว ในขอที่หนึ่งของจุดมุงหมายของหลักสูตรยังไดระบุไวอีกวาตองการใหผูเรียนเกิด
คุณลักษณะอันพึงประสงคที่เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยในตนเองและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค สวนขอท่ี
สองระบุวาตองการใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรค ใฝรู ใฝเรียน  รักการอาน  รักการเขียน และรัก
การคนควา ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดนําเนื้อหาสาระเรื่อง พระไตรปฎก ซ่ึงเปนสาระความรูที่เกี่ยวเนื่องกับ
พระพุทธศาสนามาเปนสาระการเรียนรูในบทเรียนสําเร็จรูปที่ใชทดลองกับนักเรียนในการวิจัยคร้ัง
นี้ ซ่ึงส่ิงเหลานี้ก็สอดคลองสัมพันธกับจุดมุงหมายของหลักสูตรทั้งสองประเภทดังที่ไดกลาวมาขาง
ตนนี้เชนกัน

ผลการสังเคราะหงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป
จากการสังเคราะหงานวิจัยที่ไดศึกษาเกี่ยวกับการนําบทเรียนสําเร็จรูปมาใชเปนส่ือ

สําหรับใชในการเรียนการสอน ซ่ึงเปนผลงานที่อยูในชวงระยะเวลาระหวางปพุทธศักราช 2526 –
2546 มีจํานวนทั้งส้ิน 38 เรื่อง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้คือ ลําดับแรกเปนของมหาวิทยาลัย
ขอนแกน จํานวน 13 เรื่อง คิดเปนคารอยละ 34.21  ลําดับถัดมา คือ มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 9
เร่ือง  คิดเปนคารอยละ 23.68  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จาํนวน 8 เรื่อง  คิดเปนคารอยละ 21.05
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  จํานวน 3 เร่ือง  คิดเปนคารอยละ 7.89
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและมหาวิทยาลัยมหิดล มีจํานวนและคารอยละที่เทากัน คือ จํานวน 2
เร่ือง และมีคารอยละ 5.26  สําหรับลําดับสุดทาย คือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
มีจํานวน 1 เรื่อง มีคารอยละ 2.63 โดยสามารถคนพบเนื้อหาและสรุปรายละเอียดไดดังตอไปนี้คือ

(1) บทเรียนสําเร็จรูปหมายถึง บทเรียนที่สรางขึ้นเพื่อใหผูเรียนไดเรียนดวยตนเอง โดย
มีการแบงเนื้อหาของบทเรียนออกเปนหนวยยอย ลักษณะสั้น กะทัดรัด เรียกวา กรอบหรือเฟรม 
โดยเรียงลําดับจากสิ่งงายไปหาสิ่งยากขึ้นอยางตอเนื่อง ซ่ึงแตละกรอบจะมีองคประกอบดังตอไปนี้
คือ  เนื้อหาความรู คําถาม คําตอบ และการเสริมแรง (2) องคประกอบของบทเรียนสําเร็จรูป 
ประกอบดวย 2 สวนดวยกันคือ คูมือครูและคูมือนักเรียน (3) ขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป มี
ดังนี้คือ (3.1) ศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการประกอบไปดวยการวิเคราะหหลักสูตร ศึกษา
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เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียน ศึกษาความตองการและความคิดเห็นจากนักเรียน 
ครูผูสอน และผูเชี่ยวชาญ (3.2) การพัฒนา มีขั้นตอนดังนี้คือ นําบทเรียนฉบับรางไปใหผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบประสิทธิภาพของความเที่ยงตรงโดยการหาคาความสอดคลองจากคา IOC แลวนําผลที่
ไดมาปรับปรุงแกไข และ (3.3) การหาประสิทธิภาพของบทเรียน คือข้ันตอนแรกเปนการหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนแบบรายบุคคล (Individual Tryout)  ใหไดตามเกณฑ 60/60 แลวนําผลที่
ไดมาปรับปรุงแกไข ขั้นตอนที่สองเปนการหาประสิทธิภาพของบทเรียนแบบกลุมเล็ก (Small 
Group Tryout) ใหไดตามเกณฑ 70/70 แลวนําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไขกอนที่จะนําแบบเรียนไปใช
ทดลองจริง ขั้นตอนที่สามเปนการทดลองใชบทเรียนแบบภาคสนาม (Field Tryout) เพื่อใหได
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ขั้นตอนที่ส่ีซ่ึงเปนขั้นตอนสุดทายของการหาประสิทธิภาพคือ การ
ประเมินผลและปรับปรุงแกไขบทเรียนในดานผลการเรียนรูดานความสามารถในการปฏิบัติและ
ดานความคิดเห็นของนักเรียน จากการสังเคราะหงานวิจัยดังที่ไดกลาวมาแลวเชนนี้ ผูวิจัยจึงไดนํา
ผลของการสังเคราะหมาเปนแนวทางในการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง พระไตรปฎกสําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ชวงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6)

ผลการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป
ผลจากการศึกษาพบวาแนวคิดสําคัญที่ใชเปนพื้นฐานในการสรางบทเรียน คือตองควร

คํานึงถึงพื้นฐานทางดานจิตวิทยาในการเรียนรูและจูงใจมากที่สุดและสิ่งที่สําคัญคือ บทเรียนนั้นจะ
ตองมีประสิทธิภาพเพราะเมื่อนําไปทดลองกับผูเรียนแลว ตองสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผูเรียนใหไดตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว จึงจะถือไดวาเปนบทเรียนเรื่องที่มีคุณคาตอการเรียน
การสอน

จากผลของการศึกษาทฤษฎีพบวาทฤษฎีที่นํามาใชในการพัฒนาบทเรียน คือ ทฤษฎีทาง
จิตวิทยาของนักการศึกษาจํานวน 2 ทาน คือ ทฤษฎีการเชื่อมโยงของธอรนไดค (Thorndike’s
Classical Connectionism) (Hergenhahn and Olson 1993 : 56, อางถึงใน ทิศนา แขมมณี 2547 : 51)
และทฤษฎีการจูงใจดวยการเสริมแรงของสกินเนอร (Skinner’s Behavioristic Theory) (Skinner,
B.F. 1968, อางถึงใน จีรารัตน ชิรเวทย 2542 : 7)

จากการศึกษารายงานการวิจัยภายในประเทศไทยและในตางประเทศที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาบทเรียนพบวาการสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปนั้นไดมีผูวิจัยและไดทําการทดลองใชจนเปน
ที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแลววาบทเรียนเปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่สามารถใชทําการสอนไดดีกวา
หรืออยางนอยก็ดีเทากับการสอนตามปกติโดยทั่วไป ดังนั้น บทเรียนจึงเปนสื่อการเรียนรายบุคคลที่
มีประสิทธิภาพที่ดีอยางยิ่งอีกประเภทหนึ่งในปจจุบันนี้
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ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปจากนักเรียน
จากการสํารวจความตองการของนักเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียน ผูวิจัยไดทําการ

เก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการใชแบบสอบถามกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 30 คน ดวย
วิธีการวิเคราะหขอมูลจากสิ่งเหลานี้ คือ (1) ขอมูลทั่วไปของนักเรียน (2) ความตองการในการ
พัฒนาบทเรียน และ (3) ขอเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม โดยมีคาความสอดคลองของแบบสอบถามจาก
การประเมินความเหมาะสมและสอดคลองจากผูเชี่ยวชาญเทากับ 0.98

การวิเคราะหขอมูลจากการสอบถาม
ตอนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของนักเรียน จําแนกตามเพศ อายุ และการใหความรวมมือเกี่ยวกับ

กิจกรรมทางศาสนากับทางโรงเรียน ทั้งหมดเหลานี้วิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติรอยละ (%) โดยมี
รายละเอียดดังตารางที่ 8 ดังนี้

ตารางที่ 8 แสดงจํานวนและคารอยละเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของนักเรียนผูตอบแบบสอบถาม

สถานภาพและขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ
1. เพศ

• ชาย
• หญิง

10
20

33.33
66.67

รวม 30 100
2. อายุ

• นอยกวา 16 ป
• 16 ป
• 17 ป
• 17 ป ขึ้นไป

2
7

19
2

6.67
23.33
63.33
6.67

รวม 30 100
3. การใหความรวมมือเกี่ยวกับกิจกรรมทางศาสนากับทาง
โรงเรียน

• เคย
• ไมเคย

28
2

93.33
6.67

รวม 30 100
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จากตารางที่ 8 พบวาขอมูลทั่วไปของนักเรียนสามารถจําแนกเปนเพศหญิงจํานวน 20 
คนคิดเปนคารอยละ 66.67 และจําแนกเปนเพศชายจํานวน 10 คนคิดเปนคารอยละ 33.33 ดานอายุ
สวนใหญของนักเรียนอายุ 17 ป จํานวน 19 คน คิดเปนคารอยละ 63.33 รองลงมาอายุ 16 ป จํานวน 
7 คน คิดเปนคารอยละ 23.33 และอายุ 17 ปขึ้นไปกับนอยกวา 16 ป มีปริมาณเทากันคือ มีจํานวน
ประเภทละ 2 คน คิดเปนคารอยละของแตละประเภท 6.67 เชนเดียวกัน ดานการใหความรวมมือ
เกี่ยวกับกิจกรรมทางศาสนากับทางโรงเรียน พบวา นักเรียนสวนใหญใหความรวมมือเปนจํานวน
มากถึง จํานวน 28 คน คิดเปนคารอยละ 93.33 และที่ไมเคยใหความรวมมือมีจํานวน 2 คน คิดเปน
คารอยละ 6.67

ตอนที่ 2 ความตองการในการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป วิเคราะหขอมูลโดยการใชคา
สถิติรอยละ (%) มีรายละเอียดดังตารางที่ 9

ตารางที่ 9 แสดงจํานวนและคารอยละเกี่ยวกับความตองการของนักเรียนในการพัฒนาบทเรียน
สําเร็จรูป

ความตองการ จํานวน รอยละ
1. ประสบการณในการเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป

• เคย
• ไมเคย

2
28

6.67
93.33

รวม 30 100
2. ลักษณะและรูปแบบของบทเรียนที่ตองการ (ตอบไดมาก
กวา 1 ขอ)

• มีการตูนและรูปภาพประกอบ 27 90
• ใชภาษาที่เขาใจงาย ชัดเจนและไมซับซอน 29 96.67
• มีสีสัน สดใส และสวยงาม 28 93.33
• มีเนื้อหาที่ใหความรูและสนุกสนาน 25 83.33
• มีการวัดและประเมินผลโดยใชทั้งแบบ

ทดสอบปรนัยและอัตนัย
22 73.33

• รูปเลมกะทัดรัดและมีความคงทนถาวร 28 93.33
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ตารางที่ 9 (ตอ)

ความตองการ จํานวน รอยละ
3. ลักษณะการใชบทเรียนสําเร็จรูป

• เรียนเปนรายบุคคล
• เรียนเปนกลุม
• เรียนนอกเวลาเรียน

14
12
4

46.67
40

13.33
รวม 30 100

จากตารางที่ 9 พบวานักเรียนสวนใหญไมเคยมีประสบการณในการเรียนดวยบทเรียน
มากอนเปนจํานวนมากถึง 28 คนคิดเปนคารอยละ 93.33 สวนผูที่เคยผานการเรียนดวยบทเรียนมา
แลวมีจํานวนเพียง 2 คน คิดเปนคารอยละ 6.67 สําหรับดานความตองการใหบทเรียนมีลักษณะและ
รูปแบบเปนอยางไรนั้น พบวาตองการใหใชภาษาที่เขาใจงายมีความชัดเจนและไมซับซอนมีจํานวน
มากที่สุดถึง 29 คน คิดเปนคารอยละ 96.67 รองลงมาคือตองการใหบทเรียนมีสีสัน สดใส สวยงาม 
และมีลักษณะรูปเลมขนาดกะทัดรัด รวมทั้งใหมีความเขมแข็งคงทนถาวรอีกดวย ความตองการดาน
นี้มีจํานวนที่เทากันคือ จํานวน 28 คนคิดเปนคารอยละ 93.33 และลําดับถัดมาของความตองการใน
ดานนี้ คือ ตองการใหบทเรียนมีการตูนและรูปภาพประกอบมีจํานวน 27 คน คิดเปนคารอยละ 90 
ลําดับสุดทายก็คือ ตองการใหมีการวัดและประเมินผลโดยใชทั้งแบบทดสอบปรนัยและอัตนัยมี
จํานวน 22 คน คิดเปนคารอยละ 73.33 สําหรับดานความตองการใชบทเรียนในลักษณะใดนั้น พบ
วามีความตองการเรียนเปนรายบุคคล อยูในระดับสูงถึงจํานวน 14 คน คิดเปนคารอยละ 46.67 รอง
ลงมาเปนความตองการเรียนเปนกลุมมีจํานวน 12 คน คิดเปนคารอยละ 40 และความตองการเรียน
นอกเวลาเรียน มีจํานวนเพียง 4 คน คิดเปนคารอยละ 13.33

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content
Analysis) ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหโดยมีรายละเอียดดังนี้

นักเรียนสวนใหญใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ตน
ตองการคือ ตองการใหครูจัดกิจกรรมการเรียนรูนอกสถานที่โรงเรียนเชน ตามแหลงเรียนรูตางๆ
วัดวาอารามหรือใหนิมนตพระภิกษุสงฆมาเปนวิทยากรใหความรูเกี่ยวกับสาระพระพุทธศาสนาแก
นักเรียนบาง เปนตน
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ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปจากครูผูสอนสาระพระพุทธศาสนา
จากการสํารวจความตองการและความคิดเห็นของครูผูสอนสาระพระพุทธศาสนา

เกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการใชแบบสอบถามกับครู
จํานวน 10 คน ดวยการวิเคราะหขอมูลจากสิ่งเหลานี้คือ (1) สถานภาพและขอมูลทั่วไปของครู (2)
ความตองการและความคิดเห็นในการพัฒนาบทเรียน และ (3) ขอเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม โดยมีคา
ความสอดคลองของแบบสอบถามจากการประเมินความเหมาะสมและสอดคลองจากผูเชี่ยวชาญ
เทากับ 0.97

การวิเคราะหขอมูลจากการสอบถาม
ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลท่ัวไปของครูผูสอนสาระพระพุทธศาสนาจําแนกตามเพศ

อายุ ตําแหนงและวิทยฐานะ สาขาทางการศึกษา ประสบการณในการทํางาน ทั้งหมดเหลานี้ไดทํา
การวิเคราะหขอมูลโดยการใชสถิติคารอยละ (%) มีรายละเอียดดังตารางที่ 10 ดังนี้

ตารางที่ 10 แสดงจํานวนและคารอยละของครูผูสอนสาระพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับสถานภาพและ
ขอมูลทั่วไป

สถานภาพและขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ
1. เพศ

• หญิง 10 100
รวม 10 100

2. อายุ
• 25 – 35 ป
• 36 – 45 ป
• มากกวา 45 ป

2
6
2

20
60
20

รวม 10 100
3. ตําแหนงและวิทยฐานะ

• ครูชํานาญการ
• ครูชํานาญการพิเศษ

8
2

80
20

รวม 10 100
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ตารางที่ 10 (ตอ)

สถานภาพและขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ
4. สาขาทางการศึกษา

• สังคมศึกษา
• ภูมิศาสตร
• ประวัติศาสตร

8
1
1

80
10
10

รวม 10 100
5. ประสบการณการทํางาน

• 5 – 10 ป
• 11 – 20 ป
• มากกวา 20 ปขึ้นไป

2
6
2

20
60
20

รวม 10 100

จากตารางที่ 10 พบวา ขอมูลทั่วไปของครูผูสอนสาระพระพุทธศาสนาสามารถจําแนก
เปนเพศหญิง จํานวน 10 คนคิดเปนคารอยละ 100 ดานอายุ สวนใหญอายุอยูในชวงระหวาง 36-45
ป จํานวน 6 คนคิดเปนคารอยละ 60 รองลงมามีปริมาณที่เทากันจํานวน 2 คน คือประมาณชวงอายุ
25-35 ป และประเภทอายุมากกวา 45 ป คิดเปนคารอยละประเภทละ 20

ดานตําแหนงและวิทยฐานะพบวาครูผูตอบแบบสอบถามมีตําแหนงและวิทยฐานะเปน
ครูชํานาญการ จํานวน 8 คนคิดเปนคารอยละ 80 ลําดับตอมาเปนครูชํานาญการพิเศษจํานวน 2 คน
คิดเปนคารอยละ 20

ดานสาขาทางการศึกษาพบวาทางดานสังคมศึกษาจํานวน 8 คนคิดเปนคารอยละ 80
ทางดานภูมิศาสตรจํานวน 1 คนคิดเปนคารอยละ 10 และทางดานประวัติศาสตรจํานวน 1 คนคิด
เปนคารอยละ 10

ดานประสบการณการทํางานพบวาอยูในชวงระยะเวลา 11-20 ป มีจํานวน 6 คนคิดเปน
คารอยละ 60 ลําดับตอมาเปนระยะเวลา 5-10 ป และมากกวา 20 ปขึ้นไป มีจํานวน 2 คนเทากันคิด
เปนคารอยละ 20 เหมือนกัน

ตอนที่ 2 ความตองการและความคิดเห็นในการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป วิเคราะหขอมูล
โดยการใชคาสถิติรอยละ (%) ซ่ึงมีรายละเอียดแสดงไวที่ตารางที่ 11
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ตารางที่ 11  แสดงจํานวนและคารอยละเกี่ยวกับความตองการและความคิดเห็นของครูผูสอนสาระ
พระพุทธศาสนาในการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป

ความตองการและความคิดเห็น จํานวน รอยละ
1. ความตองการในการนําบทเรียนมาใชในการจัด
กระบวนการเรียนการสอน

• ตองการ 10 100
รวม 10 100

2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชนของบทเรียนตอการ
เรียนการสอน

• มี 10 100
รวม 10 100

3. ประสบการณเกี่ยวกับวิธีการสรางบทเรียน
• มี
• ไมมี

2
8

20
80

รวม 10 100
4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสนับสนุนสงเสริมใหมีการ
พัฒนาบทเรียน

• ควร 10 100
รวม 10 100

จากตารางที่ 11 มีรายละเอียดในการนําเสนอดังนี้
ดานความตองการในการนําบทเรียนมาใชในการจัดกระบวนการการเรียนการสอน พบ

วามีจํานวน 10 คน คิดเปนคารอยละ100 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวามีความคิดเห็นที่สอดคลองตรงกันวา
บทเรียนสําเร็จรูปสามารถชวยแบงเบาภาระของครูในการทํางานไดเปนอยางมาก สามารถทําใหครู
มีเวลาสรางสรรคผลงานใหมๆ ออกมาใชใหเปนประโยชนตอการเรียนการสอนได

ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชนของบทเรียนที่มีตอการเรียนการสอน พบวามี
จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 100 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวามีความคิดเห็นที่สอดคลองตรงกันวา
บทเรียนสามารถใชเปนสื่อการสอนสําหรับการสอนในรูปแบบที่ตางกันได เชน การสอนแบบ
บูรณาการ การสอนเปนรายบุคคลหรือการสอนเปนกลุมที่ผูเรียนมีความแตกตางกันหรืออาจใชสอน
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ซอมเสริมกับผูที่มีผลการเรียนรูอยูในระดับต่ําก็อาจเปนไปได นอกจากนี้แลวบทเรียนก็ยังสามารถ
ใชรวมกับการสอนที่ใชส่ือประเภทอื่นไดอีกดวย เชน ใชรวมกับวีดีทัศน เปนตน

ดานตอมาเปนการสอบถามเกี่ยวกับประสบการณในการสรางบทเรียน พบวามีจํานวน 8
คน คิดเปนคารอยละ 80 ตอบวาไมเคยมีประสบการณมากอน อีกจํานวน 2 คน คิดเปนคารอยละ 20
ตอบวาเคยมีดวยวิธีการที่ทําการศึกษาดวยตนเอง

ดานความคิดเห็นที่เกี่ยวกับการสนับสนุนสงเสริมใหมีการพัฒนาบทเรียน พบวามี
จํานวนถึง 10 คน คิดเปนคารอยละ 100 ที่ตอบวาควรมีเปนอยางยิ่งทั้งนี้อาจเปนเพราะวาบทเรียน
สามารถเปนส่ิงที่จะชวยปรับปรุงแกไขประสิทธิภาพการสอนของครูที่ยังไมมีประสบการณในทาง
ดานการสอน นอกจากนี้ยังสามารถที่จะทําการชวยยกฐานะของครูใหสูงขึ้นสมกับการเปน
นักการศึกษาหรือเปนครูมืออาชีพ ครูพันธุใหม เพราะการนําเอาเครื่องมือหรือวิธีการใหมๆ เขามา
ใชยอมเปนการกระตุนและผลักดันใหครูจําเปนตองเพิ่มพูนความรู ความคิด ความสามารถ และ
ประสบการณของตนใหมากขึ้น และเปนแนวทางในการนําไปใชในการวิจัยของตนตอไปไดใน
อนาคตดานรูปแบบและรายละเอียดของบทเรียนที่ไดพัฒนาขึ้นมานั้น ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลโดย
ใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) แลวนําเสนอแบบพรรณนาความโดยมีรายละเอียดดังนี้

ดานรูปแบบควรมีอยางไร โดยภาพรวมพบวาครูผูสอนสาระพระพุทธศาสนาตองการ
ใหมีลักษณะเปนสื่อที่สรางขึ้นมาเพื่อใหผูเรียนไดเรียนดวยตนเอง โดยมีการแบงเนื้อหาออกเปน
หนวยยอยๆ ส้ัน กะทัดรัด ซ่ึงเรียกวา กรอบหรือเฟรม และในแตละกรอบจะประกอบไปดวยคํา
อธิบายหรือเนื้อหา และคําถามหรือแบบฝกหัดตอเนื่องกันไป โดยเริ่มจากระดับที่งายไปหาระดับที่
ยากขึ้นเรื่อยๆ ตามลําดับ คําถามหรือแบบฝกหัดที่อยูในแตละกรอบอาจเปนลักษณะที่ใหผูเรียนเติม
คํา เขียนเครื่องหมายถูกหรือผิดหรือเลือกตอบก็ได และเมื่อผูเรียนตอบคําถามนั้นแลวก็จะไดทราบ
คําตอบที่ถูกตองที่เฉลยไวในกรอบตอไปทันทีเปนเชนนี้เร่ือยไปจนจบบทเรียน

ดานรายละเอียดในการพัฒนาบทเรียน โดยภาพรวมพบวาครูผูสอนสาระพระพุทธ
ศาสนาตองการใหมีรายละเอียดของสิ่งตอไปนี้ในบทเรียน คือ หลักการวางแผนการจัดการเรียนรู
หลักและทฤษฎีทางจิตวิทยา และหลักการประเมินผลตามสภาพจริงเพราะหลักการทั้ง 3 ประเภทนี้
จะชวยเสริมกันตั้งแตตนจนจบกระบวนการ ส่ิงเหลานี้ลวนทําใหบทเรียนสําเร็จรูปมีคุณคาตอผูเรียน
มากที่สุด

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content
Analysis) แลวนําเสนอแบบพรรณนาความผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิเคราะหซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้
คือ
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ครูผูสอนสาระพระพุทธศาสนาไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมวันสําคัญทาง
ศาสนา กลาวคือ ตองการใหมีการจัดกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนาในโรงเรียนทั้งนี้เพื่อให
นักเรียนไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรมกันทุกคน และอาจสามารถทําใหผลการเรียนรูในสาระ
พระพุทธศาสนาสูงขึ้นไดในที่สุด

ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปจากผูเชี่ยวชาญ
จากการสํารวจความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียน ผูวิจัยไดเก็บ

รวบรวมขอมูลโดยวิธีการใชแบบสัมภาษณกับผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน ดวยการวิเคราะหขอมูลจาก
ส่ิงเหลานี้คือ (1) สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูเชี่ยวชาญ (2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา
บทเรียน และ (3) ขอเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม แบบสัมภาษณฉบับนี้มีคาความสอดคลองจากการ
ประเมินความเหมาะสมและสอดคลองจากผูเชี่ยวชาญเทากับ 1.00

การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ
ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูเชี่ยวชาญ จําแนกตามเพศ อายุ ตําแหนงและ

วิทยฐานะและประสบการณการทํางาน ทั้งหมดเหลานี้วิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติรอยละ (%)  ซ่ึง
มีรายละเอียดดังตารางที่ 12

ตารางที่ 12 แสดงจํานวนและคารอยละเกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูเชี่ยวชาญ

สถานภาพและขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ
1. เพศ

• ชาย
• หญิง

2
3

40
60

รวม 5 100
2. อายุ

• 36 – 45 ป
• มากกวา 45 ป

2
3

40
60

รวม 5 100
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ตารางที่ 12 (ตอ)

สถานภาพและขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ
3. ตําแหนงและวิทยฐานะ

• ผูอํานวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ
• ครูเชี่ยวชาญ
• ครูชํานาญการพิเศษ
• อ่ืนๆ (รองคณบดี)

1
1
2
1

20
20
40
20

รวม 5 100
4. ประสบการณการทํางาน

• 11 – 20 ป
• มากกวา 20 ปขึ้นไป

2
3

40
60

รวม 5 100

จากตารางที่ 12 พบวา ขอมูลทั่วไปของผูเชี่ยวชาญสามารถจําแนกเปนเพศหญิงจํานวน 
3 คนคิดเปนคารอยละ 60 จําแนกเปนเพศชายจํานวน 2 คน คิดเปนคารอยละ 40 ดานอายุ มีอายุมาก
กวา 45 ปจํานวน 3 คนคิดเปนคารอยละ 60 และมีอายุระหวาง 36-45 ป จํานวน 2 คน คิดเปนคา
รอยละ 40 ดานตําแหนงและวิทยฐานะ เปนครูระดับชํานาญการพิเศษจํานวน 2 คน คิดเปนคา
รอยละ 40 และเปนครูระดับเชี่ยวชาญ เปนผูอํานวยการสถานศึกษาระดับเชี่ยวชาญ และเปน
รองคณบดีระดับผูชวยศาสตราจารยจํานวนอยางละ 1 คน คิดเปนคารอยละ 20 เทากัน ดาน
ประสบการณในการทํางาน พบวามากกวา 20 ปขึ้นไป มีจาํนวน 3 คนคดิเปนคารอยละ 60 และอยูใน
ชวงระหวาง 11-20 ป มจีาํนวน 2 คน คดิเปนคารอยละ 40

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาบทเรียนจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 
วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) แลวนําเสนอแบบพรรณนาความ

ผลการวิเคราะหความคิดเห็นในประเด็นที่ถามวาบทเรียนมีความสําคัญตอครูและ
นักเรียนอยางไร โดยภาพรวมผูเชี่ยวชาญกลาววามีความสําคัญมากเพราะเปนบทเรียนแนวใหมที่
พัฒนามาจากการจัดการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมเปนบทเรียนที่ตางจากบทเรียนธรรมดาทั่วไป 
มีทั้งการวิเคราะหและจัดลําดับเนื้อหาใหมเพื่อใหงายตอผูเรียนที่จะใชศึกษาไดดวยตนเองเสมือนมี
ครูอยูดวย นอกจากนี้ยังสามารถใชอานทบทวนหรือสอนซอมเสริมไดเปนอยางดี ผูเรียนสามารถ
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ศึกษาไดตามความสามารถของตนเอง ไมตองรอกันและไมถวงเวลากัน ทําใหเกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลินไมเบื่อหนาย และสามารถใชศึกษาไดตลอดเวลา

ลําดับถัดมาในประเด็นของการสัมภาษณที่ถามวาวิธีการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปควรมี
วิธีการอยางไรจึงจะเหมาะตอการนําไปใชในการเรียนการสอนโดยภาพรวมผูเชี่ยวชาญกลาววาตอง
มีการสรางเครื่องมือขึ้นมาเพื่อใชสําหรับการสํารวจใหทราบถึงความตองการเกี่ยวกับบทเรียนสําเร็จ
รูปในดานตางๆ ของขอมูลพื้นฐานแลวนําเครื่องมือนี้ไปใชกับนักเรียนและผูที่เกี่ยวของ นําขอมูลที่
ไดรับมาสรางบทเรียนสําเร็จรูปแลวนําเสนอตออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญเพื่อให
ทําการตรวจสอบถึงความถูกตอง ความเหมาะสม และความสอดคลอง นําขอเสนอแนะที่ไดรับไป
ปรับปรุงแกไขบทเรียนใหเรียบรอยแลวจึงนําไปทดลองใชกับนักเรียนแบบรายบุคคล จํานวน 3 คน 
โดยการตั้งเกณฑประสิทธิภาพไวที่ 60/60 แลวนํามาปรับปรุงแกไขขอบกพรองจากนั้นจึงนําไป
ทดลองกับนักเรียนแบบกลุมเล็กจํานวน 9 คน โดยการตั้งเกณฑของประสิทธิภาพใหสูงขึ้นไปกวา
เดิมคือที่ 70/70 จากนั้นอีกจึงนํามาปรับปรุงแกไขใหเรียบรอยแลวจึงนําไปใชทดลองกับนักเรียน
กลุมใหญหรือแบบภาคสนาม โดยใหตั้งคาเกณฑประสิทธิภาพของการทดลองครั้งสุดทายนี้เอาไวที่ 
80/80 จากนั้นจึงทําการปรับปรุงแกไขใหเปนบทเรียนสําเร็จรูปแบบฉบับสมบูรณแลวจึงสามารถนํา
ไปใชเปนส่ือประกอบการเรียนการสอนของครูได นอกจากนี้ผูเชี่ยวชาญยังไดกลาวอีกวาลักษณะ
เดนของบทเรียนสําเร็จรูปคือเปนสื่อที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ ซ่ึงคํากลาวเชนนี้ไดสอดคลอง
สัมพันธกับสาระสําคัญที่ไดบัญญัติไวที่หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตราที่ 22 ของพระราช
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 อีกดวย

ลําดับสุดทายสําหรับประเด็นของการสัมภาษณที่ถามเกี่ยวกับลักษณะของรูปแบบและ
รายละเอียดของบทเรียนนั้น โดยภาพรวมผูเชี่ยวชาญกลาววาบทเรียนที่ดีนั้นควรมีเนื้อหาและคํา
อธิบายที่ดึงดูดความสนใจของผูเรียน เนื้อหาของแตละกรอบควรชัดเจน ถูกตองตามหลักภาษาและ
เหมาะสมกับเนื้อหาความรูมีความตอเนื่องกันในแตละกรอบและแตละกรอบจะตองนําเสนอเนื้อหา
เฉพาะเรื่องอยางชัดเจน ตองใหผูเรียนรูผลของคําตอบวาถูกหรือผิดทันที เพื่อชวยใหการเรียนรูนั้น
ไดผลดียิ่งขึ้นและเปนการเสริมแรงใหทันทีอีกดวยเชนกัน องคประกอบของบทเรียนนั้นควร
ประกอบไปดวย (1) คําชี้แจงหรือคําแนะนําในการศึกษาดวยบทเรียนชุดนั้น (2) วัตถุประสงคที่
ตองการจากการศึกษา (3) สาระเนื้อหาซึ่งควรเรียงลําดับจากงายไปหายาก (4) แบบฝกหัดเพื่อ
ทบทวนความเขาใจในเนื้อหาที่ไดศึกษา (5) แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนพรอมดวยแนว
เฉลยคําตอบ และ (6) กระบวนการจัดการเรียนการสอน ควรดําเนินการดังตอไปนี้คือ (6.1) ผูสอน
ช้ีแจงวัตถุประสงคของการเรียน (6.2) ทาํแบบทดสอบกอนเรียน (6.3) ใหผูเรียนศึกษาบทเรียนดวย
ตนเองเนนความซื่อสัตยไมเปดดูแนวเฉลยคําตอบกอน และ (6.4) หลังจากที่เรียนดวยบทเรียนแลว
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ใหทําแบบทดสอบหลังเรียน ถาผลการเรียนรูไมเปนที่นาพอใจใหกลับไปศึกษาใหมอีกครั้งหนึ่ง แต
ถาผลการเรียนรูเปนที่นาพอใจแลว ผูสอนอาจเพิ่มเติมเนื้อหาอีกก็ได

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม ทําการวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา
(Content Analysis)  แลวนําเสนอแบบพรรณนาความ ผูวิจัยขอนําเสนอโดยมีรายละเอียดดังนี้

โดยภาพรวมผูเชี่ยวชาญไดใหขอเสนอแนะวาการเรียนการสอนสาระพระพุทธศาสนา
นั้นควรมีรูปแบบที่หลากหลายแตกตางกัน ส่ิงสําคัญคือควรมีกิจกรรมเสริมที่มีสาระประโยชน มี
ความสนุกสนาน และงายตอการเรียนรู ดังนั้น บทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง พระไตรปฎก สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ชวงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) จึงตองแทรกกิจกรรมตางๆ เขาไปเพื่อชวยดึงดูด
ความสนใจของนักเรียน เพื่อใหนักเรียนไดเรียนอยางมีความสุขและไดรับความรูมีประสบการณที่ดี
จากการเรียนดวยในที่สุด

ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการที่ไดกลาวมาทั้งหมดในตอนที่ 1 นี้ผูวิจัย
ไดทําการวิเคราะหขอมูลและนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาบทเรียนเพื่อใหสอดคลองกับความ
ตองการของนักเรียน และตามแนวทางของการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญอีก
ดวยทั้งนี้ผูวิจัยไดทําการสรุปผลของกระบวนการตอนที่ 1 โดยมีรายละเอียดแสดงไวที่ตารางที่ 13
ดังนี้คือ

ตารางที่ 13 แสดงผลการสรุปผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการ

กระบวนการที่ศึกษา ผลการศึกษา
1. ศึกษาเอกสารที่ เกี่ยวกับ
หลักการ แนวคิด และนโยบาย
การศึกษา

ใหมีการสงเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ตลอดจนใหนํามาใชในการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนดวย นอกจากนั้น ควรสอดแทรกความรูทางดาน
การศาสนาลงในหลักสูตรเพื่อมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนที่มี
ความรูคูคุณธรรม
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ตารางที่ 13 (ตอ)

กระบวนการที่ศึกษา ผลการศึกษา
2.  วิ เคราะหหลักสูตรการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2544 และหลักสูตรสถานศึกษา
พุทธศักราช 2546

เปนหลักสูตรที่มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความ
สุขอยูบนพื้นฐานของความเปนไทย มีการจัดการเรียนรู โดย
เนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนคน
ที่สมบูรณและมีความสมดุลทั้งทางดานรางกาย จิตใจ และสติ
ปญญา ตลอดจนสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความ
สุข ดังนั้น การสรางบทเรียนและมีการพัฒนาไปตามกระบวน
การแลวจึงนําไปใชกับนักเรียนไดนั้น จึงเปนสิ่งที่สอดคลอง
กับหลักสูตรเปนอยางมากยิ่ง

3. สังเคราะหงานวิจัย บทเรียนสําเร็จรูป เปนสื่อการสอนที่สรางขึ้นเพื่อใหผูเรียนได
เรียนรูดวยตนเอง โดยเรียงลําดับเนื้อหาแตละกรอบจากงายไป
หายาก มีการนําเสนอเนื้อหาและคําถามตอเนื่องกันไป เมื่อ
ผูเรียนทําแตละกรอบเสร็จแลว ก็สามารถตรวจคําตอบไดทันที

4. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและ
งานวิจัย

การจัดกระบวนการเรียนการสอนในปจจุบันตองยึดผูเรียน
เปนสําคัญ โดยใหนักเรียนมีสวนรวมและลงมือปฏิบัติจริงทุก
ขั้นตอนจนเกิดการเรียนรู  บทเรียนสําเร็จรูปเปนสื่ออีก
ประเภทหนึ่งที่ทําใหผูเรียนเกิดความรูสึกกระตือรือรนตอ
การเรียนเนื่องจากผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง ลักษณะของ
บทเรียนมีเนื้อหาเรียงลําดับจากงายไปหายาก ชัดเจน และ
เขาใจงาย อีกทั้งยังเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูตามความ
สามารถของตนเองและความสนใจของแตละบุคคล

5. ศึกษาความตองการของ
นักเรียน

ดานรูปแบบสวนใหญตองการใหใชภาษาที่เขาใจงาย ชัดเจน
และไมซับซอน มีสีสัน สดใส สวยงาม มีรูปเลมกะทัดรัด มี
ความคงทนถาวร มีการตูน รูปภาพประกอบมีเนื้อหาที่ให
ความรูที่สนุกสนานและสุดทายตองการใหมีการวัดและ
ประเมินผลที่หลากหลายดวย
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ตารางที่ 13 (ตอ)

กระบวนการที่ศึกษา ผลการศึกษา
6.   ศึกษาความตองการและ
ความคิดเห็นจากครูผูสอนพระ
พุทธศาสนา

โดยภาพรวมพบวาครูสวนใหญตองการใหมีการพัฒนาบท
เรียนขึ้นเพื่อนําไปใชในการเรียนการสอนทั้งนี้เพราะบทเรียน
สามารถชวยแกปญหาทางการศึกษาในปจจุบันนี้ได เชน
ปญหาการขาดแคลนครูผูชํานาญในกลุมสาระการเรียนรูกลุม
ใดกลุมหนึ่ง หรือปญหามีผูเรียนเปนจํานวนมากในหองเรียน
จนทําใหครูไมมีเวลาเอาใจใสดูแลอยางทั่วถึงได

7. ศึกษาความคิดเห็นจาก
ผูเชี่ยวชาญ

โดยภาพรวมพบวาผูเชี่ยวชาญมีความตองการใหมีการพัฒนา
บทเรียนขึ้นเพราะบทเรียนที่มีประสิทธิภาพนั้นสามารถใช
สอนแทนครูไดและประหยัดเวลาในการเรียนไดมาก แตก็มิใช
จะสามารถใชแทนครูไดอยางเด็ดขาด เพราะจะเห็นวานักเรียน
ยังตองการครูอยู แตกระนั้นก็ตามก็ยังถือวาเปนสื่อที่เหมาะกับ
สภาพปญหาและระบบการศึกษาในปจจุบันนี้

ตอนที่ 2 ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนสําเร็จรูป

จากการศึกษาขั้นตอนที่ 1 ผูวิจัยไดนําขอมูลมาเปนแนวทางในการพัฒนาบทเรียน โดยมี
กระบวนการในการพัฒนาจํานวน 4 สวนดวยกันคือ (1) การพัฒนา (2) การตรวจสอบ (3) การหา
ประสิทธิภาพ และ (4) การปรับปรุงแกไข

ผลการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป
จากผลการวิเคราะหขอมูลในขั้นตอนที่ 1 ผูวิจัยไดนําไปขอคําแนะนําจากอาจารยที่

ควบคุมวิทยานิพนธจํานวน 3 ทาน เพื่อขอขอเสนอแนะในการพัฒนาบทเรียน โดยบทเรียนที่สราง
ขึ้นมามีองคประกอบดังนี้คือ (1) คํานํา (2) วัตถุประสงค (3) สวนประกอบ (4) คูมือครู ซ่ึงประกอบ
ไปดวยสาระการเรียนรู แผนภูมิแสดงขั้นตอนการใช คําแนะนําการใช คําชี้แจงเวลาในการเรียน 
และ (5) คูมือนักเรียน ซ่ึงประกอบไปดวย คํานํา คําแนะนําการใชและหนวยการเรียนรูจํานวน 4 
หนวยดังนี้คือ

หนวยการเรียนรูเร่ืองพระไตรปฎก ประกอบไปดวย
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1. หนวยการเรียนรู เร่ือง ความเปนมาของการสังคายนาพระไตรปฎก
2. หนวยการเรียนรู เร่ือง การทําสังคายนาพระไตรปฎก
3. หนวยการเรียนรู เร่ือง การเผยแผพระไตรปฎก
4. หนวยการเรียนรู เร่ือง เร่ืองนารูจากพระไตรปฎก คือ คนครองเรือนที่รายและดี 10

ประการ

ผลการประเมินและตรวจสอบบทเรียนสําเร็จรูป
1. ผลการประเมินและตรวจสอบบทเรียนสําเร็จรูปของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ

ผูวิจัยไดนําบทเรียนไปใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธจํานวน 3 ทานคือ (1)
อาจารย ดร. ประเสริฐ มงคล (2) รองศาสตราจารยสมประสงค นวมบุญลือ (3) รองศาสตราจารย
ประทิน คลายนาค และผูทรงคุณวุฒิคือ พระครูสุนทรธรรมโสภณ ใหตรวจสอบความถูกตองและ
ใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงบทเรียนใหถูกตองและสมบูรณ โดยผลจากการตรวจสอบคือ (1)
ปรับปรุงความถูกตองของเนื้อหา (2) แกไขเทคนิคการเขียน และ  (3) แกไขทางดานภาษา

2. ผลของการปรับปรุงแกไข
จากผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธทั้ง 4 ทาน

ผูวิจัยไดนํามาดําเนินการปรับปรุงแกไขใหถูกตองและเหมาะสมตามคําแนะนําไดแก เขียนสาระ
สําคัญและจุดประสงคการเรียนรูใหมใหสอดคลองกับเนื้อหา ปรับปรุงแกไขไมใหเนื้อหาในแตละ
กรอบกระโดดขามขั้นจนผูเรียนอานแลวไมเขาใจ ปรับปรุงแกไขเรื่องการแบงวรรคตอน การฉีกคํา
และการสะกดคํา

3. ผลการประเมินและตรวจสอบบทเรียนสําเร็จรูปของผูเชี่ยวชาญ
จากนั้นลําดับตอมาผูวิจัยจึงไดนําบทเรียนที่ไดรับการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา

ของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธเรียบรอยแลวมาใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทานไดทําการตรวจสอบ
และประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองของบทเรียนสําเร็จรูป โดยมีคาเทากับ 1.00 
(รายละเอียดดังแสดงที่ภาคผนวก ค  หนาที่ 216) รายช่ือของผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน มีดังนี้คือ (1) 
นายวัชรินทร เวชสุวรรณ ผูอํานวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห อําเภอ
เมือง จังหวัดราชบุรี (2) นางจินตนา เผาจินดา ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนวัดเกาะวังไทร อําเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม (3) นายปญญา โพธ์ิมลิวัลย ครูชํานาญการพิเศษและครูตนแบบกลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของจังหวัดนครปฐม โรงเรียนวัดไรขิงวิทยา อําเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม (4) นางสาวปริญดา ชัยชนะ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนภัทรญาณ
วิทยา อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  และ (5) ผูชวยศาสตราจารยจีรารัตน ชิรเวทย รองคณบดี
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คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยผลการตรวจสอบคือ 
(1) ปรับปรุงความถูกตองของเนื้อหา (2) แกไขเทคนิคการเขียน และ (3) แกไขทางดานภาษา

4. ผลของการปรับปรุงแกไข
จากผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญทั้ง 5 ทาน ผูวิจัยไดนํามา

ดําเนินการปรับปรุงแกไขใหถูกตองและเหมาะสมตามคําแนะนํา ไดแก ปรับสาระสําคัญในแผนการ
จัดการเรียนรูใหอยูในลักษณะความเรียงเพิ่มภาพประกอบเนื้อหาและปรับใหมีขนาดใหญขึ้น  
ปรับปรุงแกไขคําถามใหมีความเหมาะสมกับเนื้อหาและเพิ่มจํานวนมากขึ้น เพิ่มคําชมเชยในแตละ
หนวยการเรียนรูเพื่อกระตุนใหนักเรียนมีกําลังใจและเชิญชวนใหไปเรียนในกรอบตอไป ปรับปรุง
แกไขแบบทดสอบใหมีความหลากหลายมากขึ้น เชน จัดใหมีกรอบแบบฝกหัดแบบจับคู แบบเลือก
ตอบขอถูกผิดและแบบเติมคําลงในชองวาง ปรับปรุงแกไขใหกรอบแบบฝกหัดและกรอบเฉลย
คําตอบอยูคนละหนากัน ปรับปรุงแกไขการแบงวรรคตอนใหถูกตองและคําที่พิมพผิด เปนตน

ผลการหาประสิทธิภาพ E1/ E2 ขั้นทดลองแบบรายบุคคล (Individual Tryout) และการปรับปรุง
แกไข

ผูวิจัยไดนําบทเรียนที่ไดผานการปรับปรุงแกไขแลวไปหาประสิทธิภาพ E1/ E2 แบบราย
บุคคล (Individual Tryout) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง โรงเรียน
กําแพงแสนวิทยา จังหวัดนครปฐม โดยมีผลการเรียนเกง ปานกลาง ออน อยางละ 1 คน รวมทั้งส้ิน
3 คน เพื่อดูความเหมาะสมของภาษา เนื้อหา และดานการวัดประเมินผล ไดคาประสิทธิภาพ
65.00/72.23 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 60/60 ที่กําหนดไว ดังไดแสดงที่ ตารางที่ 14 (รายละเอียดดังแสดงที่
ภาคผนวก ค ตารางที่ 30 หนาที่ 226)

ตารางที่ 14 แสดงผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนสําเร็จรูปแบบรายบุคคล (Individual Tryout)

จํานวนนักเรียน
ประสิทธิภาพ

ของกระบวนการ
(E1)

ประสิทธิภาพ
ของผลลัพธ

(E2)
E1/ E2

เกณฑการ
ประเมิน

3 65.00 72.23 65.00 / 72.23 60 / 60

จากการทดสอบหาคาประสิทธิภาพแบบรายบุคคลนั้นพบขอควรปรับปรุงแกไขเกี่ยวกับ
การมีเนื้อหาคอนขางมากมีรูปภาพประกอบเพียงเล็กนอยและมีขนาดเล็กจึงทําใหไมเราความสนใจ
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ของนักเรียนอยางเทาที่ควร ผูวิจัยจึงไดปรับปรุงแกไขโดยการปรับปรุงใหมีจํานวนมากขึ้น มีขนาด
ใหญขึ้น รวมทั้งการแกไขการเฉลยแบบทดสอบกอนเรียนของหนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง การทํา
สังคายนาพระไตรปฎก ใหถูกตองดวย

ผลการหาประสิทธิภาพ E1/ E2 ขั้นทดลองแบบกลุมเล็ก (Small Group Tryout) และการปรับปรุง
แกไข

ผูวิจัยไดนําบทเรียนที่ไดผานการปรับปรุงแกไขแลวไปหาประสิทธิภาพ E1/ E2 แบบ
กลุมเล็ก (Small Group Tryout) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง โรงเรียน
กําแพงแสนวิทยา อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมีผลการเรียนเกง ปานกลาง และออน
อยางละจํานวน 3 คน รวม 9 คน เพื่อดูความเหมาะสมของเวลาที่ใชแตละหนวยการเรียนรูและดาน
การวัดประเมินผลอีกครั้ง โดยไดคาประสิทธิภาพ 72.23/76.67 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 70/70 ที่กําหนดไว
ดังไดแสดงที่ตารางที่ 15 (รายละเอียดดังแสดงที่ภาคผนวก ค ตารางที่ 31 หนาที่ 227)

ตารางที่ 15 แสดงผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนสําเร็จรูปแบบกลุมเล็ก (Small Group Tryout)

จํานวนนักเรียน
ประสิทธิภาพ

ของกระบวนการ
(E1)

ประสิทธิภาพ
ของผลลัพธ

(E2)
E1/ E2

เกณฑการ
ประเมิน

9 72.23 76.67 72.23 / 76.67 70 / 70

จากการทดสอบหาคาประสิทธิภาพแบบกลุมเล็กนั้น พบขอควรปรับปรุงแกไขเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมของเวลาที่ใชโดยเฉพาะขั้นสรุปซ่ึงเปนขั้นการสรุปเนื้อหาและกิจกรรมแบบฝกของ
แตละหนวยการเรียนรูแลวนําเสนอหนาชั้น ดวยความไมลงตัวของกระบวนการตางๆ จึงทําให
นักเรียนใชเวลาตรงขั้นตอนนี้เปนเวลานานเกินไป ผูวิจัยจึงไดปรับปรุงแกไขโดยการตัดกิจกรรม
บางชวงในแผนจัดการเรียนรูที่ไมจําเปนออกเพราะกิจกรรมบางอยางมีความยืดเยื้อเกินไป เชน การ
เลนเกมที่มีจํานวนหลายแบบมากเกินไปดังนั้นเมื่อมีการยืดหยุนเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมเสียใหม 
ปญหาจึงหมดไป สวนการปรับปรุงแกไขในทางดานอื่นคือ ปรับแบบทดสอบใหมีความหลากหลาย
มากขึ้นปรับตัวเลือกที่เขียนไมชัดเจนในแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนในแตละหนวยการ
เรียนรูใหมีความถูกตองและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ลําดับสุดทายก็ทําการปรับปรุงรูปเลมของบทเรียน
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ใหมีความนาสนใจและมีความสวยงามสมบูรณทั้งนี้เพื่อความถูกตองเหมาะสมและชัดเจน กอนนํา
ไปทดลองใชจริงซ่ึงการปรับปรุงแกไขบทเรียนจากการทดลองทั้ง 2 ขั้นตอนมีรายละเอียดดังนี้คือ

1. ปรับปรุงสํานวนภาษาที่ใชเปนการเสริมแรงใหนักเรียนสนใจในแตละหนวยการ
เรียนรูใหมีจํานวนมากขึ้นกวาเดิมและถาหนวยใดมีมากเกินไปก็ปรับลดใหมีจํานวนพอดีและ
เหมาะสม

2. ปรับปรุงภาพในแตละหนาใหมีขนาดใหญและจัดวางภาพใหมใหสวยงาม เราความ
สนใจ

3. แกไขภาษาที่ใชเขียนในกรอบความรูเสียใหมพรอมทั้งพิมพเปนตัวหนาสําหรับ
ขอความสําคัญที่ตองการเนนใหนักเรียนสนใจ  

4. เพิ่มกิจกรรมแบบฝกเขาไปในแตละหนวยการเรียนรูเพื่อทําใหนักเรียนไมเกิดการ
เบื่อหนายในการศึกษาบทเรียน

5. ปรับปรุงแกไขแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนในแตละหนวยการเรียนรูที่ยัง
ไมมีความชัดเจนทั้งคําถามและตัวเลือก

6. ปรับปรุงเนื้อหาใหมีความถูกตองตรงตามที่หลักสูตรกําหนดไว
7. แกไขเรื่องเวลาที่ใชเรียนสําหรับหนวยการเรียนรูที่ 4 เสียใหมเพราะจากเดิมกําหนด

ไว 2 ช่ัวโมง ปรับปรุงเสียใหมเปนจํานวน 3 ช่ัวโมง
8. ปรับปรุงรูปเลมของบทเรียนสําเร็จรูปใหม เชน เพิ่มการเขียนคํานําในคูมือนักเรียน

เพิ่มการแนะนําเว็บไซตทางอินเตอรเนตเพื่อใหนักเรียนไดคนหาขอมูล เร่ือง พระไตรปฎกเพิ่มเติม
เปนตน

จากผลการปรับปรุงแกไขบทเรียน ผูวิจัยไดนํามาเปรียบเทียบส่ิงที่ตองแกไขและผลของ
การแกไขโดยขอนําเสนอไวที่ตารางที่ 16 ดังตอไปนี้ คือ

ตารางที่ 16 แสดงการเปรียบเทียบการปรับปรุงแกไขบทเรียนสําเร็จรูป

ส่ิงที่ตองปรับปรุงแกไข ผลการปรับปรุงแกไขแลว
1. บทเรียนสําเร็จรูปไมมีส่ิงที่
กระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจ
ตอการเรียนดวยบทเรียน

1. เพิ่มรูปภาพที่ส่ือถึงสาระพระพุทธศาสนา เชน วัดวา
อารามตางๆ ภาพวาดเกี่ยวกับพระพุทธรูป รูปภาพดอกบัว
ในแบบตางๆ และพุทธศาสนสุภาษิต
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ตารางที่ 16 (ตอ)

ส่ิงที่ตองปรับปรุงแกไข ผลการปรับปรุงแกไขแลว
2. แผนการจัดการเรียนรูไมได
แสดงกระบวนการของการจัดการ
เรียนการสอนอยางเปนระบบและ
เขียนอยางรวบรัดเกินไป

2. แบงแผนการจัดการเรียนออกเปนจํานวน 4 แผน และ
เ ขี ย น เ ป นหั ว ข อ อ ย า ง เ ป นขั้ น ตอนต ามลําดั บขอ ง
กระบวนการ

3. เนื้อหาสาระมีจํานวนมาก
เกินไปและไมตรงตามหลักสูตร

3. ยอยเนื้อหาออกเปนจํานวน 4 หนวยการเรียนรูและเขียน
กรอบความรูใหมทั้งหมดใหตรงตามหลักสูตร

4. การจัดกระบวนการเรียนการ
สอนในแผนการจัดการเรียนรูของ
ทุกแผนไมมีกิจกรรมที่
หลากหลาย ทําใหไมนาสนใจ
และไมชัดเจนเกี่ยวกับการสอน
ดวยส่ือบทเรียนสําเร็จรูป

4. เพิ่มกรอบฝกทักษะ เกมปริศนาอักษรไขว ซ่ึงเปน
กิจกรรมที่เราความสนใจตอผูเรียนเขาไปในบทเรียน และ
ปรับปรุงขอคําถามของกรอบฝกหัดบางกรอบใหมใหมี
ลักษณะเปนขอคําถามเชิงคิดวิเคราะหที่กอใหเกิดความคิด
สรางสรรคในคําตอบ

5. การวัดและประเมินผลไมได
เปนการประเมินผลตามสภาพจริง

5. ออกแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูของนักเรียนใหตรงกับ
จุดประสงคการเรียนรู เพิ่มการประเมินความสามารถในการ
สรางชิ้นงานของนักเรียน และเพิ่มการทดสอบยอยโดยใช
แบบทดสอบยอยประจําหนวยการเรียนรูทั้งจํานวน 4 หนวย
การเรียนรูนั้น

ตอนที่ 3 ผลการทดลองใชบทเรียนสําเร็จรูป

ผูวิจัยนําบทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง พระไตรปฎก ไปทําการทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 5/4 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม จํานวน 30 คน โดยทํา
การทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547 เร่ิมตั้งแต วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2548 ถึงวันที่ 2 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 รวมเวลาในการทดลองจํานวน 4 สัปดาห สัปดาหละจํานวน 3 ช่ัวโมง เวลา
ทั้งหมดที่ใชในการทดลองจํานวน 11 ช่ัวโมงตามแผนการจัดการเรียนรูจํานวน 4 แผน (รายละเอียด
แสดงไวทีภ่าคผนวก ค หนาที่ 251) โดยรวมเวลาของการทดสอบการเรียนรูกอนเรียน (Pretest) และ
หลังเรียน (Posttest) เขาดวยเชนกันในการทดลองใชบทเรียนกับนักเรียนนั้นผูวิจัยเปนผูสอนดวย
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ตนเอง (บทเรียนสําเร็จรูปเรื่องพระไตรปฎก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ฉบับสมบูรณได
แสดงไวที่ภาคผนวก ง หนาที่ 301)

ขั้นตอนในการดําเนินการใชบทเรียนสําเร็จรูปกับนักเรียนตามการจัดกระบวนการเรียน
การสอนในแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 4 แผน มีรายละเอียดดังตอไปนี้คือ

1. ครูสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมในการเรียนรูเพื่อใหเกิดศรัทธาเลื่อมใสใน
พระรัตนตรัย โดยการใหนักเรียนไหวพระ สวดมนต และนั่งสมาธิเปนเวลา 3-5 นาที

2. ครูอธิบายจุดประสงคการเรียนรูของหนวยการเรียนรูเรื่องนี้เพื่อใหนักเรียนได
ตระหนักถึงประโยชนจากการตั้งใจเรียน

3. การทดสอบกอนการใชบทเรียน (Pretest) โดยครูเปนผูดําเนินการทดสอบจาก
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู มีจํานวนทั้งหมด 30 ขอ จากนั้นจึงชี้แจงวิธีการใชบทเรียนแกนักเรียน

4. ดําเนินการใชบทเรียนสําเร็จรูปตามหนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง ความเปนมาของการ
สังคายนาพระไตรปฎก โดยมีสาระสําคัญคือ ใหนักเรียนศึกษาสาระการเรียนรูเร่ืองสาระสําคัญของ
พระไตรปฎก ความหมาย สาเหตุ วัตถุประสงค และประวัติความเปนมาของการทําสังคายนาพระ
ไตรปฎกจากกรอบความรู ใหตอบคําถามจากกรอบฝกหัดและตรวจดูคําตอบไดทันทีจากกรอบ
เฉลย มีแบบฝกทักษะใหนักเรียนทําในหัวขอเร่ืองเรามาตามรอยวิถีธรรมกันดีกวา อะไรเอย.....อยูใน
ถํ้ามืด แยกแยะลักษณะโครงสรางและสาระสําคัญของพระไตรปฎก งานที่มอบหมายใหนักเรียนทํา
คือทําแผนพับ (Brochure) เร่ืองความเปนมาของการสังคายนาพระไตรปฎก ทั้งนี้กอนที่จะศึกษา
สาระเนื้อหาจากกรอบความรูนักเรียนตองทําการทดสอบจากแบบทดสอบกอนเรียนประจําหนวย
การเรียนรูกอนและหลังจากศึกษาจบแลวก็ตองทําแบบทดสอบหลังเรียนประจําหนวยดวย

5. ดําเนินการใชบทเรียนสําเร็จรูปตามหนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง การทําสังคายนาพระ
ไตรปฎก โดยมีสาระสําคัญคือ ใหนักเรียนศึกษาสาระการเรียนรูเร่ืองวิธีการทําสังคายนาพระไตร
ปฎกในครั้งแรกของพระพุทธศาสนาแผนภูมิวิธีการทําสังคายนา ผลของการทําสังคายนา การทํา
สังคายนาครั้งที่ 1 – 5 และการทําสังคายนาในประเทศไทย ทั้งหมดนี้ศึกษาจากกรอบความรู ใหตอบ
คําถามจากกรอบฝกหัด และตรวจดูคําตอบไดทันทีจากกรอบเฉลย มีแบบฝกทักษะใหนักเรียนทําใน
หัวขอเร่ือง ขุมทรัพยส่ิงประเสริฐ สืบสาวหาสาเหตุของการทําสังคายนาในแตละครั้ง คุณธรรมอัน
ลํ้าเลิศแสนประเสริฐจะหาไหน วิเคราะหคุณธรรมที่ควรยึดถือเปนแบบอยางของพระมหากัสสปะ 
งานที่มอบหมายใหนักเรียนทําคือทําแผนภาพความคิด (Mind and Concept Mapping) ในหัวขอได
อะไรจากการเรียนเรื่องการทําสังคายนาพระไตรปฎก ทั้งนี้กอนที่จะศึกษาสาระเนื้อหาจากกรอบ
ความรู นักเรียนตองทําการทดสอบจากแบบทดสอบกอนเรียนประจําหนวยการเรียนรูกอนและหลัง
จากศึกษาจบแลวก็ตองทําแบบทดสอบหลังเรียนประจําหนวยดวย
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6. ดําเนินการใชบทเรียนสําเร็จรูปตามหนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง การเผยแผพระไตร
ปฎก โดยมีสาระสําคัญคือใหนักเรียนศึกษาสาระการเรียนรูเร่ืองวิธีการเผยแผพระไตรปฎก แผนภูมิ
สาเหตุ เสนทางและประโยชนของการเผยแผพระไตรปฎก ทั้งหมดนี้ศึกษาจากกรอบความรู ให
ตอบคําถามจากกรอบฝกหัดและตรวจดูคําตอบไดทันทีจากกรอบเฉลย มีแบบฝกทักษะใหนักเรียน
ทําในหัวขอเร่ือง ตามลาหาสาระ งานที่มอบหมายใหนักเรียนทําคือจัดทํารายงาน (Reports) ในหัว
ขอเร่ืองการเผยแผพระไตรปฎก ทั้งนี้กอนที่จะศึกษาสาระเนื้อหาจากกรอบความรู นักเรียนตองทํา
การทดสอบจากแบบทดสอบกอนเรียนประจําหนวยการเรียนรูกอนและหลังจากศึกษาจบแลวก็ตอง
ทําแบบทดสอบหลังเรียนประจําหนวยดวย

7. ดําเนินการใชบทเรียนสําเร็จรูปตามหนวยการเรียนรูที่ 4 ในหัวขอ เร่ืองนารูจาก
พระไตรปฎก คือ คนครองเรือนที่รายและดี 10 ประการ โดยมีสาระสําคัญ คือ ใหนักเรียนศึกษา
สาระการเรียนรูเร่ือง ประเภทและตารางสรุปประเภทของคนครองเรือนที่รายและดี 10 ประการ ทั้ง
หมดนี้ศึกษาจากกรอบความรู ใหตอบคําถามจากกรอบฝกหัดและตรวจดูคําตอบไดทันทีจากกรอบ
เฉลย มีแบบฝกทักษะใหนักเรียนทําในหัวขอเรื่อง การวิเคราะหขาว การโยงขอความที่เห็นวามี
ความสัมพันธกัน การวิเคราะหพฤติกรรมของตนเอง การวิเคราะหสํานวนไทยที่มีความหมาย
สัมพันธกันกับเนื้อหาของหนวยการเรียนรูหนวยนี้ งานที่มอบหมายใหนักเรียนทําคือใหทุกคนรวม
กันจัดทําปายนิเทศ (Bulletin Board) โดยใหมีการนําเสนอเนื้อหาจากหนวยการเรียนรูที่ 1 – 4 ทั้งนี้
กอนที่จะศึกษาสาระเนื้อหาจากกรอบความรู นักเรียนตองทําการทดสอบจากแบบทดสอบกอนเรียน
ประจําหนวยการเรียนรูกอนและหลังจากศึกษาจบแลวก็ตองทําแบบทดสอบหลังเรียนประจําหนวย
ดวย

8. เมื่อเสร็จส้ินกระบวนการแลวจึงทําการทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยใชแบบ
ทดสอบวัดผลการเรียนรูหลังเรียน และใหนักเรียนตอบแบบสอบถามความคิดเห็นตอการเรียนโดย
ใชบทเรียนสําเร็จรูปดวยแบบสอบถามที่ครูแจกให คาประสิทธิภาพที่ไดจากการทดลองภาคสนาม 
(Field Tryout) กับนักเรียนจํานวน 30 คน ปรากฏผลไดคา 81.00 / 82.23 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว 80 
/ 80 ดังตารางที่ 17 (รายละเอียดแสดงที่ภาคผนวก ค ตารางที่ 32 หนาที่ 228)

ผลจากการทดลองโดยภาพรวม พบวา นักเรียนสวนใหญใหความรวมมือในการปฏิบัติ
ตามกิจกรรมที่ปรากฏอยูในบทเรียนสําเร็จรูปเปนอยางดียิ่ง นอกจากนี้แลวก็ยังมีความเพียรพยายาม
ตอการรับฟงคําชี้แจงและคําแนะนําที่ถูกตองจากครูผูสอนอยางกระตือรือรนเปนอยางมากอีกดวย
เชนเดียวกัน
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ตารางที่ 17 แสดงผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนสําเร็จรูปแบบภาคสนาม (Field Tryout)

จํานวนนักเรียน
ประสิทธิภาพ

ของกระบวนการ
(E1)

ประสิทธิภาพ
ของผลลัพธ

(E2)
E1/ E2

เกณฑการ
ประเมิน

30 81.00 82.23 81.00 / 82.23 80 / 80

จากตารางที่ 17 พบวารอยละของคะแนนเฉลี่ยที่ทําแบบฝกหัดและแบบทดสอบยอย
ระหวางเรียนทั้งจํานวน 4 หนวย มีคาเทากับ 81.00 และรอยละของคะแนนเฉลี่ยที่นักเรียนทํา
แบบทดสอบหลังเรียนของหนวยการเรียนรูทั้ง 4 หนวยมีคาเทากับ 82.23 แสดงวาประสิทธิภาพของ
บทเรียนมีคาเทากับ 81.00 / 82.23 เมื่อเทียบกับเกณฑ 80 / 80 ที่กําหนดไว แสดงวาบทเรียน
สําเร็จรูป เร่ือง พระไตรปฎก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีประสิทธิภาพสามารถนําไปใช
ในการสอนได ซ่ึงสอดคลองสัมพันธกับสมมติฐานการวิจัยขอที่หนึ่งที่ไดกําหนดไว

รายละเอียดของผลการทดลองใชบทเรียนสําเร็จรูป ดังที่ไดกลาวมาแลวนั้น ผูวิจัยไดนํา
มาสรุปไวที่ตารางที่ 18 ดังนี้ คือ

ตารางที่ 18 แสดงการสรุปผลขั้นตอนการดําเนินการทดลองใชบทเรียนสําเร็จรูป

วัน เดือน ป
สัปดาหที่ เร่ือง เวลา

(ช่ัวโมง) วิธีการเรียนรู ผูดําเนิน
กิจกรรม

10 ม.ค. 48
(จันทร)

1

• แนะนําบทเรียนสําเร็จรูป
• ทดสอบกอนเรียน
(Pretest)

1 • การแนะนํา
• การทดสอบ

• ผูวิจัย
• นักเรียน

12, 13 ม.ค. 48
 (พุธ, พฤหัสบดี)

1

• ความเปนมาของการ
สังคายนาพระไตรปฎก

2 • นักเรียนเรียนรู
จากบทเรียน
สําเร็จรูป

• ผูวิจัย
• นักเรียน

17, 19 ม.ค. 48
(จันทร, พุธ)

2

• การทําสังคายนา
พระไตรปฎก

2 • นักเรียนเรียนรู
จากบทเรียน
สําเร็จรูป

• ผูวิจัย
• นักเรียน
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ตารางที่ 18 (ตอ)

วัน เดือน ป
สัปดาหที่ เร่ือง เวลา

(ช่ัวโมง) วิธีการเรียนรู ผูดําเนิน
กิจกรรม

20, 24 ม.ค. 48
(พฤหัสบดี, จันทร)

2, 3

• การเผยแผพระไตรปฎก 2 •  นั ก เ รี ยน เ รี ยนรู
จากบทเรียนสําเร็จ
รูป

• ผูวิจัย
• นักเรียน

26, 27, 31 ม.ค. 48
(พุธ, พฤหัสบดี,

จันทร)
3, 4

• เร่ืองนารูจากพระไตรปฎก 
คือ คนครองเรือนที่รายและ
ดี 10 ประการ

3 •  นั ก เ รี ยน เ รี ยนรู
จากบทเรียนสําเร็จ
รูป

• ผูวิจัย
• นักเรียน

2 ก.พ. 48
(พุธ)

4

• ทดสอบหลังเรียน
(Posttest)
• ประเมินผลความคิดเห็น
ของนักเรียนที่มีตอบทเรียน
โดยใชแบบสอบถาม

1 •  ประ เมินตนเอง
หลังจากการ เรี ยน
ดวยบทเรียนสําเร็จ
รูป
• ประเมินผลตาม
ความคิดของ
นักเรียน

• ผูวิจัย
• นักเรียน

จากตารางที่ 18 พบวา การดําเนินการทดลองบทเรียนสําเร็จรูป ตามแผนการจัดการ
เรียนรูจํานวน 4 แผน จะมีรายละเอียดของการดําเนินการดังตอไปนี้ คือ

1. สัปดาหที่ 1 ช่ัวโมงที่ 1 : แนะนําบทเรียนสําเร็จรูปแกนักเรียน และทําแบบทดสอบ
วัดผลการเรียนรูกอนเรียน (Pretest) รวมทั้งส้ิน จํานวน 1 ช่ัวโมง

2. สัปดาหที่ 1 ช่ัวโมงที่ 2 – 3 : หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง ความเปนมาของการ
สังคายนาพระไตรปฎก โดยการศึกษาเปนรายบุคคล ทําแบบทดสอบกอนเรียนประจําหนวย ศึกษา
กรอบความรู ทําแบบฝกหัดจากกรอบฝกหัด ตรวจคําตอบจากกรอบเฉลย ทํากิจกรรมแบบฝกทักษะ
ทําแบบทดสอบหลังเรียนประจําหนวย สรางชิ้นงานแผนพับมาสง รวมทั้งส้ินจํานวน 2 ช่ัวโมง

3. สัปดาหที่ 2 ช่ัวโมงที่ 4 – 5 : หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง การทําสังคายนาพระไตร
ปฎก โดยการศึกษาเปนรายบุคคล ทําแบบทดสอบกอนเรียนประจําหนวย ศึกษากรอบความรู ทํา
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แบบฝกหัดจากกรอบฝกหัด ตรวจคําตอบจากกรอบเฉลย ทํากิจกรรมแบบฝกทักษะ ทําแบบทดสอบ
หลังเรียนประจําหนวย สรางชิ้นงานแผนภาพความคิดมาสง รวมทั้งส้ินจํานวน 2 ช่ัวโมง

4. สัปดาหที่ 2 ช่ัวโมงที่ 6 และสัปดาหที่ 3 ช่ัวโมงที่ 7 : หนวยการเรียนรูที่ 3 เร่ือง การ
เผยแผพระไตรปฎก โดยการศึกษาเปนรายบุคคล ทําแบบทดสอบกอนเรียนประจําหนวย ศึกษา
กรอบความรู ทําแบบฝกหัดจากกรอบฝกหัด ตรวจคําตอบจากกรอบเฉลย ทํากิจกรรมแบบฝกทักษะ 
ทําแบบทดสอบหลังเรียนประจําหนวย  สรางชิ้นงานรายงานมาสง รวมทั้งส้ินจํานวน 2 ช่ัวโมง

5. สัปดาหที่ 3 ช่ัวโมงที่ 8-9 และสัปดาหที่ 4 ช่ัวโมงที่ 10 : หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง 
เร่ืองนารูจากพระไตรปฎก คือ คนครองเรือนที่รายและดี 10 ประการ โดยการศึกษาเปนรายบุคคล 
ทําแบบทดสอบกอนเรียนประจําหนวย ศึกษากรอบความรู ทําแบบฝกหัดจากกรอบแบบฝกหัด 
ตรวจคําตอบจากกรอบเฉลย ทํากิจกรรมแบบฝกทักษะ ทําแบบทดสอบหลังเรียนประจําหนวย สราง
ช้ินงานหนังสือเลมเล็กมาสงแลวนําชิ้นงานทุกชิ้นจัดแสดงบนปายนิเทศหลังหองเรียน รวมทั้งสิ้น 
จํานวน 3 ช่ัวโมง

6. สัปดาหที่ 4 ช่ัวโมงที่ 11 : ทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูหลังเรียน (Posttest) และ
ทําการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอบทเรียนสําเร็จรูปหลังเรียนดวยบทเรียน รวมทั้งส้ิน 
จํานวน 1 ช่ัวโมง

ตอนที่ 4 ผลการประเมินและปรับปรุงแกไขบทเรียนสําเร็จรูป

ผูวิจัยไดทําการประเมินผลและปรับปรุงแกไขบทเรียนสําเร็จรูปซึ่งการประเมินผลนั้น
ไดดําเนินการแบงออกเปน 4 สวนดวยกันโดยแบงออกเปนสวนประกอบดังนี้ คือ

1. สวนที่หนึ่ง เปนการประเมินผลในระหวางการดําเนินการทดลองภาคสนามดวยการ
ใชบทเรียนกับนักเรียนในหองเรียน สวนนี้ไดแบงการประเมินโดยมีรายละเอียดดังนี้คือ

ครูประเมินความสามารถในการสรางชิ้นงานของนักเรียนที่ไดนํามาสงหลังจากการ
ศึกษาแตละหนวยการเรียนรูไดจบสิ้นลงแลวครูก็ดําเนินการมอบหมายงานใหนักเรียนทําพรอมทั้ง
ทําการประเมินโดยใชแบบประเมินที่เรียกวาแบบประเมินผลชิ้นงานซึ่งมีจํานวนทั้งส้ิน 4 แบบดวย
กันซึ่งเรียกชื่อตามลักษณะของชิ้นงานที่นักเรียนนํามาสงครู โดยมีคาความสอดคลองจากการ
ประเมินความเหมาะสมและสอดคลองจากผูเช่ียวชาญ เทากับ 1.00 (โดยมีรายละเอียดของแบบ
ประเมินดังแสดงไวที่ภาคผนวก ค หนาที่ 277)

2. สวนที่สอง สวนนี้ไดแบงการประเมินออกเปน 3 ประเภท คือ
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2.1 เปนการประเมินผลกอนที่ครูจะใหนักเรียนทําการศึกษาบทเรียนทั้งจํานวน 4 
หนวยการเรียนรูครูก็ทําการประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนกอนเพื่อเก็บไวเปรียบเทียบผลการ
เรียนรูของนักเรียนแตละบุคคลกับการทดสอบหลังเรียน การประเมินผลกอนเรียนนี้ใชแบบ
ประเมินที่เรียกวาแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียน (Pretest) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
กอนเรียนและหลังเรียนผูวิจัยใชเปนแบบชุดเดียวกัน และมีจํานวน 2 ฉบับ คือ แบบทดสอบวัดผล
การเรียนรูฉบับกอนเรียน (Pretest) และแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูฉบับหลังเรียน (Posttest) โดย
มีคาความสอดคลองจากการประเมินความเหมาะสมและสอดคลองจากผูเชี่ยวชาญ เทากับ 0.97 และ
มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.85 โดยการใชสูตร K.R.20 จากแบบของคูเดอร – ริชารดสัน (Kuder-
Richardson, อางถึงใน พวงรัตน ทวีรัตน 2543 : 123) (รายละเอียดดังแสดงที่ตารางที่ 27 ภาคผนวก 
ค หนาที่ 219) นอกจากนี้แลวแบบทดสอบรายขอยังมีคาอํานาจจําแนก (r) ที่มีคาตั้งแต 0.20 ขึ้นไป 
และคาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.20 ถึง 0.80 (โดยรายละเอียดไดแสดงไวที่ตารางที่ 28 
ภาคผนวก ค หนาที่ 222) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียนนี้ไดแสดงไวที่
ภาคผนวก ค หนาที่ 287

2.2 เปนการประเมินผลระหวางเรียน โดยหลังจากที่นักเรียนไดศึกษาบทเรียนจบ
ในแตละหนวยการเรียนรูแลว ครูก็ทําการทดสอบวัดผลการเรียนรูดวยแบบทดสอบที่เรียกวา 
แบบทดสอบยอยประจําหนวยการเรียนรูของแตละหนวย ทั้งนี้เพื่อเปนการนําเอาผลการเรียนรูนั้น
มาคํานวณหาคาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) โดนนําคะแนนที่ไดมารวมกับคะแนนของ
แบบฝกหัดระหวางเรียนในแตละหนวยการเรียนรูเขาดวยกันสวนคาประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) 
นั้น สามารถคิดคํานวณไดจากคะแนนของแบบทดสอบหลังเรียนของแตละหนวยการเรียนรู ทั้งนี้คา
ของความสอดคลองจากการประเมินความเหมาะสมและสอดคลองของผูเช่ียวชาญทั้งส่ีหนวยการ
เรียนรูของแบบทดสอบยอยนี้เทากับ 1.00 และมีคาของความเชื่อมั่นโดยการใชสูตร K.R. 20 ของ
คูเดอร –ริชารดสันเชนเดียวกัน รายละเอียดของคาความเชื่อมั่นมีดังนี้คือ หนวยการเรียนรูที่ 1 มีคา
ความเชื่อมั่นเทากับ 0.85 หนวยการเรียนรูที่ 2 มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.83 หนวยการเรียนรูที่ 3 มี
คาความเชื่อมั่นเทากับ 0.85 และหนวยการเรียนรูที่ 4 มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.84 (รายละเอียด
แสดงที่ภาคผนวก ค หนาที่ 236) นอกจากนี้แลวแบบทดสอบยอยรายขอยังมีคาอํานาจจําแนก (r) ที่
มีคาตั้งแต 0.20 ขึ้นไป และคาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.20 ถึง 0.80 (โดยรายละเอียดไดแสดง
ไวที่ภาคผนวก ค หนาที่ 235) โดยแบบทดสอบยอยนี้ไดแสดงไวที่ภาคผนวก ค หนาที่ 296

2.3 หลังจากที่นักเรียนไดศึกษาบทเรียนสําเร็จรูปจํานวน 4 หนวยการเรียนรูเสร็จ
ส้ินลงแลว ครูผูสอนก็ทําการทดสอบวัดผลการเรียนรูของนักเรียนหลังเรียนโดยใชแบบประเมินที่
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เรียกวา แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูหลังเรียน (Posttest)  ซ่ึงเปนชุดเดียวกันกับแบบทดสอบวัดผล
การเรียนรูกอนเรียน

3. สวนที่สาม เปนการประเมินผลความรูสึกของนักเรียนที่มีตอบทเรียนซึ่งเปนการ
ประเมินหลังจากที่นักเรียนไดศึกษาบทเรียนจนจบทั้งจํานวน 4 หนวยการเรียนรูแลว ครูก็ทําการ
ประเมินผลเปนขั้นตอนสุดทายการประเมินผลสวนนี้ใชแบบประเมินที่เรียกวาแบบสอบถามความ
คิดเห็นที่มีตอบทเรียนสําเร็จรูป โดยมีคาความสอดคลองจากการประเมินความเหมาะสมและ
สอดคลองจากผูเชี่ยวชาญ เทากับ 0.95 และมีคาความเชื่อมั่นโดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α
Coefficient) แบบของครอนบัค (Cronbach, อางถึงใน พวงรัตน ทวีรัตน 2543 : 125) เทากับ 0.94 
(รายละเอียดแสดงที่ภาคผนวก ค หนาที่ 233)

4. สวนที่ส่ี เปนขั้นตอนสุดทายของการประเมินคือ การปรับปรุงแกไขบทเรียนเพื่อให
เปนบทเรียนสําเร็จรูปฉบับสมบูรณแลวจึงนําไปใชใหเกิดประโยชนตอนักเรียน

ผูวิจัยขอสรุปขั้นตอนของการประเมินและปรับปรุงแกไขบทเรียนสําเร็จรูปฉบับราง 
โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 19 ดังนี้คือ

ตารางที่ 19 แสดงการสรุปขั้นตอนของการประเมินและปรับปรุงแกไขบทเรียนสําเร็จรูปฉบับราง

ขั้นตอน เครื่องมือ ลักษณะ
1. ประเมินกอนเรียนดวย
บทเรียนสําเร็จรูป

• แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอน
เรียน (Pretest)

• ครูประเมินนักเรียน
เปนรายบุคคล

2. ประเมินระหวางเรียน
ดวยบทเรียนสําเร็จรูป

• แบบฝกหัดจากกรอบฝกหัด
• แบบประเมินผลชิ้นงาน
• แบบทดสอบยอยประจําหนวยการ
เรียนรู

• ครูประเมินนักเรียน
เปนรายบุคคล

3. ประเมินหลังเรียนดวย
บทเรียนสําเร็จรูป

• แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูหลัง
เรียน (Posttest)
• แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอบท
เรียนสําเร็จรูป

• ครูประเมินนักเรียน
เปนรายบุคคล

4. ปรับปรุงแกไข • บทเรียนสําเร็จรูปฉบับราง • ผูวิจัยทําการปรับปรุง
แกไขบทเรียนสําเร็จรูป
ฉบับราง
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ผลการประเมินระหวางการใชบทเรียนสําเร็จรูป
ผลการประเมินระหวางการใชบทเรียนไดมีรายละเอียดดังนี้  คือ
ผลการประเมินความสามารถในการสรางชิ้นงานของนักเรียน ผูวิจัยไดทําการประเมิน

ช้ินงานของนักเรียนที่ไดจัดทําขึ้นจากการเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูปจากหนวยการเรียนรูจํานวน 4 
เร่ือง ไดแก (1) แผนพับ (Brochure) เร่ือง ความเปนมาของการสังคายนาพระไตรปฎก (2) แผนภาพ
ความคิด (Mind and Concept Mapping) เร่ือง ไดอะไรจากการเรียนเร่ืองการทําสังคายนาพระไตร
ปฎก (3) รายงาน (Reports) เร่ือง การเผยแผพระไตรปฎก และ (4) ปายนิเทศ (Bulletin Board) โดย
รวมเนื้อหาสาระจากหนวยการเรียนรูจํานวนสี่เร่ืองนี้มารวมลงเปนหนังสือเลมเล็กแลวนําชิ้นงานนี้
มาจัดแสดงบนแผนปายนิเทศ

ผลของการประเมินมีรายละเอียดดังแสดงไวที่ตารางที่ 20 ดังตอไปนี้ คือ

ตารางที่ 20 แสดงคะแนนความสามารถในการสรางชิ้นงานของนักเรียนแบบรายบุคคลและแบบ
รายกลุม ดวยนักเรียนจํานวน 30 คน

ช้ินงาน ประเด็นการประเมิน (ดาน)
คะแนน
เต็ม % X S.D. ลําดับที่

ความถูกตองของเนื้อหา 3 24.72 2.97 0.18 1
การลําดับเนื้อหา 3 24.44 2.93 0.25 2
การใชภาษา 3 23.88 2.87 0.35 3แผนพับ
ความคิดสรางสรรค 3 21.94 2.63 0.56 4

รวม 12 94.98 11.4 1.34 1
ความถูกตองของเนื้อหา 3 22.78 2.73 0.52 2
การลําดับเนื้อหา 3 23.61 2.83 0.46 1
การใชภาษา 3 22.50 2.70 0.60 3
ความคิดสรางสรรค 3 22.78 2.73 0.52 2

แผนภาพ
ความคิด

รวม 12 91.67 10.99 2.10 3
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ตารางที่ 20 (ตอ)

ช้ินงาน ประเด็นการประเมิน (ดาน)
คะแนน
เต็ม % X S.D. ลําดับที่

ความถูกตองของเนื้อหา 3 23.33 2.80 0.48 1
การลําดับเนื้อหา 3 22.22 2.67 0.61 3
การใชภาษา 3 22.22 2.67 0.61 3
ความคิดสรางสรรค 3 22.78 2.73 0.52 2

รายงาน

รวม 12 90.55 10.87 2.27 4
ความถูกตองของเนื้อหา 3 23.33 2.80 0.41 2
การลําดับเนื้อหา 3 23.33 2.80 0.41 2
การใชภาษา 3 25.00 3.00 0.00 1
ความคิดสรางสรรค 3 21.67 2.60 0.50 3

ปายนิเทศ

รวม 12 93.33 11.2 1.32 2

จากตารางที่ 20 มีรายละเอียดในภาพรวมดังนี้ คือ
แผนพับ ซ่ึงมีลักษณะเปนชิ้นงานแบบรายบุคคลพบวา นักเรียนมีคะแนนของความ

สามารถในการสรางชิ้นงานเปนลําดับที่ 1 โดยมีความถูกตองของเนื้อหาซึ่งมีคารอยละ 24.72 
คาเฉลี่ย 2.97 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.18 เปนลําดับที่ 1 การลําดับเนื้อหาซ่ึงมีคารอยละ 24.44 
คาเฉลี่ย 2.93 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.25 เปนลําดับที่ 2 การใชภาษาซึ่งมีคารอยละ 23.88 
คาเฉลี่ย 2.87 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35 เปนลําดับที่ 3 ความคิดสรางสรรคซ่ึงมีคารอยละ 
21.94 คาเฉลี่ย 2.63 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 เปนลําดับที่ 4

ปายนิเทศ ซ่ึงมีลักษณะเปนชิ้นงานแบบรายกลุม โดยการแบงนักเรียนออกเปนจํานวน 5 
กลุมดวยกัน ซ่ึงในแตละกลุมจะมีนักเรียนจํานวน 6 คน ในอัตราที่เทาเทียมกัน และเรียงเลขที่ตาม
ลําดับเลขที่ของแตละบุคคลในหองเรียน ลําดับตอมาจึงใหนักเรียนไปทําการสืบคนชื่อของพันธุไม
ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาจากสถานที่ซ่ึงเปนแหลงเรียนรูตางๆ ในโรงเรียน เชน จาก
เว็บไซตทางอินเตอรเนต จากหองสมุดหรือจากหองศูนยพุทธศาสตร โดยใหนําชื่อของพันธุไม
เหลานั้นมาตั้งเปนชื่อของกลุมในแตละกลุม เชน กลุมดอกบัว กลุมดอกปาริฉัตร กลุมดอก
พุทธรักษา กลุมดอกฝาย และกลุมตนราชายตนะ เปนตน ผลของการรวมมือกันจัดทําปายนิเทศ ได
พบวา นักเรียนมีคะแนนของความสามารถในการสรางชิ้นงานเปนลําดับที่ 2 โดยมีการใชภาษาซึ่งมี
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คารอยละ 25.00 คาเฉลี่ย 3.00 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.00 เปนลําดับที่ 1 การลําดับเนื้อหาซ่ึงมี
คารอยละ 23.33 คาเฉลี่ย 2.80 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41 เปนลําดับที่ 2 เชนเดียวกัน ความคิด
สรางสรรคซ่ึงมีคารอยละ 21.67 คาเฉลี่ย 2.60 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 เปนลําดับที่ 3

แผนภาพความคิด ซ่ึงมีลักษณะเปนชิ้นงานแบบรายบุคคล พบวา นักเรียนมีคะแนนของ
ความสามารถในการสรางชิ้นงานเปนลําดับที่ 3 โดยมีการลําดับเนื้อหาซึ่งมีคารอยละ 23.61 คาเฉลี่ย 
2.83 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 เปนลําดับที่ 1 ความถูกตองของเนื้อหา ซ่ึงมีคารอยละ 22.78 
คาเฉลี่ย 2.73 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 เปนลําดับที่ 2 ความคิดสรางสรรคซ่ึงมีคารอยละ 
22.78 คาเฉลี่ย 2.73 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 เปนลําดับที่ 2 เชนเดียวกัน การใชภาษาซึ่งมี
คารอยละ 22.50 คาเฉลี่ย 2.70 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 เปนลําดับที่ 3

รายงาน ซ่ึงมีลักษณะเปนชิ้นงานแบบรายบุคคล พบวา นักเรียนมีคะแนนของความ
สามารถในการสรางชิ้นงานเปนลําดับสุดทาย คือ ลําดับที่ 4 โดยมีความถูกตองของเนื้อหา ซ่ึงมีคา
รอยละ 23.33 คาเฉลี่ย 2.80 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 เปนลําดับที่ 1 ความคิดสรางสรรคซ่ึง
มีคารอยละ 22.78 คาเฉลี่ย 2.73 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 เปนลําดับที่ 2 การลําดับเนื้อหาซ่ึง
มีคารอยละ 22.22 คาเฉลี่ย 2.67 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 เปนลําดับที่ 3 การใชภาษาซึ่งมีคา
รอยละ 22.22 คาเฉลี่ย 2.67 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 เปนลําดับที่ 3 เชนเดียวกัน

ผลการประเมินการทดสอบวัดผลการเรียนรูจากการใชบทเรียนสําเร็จรูป
การประเมินการทดสอบวัดผลการเรียนรูจากการใชบทเรียนสําเร็จรูป มีรายละเอียดของ

ผลการประเมินดังตอไปนี้คือ
1. การทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียน (Pretest) และหลังจากการเรียนดวย

บทเรียนสําเร็จรูป (Posttest) เปนแบบทดสอบชนิดปรนัยชุดเดียวกัน ทั้งกอนเรียนและหลังเรียน 
โดยใชแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ชนิดกาเครื่องหมายถูกหรือผิด และชนิดจับคู โดยมี
รายละเอียดของผลการประเมินดังตอไปนี้คือ

1.1 การวิเคราะหผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู ความสามารถทางการเรียน
กอนเรียน (Pretest) และหลังเรียน (Posttest) ดวยบทเรียนสําเร็จรูป ดังแสดงไวที่ตารางที่ 21 โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้คือ
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ตารางที่ 21 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนกอนเรียน (Pretest) และหลังเรียน
(Posttest) ของการเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป ดวยนักเรียน จํานวน 30 คน

คะแนน
จํานวน
นักเรียน

(คน)

คะแนน
เต็ม รอยละ x S.D. t

กอนใชบทเรียน 30 30 64.28 17.97 2.99
หลังใชบทเรียน 30 30 83.33 24.67 3.12

26.84**

t29 0.05 = 2.045   t29 0.01 =  2.756 (Two-tailed test)
** เทากับ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01

จากตารางที่ 21 พบวากอนการใชบทเรียนมีคาเฉลี่ย 17.97 คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 2.99 และคิดเปนคารอยละ 64.28 โดยหลังการใชบทเรียนมีคาเฉลี่ย 24.67 คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 3.12 และคิดเปนคารอยละ 8.33 แลวนําคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการทดสอบวัดผลการเรียน
ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูปนี้มาคํานวณหาคาเปรียบเทียบระหวาง
กอนเรียนและหลังเรียนโดยใชคา ที (t-test Dependent) (รายละเอียดดังแสดงไวที่ภาคผนวก ค หนา
ที่ 232) พบวา คะแนนเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบวัดผลการเรียนรูของนักเรียนกลุมทดลองกอน
เรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีผลการเรียนรูทางการ
เรียนหลังเรียนดวยบทเรียนสูงกวากอนเรียน ซ่ึงแสดงใหเห็นอยางชัดเจนแลววาเมื่อนักเรียนเรียน
ดวยบทเรียนสําเร็จรูปแลว นักเรียนจะมีผลการเรียนรู เรื่อง พระไตรปฎก สูงขึ้นกวาเดิม ซ่ึง
สอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยขอที่ 2 ที่ไดกําหนดไว

1.2 การวิเคราะหลําดับผลการเรียนรูประจําหนวยการเรียนรูแตละหนวย โดยแสดง
ถึงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคารอยละ ดังแสดงไวที่ตารางที่ 22 ดังนี้คือ
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ตารางที่ 22 แสดงการเปรียบเทียบผลการเรียนรูของการใชบทเรียนสําเร็จรูปแตละหนวยการเรียนรู
จากการทดสอบกอนเรียน (Pretest) และหลังเรียน (Posttest) ดวยนักเรียนจํานวน 30 คน

กอนเรียน หลังเรียน
หนวยที่

คะแนน
(เต็ม 30) x S.D. % ลําดับที่ x S.D. % ลําดับที่

1 10 4.42 0.28 44.20 4 7.87 1.23 79.33 4

2 5 3.38 0.18 67.60 2 4.43 0.33 88.67 1

3 5 4.37 1.21 87.33 1 4.17 0.29 83.33 2

4 10 5.80 1.32 58.00 3 8.20 1.27 82.00 3

รวม 30 17.97 2.99 64.28 24.67 3.12 83.33

จากตารางที่ 22 พบวาคะแนนผลการเรียนรูดวยบทเรียนกอนเรียนและหลัง
เรียนมีความแตกตางกันโดยคาเฉลี่ยของคะแนนผลการเรียนรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียน และ
สามารถเรียงตามลําดับไดดังนี้ คือ

ผลการเรียนรูของหนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง การทําสังคายนาพระไตรปฎก
พบวา หลังเรียนดวยบทเรียนมีคาเฉลี่ย 4.43 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.33 และคารอยละ 88.67 จัด
เปนลําดับที่ 1

ผลการเรียนรูของหนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง การเผยแผพระไตรปฎก พบวา
หลังเรียนดวยบทเรียนมีคาเฉลี่ย 4.17 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.29 และคารอยละ 83.33 จัดเปน
ลําดับที่ 2

ผลการเรียนรูของหนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง เร่ืองนารูจากพระไตรปฎก คือ คน
ครองเรือนที่รายและดี 10 ประการ พบวา หลังเรียนดวยบทเรียนมีคาเฉลี่ย 8.20 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.27 และคารอยละ 82.00 จัดเปนลําดับที่ 3

ผลการเรียนรูของหนวยการเรียนรูที่ 1 เร่ือง ความเปนมาของการสังคายนา
พระไตรปฎก พบวา หลังเรียนดวยบทเรียนมีคาเฉลี่ย 7.87 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.23 และคา
รอยละ 79.33 จัดเปนลําดับสุดทาย คือ ลําดับที่ 4

โดยสรุปแลวพบวานักเรียนมีผลการเรียนรูกับหนวยการเรียนรู เร่ือง การทํา
สังคายนาพระไตรปฎก ไดดีที่สุด รองลงมาคือ เร่ือง การเผยแผพระไตรปฎกและลําดับที่สาม คือ
เร่ือง เร่ืองนารูจากพระไตรปฎก คือ คนครองเรือนที่รายและดี 10 ประการ ลําดับสุดทาย หรือลําดับ
ที่ส่ี คือ เร่ือง ความเปนมาของการสังคายนาพระไตรปฎก
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2. การจัดเรียงลําดับคาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และคาประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ (E2) ของหนวยการเรียนรูในแตละหนวย โดยไดคาจากการนําบทเรียนสําเร็จรูปจํานวน 4
หนวยการเรียนรูไปทําการทดลองกับนักเรียนจํานวน 30 คน ของชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/4 ผลปรากฏ
วาไดคาประสิทธิภาพ 81.00/82.23 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่ไดกําหนดไวคือ 80/80 ดังนั้นจึงสอดคลองกับ
สมมติฐานการวิจัย ขอที่ 1 ที่กําหนดไวจากสิ่งที่ไดกลาวมาแลวนี้จึงขอนําเสนอเอาไวที่ตาราง 23
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้คือ

ตารางที่ 23 แสดงคาประสิทธิภาพของหนวยการเรียนรูกับกลุมทดลองแบบภาคสนาม (Field 
Tryout) ดวยนักเรียน จํานวน 30 คน

หนวยการเรียนรู E1 E2 E1 / E2 ลําดับที่
1. เรื่องความเปนมาของการสังคายนา
พระไตรปฎก

80.37 81.23 80.37 / 81.23 4

2. เรื่อง การทําสังคายนาพระไตรปฎก 81.59 83.67 81.59 / 83.67 1
3. เรื่อง การเผยแผพระไตรปฎก 81.07 82.15 81.07 / 82.15 2
4. เรื่อง เร่ืองนารูจากพระไตรปฎก คือ คน
ครองเรือนที่รายและดี 10 ประการ

80.97 81.87 80.97 / 81.87 3

คาเฉลี่ยของ E1 / E2 เทากับ 81.00 / 82.23

จากตารางที่ 23 มีรายละเอียดของคาประสิทธิภาพโดยเรียงลําดับดังนี้คือ
หนวยการเรยีนรูที ่ 2 เร่ือง การทาํสังคายนาพระไตรปฎก มคีาประสทิธภิาพของ

กระบวนการ 81.59 และมีคาประสทิธภิาพของผลลพัธ 83.67 (E1 / E2 = 81.59 / 83.67) จดัเปนลําดบัที ่1
หนวยการเรียนรูที่ 3 เร่ือง การเผยแผพระไตรปฎก มีคาประสิทธิภาพของกระบวน

การ 81.07 และมีคาประสิทธิภาพของผลลัพธ 82.15 (E1 / E2 = 81.07 / 82.15) จัดเปนลําดับที่ 2
หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง เร่ืองนารูจากพระไตรปฎก คือ คนครองเรือนที่รายและดี 

10 ประการ มีคาประสิทธิภาพของกระบวนการ 80.97 และมีคาประสิทธิภาพของผลลัพธ 81.87 
(E1 / E2 = 80.97 / 81.87) จัดเปนลําดับที่ 3

หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง ความเปนมาของการสังคายนาพระไตรปฎก มีคา
ประสิทธิภาพของกระบวนการ 80.37 และมีคาประสิทธิภาพของผลลัพธ 81.23 (E1 / E2 = 80.37 / 
81.23) จัดเปนลําดับสุดทายคือลําดับที่ 4
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ผลการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน
ผูวิจัยไดดําเนินการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง

พระไตรปฎก กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/4 โดยหลังจากไดสรางแบบสอบถามขึ้นมาจํานวน 1 
ฉบับแลว จากนั้นจึงไดนําไปหาคาของความเชื่อมั่นโดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α
Coefficient) ตามสูตรแบบของครอนบัค ไดคาสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่นเทากับ 0.94 หลังจาก
นั้นไดนําไปดําเนินการสอบถามความคิดเห็นกับนักเรียนเรียบรอยแลว จึงนําขอมูลมาวิเคราะหเกี่ยว
กับ (1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียน เร่ือง พระไตรปฎกจากบทเรียนสําเร็จรูป (2) ความคิดเห็น
และขอเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ

1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียน วิเคราะหขอมูล โดยใชคาทางสถิติเปน คารอยละ 
(%) คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยนําเสนอไวที่ตาราง 24 ดังมีรายละเอียด 
ดังนี้

ตารางที่ 24 แสดงคารอยละ (%) คะแนนเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) ความหมายและ
ลําดับที่ ที่เกี่ยวกับความคิดเห็นของนักเรียน หลังเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป ดวย
นักเรียนจํานวน 30 คน

ดาน ประเด็นการสอบถาม มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง X S.D. ความหมาย ลําดับ
ที่

1. รูปเลมสวยงามและมี
ความคงทนถาวร

59.13 40.87 0.00 4.54 0.15 มากที่สุด 2

2. ใชภาษาที่เขาใจงาย และ
ส่ือความหมายไดตรงตาม
วัตถุประสงคของเรื่อง

0.62 48.56 50.82 3.29 0.18 ปานกลาง 4

การจัดทํา
รูปเลม 3. เนื้อเร่ืองในแตละกรอบ

มีความสัมพันธตอเนื่อง เรียง
ลําดับจากงายไปหายาก และ
มีสัดสวนของความรูและ
ความยาวของเนื้อเร่ืองสมดุล
กันดี

0.00 48.31 51.69 3.35 0.51 ปานกลาง 3
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ตารางที่ 24 (ตอ)

ดาน ประเด็นการสอบถาม มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง X S.D. ความหมาย ลําดับ
ที่

4. ภาพประกอบมีความ
สัมพันธกับเนื้อเร่ือง เขาใจ
งายชัดเจนและเปนสื่อให
เขาใจความหมายของ
เนื้อเร่ืองดี

60.08 39.92 0.00 4.55 0.49 มากที่สุด 1

รวมเฉล่ีย 29.96 44.42 25.63 3.93 0.33 มาก 3
5. การเรียนดวยบทเรียน
ชวยใหนักเรียนสามารถ
สรางสรรคองคความรูให
เกิดขึ้นไดจากการปฏิบัติ
กิจกรรมทางการเรียน

12.06 83.24 4.70 4.48 0.46 มาก 1

6. กระบวนการในบทเรียน
ชวยใหนักเรียนเกิดความ
สนุกสนานในการเรียนรู

13.57 81.63 4.80 4.45 0.28 มาก 2

7. กระบวนการในบทเรียน
ชวยใหนักเรียนมีความ
รับผิดชอบในการเรียนและ
มีวินัยในตนเอง

15.28 80.05 4.67 4.32 0.43 มาก 3

8. กระบวนการในบทเรียน
สงเสริมใหนักเรียนไดทํา
กิจกรรมอยางหลากหลาย

15.82 79.93 4.25 3.94 0.14 มาก 4

การจัด
กระบวน
การเรียนรู

รวมเฉล่ีย 14.18 81.21 4.61 4.30 0.33 มาก 2
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ตารางที่ 24 (ตอ)

ดาน ประเด็นการสอบถาม มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง X S.D. ความหมาย ลําดับ
ที่

9. การเรียนดวยบทเรียน
ชวยใหนักเรียนเกิดทักษะใน
การแสวงหาความรูโดยการ
ศึกษาดวยตนเอง

80.39 13.82 5.79 4.51 0.53 มากที่สุด 3

10. การเรียนดวยบทเรียน
ชวยใหนักเรียนมีผลการเรียน
รูทางการเรียนสาระพระพุทธ
ศาสนาดีขึ้น

82.53 17.47 0.00 4.59 0.54 มากที่สุด 1

11. การเรียนดวยบทเรียน
ชวยใหนักเรียนมีความคิด
สรางสรรคในการสรางชิ้น
งานทางการเรียน

81.44 16.53 2.03 4.57 0.49 มากที่สุด 2

12. การเรียนดวยบทเรียน
ชวยใหนักเรียนมีวิธีคิดอยาง
เปนระบบและมีขั้นตอน

79.97 12.75 7.28 4.50 0.47 มาก 4

ประโยชน
ตอการ
เรียน

รวมเฉล่ีย 81.08 15.14 3.78 4.54 0.51 มากที่สุด 1
สรุป 41.74 46.92 11.34 4.26 0.39 มาก -

จากตารางที่ 24 พบวา ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นจากแบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/4 ของโรงเรียนกําแพงแสนวิทยา อําเภอกําแพงแสน 
จังหวัดนครปฐมที่มีตอบทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง พระไตรปฎก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  
จากจํานวนนักเรียนทั้งหมด จํานวน 30 คน  โดยจําแนกออกเปนนักเรียนเพศชาย จํานวน 12 คน 
และนักเรียนเพศหญิง จํานวน 18 คน มีรายละเอียดดังนี้ คือ โดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นตอ
บทเรียนสําเร็จรูปอยูในระดับเห็นดวยมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.26 และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.39 
รายละเอียดของการแสดงความคิดเห็นแบงออกเปนรายดาน จํานวน 3 ดาน และมีประเด็นการ
สอบถามรายขอ จํานวน 12 ขอดังนี้ คือ
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1. ดานการจัดทํารูปเลม  มีรายละเอียดของการแสดงความคิดเห็น คือ นักเรียน
เห็นดวยในระดับเห็นดวยมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.93 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.33 และมีประเด็นของ
การสอบถามที่เรียงตามลําดับที่ของการเห็นดวยอยางมากที่สุดไปสูการเห็นดวยอยางนอยที่สุดโดย
การพิจารณาเปนรายขอดังตอไปนี้ คือ ลําดับหนึ่ง มีความคิดเห็นที่อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด มี
คาเฉลี่ย 4.55  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 คือ ประเด็นที่กลาววา ภาพประกอบมีความสัมพันธกับ
เนื้อเร่ือง เขาใจงายชัดเจนและเปนสื่อใหเขาใจความหมายของเนื้อเร่ืองดี ตอมาเปนลําดับสอบถาม 
ที่มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.54  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.15 คือ
ประเด็นที่กลาววา รูปเลมสวยงามและมีความคงทนถาวร  ลําดับสามเปนลําดับที่มีความคิดเห็นอยู
ในระดับเห็นดวยปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.35  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 คือ ประเด็นที่กลาววา 
เนื้อเร่ืองในแตละกรอบมีความสัมพันธตอเนื่อง เรียงลําดับจากงายไปหายากและมีสัดสวนของความ
รูและความยาวของเนื้อเร่ืองสมดุลกันดี  และลําดับสุดทาย คือ ลําดับสี่ เปนลําดับที่มีความคิดเห็นอยู
ในระดับเห็นดวยปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.29  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.18 คือ ประเด็นที่กลาววา 
บทเรียนสําเร็จรูปเรื่องนี้ใชภาษาที่เขาใจงายและสื่อความหมายไดตรงตามวัตถุประสงคของเรื่อง 
และดานการจัดทํารูปเลมนี้จัดอยูในลําดับที่ 3  ของการแสดงความคิดเห็นจากนักเรียน จํานวน 30 
คน ในจํานวนทั้งส้ิน 3 ดานดวยกัน

2. ดานการจัดกระบวนการเรียนรู มีรายละเอียดของการแสดงความคิดเห็น คือ  
นักเรียนเห็นดวยในระดับเห็นดวยมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.30  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.33  และมี
ประเด็นของการสอบถามที่เรียงตามลําดับที่ของการเห็นดวยอยางมากที่สุดไปสูการเห็นดวยอยาง
นอยที่สุด โดยการพิจารณาเปนรายขอดังตอไปนี้ คือ ลําดับหนึ่ง มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย
มาก มีคาเฉลี่ย 4.48  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 คือ ประเด็นที่กลาววา การเรียนดวยบทเรียน
สําเร็จรูปชวยใหนักเรียนสามารถสรางสรรคองคความรูใหเกิดขึ้นไดจากการปฏิบัติกิจกรรมทางการ
เรียน ตอมาเปนลําดับที่สอง ที่มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก มีคาเฉลี่ย 4.45  สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.28 คือ ประเด็นที่กลาววา กระบวนการในบทเรียนสําเร็จรูปชวยใหนักเรียนเกิดความ
สนุกสนานในการเรียนรู ลําดับสามเปนลําดับที่มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก มีคาเฉลี่ย 
4.32  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43 คือ ประเด็นที่กลาววา กระบวนการในบทเรียนสําเร็จรูปชวยให
นักเรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนและมีวินัยในตนเอง และลําดับสุดทาย คือ ลําดับสี่ ซ่ึงเปน
ลําดับที่มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก มีคาเฉลี่ย 3.94  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.14 คือ 
ประเด็นที่กลาววา กระบวนการในบทเรียนสําเร็จรูปชวยสงเสริมใหนักเรียนไดทํากิจกรรมอยาง
หลากหลาย และดานการจัดกระบวนการเรียนรูนี้จัดอยูในลําดับที่ 2 ของการแสดงความคิดเห็นจาก
นักเรียน จํานวน 30 คน ในจํานวนทั้งส้ิน 3 ดานดวยกัน
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3. ดานประโยชนตอการเรียน มีรายละเอียดของการแสดงความคิดเห็น คือ  
นักเรียนเห็นดวยในระดับเห็นดวยมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.54 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 และมี
ประเด็นของการสอบถามที่เรียงตามลําดับที่ของการเห็นดวยอยางมากที่สุดไปสูการเห็นดวยอยาง
นอยที่สุด โดยการพิจารณาเปนรายขอดังตอไปนี้ คือ ลําดับหนึ่ง มีความคิดเห็นที่อยูในระดับ 
เห็นดวยมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.59  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 คือ ประเด็นที่กลาววา การเรียนดวย
บทเรียนสําเร็จรูปชวยใหนักเรียนมีผลการเรียนรูทางการเรียนสาระพระพุทธศาสนาดีขึ้น ตอมาเปน
ลําดับสองที่มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.57  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.49 คือ ประเด็นที่กลาววา การเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูปชวยใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรคใน
การสรางชิ้นงานทางการเรียน ลําดับสามเปนที่มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด มี 
คาเฉลี่ย 4.51  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 คือ ประเด็นที่กลาววา การเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป
ชวยใหนักเรียนเกิดทักษะในการแสวงหาความรูโดยการศึกษาดวยตนเอง และลําดับสุดทาย คือ 
ลําดับสี่ เปนลําดับที่มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก มีคาเฉลี่ย 4.50  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.47 คือ ประเด็นที่กลาววา การเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูปชวยใหนักเรียนมีวิธีคิดอยางเปนระบบ
และมีขั้นตอน และดานประโยชนตอการเรียนนี้จัดอยูในลําดับที่ 1 ของการแสดงความคิดเห็นจาก
นักเรียน จํานวน 30 คน ในจํานวนทั้งส้ิน 3 ดานดวยกัน

โดยสรุป พบวา นักเรียนมีความชื่นชอบตอความคิดเห็นดานประโยชนตอการเรียน
เปนลําดับที่หนึ่ง ลําดับถัดมา คือ ดานการจัดกระบวนการเรียนรูซ่ึงนักเรียนมีความชื่นชอบเปน
ลําดับที่สอง ลําดับสุดทายของความคิดเห็นที่ช่ืนชอบตอบทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง พระไตรปฎก นี้คือ
ดานการจัดทํารูปเลม ซ่ึงเปนลําดับที่สามตอจํานวนทั้งหมดสามดานดวยกัน

2. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติมวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา
(Content Analysis) แลวนําเสนอแบบพรรณนาความ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

นักเรียนสวนใหญมีความคิดเห็นที่สอดคลองสัมพันธกัน กลาวคือ ควรมีการจัดทํา 
บทเรียนสําเร็จรูปขึ้น เพื่อใชในการเรียนการสอนสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม การจัดทํา
บทเรียนนั้นควรมีรูปแบบกะทัดรัด มีความคงทนถาวร มีรูปภาพที่สอดคลองกับเนื้อหา มีกรอบ
ความรูที่ใหทั้งสาระประโยชนและความสนุกสนาน ศึกษาแลวไมเกิดความเบื่อหนาย กรอบฝกหัด
ควรมีส่ิงที่ทําใหไดฝกคิดและปฏิบัติตามกิจกรรมได และยังมีขอเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติมอีก  
กลาวคือ ตองการใหมีการนําไปศึกษานอกสถานที่บางเพราะทําใหไมรูสึกจําเจในการเรียนการสอน 
และควรเชิญวิทยากรในทองถ่ินมาใหการศึกษาอบรมแกนักเรียนในโรงเรียน เชน ผูรูในแหลง
ชุมชน หรือ อาจนิมนตพระภิกษุสงฆมาก็ได ทั้งนี้เพื่อเปนการเพิ่มประสบการณที่หลากหลายใหกับ
นักเรียนทุกคนนั่นเอง
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ผลการปรับปรุงแกไขบทเรียนสําเร็จรูปใหมีความสมบูรณ
หลังจากผูวิจัยไดทําการทดลองใชบทเรียนสําเร็จรูปแลวก็ไดพบขอควรปรับปรุงและ

เปลี่ยนแปลงบทเรียนใหมีความเหมาะสมตอการนําไปใชในกระบวนการจัดการเรียนการสอนกับ
นักเรียนในครั้งตอไป ส่ิงที่คนพบและตองปรับปรุงแกไขมีดังตอไปนี้ คือ

1. เขียนกรอบความรูใหมใหมีเนื้อหาที่ถูกตองตามที่หลักสูตรกําหนดและมีความ
เหมาะสมกับวัยของผูเรียน

2. เพิ่มงานที่มอบหมายใหนักเรียนทําในแผนการจัดการเรียนรูเพื่อเปนการประเมิน
ความสามารถในการสรางชิ้นงาน

3. แกไขลักษณะการพิมพบทเรียนใหม เพิ่มปกหนาของหนวยการเรียนรูแตละหนวย 
เขียนคําที่เปนการเสริมแรงใหม พิมพประโยคที่ตองการเนนใหเปนตัวหนา และเพิ่มความ
ระมัดระวังในการสะกดคําใหถูกตองขึ้นไปกวาเดิม

4. แกไขกรอบเฉลยไมใหอยูในหนาเดียวกับกรอบฝกหัด และเพิ่มกิจกรรมในกรอบ
ฝกหัดใหมากขึ้นกวาเดิม โดยเฉพาะการฝกใหนักเรียนคิดวิเคราะห เพื่อเปนการกระตุนใหนักเรียนมี
ความสนใจและศึกษาบทเรียนไดอยางไมรูสึกเบื่อหนายตอการเรียน

สําหรับรายละเอียดของบทเรียนสําเร็จรูปฉบับสมบูรณไดแสดงรายละเอียดไวที่
ภาคผนวก ง หนาที่ 301

สิ่งที่ไดพบเห็นระหวางการทําการทดลองแบบภาคสนาม (Field Tryout)
ผูวิจัยไดทําการสังเกตเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรูตามธรรมชาติของผูเรียนแตละราย

บุคคลโดยภาพรวมสามารถพบเห็นลักษณะที่แตกตางกันไปตามกลุมของผูเรียน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ คือ

1. กลุมผูเรียนที่มีผลการเรียนรูทางการเรียนสูงและปานกลาง มีพฤติกรรม ดังนี้
1.1 ใหความสนใจตอการเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูปเปนอยางมาก ทั้งนี้อาจเปน

เพราะวา บทเรียนเปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่ใหมตอผูเรียนสําหรับชั้นเรียนนี้ จึงทําใหเกิดความ
รูสึกตื่นเตน ดีใจ ตลอดจนรวมไปถึงความรูสึกแปลกใจที่ไดพบเห็นลักษณะรูปเลมที่สวยงามของ
บทเรียนสําเร็จรูป โดยกลาวกันอยางทั่วไปวาผูวิจัยใหความสําคัญและทุมเทกําลังทรัพยเปนอยาง
มาก ตอการผลิตบทเรียนเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรู

1.2 มีความกระตือรือรนตอการเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป เชน เขาหองเรียนทัน
ตามเวลาที่กําหนดไวทุกครั้ง ซ่ึงแตกตางไปจากสภาพเดิมที่ผูสอนตองคอยตักเตือนเร่ืองเวลาในการ
เขาเรียน
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1.3 เมื่อไดศึกษาคําชี้แจงที่มีอยูในบทเรียนแลว ผูเรียนสามารถทําการปฏิบัติตาม
ขั้นตอนของการศึกษาดวยบทเรียนไดเลย โดยปราศจากขอสงสัยตอการเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป

1.4 มีสมาธิตอการอานและปฏิบัติตามคําสั่งที่มีอยูในบทเรียนและมีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความรูสึกที่ไมเบื่อหนายตอการเรียนดวยส่ือประเภทนี้

1.5 โดยภาพรวม พบวา ผลงานสวนใหญอยูในระดับดี มีความถูกตอง สวยงาม 
และมีความคิดสรางสรรค เชน การตอบคําถามจากกรอบฝกหัด หรือช้ินงานที่ผูสอนมอบหมายให
ทําแลวนํามาสง

จากการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนกลุมนี้แลว สามารถกลาวสรุปไดวา สวนใหญ
เปนเด็กที่มีสมาธิในการอานหนังสืออยูในระดับดี ดังนั้นจึงทําใหมีความรูความเขาใจในเนื้อหา
สาระที่ไดศึกษาจากกรอบความรู ทําใหสามารถตอบคําถามจากกรอบฝกหัดไดดี และสามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมที่มีอยูในบทเรียนไดอยางตรงตามจุดประสงคที่ครูผูสอนไดวางไวอีกดวย

2. กลุมผูเรียนที่มีผลการเรียนรูทางการเรียนออน สวนใหญที่พบเห็นจะมีพฤติกรรม
ดังนี้คือ

2.1 เขาหองเรียนไมทันตามเวลาที่กําหนด เมื่อสอบถามก็จะมีคําตอบที่แตกตางกัน
ไปในแตละรายบุคคล เชน ใชเวลาที่โรงอาหาร ใชเวลาในหองน้ําหรือใชเวลากับฝายปกครองที่เรียก
พบ เปนตน

2.2 ไมไดนําอุปกรณบางชนิดสําหรับใชในการเรียนมาโรงเรียน เชน ปากกา น้ํายา
ลบคําผิด เปนตน การที่นักเรียนไดมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการไมรับผิดชอบตอการเรียน และไม
มีวินัยในตนเองเชนนี้ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวานักเรียนมีความตองการเรียกรองความสนใจจากผูอ่ืน 
ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของเดโช  สวนานนท (2514 : 253) ที่ไดกลาวถึงการปรับพฤติกรรมของ
เด็กในชวงระยะวัยรุนไววา การที่นักเรียนไมยอมปฏิบัติตามกฎเกณฑหรือระเบียบแบบแผนของ
โรงเรียนนั้นเปนอีกแบบหนึ่งของวิธีการเรียกรองความสนใจจากผูอ่ืน และนักเรียนผูมีพฤติกรรม
เชนดังกลาวนี้มักชอบแสดงพฤติกรรมเชนนี้อยางสม่ําเสมอ เพราะถือวาเปนสิ่งสําคัญมากตอตนเอง 
และเด็กก็ทราบวาการกระทําเชนนี้เปนสิ่งที่ไมถูกตอง แตความรูสึกของเด็กนั้นจะเปนไปใน
ลักษณะที่วาเจ็บกายยังจะดีกวาไมเปนที่นาสนใจของผูอ่ืน และการถูกทําโทษหรือการถูกกลาวขวัญ
ไมวาจะเปนไปในแงดีหรือแงรายก็ตาม ยอมจะสงผลทําใหตนเองนั้นกลายเปนบุคคลสําคัญสําหรับ
ผูอ่ืนได อีกทั้งเด็กที่ไมไดรับการดูแลเอาใจใสจากทางครอบครัวยอมมีความพยายามอยางมากที่จะ
ทําใหตนเองไดเปนที่สนใจของผูอ่ืนในโรงเรียน ดังนั้น ครูผูสอนที่เขาใจหลักสําคัญขอนี้จึงควรให
การดูแลอยางใกลชิดเปนพิเศษ และใหการเสริมแรงทางบวกอยางสม่ําเสมอตลอดเวลา
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2.3 นักเรียนมีปญหาตอการปฏิบัติกิจกรรมตามกรอบฝกหัดที่มีอยูในบทเรียน ทั้งนี้
อาจเปนเพราะวาไมยอมอาน และศึกษาบทเรียนดวยตนเองจึงทําใหไมสามารถปฏิบัติตาม 
กิจกรรมเหลานั้นได ครูผูสอนตองเขาไปใหคําแนะนํา และคําปรึกษาทุกหนวยการเรียนรู ตลอด
ระยะเวลาของการทดลอง

2.4 จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนในระหวางการทําการทดลอง
ภาคสนาม ทําใหทราบไดวา นักเรียนที่มีผลการเรียนอยูในระดับออนนั้นจะมีพฤติกรรมที่เรียกวา
การแอบเปดดูกรอบเฉลยกอนที่จะทําการตอบคําถามจากกรอบฝกหัด โดยไมมีการคิดวิเคราะห 
เนื้อหาตามขั้นตอนที่มีอยูในบทเรียน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา นักเรียนกลุมนี้ไดตอบคําถามจากกรอบ
ฝกหัดไมถูกตอง ดังนั้นเมื่อทราบผลการเรียนจากกรอบเฉลยจึงเกิดความไมพึงพอใจและตองการให
ตนเองนั้นประสบความสําเร็จในการตอบคําถามของกรอบฝกหัดในครั้งตอมา จึงทําการแอบเปดดู
กรอบเฉลยกอน ซ่ึงส่ิงทั้งหลายเหลานี้ลวนสอดคลองกับแนวคิดของธอรนไดค (Thorndike, อางถึง
ใน ศศิพร  คาดี 2542 : 22) นักจิตวิทยาชาวอเมริกันผูใหกําเนิดทฤษฎีความสัมพันธเชื่อมโยงระหวาง
ส่ิงเราและการตอบสนอง โดยเขาเชื่อวาการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดโดยการสรางสิ่งเชื่อมโยงหรือพันธะ
ระหวางสิ่งเรากับการตอบสนอง เขาไดเสนอกฎการเรียนรูที่เกี่ยวกับกฎแหงผล (Law of effect) ไว
ดังนี้ คือ เขากลาววา คนเราจะเรียนไดดีถาผลการตอบสนองการเรียนนั้นๆ ทําใหผูเรียนมีความ 
พอใจ และในขณะเดียวกันคนเราจะสามารถเรียนไดไมดีถาผลการตอบสนองนั้นทําใหผูเรียนไม 
พึงใจ ส่ิงที่จะชวยแกไขไดก็คือ การมอบรางวัลและใหความสมหวัง ส่ิงเหลานี้จะชวยสงเสริมการ
แสดงพฤติกรรมของผูเรียนใหออกมาในทางบวกมากยิ่งขึ้น การใหคําตอบที่ถูกตองทันทีจากกรอบ
เฉลยเมื่อผูเรียนตอบสนองและการจัดบทเรียนสําเร็จรูปที่ใหโอกาสผูเรียนตอบคําถามไดถูกตองมาก
ที่สุดก็เปนอีกเหตุผลหน่ึงที่ทําใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนในที่สุด นอกจาก
นี้แลว วารินทร  รัศมีพรม (2531 : 174, อางถึงใน ศิริวรรณ  วรรณสุทธ์ิ 2545 : 36) ไดกลาวเสนอ
แนะวิธีแกไขตอครูผูสอนเมื่อมีปญหาเชนนี้เกิดขึ้นในชั้นเรียนของตนวา ผูสอนควรย้ําใหผูเรียน
ตระหนักถึงความซื่อสัตยตอตนเองโดยไมแอบดูคําตอบกอน ผูเรียนควรไดคิดหรือตอบคําถามดวย
ตนเองใหเรียบรอยกอนที่จะดูคําตอบจากกรอบเฉลยเพราะการแอบดูคําตอบกอนนั้นจะทําใหผูเรียน
ไมไดอะไรจากการใชบทเรียนสําเร็จรูปในการศึกษาหาความรูของตนเองและผูเรียนก็จะเสียโอกาส
ทางการเรียนไปอีกดวย อนึ่ง กอนเริ่มเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูปในครั้งแรกนั้น ผูสอนควรอธิบาย
ใหผูเรียนเขาใจถึงวิธีการใชบทเรียนสําเร็จรูป เชน ใหผูเรียนเขียนคําตอบไวในเลมหรือเขียนแยก
ตางหากในกระดาษเขียนคําตอบและควรอธิบายใหผูเรียนไดทราบวา คาํถามในบทเรียนนั้นไมใช
ขอทดสอบ ดังนั้น ผูเรียนไมควรกลัววาจะตอบคําถามผิดพลาด เพราะไมเกี่ยวกับการใหคะแนน
หรือใหเกรดแตอยางใด ถาผูเรียนตอบผิดบทเรียนสําเร็จรูปก็จะชวยใหผูเรียนตอบคําตอบที่ถูกตอง
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ไดในที่สุด บทเรียนสําเร็จรูปนั้นมีไวเพื่อการเรียน ไมใชเพื่อการสอบ ผูเรียนควรไดเรียนไปตาม
ความสามารถของตนเอง ไมควรจะถูกเรงรัดหรือถวงใหชาโดยผูสอนและครูผูสอนก็ควรกระตุนให
ผูเรียนไดถามเมื่อมีขอสงสัย เพราะขอสงสัยอาจเกิดจากความกํากวม หรือความผิดพลาดของ 
บทเรียน ซ่ึงส่ิงเหลานี้อาจจะเปนประโยชนตอการแกไขบทเรียนสําเร็จรูปตอไปไดอีกดวย

2.5 ผลงานที่ทําออกมา อยูในระดับพอใชหรือตองนําไปปรับปรุงแกไขแลวจึงนํา
มาสงอีกครั้ง

จากการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนกลุมนี้สามารถกลาวสรุปไดวา สวนใหญเปน
เด็กที่ไมมีสมาธิตอการเรียน มีพฤติกรรมที่ไวตอส่ิงที่เกิดขึ้นรอบตัว ไมอยูนิ่ง ไมมีใจจดใจจอตอการ
เรียน เมื่อไมมีความรูความเขาใจตอบทเรียน จึงทําใหเกิดความเบื่อหนายตอการเรียนและมี
พฤติกรรมที่แสดงออกมาในทางดานการปฏิเสธตอส่ิงที่ครูตองการใหปฏิบัติตาม เวลาศึกษา
บทเรียนก็มีความสนใจตอรูปภาพประกอบ กิจกรรม และเกมบางเล็กนอย ครูตองใชคําพูดและการ
กระทําที่เปนการเสริมแรงทางบวกตอนักเรียนกลุมนี้เปนอยางมากทีเดียวจึงจะสามารถทําใหการ
ทดลองไดดําเนินการไปไดอยางเรียบรอย

สรุป

ผลการวิเคราะหขอมูลจากการวิจัยพบวา การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง พระไตร
ปฎก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ชวงชั้นที่ 4 (ม. 4 – ม.6) มีรายละเอียดของขั้นตอนในการ
ดําเนินการวิจัยตามลําดับดังนี้ คือ (1) ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการ (2) ผลการ
พัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนสําเร็จรูป (3) ผลการทดลองใชบทเรียนสําเร็จรูป และ (4) ผล
การประเมินและปรับปรุงแกไขบทเรียนสําเร็จรูป ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนสําเร็จรูปแบบ
รายบุคคล (Individual Tryout) ไดคาประสิทธิภาพ 65.00 / 72.23 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 60 / 60 ที่กําหนด
ไว ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนสําเร็จรูปแบบกลุมเล็ก (Small Group Tryout) ไดคา
ประสิทธิภาพ 72.23 / 76.67 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 70 / 70 ที่กําหนดไว และผลการหาประสิทธิภาพ
บทเรียนสําเร็จรูปแบบภาคสนาม (Field Tryout) ไดคาประสิทธิภาพ 81.00 / 82.23 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ
มาตรฐาน 80 / 80 ที่กําหนดไวอีกเชนกัน แสดงวาบทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง พระไตรปฎก สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 นี้ มีประสิทธิภาพสามารถนําไปใชในการเรียนการสอนได ซ่ึง
สอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยขอที่หนึ่งที่ไดกําหนดไว
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บทท่ี 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

การวิจัยในหัวขอ การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง พระไตรปฎก สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยมีวัตถุประสงคซ่ึง
ประกอบไปดวย 4 ขั้นตอน คือ (1) การวิจัย (Research) เปนการศึกษาขอมูลพื้นฐานและความ
ตองการ (2) การพัฒนา (Development) เปนการสรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียน (3) การวิจัย 
(Research) เปนการทดลองใชบทเรียน และ (4) การพัฒนา (Development) เปนการประเมินและ
ปรับปรุงแกไขบทเรียน การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดสรางบทเรียนสําเร็จรูปขึ้นใหม โดยศึกษาความ
ตองการและขอมูลพื้นฐานตางๆ แลวนํามาสังเคราะหเปนบทเรียน ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ 
ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 175 คน จากจํานวน 5 หองเรียน ของโรงเรียน
กําแพงแสนวิทยา อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5/4 จํานวน 30 คน ของโรงเรียนแหงนี้ แบบแผนที่ใชในการวิจัย ใชแบบการวิจัย
กอนมีแบบวิจัยแบบทดลอง (Pre-experimental design) โดยเปนแบบกลุมเดี่ยวสอบกอนและสอบ
หลัง (One group pretest posttest design)

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย (1) เครื่องมือใชศึกษาขอมูลพื้นฐานและ
ความตองการ ไดแก แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ (2) แบบประเมินบทเรียนจากผูเชี่ยวชาญ (3) 
เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแกแผนการจัดการเรียนรู แบบประเมินผลชิ้นงาน แบบทดสอบวัด
ผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียนและแบบทดสอบยอยของหนวยการเรียนรู จํานวน 4 หนวย
(4) บทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง พระไตรปฎก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ชวงชั้นที่ 4 (ม.4 –
ม.6)  และ (5) เครื่องมือที่ใชในการประเมินและปรับปรุงแกไขบทเรียน ไดแก แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักเรียน หลังเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป โดยผูวิจัยไดดําเนินการรวบรวมขอมูล
ดวยตนเอง การวิเคราะหขอมูลดําเนินการโดยการใชคาสถิติ รอยละ (%) คาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และทําการเปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียนดวยการใชสูตร t – 
test แบบ Dependent และการวิเคราะหแบบแสดงความคิดเห็นใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content 
Analysis) แลวนําเสนอแบบพรรณนาความ
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สรุปผลการวิจัย

จากการดําเนินการตามขั้นตอนของการวิจัยที่ไดนําเสนอ ปรากฏผลการวิจัยออกมาดังนี้
คือ

1. ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการ พบวา ทุกฝายตองการใหมีการพัฒนา
บทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง พระไตรปฎกขึ้น เพื่อใชสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ชวงชั้นที่ 4 
(ม.4 – ม.6) โดยมีลักษณะของบทเรียนสําเร็จรูปแบบรายบุคคล มีกระบวนการทํางานที่เนน
กระบวนการเรียนรูสามารถนําความรูไปประยุกตใชไดในชีวิตประจําวัน มีจุดมุงหมายของการ
ศึกษาในการวัดและประเมินผลครบทั้ง 3 ดานคือ องคความรู (Knowledge) ทักษะกระบวนการ 
(Performance) และคุณลักษณะอันพึงประสงค (Attribute)

ดานรูปแบบของบทเรียนสําเร็จรูปตองนาสนใจ มีสีสันสวยงาม ศึกษาแลวมีสาระ
ประโยชนและมีความสนุกสนาน ไมชวนใหเบื่อหนาย และควรมีความสอดคลองกับสภาพของ
กระบวนการเรียนการสอนในปจจุบันนี้ คือ ตองมีกระบวนการเรียนรูที่นักเรียนสามารถศึกษา
คนควาหาความรูไดดวยตนเอง คิดวิเคราะหและสรางองคความรูดวยตนเอง สวนการศึกษาเอกสาร
ที่เกี่ยวของมีดังตอไปนี้ คือ โดยการศึกษาจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2545 –
2559) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2546 
รวมไปถึงงานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป ซ่ึงพบวาควรจัด
กระบวนการเรียนการสอนโดยยึดนักเรียนเปนสําคัญ เนนการเรียนรูดวยตนเอง โดยใหผูเรียนไดฝก
ทักษะกระบวนการคิด และฝกปฏิบัติใหคิดเปน ทําเปน และแกปญหาเปน โดยใหสอดคลองกับ
ความสนใจ ความถนัดและความแตกตางระหวางบุคคล

2. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพ พบวาบทเรียนสําเร็จรูปที่พัฒนาขึ้นประกอบไป
ดวย คํานํา วัตถุประสงค คูมือการใชบทเรียนสําเร็จรูปสําหรับครู และบทเรียนสําเร็จรูปสําหรับ
นักเรียน โดยบทเรียนที่พัฒนาขึ้นประกอบดวยหนวยการเรียนรูจํานวน 4 หนวยดวยกัน คือ หนวย
การเรียนรูที่ 1 เรื่อง ความเปนมาของการสังคายนาพระไตรปฎก หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง การทํา
สังคายนาพระไตรปฎก หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง การเผยแผพระไตรปฎก และหนวยการเรียนรูที่ 4
เร่ือง เร่ืองนารูจากพระไตรปฎก คือ คนครองเรือนที่รายและดี 10 ประการ มีดัชนีของคาความ
สอดคลองเทากับ 1.00 มีผลการหาประสิทธิภาพแบบรายบุคคล (Individual Tryout) ไดคา
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ประสิทธิภาพเทากับ 65.00 / 72.23 และมีผลการหาประสิทธิภาพแบบกลุมเล็ก (Small Group
Tryout) ไดคาประสิทธิภาพเทากับ 72.23 / 76.67

3. ผลการทดลองใชบทเรียนสําเร็จรูป พบวาผูวิจัยไดนําบทเรียนไปทดลองใชกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/4 ซ่ึงมีนักเรียนจํานวน 30 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547 โดย
เร่ิมทดลองใชตั้งแตวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2548 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 รวมระยะเวลาใน
การทดลองใชบทเรียนสําเร็จรูปทั้งหมดจํานวน 4 สัปดาห สัปดาหละจํานวน 3 ช่ัวโมง รวมทั้งหมด
จํานวน 11 ช่ัวโมง ในระหวางทําการทดลองนั้นผูวิจัยเปนผูทําการสอนดวยตนเอง โดยมีบทบาทให
คําปรึกษาและชวยแกปญหาใหกับนักเรียนรวมทั้งการวัดและประเมินผลผูเรียนดวย สวนบทบาท
ของนักเรียนเปนผูศึกษาคนควาดวยตนเองจากกรอบความรู และทําการทดสอบการเรียนรูของ
ตนเองจากกรอบฝกหัดพรอมทั้งสามารถทราบคําตอบไดทันทีจากกรอบเฉลย ทั้งหมดเหลานี้ลวนมี
ครบพรอมมูลโดยอยูในบทเรียนสําเร็จรูปแตละหนวยการเรียนรูทั้งจํานวน 4 หนวยผลของการ
ทดลองพบวานักเรียนสวนใหญมีความสนใจและกระตือรือรนตอการเรียน จึงสามารถทําให
ประสิทธิภาพขั้นทดลองแบบภาคสนาม (Field Tryout) ไดคาประสิทธิภาพเทากับ 81.00/82.23 ซ่ึง
สูงกวาเกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว และเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นวาบทเรียนสําเร็จรูปนอกจากมี
ประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงคแลวยังมีคาประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวอีกดวย 
เชนกัน

4. ผลการประเมินและการปรับปรุงแกไขบทเรียนสําเร็จรูปพบวา (4.1) นักเรียนมีผล
การเรียนรูทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
โดยหลังการใชบทเรียนสําเร็จรูปนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากอนการใชบทเรียน ซ่ึงสอดคลอง
กับสมมติฐานการวิจัยขอที่ 2  (4.2) ผลการเรียนรูของหนวยการเรียนพบวานักเรียนมีความชื่นชอบ
ตอหนวยการเรียนเรียงตามลําดับดังนี้คือ ลําดับที่หนึ่ง เร่ือง การทําสังคายนาพระไตรปฏก ลําดับที่
สอง เร่ืองการเผยแผพระไตรปฏก และลําดับที่สามคือเรื่อง เร่ืองนารูจากพระไตรปฏก คือ คนครอง
เรือนที่รายและดี 10 ประการ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาลักษณะของบทเรียนสําเร็จรูปที่ผูวิจัยไดจัดสราง
และพัฒนาขึ้นมานี้มีลักษณะที่เปนขอความรูที่ไดแบงออกเปนขั้นตอนยอยและเรียงลําดับตอเนื่อง
กันไป โดยเริ่มจากสิ่งที่งายไปสูส่ิงที่ยากขึ้น ดังนั้น จากเหตุผลที่กลาวมาเหลานี้จึงไดทําใหนักเรียน
มีความชื่นชอบตอการเรียน เร่ือง การทําสังคายนาพระไตรปฎกเปนลําดับที่หนึ่ง ก็เพราะมีเนื้อหาที่
งายตอการเขาใจ ลําดับถัดมาจึงมีความชื่นชอบตอเนื้อหาสาระที่ซับซอนมากกวา คือ เร่ืองการเผยแผ
พระไตรปฎก และชื่นชอบเปนลําดับสุดทาย คือ เร่ืองที่มีเนื้อหาสาระที่ยากที่สุดตอการเรียนดวย 
บทเรียนสําเร็จรูปในครั้งนี้ คือเร่ือง เร่ืองนารูจากพระไตรปฎก ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของกมลา   
สุริยพงศประไพ (2546 : 20) ที่ไดกลาวสรุปถึงความหมายของบทเรียนสําเร็จรูปไววา บทเรียนเปน
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ส่ือการสอนที่สรางขึ้นเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง โดยเรียงลําดับเนื้อหาจากงายไปหายาก  
(4.3) ผลการประเมินความสามารถในการสรางชิ้นงานพบวาลักษณะชิ้นงานของนักเรียนนั้นอยูใน
ระดับดีทุกชิ้น และสามารถจําแนกความสามารถในการสรางออกมาเปนรายชิ้นได ดังนี้คือ แผนพับ 
มีขอมูลของเนื้อหาที่ถูกตอง ชัดเจนและสามารถชี้แจงได มีการใชสํานวนภาษาไทยที่ถูกตองตาม
หลักภาษา แตผลงานบางชิ้นมีการพิมพตัวหนังสืออานยากและมีรอยขีด  แผนภาพความคิด มีการ
ลําดับเนื้อหาไดอยางตอเนื่อง มีความสอดคลองและเปนระบบ แตผลงานบางชิ้นมีการใชภาษาไทย
ที่ไมถูกตอง ไมสามารถสื่อความใหเกิดความรูสึกที่เขาใจไดอยางชัดเจน รายงาน ผลงานสวนใหญมี
เนื้อหาสาระที่ถูกตองชัดเจนและมีประเด็นที่ครบถวน แตผลงานบางชิ้นมีการเรียงลําดับเนื้อหาอยาง
ไมตอเนื่อง และมีการใชภาษาไทยที่ไมถูกตอง ช้ินงานลําดับสุดทาย คือปายนิเทศ โดยภาพรวม
พบวาผลงานมีการใชภาษาที่ถูกตอง ส่ือความไดอยางชัดเจนแตตองปรับปรุงทางดานความคิด
สรางสรรค  (4.4) ผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอบทเรียนสําเร็จรูป พบวา นักเรียน
มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก โดยมีลําดับที่ของความคิดเห็นเรียงตามระดับเห็นดวยมากที่
สุดไปสูเห็นดวยนอยที่สุด ดังนี้ คือ ดานประโยชนตอการเรียน เปนลําดับที่หนึ่ง และมีประเด็นการ
สอบถามรายขอที่กลาววาการเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูปชวยใหนักเรียนมีผลการเรียนรูทางการ
เรียนสาระพระพุทธศาสนาดีขึ้นเปนความคิดเห็นที่เห็นดวยลําดับหนึ่ง สวนประเด็นที่กลาววา การ
เรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูปชวยใหนักเรียนมีวิธีคิดอยางเปนระบบและมีขั้นตอนนั้นเปนความคิด
เห็นที่เห็นดวยในลําดับสุดทาย คือ ลําดับสี่ ดานตอมา คือ ดานการจัดกระบวนการเรียนรู เปนดานที่
นักเรียนไดแสดงความคิดเห็นวาเห็นดวยเปนลําดับที่สองและมีประเด็นการสอบถามรายขอท่ีกลาว
วา การเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูปชวยใหนักเรียนสามารถสรางสรรคองคความรูใหเกิดขึ้นไดจาก
การปฏิบัติกิจกรรมทางการเรียนเปนความคิดเห็นที่เห็นดวยลําดับหนึ่ง สวนประเด็นที่กลาววา
กระบวนการในบทเรียนสําเร็จรูปชวยสงเสริมใหนักเรียนไดทํากิจกรรมอยางหลากหลายนั้นเปน
ความคิดเห็นที่เห็นดวยลําดับสุดทาย คือ ลําดับส่ี ดานสุดทายของการสอบถามความคิดเห็นของ 
นักเรียน คือ ดานการจัดทํารูปเลม ดานนี้นักเรียนมีความคิดเห็นที่เห็นดวยเปนลําดับที่สามและมี
ประเด็นการสอบถามรายขอที่กลาววา ภาพประกอบมีความสัมพันธกับเนื้อเรื่อง เขาใจงาย ชัดเจน 
และเปนสื่อใหเขาใจความหมายของเนื้อเร่ืองดี เปนความคิดเห็นที่เห็นดวยลําดับหนึ่ง สวนประเด็น
ที่กลาววาบทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง พระไตรปฎก นี้ สามารถใชภาษาที่เขาใจงายและสื่อความหมายได
ตรงตามวัตถุประสงคของเรื่องนั้น เปนความคิดเห็นที่เห็นดวยในลําดับสุดทายของการตอบแบบ
สอบถามในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ คือ ลําดับสี่  และ (4.5) ผลการปรับปรุงและแกไข
บทเรียนสําเร็จรูปพบวามีการแกไขเนื้อหาเพื่อใหตรงตามที่หลักสูตรกําหนดไวมีการแกไขกรอบ
ความรูเพื่อใหเหมาะสมตอการเกิดองคความรูที่ถูกตองตอผูเรียน มีการแกไขการเขียนใหมเพื่อให
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ถูกตองตามกฎการเขียนของบทเรียนสําเร็จรูป มีการเรียงลําดับกรอบตางๆ ใหเปนไปตามลําดับกอน
และหลัง และมีการแกไขความเรียงใหถูกตองตามหลักไวยากรณ ภาษา การสะกดคําตางๆ การันต  
ตลอดจนเครื่องหมายวรรคตอน เพราะถาหากบทเรียนมีความเรียงที่ผิดพลาดอาจสรางความคิด
รวบยอดที่ผิดใหกับผูเรียนได

อภิปรายผลการวิจัย

จากผลของการวิจัยทั้งหมดมีประเด็นที่สามารถนํามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของ
การวิจัยโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ คือ

1. ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานและความตองการ พบวา การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป
เพื่อใชในการเรียนการสอนนั้นเปนวิธีหนึ่งที่ทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น 
ทุกฝายที่เกี่ยวของ เชน นักเรียน ครูผูสอน และผูเชี่ยวชาญ จึงตองการใหมีการสรางและพัฒนา
บทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง พระไตรปฎกสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ขึ้น ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
บทเรียนสําเร็จรูปที่สรางและพัฒนาขึ้นมานี้เปนส่ือทางการศึกษาที่สามารถชวยทําใหผลการเรียนรู
และพฤติกรรมของนักเรียนดานคุณธรรม จริยธรรมเปนไปในทางที่ดีขึ้นกวาเดิม ซ่ึงสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 (วิสิทธิ์ 
โรจนพจนรัตน 2546 : 32 - 33) ในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษามาตราที่ 24 ซ่ึงมีสาระสําคัญที่ได
บัญญัติไววาในการจัดกระบวนการเรียนรูใหกับผูเรียนนั้นผูสอนตองมีการปลูกฝงความรูคูคุณธรรม
ใหกับผูเรียนดวย ตลอดจนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูนั้นครูจําเปนตองมีส่ือการเรียนประกอบใน
การจัดกระบวนการเรียนรูใหกับผูเรียน ทั้งนี้เพื่อตองการใหผูเรียนสามารถสรางสรรคองคความรูให
เกิดขึ้นมาไดดวยตนเอง นอกจากนี้ยังมีความสอดคลองกับแนวคิดของเพ็ญศรี สรอยเพชร (2542 : 
78 - 79) ที่ไดกลาวถึงคุณคาของบทเรียนสําเร็จรูปไววาบทเรียนสําเร็จรูปที่ดีนั้นจะชวยปลูกฝงความ
มีประชาธิปไตยใหเกิดขึ้นกับผูเรียนเพราะการเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูปนั้นผูเรียนจะตองมีคารวะ
ธรรม คือ ไมแอบดูคําตอบกอน มีสามัคคีธรรมคือ ผูเรียนจะไมเกิดการแกงแยงกันทางการเรียน
เพราะแตละคนก็จะเรียนไปตามความสามารถของตนเอง และทายสุดผูเรียนก็จะมีปญญาธรรม คือ 
เมื่อผูเรียนไดศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนสําเร็จรูปแลวจะเกิดการเรียนรูจากการตอบสนองดวยตนเอง
ได ลําดับสุดทายของความสอดคลองสัมพันธ คือ สอดคลองกับผลการวิจัยของ กมลา    
สุริยพงศประไพ (2546 : 74 - 75) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง  
ปาเลสไตนมาตุภูมิของพระเยซูเจา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และ สอดคลองกับผลการ
วิจัยของ กมลรัตน สกุลณี (2546 : 6) ที่ไดทําการพัฒนาผลการเรียนรู เร่ืองพืช ของนักเรียนชั้น
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ประถมศึกษาปที่ 5 ดวยบทเรียนแบบโปรแกรม จากผลของการวิจัยทั้งสองเรื่องดังกลาว พบวา ใน
การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปนั้นจําเปนตองมีการสํารวจขอมูลพื้นฐานและความตองการ เพื่อที่จะได
ทําการจัดกระบวนการเรียนการสอนใหไดหลากหลายและตอบสนองตอความตองการรวมไปถึง
ความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียนไดในที่สุด

ผลการศึกษาความตองการเกี่ยวกับลักษณะบทเรียนสําเร็จรูปจากนักเรียนนั้น พบวา 
โดยภาพรวมผูเรียนมีความตองการที่ตรงกัน คือ ใหใชภาษาที่เขาใจงาย มีความชัดเจน มีเนื้อหาที่
นาสนใจ มีรูปภาพประกอบที่มีลักษณะเปนภาพสีที่สวยงามสุดทายควรมีลักษณะรูปเลมที่มีความ
แข็งแรง คงทนถาวรและมีขนาดกะทัดรัดที่มีความเหมาะสมตอการนําไปศึกษาไดดวยตนเอง ทั้งนี้
อาจเปนเพราะวาบทเรียนสําเร็จรูปที่มีลักษณะคุณสมบัติที่ดีนั้นยอมสามารถจูงใจ เราใจ ทําให
ผูเรียนเกิดความรูสึกอยากเรียนขึ้นมาไดซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ ดวงรัตน กวดกิจการ (2523 : 
10) ที่ไดกลาวสรุปถึงลักษณะของบทเรียนสําเร็จรูปไววาบทเรียนสําเร็จรูปที่ดีนั้นตองมีภาษาที่ใช
ชัดเจน ถูกตองเหมาะสมกับระดับความรูและระดับชั้นของผูเรียน นอกจากนั้นยังตองมีเนื้อหาที่มี
ความถูกตองมีคําอธิบายอยางชัดเจนทั้งนี้เพื่อเปนการทําใหผูเรียนมีความเขาใจไมไขวเขวได 
สําหรับความตองการสุดทายของนักเรียนที่มีตอลักษณะบทเรียนสําเร็จรูปที่พึงใหครูผูสอนไดทํา
การพัฒนาขึ้นมา คือ ตองการใหมีการตูนและมีรูปภาพประกอบในบทเรียนสําเร็จรูปรวมทั้งตองการ
เรียนเปนรายบุคคลอีกดวย ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาองคประกอบที่สําคัญของบทเรียนสําเร็จรูปดังเชน
ที่ไดกลาวมาเชนนี้ลวนสงผลทําใหผูเรียนสามารถทําความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระที่ไดเรียนรูได
งายมากขึ้นกวาการที่ไมมีส่ิงเหลานี้มาเปนเข็มทิศชวยสงเสริมในการสรางองคความรูใหเกิดขึ้น ซ่ึง
สอดคลองกับผลการวิจัยของคินเดอร (Kinder 1986 : 76, อางถึงใน อําภาพันธุ ธานินทรธราธาร 
2542 : 36) ที่ไดพบวาครูผูสอนทุกคนพอใจในประโยชนของการตูนเพราะการตูนสามารถกระตุน
หรือเราความสนใจของผูเรียนได นอกจากนี้ยังชวยสรางเสริมความสามารถในการอานภาพของ
ผูเรียนและสุดทายสามารถใชเปนสิ่งประกอบการอธิบายความรูใหเห็นเปนความจริงเชิงรูปธรรมได
อยางชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การนําบทเรียนสําเร็จรูปมาเปนสื่อที่เรียนรูเปนรายบุคคลนั้นยอมมีผลดี
ตอผูเรียนเปนอยางมากยิ่งทั้งนี้อาจเปนเพราะวาส่ือจะชวยสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตาม
ความสามารถ ความตองการ และความสนใจของตนแตละบุคคล ทําใหครูสามารถเขาไปชวยเหลือ
นักเรียนไดตามความแตกตางระหวางบุคคลไดมากและงายขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ
ยงยุทธ สุวรรณนัง (2547 : 177) ที่ไดศึกษาผลการวิจัยในหัวขอการสรางบทเรียนสําเร็จรูป เร่ืองการ
เกษตรตามแนวทฤษฎีใหม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และไดพบผลของการทดลองจาก
การนําบทเรียนสําเร็จรูปไปใชในการเรียนการสอนเปนรายบุคคลวา นักเรียนไดมีความสุขและมี
ความเพลิดเพลินกับการเรียนดวยตนเองอยางราเริงแจมใสตลอดจนถึงการแสดงออกที่เกี่ยวกับความ
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รับผิดชอบ ความซื่อสัตยและการมีทักษะในการแกปญหาปรากฏใหเห็นไดอยางชัดเจนมาก ดวย
เหตุผลดังที่ไดกลาวมาแลวเชนนี้บทเรียนสําเร็จรูป เร่ืองพระไตรปฎกสําหรับนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 5 จึงไดจัดสรางและพัฒนาขึ้นตามการศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการของนักเรียน
และผูที่เกี่ยวของ

2. ผลการพัฒนาและการหาประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป พบวา บทเรียนสําเร็จ
รูป เร่ืองพระไตรปฎก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ประกอบไปดวยองคประกอบเหลานี้ 
คือ คํานํา วัตถุประสงค คูมือครู คูมือนักเรียน และบทเรียนสําเร็จรูปสําหรับนักเรียนที่มีสวน
ประกอบไปดวยจํานวน 4 หนวยการเรียนรูคือ ความเปนมาของการสังคายนาพระไตรปฎก การทํา
สังคายนาพระไตรปฎก การเผยแผพระไตรปฎก และเรื่องนารูจากพระไตรปฎก ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวาดวยองคประกอบเหลานี้ของบทเรียนสําเร็จรูปจึงสามารถชวยสงเสริมทําใหผูเรียนสราง
องคความรูเกี่ยวกับเนื้อหาสาระที่ไดศึกษาดวยตนเองไดอยางรวดเร็วเพราะเปนการเรียงลําดับ
องคประกอบอยางเปนขั้นตอน คือเปนระบบและเรียงจากงายไปหายาก เปนการเอื้ออํานวยตอการ
เกิดความรู ความเขาใจตามกระบวนการเรียนรูของผูเรียนเปนอยางมาก ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด
ของชัยญา วงศสกุล (2542 : 12) ที่ไดกลาวสรุปถึงความหมายของวิธีสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป
ไววาคือ การสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปซึ่งใหนักเรียนเรียนเนื้อหาวิชาตั้งแตบทเรียนงายๆ และ
คอยซับซอนขึ้นเปนลําดับในการเรียน ผูเรียนจะเรียนไดเร็วหรือชาตามความสามารถของตนเอง
ทั้งนี้เพราะมีการจัดองคประกอบของบทเรียนสําเร็จรูปไวตามลําดับเปนบท เรียงลําดับตามความ
ซับซอนและความยากงาย นอกจากนี้ยังมีความสอดคลองกับผลการวิจัยของอัลฮาททิ (Alharthi 
1991, อางถึงใน สุธีรา สมานุหัตถ 2544 : 35) ที่ไดศึกษาการวิจัยในหัวขอผลของบทเรียนโปรแกรม
ในการสอนภูมิศาสตรกับเด็กระดับกลางในประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
เปรียบเทียบผลของบทเรียนโปรแกรมกับการสอนในรูปแบบเดิมสําหรับวิชาภูมิศาสตร ดวย
ลักษณะองคประกอบที่ดีของบทเรียนโปรแกรม  จึงทําใหสามารถสรุปขอคนพบของผลการทดลอง
ไดวา การใชบทเรียนโปรแกรมชวยทําใหผลการเรียนรูในการเรียนวิชาภูมิศาสตรของนักเรียนอยูใน
ระดับสูงขึ้นกวาเดิมและนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนโปรแกรมมีความรูสึกทางบวกกับบทเรียน
โปรแกรม

ผลการหาคาประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูปเรื่องพระไตรปฎก สําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 พบวา คาประสิทธิภาพแบบรายบุคคล (Individual Tryout) เทากับ 65.00/72.23 
ซ่ึงมีคาสูงกวาเกณฑที่ไดกําหนดไวคือ 60/60 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการทดลองแบบรายบุคคลนี้เปน
ขั้นตอนที่ตองการใหผูเรียนทําบทเรียนสําเร็จรูป เพื่อหาขอบกพรองตางๆ และเพื่อที่จะไดนําไปเปน
แนวทางในการปรับปรุงแกไขบทเรียนสําเร็จรูปกอนที่จะนําไปทดลองกับกลุมเล็กในขั้นที่สอง
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ตอไป ดังนั้นเมื่อข้ันตอนนี้เปนการนําบทเรียนสําเร็จรูปไปทดลองใชกับผูเรียนเปนครั้งแรก การจัด
กระบวนการเรียนรูและภาษาที่ใชในบทเรียนอาจเปนสิ่งที่ยากเกินไปสําหรับผูเรียน จึงจําเปนที่ตอง
กําหนดเกณฑในขั้นต่ําเอาไวกอนเพื่อนําผลที่ไดจากการทดลองไปพัฒนาและปรับปรุงแกไขเพื่อให
เหมาะสมกับวัยของผูเรียนในขั้นตอนตอไป ซ่ึงสอดคลองกับคําแนะนําของ กมลา สุริยพงศประไพ 
(2546 : 31) ที่ไดกลาวถึงขั้นตอนการหาประสิทธิภาพแบบรายบุคคลไววา คือการทดลองกับผูเรียน 
1 คนโดยใชเด็กออน ปานกลาง และเด็กเกง เมื่อคํานวณหาคาประสิทธิภาพเสร็จแลวควรปรับปรุง
ใหดีขึ้น โดยปกติคะแนนที่ไดจากการทําการทดลองแบบรายบุคคลนี้จะไดผลต่ํากวาเกณฑมาก แต
ไมตองวิตกเพราะเมื่อทําการปรับปรุงบทเรียนสําเร็จรูปแลวผลการเรียนรูจะสูงขึ้นมากกวาเดิมเมื่อ
ไดนําไปทดลองในขั้นตอนตอไป สําหรับผลการหาประสิทธิภาพลําดับตอไปนั้น พบวา คา
ประสิทธิภาพแบบกลุมเล็ก (Small Group Tryout) เทากับ 72.23/76.67 ซ่ึงมีคาสูงกวาเกณฑที่ได
กําหนดไว คือ 70/70 เชนเดียวกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาผูวิจัยไดนําผลการทดลองในขั้นตอนแรกมา
ปรับปรุงแกไขทั้งในดานรูปแบบและภาษาที่ใชเพราะใหมีความเหมาะสมในเรื่องการใชภาษาที่
สอดคลองกับวัยของนักเรียนและเนนแนวเฉลยคําตอบใหถูกตองชัดเจนเพื่อดึงดูดความสนใจของ
นักเรียนใหเพิ่มมากขึ้นไปกวาเดิม การทดลองในขั้นตอนสองครั้งแรกนี้ถือวาเปนการทดลองเพื่อหา
ขอบกพรองที่ควรนําไปแกไขกอนที่จะนําบทเรียนสําเร็จรูปไปทดลองกับนักเรียนในขั้นตอน
สุดทายตอไปซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของชัยญา วงศสกุล (2542 : 83) ที่ไดศึกษาการวิจัยใน
หัวขอการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ส 503 สังคมศึกษา เร่ืองภูมิศาสตรกายภาพของ
ประเทศไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการสอนโดยบทเรียนสําเร็จรูปและตามแนว
คูมือครู พบวา บทเรียนสําเร็จรูปที่ไดสรางขึ้นและมีการทดลองใชแลวนํามาปรับปรุงแกไข
ขอบกพรองตามขั้นตอนจนไดประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวแลวนั้นสามารถสงผล
ทําใหบทเรียนสําเร็จรูปมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ตั้งไวและสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไวอยาง
แนนอน กลาวโดยสรุปการที่บทเรียนสําเร็จรูป เร่ืองพระไตรปฎก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 5 มีคาประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนดทั้งขั้นตอนการทดลองแบบรายบุคคลและแบบกลุม
เล็ก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาบทเรียนสําเร็จรูปที่สรางและพัฒนาขึ้นมานี้ไดดําเนินการอยางมีระบบทุก
ขั้นตอน โดยเริ่มจากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับบทเรียนสําเร็จรูป 
ตลอดจนรวมไปถึงการไดทําการศึกษาหลักสูตรแลวจึงนําหลักการตางๆ มาพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป 
นอกจากนี้บทเรียนสําเร็จรูปฉบับรางนั้นก็ยังไดรับการตรวจสอบและไดรับขอเสนอแนะใหมาทํา
การปรับปรุงแกไขจากอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญทางดานตางๆ จากองคประกอบ
เหลานี้ทั้งหมดจึงไดทําใหบทเรียนสําเร็จรูปมีความสมบูรณ กลาวคือ มีรูปเลมที่สวยงามมีเนื้อหา
สาระที่ตรงตามหลักสูตร มีภาพประกอบที่ดึงดูดความสนใจของผูที่ไดศึกษา และมีภาษาที่ผูเรียน
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อานแลวสามารถทําความเขาใจไดโดยงาย ส่ิงเหลานี้ลวนทําใหผูเรียนเกิดความคิดรวบยอดและ
สามารถสรางองคความรูขึ้นมาไดดวยตนเองในที่สุด ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ ธีระชัย ปูรณโชติ 
(2539 : 20) ที่ไดกลาวถึงหลักการสรางบทเรียนสําเร็จรูปไววาควรนําบทเรียนสําเร็จรูปที่เขียนเสร็จ
แลวไปใหครูที่สอนวิชานั้นๆ หรือผูทรงคุณวุฒิอานและใหคําแนะนําเพื่อที่จะไดนํามาปรับปรุง 
แกไขกรอบตางๆ ในบทเรียนสําเร็จรูปใหดียิ่งขึ้นไปกวาเดิม ลําดับสุดทายของผลการหา 
ประสิทธิภาพ คือ คาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Field Tryout) พบวา มีคาเทากับ 81.00/82.23 ซ่ึง
มีคาสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาบทเรียนสําเร็จรูป เร่ืองพระไตรปฎก 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 นี้ ไดสรางและพัฒนาขึ้น โดยการผานขั้นตอนอยางเปนระบบ 
กลาวคือ หลังจากที่ไดผานการหาประสิทธิภาพตามกระบวนการมาเปนลําดับถึงสองขั้นตอนและได
มีการปรับปรุงแกไขทุกขั้นตอนมาแลวจนสามารถไดคาประสิทธิภาพตามเกณฑที่ไดกําหนดไว
ลําดับตอมาจึงนําบทเรียนสําเร็จรูปมาใชทดลองกับผูเรียนกลุมใหญหรือภาคสนาม ซ่ึงสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ ยงยุทธ สุวรรณนัง (2547 : 177 - 178) ที่ไดศึกษาการวิจัยในหัวขอ การสราง
บทเรียนสําเร็จรูป เร่ืองการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวา
จากการทดลองตามกระบวนการทั้งสามขั้นตอนแลวไดพบวานักเรียนมีความรู ความเขาใจเพิ่มสูง
ขึ้นมากกวาเดิมโดยเห็นไดอยางชัดเจนตลอดจนสามารถนําความรูที่ไดมารวมกันสรุปและตอบขอ
ซักถามหรือแกไขคําตอบของเพื่อนที่ตอบผิดไดทั้งนี้อาจเปนเพราะวาบทเรียนสําเร็จรูป เร่ืองการ
เกษตรตามแนวทฤษฎีใหมสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 นั้น ไดผานการสรางอยางมีขั้นตอน
และในขั้นการทดลองแบบรายบุคคลและแบบกลุมยอยยังมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว
รวมไปถึงมีการนําไปปรับปรุงแกไขในทุกขั้นตอนกอนที่จะนํามาทดลองใช ดวยกระบวนการ
เหลานี้จึงไดทําใหนักเรียนสามารถเรียนรูเร่ืองราวไดอยางเขาใจและเกิดความพึงพอใจในการเรียน
ไดเปนอยางมาก กลาวโดยสรุปจากการทดลองแลวพบวาบทเรียนสําเร็จรูป เร่ืองพระไตรปฎก 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ไดทําใหผลการเรียนรูทางการเรียนของสูงขึ้น ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวาไดเกิดจากสาเหตุดังตอไปนี้คือ (2.1)  บทเรียนสําเร็จรูปที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นมานี้ผูวิจัยไดทํา
การศึกษารูปแบบของบทเรียนมากอนแลววาจะนําเสนอในรูปแบบใด โดยคํานึงถึงขอมูลพ้ืนฐาน
ของผูเรียนและจุดประสงคที่ตองการใหผูเรียนไดรับอะไรบางจากการศึกษาดวยบทเรียน เพราะ 
บทเรียนสําเร็จรูปเปนสื่อการเรียนการสอนที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลอยางแทจริง ซ่ึง
สอดคลองกับคํากลาวของวิเชียร ชิวพิมาย (2526 : 30) ที่ไดกลาวสรุปถึงประโยชนของบทเรียนไว
วา บทเรียนสําเร็จรูปนั้นจะสนองความแตกตางระหวางบุคคล และสามารถทําใหครูทราบความ
แตกตางระหวางบุคคลของนักเรียนอยางชัดเจน ทําใหครูไดแกปญหาและชวยเหลือนักเรียนไดตรง
จุดอยางทันตอเหตุการณ และ (2.2) บทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง พระไตรปฎก ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมานี้ ใน
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แตละกรอบจะมีแนวเฉลยคําตอบไวทุกกรอบ และมีการเขียนถอยคําที่เปนการใหกําลังใจแกผูเรียน
ในทุกกรอบที่ผูเรียนไดศึกษาเพื่อเปนการเสริมแรงทางบวกในการเรียน ซ่ึงสิ่งเหลานี้ก็ลวนเปนไป
ตามกระแสของทฤษฎีการเสริมแรงของสกินเนอร (Skinner, อางถึงใน พรรณี ช.เจนจิต 2528 : 172) 
ที่ไดกลาวเอาไววา การเสริมแรงทางบวกทําใหนักเรียนเกิดความพอใจและสามารถทําใหผลการ
เรียนรูของนักเรียนดีขึ้นกวาเดิมได และยังสอดคลองกับงานวิจัยของแอนเดอรสันอีกดวย 
(Anderson 1974 : 136-A, อางถึงใน จรีพรรณ ปยพสุนทรา 2545 : 87) ที่พบวา องคประกอบที่มีผล
ตอการเรียนรูมากที่สุด คือ การเสริมแรง นอกจากนี้แลวยังสอดคลองกับทฤษฎีของธอรนไดค 
(Thorndike, อางถึงใน อังคณา ตุงคะสมิต 2541 : 77) โดยมีสาระสําคัญของทฤษฎีดังนี้ คือ (2.2.1) 
กฎแหงผล คือ การเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรา เปนการใหความรูหรือคําถามในแตละกรอบกับการ
ตอบสนองคือการตอบคําถาม โดยมีแรงจูงใจหรือรางวัล ถาผูเรียนตอบคําถามไดถูกตอง ผูเรียนก็จะ
เกิดความกระตือรือรนในการเรียน  (2.2.2) กฎแหงการฝกหัด คือ การกระทําซํ้าๆ ในเรื่องเดียวกัน 
ทําใหเกิดความชํานาญ เชน การตอบคําถามในแตละกรอบของผูเรียน การอานทบทวนของผูเรียน 
ทําใหเกิดความคงทนในการเรียน ผลการเรียนรูทางการเรียนจึงสูง และ (2.2.3) กฎแหงความพรอม 
คือ มีการเตรียมความพรอมกอนเรียนซึ่งเปนขั้นนํา ทําใหเราความสนใจ การเตรียมผูเรียนใหพรอม
กอนเรียน จึงทําใหเกิดการเรียนรูไดดีขึ้น บทเรียนสําเร็จรูปที่ผูวิจัยไดสรางและพัฒนาขึ้นมานี้ เปน
ส่ือการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ กลาวคือ นอกจากทําการสนองความแตกตางของ
ผูเรียนไดเปนอยางดีแลวยังเปนสื่อที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนตามความสามารถของตนและ
ตองการใหมีความสุขในการเรียนอีกดวยซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของมาสโลว (Maslow 1962 : 12, 
อางถึงในทิศนา แขมมณี 2547 : 69) นักจิตวิทยากลุมมานุษยนิยมนามบันลือโลกผูเปนเจาของทฤษฎี
แรงจูงใจ โดยเขาไดกลาวไววาพื้นฐานของมนุษยที่มีจิตใจเปนปกติโดยทั่วไปนั้นตางก็ลวนมีความ
ตองการที่จะทําใหตนเองนั้นมีคุณคา เปนที่ยอมรับของคนอื่นในสังคมและมีความตองการที่จะรูจัก
ตนเองตามสภาพที่แทจริงเชนเดียวกันดวยเหตุผลเหลานี้จึงไดทําใหบทเรียนสําเร็จรูปเรื่อง
พระไตรปฎกสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 มีคาประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวทั้ง
สามขั้นตอนของการพัฒนาและการหาประสิทธิภาพ

3. ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนในระหวางการใชบทเรียน
สําเร็จรูปเปนการทดลองในหองเรียน พบวา โดยภาพรวมนักเรียนมีความตั้งใจในการศึกษาบทเรียน
สําเร็จรูปเปนอยางมากและมีความพึงพอใจตอคําแนะนําของครูที่ใหปฏิบัติตามในการทํากิจกรรม
ตางๆ ของกระบวนการเรียนการสอนมีความกระตือรือรนสนใจในบทเรียนสําเร็จรูปอยางสม่ําเสมอ
และมีความคลองแคลวในการปฏิบัติตามกิจกรรม มีการใชเวลาอยางเหมาะสมในแตละกิจกรรม 
ปฏิบัติงานตามขั้นตอนของการเรียนรูอยางถูกตอง มีความเขาใจจับประเด็นสําคัญและใชภาษาใน
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การเรียบเรียงคําตอบในการวัดและประเมินผลจากครูผูสอนไดเปนอยางดียิ่ง ตลอดจนมีความสุข
และเพลิดเพลินตอการสรางองคความรูไดดวยตนเองอยางราเริงแจมใส รับผิดชอบ ซ่ือสัตย และมี
วินัยเกิดขึ้นใหเห็นไดอยางชัดเจนมาก การที่นักเรียนไดมีพฤติกรรมการเรียนรูในทางดานดีเชนนี้ 
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาบทเรียนสําเร็จรูปที่ผูวิจัยไดสรางและพัฒนาขึ้นมานี้มีลักษณะที่ดีหลาย
ประการ กลาวคือ (3.1) ทําใหผูเรียนมีโอกาสไดเขารวมกิจกรรมการเรียนรูไดอยางเขมขน เชน ได
อาน ไดตอบคําถาม หรือไดทํากิจกรรมตางๆ ตามที่บทเรียนสําเร็จรูปไดกําหนดให (3.2) ทําให
ผูเรียนไดทราบผลการเรียนของตนเองทันทีวาส่ิงที่ตนทําไปนั้นถูกหรือผิดเพราะจัดมาในลักษณะ
ของคําเฉลยพรอมทั้งคําอธิบายเพิ่มเติมไวใหในบทเรียนสําเร็จรูปดวย (3.3) ทําใหผูเรียนไดรับความ
พอใจในความสําเร็จของการเรียนเปนระยะๆ ทําใหรูสึกภูมิใจ สบายใจและพึงพอใจที่จะเรียนตอไป 
และ (3.4) ทําใหผูเรียนไดเรียนรูไปทีละนอยตามลําดับขั้นตอนตอเนื่องกันไปจนกระทั่งประสบ
ความสําเร็จในที่สุด ดวยเหตุผลดังที่ไดกลาวมานี้จึงไดทําใหพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนเปน
ไปในเสนทางที่พองตองตรงตามคํานิยามที่กลาวไววา การเรียนการสอนดวยบทเรียนสําเร็จรูปนั้น 
คือ การเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ ซ่ึงสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 (วิสิทธิ์ โรจนพจนรัตน 2546 : 31) ในหมวด 4 
แนวการจัดการศึกษา มาตราที่ 22 ซ่ึงมีสาระสําคัญที่บัญญัติไววา ใหสถานศึกษาจัดการศึกษาโดย
ตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและใหยึดถือวาผูเรียนตองมี
ความสําคัญเปนที่สุด โดยกระบวนการศึกษานั้นตองสนับสนุนสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาได
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพของตน บทเรียนสําเร็จรูป เร่ืองพระไตรปฎก สําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 นี้ สามารถตอบสนองสาระสําคัญของมาตราที่ 22 ในหมวด 4 ไดตรงตาม
จุดประสงค กลาวคือ สามารถทําใหนักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรูที่พรอมไปดวยการไดฝกทักษะ 
สงเสริมกระบวนคิด รูจักประยุกตความรูที่ไดศึกษามาใชเพื่อปองกันและแกปญหาคิดเปน ทําเปน 
รักการอาน และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่องได นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของเอมี่ 
มารเกอริท (Amy Marguerite 1991 : 179, อางถึงใน ยงยุทธ สุวรรณนัง 2547 : 179) ที่ไดศึกษาการ
วิจัยในหัวขอผลของการใชบทเรียนสําเร็จรูป เรื่องกลยุทธในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค 
พบวา  พฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนนั้นมีความสนใจ ความเขาใจงาย และมีความเพลิดเพลินจาก
การเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูปสูงกวาการเรียนดวยการที่ครูผูสอนใชวิธีสอนตามแผนการสอนของ
คูมือครู  ดวยเหตุผลเหลานี้จึงกลาวไดว าบทเรียนสําเร็จ รูป  เ ร่ืองพระไตรปฎกสําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ไดสงเสริมและสนับสนุนใหพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนไดเปน
ไปตามผลการเรียนรูที่ครูคาดหวังไวในแผนการจัดการเรียนรูของบทเรียนสําเร็จรูป
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4. ผลการประเมินและปรับปรุงแกไขบทเรียนสําเร็จรูป เร่ืองพระไตรปฎก สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 พบวา นักเรียนมีความรู ความเขาใจ เร่ืองพระไตรปฎก หลังการใชบท
เรียนสําเร็จรูป มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากอนใชบทเรียนสําเร็จรูป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาบทเรียนสําเร็จรูปมีเนื้อหาสาระตรงกับความสนใจและความตองการของ
นักเรียน อีกทั้งเปนสื่อการเรียนการสอนที่ชวยในการทําความเขาใจตอเนื้อหาสาระที่ไดศึกษามี
ลักษณะรูปเลมที่ทําใหเกิดความรูสึกที่เราใจ จูงใจ ทําใหอยากเรียนเปนอยางมาก ตลอดจนถึงเปน
ส่ือที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีอิสระในการเรียนรูดวยตนเองทําใหการเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป
เปนวิธีการเรียนที่นาสนใจและตลอดระยะเวลาที่ไดเรียนดวยบทเรียนนักเรียนมีความสุขเมื่อได
เรียนดวยส่ือประเภทนี้เพราะชวยใหเกิดทักษะกระบวนการในการเรียนรูมากยิ่งขึ้นไปกวาเดิมและ
องคประกอบที่สําคัญที่สุดคือ การไดรับการตรวจสอบคุณภาพจากอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ
อยางเปนระบบในทุกขั้นตอนของการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป จนทําใหบทเรียนสําเร็จรูป เร่ืองพระ
ไตรปฎก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 เปนสื่อทางการศึกษาที่มีคุณภาพ กลาวคือ มีลักษณะ
รูปเลมที่สวยงามนาหยิบมาศึกษา มีเนื้อหาและรูปภาพที่สอดคลองตรงกันกับเรื่อง มีการตูนเปนผู
ดําเนินเรื่องเพื่อดึงดูดความสนใจของผูเรียน และมีส่ิงที่สําคัญ คือ ในสวนสาระเนื้อหานั้นไดมกีาร
จัดวางไวอยางเปนไปตามลําดับขั้นจากงายไปหายากและมีความตอเนื่องเชื่อมโยงกัน เปนการเรียง
รอยเรื่องราวจากทักษะพื้นฐานไปสูทักษะที่ซับซอนเพิ่มขึ้นตอการเรียนรูของผูเรียน ซ่ึงสอดคลอง
กับผลการวิจัยของอาภาภรณ อินเสมียน (2545 : 86 - 87) ที่ศึกษาการวิจัยในหัวขอ การพัฒนา
บทเรียนสําเร็จรูปประกอบดวยภาพการตูน เร่ืองอริยสัจ 4 กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต ช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 5 พบวา หลังจากที่ไดพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปจนมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ได
กําหนดไว แลวนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนทําใหนักเรียนมีผลการเรียนรูทางการเรียนสูง
ขึ้นโดยคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 และไดเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 ที่ผูวิจัยไดกําหนดไว ดวยเหตุผลดังที่ได
กลาวมาวิธีสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป เร่ืองพระไตรปฎก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จึง
เปนกระบวนการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนาผลการเรียนรูของนักเรียนใหสูงขึ้นกวาเดิมและ
สงเสริมใหนักเรียนสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

การวิเคราะหความสามารถในการสรางชิ้นงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
ดวยวิธีสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป เร่ืองพระไตรปฎก พบวา โดยภาพรวมนักเรียนมีความสามารถ
อยูในระดับดีทุกชิ้นงาน กลาวคือ แผนพับ ดานของความสามารถที่ทําไดดีที่สุด คือ ความถูกตอง
ของเนื้อหา ดานที่ตองปรับปรุง คือ ความคิดสรางสรรค และโดยภาพรวมพบวาเปนลักษณะชิ้นงาน
ที่นักเรียนสามารถสรางขึ้นมาสูงเปนลําดับที่หนึ่ง ปายนิเทศ ดานของความสามารถที่ทําไดดีที่สุด 
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คือ การใชภาษา ดานที่ตองปรับปรุง คือ ความคิดสรางสรรค และโดยภาพรวมพบวา เปนลักษณะ
ช้ินงานที่นักเรียนสามารถสรางขึ้นมาสูงเปนลําดับที่สอง แผนภาพความคิด ดานของความสามารถที่
ทําไดดีที่สุด คือ การลําดับเนื้อหา ดานที่ตองปรับปรุง คือ การใชภาษา และโดยภาพรวมพบวาเปน
ลักษณะชิ้นงานที่นักเรียนสามารถสรางขึ้นมาสูงเปนลําดับที่สาม และรายงาน ซ่ึงเปนชิ้นงานของ
นักเรียนลําดับสุดทายนั้น ดานของความสามารถที่ทําไดดีที่สุด คือ ความถูกตองของเนื้อหา ดานที่
ตองปรับปรุง คือ การลําดับเนื้อหาและการใชภาษา สําหรับโดยภาพรวมพบวาเปนลักษณะชิ้นงานที่
นักเรียนสามารถสรางขึ้นมาสูงเปนลําดับสุดทาย คือ ลําดับที่ส่ี ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาผลงานของ
นักเรียนทุกชิ้นนี้ไดถือวาเปนการประเมินจากครูผูสอนที่ตองการเนนใหนักเรียนไดคิดประดิษฐ
ลงมือสรางชิ้นงานดวยตนเอง ซ่ึงสอดคลองกับสาระสําคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (วิสิทธิ์ โรจนพจนรัตน 2546 : 34) หมวด 4 
แนวการจัดการศึกษา มาตราที่ 26 ที่ไดมีสาระของบทบัญญัติไววา ใหสถานศึกษาจัดการประเมิน
ผูเรียน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การ
รวมกิจกรรมและการทดสอบควบคูไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแตละ
ระดับและรูปแบบการศึกษา การประเมินผลความสามารถในการสรางชิ้นงานนี้ผูวิจัยไดทําควบคูไป
กับการเรียนการสอนดวยบทเรียนสําเร็จรูปเปนการประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic 
Assessment) ซ่ึงเปนการประเมินการเรียนรูที่เอื้อตอการคนหาความสามารถที่แทจริงของผูเรียน 
การวัดและประเมินผลจึงตองใชวิธีการที่หลากหลายสอดคลองและเหมาะสมกับสาระการเรียนรู 
กระบวนการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู ส่ิงเหลานี้ทั้งหมดลวนสอดคลองกับแนวคิดของ ชัยฤทธิ์ 
ศิลาเดช (2545 : 72) ที่ไดกลาวถึงลักษณะสําคัญของการประเมินผลตามสภาพจริงไววา จะตองไม
เนนการประเมินเฉพาะทักษะพื้นฐาน แตจะเนนการประเมินทักษะความคิดที่ซับซอนในการทํางาน
ของนักเรียน รวมทั้งความสามารถทางการแกปญหาและการนําไปใชดวยเชนกัน ดังนั้น การ
ประเมินความสามารถในการสรางชิ้นงานของผูวิจัยจึงเปนองคประกอบสวนหนึ่งที่ทําใหผลการ
เรียนรูทางการเรียนของนักเรียนจากการเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง พระไตรปฎก สูงขึ้น
กวาเดิม

ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอบทเรียนสําเร็จรูป หลังจากการ
เรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป เร่ืองพระไตรปฎก พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย
มาก เมื่อนําไปเทียบกับเกณฑระดับความคิดเห็นของเบสท (Best 1986 : 182) ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
บทเรียนสําเร็จรูป เร่ืองพระไตรปฎกนี้ชวยทําใหผลการเรียนรูของนักเรียนสูงขึ้น มีความกาวหนา
และมีพัฒนาการทางการเรียนสาระพระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้นกวาเดิมโดยสามารถพบเห็นไดอยาง
ชัดเจน ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของกมลา สุริยพงศประไพ (2546 : ง) ที่ศึกษาการวิจัยในหัวขอ 
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การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป เร่ืองปาเลสไตน มาตุภูมิของพระเยซูเจาสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 พบวา นักเรียนเห็นดวยอยางมากตอการเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูปโดยมีความคิดเห็นวา
บทเรียนสําเร็จรูปชวยใหนักเรียนมีความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหาในเรื่องที่ไดศึกษามากยิ่งขึ้นและเปน
วิธีการเรียนที่ทําใหมีความรูสึกวานาสนใจ นักเรียนมีความสนุกสนานตอการเรียนตลอดจนชวย
สรางแรงจูงใจในการเรียนรูและชวยทําใหมีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติศาสนกิจอีกดวย จากเหตุผลดังที่
ไดกลาวมาจึงไดทําใหความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอบทเรียนสําเร็จรูป เร่ืองพระไตรปฎก สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 อยูในระดับเห็นดวยมาก

ผลการปรับปรุงแกไขบทเรียนสําเร็จรูป เรื่องพระไตรปฎก สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 พบวา ไดปรับปรุงแกไขความบกพรองทางดานภาษาที่ใชในการสื่อความหมาย
และอธิบายความรูในแตละกรอบความรูที่มีอยูในบทเรียนสําเร็จรูป ไดปรับปรุงรูปภาพใหมีความ
สอดคลองและเหมาะสมกับเนื้อหาสาระ ไดแกไขการพิมพใหมีความถูกตองทางดานตัวสะกดและ
ใหมีตัวอักษรที่มีขนาดเหมาะสมกับวัยของผูเรียน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาถาหากผูวิจัยไมปรับปรุง
แกไขบทเรียนสําเร็จรูปตามคําแนะนําและจากการตรวจสอบคุณภาพของอาจารยที่ปรึกษาผูควบคุม
วิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญแลว ก็อาจจะไดบทเรียนสําเร็จรูปที่มีคุณภาพไมดีพอ ที่ไมนาสนใจจน
ทําใหไมสามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียนและในที่สุดก็ทําใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนายตอการ
เรียนดวยวิธีสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปได ส่ิงเหลานี้ยอมสงผลเสียตอการเรียนรูของผูเรียน
แนนอน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของกมลา สุริยพงศประไพ (2546 : 97) ที่ไดกลาวถึงประสิทธิภาพ
ของบทเรียนสําเร็จรูปไววาบทเรียนสําเร็จรูปที่ไดรับการปรับปรุงจนมีความสมบูรณและมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑที่ไดกําหนดไวแลวนั้นสามารถที่จะนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
นักเรียนได

5. ผลการวิเคราะหคาประสิทธิภาพสูงสุดและคาประสิทธิภาพต่ําสุดของขอมูลที่ 
เกี่ยวกับการสรางและพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป เร่ืองพระไตรปฎก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 5 มีรายละเอียดดังตอไปนี้ คือ

5.1 ผลการวิเคราะหคาประสิทธิภาพสูงสุดและคาประสิทธิภาพต่ําสุดที่เกี่ยวกับ
ความตองการของนักเรียนผูตอบแบบสอบถามในการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป พบวา นักเรียนมี
ความตองการใหบทเรียนสําเร็จรูปที่พัฒนาขึ้นมานี้มีลักษณะและรูปแบบที่กลาววาใชภาษาที่เขาใจ
งาย ชัดเจน และไมซับซอนเปนคาเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาลักษณะของภาษาที่มีความ
เหมาะสมกับวัยของผูเรียนนั้นสามารถชวยพัฒนาทักษะการอานของนักเรียนใหดีไดมากยิ่งขึ้นซึ่ง
การเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูปนั้นทักษะการอานของนักเรียนเปนสิ่งที่จําเปนที่สุดของการเรียนดวย
วิธีนี้เพราะเปนการเรียนที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของกาเย (Robert 
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M.Gagne, อางถึงใน เพ็ญพิไล  ฤทธาคณานนท 2536 : 28) นักจิตวิทยาชาวตะวันตกผูมีช่ือเสียง
เล่ืองลือในแวดวงการศึกษาของโลก โดยเขาไดสรุปงานคนควาวิจัยเกี่ยวกับการอานและไดใหขอ
เสนอแนะสําหรับครูผูสอนนําไปปฏิบัติเพื่อชวยทําใหนักเรียนเปนนักอานที่ดีไดวานักเรียนจะจํา
เร่ืองที่อานไดดีถาเขาสามารถวาดภาพพจนตามไปดวย ดังนั้น ครูควรใชคําพูดที่มีความหมายชัดเจน
มีภาพประกอบ และควรมีการยกตัวอยางประกอบดวยเพราะสิ่งเหลานี้จะชวยทําใหนักเรียนสามารถ
สรางภาพพจนไดงายขึ้น ผลดีที่ติดตามมาก็คือนักเรียนจะเขาใจเรื่องที่อานไดมากขึ้น นอกจากนี้
นักเรียนผูตอบแบบสอบถามยังมีความตองการใหบทเรียนสําเร็จรูปที่พัฒนาขึ้นมีลักษณะและ
รูปแบบที่กลาววามีการวัดและประเมินผลโดยใชทั้งแบบทดสอบปรนัยและอัตนัยเปนคาเฉลี่ยต่ําสุด
อีกดวย ทั้งนี้อาจเปนเพราะวานักเรียนสวนใหญไมพึงพอใจตอการวัดและประเมินผลรูปแบบตางๆ 
จากครูผูสอนเพราะเปนการเรียนรูที่ตองคิดหาคําตอบดวยตนเอง ดังนั้น เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท 
(2536 : 58) จึงไดใหขอเสนอแนะสําหรับครูผูสอนเพื่อสนับสนุนใหนักเรียนเกิดความอยากรูอยาก
เห็นและรูจักการคนหาปญหาเพื่อนําไปสูการเรียนรูโดยการคนพบดวยตนเองไววาครูควรเปด
โอกาสใหเด็กรูจักการตั้งคําถามเพื่อชวยใหเขาคิดและอยากรูเพิ่มขึ้น แตการสอนที่ตองการใหเด็ก
ทองจําเพื่อสอบใหไดจะลดความอยากรูอยากเห็นของเด็ก ส่ิงที่ครูควรเนนคือการสอนนักเรียนใน
โรงเรียนใหรูจักคนหาปญหาเพราะสิ่งนี้เปนสิ่งที่มีประโยชนเปนการสอนเด็กใหมีความคิดกาวหนา
และรูจักคาดหมายถึงผลดี ผลเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากการกระทําในปจจุบันสําหรับลักษณะ
การใชบทเรียนสําเร็จรูปนั้น นักเรียนผูตอบแบบสอบถามมีความตองการเรียนเปนรายบุคคลเปน
คาเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการเรียนเปนรายบุคคลนั้นทําใหผูเรียนสามารถเรียนดวยตนเอง
ไดตามความสามารถของแตละบุคคลเสมือนเปนการเรียนกับครูตัวตอตัว ทําใหผูเรียนมีโอกาสได
รับความเอาใจใสจากครูเปนรายบุคคลมากขึ้นและชวยแกปญหาความแตกตางระหวางบุคคลได 
ตลอดจนทําใหผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียน ซึ่งเปนสิ่งสําคัญมากและเปนการสอดคลองกับวิธี
การเรียนการสอนแบบใหมที่มีครูผูสอนเปนเพียงผูช้ีแนะเทานั้น ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของทิศนา 
แขมมณี (2547 : 150) ที่ไดกลาวถึงหลักการของการจัดการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป
ไววาการใหผูเรียนไดเรียนรูตามความสามารถของตนเอง จะชวยใหผูเรียนประสบความสําเร็จใน
การเรียนไดในที่สุด สําหรับการเรียนนอกเวลาเรียนนั้นนักเรียนผูตอบแบบสอบถามมีความตองการ
ทางดานลักษณะการใชบทเรียนสําเร็จรูปเปนคาเฉลี่ยต่ําสุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการเรียนนอกเวลา
เรียนนั้นทําใหนักเรียนขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับผูอ่ืนหรือไดทํางานเปนกลุมในหองเรียน
ของตน ดังนั้น สุวิทย มูลคําและอรทัย มูลคํา (2544 : 140 - 141) จึงไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
บทบาทของครูเพื่ออํานวยความสะดวกใหผูเรียนแตละคนไดเจริญงอกงามและเตรียมผูเรียนให
สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วเอาไววาครู
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ตองมีบทบาทเปนเสมือนผูจัดการ ในการจัดสภาพแวดลอมของการเรียนรูโดยมีการวางแผนการ
บริหารชั้นเรียนใหสอดคลองกับรูปแบบของการสอน ทั้งนี้เพื่อชวยใหผูเรียนไดพบจุดมุงหมายของ
การเรียนรูดวยตนเองและเพื่อชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางรอบรูได

5.2 ผลการวิเคราะหคาประสิทธิภาพสูงสุดและคาประสิทธิภาพต่ําสุดที่เกี่ยวกับผล
การเรียนรูของหนวยการเรียนรูในบทเรียนสําเร็จรูป พบวา ผลการเรียนรูของหนวยการเรียนรูเร่ือง
การทําสังคายนาพระไตรปฎกโดยหลังเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูปหนวยการเรียนรูเร่ืองนี้มีคาเฉลี่ย
สูงสุดทั้งนี้อาจเปนเพราะวาเรื่องการทําสังคายนาพระไตรปฎกนี้มีเนื้อหาสาระที่ไมซับซอน ซ่ึงงาย
ตอการเรียนรูดวยความเขาใจของผูเรียนประกอบกับความรูที่ไดรับนั้นตั้งอยูบนพื้นฐานของสิ่งที่รู
อยูกอนแลว คือ เร่ืองความเปนมาของการสังคายนาพระไตรปฎก จึงทําใหมีกระบวนการเชื่อมโยง
ระหวางความรูเกากับความรูใหมการเรียนรูที่ดีจึงไดเกิดขึ้นกับผูเรียนในหนวยการเรียนรูเร่ืองนี้ ซ่ึง
สอดคลองกับแนวคิดของกมลา สุริยพงศประไพ (2546 : 20) ที่ไดกลาวสรุปถึงความหมายของ
บทเรียนสําเร็จรูปไววาบทเรียนสําเร็จรูปเปนส่ือการสอนที่สรางขึ้นเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูดวย
ตนเองโดยเรียงลําดับเนื้อหาจากงายไปหายาก และยังสอดคลองกับแนวคิดของคลอสไมเออร 
(Klausmeier 1976, อางถึงในเพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท 2536 : 42) นักจิตวิทยาผูมีช่ือเสียงเกี่ยวกับ
หลักการของการสงเสริมความคิดสรางสรรคที่แพรหลายและเปนที่รูจักกันอยางกวางขวางทั่วโลก
โดยเขาไดกลาวถึงการเรียนรูความคิดรวบยอดไววาเด็กจะมีพัฒนาการในการเรียนรูความคิด 
รวบยอดเปนขั้นตอนตามอายุและประสบการณ ไมสามารถที่จะกาวขามขั้นตอนไดโดยจะเริ่มตน
จากสิ่งที่งายไปหาสิ่งที่ยากหรือจากสิ่งที่เปนรูปธรรมไปหานามธรรม สําหรับหนวยการเรียนรู เร่ือง
ความเปนมาของการสังคายนาพระไตรปฎกนั้นมีผลการเรียนรูหลังเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูปมีคา
เฉลี่ยที่ต่ําสุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาสิ่งที่นักเรียนตองเรียนรูนั้นเปนสิ่งที่ไมอยูในความสนใจของ 
นักเรียน กลาวไดวาเปนส่ิงที่อยูไกลตัวนักเรียนมากเกินไปจนไมอาจทาทายใหนักเรียนเกิดความรู
สึกอยากเรียนรูตลอดเวลาของการเรียนรูหนวยการเรียนเร่ืองนี้จึงมีแตความเบื่อหนาย ทั้งนี้เพราะไม
ไดเรียนจากสภาพจริงหรือไดรับประสบการณตรงและสิ่งที่เรียนรูนั้นก็เปนนามธรรมไมใชรูปธรรม 
ดังนั้น เพียเจต (Piaget, อางถึงใน สุรางค โควตระกูล 2533 : 151 - 152) นักจิตวิทยาชาวสวิสกลุม
ปญญานิยมผูเปนเจาของทฤษฎีพัฒนาการทางเชาวนปญญาจึงไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับหลักการ
ในการจัดการเรียนการสอนของครูไววาในการสอนของครูนั้นควรเริ่มจากประสบการณที่ผูเรียน 
คุนเคยหรือประสบการณที่ใกลตัวไปหาประสบการณที่ไกลตัวเพื่อทําใหผูเรียนเกิดความรูสึกเขาใจ
เนื้อหาที่กําลังศึกษาไดงายมากยิ่งขึ้น

5.3 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนระหวางการเรียนดวย
บทเรียนสําเร็จรูปเรื่องพระไตรปฎกสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 พบวา นักเรียนมี

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



180

พฤติกรรมการเรียนรูที่พบเห็นอยางชัดเจนมากที่สุด คือ ดานที่แสดงออกมาวามีความสุขและ
เพลิดเพลินตอการเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาบทเรียนสําเร็จรูปเรื่อง
พระไตรปฎกนี้มีคุณสมบัติที่ดีของสื่อการศึกษาที่นํามาใชประกอบกับการเรียนการสอนของครู 
กลาวคือ มีเนื้อหาที่เรียงลําดับเปนขั้นตอนจากงายไปหายากเพราะกอนการสรางและพัฒนานั้นครู
ไดวิเคราะหเนื้อหาในบทเรียนออกเปนขั้นตอนและมีวัตถุประสงคอยางชัดเจนวาผูเรียนควรปรับ
เปล่ียนพฤติกรรมอะไรบางหลังจากไดศึกษาบทเรียนสําเร็จรูปแลว ประกอบกับมีการไดรับแรง
เสริมเปนระยะทําใหผูเรียนมีกําลังใจในการศึกษาขั้นตอนตอไป และสิ่งที่สําคัญคือบทเรียนสําเร็จ
รูปไดผานขั้นตอนตางๆ ในการสรางและพัฒนามาอยางเปนระบบและมีคุณภาพที่ดีจากการตรวจ
สอบและไดปรับปรุงแกไขจากขอเสนอแนะของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเช่ียวชาญ ซ่ึง
สอดคลองกับแนวคิดของสกินเนอร (Skinner, อางถึงใน สุรางค โควตระกูล 2533 : 199) 
ศาสตราจารยชาวอเมริกันและนักจิตวิทยากลุมพฤติกรรมนิยม ผูเปนเจาของทฤษฎีการเรียนรูการ
วางเงื่อนไขแบบการกระทําโดยเขาไดเขียนบทความเสนอแนะใหโรงเรียนปรับปรุงการเรียนการ
สอนไววาเขาเชื่อวาการเสนอดวยบทเรียนสําเร็จรูปที่มีประสิทธิภาพนั้นจะชวยทําใหนักเรียนมี
ประสบการณ มีความภาคภูมิใจวาตนสามารถเรียนไดและเกิดความสนใจที่จะเรียนรูและชอบวิชาที่
เรียน ส่ิงเหลานี้จะชวยทําใหการเรียนการสอนในโรงเรียนมีประสิทธิภาพสูงสุดไดในที่สุด นอกจาก
นี้ยังมีพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนบางกลุมที่แสดงออกมาใหพบเห็นไดอีก คือ การเขาหอง
เรียนไมตรงตามเวลาที่ครูไดกําหนดไวและการแอบเปดดูคําตอบของคําถามในแบบทดสอบ
กิจกรรมของบทเรียนสําเร็จรูป ทั้งนี้อาจเปนเพราะวานักเรียนตองการสรางความสนใจจากผูอ่ืนใน
หองเรียนและตองการประสบความสําเร็จในการตอบแบบทดสอบกิจกรรมในบทเรียนสําเร็จรูป ซ่ึง
สอดคลองกับแนวคิดของมาสโลว (Maslow, อางถึงใน สุรางค โควตระกูล 2533 : 219) ที่ไดกลาว
ถึงความตองการของมนุษยตามปกติเอาไววามีความตองการเปนสวนหนึ่งของหมูคณะ ตองการที่จะ
รูสึกวาตนเองนั้นมีคุณคาตอผูอ่ืนและไดเปนที่ยอมรับของทั้งครูและเพื่อน ดังนั้น วัตสัน (Watson, 
อางถึงในทิศนา แขมมณี 2544 : 55) นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ผูซ่ึงถือไดวาเปนบิดาแหงจิตวิทยา
พฤติกรรมนิยมและเปนผูสรางสรรคทฤษฎีการเรียนรูการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิคกับมนุษยโดย
เขาไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการลบพฤติกรรมของนักเรียนที่ครูไมพึงพอใจไววาครูผูสอน
สามารถทําไดโดยครูตองหาสิ่งเราตามธรรมชาติที่ไมไดวางเงื่อนไขมาชวย เชน ความเปนมิตร 
ความเปนกันเอง การใหความดูแลเอาใจใสและการใหความชวยเหลืออยางใกลชิดเปนรายบุคคล 
ส่ิงเราตามธรรมชาติเหลานี้จะสามารถชวยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนไดในที่สุด

5.4 ผลการวิเคราะหคาประสิทธิภาพสูงสุดและคาประสิทธิภาพต่ําสุดที่เกี่ยวกับ
คะแนนความสามารถในการสรางชิ้นงานของนักเรียน พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดตอความ
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สามารถในการสรางชิ้นงานประเภทแผนพับ กลาวคือ แผนพับเปนลักษณะชิ้นงานที่มีเนื้อหาสาระที่
มีความถูกตองชัดเจน มีประเด็นที่ครบถวน และมีการใชภาษาไทยอยางถูกตองทั้งนี้อาจเปนเพราะ
วาความสมบูรณของชิ้นงานที่ไดพบเห็นนี้เปนผลมาจากการที่ผูเรียนไดเรียนดวยวิธีการนําบทเรียน
สําเร็จรูปมาประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางมีความสุขจึงทําใหสามารถผลิต
ช้ินงานออกมาไดอยางมีคุณภาพเชนนี้ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของธอรนไดค (Thorndike, 
อางถึงใน ทิศนา แขมมณี 2547 : 51 - 52) นักจิตวิทยาผูเปนเจาของทฤษฎีการเรียนรูการเชื่อมโยง 
โดยเขาไดกลาวถึงกฎแหงผลที่พึงพอใจไววาการใหผูเรียนไดรับผลที่ตนพึงพอใจจะชวยใหการ
เรียนการสอนของครูประสบผลสําเร็จได ดังนั้น การศึกษาวาสิ่งใดเปนสิ่งเราหรือเปนรางวัลที่
ผูเรียนพึงพอใจจึงถือวาเปนส่ิงสําคัญเพราะสามารถสงผลตอการเกิดการเรียนรูของผูเรียนเปนอยาง
มาก นอกจากนี้นักเรียนยังมีคะแนนเฉลี่ยต่ําสุดตอความสามารถในการสรางชิ้นงาน คือ ช้ินงาน
ประเภทรายงาน โดยมีลักษณะที่ตองปรับปรุงทางดานความคิดสรางสรรค ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
นักเรียนไมคุนเคยกับการคนหาปญหาและรูจักคิดแกปญหาเพื่อใหไดคําตอบหลายทางเพราะสิ่งนี้
ถือเปนจุดเริ่มตนของการเปนผูริเร่ิมสรางสรรค ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของไอนสไตน (Einstein, 
อางถึงใน เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท 2536 : 57) นักวิทยาศาสตรชาวยิวผูไดรับรางวัลโนเบลและมีผล
งานที่สําคัญ คือ ทฤษฎีสัมพัทธภาพ ซ่ึงทุกคนรูจักกันทั่วไปโดยเขาไดกลาวไววาการมองเห็นปญหา
นั้นมักมีความสําคัญกวาคําตอบเพราะการไดคําตอบขึ้นอยูกับความสามารถทางคณิตศาสตรหรือ
การทดลองเทานั้น แตการคนพบปญหาใหมๆ วิธีการใหมๆ และการมองปญหาเกาในมุมมองใหม
ตองใชความคิดที่สรางสรรคและสิ่งนี้จะทําใหเกิดความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรอยางแทจริง 
ดังนั้น คลอสไมเออร (Klausmeier, อางถึงใน สุรางค โควตระกูล 2533 : 101) จึงไดใหขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับหลักการสงเสริมความคิดสรางสรรคใหแกนักเรียนไววาครูควรสงเสริมใหนักเรียนไดมี
โอกาสสรางผลงาน และควรสังเกตวานักเรียนคนใดบางที่มีความคิดสรางสรรคโดยไมควรคํานึงถึง
อายุ เพราะผลงานนั้นเปนสิ่งสําคัญที่จะใหกําลังใจแกผูที่มีความคิดสรางสรรค

5.5 ผลการวิเคราะหคาประสิทธิภาพสูงสุดและคาประสิทธิภาพต่ําสุดที่เกี่ยวกับ
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอบทเรียนสําเร็จรูป หลังเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูปเรื่องพระไตร
ปฎก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่5  พบวา ผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนโดยภาพ
รวมนั้นนักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก เมื่อนําไปเทียบกับเกณฑระดับความคิดเห็น
ของเบสท (Best 1986 : 182) โดยมีความชื่นชอบเปนลําดับที่หนึ่ง ตอดานที่กลาววาบทเรียนสําเร็จ
รูปมีประโยชนตอการเรียน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาบทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง พระไตรปฎก สําหรับ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ผูวิจัยไดสรางและพัฒนาขึ้นมานี้ไดพัฒนาขึ้นตามระบบและขั้นตอน
ของการพัฒนานี้สามารถทําใหผลการเรียนรูสาระพระพุทธศาสนาของนักเรียนดีขึ้นซึ่งสอดคลอง
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กับแนวคิดของ จีรารัตน   ชิรเวทย (2542 : 21) ที่ไดกลาวถึงประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูปไว
วา บทเรียนสําเร็จรูปที่ดีนั้นสามารถสงผลใหผลการเรียนรูของนักเรียนไดโนมเอียงไปในทางที่ดีขึ้น
มากกวาส่ือการสอนประเภทอื่น อีกทั้งเปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรูตามกําลังความ
สามารถของตนเองไดดีกวาการสอนดวยภาพยนต การทดลอง การสาธิต การบรรยาย และหนังสือ
แบบเรียนที่ใชอยูโดยปกติที่ซ่ึงนักเรียนทุกคนจะตองเรียนรูไปพรอมๆ กันอีกดวย นอกจากนี้การที่
นักเรียนไดแสดงความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากและเปนลําดับสุดทายของดานนี้ตอประเด็น
การสอบถามรายขอที่ไดกลาวไววา การเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูปชวยใหนักเรียนมีวิธีคิดอยางเปน
ระบบและมีขั้นตอนนั้น ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาบทเรียนสําเร็จรูปแบบเสนตรงนี้มีลักษณะของ 
คําตอบจากกรอบฝกหัดที่นักเรียนตองคิดหาคําตอบเอง ดังนั้น หากนักเรียนตอบคําถามจากกรอบ
ฝกหัดแลวปรากฏผลของคําตอบออกมาวาไมถูกตองตามกรอบเฉลยโดยในบทเรียนสําเร็จรูปนั้นไม
มีคําอธิบายใหนักเรียนไดทราบถึงความผิดพลาดของตนเองในการตอบคําถามออกมาในลักษณะ
เชนนั้นได นักเรียนจึงมีความคิดเห็นวาบทเรียนสําเร็จรูปไมไดสงเสริมใหตนเองมีวิธีการคิดอยาง
เปนระบบและมีขั้นตอนอยางที่ควรจะเปน ดังนั้น กาเย (Robert M. Gagne, อางถึงใน จีรารัตน    
ชิรเวทย 2542 : 233) นักการศึกษาทางดานทฤษฎีการสอนอันลือล่ัน ผูเปนเจาของแนวคิดเกี่ยวกับ
การสรางหลักสูตรและการตั้งวัตถุประสงคของการเรียนการสอนจึงไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนว
การปฏิบัติตนของครูผูสอนในการนําบทเรียนสําเร็จรูปไปใชในการจัดกระบวนการเรียนรูไววาครู
ควรเนนย้ําความคิดรวบยอดของบทเรียนและการประยุกตประสบการณจากการไดรับความรูใน 
บทเรียนสําเร็จรูปไปใชในชีวิตประจําวัน ทั้งนี้เพื่อใหการเรียนรูนั้นมีคุณคาและสามารถเกิด
ประโยชนอยางแทจริงแกผูเรียน ไมใชเปนการเรียนเพื่อรูหรือเปนการเรียนเพื่อสอบเทานั้น ความ
ช่ืนชอบของนักเรียนที่มีตอบทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง พระไตรปฎก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
5 เปนลําดับที่สอง คือ ดานการจัดกระบวนการเรียนรูในบทเรียนสําเร็จรูป ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการ
เรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูปชวยใหนักเรียนสามารถสรางสรรคองคความรูใหเกิดขึ้นไดจากการ
ปฏิบัติกิจกรรมทางการเรียน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของกาญจนา   เกียรติประวัติ (2525 : 116,  
อางถึงใน อําภาพันธุ   ธานินทรธราธาร 2542 : 34) ที่ไดกลาวสรุปถึงประโยชนของการนําบทเรียน
สําเร็จรูปไปใชประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไววา การเรียนการสอนดวยการนํา 
บทเรียนสําเร็จรูปไปใชนั้น สามารถทําใหนักเรียนมีความเขาใจรากฐานของวิชาในบางวิชาไดและ 
ผูเรียนก็สามารถสรางองคความรูใหเกิดขึ้นกับตนเองได นอกจากนี้ก็ยังทําใหเด็กเรียนรูไดเร็วและ
จดจําบทเรียนไดดีอีกเชนกัน สําหรับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอบทเรียนสําเร็จรูปทางดานนี้
และจัดอยูในลําดับสุดทายของดานก็คือประเด็นการสอบถามรายขอท่ีไดกลาวไววากระบวนการใน
บทเรียนสงเสริมใหนักเรียนไดทํากิจกรรมอยางหลากหลาย ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาประเด็นการ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



183

สอบถามขอนี้มีความเกี่ยวเนื่องกับลักษณะขอจํากัดบางประการของบทเรียนสําเร็จรูป กลาวคือ  
ดังเชนที่ จีรารัตน   ชิรเวทย (2542 : 23) ไดกลาวไววา การเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูปนั้นจะทําให 
ผูเรียนขาดการติดตอซ่ึงกันและกันเพราะเปนการเรียนแบบรายบุคคล ผูเรียนตองทํางานดวยตนเอง 
ขาดการปรึกษาและการอภิปรายรวมกัน  ดังนั้น นักเรียนที่มีผลการเรียนรูออนจะเกิดความทอถอย
เพราะตองอานและทําความเขาใจในบทเรียนดวยตนเองและนักเรียนที่มีผลการเรียนรูดังเชนที่ได
กลาวมานี้ ก็มีทักษะการอานที่อยูในระดับที่ต่ํากวานักเรียนที่มีผลการเรียนรูสูงกวาอีกดวย ดวย 
เหตุผลดังกลาวเชนนี้จึงไดทําใหนักเรียนกลุมนี้สวนใหญไมตองการที่จะปฏิบัติตามกิจกรรมตางๆ ที่
ครูตองการใหปฏิบัติในบทเรียน ดังนั้น กรองกาญจน   อรุณรัตน (2530 : 39 – 43) และ ธีระชัย    
ปูรณโชติ (2532 : 25 – 26) จึงไดใหขอเสนอแนะสําหรับครูผูสอนที่มีปญหาดังเชนที่ไดกลาวมานี้
และไดพบวามีปญหาเชนนี้เกิดขึ้นในชั้นเรียนของตน โดยไดกลาวถึงหลักการในการสรางบทเรียน 
สําเร็จรูปไววาผูสรางบทเรียนควรกําหนดกลุมของผูเรียนใหชัดเจนแนนอนเสียกอน เพื่อที่จะได
เขียนบทเรียนสําเร็จรูปใหเหมาะสมกับวัย พื้นฐานความรู หรือประสบการณเดิม ทักษะความ
สามารถในการเรียนและความตองการของผูเรียนไดอยางเดนชัด ทั้งนี้เพื่อตองการใหปญหาดังเชนที่
ไดกลาวมาไมเกิดขึ้นนั่นเอง ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอบทเรียนสําเร็จรูปลําดับสุดทาย คือ 
ดานการจัดทํารูปเลม ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาบทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง พระไตรปฎก สําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 นี้ มีการจัดทํารูปเลมที่ประกอบไปดวยรูปภาพที่มีความสัมพันธกับเนื้อเร่ือง
เปนอยางดี จึงไดทําใหเมื่อนักเรียนทําการศึกษาบทเรียนจบแลวก็เกิดความรู ความเขาใจไดโดยงาย 
ชัดเจน ตลอดจนสามารถทําใหเขาใจความหมายของเนื้อเร่ืองไดเปนอยางดี ซ่ึงส่ิงเหลานี้ลวน 
สอดคลองกับแนวคิดของ เพ็ญศรี  สรอยเพชร (2542 : 67) ที่ไดกลาวถึงการสรางบทเรียนสําเร็จรูป
ไววา การเขียนกรอบสอนนั้นควรเริ่มตนดวยการเขียนกรอบตั้งตนเพราะเปนการเริ่มใหความรูใน
เนื้อหาที่จะเรียนและเพื่อเปนการปูพื้นฐานกอนอาจจะมีการใชรูปภาพประกอบเพื่อเปนการแสดง
ขั้นตอนและสามารถชวยทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจในเนื้อหาไดดียิ่งขึ้น สําหรับความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีตอบทเรียนสําเร็จรูปทางดานนี้และจัดอยูในลําดับสุดทายของดานก็คือ ประเด็นการ
สอบถามรายขอที่ไดกลาวไววา บทเรียนสําเร็จรูปใชภาษาที่เขาใจงายและส่ือภาษาไดตรงตาม 
วัตถุประสงคของเรื่อง ทั้งนี้อาจเปนเพราะวานักเรียนที่มีผลการเรียนรูอยูในกลุมการเรียนออนนั้น
จะมีทักษะทางดานการอานอยูในระดับต่ํา แตการเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูปนั้นนักเรียนจําเปนตอง
อานทุกกรอบการเรียนรู เพื่อที่จะไดสามารถทําความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหาอยางถูกตองได ดังนั้น 
บุญเกื้อ   ควรหาเวช (2530 : 39 – 43) จึงไดเสนอคําแนะนําสําหรับครูที่ตองการแกไขปญหาเหลานี้
ไวโดยเขาไดกลาวถึงการสรางบทเรียนสําเร็จรูปวา ภาษาที่ใชในบทเรียนสําเร็จรูปนั้นครูผูสอนควร
ใชภาษาที่มีความชัดเจน  มีความถูกตองและเหมาะสมตามหลักการของการใชภาษาไทย หากใช 
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คําศัพทควรเปนคําศัพทที่เหมาะสมกับพื้นฐานและอายุของผูเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งควรตองคํานึง
ถึงความเหมาะสมและพื้นความรูเดิมของนักเรียนอีกดวยเชนกัน นอกจากนี้แลว กอนใชบทเรียน
สําเร็จรูปนั้น ผูวิจัยควรไดช้ีแจงถึงหลักการ เหตุผล และประโยชนที่ผูเรียนจะไดรับหลังจากการ
เรียนดวยบทเรียน และบทเรียนที่ไดรับการพัฒนาขึ้นมานี้ก็เปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีความ
แปลกใหมสําหรับนักเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งที่มีสําคัญมากตอส่ือประเภทนี้ก็คือ มีการแบงเนื้อหา
เปนสวนยอย มีลักษณะเปนกรอบ เรียงลําดับจากงายไปหายาก ทั้งนี้เพราะตองการใหสะดวกและ
งายตอการเรียนรูของนักเรียน ซ่ึงสอดคลองกับขอเสนอแนะของฟทช (Fitch, อางถึงใน อังคณา 
ตุงคะสมิต 2541 : 77) ที่ไดกลาวไววา ในการเรียนการสอนนั้นควรจะเรียงลําดับจากเรื่องที่งายไปหา
เร่ืองที่ยาก ทั้งนี้เพื่อเปนพื้นฐานกอนการเรียนรูในเรื่องที่ยากตอไป ซ่ึงแนวคิดนี้ไดนํามาจากทฤษฎี
การเรียนรูของธอรนไดค (Thorndike) ผูซ่ึงเปนนักจิตวิทยาและนักการศึกษาที่อยูในระดับแนวหนา
ของโลก นอกจากนี้แลว จากการที่ผูวิจัยไดนําภาพการตูนมาเปนผูดําเนินเรื่องในบทเรียนสําเร็จรูป 
เร่ือง พระไตรปฎก ที่มีเนื้อหาสาระที่เปนนามธรรม และไมเปนที่นาสนใจตอผูเรียน กลาวคือ ถา
หากวาเปนการสอนแบบบรรยาย จะทําใหเกิดความเบื่อหนาย และไมเกิดทัศนคติที่ดีตอพระพุทธ
ศาสนาได ดังนั้น การที่ผูวิจัยไดทําการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปแบบเสนตรงขึ้นมาและไดนําภาพ
การตูนมาเปนผูดําเนินเรื่องเชนนี้จึงทําใหนักเรียนเกิดความชื่นชมยินดีเปนอยางมาก เพราะทําให
เกิดความเขาใจในเนื้อหาไดโดยงาย ดังเชน ที่คีฟเฟอร (Kieffer, อางถึงใน อังคณา ตุงคะสมิต 2541 : 
79) ไดกลาวถึงส่ือการเรียนการสอนที่ดีวา ส่ือการสอนที่ดีจะสรางความเขาใจที่เปนรูปธรรมใหกับ 
ผูเรียนได นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิดของสมหญิง กล่ันศิริ (2525 : 19) ที่ไดกลาวถึงส่ือการ
สอนที่ดีไววา ส่ือการสอนที่มีคุณลักษณะที่เปนรูปธรรมและเปนจริงจะชวยใหนักเรียนเขาใจความ
หมายในสิ่งนั้นไดอยางกวางขวางและเปนแนวทางที่จะชวยใหเขาใจเกี่ยวกับสิ่งอ่ืนๆ ไดดียิ่งขึ้นอีก
ดวย ดวยเหตุผลดังที่ไดกลาวมาแลวนี้ จึงไดทําใหผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ
บทเรียนสําเร็จรูปจึงอยูในระดับเห็นดวยมาก

ขอเสนอแนะในการวิจัย

จากการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง พระไตรปฎก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
5 ผูวิจัยไดทําการสรุปแนวคิดและเสนอแนะในรูปของขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช ขอเสนอแนะ
เชิงนโยบาย และขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย ทั้งนี้เพื่อใหสามารถนําบทเรียนสําเร็จรูปไปใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยปรากฏรายละเอียดดังตอไปนี้
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ขอเสนอแนะในการนําบทเรียนสําเร็จรูปไปใช
1. จากผลการวิจัย พบวา บทเรียนสําเร็จรูปที่ผูวิจัยไดสรางและพัฒนาขึ้นมานี้มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80 / 80 ที่ไดกําหนดไว ดังนั้น ครูผูสอนและผูที่เกี่ยวของควรนําบทเรียน
สําเร็จรูปไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูกับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ใน 
โรงเรียนอื่นใหกวางขวางมากยิ่งขึ้น

2. จากผลการวิจัย พบวา ผลการเรียนรู เนื่อง พระไตรปฎก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 5 หลังเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูปมีคะแนนสูงกวากอนเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป ซ่ึง
แสดงใหเห็นวาการเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูปสามารถชวยทําใหผลการเรียนรูของนักเรียนสูงขึ้นได 
ดังนั้น ครูผูสอนจึงควรนําบทเรียนสําเร็จรูปมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูกับนักเรียน

3. จากผลการวิจัย พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอการเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูปอยู
ในระดับเห็นดวยมาก ดังนั้น เพื่อเปนการสรางประสบการณในการเรียนรูที่ถูกตองและเหมาะสมให
กับนักเรียนครูผูสอนควรทําการเพิ่มกรอบฝกหัดใหนักเรียนไดมีการปฏิบัติใหมีจํานวนมาก
หลากหลายยิ่งขึ้นไปกวาเดิมและควรนิมนตหรือเชิญทรัพยากรบุคคลแหงการเรียนรูในทองถ่ินมา
ใหความรูที่แปลกใหมแกนักเรียนดวย

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากผลการวิจัย พบวา การเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูปทําใหผลการเรียนรูทางการเรียน

ของนักเรียนสูงขึ้น ดังนั้นโรงเรียนจึงควรสงเสริมและสนับสนุนใหครูมีการสรางบทเรียนสําเร็จรูป
ในรูปแบบเชนนี้เพิ่มขึ้น และควรสงเสริมใหครูผูสอนเพิ่มกิจกรรมการสอนใหหลากหลายวิธีของ
การเรียนการสอนจํานวนมากยิ่งขึ้นเชนเดียวกัน

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป
1. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู เร่ือง พระไตรปฎก ในระดับชั้นอื่นโดยใช

ส่ือและนวัตกรรมอื่น เชน ใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยเรียน (Computer Assisted Learning : CAL)
ซ่ึงมีคุณสมบัติเปนมัลติมีเดีย (Multimedia) คือ มีเนื้อหาที่นําเสนอในรูปตัวอักษร ภาพ สีและเสียง
รวมทั้งการเคลื่อนไหว ซ่ึงสามารถสื่อความหมายไดอยางรวดเร็ว เขาใจไดงาย และใหความตื่นเตน
เราใจตลอดเวลา

2. ควรมีการวิจัยและพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป สาระการเรียนรู ศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม ในเรื่องอื่นๆ และนําไปใชในการจัดกระบวนการเรียนการสอนกับนักเรียนที่มีลักษณะ
พิเศษ เชน เด็กที่มีสมาธิส้ัน เพื่อใหสามารถนําไปใชเรียนรูที่บานได เปนตน
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3. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป โดยใชแหลงการเรียนรูในชุมชนเพื่อให
สอดคลองกับวิถีชีวิตของตนเองและปญหาของทองถ่ิน
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รายนามผูเชี่ยวชาญ

รายนามของผูเชี่ยวชาญที่ทําการตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคลองของ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ซ่ึงมีดังตอไปนี้ คือ

ตารางที่ 25 แสดงรายนามของผูเชี่ยวชาญที่ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย

ช่ือ - สกุล ตําแหนงและวิทยฐานะ สถานที่ทํางาน การตรวจสอบ
1. นายวัชรินทร
เวชสุวรรณ

• ผูอํานวยการสถาน
ศึกษา
• เชี่ยวชาญ

• โรงเรียน
ราชโบริกานุเคราะห
อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี

• ดานการวัด
และประเมินผล

2. นางจินตนา
เผาจินดา

• ครู
• เชี่ยวชาญ
• ฝายวิชาการ

• โรงเรียนวัดเกาะ
วังไทร  อําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม

• ดานแผนการ
จัดการเรียนรู

3. ผูชวย
ศาสตราจารย
จีรารัตน   ชิรเวทย

• รองคณบดี
• ผูชวยศาสตราจารย

• คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม  อําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม

• ดานบทเรียน
สําเร็จรูป

4. นายปญญา
โพธ์ิมลิวัลย

• ครู
• ชํานาญการพิเศษ
• ครูตนแบบ
• หัวหนากลุมสาระ
การเรียนรู สังคมศึกษา  
ศาสนา และวัฒนธรรม

• โรงเรียนวัดไรขิง
วิทยา  อําเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม

• ดานเนื้อหา
สาระ เร่ือง
พระไตรปฎก

5. นางสาวปริญดา
ชัยชนะ

• ครู
• ชํานาญการพิเศษ
• หัวหนากลุมสาระ
การเรียนรู สังคมศึกษา  
ศาสนา และวัฒนธรรม

• โรงเรียนภัทรญาณ
วิทยา  อําเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม

• ดานการใช
ภาษา
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แบบสอบถามความตองการของนักเรียน
กอนการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5

เร่ือง ขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง พระไตรปฎก สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5

คําชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาบทเรียน
สําเร็จรูป เร่ือง พระไตรปฎก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ผูวิจัยจึงขอให 
นักเรียนตอบคําถามตามความคิดเห็นของนักเรียนที่ เปนความจริงที่ สุด  โดย  
แบบสอบถามไดแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของนักเรียน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความตองการในการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม

ผูวิจัย
นางนุตประวีณ  ประไพพิศ

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
คําชี้แจง  โปรดใสเครื่องหมาย  ลงใน     ตามความเปนจริงที่สุด
1. เพศ ชาย หญิง
2. อายุ นอยกวา 16 ป 16 ป

17 ป มากกวา 17 ป
3. นักเรียนใหความรวมมือกับทางโรงเรียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญทางศาสนา
พุทธเปนอยางไร

เขารวมทุกครั้ง เขารวมบางครั้ง
ไมเคยเขารวม

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นในการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป
คําชี้แจง  โปรดตอบคําถามตอไปนี้
1. นักเรียนเคยเรียนวิชาตางๆ ดวยบทเรียนสําเร็จรูปหรือไม

เคย   วิชา                                                                                           
ไมเคย

2. นักเรียนตองการใหบทเรียนสําเร็จรูปมีลักษณะและรูปแบบอยางไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
2.1 มีการตูนและรูปภาพประกอบ
2.2 ใชภาษาที่เขาใจงาย ชัดเจน และไมซับซอน
2.3 มีสีสันสดใสและสวยงาม
2.4 มีเนื้อหาที่ใหความรูและความสนุกสนาน เมื่อศึกษาแลวสามารถทําความ

เขาใจไดโดยงาย
2.5 มีการวัดและประเมินผลโดยใชแบบทดสอบแบบปรนัยและอัตนัย
2.6 รูปเลมกะทัดรัด และมีความคงทนถาวร
2.7 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)                                                                          

3. นักเรียนตองการเรียนโดยบทเรียนสําเร็จรูปดวยวิธีใด
3.1 เรียนเปนรายบุคคล
3.2 เรียนเปนกลุม
3.3 เรียนนอกเวลาเรียน
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ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                               

ขอขอบใจในความรวมมือ
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แบบสอบถามความตองการและความคิดเห็นของครู
กอนการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป

สําหรับครูผูสอนสาระพระพุทธศาสนา

เร่ือง ขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป เรื่องพระไตรปฎก
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5

คําชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาบทเรียน
สําเร็จรูป เร่ือง พระไตรปฎก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ผูวิจัยใครขอใหทาน
ตอบคําถามตามความคิดเห็นของทานที่เปนความจริงที่สุด โดยแบบสอบถามไดแบง
ออกเปน 3 ตอน ดังนี้ คือ
ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ความตองการและความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง 

พระไตรปฎก สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม

ผูวิจัย
นางนุตประวีณ  ประไพพิศ

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

หมายเหตุ  บทเรียนสําเร็จรูป  คือ ส่ือการสอนที่สรางขึ้นเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง โดยเรียง
เนื้อหาแตละกรอบจากงายไปหายาก มีการนําเสนอเนื้อหาสาระและคําถามตอเนื่องกันไป เมื่อ 
ผูเรียนทําแบบฝกหัดในแตละกรอบเสร็จแลวก็สามารถตรวจคําตอบไดทันที
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คําชี้แจง กรุณาเติมขอมูลตอไปนี้ลงในชองวางตามความเปนจริง
ชื่อ – สกุล                                                                                                                                            
โรงเรียน                                                                                                                                            

อําเภอ                                                           จังหวัด                                                           

ตอนที่ 1  สถานภาพและขอมูลทั่วไป
1. เพศ ชาย    หญิง
2. อายุ นอยกวา 25 ป 25 - 35 ป

36 - 45 ป  มากกวา 45 ป
3. ตําแหนงและวิทยฐานะ ครูชํานาญการ ครูชํานาญการพิเศษ

ครูเชี่ยวชาญ อ่ืนๆ
4. สาขาทางการศึกษา  สังคมศึกษา ภูมิศาสตร

                              ประวัติศาสตร  อ่ืนๆ
5. ประสบการณในการทํางาน นอยกวา 5 ป 5-10 ป

11 – 20 ป มากกวา 20 ปขึ้นไป

ตอนที่ 2  ความตองการและความคิดเห็นในการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป
คําชี้แจง  โปรดใสเครื่องหมาย  ลงใน   ตามความเปนจริง
1. ทานตองการใหมีการนําบทเรียนสําเร็จรูปมาใชในการจัดกระบวนการเรียนการสอนหรือไม

เพราะเหตุใด
        ตองการ   เพราะ                                                                                                    
        ไมตองการ

2. ทานคิดวาบทเรียนบทเรียนสําเร็จรูปมีประโยชนตอการเรียนการสอนสาระพระพุทธศาสนา
หรือไม เพราะเหตุใด
        มี   เพราะ                                                                                                    
        ไมมี

3. ทานมีประสบการณเกี่ยวกับการสรางบทเรียนสําเร็จรูปหรือไม โดยวิธีใด
        มี   โดยวิธี                                                                                                   
        ไมมี
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4. ทานคิดวาควรสงเสริมใหครูผูสอนสาระพระพุทธศาสนาในโรงเรียนของทานมีการพัฒนา 
บทเรียนสําเร็จรูปขึ้นเพื่อใชประกอบการเรียนการสอนหรือไม เพราะเหตุใด
        ควร   เพราะ                                                                                                    
        ไมควร

5. ทานตองการใหบทเรียนสําเร็จรูปที่พัฒนาขึ้น มีลักษณะรูปแบบเปนอยางไร
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        

6. บทเรียนสําเร็จรูปที่พัฒนาขึ้นนี้ ตามความคิดเห็นของทานควรมีรายละเอียดที่สําคัญอะไรบาง
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        

ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                               

ขอขอบคุณในความรวมมือ
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แบบสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
กอนการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป

สําหรับผูเชี่ยวชาญ

เร่ือง ขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง พระไตรปฎก
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5

คําชี้แจง แบบสัมภาษณฉบับนี้ เปนแบบสัมภาษณเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาบทเรียน
สําเร็จรูป เร่ือง พระไตรปฎก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ผูวิจัยใครขอใหทาน
ตอบคําถามในการสัมภาษณตามความคิดเห็นของทานที่เปนความจริงที่สุด โดย 
แบบสัมภาษณไดแบงเปน 3 ตอน ดังนี้ คือ
ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง พระไตรปฎก 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม

ผูวิจัย
นางนุตประวีณ  ประไพพิศ

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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เร่ือง  ขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป เรื่องพระไตรปฎก
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5

ชื่อ - สกุลของผูใหสัมภาษณ                                                                                                                  
ตําแหนงและวิทยฐานะ                                                                                                                         
สถานที่ทํางาน                                                                                                                                       

ตอนที่ 1  สถานภาพและขอมูลทั่วไป
1. เพศ ชาย    หญิง
2. อายุ นอยกวา 25 ป 25-35 ป

36 - 45 ป  มากกวา 45 ป
3. ตําแหนงและวิทยฐานะ ผูอํานวยการสถานศึกษา ครูเชี่ยวชาญ

เชี่ยวชาญ
ครูชํานาญการพิเศษ อ่ืนๆ

4. ประสบการณในการทํางาน นอยกวา 5 ป 5 - 10 ป
11 - 20 ป มากกวา 20 ปขึ้นไป

ตอนที่ 2 ประเด็นการสัมภาษณ
1. ทานคิดวาบทเรียนสําเร็จรูปมีความสําคัญตอครูและนักเรียนอยางไร
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                               
2. วิธีการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปตามความคิดเห็นของทาน ควรมีวิธีการอยางไรจึงจะเหมาะสม

ตอการนําไปใชในการเรียนการสอน
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3. ทานคิดวาบทเรียนสําเร็จรูปควรมีลักษณะรูปแบบเปนอยางไร และควรมีรายละเอียดอะไรบางที่
สําคัญ

                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                               

ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                               

ขอขอบพระคุณในความรวมมือ
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน
ท่ีมีตอบทเรียนสําเร็จรูป

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5

คําชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้เปนแบบสอบถามความคิดเห็นหรือความรูสึกของนักเรียนที่มี

ตอบทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง พระไตรปฎก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 หลังจากที่นักเรียนได
เรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูปมาแลว

2. ขอคําถามของแตละขอไมมีคําตอบใดถูกหรือผิด เพราะแตละบุคคลยอมมีความ
รูสึกที่ตางกัน ดังนั้น ผูวิจัยจึงขอใหนักเรียนตอบตามความคิดเห็นของนักเรียนจริงๆ และ 
แบบสอบถามฉบับนี้จะใชประโยชนเฉพาะการวิจัยเทานั้น จะไมมีผลตอการเรียนของนักเรียน 
แตอยางใด

แบบสอบถามไดแบงออกเปน 2 ตอน ดังตอไปนี้ คือ
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอบทเรียนสําเร็จรูปหลังเรียนดวยบทเรียน
ตอนที่ 2 ขอเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม

ผูวิจัย
นางนุตประวีณ  ประไพพิศ

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที่ 1 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอบทเรียนสําเร็จรูปหลังเรียนดวยบทเรียน
คําชี้แจง โปรดใสเครื่องหมาย   ลงในชองความคิดเห็น ซ่ึงมีคาระดับดังตอไปนี้ คือ

เห็นดวยมากที่สุด = 5 เห็นดวยมาก = 4
เห็นดวยปานกลาง = 3 เห็นดวยนอย = 2
เห็นดวยนอยท่ีสุด = 1

ระดับความคิดเห็น
ประเด็นการสอบถาม

5 4 3 2 1
ดานการจัดทํารูปเลม
1. รูปเลมสวยงามและมีความคงทนถาวร
2. ใชภาษาที่เขาใจงายและสื่อความไดตรงตามวัตถุ
ประสงคของเรื่อง
3. เนื้อเร่ืองในแตละกรอบมีความสัมพันธตอเนื่อง
เรียงลําดับจากงายไปหายากและมีสัดสวนความรูและ
ความยาวของเนื้อเร่ืองสมดุลกันดี
4. ภาพประกอบมีความสัมพันธกับเนื้อเร่ือง เขาใจงาย
ชัดเจน และเปนสื่อใหเขาใจความหมายของเนื้อเร่ืองดี
ดานการจัดกระบวนการเรียนรู
5. การเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูปชวยใหนักเรียน
สรางองคความรูใหเกิดขึ้นไดจากการปฏิบัติกิจกรรม
ทางการเรียน
6. กระบวนการเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูปชวยให
นักเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู
7. กระบวนการในบทเรียนสําเร็จรูปชวยใหนักเรียนมี
ความรับผิดชอบในการเรียนและมีวินัยในตนเอง
8. กระบวนการในบทเรียนสําเร็จรูปสงเสริมให
นักเรียนไดทํากิจกรรมอยางหลากหลาย

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



212

ระดับความคิดเห็น
ประเด็นการสอบถาม

5 4 3 2 1
ดานประโยชนตอการเรียน
9. การเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูปชวยใหนักเรียนเกิด
ทักษะในการแสวงหาความรูโดยการศึกษาดวยตนเอง
10. การเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูปชวยใหนักเรียนมี
ผลการเรียนรูทางการเรียนสาระพระพุทธศาสนาดีขึ้น
11. การเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูปชวยใหนักเรียนมี
ความคิดสรางสรรคในการสรางชิ้นงานทางการเรียน
12. การเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูปชวยใหนักเรียนมี
วิธีคิดอยางเปนระบบและมีขั้นตอน

ตอนที่ 2 ขอเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                               

ขอขอบใจในความรวมมือ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบประเมินความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญที่มีตอบทเรียนสําเร็จรูป
จํานวน  1  ชุด

สําหรับผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน

คําชี้แจง ใหทานพิจารณาวาบทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง พระไตรปฎก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 
ชุดนี้ มีความเหมาะสม สอดคลอง และครอบคลุมสาระในดานตางๆ ตามที่กําหนดไวหรือไม 
ขอความอนุเคราะหจากทานโปรดเขียนผลการพิจารณาโดยใสเครื่องหมาย  ลงในชองวางที่
ตรงกับความคิดเห็นของทาน โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้
• ใหคะแนนเทากับ +1 เมื่อแนใจวาบทเรียนสําเร็จรูปมีความเหมาะสมและสอดคลอง
• ใหคะแนนเทากับ 0 เมื่อไมแนใจวาบทเรียนสําเร็จรูปมีความเหมาะสมและสอดคลอง
• ใหคะแนนเทากับ -1 เมื่อแนใจวาบทเรียนสําเร็จรูปไมมีความเหมาะสมและสอดคลอง

คะแนนความคิดเห็น
ลําดับ ประเด็นการประเมิน

+1 0 -1
หมายเหตุ

1 คํานําและวัตถุประสงค
1.1 ความเหมาะสมและความสอดคลองของคํานํา
1.2 ความเหมาะสมและความสอดคลองของวัตถุประสงค

2 คูมือครู
2.1 ความเหมาะสมและความสอดคลองของแผนการจัด
การเรียนรูท่ีใชสื่อบทเรียนสําเร็จรูป
2.2 ความเหมาะสมและความสอดคลองของตาราง
วิเคราะหความสัมพันธ
2.3 ความเหมาะสมและความสอดคลองของคําแนะนํา
ในการใช และคําช้ีแจงในเรื่องเวลา

3 คูมือและบทเรียนสําเร็จรูปสําหรับนักเรียน
3.1 ความเหมาะสมและความสอดคลองของคําแนะนํา
ในการใช
3.2 นาสนใจ สวยงามและมีคุณภาพ
3.3 ความเหมาะสมและความสอดคลองดานขนาด
ตัวอักษรและรูปภาพประกอบ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คะแนนความคิดเห็น
ลําดับ ประเด็นการประเมิน

+1 0 -1
หมายเหตุ

การนําเสนอกระบวนการจัดการเรียนการสอน
3.4 เราความสนใจของผูเรียน
3.5 สอดคลองเหมาะสมกับเนื้อหา
3.6 เปนไปตามลําดับขั้นตอนจากงายไปหายาก
3.7 ผูเรียนสามารถสรางองคความรูข้ึนมาไดดวยตนเอง
สาระการเรียนรู
3.8 เหมาะสมกับระดับชั้น
3.9 มีความยากงายพอเหมาะสม
3.10 นาสนใจและเปนประโยชนตอนักเรียน
กระบวนการวัดและประเมินผล
3.11 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
3.12 ประเมินไดครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด

รวม

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                         

ลงชื่อ                                                                 
(                                                       )

ตําแหนง                                                            
ผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบประเมินความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญ
ท่ีมีตอแบบประเมินผลชิ้นงานของนักเรียน จํานวน 4 แบบ

สําหรับผูเชี่ยวชาญ  จํานวน 5 ทาน

คําชี้แจง ใหทานพิจารณาวาแบบประเมินผลช้ินงานของนักเรียนจํานวน 4 แบบนี้ มีความเหมาะสมและ
สอดคลองตอการประเมินผลคะแนนของชิ้นงานนักเรียนไดหรือไม ขอความอนุเคราะหจาก
ทานโปรดเขียนผลการพิจารณาโดยใสเครื่องหมาย  ลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของ
ทาน โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้
• ใหคะแนนเทากับ +1 เมื่อแนใจวาแบบประเมินมีความเหมาะสมและสอดคลอง
• ใหคะแนนเทากับ 0 เมื่อไมแนใจวาแบบประเมินมีความเหมาะสมและสอดคลอง
• ใหคะแนนเทากับ -1 เมื่อแนใจวาแบบประเมินไมมีความเหมาะสมและสอดคลอง

คะแนนความคิดเห็น
ลําดับ ประเด็นการประเมิน

+1 0 -1
หมายเหตุ

1 เหมาะสมและสอดคลองตรงทั้ง 3 ดานของพฤติกรรม
การเรียนรู

2 เหมาะสมและสอดคลองกับความตองการ และความ
สามารถและวัยของผูเรียน

3 เหมาะสมและสอดคลองกับแผนการจัดการเรียนรู
4 ใชรูปแบบของการประเมินที่หลากหลายและเกณฑของ

คะแนนที่ใหมีความเหมาะสมและสอดคลอง
รวม

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                         

ลงชื่อ                                                                 
(                                                       )

ตําแหนง                                                            
ผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ภาคผนวก  ค
ผลการวิเคราะหเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 26 แสดงคาเฉลี่ยผลการประเมินความสอดคลอง (IOC) ของบทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง
พระไตรปฎก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5

คะแนนความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญ ความหมายประเด็นการประเมิน

1 2 3 4 5
IOC

1. คํานําและวัตถุประสงค
1.1 ความเหมาะสมและความสอดคลองของคํานํา 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง
1.2 ความเหมาะสมและความสอดคลองของ

วัตถุประสงค
1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง

2.  คูมือครู
2.1 ความเหมาะสมและความสอดคลองของ

แผนการจัดการเรียนรูท่ีใชสื่อบทเรียนสําเร็จรูป
1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง

2.2 ความเหมาะสมและความสอดคลองของตาราง
วิเคราะหความสัมพันธ

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง

2.3 ความเหมาะสมและความสอดคลองของ
คําแนะนําในการใช และคําช้ีแจงในเรื่องเวลา

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง

3. คูมือและบทเรียนสําเร็จรูปสําหรับนักเรียน
3.1 ความเหมาะสมและความสอดคลองของคําแนะ

นําในการใช
1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง

3.2 นาสนใจ สวยงามและมีคุณภาพ 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง
3.3 ความเหมาะสมและความสอดคลองดานขนาด

ตัวอักษรและรูปภาพประกอบ
1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง

การนําเสนอกระบวนการจัดการเรียนการสอน
3.4 เราความสนใจของผูเรียน 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง
3.5 สอดคลองเหมาะสมกับเนื้อหา 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง
3.6 เปนไปตามลําดับขั้นตอนจากงายไปหายาก 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง
3.7 ผูเรียนสามารถสรางองคความรูข้ึนมาไดดวย

ตนเอง
1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง

สาระการเรียนรู
3.8 เหมาะสมกับระดับชั้น 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 26 (ตอ)

คะแนนความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญ ความหมายประเด็นการประเมิน

1 2 3 4 5
IOC

3.9 มีความยากงายพอเหมาะสม 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง
3.10 นาสนใจและเปนประโยชนตอนักเรียน 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง
กระบวนการวัดและประเมินผล
3.11 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง
3.12 ประเมินไดครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 27 แสดงคาเฉลี่ยผลการประเมินความสอดคลอง (IOC) ความตรงเชิงเนื้อหาของ
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน (Pretest – Posttest Form)

ผูเชี่ยวชาญ
เรื่อง จุดประสงค ขอท่ี

ระดับ
พฤติกรรม 1 2 3 4 5

IOC

1. บอกความสําคัญของ
พระไตรปฎกได

1 การประเมินคา 1 1 1 1 1 1.00

2 การวิเคราะห 1 1 1 1 1 1.00
3 ความรู ความจํา 1 1 1 1 1 1.00

2. ใหความหมายของการ
สังคายนาพระไตรปฎกได

4 การวิเคราะห 1 1 1 1 1 1.00

1
ความเปนมา
ของการ
สังคายนา

พระไตรปฎก

3. ระบุสาเหตุของการ
สังคายนาพระไตรปฎกขึ้น
เปนครั้งแรกของ
พระพุทธศาสนาได

5 การวิเคราะห 1 1 1 1 1 1.00

4. บอกถึงวัตถุประสงค
ในการสังคายนา
พระไตรปฎกได

6 ความเขาใจ 1 1 1 1 1 1.00

5. เขียนประวัติความเปน
มาของการสังคายนา
พระไตรปฎกได

7 ความเขาใจ 1 1 1 1 1 1.00

8 ความรู ความจํา 1 1 1 1 1 1.00
9 การสังเคราะห 1 1 1 1 1 1.00

6. บอกเรื่องราวเกี่ยวกับ
วิธีการทําสังคายนา
พระไตรปฎกในครั้งแรก
ของพระพุทธศาสนาได

10 การนําไปใช 1 1 1 1 1 1.00

2
การทํา

สังคายนา
พระไตรปฎก

7. แสดงแผนภูมิวิธีการ
ทําสังคายนาพระไตรปฎก
ในครั้งแรกของพระพุทธ
ศาสนาได

11 ความรู ความจํา 1 1 1 1 1 1.00

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 27 (ตอ)

ผูเชี่ยวชาญ
เรื่อง จุดประสงค ขอท่ี

ระดับ
พฤติกรรม 1 2 3 4 5

IOC

12 การนําไปใช 1 1 1 1 1 1.008. สรุปความเกี่ยวกับผล
ของการทําสังคายนาพระ
ไตรปฎกในครั้งแรกของ
พระพุทธศาสนาได

13 การประเมินคา 1 1 1 1 1 1.00

9. อธิบายเกี่ยวกับการทํา
สังคายนาพระไตรปฎกใน
ชมพูทวีปและในประเทศ
ไทยได

14 การวิเคราะห 1 1 1 1 0 0.80

15 การสังเคราะห 1 1 1 1 1 1.00
16 การวิเคราะห 1 1 1 1 1 1.00
17 ความเขาใจ 1 1 1 1 1 1.00

10. แยกแยะสาเหตุของ
การทําสังคายนา
พระไตรปฎก ครั้งท่ี 1 – 5
ในชมพูทวีปได 18 การสังเคราะห 1 1 1 1 -1 0.60

3
การเผยแผ

พระไตรปฎก

11. บอกเรื่องราวเกี่ยวกับ
วิธีการเผยแผพระไตรปฎก
ในยุคหลังของ
พระพุทธกาลจนถึง
พุทธศักราช 450 ได

19 การประเมินคา 1 1 1 1 1 1.00

12. เขียนแผนภูมิวิธีการ
เผยแผพระไตรปฎกได

20 ความรู ความจํา 1 1 1 1 1 1.00

21 การสังเคราะห 1 1 1 1 1 1.0013. จําแนกถึงสาเหตุและ
แยกแยะถึงเสนทางของ
การเผยแผพระไตรปฎกใน
ชมพูทวีปและดินแดน
สุวรรณภูมิได

22 การประเมินคา 1 1 1 1 1 1.00

14. อธิบายถึงวิธีการเผย
แผพระไตรปฎกใน
ประเทศไทยได

23 การประเมินคา 1 1 1 1 1 1.00

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 27 (ตอ)

ผูเชี่ยวชาญ
เรื่อง จุดประสงค ขอท่ี

ระดับ
พฤติกรรม 1 2 3 4 5

IOC

24 การประเมินคา 1 1 1 1 1 1.0015. สรุปความถึง
ประโยชนของการเผยแผ
พระไตรปฎกได

25 การสังเคราะห 1 1 1 1 1 1.00

16. จําแนกประเภทของ
คนครองเรือนที่รายและดี
10 ประการได

26 ความเขาใจ 1 1 1 1 1 1.00

17. เปรียบเทียบสวนดี
สวนเสียของการหาทรัพย
โดยทางไมชอบธรรมได

27 ความเขาใจ 1 1 1 1 0 0.80

4
เรื่องนารูจาก
พระไตรปฎก
คือ คนครอง
เรือนที่ราย
และดี 10
ประการ 18. แยกแยะขอควรยกยอง

และขอควรตําหนิของการ
แสวงหาทรัพยโดยทาง
ชอบธรรมได

28 ความเขาใจ 1 1 1 1 1 1.00

29 การประเมินคา 1 1 1 1 1 1.0019. เห็นความแตกตางและ
จัดระเบียบใหมเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของตนเองใน
การปฏิบัติตามแบบอยาง
ของคนครองเรือนที่ดี
ประเภทกลุมพิเศษได

30 การนําไปใช 1 1 1 1 1 1.00
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ตารางที่ 28 แสดงคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
กอนเรียนและหลังเรียน (Pretest – Posttest Form)

ขอที่ p r ขอที่ p r ขอที่ p r
1 0.75 0.30 13 0.30 0.20 25 0.75 0.30
2 0.60 0.20 14 0.40 0.40 26 0.60 0.20
3 0.70 0.20 15 0.50 0.40 27 0.70 0.20
4 0.40 0.20 16 0.65 0.30 28 0.40 0.20
5 0.70 0.40 17 0.35 0.30 29 0.70 0.40
6 0.45 0.30 18 0.60 0.40 30 0.45 0.30
7 0.65 0.30 19 0.50 0.20
8 0.60 0.40 20 0.65 0.50
9 0.35 0.30 21 0.55 0.30
10 0.50 0.20 22 0.30 0.20
11 0.65 0.50 23 0.40 0.40
12 0.55 0.30 24 0.50 0.40

* เกณฑความยากงายของคําถามกําหนดไวอยูระหวาง 0.20 ถึง 0.80 (p) (พวงรัตน   ทวีรัตน 2543
: 129)

* เกณฑคาอํานาจจําแนกกําหนดไวมีคาตั้งแต 0.20 ขึ้นไป (r) (พวงรัตน   ทวีรัตน 2543 : 130)
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ตารางที่ 29 แสดงการคํานวณหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียนโดยการใชสูตร K.R. 20 ของคูเดอร - ริชารดสัน

คะแนน
คนที่ ขอที่

ที่ไดรับ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 X X2

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 7 49
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 16
3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 6 36
4 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 7 49
5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6 36
6 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 6 36
7 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 9 81
8 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 11 121
9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 12 144

10 0 0 1 0 0 0 1 1 01 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 12 144
11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 11 121
12 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 14 196
13 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 15 225
14 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 14 196
15 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 15 225
16 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 17 289
17 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 17 289
18 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 19 361
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ตารางที่ 29 (ตอ)

คะแนน
คนที่ ขอที่

ที่ไดรับ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 X X2

19 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 20 400
20 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 20 400
21 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 20 400
22 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 19 361
23 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 20 400
24 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 19 361
25 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 19 361
26 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 20 400
27 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 21 441
28 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 23 529
29 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 23 529
30 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 26 676
รวม 15 12 19 7 8 11 16 21 12 18 14 16 16 9 14 7 15 19 21 19 19 19 16 21 23 24 9 15 9 8

p 0.50 0.40 0.63 0.23 0.27 0.37 0.53 0.70 0.40 0.60 0.47 0.53 0.53 0.30 0.47 0.23 0.50 0.63 0.70 0.63 0.63 0.63 0.53 0.70 0.77 0.80 0.30 0.50 0.30 0.27
q 0.50 0.60 0.37 0.77 0.73 0.63 0.47 0.30 0.60 0.40 0.53 0.47 0.47 0.70 0.53 0.77 0.50 0.37 0.30 0.37 0.37  0.37 0.47 0.30 0.23 0.20 0.70 0.50 0.70 0.73

pq 0.25 0.24 0.23 0.18 0.20 0.23 0.25 0.21 0.24 0.24 0.25 0.25 0.25 0.21 0.25 0.18 0.25 0.23 0.21 0.23 0.23 0.23 0.25 0.21 0.18 0.16 0.21 0.25 0.21 0.20
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จากตารางที่ 29  สามารถคิดคํานวณหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบไดดังตอไปนี้
• Σpq = 6.71 ΣX = 452 ΣX2 = 7,872
• N = 30

ดังนั้น S2 =

=

=

= = 36.62

จากสูตร K.R. 20 (พวงรัตน   ทวีรัตน 2543 : 123)

rtt =

=

= 1.034 (1 – 0.18)
= 1.034 x 0.82

ดังนั้น คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบชุดนี้ เทากับ 0.85
*  เกณฑคาความเชื่อมั่นกําหนดไวมีคาตั้งแต 0.75 ขึ้นไป (กระทรวงศึกษาธิการ,

กรมวิชาการ, กองวิจัยทางการศึกษา 2545 : 63)

)1N(N
)X(XN 22

−

Σ−Σ

30 (29)
(30 x 7872) – (452)2

  870
236160 – 2004304

870
31856

Σpq−
− 2S

1
1N

N

6.71
−

− 36.621
130

30
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ตารางที่ 30 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูปกับกลุมทดลองแบบรายบุคคล 
จํานวน 3 คน (กําหนดเกณฑ 60/60)

คะแนนแบบฝกหัดระหวางเรียนและ
แบบทดสอบยอยแตละหนวยการเรียนรู
หนวยที่ 1 หนวยที่ 2 หนวยที่ 3 หนวยที่ 4นักเรียน

เต็ม 10 เต็ม 10 เต็ม 10 เต็ม 10

รวม
40 คะแนน

รวมคะแนนแบบทดสอบ
หลังการเรียนรู
จํานวน 4 หนวย

(เต็ม 30)
1 10 8 9 10 37 28
2 6 7 7 6 26 21
3 3 3 5 4 15 16

รวม ΣX  =  78 ΣF  =  65

จากตารางที่ 30 สามารถคิดคํานวณหาคา E1 / E2 ไดดังนี้

ΣX = 78 ΣF = 65

E1 = E2 =

= =

= =

E1 = 65.00 E2 = 72.23

100X
A
N
X
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡Σ

100X
B
N

F
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡Σ

100X
40
3 ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ 78

100X
30
3 ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ 65

100X
40
26 100X

30
21.67
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ตารางที่ 31 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูปกับกลุมทดลองแบบกลุมเล็ก 
จํานวน 9 คน (กําหนดเกณฑ 70/70)

คะแนนแบบฝกหัดระหวางเรียนและ
แบบทดสอบยอยแตละหนวยการเรียนรู
หนวยที่ 1 หนวยที่ 2 หนวยที่ 3 หนวยที่ 4นักเรียน

เต็ม 10 เต็ม 10 เต็ม 10 เต็ม 10

รวม
40 คะแนน

รวมคะแนนแบบทดสอบ
หลังการเรียนรู
จํานวน 4 หนวย

(เต็ม 30)
1 8 9 10 8 35 28
2 10 9 8 9 36 27
3 10 8 9 10 37 28
4 7 7 8 8 30 25
5 6 7 8 6 27 24
6 9 6 7 8 30 26
7 4 5 6 6 21 15
8 5 6 5 6 22 17
9 6 4 6 6 22 17

รวม ΣX  =  260 ΣF  =  207

จากตารางที่ 31 สามารถคิดคํานวณหาคา E1 / E2 ไดดังนี้

ΣX = 260 ΣF = 207

E1 = E2 =

= =

= =

E1 = 72.23 E2 = 76.67

100X
A
N
X
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡Σ

100X
B
N

F
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡Σ

100X
40
9 ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ 260

100X
30
9 ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ 207

100X
40

28.89 100X
30
23
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ตารางที่ 32 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูปกับกลุมทดลองแบบภาคสนาม
จํานวน 30 คน (กําหนดเกณฑ 80/80)

คะแนนแบบฝกหัดระหวางเรียนและ
แบบทดสอบยอยแตละหนวยการเรียนรู
หนวยที่ 1 หนวยที่ 2 หนวยที่ 3 หนวยที่ 4นักเรียน

เต็ม 10 เต็ม 10 เต็ม 10 เต็ม 10

รวม
40 คะแนน

รวมคะแนนแบบทดสอบ
หลังการเรียนรู
จํานวน 4 หนวย

(เต็ม 30)
1 7 7 6 7 27 23
2 7 8 8 7 30 23
3 6 7 8 8 29 20
4 9 9 8 8 34 25
5 8 8 8 8 32 26
6 6 6 7 7 26 19
7 8 8 9 9 34 27
8 8 9 9 8 34 24
9 8 9 8 8 33 23
10 10 10 10 10 40 29
11 9 10 9 9 37 28
12 8 9 10 8 35 25
13 9 9 7 9 34 26
14 6 6 7 7 26 20
15 7 10 9 9 35 28
16 9 8 9 7 33 22
17 6 6 6 7 25 20
18 9 9 9 9 36 27
19 8 7 6 7 27 29
20 7 7 7 6 27 22
21 8 8 9 8 33 23
22 10 10 10 9 39 29
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ตารางที่ 32 (ตอ)

คะแนนแบบฝกหัดระหวางเรียนและ
แบบทดสอบยอยแตละหนวยการเรียนรู
หนวยที่ 1 หนวยที่ 2 หนวยที่ 3 หนวยที่ 4นักเรียน

เต็ม 10 เต็ม 10 เต็ม 10 เต็ม 10

รวม
40 คะแนน

รวมคะแนนแบบทดสอบ
หลังการเรียนรู
จํานวน 4 หนวย

(เต็ม 30)
23 10 10 10 10 40 29
24 8 8 8 8 32 27
25 8 8 6 8 30 23
26 9 9 10 10 38 28
27 6 6 6 7 25 20
28 9 9 9 9 36 26
29 8 8 8 8 32 26
30 7 8 9 8 32 23
รวม 238 246 245 243 ΣX  =  972 ΣF  =  740
รอยละ 79.33 82.00 81.67 81.00

จากตารางที่ 32 สามารถคิดคํานวณหาคา E1 และ E2 ไดดังนี้

ΣX = 972 ΣF = 740

E1 = E2 =

= =

= =

E1 = 81.00 E2 = 82.23

100X
A
N
X
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡Σ

100X
B
N

F
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡Σ

100X
40
30 ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ 972

100X
30
30 ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ 740

100X
40
32.4 100X

30
24.67
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ตารางที่ 33 แสดงการเปรียบเทียบผลการเรียนรูทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียน
สําเร็จรูปโดยใชสถิติ t-test แบบ Dependent ดวยนักเรียน จํานวน 30 คน

เลขที่ คะแนนสอบ
กอนเรียน
เต็ม 30

(Pretest)

คะแนนสอบ
หลังเรียน
เต็ม 30

(Posttest)

ผลตาง
ของ

คะแนน
(D)

D2 เลขที่ คะแนนสอบ
กอนเรียน
เต็ม 30

(Pretest)

คะแนนสอบ
หลังเรียน
เต็ม 30

(Posttest)

ผลตาง
ของ

คะแนน
(D)

D2

1 17 23 6 36 16 16 22 6 36
2 15 23 8 64 17 12 20 8 64
3 14 20 6 36 18 20 27 7 49
4 16 25 9 81 19 22 29 7 49
5 18 26 8 64 20 16 22 6 36
6 14 19 5 25 21 19 23 4 16
7 19 27 8 64 22 20 29 9 81
8 19 24 5 25 23 21 29 8 64
9 18 23 5 25 24 20 27 7 49
10 22 29 7 49 25 15 23 8 64
11 20 28 8 64 26 21 28 7 49
12 17 25 8 64 27 12 20 8 64
13 21 26 5 25 28 21 26 5 25
14 14 20 6 36 29 20 26 6 36
15 22 28 6 36 30 18 23 5 25

รวม 539 740

x 17.97 24.67
ΣX2 9943 18536
S.D. 2.99 3.12

ΣD  =  201
ΣD2  =  1401

จากตารางที่ 33 ไดนําคาตางๆ มาคํานวณเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของผลการ 
เรียนรูทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนจากการใชบทเรียนสําเร็จรูป โดยการใชคาสถิติที่เรียกวา 
t-test เนื่องจากการวิเคราะหความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนเปนการวิเคราะห
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คะแนนของนักเรียนเพียงกลุมเดียว ดังนั้น คะแนนที่ไดถือวาไมเปนอิสระตอกันจึงใชการวิเคราะห
คา t-test แบบไมเปนอิสระตอกัน การทดสอบคา t-test มีปรากฏดังนี้ คือ

t =

แทนคา t =

t =

=

=

t = 26.84

อานคา t จากตาราง df = N – 1 เทากับ 29 (2.756)
ดังนั้น คา t  คํานวณมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01  จึงอาจกลาวไดวา การทดสอบความแตก

ตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนในครั้งนี้ พบความแตกตางของคะแนนดังกลาวเปนความ
แตกตางที่เชื่อมั่นไดถึง 99%

และจากตารางที่ 33 พบวาคา t ที่คํานวณไดอยูในเขตปฏิเสธสมมติฐาน H0 จึงยอมรับ H1

กลาวคือ คะแนนหลังเรียนมีคาสูงกวากอนเรียน หมายความวาหลังจากที่ครูไดดําเนินกิจกรรมการ
เรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปและวิธีสอนตามที่กําหนดไว 

1N
)D(DN

D
22

−

Σ−Σ

Σ

30 - 1
30 (1401) – (201)2

201

29
42030 - 40401

201

29
1629
201

7.49
201
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ปรากฏวาผลการเรียนรูของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน นั่นคือ แสดงใหเห็นวาบทเรียน
สําเร็จรูปและวิธีสอนที่ปรากฏในแผนการจัดการเรียนรูมีประสิทธิภาพในการเพิ่มผลการเรียนรูทาง
การเรียนใหกับนักเรียนในการวิจัยคร้ังนี้
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ตารางที่ 34 แสดงการคํานวณหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่มีตอบทเรียนสําเร็จรูปหลังเรียน
ดวยบทเรียนโดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาดวยสูตรของครอนบัค กับนักเรียน 
จํานวน 20 คน

ขอที่
คนที่

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Xt X2
t

1 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 41 1681
2 4 4 3 3 5 5 5 4 4 4 2 3 46 2116
3 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 47 2209
4 5 4 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 44 1936
5 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 1 1 28 784
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 1296
7 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 44 1936
8 5 4 4 4 5 5 5 5 3 3 3 3 49 2401
9 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 52 2704
10 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 54 2916
11 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 43 1849
12 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 26 676
13 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 55 3025
14 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 43 1849
15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 1296
16 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 53 2809
17 3 2 3 4 2 3 4 4 3 3 3 3 37 1369
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 2304
19 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 53 2809
20 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 54 2916
ΣXi 76 74 76 77 78 77 77 75 71 70 68 70 ΣXt = 889
ΣX2

i 304 288 304 305 322 311 313 295 263 256 256 268 ΣX2
t  = 40881

S2
i 0.8 0.75 0.8 0.45 0.94 0.77 0.87 0.72 0.58 0.58 1.30 1.21 Σ S2

i = 9.77

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากตารางที่ 34  สามารถคิดคํานวณหาคาความเชื่อมั่นไดดังตอไปนี้

สูตร S2 =

 แทนคา =

=

= = 71.84

สูตร α =

แทนคา =

= 1.09 (1 – 0.14)
= 1.09 X 0.86

คาความเชื่อมั่น = 0.94
* เกณฑคาสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่นกําหนดใหมีคาตั้งแต 0.70 ขึ้นไป

NΣX2 – (ΣX)2

N - 1

20 (40881) – (889)2

20 (19)
817620 - 790321

380
27299
380

N
N - 1

∑S2
i

St
2

1 -

12
11

9.77
71.84

1 -
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ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 35 แสดงคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบยอย จํานวน 4 
หนวยการเรียนรู

แบบทดสอบยอย หนวยการเรียนรูที่ 1 แบบทดสอบยอย หนวยการเรียนรูที่ 2
ขอที่ p r ขอที่ p r

1 0.57 0.85 1 0.47 0.52
2 0.53 0.79 2 0.47 0.66
3 0.57 0.72 3 0.57 0.85
4 0.40 0.34 4 0.49 0.33
5 0.46 0.67 5 0.45 0.74

แบบทดสอบยอย หนวยการเรียนรูที่ 3 แบบทดสอบยอย หนวยการเรียนรูที่ 4
ขอที่ p r ขอที่ p r

1 0.52 0.57 1 0.50 0.37
2 0.57 0.49 2 0.48 0.84
3 0.54 0.33 3 0.50 0.35
4 0.51 0.72 4 0.52 0.63
5 0.49 0.82 5 0.51 0.79

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การคํานวณหาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบยอย จํานวน 4 หนวยการเรียนรู
โดยการใชสูตร K.R. 20 ของ คูเดอร – ริชารดสัน

1. การหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบยอยหนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง
ความเปนมาของการสังคายนาพระไตรปฎก ดวยนักเรียนจํานวน 10 คน

N = 10
Σpq = 2.29
S2

t = 10.12

สูตร rtt =

แทนคา =

= 1.11 (0.77)
คาความเชื่อม่ัน เทากับ 0.85

2. การหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบยอยหนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง
การทําสังคายนาพระไตรปฎก ดวยนักเรียนจํานวน 10 คน

N = 10
Σpq = 2.40
S2

t = 9.78

สูตร rtt =

แทนคา =

= 1.11 (0.75)
คาความเชื่อม่ัน เทากับ 0.83

Σpq−
− S2

t

1
1N

N

2.29
− 10.121

9
10

Σpq−
− S2

t

1
1N

N

2.40
− 9.781

9
10

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3. การหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบยอยหนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง
การเผยแผพระไตรปฎก ดวยนักเรียนจํานวน 10 คน

N = 10
Σpq = 2.32
S2

t = 10.18

สูตร rtt =

แทนคา =

= 1.11 (0.77)
คาความเชื่อม่ัน เทากับ 0.85

4. การหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบยอยหนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง
เร่ืองนารูจากพระไตรปฎก คือ คนครองเรือนที่รายและดี 10 ประการ ดวยนักเรียนจํานวน 10 คน

N = 10
Σpq = 2.45
S2

t = 10.23

สูตร rtt =

แทนคา =

= 1.11 (0.76)
คาความเชื่อม่ัน เทากับ 0.84

Σpq−
− S2

t

1
1N

N

2.32
− 10.181

9
10

Σpq−
− S2

t

1
1N

N

2.45
− 10.231

9
10

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และ
หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2546  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สาระพระพุทธศาสนา เร่ือง พระไตรปฎก ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5  ชวงชั้นท่ี 4 (ม.4 – ม.6)

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และ
หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2546

ผูวิจัยขอนําเสนอการวิเคราะหหลักสูตรวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัส
วิชา ส 42102 สาระพระพุทธศาสนา เร่ือง พระไตรปฎก  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5  ชวงชั้นที่ 4 (ม.4 – 
ม.6)  โดยแบงออกเปน 6 ขั้นตอน  ดังตอไปนี้ คือ

1. วิเคราะหคําอธิบายสาระการเรียนรูพระพุทธศาสนา
2. วิเคราะหสมรรถภาพของผลการเรียนรูที่คาดหวัง
3. วิเคราะหความสัมพันธระหวางหนวยการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรูและมาตรฐาน

การเรียนรูชวงชั้น
4. วิเคราะหการกําหนดหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และจุดประสงคการ

เรียนรู
5. วิเคราะหการกําหนดหนวยการเรียนรู สาระการเรียนรูและสาระสําคัญ
6. กําหนดการจัดกระบวนการเรียนรู

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 36 แสดงการวิเคราะหคําอธิบายสาระการเรียนรูพระพุทธศาสนา เร่ือง พระไตรปฎก ช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 5 ชวงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6)

กระบวนการ
เรียนรู สาระการเรียนรู ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง

ศึกษาและวิเคราะห ความเปนมาของ
การสงัคายนาพระไตรปฎก

มีความรู  ความเขาใจ และสามารถ
วิเคราะหไดเกี่ยวกับความเปนมาของ
การสังคายนาพระไตรปฎก

ศึกษา วิเคราะหและ
ประเมินคา

การทาํสงัคายนา
พระไตรปฎก

มีความรู  ความเขาใจ วิเคราะหและ
ประเมินคาไดเกี่ยวกับการทําสังคายนา
พระไตรปฎก

ศึกษา วิเคราะหประเมิน
คา และเสนอแนะแนว
ทางการปฏิบัติ

การเผยแผ
พระไตรปฎก

มีความรู  ความเขาใจ วิเคราะหและ
ประเมินคาไดเกี่ยวกับการเผยแผพระ
ไตรปฎก

เลือกแนวทางการปฏิบัติ เร่ืองนารูจาก
พระไตรปฎก คอื

คนครองเรอืนทีร่ายและดี
10 ประการ

มีความรู  ความเขาใจ และสามารถนํา
หลักธรรมและขอคิดจากสิ่งที่ไดศึกษา
ไปปรับใชในชีวิตประจําวันได

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 37 แสดงการวิเคราะหสมรรถภาพของผลการเรียนรูที่คาดหวัง สาระพระพุทธศาสนา เร่ือง 
พระไตรปฎก ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ชวงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6)

สมรรถภาพของผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง พฤติกรรมบงชี้
1. รู ใหความหมายได บอกชื่อได บอกเรื่องราวได 

จับคูได เขียนโครงรางได เลือกได
2. เขาใจ อธิบายได แปลความได ขยายความได

ยอความได ยกตัวอยางได
3. วิเคราะห จําแนกได แบงกลุมได อางอิงได แยกแยะได 

แสดงเปนแผนภาพได
4. ประเมินคา เห็นความแตกตางได เปรียบเทียบได

สรุปความได วิจารณได ตัดสินได

มาตรฐานการเรียนรู สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

* มาตรฐาน ส 1.1 เขาใจประวัติ  ความสําคัญ  หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือและสามารถนําหลักธรรมของศาสนามาเปนหลักปฏิบัติในการอยูรวมกัน

* มาตรฐาน ส 1.2 ยึดมั่นในศีลธรรม การกระทําความดี มีคานิยมที่ดีงามและศรัทธา
ในพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ

* มาตรฐาน ส 1.3 ประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักธรรมและศาสนพิธีของพระพุทธ
ศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ คานิยมที่ดีงาม และสามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตน 
บําเพ็ญประโยชนตอสังคม ส่ิงแวดลอม เพื่อการอยูรวมกันไดอยางสันติสุข

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 38 แสดงความสัมพันธระหวางหนวยการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู และมาตรฐาน
การเรียนรูชวงชั้น สาระพระพุทธศาสนา เร่ือง พระไตรปฎก ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ชวง
ช้ันที่ 4 (ม.4 – ม.6)

หนวยการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น
1

ความเปนมาของ
การสังคายนา
พระไตรปฎก

มฐ. ส 1.1 ขอ  1 เข า ใจและวิ เคราะหเกี่ ยวกับ
ประวัติความเปนมา  องคประกอบของ
ศาสนาตางๆ ในเรื่องศาสดา หลักธรรม  
สาวก  ผูสืบทอดศาสนา  ศาสนสถาน  
ศาสนพิธีและเปาหมายสูงสุดของชีวิต

2
การทาํสงัคายนา
พระไตรปฎก

มฐ. ส 1.2 ขอ 2 เห็นความสําคัญของคานิยมและ 
จริยธรรมทางสังคมที่ เปนตัวกําหนด
ความเชื่อและพฤติกรรมที่แตกตางกัน
ของแตละบุคคลเพื่อขจัดความขัดแยง
และนําไปสู การอยู ร วมกันไดอย าง  
สันติสุข

3
การเผยแผพระไตรปฎก มฐ. ส 1.3 ขอ 1 รูและปฏิบัติตนตามหลักศีลธรรม  

คุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมที่ดีงาม  
หลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถืออยางมี
เหตุผล โดยนํามาประยุกตใชในการ
พัฒนาตน สังคมและสิ่งแวดลอมใน
สังคมไทย  สังคมโลก เพื่อการอยู 
รวมกันไดอยางสันติสุข

   ส
ำนกัหอ
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ตารางที่ 38 (ตอ)

หนวยการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น
4

เร่ืองนารูจาก
พระไตรปฎก คอื

คนครองเรอืนทีร่ายและด ี10
ประการ

มฐ. ส 1.2 ขอ 1 ตระหนักถึงผลของการกระทํา
ความดีและความชั่ วจากการศึกษา  
วิเคราะหขอมูลขาวสาร สารสนเทศ 
ความเปนเหตุเปนผลของสถานการณที่
ตองเผชิญเพื่อการตัดสินใจเลือกแนว
ทางปฏิบัติตามหลักศีลธรรม จริยธรรม 
และกําหนดบทบาท เปาหมายในการ
ดํารงชีวิต เพื่อการอยูรวมกันไดอยาง
สันติสุข

มฐ. ส 1.3 ขอ  1 รู และปฏิบัติตนตามศีลธรรม   
คุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมที่ดีงาม  
หลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถืออยางมี
เหตุผล โดยนํามาประยุกตใชในการ
พัฒนาตน สังคม และส่ิงแวดลอมใน
สังคมไทย สังคมโลก เพื่อการอยูรวมกัน
ไดอยางสันติสุข

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การกําหนดการจัดกระบวนการเรียนรู วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส 42102
สาระพระพุทธศาสนา เรื่อง พระไตรปฎก ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  ชวงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6)

ตารางที่ 39 แสดงการกําหนดการจัดกระบวนการเรียนรู

แผน ผลการเรียนรูที่คาดหวัง สาระการเรียนรู กระบวนการ สื่อ เครื่องมือการวัดผล
1

(2 ชั่วโมง) รูและเขาใจ
วิเคราะหได

ความเปนมาของการ
สังคายนาพระไตรปฎก

การคิดอยางมี
วิจารณญาณ

• พระไตรปฎกฉบับ
ประชาชน
• บทเรียนสําเร็จรูป

- แบบทดสอบกอนเรียนประจําหนวย
- แบบฝกหัดระหวางเรียน
- แบบทดสอบหลังเรียนประจําหนวย
- แบบทดสอบยอย
- แบบประเมินผลแผนพับ

2
(2 ชั่วโมง) รูและเขาใจ วิเคราะห

และประเมินคาได
การสังคายนาพระไตรปฎก การสรางความคิด

รวบยอด
• รูปภาพพระพุทธเจา
ปรินิพพาน
• บทเรียนสําเร็จรูป

- แบบทดสอบกอนเรียนประจําหนวย
- แบบฝกหัดระหวางเรียน
- แบบทดสอบหลังเรียนประจําหนวย
- แบบทดสอบยอย
- แบบประเมินผลแผนภาพความคิด

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 39 (ตอ)

แผน ผลการเรียนรูที่คาดหวัง สาระการเรียนรู กระบวนการ สื่อ เครื่องมือการวัดผล
3

(2 ชั่วโมง) รูและเขาใจ วิเคราะห
และประเมินคาได

การเผยแผพระไตรปฎก การสรางความ
ตระหนัก

• บทเรียนสําเร็จรูป - แบบทดสอบกอนเรียนประจําหนวย
- แบบฝกหัดระหวางเรียน
- แบบทดสอบหลังเรียนประจําหนวย
- แบบทดสอบยอย
- แบบประเมินผลรายงาน

4
(3 ชั่วโมง) รูและเขาใจ ตลอดจน

นําไปใชในชีวิต
ประจําวัน

เรื่องนารูจากพระไตรปฎก
คือ คนครองเรือนที่รายและดี
10 ประการ

การสรางคานิยม • บทเรียนสําเร็จรูป - แบบทดสอบกอนเรียนประจําหนวย
- แบบฝกหัดระหวางเรียน
- แบบทดสอบหลังเรียนประจําหนวย
- แบบทดสอบยอย
- แบบประเมินผลปายนิเทศ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แผนภูมิที่ 19 แผนผังมโนทัศนแสดงสาระของกระบวนการเรียนรูแบบตางๆ
ที่มา : ทิศนา  แขมมณี, ศาสตรการสอน, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547), 308 – 317.

กระบวนการ
สรางความ
ตระหนัก

สาระนารูเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู

กระบวนการ
คิดอยางมี
วิจารณญาณ

กระบวนการ
สราง
คานิยม

กระบวนการ
สรางความคิด
รวบยอด

เปนความสามารถทางปญญา
ที่เกี่ยวของกับการเรียนรู
ความจํา ความเขาใจ การ

วิเคราะห สังเคราะห

เริ่มจากการรับรูขอมูล ศึกษา
จนเกิดความคิดรวบยอด
ทดสอบ และนําไปใช

- เปนกระบวนการที่
กระตุนใหผูเรียนให
ความสนใจ เอาใจใส รับรู
เห็นคุณคาในพฤติกรรม
ตางๆ ทั้งที่เปนรูปธรรม
และนามธรรม

เปนกระบวนการที่มุงเนนให
ผูเรียนเกิดความรูสึก
การยอมรับ และเห็นคุณคา
ของคานิยมดวยตนเอง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่40 แสดงการกาํหนดหนวยการเรยีนรู ผลการเรยีนรูทีค่าดหวงัและจดุประสงคการเรยีนรู สาระ
พระพทุธศาสนา เร่ือง พระไตรปฎก ช้ันมธัยมศกึษาปที ่5 ชวงชัน้ที ่4 (ม.4 – ม.6)

หนวยการเรยีนรู ผลการเรยีนรูท่ีคาดหวงั จดุประสงคการเรยีนรู
1

ความเปนมาของ
การสงัคายนา
พระไตรปฎก

(เวลา 2 ช่ัวโมง)

มคีวามรู ความเขาใจ และ
สามารถวเิคราะหได
เกีย่วกบัความเปนมาของ
การสงัคายนา
พระไตรปฎก

1. บอกความสําคัญของพระไตรปฎกได
2. ใหความหมายของการสังคายนา
พระไตรปฎกได
3. ระบุสาเหตุของการสังคายนา
พระไตรปฎกขึ้นเปนคร้ังแรกของพระพุทธ
ศาสนาได
4. บอกถึงวัตถุประสงคในการสังคายนา
พระไตรปฎกได
5. เขียนประวัติความเปนมาของการ
สังคายนาพระไตรปฎกได

2
การทาํสงัคายนา
พระไตรปฎก

(เวลา 2 ช่ัวโมง)

มคีวามรู ความเขาใจ
วเิคราะหและประเมนิคา
ไดเกีย่วกบัการทาํ
สังคายนาพระไตรปฎก

1. บอกเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีการทํา
สังคายนาพระไตรปฎกในครั้งแรกของ
พระพุทธศาสนาได
2. แสดงแผนภูมิวิธีการทําสังคายนา
พระไตรปฎกในครั้งแรกของ
พระพุทธศาสนาได
3. สรุปความเกี่ยวกับผลของการทํา
สังคายนาพระไตรปฎกในครั้งแรกของ
พระพุทธศาสนาได
4. อธิบายเกี่ยวกับการทําสังคายนา
พระไตรปฎกในชมพูทวีปและใน
ประเทศไทยได
5. แยกแยะสาเหตุของการทําสังคายนา
พระไตรปฎกครั้งที่ 1 – 5 ในชมพูทวีปได

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 40 (ตอ)

หนวยการเรยีนรู ผลการเรยีนรูท่ีคาดหวงั จดุประสงคการเรยีนรู
3

การเผยแผพระไตรปฎก
(เวลา 2 ช่ัวโมง)

มคีวามรู ความเขาใจ
วเิคราะหและประเมนิคา
ไดเกีย่วกบัการเผยแผ
พระไตรปฎก

1. บอกเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีการเผยแผ
พระไตรปฎกในยุคหลังของพระพุทธกาล
จนถึงพุทธศักราช 450 ได
2. เขียนแผนภูมิวิธีการเผยแผ
พระไตรปฎกได
3. จําแนกถึงสาเหตุและแยกแยะถึง
เสนทางของการเผยแผพระไตรปฎกใน
ชมพูทวีปและดินแดนสุวรรณภูมิได
4. อธิบายถึงวิธีการเผยแผพระไตรปฎก
ในประเทศไทยได
5. สรุปความถึงประโยชนของการเผยแผ
พระไตรปฎกได

4
เร่ืองนารูจาก

พระไตรปฎก คอื
คนครองเรอืนทีร่ายและ

ด ี10 ประการ
(เวลา 3 ช่ัวโมง)

มคีวามรู ความเขาใจ
เกีย่วกบัเรือ่งคน
ครองเรอืนทีร่ายและดี
10 ประการ ตลอดจน
สามารถนาํหลักธรรม
และขอคิดจากสิง่ทีไ่ด
ศกึษาไปปรบัใชในชวีติ
ประจาํวนัได

1. จําแนกประเภทของคนครองเรือนที่
รายและด ี10  ประการได
2. เปรียบเทียบสวนดีและสวนเสยีของ
การหาทรัพยโดยทางไมชอบธรรมได
3. แยกแยะขอควรยกยองและขอควร
ตําหนิของการแสวงหาทรัพยโดยทางไม
ชอบธรรมได
4. ยกตัวอยางบุคคลที่มีลักษณะคนครอง
เรือนที่ดีประเภทกลุมพิเศษได
5. เห็นความแตกตางและจัดระเบียบใหม
เกี่ยวกับพฤติกรรมของตนเองในการ
ปฏิบัติตามแบบอยางของคนครองเรือนที่ดี
ประเภทกลุมพิเศษได

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่41 แสดงการกาํหนดหนวยการเรยีนรู สาระการเรยีนรู และสาระสาํคญั สาระพระพทุธศาสนา
เร่ือง พระไตรปฎก ช้ันมธัยมศกึษาปที ่5 ชวงชัน้ที ่4 (ม.4 – ม.6)

หนวยการเรยีนรู สาระการเรยีนรู สาระสาํคญั
1

ความเปนมาของ
การสงัคายนา
พระไตรปฎก

(เวลา 2 ช่ัวโมง)

1. สาระสาํคญัของพระไตรปฎก
2. ความหมายของการสงัคายนา
พระไตรปฎก
3. สาเหตขุองการจดัทาํ
สังคายนาพระไตรปฎกขึน้มาเปน
ครัง้แรกของพระพทุธศาสนา
4. วตัถุประสงคของการ
สังคายนาพระไตรปฎก
5. ประวตัคิวามเปนมาของการ
ทาํสงัคายนาพระไตรปฎก

การสังคายนาพระไตรปฎกเปน  
จดุเริม่ตนของการจดัหมวดหมูคาํสัง่
สอนในพระพุทธศาสนาและเปนที่
มาของพระไตรปฎก การสงัคายนา
ไดทํากันมาตามลําดับโดยมีวัตถุ
ประสงคแตกตางกนัไปตามยคุสมยั

2
การทาํสงัคายนา
พระไตรปฎก

(เวลา 2 ช่ัวโมง)

1. วธีิการทาํสงัคายนา
พระไตรปฎกครัง้แรกของ
พระพทุธศาสนา
2. แผนภมูวิธีิการทาํสงัคายนา
พระไตรปฎกครัง้แรกของ
พระพทุธศาสนา
3. ผลของการทาํสงัคายนา
พระไตรปฎกครัง้แรกของ
พระพทุธศาสนา
4. การทาํสงัคายนาพระไตร
ปฎก ครัง้ที ่1 – 5 ในชมพทูวปี
5. การสงัคายนาพระไตรปฎก
ในประเทศไทย

การสงัคายนาพระธรรมวนิยัเกดิขึน้
หลังพระพทุธเจาปรนิพิพาน 3 เดอืน
มพีระมหากสัสปะเปนประธานและ
เปนผูชักชวนคณะสงฆใหมารวม
ประชมุกนัและเสนอใหทาํการ
สังคายนาพระธรรมวนิยั
การทาํสงัคายนาพระไตรปฎกครัง้ที่
สําคญั คอื ครัง้ที ่3 ซ่ึงเปนสมยัของ
พระเจาอโศกมหาราชขึน้ครองราชย
การสงัคายนาครัง้นีม้พีระโมคคลัลี
บตุรตสิสะเปนประธาน และ
พระไตรปฎกคอืผลงานทีสํ่าคญัของ
การทาํสงัคายนาในครัง้นีอี้กดวย

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่41 (ตอ)

แผนการจดัการเรยีนรูท่ี สาระการเรยีนรู สาระสาํคญั
3

การเผยแผพระไตรปฎก
(เวลา 2 ช่ัวโมง)

1. วธีิการเผยแผพระไตรปฎกใน
ยคุหลังพระพทุธกาลจนถงึ
พทุธศกัราช 450
2. แผนภมูกิารเผยแผ
พระไตรปฎก
3. สาเหตแุละเสนทางการเผยแผ
พระไตรปฎกในชมพทูวปีและ
ดนิแดนสวุรรณภมูิ
4. วธีิการเผยแผพระไตรปฎกใน
ประเทศไทย
5. ประโยชนของการเผยแผ
พระไตรปฎก

วิ ธี ก า ร เ ผ ย แ ผ พ ร ะ ไ ต ร ป ฎ ก  
ที่ดีวิ ธีหนึ่งซ่ึงเปนสิ่งที่ชาวพุทธ 
ทกุคนควรคาํนงึถึงเปนอยางมาก คอื 
การที่ไดศึกษาพระไตรปฎกให  
เขาใจอยางชัดเจนแลวนําไปใช  
อางอิง อธิบายธรรมและปฏบิตัติน
ในชีวิตประจําวันใหถูกตองตาม 
พระไตรปฎก

4
เร่ืองนารูจาก

พระไตรปฎก คอื
คนครองเรอืนทีร่ายและ

ด ี10 ประการ
(เวลา 3 ช่ัวโมง)

1. ประเภทของคนครองเรือนที่
รายและด ี10 ประการ
2. ตารางสรุปประเภทของคน
ครองเรอืนทีร่ายและด ี10 ประการ

พระพทุธเจาทรงจาํแนกคนครอง
เรือนออกเปน 2 ประเภท 4 กลุม คอื
ประเภททีด่แีละไมด ี กลุมที ่1 – 3
จดัเปนประเภทคนครองเรอืนทีไ่มดี
ไมควรเอาอยาง สวนกลุมที ่4
จดัเปนประเภทคนครองเรอืนทีด่ี
ชาวพุทธทกุคนควรยดึถือเอาเปน
แบบอยางในการดาํเนนิชวีติ
ประจาํวนั

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แผนการจัดการเรียนรูวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส 42102
สาระพระพุทธศาสนา เร่ือง พระไตรปฎก ชัน้มธัยมศกึษาปท่ี 5 ชวงชัน้ท่ี 4 (ม.4 – ม.6)

จํานวน 4 แผน เวลา 11 ชัว่โมง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แผนภมูทิี ่20 แผนผังมโนทศันแสดงการบรูณาการของสาระการเรยีนรู เรื่อง พระไตรปฎก หนวยการเรยีนรูที ่1 : ความเปนมาของการสงัคายนาพระไตรปฎก

ความหมายของพระไตรปฎก

ความหมายของการสังคายนา

เกมอะไรเอย! อยูในถ้ํามืด

ความเปนมาของ
การสังคายนาพระไตรปฎก ภาษาไทย

ศิลปะ

ประวัติศาสตร

ภูมิศาสตร

การเขียนแผนภูมิโครงสรางและสาระสําคัญของพระไตรปฎก

ตามรอย
วิถีธรรม

สาเหตุของ
การจัดสังคายนา
ขึ้นมาเปนครั้งแรก

วัตถุประสงคของ
การสังคายนา

ประวัติความเปนมา
ของ

การทําสังคายนา

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1
กลุมสาระการเรยีนรู  สังคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม  ชัน้ มธัยมศกึษาปที ่5
รหัสวชิา ส 42102  รายวชิา สังคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม เวลา 2 ช่ัวโมง
สาระ พระพทุธศาสนา หนวย การเรยีนรูที ่1 เร่ือง ความเปนมาของการสงัคายนาพระไตรปฎก

1. สาระและมาตรฐานการเรยีนรู
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม มาตรฐาน ส 1.1 เขาใจประวัติ ความสําคัญ  

หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ และสามารถนําหลักธรรมของศาสนา 
มาเปนหลักปฏิบัติในการอยูรวมกัน

2. สาระสําคัญ
การสังคายนาพระไตรปฎกเปนจุดเริ่มตนของการจัดหมวดหมูคําสั่ งสอนใน  

พระพุทธศาสนาและเปนที่มาของพระไตรปฎก การสังคายนาไดทํากันมาตามลําดับโดยมี 
วัตถุประสงคแตกตางกันไปตามยุคสมัย

3. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง
มีความรู  ความเขาใจ และสามารถวิเคราะหไดเกี่ยวกับความเปนมาของการสังคายนา

พระไตรปฎก

4. จุดประสงคการเรียนรู
4.1 บอกความสําคัญของพระไตรปฎกได
4.2 ใหความหมายของการสังคายนาพระไตรปฎกได
4.3 ระบุสาเหตุของการสังคายนาพระไตรปฎกขึ้นเปนคร้ังแรกของพระพุทธศาสนาได
4.4 บอกถึงวัตถุประสงคในการสังคายนาพระไตรปฎกได
4.5 เขียนประวัติความเปนมาของการสังคายนาพระไตรปฎกได

5. สาระการเรียนรู
5.1 สาระสําคัญของพระไตรปฎก
5.2 ความหมายของการสังคายนาพระไตรปฎก
5.3 สาเหตุของการจัดทําสังคายนาพระไตรปฎกขึ้นมาเปนคร้ังแรกของพระพุทธศาสนา
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5.4 วัตถุประสงคของการสังคายนาพระไตรปฎก
5.5 ประวัติความเปนมาของการทําสังคายนาพระไตรปฎก

6. ความสัมพันธกับสาระการเรียนรูอ่ืน (การบูรณาการ)
6.1 สาระภาษาไทย
6.2 สาระประวัติศาสตร
6.3 สาระภูมิศาสตร
6.4 สาระศิลปะ

7. กระบวนการจัดการเรียนรู
7.1 ครูสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมในการเรียนรูเพื่อใหเกิดศรัทธาเลื่อมใสใน 

พระรัตนตรัย โดยการใหนักเรียนไหวพระ  สวดมนตและนั่งสมาธิเปนเวลา 3 – 5 นาที
7.2 ครูอธิบายจุดประสงคของบทเรียนหนวยนี้เพื่อใหนักเรียนไดตระหนักถึงประโยชน

ของการเรียนรู เร่ือง ความเปนมาของการสังคายนาพระไตรปฎกวามีสวนชวยใหนักเรียนสามารถ
7.2.1 บอกความสําคัญของพระไตรปฎกได
7.2.2 ใหความหมายของการสังคายนาพระไตรปฎกได
7.2.3 ระบุสาเหตุของการสังคายนาพระไตรปฎกขึ้นเปนครั้งแรกของพระพุทธ

ศาสนาได
7.2.4 บอกถึงวัตถุประสงคในการสังคายนาพระไตรปฎกได
7.2.5 เขียนประวัติความเปนมาของการสังคายนาพระไตรปฎกได

7.3 ขั้นนํา
7.3.1 ครูนําหนังสือพระไตรปฎกฉบับประชาชนมาใหนักเรียนดู และสนทนาซัก

ถามนักเรียนเพื่อทบทวนความรูพื้นฐานเกี่ยวกับพระไตรปฎก เชน
* พระไตรปฎกคืออะไร  สําคัญอยางไร
* นักเรียนเคยอานพระไตรปฎกหรือไม  และจําเปนหรือไมที่ชาวพุทธ

ตองศึกษาพระไตรปฎก เพราะเหตุใด
* พระไตรปฎกมีความสัมพันธกับการสังคายนาอยางไร

7.3.2 ครูสรุปความหมาย ความสําคัญและความจําเปนของการศึกษาพระไตร
ปฎก แลวเชื่อมโยงขอสรุปไปสูความรูเร่ือง ความเปนมาของการสังคายนา
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7.4 ขั้นสอน
ครูแนะนําและนําเสนอบทเรียนสําเร็จรูป เ ร่ือง ความเปนมาการสังคายนา 

พระไตรปฎก พรอมแจกอุปกรณการเรียนแกนักเรียนแลวอธิบายสวนประกอบของบทเรียน 
สําเร็จรูปอยางสั้นๆ พรอมทั้งวิธีการเรียนรูบทเรียน  นอกจากนั้นควรเนนย้ําถึงบทบาทของครูและ
นักเรียนในการเรียนรูเร่ือง ความเปนมาของการสังคายนาพระไตรปฎก ดวยบทเรียนสําเร็จรูป

7.5 ขั้นใหนักเรียนปฏิบัติ
7.5.1 นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน เรื่อง ความเปนมาของการสังคายนา 

พระไตรปฎก
7.5.2 นักเรียนศึกษาความรูเร่ือง ความเปนมาของการสังคายนาพระไตรปฎก 

ดวยบทเรียนสําเร็จรูปตามขั้นตอนและวิธีการเรียนรูที่แจงในบทเรียนแลว
7.5.3 ครูเปนเพียงผูกํากับ ชวยเหลือ แนะนําตอบขอสงสัย และบันทึกพฤติ

กรรมการเรียนรูของนักเรียนเพื่อไวใหเปนขอมูลปอนกลับหลังส้ินสุดการเรียนรูแลว
7.5.4 ครูช้ีแจงใหนักเรียนสังเกตเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการเรียนรู ทั้งขอดี  

ขอบกพรอง ใหคําชมเชย คําแนะนํา และตอบคําถามของนักเรียนทุกคนที่มีปญหา
7.6 ขั้นสรุป

แบงนักเรียนออกเปนกลุม  กลุมละ 8 – 10 คน เพื่อรวมกันทํากิจกรรมแบบฝกตาม
รอยวิถีธรรม  อะไรเอย…อยูในถํ้ามืดและการแยกแยะลักษณะโครงสราง สาระสําคัญของ 
พระไตรปฎก แตละกลุมสรุปเนื้อหาพรอมทั้งนําเสนอหนาชั้น ครูประเมินและใหคําชมเชย

7.7 ขั้นประเมินการปฏิบัติ
7.7.1 นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง ความเปนมาของการสังคายนา 

พระไตรปฎก
7.7.2 ครูตรวจกระดาษคําตอบขอทดสอบหลังเรียน แลวใหนักเรียนเปรียบเทียบ

การเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ความเปนมาของการทําสังคายนาพระไตรปฎก
7.7.3 หลังการเรียนบทเรียนสําเร็จรูป ถายังมีนักเรียนบางคนไมผาน ผลการเรียน

รูที่คาดหวังหรือทําขอทดสอบผิด  ครูตองอธิบายเพิ่มเติมหรือชวยสอนซอมเสริมแลวทํา
แบบทดสอบอีกครั้ง  จนกระทั่งนักเรียนทุกคนสามารถผานผลการเรียนรูที่คาดหวัง
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8 สื่อ / อุปกรณ / แหลงการเรียนรู
8.1 ส่ิงตีพิมพ เชน พระไตรปฎกฉบับประชาชน
8.2 บทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง พระไตรปฎก หนวยที่ 1 : ความเปนมาของการสังคายนา

พระไตรปฎก
8.3 อุปกรณการเรียน เชน กระดาษ ปากกา น้ํายาลบคําผิด
8.4 http://www.google.co.th (พระไตรปฎก)
8.5 แหลงการเรียนรูในโรงเรียน เชน หองสมุด หองศูนยพุทธศาสตร
8.6 ทรัพยากรบุคคลแหงการเรียนรู เชน พระภิกษุสงฆ มัคนายก เปนตน

9 กระบวนการวัดและประเมินผล

สิ่งที่ตองการประเมินผล วิธีการ เครื่องมือ
ดานความรู
1. บอกความสําคัญของพระไตรปฎกได
2. ใหความหมายของการสังคายนา
พระไตรปฎกได
3. ระบุสาเหตุของการสังคายนาพระไตรปฎก
ขึ้นเปนคร้ังแรกของพระพุทธศาสนาได
4. บอกถึงวัตถุประสงคในการสังคายนา
พระไตรปฎกได
5. เขียนประวัติความเปนมาของการสังคายนา
พระไตรปฎกได

• การทดสอบ • แบบฝกหัดจากกรอบ
ฝกหัด
• แบบทดสอบยอย
• แบบทดสอบวัดผล
การเรียนรูกอนเรียน
และหลังเรียนประจํา
หนวยการเรียนรู

ดานทักษะและกระบวนการ
6. ความสามารถในการสรางชิ้นงาน • การประเมิน • แบบประเมินผล

แผนพับ
ดานเจตคติและคานิยม
7. ความคิดเห็นและความรูสึก • การสอบถาม • แบบสอบถามความ

คิดเห็นที่มีตอบทเรียน
สําเร็จรูป
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10. งานที่มอบหมายใหนักเรียนทํา
ใหนักเรียนจัดทําแผนพับ (Brochure) เร่ือง ความเปนมาของการสังคายนาพระไตรปฎก 

โดยการสืบคนสาระจากอินเตอรเนต (http://www.google.co.th : พระไตรปฎก) จากแหลงการ
เรียนรูในโรงเรียนและจากทรัพยากรบุคคลแหงการเรียนรู
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แผนภูมิที่ 21 แผนผังมโนทัศนแสดงการบูรณาการของสาระการเรียนรู เรื่อง พระไตรปฎก หนวยการเรียนรูที่ 2 : การทําสังคายนาพระไตรปฎก

สาเหตุของการสังคายนา
พระไตรปฎก

สืบสาวหาสาเหตุของการทํา
สังคายนาครั้งที่ 1 – 5

วิเคราะหคุณธรรมที่สําคัญของ
พระมหากัสสปะ

การทําสังคายนา
พระไตรปฎก

วิทยาศาสตร

ศิลปะ

ภูมิศาสตร

ประวัติศาสตร

การเขียนแผนภูมิวิธีการทําสังคายนาพระไตรปฎก

การทําสังคายนา
ครั้งที่ 1 – 5

สถานที่
การทําสังคายนา
ครั้งที่ 1 – 5

สถานที่
การทําสังคายนา
ในประเทศไทย

การสังคายนาใน
ประเทศไทย

ประวัติของ
พระมหากัสสปะ

ภาษาไทย

เกมขุมทรัพย
สิ่งประเสริฐ
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2
กลุมสาระการเรยีนรู  สังคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม  ชัน้ มธัยมศกึษาปที ่5
รหัสวชิา ส 42102 รายวชิา สังคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม
สาระ พระพทุธศาสนา หนวย การเรยีนรูที ่2 เร่ือง การทาํสงัคายนาพระไตรปฎก เวลา 2 ช่ัวโมง

1. สาระและมาตรฐานการเรยีนรู
สาระที่ 1  ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม มาตรฐาน ส 1.2  ยึดมั่นในศีลธรรม การกระทํา

ความดี มีคานิยมที่ดีงามและศรัทธาในพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ

2. สาระสําคัญ
การสังคายนาพระธรรมวินัยเกิดขึ้นหลังพระพุทธเจาปรินิพพาน 3 เดือน มีพระมหา 

กัสสปะเปนประธานและเปนผูชักชวนคณะสงฆใหมารวมประชุมกันและเสนอใหทําการสังคายนา 
พระธรรมวินัย การสังคายนาครั้งที่สําคัญคือ คร้ังที่ 3 ซ่ึงเปนสมัยของพระเจาอโศกมหาราชขึ้นครอง
ราชย การสังคายนาครั้งนี้มีพระโมคคัลลีบุตรติสสะเปนประธาน และพระไตรปฎกคือผลงานที่
สําคัญของการทําการสังคายนาในครั้งนี้อีกดวย

3. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง
มีความรู  ความเขาใจ วิเคราะหและประเมินคาไดเกี่ยวกับการทําสังคายนาพระไตรปฎก

4. จุดประสงคการเรียนรู
4.1 บอกเรื่ องราวเกี่ ยวกับวิ ธีการทําสังคายนาพระไตรปฎกในครั้ งแรกของ  

พระพุทธศาสนาได
4.2 แสดงแผนภูมิวิธีการทําสังคายนาพระไตรปฎกในครั้งแรกของพระพุทธศาสนาได
4.3 สรุปความเกี่ ยวกับผลของการทําสังคายนาพระไตรปฎกในครั้งแรกของ  

พระพุทธศาสนาได
4.4 อธิบายเกี่ยวกับการทําสังคายนาพระไตรปฎกในชมพูทวีปและในประเทศไทยได
4.5 แยกแยะสาเหตุของการสังคายนาพระไตรปฎกครั้งที่ 1 – 5 ในชมพูทวีปได
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5. สาระการเรียนรู
5.1 วิธีการทําสังคายนาพระไตรปฎกในครั้งแรกของพระพุทธศาสนา
5.2 แผนภูมิวิธีการทําสังคายนาพระไตรปฎกในครั้งแรกของพระพุทธศาสนา
5.3 ผลของการทําสังคายนาพระไตรปฎกในครั้งแรกของพระพุทธศาสนา
5.4 การทําสังคายนาพระไตรปฎกครั้งที่ 1 – 5 ในชมพูทวีป
5.5 การสังคายนาพระไตรปฎกในประเทศไทย

6.   ความสัมพันธกับสาระการเรียนรูอ่ืน (การบูรณาการ)
6.1 สาระภาษาไทย
6.2 สาระประวัติศาสตร
6.3 สาระภูมิศาสตร
6.4 สาระศิลปะ

7.   กระบวนการจัดการเรียนรู
7.1 ครูสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมในการเรียนรูเพื่อใหเกิดศรัทธาเลื่อมใสใน 

พระรัตนตรัย โดยการใหนักเรียนไหวพระสวดมนตและนั่งสมาธิ เปนเวลา 3 – 5 นาที
7.2 ครูแจงใหนักเรียนทราบวาบทเรียนนี้จะเปนเรื่อง การทําสังคายนาพระไตรปฎก ถา

นักเรียนสนใจและตั้งใจเรียน นักเรียนจะสามารถ
7.2.1 บอกเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีการทําสังคายนาพระไตรปฎกในครั้งแรกของ

พระพุทธศาสนาได
7.2.2 แสดงแผนภูมิวิธีการทําสังคายนาพระไตรปฎกในครั้งแรกของพระพุทธ

ศาสนาได
7.2.3 สรุปความเกี่ยวกับผลของการทําสังคายนาพระไตรปฎกในครั้งแรกของ 

พระพุทธศาสนาได
7.2.4 อธิบายเกี่ยวกับการทําสังคายนาพระไตรปฎกในชมพูทวีปและในประเทศ

ไทยได
7.2.5 แยกแยะสาเหตุของการทําสังคายนาพระไตรปฎก ครั้งที่ 1 – 5 ใน

ชมพูทวีปได
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7.3 ขั้นนํา
7.3.1 ครูนําภาพพระพุทธเจาปรินิพพานมาใหนักเรียนดู พรอมทั้งอธิบายถึงความ

สัมพันธระหวางพระมหากัสสปะกับพระพุทธเจา และสนทนาซักถามนักเรียนเพื่อทบทวนความรู
พื้นฐานเกี่ยวกับความเปนมาของการสังคายนาพระไตรปฎก เชน

* สังคายนาคืออะไร  ทําไมจึงตองมีการทําสังคายนาพระไตรปฎกขึ้น
* ความสําคัญของการสังคายนาพระไตรปฎก

7.3.2 ครูสรุปความหมายและความสําคัญของการสังคายนา แลวเชื่อมโยงขอ
สรุปไปสูความรูเร่ืองการทําสังคายนาพระไตรปฎก

7.4 ขั้นสอน
7.4.1 ครูแจกบทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง การทําสังคายนาพระไตรปฎก พรอมดวย

อุปกรณการเรียนแกนักเรียน
7.4.2 ครูช้ีแจงวาบทเรียนสําเร็จรูปฉบับที่นักเรียนถืออยูนี้จะมีเรื่องรายละเอียด

ของการทําสังคายนาพระไตรปฎกอยางครบถวน ซ่ึงนักเรียนสามารถจะเรียนรูจากบทเรียน
7.4.3 ครูเปดโอกาสใหนักเรียนไดซักถามขอสงสัย พรอมทั้งใหกําลังใจในการ

เรียนรูแกนักเรียนและถานักเรียนคนใดสงสัยไมเขาใจก็ใหยกมือซักถามครูได
7.5 ขั้นใหนักเรียนปฏิบัติ

7.5.1 นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน เร่ือง การทําสังคายนาพระไตรปฎก
7.5.2 นักเรียนแตละคนเรียนรู เร่ือง การทําสังคายนาพระไตรปฎก ดวยบทเรียน

สําเร็จรูป
7.5.3 ขณะที่นักเรียนเรียนบทเรียนสําเร็จรูป ครูบันทึกสังเกตพฤติกรรมและ

แนะนํา ใหความชวยเหลือเมื่อนักเรียนตองการ เพื่อใหขอคิดเปนขอมูลยอนกลับปรับปรุงผลการ
เรียนของนักเรียน

7.5.4 ครูช้ีใหนักเรียนสังเกตเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการเรียนรูทั้งขอดี ขอ
บกพรอง ใหคําชมเชย ขอแนะนํา และตอบคําถามของนักเรียนทุกคนที่มีปญหา

7.6 ขั้นสรุป
แบงนักเรียนออกเปนกลุม กลุมละ 8 – 10 คน เพื่อรวมกันทํากิจกรรมแบบฝกขุม

ทรัพยส่ิงประเสริฐ สืบสาวถึงสาเหตุของการทําสังคายนาครั้งที่ 1 – 5 วิเคราะหคุณธรรมที่สําคัญ
ของพระมหากัสสปะ แตละกลุมสรุปเนื้อหาพรอมทั้งนําเสนอหนาชั้น ครูประเมินและใหคําชมเชย

7.7 ขั้นประเมินการปฏิบัติ
7.7.1 นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน เร่ือง การทําสังคายนาพระไตรปฎก
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7.7.2 ครูตรวจกระดาษคําตอบขอทดสอบหลังเรียนแลวใหนักเรียนเปรียบเทียบ
ผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน เร่ือง การทําสังคายนาพระไตรปฎก

7.7.3 หลังจากเรียนบทเรียนสําเร็จรูป ถายังมีนักเรียนบางคนไมผาน ผลการ
เรียนรูที่คาดหวังหรือทําขอทดสอบผิด ครูตองอธิบายเพิ่มเติมหรือชวยสอนซอมเสริมแลวทํา
แบบทดสอบอีกครั้ง  จนกระทั่งนักเรียนทุกคนสามารถผานผลการเรียนรูที่คาดหวังไดทุกคน

8.   สื่อ / อุปกรณ / แหลงการเรียนรู
8.1 ภาพพระพุทธเจาปรินิพพาน
8.2 บทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง พระไตรปฎก หนวยที่ 2 : การสังคายนาพระไตรปฎก
8.3 อุปกรณการเรียน เชน กระดาษ ปากกา น้ํายาลบคําผิด
8.4 http://www.google.co.th (พระไตรปฎก)
8.5 แหลงการเรียนรูในโรงเรียน เชน หองสมุด หองศูนยพุทธศาสตร
8.6 ทรัพยากรบุคคลแหงการเรียนรู เชน พระภิกษุสงฆ มัคนายก เปนตน

9.   กระบวนการวัดและประเมินผล

สิ่งที่ตองการประเมินผล วิธีการ เครื่องมือ
ดานความรู
1. บอกเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีการทําสังคายนา
พระไตรปฎกในครั้งแรกของพระพุทธศาสนาได
2. แสดงแผนภูมิวิธีการทําสังคายนา
พระไตรปฎกในครั้งแรกของพระพุทธศาสนาได
3. สรุปความเกี่ยวกับผลของการทําสังคายนา
พระไตรปฎกในครั้งแรกของพระพุทธศาสนาได
4. อธิบายเกี่ยวกับการทําสังคายนา
พระไตรปฎกในชมพูทวีปและในประเทศไทยได
5. แยกแยะสาเหตุของการทําสังคายนาครั้งที่ 1 
- 5 ในชมพูทวีปได

• การทดสอบ • แบบฝกหัดจากกรอบ
ฝกหัด
• แบบทดสอบยอย
• แบบทดสอบวัดผล
การเรียนรูกอนเรียน
และหลังเรียนประจํา
หนวยการเรียนรู
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สิ่งที่ตองการประเมินผล วิธีการ เครื่องมือ
ดานทักษะและกระบวนการ
6. ความสามารถในการสรางชิ้นงาน • การประเมิน • แบบประเมินผล

แผนภาพความคิด
ดานเจตคติและคานิยม
7. ความคิดเห็นและความรูสึก • การสอบถาม • แบบสอบถามความ

คิดเห็นที่มีตอบทเรียน
สําเร็จรูป

10. งานที่มอบหมายใหนักเรียนทํา
ใหนักเรียนจัดทําแผนภาพความคิด (Mind and Concept Mapping) เร่ือง ไดอะไรจาก

การ เรี ยน เรื่ องการทําสั งคายนาพระไตรปฎก  โดยการสืบคนสาระจากอิน เตอร เน็ต  
(http://www.google.co.th : พระไตรปฎก) จากแหลงการเรียนรูในโรงเรียนและจากทรัพยากรบุคคล
แหงการเรียนรู
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264แผนภูมิที่ 22 แผนผังมโนทัศนแสดงการบูรณาการของสาระการเรียนรู เรื่อง พระไตรปฎก หนวยการเรียนรูที่ 3 : การเผยแผพระไตรปฎก

วิทยาศาสตร
ศิลปะ

ประวัติศาสตร

ภาษาไทย

การเผยแผพระไตรปฎก
ไปยังสถานที่ตางๆ ในชมพูทวีป

และสุวรรณภูมิ

การเขียนแผนภูมิการเผยแผ
พระไตรปฎก

การวิเคราะหแยกแยะเสนทาง
การเผยแผพระไตรปฎก

ทั้ง 9 คณะ

การวิเคราะหถึงประโยชนของ
การเผยแผพระไตรปฎก

การเผยแผพระไตรปฎก
ในชมพูทวีปและสุวรรณภูมิ

การเผยแผพระไตรปฎก
ในประเทศไทย

เกมตามลาหาสาระ

ความหมายของคํามุขปาฐะ

ภูมิศาสตร

การเผยแผพระไตรปฎก
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3
กลุมสาระการเรยีนรู  สังคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม  ชัน้ มธัยมศกึษาปที ่5
รหัสวชิา ส 42102  รายวชิา สังคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม
สาระ พระพทุธศาสนา หนวย การเรยีนรูที ่3 เร่ือง การเผยแผพระไตรปฎก เวลา 2 ช่ัวโมง

1. สาระและมาตรฐานการเรยีนรู
สาระที่ 1  ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม มาตรฐาน ส 1.3  ประพฤติ ปฏิบัติตนตาม 

หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ คานิยมที่ดีงาม และสามารถนําไปประยุกต
ใชในการพัฒนาตน บําเพ็ญประโยชนตอสังคม ส่ิงแวดลอม เพื่อการอยูรวมกันไดอยางสันติสุข

2. สาระสําคัญ
วิธีการเผยแผพระไตรปฎกที่ดีวิธีหนึ่ง ซ่ึงเปนสิ่งที่ชาวพุทธทุกคนควรคํานึงถึงเปนอยาง

มากคือการที่ไดศึกษาพระไตรปฎกใหเขาใจอยางชัดเจนแลวนําไปใชอางอิง อธิบายธรรมและ
ปฏิบัติตนในชีวิตประจําวันใหถูกตองตามพระไตรปฎก

3. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง
มีความรู ความเขาใจ วิเคราะหและประเมินคาไดเกี่ยวกับการเผยแผพระไตรปฎก

4. จุดประสงคการเรียนรู
4.1 บอกเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีการเผยแผพระไตรปฎกในยุคหลังของพระพุทธกาลจนถึง

พุทธศักราช 450 ได
4.2 เขียนแผนภูมิวิธีการเผยแผพระไตรปฎกได
4.3 จําแนกถึงสาเหตุและแยกแยะถึงเสนทางของการเผยแผพระไตรปฎกในชมพูทวีป

และดินแดนสุวรรณภูมิได
4.4 อธิบายถึงวิธีการเผยแผพระไตรปฎกในประเทศไทยได
4.5 สรุปความถึงประโยชนของการเผยแผพระไตรปฎกได

5. สาระการเรียนรู
5.1 วิธีการเผยแผพระไตรปฎกในยุคหลังพระพุทธกาลจนถึงพุทธศักราช 450
5.2 แผนภูมิการเผยแผพระไตรปฎก
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5.3 สาเหตุและเสนทางการเผยแผพระไตรปฎกในชมพูทวีปและดินแดนสุวรรณภูมิ
5.4 วิธีการเผยแผพระไตรปฎกในประเทศไทย
5.5 ประโยชนของการเผยแผพระไตรปฎก

6.   ความสัมพันธกับสาระการเรียนรูอ่ืน (การบูรณาการ)
6.1 สาระภูมิศาสตร
6.2 สาระศิลปะ
6.3 สาระวิทยาศาสตร
6.4 สาระประวัติศาสตร
6.5 สาระภาษาไทย

7.   กระบวนการจัดการเรียนรู
7.1 ครูสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมในการเรียนรูเพื่อใหเกิดศรัทธาเลื่อมใสใน 

พระรัตนตรัย โดยการใหนักเรียนไหวพระ สวดมนต และนั่งสมาธิเปนเวลา 3 – 5 นาที
7.2 ครูอธิบายจุดประสงคของบทเรียนหนวยนี้เพื่อใหนักเรียนไดตระหนักถึงประโยชน

ของการเรียนรู เร่ือง การเผยแผพระไตรปฎกวามีสวนชวยใหนักเรียนสามารถ
7.2.1 บอกเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีการเผยแผพระไตรปฎกในยุคหลังของพระ

พทุธกาลจนถึงพุทธศักราช 450 ได
7.2.2 เขียนแผนภูมิวิธีการเผยแผพระไตรปฎกได
7.2.3 จําแนกถึงสาเหตุและแยกแยะถึงเสนทางของการเผยแผพระไตรปฎกใน 

ชมพูทวีปและดินแดนสุวรรณภูมิได
7.2.4 อธิบายถึงวิธีการเผยแผพระไตรปฎกในประเทศไทยได
7.2.5 สรุปความถึงประโยชนของการเผยแผพระไตรปฎกได

7.3 ขั้นนํา
7.3.1 ครูสุมนักเรียนจํานวน 3 – 4 คน ออกมาเลาถึงเนื้อหาสาระการเรียนรูที่ได

ศึกษามาแลวเมื่อช่ัวโมงที่ผานมา คือ ความเปนมาและการทําสังคายนาพระไตรปฎก โดยใหชวยกัน
เลาตอๆ กัน  พรอมทั้งใหนักเรียนคนอื่นๆ ชวยกันเสนอแนะเพิ่มเติมสวนที่ยังไมสมบูรณ

7.3.2 ครูอธิบายวาการเคารพบูชาพระไตรปฎกในฐานะที่เปนคัมภีรซ่ึงสําคัญยิ่ง
ของพระพุทธศาสนาอยางถูกวิธี คือ การศึกษาพระไตรปฎกอยางจริงจัง แลวนําความรูในพระไตร
ปฎกไปเผยแผแกผูอ่ืน รวมทั้งควรปฏิบัติตามคําส่ังสอนของพระพุทธเจาที่ปรากฏอยูในพระไตร
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ปฎกดวยสติปญญาของตน ส่ิงเหลานี้ยอมสงผลใหพระพุทธศาสนาเผยแผยั่งยืนตอไป อีกทั้งผู
ปฏิบัติเองก็จะไดรับผลของการปฏิบัติตามสมควรแกการปฏิบัตินั้น  ทั้งนี้เพื่อเชื่อมโยงขอสรุปจาก
การอธิบายของครูนี้ไปสูสาระความรูเร่ืองการเผยแผพระไตรปฎก

7.4 ขั้นสอน
ครูแนะนําและนําเสนอบทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง การเผยแผพระไตรปฎก พรอมทั้ง

แจกอุปกรณการเรียนแกนักเรียนแลวอธิบายสวนประกอบของบทเรียนสําเร็จรูปอยางสั้นๆ พรอม
ทั้งวิธีการเรียนรูบทเรียน นอกจากนั้นควรเนนย้ําถึงบทบาทของครูและนักเรียนในการเรียนรูเร่ือง  
การเผยแผพระไตรปฎกดวยบทเรียนสําเร็จรูป

7.5 ขั้นใหนักเรียนปฏิบัติ
7.5.1 นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน เร่ือง การเผยแผพระไตรปฎก
7.5.2 นักเรียนศึกษาความรู เร่ือง การเผยแผพระไตรปฎก ดวยบทเรียนสําเร็จรูป 

ตามขั้นตอนและวิธีการเรียนรูที่แจงในบทเรียนแลว
7.5.3 ครูเปนเพียงผูกํากับ ชวยเหลือ แนะนํา ตอบขอสงสัย และบันทึกพฤติ

กรรมการเรียนรูของนักเรียน เพื่อไวใหเปนขอมูลยอนกลับหลังส้ินสุดการเรียนแลว
7.5.4 ครูช้ีแจงใหนักเรียนสังเกตเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการเรียนรู ทั้งขอดี ขอ

บกพรอง ใหคําชมเชย ขอแนะนํา และตอบคําถามของนักเรียนทุกคนที่มีปญหา
7.6 ขั้นสรุป

แบงนักเรียนออกเปนกลุม กลุมละ 8 – 10 คน เพื่อรวมกันทํากิจกรรมแบบฝกระดม
สมองบอกประโยชนของการเผยแผพระไตรปฎก และตามลาหาสาระ แตละกลุมสรุปเนื้อหาพรอม
ทั้งนําเสนอหนาชั้น ครูประเมินและใหคําชมเชย

7.7 ขั้นประเมินการปฏิบัติ
7.7.1 นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน เร่ือง การเผยแผพระไตรปฎก
7.7.2 ครูตรวจกระดาษคําตอบขอทดสอบหลังเรียนแลวใหนักเรียนเปรียบเทียบ

ผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน เร่ือง การเผยแผพระไตรปฎก
7.7.3 หลังจากเรียนบทเรียนสําเร็จรูป ถายังมีนักเรียนบางคนไมผาน ผลการ

เรียนรูที่คาดหวังหรือทําขอทดสอบผิด ครูตองอธิบายเพิ่มเติมหรือชวยสอนซอมเสริมแลวทํา
แบบทดสอบอีกครั้ง  จนกระทั่งนักเรียนทุกคนสามารถผานผลการเรียนรูที่คาดหวังไดทุกคน
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8. สื่อ / อุปกรณ / แหลงการเรียนรู
8.1 ส่ิงตีพิมพ เชน หนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระพระพุทธ

ศาสนา  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5
8.2 บทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง พระไตรปฎก หนวยที่ 3 : การเผยแผพระไตรปฎก
8.3 อุปกรณการเรียน เชน กระดาษ ปากกา น้ํายาลบคําผิด
8.4 http://www.google.co.th  (พระไตรปฎก)
8.5 แหลงการเรียนรูในโรงเรียน เชน หองสมุด
8.6 ทรัพยากรบุคคลแหงการเรียนรู เชน พระภิกษุสงฆ มัคนายก เปนตน

9. กระบวนการวัดและประเมินผล

สิ่งที่ตองการประเมินผล วิธีการ เครื่องมือ
ดานความรู
1. บอกเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีการเผยแผ
พระไตรปฎกในยุคหลังพระพุทธกาลจนถึง
พุทธศักราช 450 ได
2. เขียนแผนภูมิการเผยแผพระไตรปฎกได
3. จําแนกถึงสาเหตุและแยกแยะถึงเสนทาง
ของการเผยแผพระไตรปฎกในชมพูทวีปและ
ดินแดนสุวรรณภูมิได
4. อธิบายถึงวิธีการเผยแผพระไตรปฎกใน
ประเทศไทยได
5. สรุปความถึงประโยชนของการเผยแผ
พระไตรปฎกได

• การทดสอบ • แบบฝกหัดจากกรอบ
ฝกหัด
• แบบทดสอบยอย
• แบบทดสอบวัดผล
การเรียนรูกอนเรียน
และหลังเรียนประจํา
หนวยการเรียนรู

ดานทักษะและกระบวนการ
6. ความสามารถในการสรางชิ้นงาน • การประเมิน • แบบประเมินผล

รายงาน
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สิ่งที่ตองการประเมินผล วิธีการ เครื่องมือ
ดานเจตคติและคานิยม
7. ความคิดเห็นและความรูสึก • การสอบถาม • แบบสอบถามความ

คิดเห็นที่มีตอบทเรียน
สําเร็จรูป

10. งานที่มอบหมายใหนักเรียนทํา
ใหนักเรียนจัดทํารายงาน (Reports) เรื่อง การเผยแผพระไตรปฎก โดยตบแตงให 

สวยงามเรียบรอย ดวยการสืบคนสาระจากอินเตอรเน็ต (http://www.google.co.th : พระไตรปฎก) 
จากแหลงการเรียนรูในโรงเรียนและจากทรัพยากรบุคคลแหงการเรียนรู   ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง
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แผนภูมิที่ 23 แผนผังมโนทัศนแสดงการบูรณาการของสาระการเรียนรู เรื่อง พระไตรปฎก หนวยการเรียนรูที่ 4 : เรื่องนารูจากพระไตรปฎก คือ คนครองเรือน
ที่รายและดี 10 ประการ

ภาษาไทย

ศิลปะ

วิทยาศาสตร
คณิตศาสตร

ความหมายของคําสุจริต
ทุจริตและชอบธรรม
ไมชอบธรรม

เกมสํานวนไทย

การเขียนอธิบายลักษณะ
ของคนครองเรือน

ที่รายและดี 10 ประการ

ตารางสรุปประเภทของ
คนครองเรือน ที่รายและดี
10 ประการ

การโยงเสนระหวาง
ขอความที่สัมพันธกัน

การวิเคราะหขาว

การสืบสาวหาเหตุปจจัยที่
สนับสนุนใหกลุมพิเศษ

ประสบความสําเร็จ

การวิเคราะหพฤติกรรมตนเอง

การแบงกลุมคนครองเรือน
ที่รายและดี 10 ประการ เรื่องนารูจากพระไตรปฎก : คนครองเรือนที่รายและดี 10 ประการ
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4
กลุมสาระการเรยีนรู  สังคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม  ชัน้ มธัยมศกึษาปที ่5
รหัสวชิา ส 42102  รายวชิา สังคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม
สาระ พระพทุธศาสนา หนวยการเรยีนรูที ่4 เร่ือง เร่ืองนารูจากพระไตรปฎก คอื คนครองเรอืนที่
รายและด ี10 ประการ เวลา 3 ช่ัวโมง

1. สาระและมาตรฐานการเรยีนรู
สาระที่ 1  ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม (1.1) มาตรฐาน ส 1.2  ยึดมั่นในศีลธรรม การ

กระทําความดี มีคานิยมที่ดีงามและศรัทธาในพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ  และ (1.2) 
มาตรฐาน ส 1.3 ประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักธรรมและศาสนพิธีของพระพุทธศาสนา หรือศาสนา
ที่ตนนับถือ คานิยมที่ดีงาม และสามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตน บําเพ็ญประโยชนตอ
สังคม ส่ิงแวดลอม เพื่อการอยูรวมกันไดอยางสันติสุข

2. สาระสําคัญ
พระพุทธเจาทรงจําแนกคนครองเรือนออกเปน 2 ประเภท 4 กลุม คือ ประเภทที่ดีและ

ไมดี กลุมที่ 1 – 3 จัดเปนคนครองเรือนที่ไมดี ไมควรเอาอยาง สวนกลุมที่ 4 จัดเปนคนครองเรือนที่
ดี ชาวพุทธทุกคนควรยึดถือเอาเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิตประจําวัน

3. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง
มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับเรื่องคนครองเรือนที่รายและดี 10 ประการ ตลอดจน

สามารถนําหลักธรรมและขอคิดจากสิ่งที่ไดศึกษาไปปรับใชในชีวิตประจําวันได

4. จุดประสงคการเรียนรู
4.1 จําแนกประเภทของคนครองเรือนที่รายและดี 10 ประการได
4.2 เปรียบเทียบสวนดีและสวนเสยีของการหาทรัพยโดยทางไมชอบธรรมได
4.3 แยกแยะขอควรยกยองและขอควรตําหนิของการแสวงหาทรัพยโดยทางชอบธรรม

ได
4.4 ยกตัวอยางบุคคลที่มีลักษณะคนครองเรือนที่ดีประเภทกลุมพิเศษได
4.5 เห็นความแตกตางและจัดระเบียบใหมเกี่ยวกับพฤติกรรมของตนเองในการปฏิบัติ

ตามแบบอยางของคนครองเรือนที่ดีประเภทกลุมพิเศษได
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5. สาระการเรียนรู
5.1 ประเภทของคนครองเรือนที่รายและดี 10 ประการ
5.2 ตารางสรุปประเภทของคนครองเรือนที่รายและดี 10 ประการ

6.   ความสัมพันธกับสาระการเรียนรูอ่ืน (การบูรณาการ)
6.1 สาระภาษาไทย
6.2 สาระศิลปะ
6.3 สาระวิทยาศาสตร
6.4 สาระคณิตศาสตร

7.   กระบวนการจัดการเรียนรู
7.1 ครูสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมในการเรียนรูเพื่อใหเกิดศรัทธาเลื่อมใสใน 

พระรัตนตรัย โดยการใหนักเรียนไหวพระ สวดมนต และนั่งสมาธิเปนเวลา 3 – 5 นาที
7.2 ครูแจงใหนักเรียนทราบวาบทเรียนนี้จะเปนเรื่องนารูจากพระไตรปฎก คือ คนครอง

เรือนที่รายและดี 10 ประการ ถานักเรียนสนใจ และตั้งใจเรียน นักเรียนจะสามารถ
7.2.1 จําแนกประเภทของคนครองเรือนที่รายและดี 10 ประการได
7.2.2 เปรียบเทียบสวนดีและสวนเสียของการหาทรัพยโดยทางไมชอบธรรมได
7.2.3 แยกแยะขอควรยกยองและขอควรตําหนิของการแสวงหาทรัพยโดยทาง 

ชอบธรรมได
7.2.4 ยกตัวอยางบุคคลที่มีลักษณะคนครองเรือนที่ดีประเภทกลุมพิเศษได
7.2.5 เห็นความแตกตางและจัดระเบียบใหมเกี่ยวกับพฤติกรรมของตนเองในการ

ปฏิบัติตามแบบอยางของคนครองเรือนที่ดีประเภทกลุมพิเศษได
7.3 ขั้นนํา

7.3.1 ครูสนทนาซักถามนักเรียนเพื่อทบทวนความรูพื้นฐานเกี่ยวกับพระไตร
ปฎก โดยสนทนาซักถามในประเด็นตางๆ แลวสรุปวาเรื่องนารูจากพระไตรปฎกที่กําหนดใหนัก
เรียนไดศึกษาสวนใหญนั้นไดมาจากพระสุตตันตปฎก ทั้งนี้เพราะพระสุตตันตปฎกมีเนื้อหาสาระที่
กลาวถึงบุคคล เหตุการณ และสถานที่ตางๆ เปนเรื่องราวทําใหนาสนใจและนาติดตามศึกษา แลว
เชื่อมโยงขอสรุปนี้ไปสูสาระความรูเร่ืองคนครองเรือนที่รายและดี 10 ประการ
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7.4 ขั้นสอน
7.4.1 ครูแจกบทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง เร่ืองนารูจากพระไตรปฎก คือ คนครอง

เรือนที่รายและดี 10 ประการ พรอมดวยอุปกรณการเรียนแกนักเรียน
7.4.2 ครูช้ีแจงวาบทเรียนสําเร็จรูปฉบับที่นักเรียนถืออยูนี้จะมีเรื่องรายละเอียด

ของเรื่องนารูจากพระไตรปฎก คือ คนครองเรือนที่รายและดี 10 ประการ อยางครบถวน  ซ่ึง
นกัเรียนสามารถจะเรียนรูไดดวยตนเอง และขอใหตั้งใจศึกษาหาความรูจากบทเรียน

7.4.3 ครูเปดโอกาสใหนักเรียนไดซักถามขอสงสัยพรอมทั้งใหกําลังใจในการ
เรียนรูแกนักเรียนและถานักเรียนคนใดสงสัยไมเขาใจตอนใดก็ใหยกมือซักถามครูได

7.5 ขั้นใหนักเรียนปฏิบัติ
7.5.1 นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน เร่ือง เร่ืองนารูจากพระไตรปฎก คือ คน

ครองเรือนที่รายและดี 10 ประการ
7.5.2 นักเรียนแตละคนเรียนรู เร่ือง เร่ืองนารูจากพระไตรปฎก คือ คนครองเรือน

ที่รายและดี 10 ประการ  ดวยบทเรียนสําเร็จรูป
7.5.3 ขณะที่นักเรียนเรียนบทเรียนสําเร็จรูป ครูบันทึกสังเกตพฤติกรรมและ

แนะนํา ใหความชวยเหลือเมื่อนักเรียนตองการ เพื่อใหขอคิดเปนขอมูลยอนกลับปรับปรุงผลการ
เรียนของนักเรียน

7.5.4 ครูช้ีใหนักเรียนสังเกตเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการเรียนรู ทั้งขอดี 
ขอบกพรอง ใหคําชมเชย ขอแนะนํา และตอบคําถามของนักเรียนทุกคนที่มีปญหา

7.6 ขั้นสรุป
แบงนักเรียนออกเปนกลุม กลุมละ 8 – 10 คน เพื่อรวมกันทํากิจกรรมแบบฝก

วิเคราะหขาวโดยใชหลักเรื่องคนครองเรือนที่รายและดี 10 ประการ เกมความสัมพันธกันระหวาง
สํานวนไทยกับลักษณะคนครองเรือนที่รายและดี 10 ประการ ใหยกตัวอยางและสืบสาวหาสาเหตุ
ปจจัยของบุคคลประเภทกลุมพิเศษ กิจกรรมอันดับสุดทายคือใหนักเรียนวิเคราะหพฤติกรรมของ
ตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามแบบอยางของคนครองเรือนที่ดีกลุมพิเศษในการดํารงชีวิตประจํา
วัน แตละกลุมสรุปเนื้อหาพรอมทั้งนําเสนอหนาชั้น ครูประเมินและใหคําชมเชย

7.7 ขั้นประเมินการปฏิบัติ
7.7.1 นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน เร่ือง เร่ืองนารูจากพระไตรปฎก คือ คน

ครองเรือนที่รายและดี 10 ประการ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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7.7.2 ครูตรวจคําตอบขอทดสอบหลังเรียนแลวใหนักเรียนเปรียบเทียบผลการ
เรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน เร่ือง เร่ืองนารูจากพระไตรปฎก คือ คนครองเรือนที่รายและดี 10 
ประการ

7.7.3 หลังจากเรียนบทเรียนสําเร็จรูป ถายังมีนักเรียนบางคนไมผาน ผลการเรียน
รูที่คาดหวังหรือทําขอทดสอบผิด ครูตองอธิบายเพิ่มเติมหรือชวยสอนซอมเสริมแลวทําแบบ
ทดสอบอีกครั้ง  จนกระทั่งนักเรียนทุกคนสามารถผานผลการเรียนรูที่คาดหวังไดทุกคน

8. สื่อ / อุปกรณ / แหลงการเรียนรู
8.1 ส่ิงตีพิมพ เชน หนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระพระพุทธ

ศาสนา  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5
8.2 บทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง พระไตรปฎก หนวยที่ 4 : เร่ืองนารูจากพระไตรปฎก คือ 

คนครองเรือนที่รายและดี 10 ประการ
8.3 อุปกรณการเรียน เชน กระดาษ ปากกา น้ํายาลบคําผิด
8.4 http://www.google.co.th  (พระไตรปฎก)
8.5 แหลงการเรียนรูในโรงเรียน เชน หองสมุด หองศูนยพุทธศาสตร
8.6 ทรัพยากรบุคคลแหงการเรียนรู เชน พระภิกษุสงฆ มัคนายก เปนตน

9.   กระบวนการวัดและประเมินผล

สิ่งที่ตองการประเมินผล วิธีการ เครื่องมือ
ดานความรู
1. จําแนกประเภทของคนครองเรือนที่รายและ
ดี 10 ประการได
2. เปรียบเทียบสวนดีและสวนเสียของการหา
ทรัพยโดยทางไมชอบธรรมได
3. แยกแยะขอควรยกยองและขอควรตําหนิของ
การแสวงหาทรัพยโดยทางชอบธรรมได
4. ยกตัวอยางบุคคลที่มีลักษณะคนครองเรือนที่
ดีประเภทกลุมพิเศษได

• การทดสอบ • แบบฝกหัดจากกรอบ
ฝกหัด
• แบบทดสอบยอย
• แบบทดสอบวัดผล
การเรียนรูกอนเรียน
และหลังเรียนประจํา
หนวยการเรียนรู
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สิ่งที่ตองการประเมินผล วิธีการ เครื่องมือ
5. เห็นความแตกตางและจัดระเบียบใหมเกี่ยว
กับพฤติกรรมของตนเองในการปฏิบัติตามแบบ
อยางของคนครองเรือนที่ดีประเภทกลุมพิเศษได
ดานทักษะและกระบวนการ
6. ความสามารถในการสรางชิ้นงาน • การประเมิน • แบบประเมินผล

ปายนิเทศ
ดานเจตคติและคานิยม
7. ความคิดเห็นและความรูสึก • การสอบถาม • แบบสอบถามความ

คิดเห็นที่มีตอบทเรียน
สําเร็จรูป

10. งานที่มอบหมายใหนักเรียนทํา
ครูและนักเรียนรวมกันจัดทําปายนิเทศ (Bulletin Board) ภายในหองเรียนเร่ือง 

พระไตรปฎก ในประเด็นที่เกี่ยวกับสาระความรูตอไปนี้คือ ความเปนมาของการสังคายนาพระไตร
ปฎก การทําสังคายนา การเผยแผพระไตรปฎก และเรื่องนารูจากพระไตรปฎก คือ คนครองเรือนที่
รายและดี 10 ประการ ดวยการนําสาระมาจากการสืบคนทางอินเตอรเน็ต (http://www.google.co.th 
: พระไตรปฎก) จากแหลงการเรียนรูในโรงเรียน และจากทรัพยากรบุคคลแหงการเรียนรู

   ส
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เคร่ืองมือการวัดและประเมินผล วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส 42102  สาระ
พระพุทธศาสนา เร่ือง พระไตรปฎก ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5  ชวงชั้นท่ี 4 (ม.4 – ม.6)

   ส
ำนกัหอ
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แบบประเมินผลแผนพับ (ชิ้นงานของนักเรียนแบบรายบุคคล)

คําชี้แจง ใหครูผูสอนขีดเครื่องหมาย  ลงในชองที่แสดงถึงความสามารถของนักเรียนในการ
สรางชิ้นงานตามความเปนจริง และตามประเด็นของการประเมินดังตอไปนี้ คือ

ประเด็นการประเมินและระดับคุณภาพ
ความถูกตอง
ของเนื้อหา

การลําดับเนื้อหา การใชภาษา ความคิด
สรางสรรค

รวม
คะแนน

เลข
ที่

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

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ประเด็นการประเมินและระดับคุณภาพ
ความถูกตอง
ของเนื้อหา

การลําดับเนื้อหา การใชภาษา ความคิด
สรางสรรค

รวม
คะแนน

เลข
ที่

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 12
21 12
22 12
23 12
24 12
25 12
26 12
27 12
28 11
29 11
30 12

ขอสังเกต / วิจารณ / เสนอแนะ

                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             

ลงชื่อ                                                     
        (                                                   )

ผูประเมิน
               /                       /               

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบประเมินผลแผนภาพความคิด (ชิ้นงานของนักเรียนแบบรายบุคคล)

คําชี้แจง ใหครูผูสอนขีดเครื่องหมาย  ลงในชองที่แสดงถึงความสามารถของนักเรียนในการ
สรางชิ้นงานตามความเปนจริง และตามประเด็นของการประเมินดังตอไปนี้ คือ

ประเด็นการประเมินและระดับคุณภาพ
ความถูกตอง
ของเนื้อหา

การลําดับเนื้อหา การใชภาษา ความคิด
สรางสรรค

รวม
คะแนน

เลข
ที่

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

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ประเด็นการประเมินและระดับคุณภาพ
ความถูกตอง
ของเนื้อหา

การลําดับเนื้อหา การใชภาษา ความคิด
สรางสรรค

รวม
คะแนน

เลข
ที่

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 12
21 9
22 11
23 12
24 12
25 11
26 11
27 12
28 12
29 12
30 12

ขอสังเกต / วิจารณ / เสนอแนะ

                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             

ลงชื่อ                                                     
        (                                                   )

ผูประเมิน
               /                       /               

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบประเมินผลรายงาน (ชิ้นงานของนักเรียนแบบรายบุคคล)

คําชี้แจง ใหครูผูสอนขีดเครื่องหมาย  ลงในชองที่แสดงถึงความสามารถของนักเรียนในการ
สรางชิ้นงานตามความเปนจริง และตามประเด็นของการประเมินดังตอไปนี้ คือ

ประเด็นการประเมินและระดับคุณภาพ
ความถูกตอง
ของเนื้อหา

การลําดับเนื้อหา การใชภาษา ความคิด
สรางสรรค

รวม
คะแนน

เลข
ที่

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

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ประเด็นการประเมินและระดับคุณภาพ
ความถูกตอง
ของเนื้อหา

การลําดับเนื้อหา การใชภาษา ความคิด
สรางสรรค

รวม
คะแนน

เลข
ที่

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 12
21 11
22 12
23 12
24 12
25 12
26 12
27 11
28 11
29 10
30 8

ขอสังเกต / วิจารณ / เสนอแนะ

                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             

ลงชื่อ                                                     
        (                                                   )

ผูประเมิน
               /                       /               

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบประเมินผลปายนิเทศ (ชิ้นงานของนักเรียนแบบรายกลุม)

คําชี้แจง ใหครูผูสอนขีดเครื่องหมาย  ลงในชองที่แสดงถึงความสามารถของนักเรียน
ในการสรางชิ้นงานตามความเปนจริง และตามประเด็นของการประเมินดังตอไปนี้ คือ

ประเด็นการประเมินและระดับคุณภาพ
ความถูกตอง
ของเนื้อหา

การลําดับ
เนื้อหา

การใช
ภาษา

ความคิด
สรางสรรค

รวม
คะแนน

ช่ือกลุม เลขที่

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 12
1 10
2 10
3 10
4 10
5 10

ดอกบัว

6 10
7 11
8 11
9 11
10 11
11 11

ดอกปาริฉัตร

12 11
13 12
14 12
15 12
16 12
17 12

ดอกพุทธรักษา

18 12

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ประเด็นการประเมินและระดับคุณภาพ
ความถูกตอง
ของเนื้อหา

การลําดับ
เนื้อหา

การใช
ภาษา

ความคิด
สรางสรรค

รวม
คะแนน

ช่ือกลุม เลขที่

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 12
19 11
20 11
21 11
22 11
23 11

ดอกฝาย

24 11
25 12
26 12
27 12
28 12
29 12

ตนราชายตนะ

30 12

ขอสังเกต / วิจารณ / เสนอแนะ

                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             

ลงชื่อ                                                     
        (                                                   )

ผูประเมิน
               /                       /               

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เกณฑการใหคะแนนและการกําหนดระดับคุณภาพของคะแนน
คําชี้แจง เกณฑการใหคะแนนและการกําหนดระดับคุณภาพของคะแนนที่ปรากฏตามรายการ

ตอไปนี้นั้นครูผูสอนไดใชสําหรับการวัดและประเมินผลความสามารถในการสราง
ช้ินงานของนักเรียนทุกแบบประเมินผลชิ้นงานจํานวน 4 แบบดวยกัน คือ แบบ
ประเมินผลแผนพับ แบบประเมินผลแผนภาพความคิด แบบประเมินผลรายงาน และ
แบบประเมินผลปายนิเทศ
เกณฑการใหคะแนนแบบประเมินผลชิ้นงาน มีดังตอไปนี้ คือ
1. ความถูกตองของเนื้อหา

3 หมายถึง มีเนื้อหาสาระที่ถูกตองชัดเจน และมีประเด็นครบถวน
2 หมายถึง มีเนื้อหาสาระที่ถูกตองชัดเจน แตมีประเด็นไมครบถวน
1 หมายถึง มีเนื้อหาสาระที่ถูกตองแตไมชัดเจนและมีประเด็นไมครบถวน

2. การลําดับเนื้อหา
3 หมายถึง มีการเรียงลําดับเนื้อหาไดอยางตอเนื่อง มีความสอดคลองและ

เปนระบบ
2 หมายถึง มีการเรียงลําดับเนื้อหาไดอยางตอเนื่อง แตบางชวงไมสอดคลอง

และไมเปนระบบ
1 หมายถึง มีการเรียงลําดับเนื้อหาไดอยางไมตอเนื่อง และเมื่ออานแลว

ไมเกิดความรูสึกเขาใจในสาระที่ไดอาน
3. การใชภาษา

3 หมายถึง มีการใชภาษาไทยที่ถูกตอง สามารถสื่อความไดอยางชัดเจน
ทําใหผูอานมองเห็นภาพ และเกิดความรูสึกที่คลอยตาม

2 หมายถึง มีการใชภาษาไทยที่ถูกตองเพียงในบางชวงเทานั้น จึงทําใหผูอาน
มองไมเห็นภาพ และไมเกิดความรูสึกที่คลอยตาม

1 หมายถึง มีการใชภาษาไทยที่ไมถูกตอง ไมสามารถสื่อความใหเกิดความ
รูสึกที่เขาใจไดอยางชัดเจน จึงทําใหผูอานมองไมเห็นภาพและ
ไมเกิดความรูสึกที่คลอยตาม

4. ความคิดสรางสรรค
3 หมายถึง มีความสามารถนําเสนอผลงานที่มีรูปแบบ สี และแนวคิดที่มี

ความแปลกใหม มองดูแลวมีความสวยงามและมีประโยชนตอ
การนําไปใชสําหรับตนเองและผูอ่ืนได
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2 หมายถึง มีความสามารถนําเสนอผลงานที่มีรูปแบบ สี และแนวคิดที่มี
ความแปลกใหม มองดูแลวมีความสวยงาม เรียบรอย แตไมมี
ประโยชนตอการนําไปใชสําหรับตนเองและผูอ่ืน

1 หมายถึง ผลงานที่นํามาเสนอนั้นมีรูปแบบ สี และแนวคิดที่ลอกเลียนแบบ
มาจากผูอ่ืน ไมไดเกิดขึ้นมาจากความรูและความสามารถของ
ตนเอง

การกําหนดระดับคุณภาพจากคะแนน มีดังตอไปนี้ คือ
10 - 12 คะแนน หมายถึง มีเนื้อหาสาระที่มีความถูกตองชัดเจนและมีประเด็นครบถวน

สามารถเรียงลําดับเนื้อหาไดอยางตอเนื่อง มีความสอดคลองและเปนระบบ มีการใชภาษาไทยได
อยางถูกตองจึงทําใหสามารถสื่อความไดอยางชัดเจน ทําใหผูอานมองเห็นภาพและเกิดความรูสึกที่
คลอยตามได ตลอดจนสามารถนําเสนอผลงานที่มีรูปแบบ สี และแนวคิดที่มีความแปลกใหม มองดู
แลวมีความสวยงาม เรียบรอย รวมไปถึงมีประโยชนตอการนําไปใชสําหรับตนเองและผูอ่ืนได ดัง
นั้นสิ่งที่กลาวมาทั้งหมดเหลานี้จึงจัดอยูในระดับดีมาก

8 - 9 คะแนน หมายถึง มีเนื้อหาสาระที่ถูกตองชัดเจนแตมีประเด็นไมครบถวน มีการ
เรียงลําดับเนื้อหาไดอยางตอเนื่อง แตบางชวงไมสอดคลองและไมเปนระบบ มีการใชภาษาไทยได
อยางถูกตอง สามารถสื่อความใหเขาใจไดเพียงในบางชวงเทานั้น จึงทําใหผูอานมองไมเห็นภาพ
และไมเกิดความรูสึกที่คลอยตาม ตลอดจนสามารถนําเสนอผลงานที่มีรูปแบบ สี และแนวคิดที่มี
ความแปลกใหม มองดูแลวมีความสวยงาม เรียบรอย แตไมมีประโยชนตอการนําไปใชทั้งตอตนเอง
และผูอ่ืนได ดังนั้น ส่ิงที่ไดกลาวมาทั้งหมดเหลานี้จึงจัดอยูในระดับดี

6 - 7 คะแนน หมายถึง มีเนื้อหาสาระที่ถูกตองแตไมชัดเจนและมีประเด็นไมครบถวน 
มีการเรียงลําดับเนื้อหาอยางไมตอเนื่อง เมื่ออานแลวไมเกิดความรูสึกเขาใจในสาระที่อาน มีการใช
ภาษาไทยไดอยางไมถูกตองจนทําใหไมสามารถสื่อความใหเกิดความรูสึกที่ เขาใจได เมื่อ
ผูอานอานแลวมองไมเห็นภาพ และไมเกิดความรูสึกที่คลอยตาม ตลอดจนผลงานที่ไดนํามาเสนอ
นั้น มีรูปแบบ สี และแนวคิดที่ลอกเลียนแบบอยางมาจากผูอ่ืน ไมไดเกิดขึ้นมาจากความรูและความ
สามารถของตนเอง ดังนั้น ส่ิงที่ไดกลาวมาทั้งหมดเหลานี้จึงจัดอยูในระดับพอใช

ต่ํากวา 6 คะแนน หมายถึง ตองปรับปรุงความสามารถในการสรางชิ้นงานทางการเรียน
ดวยบทเรียนสําเร็จรูป
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แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียน และหลังเรียน (Pretest – Posttest Form)
พรอมดวยแนวเฉลยคําตอบ และแบบทดสอบยอยของหนวยการเรียนรู จํานวน 4 หนวย

พรอมดวยแนวเฉลยคําตอบวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รหัสวิชา 42102 สาระพระพุทธศาสนา

เร่ือง พระไตรปฎก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ชวงชั้นท่ี 4 (ม.4 – ม.6)

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



288

แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียน และหลังเรียน (Pretest – Posttest Form)
เร่ือง พระไตรปฎก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5

คําชี้แจง 1. แบบทดสอบฉบับนี้เปนแบบปรนัย มีจํานวนทั้งหมด 30 ขอ แบงออกเปน 3 ตอน
นักเรียนตองทําทุกขอ คือ
ตอนที่ 1 เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  จํานวน 22 ขอ
ตอนที่ 2 เปนแบบปรนัยชนิดกาเครื่องหมายถูกหรือผิด จํานวน 4 ขอ
ตอนที่ 3 เปนแบบปรนัยชนิดจบัคู จํานวน 4 ขอ

2. หามขีดเขียนหรือทําเครื่องหมายใดๆ ในแบบทดสอบ
3. แบบทดสอบฉบับนี้ไดกําหนดเวลาใหนักเรียนไดปฏิบัติ 30 นาที และมีคะแนน

เต็ม 30 คะแนน
ตอนที่ 1 แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก นักเรียนตองเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียง

คําตอบเดียว โดยใหทําเครื่องหมายกากบาท (X) ในชองอักษร ก  ข  ค  หรือ  ง  ลงใน
กระดาษคําตอบใหตรงกับอักษรหนาคําตอบที่ถูกตองในแบบทดสอบ

จุดประสงคการเรียนรูขอที่ 1: บอกความสําคัญของพระไตรปฎกได
ขอ 1 พระไตรปฎกมีประโยชนอยางยิ่งตอบุคคลใด

ก. พระภิกษุสงฆ
ข. พุทธศาสนิกชน
ค. อุบาสก  อุบาสิกา
ง. ผูที่ตั้งใจศึกษา

ขอ 2 วิธีการในขอใดทําใหเขาใจพระพุทธศาสนาไดอยางถองแทลึกซ้ึงมากที่สุด
ก. อานหนังสือพุทธประวัติ
ข. ศึกษาพระไตรปฎก
ค. บวชเรียนใหครบพรรษา
ง. ไปชมสังเวชนียสถาน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



289

จุดประสงคการเรียนรูขอที่ 2 : ใหความหมายของการสังคายนาพระไตรปฎกได
ขอ 3 การเรียกพระพุทธวจนะในสมัยพุทธกาลใชวาอยางไร

ก. พระไตรปฎก
ข. พระพุทธวจนะ
ค. พระธรรมวินัย
ง. พระคาถา

ขอ 4 ขอความตอไปนี้หมายถึงการสังคายนายกเวนขอใด
ก. การสวดพรอมกันของพระสงฆ
ข. การสวดพรอมกันของฆราวาส
ค. การรอยกรองพระธรรมวินัย
ง. การจัดระบบพระธรรมวินัย

จุดประสงคการเรียนรูขอที่ 3 : ระบุสาเหตุของการสังคายนาพระไตรปฎกขึ้นเปนคร้ังแรกของ
พระพุทธศาสนาได

ขอ 5 ถานักเรียนตองการคนควาที่มาของการสังคายนาในครั้งแรกของพระพุทธศาสนา
นักเรียนควรใหความสนใจชื่อในขอใดมากที่สุด
ก. พระสารีบุตร
ข. พระจุนทะ
ค. พระอานนท
ง. พระมหากัสสปะ

จุดประสงคการเรียนรูขอที่ 4 : บอกถึงวัตถุประสงคในการสังคายนาพระไตรปฎกได
ขอ 6 วัตถุประสงคที่สําคัญในการสังคายนาพระไตรปฎก คือ ขอใด

ก. เพื่อใหหลักธรรมคําสอนมีความเจริญรุงเรืองสืบไป
ข. ปองกันการกลาวถึงพระพุทธศาสนาที่ไมถูกตอง
ค. เพื่อรวบรวมหลักธรรมคําสอน
ง. เพื่อสะดวกในการศึกษาคนควา

จุดประสงคการเรียนรูขอที่ 5 : เขียนประวัติความเปนมาของการสังคายนาพระไตรปฎกได
ขอ 7 บุคคลใดไมมีสวนเกี่ยวของกับการสังคายนาพระไตรปฎกในครั้งแรก

ก. พระอุบาลี
ข. พระอานนท
ค. พระมหากัสสปะ
ง. พระเจาอโศกมหาราช
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จุดประสงคการเรียนรูขอที่ 6 : บอกเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีการทําสังคายนาพระไตรปฎก
ในครั้งแรกของพระพุทธศาสนาได

ขอ 8 การสังคายนาพระไตรปฎกครั้งแรกไดจัดทําขึ้น ณ ที่ใด
ก. อินเดีย
ข. ทิเบต
ค. ไทย
ง. ศรีลังกา

ขอ 9 จงพิจารณาพฤติกรรมของบุคคลตอไปนี้วาผูใดมีการเรียนแบบมุขปาฐะ
ก. บัวบุษยซอมวิ่งกอนการแขงขันทุกครั้ง
ข. บุณฑริกรีดผาวันเวนวันเพื่อประหยัดคากระแสไฟฟา
ค. ไกรพออกเรือไปจับปลาโดยไมไดตรวจดูการพยากรณอากาศ
ง. สโรชไดทองบทสวดมนตใหพระอาจารยฟงกอนบวชเปนพระภิกษุสงฆ

ขอ 10   หากตองการเยี่ยมชมสถานที่สังคายนาพระไตรปฎกครั้งแรกควรเดินทางไป ณ ที่ใด
ก. รักขิตวัน  โกสัมพี
ข. ถํ้าสัตตบรรณ  แควนมคธ
ค. ถํ้าสุกรขาตา  แควนราชคฤห
ง. ถํ้าสุวรรณคูหา  สักกชนบท

จุดประสงคการเรียนรูขอที่ 7 : แสดงแผนภูมิวิธีการทําสังคายนาพระไตรปฎกในครั้งแรกของ
พระพุทธศาสนาได

ขอ 11  ภารกิจที่สําคัญอันดับแรกของพระมหากัสสปะในการถูกมอบหมายใหเปนประธานใน
การสังคายนาครั้งแรกของพระพุทธศาสนา คือ
ก. คัดเลือกพระมหาเถระจํานวน 500 รูป
ข. แตงตั้งพระอุบาลีเปนผูซักถาม
ค. แตงตั้งพระอานนทเปนผูวิสัชนาพระวินัย
ง. แตงตั้งพระสารีบุตรเปนผูวิสัชนาพระธรรม
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จุดประสงคการเรียนรูขอที่ 8 : สรุปความเกี่ยวกับผลของการทําสังคายนาพระไตรปฎกใน
คร้ังแรกของพระพุทธศาสนาได

ขอ 12 เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุของการสังคายนาครั้งแรกแลว เราสามารถนําไปใชเปนบทเรียน
ในเรื่องใดตอไปนี้
ก. ควรจดบันทึกและรวบรวมผลงานใหเปนระเบียบ
ข. ควรตรวจสอบและพัฒนางานของตนอยูเสมอ
ค. คําพูดยอมเปนอมตะกวางานเขียนเสมอ
ง. ในหมูคนดีมักมีคนพาลแอบแฝงอยูเสมอ

ขอ 13  ช่ือของพระอรหันตสาวกในขอใดตอไปนี้ที่มีความสําคัญตอการจัดทําสังคายนาในครั้ง
แรกอยางชัดเจนมากที่สุด
ก. พระสุภัททะ
ข. พระอานนท
ค. พระอุบาลี
ง. พระมหากัสสปะ

จุดประสงคการเรียนรูขอที่ 9 : อธิบายเกี่ยวกับการทําสังคายนาพระไตรปฎกในชมพูทวีปและ
ในประเทศไทยได

ขอ 14  บุคคลในขอใดที่ ไมเก่ียวของ กับการทําสังคายนาในชมพูทวีป
ก. พระอุบาลี
ข. พระอานนท
ค. พระสารีบุตร
ง. พระมหากัสสปะ

จุดประสงคการเรียนรูขอที่ 10 : แยกแยะสาเหตุของการทําสังคายนาพระไตรปฎกครั้งที่ 1 – 5
ในชมพูทวีปได

ขอ 15 “พระสงฆตางเห็นวาพระพุทธวจนะที่ถายทอดกันโดยระบบทองจํานั้น ตอไปภายหนา
อาจจะขาดตกบกพรองเพราะผูที่สามารถจดจําเหลือนอยลงทุกวัน”  ความคิดเห็น
ดังกลาวเกี่ยวของโดยตรงกับเรื่องใด
ก. การสถาปนาพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ
ข. การจัดพระธรรมทูตไปรวบรวมพระพุทธวจนะในที่ตางๆ
ค. การรวบรวมพระพุทธวจนะทั้งหมดใหเปนหมวดหมูแลวจัดทําขึ้นเปนพระไตรปฎก
ง. การจารึกพระพุทธวจนะเปนลายลักษณอักษรดวยภาษาบาลี
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ขอ 16  สาเหตุของการสังคายนาครั้งที่ 3 เกี่ยวของกับเรื่องใดมากที่สุด
ก. พวกนอกศาสนาปลอมเขามาบวชในพระพุทธศาสนามากขึ้น
ข. พระสงฆกลาวใหรายพระพุทธศาสนามากขึ้น
ค. พระสงฆตั้งนิกายใหมโดยอางวาเปนพระพุทธศาสนาที่แทจริง
ง. พระสงฆกําหนดพระวินัยข้ึนมาใหมทําใหเสื่อมเสียตอพระศาสนา

ขอ 17  การสังคายนาครั้งที่ 4 สงผลสําคัญที่สุดในขอใด
ก. การกําหนดบทลงโทษผูทําลายพระศาสนา
ข. การสถาปนาพระพุทธศาสนานิกายตางๆ
ค. การขับไลพวกนอกศาสนา
ง. การวางรากฐานพระพุทธศาสนาในลังกา

ขอ 18  เมือ่พจิารณาประวตัขิองการสงัคายนาแตละครัง้แลวจะเหน็วาปจจยัสําคญัประการหนึง่ซึง่
ทาํใหการสงัคายนาพระไตรปฎกแตละครัง้สาํเรจ็ลุลวงไปไดนัน้ตรงกบัขอใด
ก. สถานที่สังคายนาเหมาะสม
ข. สถาบันกษัตริยใหการอุปถัมภอยางดี
ค. ชาวอินเดียสวนใหญใหการสนับสนุนทุกครั้ง
ง. พระพุทธเจาทรงเปนผูอุปถัมภดวยพระองคเอง

จุดประสงคการเรียนรูขอที่ 11 : บอกเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีการเผยแผพระไตรปฎกในยุคหลัง
ของพระพุทธกาลจนถึงพุทธศักราช 450 ได

ขอ 19 ขอใด ไมใช จุดมุงหมายของการเผยแผพระไตรปฎก
ก. ชวยจรรโลงพระพุทธศาสนา
ข. ชวยสัตวโลกใหพนทุกข
ค. สรางแสนยานุภาพของประเทศไทย
ง. สรางสันติสุขในสังคมโลก

จุดประสงคการเรียนรูขอที่ 12 : เขียนแผนภูมิวิธีการเผยแผพระไตรปฎกได
ขอ 20 การเผยแผพระไตรปฎกดวยระบบคอมพิวเตอรหมายความวาอยางไร

ก. คือการพิมพโปรแกรมที่เก็บเนื้อหาเกี่ยวกับพระไตรปฎกพรอมกับวิธีการคนหาดวย
ระบบคอมพิวเตอร

ข. คือการถายเอกสารดวยระบบคอมพิวเตอร
ค. คือการสงขาวดวยระบบคอมพิวเตอร
ง. คือการเขียนภาพดวยระบบคอมพิวเตอร
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จุดประสงคการเรียนรูขอที่ 13 : จําแนกถึงสาเหตุและแยกแยะถึงเสนทางของการเผยแผ
พระไตรปฎกในชมพูทวีปและดินแดนสุวรรณภูมิ

ขอ 21  หลังจากการสังคายนาครั้งที่ 3 แลวพระเจาอโศกมหาราชมีความเห็นวาในอนาคต
พระพุทธศาสนาอาจไมมั่นคงอยูในอินเดีย จึงเปนเหตุใหมีการสั่งสมณทูตไปทําการ
เผยแผพระพุทธศาสนาในชมพูทวีปและดินแดนสุวรรณภูมิ การกระทําเชนนี้แสดง
ใหเห็นวาพระเจาอโศกมหาราชมีส่ิงใดที่เดนชัดมากที่สุด
ก. มโนทัศน
ข. โลกทัศน
ค. วิสัยทัศน
ง. กระบวนทัศน

ขอ 22 การสงสมณทูต 9 คณะ ไปทําการเผยแผพระไตรปฎกการเดินทางมาของคณะใดที่สงผล
ทําใหรากฐานของพระพุทธศาสนาไดถูกวางอยางมั่นคงแข็งแรงในประเทศไทยตั้งแต
คร้ังนั้นจนถึงปจจุบันนี้
ก. คณะที่มีพระมหาเทวเถระเปนหัวหนา
ข. คณะที่มีพระมหินทเถระเปนหัวหนา
ค. คณะที่มีพระมหารักขิตเถระเปนหัวหนา
ง. คณะที่มีพระโสณเถระและพระอุตตระเถระเปนหัวหนา

ตอนที่ 2 แบบปรนัยชนิดกาเครื่องหมายถูกหรือผิดจํานวน 4 ขอ โดยใหนักเรียน
กาเครื่องหมาย   หนา (.......) ขอที่เห็นวาถูก หรือกาเครื่องหมาย X
หนา  (.......)  ขอที่เห็นวาผิด

จุดประสงคการเรียนรูขอที่ 14 : อธิบายถึงวิธีการเผยแผพระไตรปฎกในประเทศไทยได
(             )  ขอ  23  คานิยมที่กลาววาการจารคัมภีรพระไตรปฎกอักษรตัวหนึ่งไดบุญเทากับ

สรางพระพุทธรูปหนึ่งองคนั้น สามารถทําใหประชาชนชวยกันเผยแผ
พระไตรปฎกกันมากยิ่งขึ้น

จุดประสงคการเรียนรูขอที่ 15 : สรุปความถึงประโยชนของการเผยแผพระไตรปฎก
(             )  ขอ 24 ประโยชนที่สําคัญที่สุดของการเผยแผพระไตรปฎก คือ ทําใหผูเผยแผเกิด

ความรูความเขาใจในพระธรรมวินัยอยางถูกตอง
(             )  ขอ 25 การทําใหรากฐานของพระพุทธศาสนาไดถูกวางอยางมั่นคงและแผขยาย

อยางกวางขวางไมใช ประโยชนที่เกิดขึ้นจากการเผยแผพระไตรปฎก
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จุดประสงคการเรียนรูขอที่ 16 : จําแนกประเภทของคนครองเรือนที่รายและดี 10 ประการได
(             )  ขอ 26 เรือ่งนารูจากพระไตรปฎก หมายถงึ ธรรมทีค่วรศกึษาจากพระไตรปฎก
ตอนที่ 3 แบบปรนัยชนิดจับคู จํานวน 4 ขอ โดยใหนักเรียนนําตัวอักษรหนาขอดานขวามือ

ไปเติมหนาขอ..........ดานซายมือที่สัมพันธกัน
จุดประสงคการเรียนรูขอที่ 17 : เปรียบเทียบสวนดีสวนเสียของการหาทรัพย

โดยทางไมชอบธรรมได
(         )  ขอ  27 สวนเสียของการหาทรัพยโดย

ทางทุจริต
ก. ไดทรัพยมาแลวเล้ียงตนใหสุขสบาย

เผ่ือแผผูอ่ืนและใชทําความดี
ข. ไมเล้ียงตนเองใหสุขสบาย

ไมเผ่ือแผผูอ่ืนและไมใชทําความดี
จุดประสงคการเรียนรูขอที่ 18 : แยกแยะขอควรยกยองและขอควรตําหนิของการแสวงหา

ทรัพยโดยทางชอบธรรมได
(         )  ขอ  28 ขอที่ควรตําหนิของการ

แสวงหาทรัพยโดยสุจริต
ค. เล้ียงตนเองใหสุขสบายเผื่อแผแกผูอ่ืนและ

ใชทําความดี
ง. ประการที่ 3 ของกลุมที่ 1
จ. ประการที่ 10 ของกลุมพิเศษ

จุดประสงคการเรียนรูขอที่ 19 : เห็นความแตกตางและจัดระเบียบใหมเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
ตนเองในการปฏิบัติตามแบบอยางของคนครองเรือนที่ดี
ประเภทกลุมพิเศษได

(         )  ขอ 29 ไดเงินจากการขายยาเสพติดมา
เปนจํานวนมากและใหเพื่อน
ยืมเมื่อเพื่อนเดือดรอนเร่ืองเงิน

(         )  ขอ  30 เมื่อวานนี้มีเพื่อนมาชวนใหหา
เงินใชดวยการขายยาเสพติดใน
โรงเรียน.......

ฉ. บุคคลที่มีการแสวงหาทรัพยโดยทาง
สุจริตแลวนําทรัพยมาใชใหเกิดประโยชน
ตอตนเองและตอสังคมไมใชทรัพยทาง
อบายมุข ไมใชทรัพยอยางสุรุยสุราย
มีน้ําใจชอบชวยเหลือผูอ่ืน และใชทรัพย
อยางมีสติ

ช. ไดทรัพยมาแลวแตยังติดมัวเมาหมกมุน
และใชทรัพยอยางไมมีสติดวย

ซ. ปฏิเสธและแนะนําเพื่อนใหปฏิบัติตนให
ถูกตองตามหนาที่ของนักเรียนในการ
แขงขันคร้ังตอไปไดอีกดวย

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



295

แนวเฉลยคําตอบแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียน และหลังเรียน
(Pretest – Posttest Form)

เร่ือง พระไตรปฎก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5

ตอนที่ 1

1. ง 2. ค 3. ข 4. ข 5. ก 6. ง 7. ง 8. ก 9. ง 10. ข
11. ก 12. ก 13. ง 14. ค 15. ค 16. ก 17. ง 18. ข 19. ค 20. ก
21. ค 22. ง

ตอนที่ 2

23. 24. 25. X 26.

ตอนที่ 3

27. ข 28. ช 29. ง 30. ซ

มีผลคะแนนเปนอยางไร
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แบบทดสอบยอยหนวยการเรียนรูท่ี 1
เร่ือง  ความเปนมาของการสังคายนาพระไตรปฎก

คําชี้แจง จงทําเครื่องหมาย    หนาขอความที่กลาวไดถูกตอง  และทําเครื่องหมาย   หนา
ขอความที่กลาวไมถูกตอง

                   1. เพราะพระสงฆรูปหนึ่งในพระพุทธศาสนากลาวจาบจวงพระวินัยจึงทําให
เกิดการสังคายนาพระไตรปฎกขึ้นเปนครั้งแรก

                   2. ผูที่ควรศึกษาพระไตรปฎกใหเขาใจคือพระสงฆเทานั้น
                   3. ผูที่สนใจในหลักธรรมคําส่ังสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา

สามารถศึกษาไดในพระไตรปฎก
                   4. พระไตรปฎกถือเปนศาสดาแทนองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
                   5. ความหมายของพระไตรปฎกที่ถูกตอง คือ บันทึกหลักคําสอนของ

พระพุทธเจา
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แบบทดสอบยอยหนวยการเรียนรูท่ี 2
เร่ือง  การทําสังคายนาพระไตรปฎก

คําชี้แจง จงนําอักษรหนาขอความทางดานขวามือมาใสหนาขอความทางดานซายมือ
ใหสัมพันธกัน

                   1. การสังคายนาพระไตรปฎก ก. ปองกันความเสื่อมของพระพุทธศาสนา
                   2. พระภิกษุที่กลาวจวงจาบ

พระวินัยจนเปนเหตุทําใหเกิด
การสังคายนาขึ้นเปนคร้ังแรก

ข. พระอานนท

                   3. สาเหตุของการสังคายนา
พระไตรปฎกในทุกครั้ง

ค. สุภัททะ

                   4. การสังคายนาพระไตรปฎก
คร้ังที่ 5

ง. การทองจําสืบตอกันมา

                   5. ผูตอบคําถามเกี่ยวกับ
พระธรรมในการทําสังคายนา
พระไตรปฎกครั้งแรก

จ. การรอยกรองพระธรรมวินัยสอบทาน
และจัดใหเปนหมวดหมู

ฉ. ประเทศศรีลังกา

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



298

แบบทดสอบยอยหนวยการเรียนรูท่ี 3
เร่ือง  การเผยแผพระไตรปฎก

คําชี้แจง จงโยงขอความที่มีเนื้อหาสาระสอดคลองสัมพันธกัน

1. มุขปาฐะ ก. การเผยแผพระไตรปฎกที่ดินแดน
สุวรรณภูมิ

2. พ.ศ. 450 ข. การจารึกพระไตรปฎกลงในคัมภีร
ใบลานเปนครั้งแรกที่ประเทศศรีลังกา

3. พระเจาอโศกมหาราช ค. ขอความที่ทองจํากันมาดวยปากเปลา
ไมไดเขียนไว

4. พระราชปุจฉา ง. การนําหลักธรรมในพระไตรปฎกไป
ปฏิบัติใหถูกตอง

5. วิธีการเผยแผพระไตรปฎก จ. คือธรรมเนียมที่พระมหากษัตริยนิมนต
พระเถระผูใหญมาแปลพระไตรปฎก
แลวอธิบายใหพระองคฟงเปนการเผยแผ
พระไตรปฎกในประเทศไทย
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แบบทดสอบยอยหนวยการเรียนรูท่ี 4
เร่ือง  เร่ืองนารูจากพระไตรปฎก คือ คนครองเรือนท่ีรายและดี 10 ประการ

คําชี้แจง จงพิจารณาขอความในแตละขอวาตรงกับคําที่กําหนดไวในตารางในชองใด
แลวนําคําในชองนั้นไปใสในชองวางที่กําหนดใหไวในวงเล็บทายขอ

1. หาทรัพยโดยทางชอบธรรม ใชทรัพยอยางมีสติสัมปชัญญะ  (                                    )

2. หาทรัพยโดยทางชอบธรรมบาง  ไมชอบธรรมบาง (                                    )

3. หาทรัพยโดยทางชอบธรรม (                                    )

4. หาทรัพยโดยทางไมชอบธรรม (                                    )

5. คนครองเรือนที่รายและดี 10 ประการ (                                    )

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 กลุมพิเศษ เรื่องนารูจากพระไตรปฎก

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แนวเฉลยคําตอบของแบบทดสอบยอยประจําหนวยการเรียนรู
จํานวน  4  หนวย

หนวยการเรียนรูท่ี 1

1. 2. 3.
4. 5.

หนวยการเรียนรูท่ี 2

1. จ 2. ค 3. ก
4. ฉ 5. ข

หนวยการเรียนรูท่ี 3

1. ค 2. ข 3. ก
4. จ 5. ง

หนวยการเรียนรูท่ี 4

1. กลุมพิเศษ
2. กลุมที่ 2
3. กลุมที่ 3
4. กลุมที่ 1
5. เร่ืองนารูจากพระไตรปฎก

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ภาคผนวก ง
บทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง พระไตรปฎก
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5

ฉบับสมบูรณ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทเรียนสําเร็จรูป

เร่ือง
พระไตรปฎก

โดย
นางนุตประวีณ   ประไพพิศ

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
ชวงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6)

โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คํานํา

บทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง พระไตรปฎกนี้เปนสื่อการเรียนการสอนที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นเพื่อใช
เปนนวัตกรรมในการศึกษาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส 42102 สําหรับ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ชวงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6) โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา อําเภอกําแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม วัตถุประสงคในการจัดทํา คือ เพื่อใชประกอบในการจัดการเรียนรูตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2546 ที่มุงเนนใหครู
ผูสอนปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมในการทํางานของตน โดยปรับจากการเปนผูถายทอดมาเปนผูอํานวย
ความสะดวกในการเรียนรู โดยเสนอแนะวิธีการเรียนรูใหผูเรียนไดคนพบความรูจากการปฏิบัติดวย
ตนเองจากแหลงเรียนรูตางๆ อีกทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรูจะตองตอบสนองความแตกตาง
ระหวางบุคคลอีกดวย บทเรียนสําเร็จรูปเปนรูปแบบของการเรียนการสอนที่มีคุณสมบัติดังที่ได
กลาวมานี้ทุกประการ ดังนั้นจึงถือไดวาส่ือการเรียนประเภทนี้มีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอการจัด
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ผูวิจัยคาดหวังเปนอยางมากวาบทเรียนสําเร็จรูปชุดนี้คงจะมีประโยชนตอผูเรียน ผูสอน 
ตลอดจนสามารถสงผลทําใหผลการเรียนรูทางการเรียนของผูเรียนไดรับการพัฒนาใหดีขึ้นไปกวา
เดิมอยางมากอีกดวยเชนกัน

นุตประวีณ   ประไพพิศ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง พระไตรปฎก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ชวงชั้นที่ 4 (ม.4 
– ม.6)  มีวัตถุประสงคในการใชดังนี้ คือ

วัตถุประสงค

1. 
เพื่อชวยใหผูเรียนไดเกิดการ
เรียนรูดวยตนเองและมีทักษะ
กระบวนการตางๆ ในการ

เรียนเกิดขึ้นกับตน

2. 
เพื่อเปนคูมือสําหรับผูสอน
ในการจัดกระบวนการ
เรียนรูและเพื่อพัฒนา

ผลการเรียนรูที่คาดหวังของ
ผูเรียนใหสูงขึ้น

3. 
เพื่อใหผูเรียนมีความรู
ความเขาใจ เร่ือง

พระไตรปฎกไดอยางถูกตอง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สวนประกอบของบทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง พระไตรปฎก
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5

คูมือครู

 สาระการเรียนรู
 แผนภูมิข้ันตอนการใชบทเรียน
 คําแนะนําและคําช้ีแจง

คูมือนักเรียน

 คํานํา
 คําแนะนํา
 หนวยการเรียนรูท่ี 1
 หนวยการเรียนรูท่ี 2
 หนวยการเรียนรูท่ี 3
 หนวยการเรียนรูท่ี 4

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทเรียนสําเร็จรูป

เร่ือง
พระไตรปฎก

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
ชวงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6)

คูมือครู

โดย
นางนุตประวีณ   ประไพพิศ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สาระการเรียนรู เรื่อง พระไตรปฎก
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  ชวงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6)

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



308

คําชี้แจง

สาระการเรียนรู

ผูวิจัยขอนําเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับสาระการเรียนรู เร่ือง
พระไตรปฎก สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5  ชวงชั้นที่ 4

(ม.4 – ม.6) โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ คือ

หนวยการเรียนรู
เร่ือง

ความเปนมาของการ
สังคายนาพระไตรปฎก

หนวยการเรียนรู
เร่ือง

การทําสังคายนา
พระไตรปฎก

หนวยการเรียนรู
เร่ือง

การเผยแผพระไตรปฎก

หนวยการเรียนรู
เร่ือง

เร่ืองนารูจาก
พระไตรปฎก

พระไตรปฎก

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การสังคายนาพระไตรปฎก

ความหมาย
หมายถึง    การรอยกรองพระธรรมวินัย
โดยการประชุมสงฆจัดระเบียบหมวดหมู
คําสอนของพระพุทธเจา แลวรับทราบ

และตกลงกันในที่ประชุมนั้นวา
เปนอยางนั้นเปนอยางนี้
แลวทองจําสืบๆ กันมา

วัตถุประสงค
1.  เพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนา

2.  เพื่อประโยชนสุขของพุทธศาสนิกชน

ประวัติความเปนมา

เร่ิมตนขึ้นเมื่อภายหลังพุทธปรินิพพาน
ไดเพียงสามเดือนโดยมีพระมหากัสสปะ

เปนผูนําในการทําครั้งแรกที่
ประเทศอินเดีย

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วิธีการทํา
สังคายนา

พระไตรปฎก
คร้ังท่ี 1

พระมหากัสสปะ
เปนผูซักถาม

พระอุบาลี
เปนผูวิสัชนา

*  พระวินัย

*  พระธรรม

พระสงฆ
จึงสวดขึ้น
พรอมกัน

ผลของ
การทําสังคายนา
พระไตรปฎก

คร้ังท่ี 1

พระไตร
ปฎก

พระวินัยปฎก

พระสุตตันตปฎก

พระอภิธรรมปฎก

การสังคายนา
ไดเกิดขึ้นอีกหลายครั้ง
ตามสถานที่ตางๆ แตคร้ัง

ท่ีสําคัญคือ

คร้ังที่ 3 :
ไดแบงสาย
เปน 9 คณะ
คณะที่ 8

ไดมาที่สุวรรณภูมิ

คร้ังที่ 5 :
ไดมีการจาร
พระไตรปฎก
ลงในใบลาน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การเผยแผพระไตรปฎก

การใหความเคารพบูชาพระไตรปฎก
ในฐานะเปนคัมภีรที่สําคัญของ
พระพุทธศาสนาอยางถูกวิธี คือ

การศึกษาพระไตรปฎกอยางจริงจังแลวนําความรู
ในพระไตรปฎกไปเผยแผแกผูอ่ืน

และปฏิบัติตามคําส่ังสอนที่ปรากฏอยูใน
พระไตรปฎกดวยสติปญญา

อันจะเปนผลทําใหพระพุทธศาสนาเผยแผยั่งยืนตอไป
รวมทั้งผูปฏิบัติ

ก็จะไดรับผลของการปฏิบัติ
ตามสมควรแกการปฏิบัตินั้นดวย

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เร่ืองนารูจากพระไตรปฎก

คือ

คนครองเรือนที่รายและดี
10 ประการ

บุคคลนั้น แสวงหาทรัพยโดยทางทุจริต
ผิดกฎหมาย แลวใชทรัพยนั้นไป
ในทางที่ผิด

บุคคลนั้น แสวงหาทรัพยโดยทางทุจริต
ผิดกฎหมาย แตบุคคลนั้นสามารถนํา
ทรัพยอยางเปนประโยชนกับตนเอง

บุคคลนั้น ไดทรัพยมาอยางไมถูกตอง
โดยทางทุจริต แลวนําทรัพยนั้นมาใชจาย
อยางถูกตอง รูวิธีใชทรัพยเพื่อประโยชน
แกตนเองตลอดจนรูจัก
แบงปนใหแกผูอ่ืน เปนการทําประโยชน
ใหแกสังคมประเทศชาติ กลาวไดวา มี
น้ําใจตอสวนรวมนั่นเอง

กลุมที่ 1 : หาทรัพย
โดยทางไมชอบธรรม

ประการที่ 1

ประการที่ 2

ประการที่ 3

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กลุมที่ 2 : หาทรัพยโดยทางชอบธรรมบาง
   ไมชอบธรรมบาง

ประการที่ 4 ประการที่ 5

บุคคลนั้นไดทรัพยมา
โดยทางสุจริตหรือทุจริต
ก็ได แลวนําทรัพยนั้น
มาใชในทางไมถูกตอง

บุคคลนั้นไดทรัพยมา
โดยทางสุจริตหรือทุจริต
ก็ได แลวนําทรัพยนั้น

มาเลี้ยงตนเอง
ในทางที่ถูกตอง

ประการที่ 6

บุคคลนั้นแสวงหาทรัพยโดยทางสุจริตหรือทางทุจริตก็ไดแลว
นําทรัพยนั้นมาใชจายเพื่อบํารุงตนเองและครอบครัว

ในทางถูกตอง พรอมทั้งมีจิตใจโอบออมอารี ชวยเหลือผูอ่ืน
ตลอดจนใชทรัพยนั้นมาสรางคุณงามความดีของตน

ใหปรากฏในสังคม

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กลุมที่ 3

หาทรัพยโดยทางชอบธรรม

ประการที่ 7

บุคคลนั้นไดทรัพยมา
โดยทางสุจริต
แตนําทรัพย

มาใชจายอยางไมถูกตอง

ประการที่ 8

บุคคลนั้นไดทรัพยมาโดยทาง
สุจริตแลวนําทรัพยมาใชจาย
ในทางที่ถูกตองตามทํานอง
คลองธรรม แตเปนคนตระหนี่

ถ่ีเหนียว ไมมีน้ําใจชวยเหลือผูอ่ืน
และไมยอมใชทรัพย
เพื่อสรางความดี

ประการที่ 9

บุคคลนั้นไดทรัพยมาโดยทางสุจริต แลวนําทรัพยนั้น
มาใชจายอยางถูกตอง พรอมทั้งชอบชวยเหลือผูอ่ืน

ใหพนทุกขและใชทรัพยนั้นเพื่อสรางความดี แตยังใชทรัพย
อยางไมมีการวางแผนใหถูกตอง ใชจายทรัพยอยาง

สุรุยสุราย อยางฟุงเฟอ จนอาจตองตกเปนลูกหนี้ตอผูอ่ืน
ก็เปนได บุคคลประเภทนี้ไมมีสติปญญาที่จะทําตนเปน
เศรษฐีได เพราะใชทรัพยอยางไมมีสติสัมปชัญญะ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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หาทรัพยโดยทาง
ชอบธรรม ใชทรัพย
อยางมีสติสัมปชัญญะ

มีจิตใจเปนอิสระ ใชทรัพย
อยางคนที่เปนนายเหนือ

โภคทรัพย

ประการที่ 10

บุคคลนั้นแสวงหาทรัพยโดยทางสุจริต
ไดทรัพยมาแลวก็นํามาใชใหเกิดประโยชนตอ
ตนเองและตอสังคมสวนรวม ไมใชทรัพยไปใน
ทางอบายมุข ไมใชทรัพยอยางสุรุยสุราย เปนคน
เก็บหอมรอมริบ แตในขณะเดียวกันก็เปนคนที่มี
น้ําใจ ชอบชวยเหลือผูอ่ืนใหพนทุกข รูจักการ
วางแผนอยางถูกตองในการใชจายทรัพย เรียกวา
ใชทรัพยอยางมีสติสัมปชัญญะนั่นเอง

กลุมท่ี 4
(กลุมพิเศษ)   ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง
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พื้นฐาน พระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน, 2547.

อางอิง

คนหาความรู
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• แผนภูมิแสดงขั้นตอนการใชบทเรียนสําเร็จรูป
• คําแนะนําการใชบทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง พระไตรปฎก ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5

ชวงชั้นท่ี 4 (ม.4 – ม.6)  สําหรับครู
• คําชี้แจง เร่ือง เวลาในการเรียน
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สมุดกลาง
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• 

แผนภูมิที่ 24แสดงขั้นตอนการใชบทเรียนสําเร็จรูป

ดําเนินการใชบทเรียนสําเร็จรูป
1. ขั้นนํา

1.1 บอกวัตถุประสงค
1.2 แนะนําสิ่งที่นักเรียนตองปฏิบัติ
1.3 บอกสิ่งที่นักเรียนจะไดรับหลังจากการปฏิบัติกิจกรรม
1.4 ทบทวนความรูเดิมโดยการสนทนาซักถาม

2. ขั้นสอน
2.1 ผูสอนสอนตามแผนการจัดการเรียนรู
2.2 ผูเรียนศึกษาบทเรียนสําเร็จรูปและปฏิบัติกิจกรรมตามที่ไดระบุไว

3. ขั้นสรุป
แบงกลุมนําเสนอหนาช้ันเรียน อภิปรายรวมกันและสรุปเปนกฎเกณฑ

ปรับปรุงใหสมบูรณ

ศึกษารายละเอียดของบทเรียน
สําเร็จรูปในแตละหนวยใหเขาใจ

จัดเตรียมสื่อวัสดุอุปกรณที่ระบุไวใน
แผนการจัดการเรียนรู

ทดสอบกอนเรียน
(Pretest)

ประเมินผล
• ผลการเรียนรู
• ความสามารถในการสราง
ช้ินงาน

• ความคิดเห็น

บทเรียนสําเร็จรูปฉบับสมบูรณและเผยแพร

ไมใช

ใช

ทดสอบหลังเรียน (Posttest)
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1. อธิบายวิธีการใชบทเรียนสําเร็จรูปใหนักเรียนเกิดความเขาใจในเรื่อง
และลําดับขั้นตอนของการปฏิบัติที่ถูกตอง
2. อธิบายใหนักเรียนศึกษาจุดประสงคการเรียนรูของบทเรียนสําเร็จรูป
ตามลําดับขั้นตอนของบทเรียน
3. ใหนักเรียนศึกษาเนื้อหาดานทฤษฎีในบทเรียนสําเร็จรูปแตละหนวยจน
เกิดความเขาใจตามความสามารถของตน โดยใชเวลายืดหยุนตามความ
เหมาะสม
4. ใหนักเรียนทดสอบการวัดความสามารถจากการทําแบบฝกทักษะใน
แตละหนวยการเรียนตามความสามารถของตน โดยใชเวลายืดหยุนตาม
ความเหมาะสมเชนกัน
5. บทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง พระไตรปฎกนี้ นักเรียนสามารถใชเปนสื่อ
ประกอบในการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา
 ส 42102 สาระพระพุทธศาสนา ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ชวงชั้นที่ 4 (ม.4 –
ม.6)  และครูสามารถใชเปนเครื่องมือสําหรับสอนซอมเสริมนอกเวลาเรียน
กับนักเรียนเปนรายบุคคล (เสริมสําหรับนักเรียนที่เรียนดีและตองการ
คนควาหาความรูเพิ่มเติมจากบทเรียน ชวยนักเรียนที่เรียนรูชา หรือเรียนชา
กรณีหยุดเรียนหรือยายมาเขาเรียนใหมในระหวางปการศึกษา)

คําแนะนํา ในการใชบทเรียนสําเร็จรูป
เรื่อง  พระไตรปฎก ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5

สําหรับครู
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* ช่ัวโมงเรียนที่ 1  : ช้ีแจงและทดสอบการเรียนดวยแบบทดสอบทาง
การเรียนกอนเรียน (Pretest)

* ช่ัวโมงเรียนที่ 2 – 3  : สาระการเรียนรู เร่ือง ความเปนมาของการ
สังคายนาพระไตรปฎก

* ช่ัวโมงเรียนที่ 4 – 5 : สาระการเรียนรู เร่ือง การทําสังคายนา
พระไตรปฎก

* ช่ัวโมงเรียนที่ 6 – 7  : สาระการเรียนรู เร่ือง การเผยแผ
พระไตรปฎก

* ช่ัวโมงเรียนที่ 8 – 10 : สาระการเรียนรู เร่ือง เร่ืองนารูจากพระไตรปฎก
คือ คนครองเรือนที่รายและดี 10 ประการ

* ช่ัวโมงเรียนที่ 11 : สรุปและทดสอบการเรียนดวยแบบทดสอบทาง
การเรียนหลังเรียน (Posttest)

คําชี้แจง
เร่ืองเวลาในการเรียน
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⌫⌫ ⌫
  ⌫                                    
⌫

 ⌫

 ⌦⌫⌫  ⌫ 

 ⌦⌫⌫  

 
                    ⌦                                     

⌫ ⌫⌫⌦⌦
⌫

 ⌫

 ⌫⌫⌫⌫ ⌫
 ⌫⌫⌦⌫ ⌦

คําแนะนําในการใชบทเรียนสําเร็จรูปสําหรับนักเรียน
เร่ือง พระไตรปฎก  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5
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หนวยท่ี 2
การทําสังคายนา
พระไตรปฎก

หนวยท่ี 3
การเผยแผพระไตรปฎก

หนวยท่ี 4
คนครองเรือนท่ีรายและดี

10 ประการ

⌫  

⌫ ⌫  
 ⌫⌫   ⌫

หนวยท่ี  1
ความเปนมาของการ
สังคายนาพระไตรปฎก
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน
หนวยท่ี 1

ความเปนมาของการสังคายนา

  
  ⌦
⌫⌫ 

  
⌦
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1.    สาระสําคัญ
การสังคายนาพระไตรปฎกเปนจุด เริ่มตนของการจัดหมวดหมู คําสั่ งสอนใน

พระพุทธศาสนาและเปนที่มาของพระไตรปฎก  การสังคายนาไดทํากันมาตามลําดับโดยมี
วัตถุประสงคแตกตางกันไปตามยุคสมัย

2. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
มีความรู ความเขาใจ และสามารถวิเคราะหไดเกี่ยวกับความเปนมาของการสังคายนา

พระไตรปฎก

3. จุดประสงคการเรียนรู
3.1 บอกความสําคัญของพระไตรปฎกได
3.2 ใหความหมายของการสังคายนาพระไตรปฎกได
3.3 ระบุสาเหตุของการสังคายนาพระไตรปฎกขึ้นเปนครั้งแรกของพระพุทธศาสนาได
3.4 บอกถึงวัตถุประสงคในการสังคายนาพระไตรปฎกได
3.5 เขียนประวัติความเปนมาของการสังคายนาพระไตรปฎกได

4. สาระการเรียนรู
พระไตรปฎก
4.1 สาระสําคัญของพระไตรปฎก
4.2 ความหมายของการสังคายนาพระไตรปฎก
4.3 สาเหตุของการจัดทําสังคายนาพระไตรปฎกขึ้นมาเปนครั้งแรกของพระพุทธศาสนา
4.4 วัตถุประสงคของการสังคายนาพระไตรปฎก
4.5 ประวัติความเปนมาของการทําสังคายนาพระไตรปฎก

⌦
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5
ประวัติความเปนมาของการทํา

สังคายนาพระไตรปฎก

2
ความหมายของการสังคายนา

พระไตรปฎก

3
สาเหตุของการจัดทําสังคายนา
พระไตรปฎกขึ้นมาเปนครั้งแรก

ของพระพุทธศาสนา

4
วัตถุประสงคของการสังคายนา

พระไตรปฎก

1
สาระสําคัญของพระไตรปฎก

สาระการเรียนรู
เรื่อง

ความเปนมาของการสังคายนาพระไตรปฎก
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⌫ 




               ⌦       ⌫               ⌫                              
⌫ ⌦     
 ⌫⌫⌫  ⌫ ⌦⌦    ⌫
   ⌫⌫ 

⌦

คนหาความรู
เพิ่มเติม ไดที่ http://www.google.co.th (พระไตรปฎก)
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⌫
⌫⌦

 

สังคายนา แปลตามตัวอักษรวา “การสวดพรอมกัน” (มาจากรากศัพทคือ สํ =
พรอมกัน + คายนา = การสวด) หมายถึง การรอยกรองหรือการจัดระบบพระธรรม
วินัยคําสั่งสอนของพระพุทธเจาไวใหเปนหมวดหมู โดยวิธีการที่คณะสงฆมาประชุม
พรอมกันแลวสอบทานคําส่ังสอนของพระพุทธเจาวาในเรื่องนั้นทรงสั่งสอนไวอยาง
ไร เมื่อไดขอตกลงที่แนนอนชัดเจนเปนที่ยอมรับของทุกฝายแลวก็สวดพรอมกัน จาก
นั้นก็มอบหมายใหคณะสงฆแตละคณะชวยกันทรงจําพระธรรมวินัยตามที่ได
สังคายนากันไวแลวนี้สืบตอไป

 ⌫ 
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ำนกัหอ
สมุดกลาง
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1. สังคายนา แปลตามตัวอักษรวา ........................................................
2. สังคายนา หมายถึง  ..........................................................................
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1.  สังคายนา แปลตามตัวอักษรวา (การสวดพรอมกัน)
2.  สังคายนา หมายถึง  (การรอยกรองหรือการจัดระบบพระธรรมวินัย)

⌦⌫


⌫


  
⌦

⌫
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สาเหตุของการจัดทําสังคายนาขึ้นมาเปนครั้งแรกของ
พระพุทธศาสนา

เกิดขึ้นเมื่อมีการตีความพระธรรมวินัยหรือคําสั่งสอนของพระพุทธเจา
ขัดแยงกัน หรือมีการปฏิบัติผิดหลักพระธรรมวินัยเกิดขึ้น คณะสงฆใหญที่ยึด
มั่นในพระธรรมวินัยจะประชุมรวมกันแลวแกไขความเขาใจที่ผิดพลาดนั้น
หรือสะสางการปฏิบัติที่เกี่ยวกับพระธรรมวินัยนั้นใหถูกตอง แลวสวดรวมกัน

สาเหตุของการจัดทําสังคายนาครั้งแรก

                                                                                                                
                                                                                                           
                                                                                                           

⌦⌫
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ยํ   เว   เสวติ      ตาทิโส
(ยัง  เว   เสวะติ    ตาทิโส)

คบคนใด   ก็เปนเชนคนนั้นแล

สาเหตุของการจัดทําสังคายนาครั้งแรก

เกิดขึ้นเพื่อตองการแกไขคําสอนหรือการปฏิบัติที่ผิดจากพระธรรมวินัย
ใหถูกตองตรงตามที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไว

เสวะติ   =   บุคคลใดยอมคบ      ยัง   =   ซึ่งบุคคล
เว   =   ใดแล ตาทิโส   =   บุคคลนั้นยอมเปนเชนนั้น
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วัตถุประสงคของการสังคายนา

วัตถุประสงคของการสังคายนา
การสังคายนามีวัตถุประสงคที่สําคัญ คือ เพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนา

และเพื่อประโยชนสุขของพุทธศาสนิกชน

                                              วัตถุประสงคสําคัญของการสังคายนาพระไตรปฎก คือ

                                             1.                                                                                           
    2.                                                                                           

สัพเพสํ สงฆภูตานํ  สามคคี  วุฑฒิสาธิกา
(สัพเพสัง  สังฆะภูตานัง  สามัคคี  วุฑฒิสาธิกา)

ความพรอมเพรียงของปวงชนผูเปนหมู ยังความเจริญใหสําเร็จ

กรอบฝกหัด

สามัคคี   =   ความพรอมเพรียง      สังฆะภูตานัง   =   ของปวงชน
สัพเพสัง   =   ทั้งหมด วุฑฒิสาธิกา   =   ยังความเจริญใหสําเร็จ
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ประวัติความเปนมาของการทําสังคายนา

การทําสังคายนาพระธรรมวินัยเริ่มตนเมื่อภายหลังพุทธปรินิพพานไดเพียง
สามเดือนโดยพระมหากัสสปะเปนผูนําในการทําสังคายนาในประเทศอินเดีย

                                              วัตถุประสงคสําคัญของการสังคายนาพระไตรปฎก คือ

                                             1.  (เพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนา)
    2.  (เพื่อประโยชนสุขของพุทธศาสนิกชน)

กรอบเฉลย

ประวัติความเปนมาของการทําสังคายนา

⌦
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1. การทําสังคายนาพระธรรมวินัยเร่ิมตนขึ้นเมื่อใด
                                                                                                                                     

2. ใครเปนผูนําในการทําสังคายนาพระธรรมวินัยคร้ังแรก
                                                                                                                                     

⌦



 

⌦

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



341

1. การทําสังคายนาพระธรรมวินัยเร่ิมตนขึ้นเมื่อใด
(เม่ือภายหลังพุทธปรินิพพานไดเพียงสามเดือน)

2. ใครเปนผูนําในการทําสังคายนาพระธรรมวินัยคร้ังแรก
(พระมหากัสสปะ)
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 70 75 80 85 
 

แผนที่ชมพูทวีปสมัยพุทธกาล 
 
ที่มา : กระทรวงศึกษาธกิาร, กรมวิชาการ, ส 048 พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4, พิมพคร้ังที่ 
3 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภา ลาดพราว, 2540), 3.  

⌫⌫ 

30 30 

25 25 

20 20 

15 15 
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คําชี้แจง ใหนกัเรียนนําชื่อสถานที่สําคัญทางพระพทุธศาสนาที่ปรากฏในแผนที่มาตอบหนา
 ขอความที่มีเนือ้หาถูกตองและสัมพันธกัน 
 
1.  เปนสถานที่ประสูติของพระพุทธเจา ตั้งอยูกึ่งกลางระหวางกรุงกบิลพัสดุ

กับกรุงเทวทหะ ปจจุบนัตั้งอยูทางภาคใตของประเทศเนปาล 
 
2.  เปนสถานที่ตรัสรูอริยสัจ 4 ภายใตรมไมพระศรีมหาโพธิ ริมฝงแมน้ํา 

เนรัญชลา ตําบลอุรุเวลาเสนานิคม รัฐมคธ 
 
3.  เปนสถานที่พระพุทธเจาเสดจ็ดับขันธปรินพิพาน ณ ปาไมสาละ แควน

มัลละ 
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1. สวนลุมพินี 
2. กรุงราชคฤห 
3. กรุงกุสินารา  


⌦  

⌫ ! 
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คําชี้แจง นําอักษรชองละ 2 – 3 ตัว จํานวน 2 ชอง จากตารางมาตอกันจะไดคําทีม่ีความหมาย 

แลวนําไปเติมลงในชองวางของแตละขอ เมื่อไดคําที่ถูกตองในแตละขอแลวใหนํา
อักษรที่อยูใน     มาเรียงกนัตั้งแตขอ 1 – 9 ช่ือของเพชรเม็ดงามที่ปดบังซอนเรน
อยูก็จะเปลงแสงเจิดจาออกมาใหนกัเรียนไดเหน็  ลองทําดูซิคะ!! 

        
 พกณ ยกงอ รากร ไตร ไรษ ราก  
 ชยาม คะ ปณีย ราย ปหาร คมุสรส  
 กุมชพ ชาร ทรมาง เรฎง ละทร รกณิ  
        

 ความหมาย     
  1. โกมลคาดการณวาพรุงนี้ฝนจะตก แสดงวาโกมลมีความสามารถในการ  
   __   __   __   __   __   __  อากาศ 
  2. อุบลวรรณเปนครูสอนนักเรียนอยูในโรงเรียนรัฐบาลแหงหนึ่ง แสดงวา 
อุบลวรรณมีอาชีพรับ __   __   __   __   __   __ 
  3. เดือนพฤศจกิายนของทุกปจะมีคืนวนัเพ็ญขึ้น 15 ค่ํา ที่พระจันทรเต็มดวง และมี
น้ําไหลนองเตม็ตล่ิง ซ่ึงจงกลนีชอบไป  __   __   __   __   __   __   __   __ 
  4. สฤกไดเขียนจดหมายถึงเพื่อนเรียบรอยแลว จึงนําไปสงที่ทําการ   __   __   __   
__   __   __ 
  5. น้ําพริกแกงเผด็จะตองประกอบไปดวยพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งซ่ึงเปนไมลมลุก 
ลักษณะขึ้นเปนกอ และมกัมอียูประจําในสวนครัวของทกุบาน พืชชนดินั้นคือ    __   __   __   __   
__ 
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  6. ดอนหอยหลอดเปนชื่อสถานที่ทองเที่ยวแหงหนึ่งซ่ึงมีช่ือเสียงมากและอยูใน
จังหวดั  __   __   __   __   __   __   __   __   __   __ 
  7. วันที่ 23  ตุลาคม ของทุกปจะเปนวันสําคญัของชาติไทย เพราะเปนวนัคลายวัน
สวรรคตของรัชกาลที่ 5 วันนั้นคือวัน  __   __   __   __   __   __   __   __ 
   8. นลินพรรณไดรับเลือกเปนนางสาวไทย ดังนั้นนลินพรรณจึงไดรับ  __   __   __    
 __   __   __   __   __ 
  9. ปทุมวดีชอบดอกไมชนิดหนึง่ ซ่ึงมีกลีบสีขาว กานดอกสแีสด สมัยโบราณมี
ผูนําไปใชในการยอมผา ดอกไมชนิดนี้มีช่ือวา   __   __   __   __   __   __   __ 
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1. พยากรณ 
2. ราชการ 
3. ลอยกระทง 
4. ไปรษณยี 
5. ตะไคร 
6. สมุทรสงคราม 
7. ปยมหาราช 
8. มงกุฎเพชร 
9. กรรณิการ 
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ขอที่     
ขอที่     
ขอที่     

ขอที่     
ขอที่     
ขอที่     

ขอที่     
ขอที่     
ขอที่     

 
1. กลาวถึงสิกขาบทและบทบญัญัติตางๆ สําหรับพระภิกษสุงฆและพระภิกษณุ ี
2. อธิบายหลักธรรมขั้นสูงลวนๆ ไมเกี่ยวกับสัตว บุคคล เหตุการณ และสถานที่ 
3. กลาวถึงธาตุตางๆ ในรางกายมนุษย 
4. เปนพระสูตรที่รวบรวมพระธรรมเทศนาและคําสอนของพระพุทธเจาและพระสาวกรูปที่สําคัญ 
5. วาดวยสิกขาบทในพระปาฏโิมกขของพระภิกษุสงฆและพระภกิษณุ ี
6. วาดวยบทบัญญัติตางๆ เกี่ยวกับสังฆกรรม พิธีกรรม และความเปนอยูของพระภกิษุสงฆ 
7. ประมวลสูตรที่เกี่ยวของกับบุคคล สถานที่หรือขอธรรมเรื่องเดียวกันไวเปนหมวด 
8. อธิบายธรรมเปนคูๆ เชน กศุลกับอกุศล เปนตน โดยวิธีตั้งคําถามคําตอบ 
9. ประมวลเรื่องเบ็ดเตล็ดตางๆ หลายประเภท เชน บทสวดสัน้ๆ บทรอยกรองธรรม เปนตน 

⌫
 
⌫  
 

 

พระไตรปฎก 
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สมุดกลาง



 349

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
พระวินัยปฎก 
ขอที่ 1, 5 และ 6 

 

 
พระสุตตันตปฎก 
ขอที่ 4, 7 และ 9 

 
พระอภิธรรมปฎก 
ขอที่ 2, 3 และ 8 

 
 

 ⌫ 

⌫
⌫ 
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เพื่อความคงทนของความรู ความเขาใจของเพื่อนๆ เกี่ยวกับเรื่อง 
ความเปนมาของการสังคายนาพระไตรปฎก ขอใหเพื่อนคนเกง 
ทุกคนชวยทําแผนพับเกี่ยวกับเรื่องนี้มาสงหนอยนะคะ  ถาใคร 
ตั้งใจทําและผลงานออกมาจัดจานสวยงามและโดดเดน  จะยกดาว
ใหหมดทั้งฟาเลยคะ (งานรายบุคคล) 

 
 

งานที่มอบหมายใหนักเรียนทํา 
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เกณฑการใหคะแนนและการกําหนดระดับคุณภาพของคะแนน 
ในการสรางชิน้งานของนักเรียนโดยการใชแบบประเมินผลชิน้งาน 

ถาตองการใหคุณภาพของคะแนนความสามารถ 
ในการสรางชิ้นงานของตนเองอยูในระดับเยี่ยมแลวละก็  

นักเรียนตองทราบเกณฑการประเมินผลชิ้นงาน และการกําหนดระดับ
คุณภาพจากคะแนนกอนนะคะ หลังจากนัน้จึงคอยเพียรพยายาม 
สรางชิ้นงานขึ้นมาใหอยูในเกณฑที่ครูกําหนดไวใหได…… 

ขอใหนักเรียนจงประสบความสําเร็จกันทุกคนคะ 

1. ความถูกตองของเนื้อหา 
3 หมายถึง มีเนื้อหาสาระที่ถูกตองชัดเจน  

   และมีประเด็นครบถวน 
2 หมายถึง มีเนื้อหาสาระที่ถูกตองชัดเจน  

   แตมีประเดน็ไมครบถวน 
1 หมายถึง มีเนื้อหาสาระที่ถูกตองแตไมชัดเจน 
  และมีประเด็นไมครบถวน  

เกณฑการใหคะแนนแบบประเมินผลแผนพับ มีดังนี้ คือ  
วัดความสามารถในการสรางชิ้นงานของนกัเรียน จํานวน 4 ดาน  

และชิ้นงานมคีะแนนเต็ม 12 คะแนน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้คือ 
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2. การลําดับเนื้อหา 
 3 หมายถึง มีการเรียงลําดบัเนื้อหาไดอยางตอเนื่อง  

มีความสอดคลองและเปนระบบ 
 2 หมายถึง มีการเรียงลําดบัเนื้อหาไดอยางตอเนื่อง  

แตบางชวงไมสอดคลองและไมเปนระบบ 
 1 หมายถึง มีการเรียงลําดบัเนื้อหาไดอยางไมตอเนื่อง 

และเมื่ออานแลวไมเกดิความรูสึกเขาใจ 
ในสาระที่ไดอาน 

3. การใชภาษา 
 3 หมายถึง มีการใชภาษาไทยที่ถูกตอง สามารถสื่อความไดอยางชัดเจน  

ทําใหผูอานมองเห็นภาพ และเกิดความรูสึกที่คลอยตาม 
 2 หมายถึง มีการใชภาษาไทยที่ถูกตองเพียงในบางชวงเทานั้น  

จึงทําใหผูอานมองไมเห็นภาพ และไมเกิดความรูสึกที่คลอยตาม 
 1 หมายถึง มีการใชภาษาไทยที่ไมถูกตอง ไมสามารถสื่อความใหเกดิ 

ความรูสึกที่เขาใจไดอยางชัดเจน จึงทําใหผูอานมองไมเหน็ภาพ
และไมเกิดความรูสึกที่คลอยตาม 

4. ความคิดสรางสรรค 
 3 หมายถึง มีความสามารถนําเสนอผลงานที่มีรูปแบบ สี และแนวคดิที่มีความ

แปลกใหม มองดูแลวมีความสวยงามและมปีระโยชนตอ 
การนําไปใชสําหรับตนเองและผูอ่ืนได 

 2 หมายถึง มีความสามารถนําเสนอผลงานที่มีรูปแบบ สี และแนวคดิที่มีความ
แปลกใหม มองดูแลวมีความสวยงาม เรียบรอย แตไมมีประโยชน 
ตอการนําไปใชสําหรับตนเองและผูอ่ืน 

 1 หมายถึง ผลงานที่นํามาเสนอนั้นมีรูปแบบ สี และแนวคิดที่ลอกเลียนแบบ 
มาจากผูอ่ืน ไมไดเกดิขึ้นมาจากความรูและความสามารถของตนเอง 
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การกําหนดระดับ 
คุณภาพจากคะแนน  
มีดังตอไปนี้ คอื 

10 - 12 คะแนน หมายถึง มีเนื้อหาสาระที่มีความถูกตอง
ชัดเจนและมีประเด็นครบถวน สามารถเรียงลําดับเนื้อหา
ไดอยางตอเนื่อง มีความสอดคลองและเปนระบบ มีการ
ใชภาษาไทยไดอยางถูกตองจึงทําใหสามารถสื่อความได
อยางชัดเจน ทําใหผูอานมองเห็นภาพและเกิดความรูสึก
ที่คลอยตามได รวมไปถึงสามารถนําเสนอผลงานที่มี 
รูปแบบ สี และแนวคิดที่มีความแปลกใหม มองดูแลวมี
ความสวยงาม เรียบรอย รวมไปถึงมีประโยชนตอการ
นําไปใชสําหรับตนเองและผูอ่ืนได ดังนั้นสิ่งที่กลาวมา 
ทั้งหมดเหลานี้จึงจัดอยูในระดับดีมาก 

 

8 - 9 คะแนน หมายถึง มีเนื้อหาสาระที่ถูกตองชัดเจนแตมี
ประเด็นไมครบถวน  มีการเรียงลําดับเนื้อหาไดอยาง 
ตอเนื่อง แตบางชวงไมสอดคลองและไมเปนระบบ มีการ
ใชภาษาไทยไดอยางถูกตอง สามารถสื่อความใหเขาใจได
เพียงในบางชวงเทานั้น จึงทําใหผูอานมองไมเห็นภาพและ
ไมเกิดความรูสึกที่คลอยตาม ตลอดจนสามารถนําเสนอ 
ผลงานที่มีรูปแบบ สี และแนวคิดที่มีความแปลกใหม 
มองดูแลวมีความสวยงาม เรียบรอย แตไมมีประโยชนตอ
การนําไปใชทั้งตอตนเองและผูอ่ืนได ดังนั้น ส่ิงที่ไดกลาว
มาทั้งหมดเหลานี้จึงจัดอยูในระดับดี 
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6 - 7 คะแนน หมายถึง มีเนื้อหาสาระที่ถูกตองแตไม 
ชัดเจนและมีประเด็นไมครบถวน มีการเรียงลําดับเนื้อหา
อยางไมตอเนื่อง เมื่ออานแลวไมเกิดความรูสึกเขาใจใน
สาระที่อาน มีการใชภาษาไทยไดอยางไมถูกตองจนทํา
ใหไมสามารถสื่อความใหเกิดความรูสึกที่เขาใจได เมื่อ 
ผูอานอานแลวมองไมเห็นภาพ และไมเกิดความรูสึกที่
คลอยตาม ตลอดจนผลงานที่ไดนํามาเสนอนั้น มีรูปแบบ 
สี และแนวคิดที่ลอกเลียนแบบอยางมาจากผูอ่ืน ไมได
เกิดขึ้นมาจากความรูและความสามารถของตนเอง ดังนั้น 
ส่ิงที่ไดกลาวมาทั้งหมดเหลานี้จึงจัดอยูในระดับพอใช 

 
ต่ํากวา 6 คะแนน หมายถงึ 
ตองปรับปรุงความสามารถ
ในการสรางชิ้นงานทางการ
เรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป 

 

 

ฝนใหไกล 
ไปใหถึง 
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แบบทดสอบหลังเรียน 

หนวยท่ี 1 
ความเปนมาของการสังคายนา 

 
 คําชี้แจง จงเลือกคําตอบที่คิดวาถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว 

1. ใครเปนผูนําในการทําสังคายนาครั้งแรก 
ก. พระมหากัสสปะ ข. พระอานนท 

 ค. พระอุบาลี  ง. พระมหาวีระ 
2. วัตถุประสงคที่สําคัญของการสังคายนา คือ 

ก. เพื่อความถูกตอง ข. เพื่อความมั่นคง 
 ค. เพื่อประโยชนสุข ง. เพื่อความเจรญิรุงเรืองของพระธรรมวินัย 
3. ขอใดไมถือวาเปนสาเหตุของการจัดทําสังคายนาครั้งแรกของพระพุทธศาสนา 

ก. เกิดขึ้นเมื่อมกีารตีความพระธรรมวินัยขัดแยงกัน 
ข. เกิดขึ้นเมื่อมกีารปฏิบัติผิดหลักพระธรรมวนิัย 
ค. เกิดขึ้นเพราะอยากมีหลายนิกาย 
ง. เกิดขึ้นเมื่อมภีกิษุกลาวรายพระพุทธเจา 

4. สังคายนา  หมายถึงขอใด 
ก. การสวดพรอมกัน ข. การกระทํา 

 ค. สุขที่เกิดจากการมีทรัพย ง. บูชาผูที่ควรบูชา 
5. ขอใดคือองคประกอบของพระไตรปฎก 

ก. ศีล  สมาธิ  ปญญา ข. อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา 
ค. พระวนิัย  พระสุตตันต  พระอภิธรรม ง. กาย  วาจา  ใจ 
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1. ก 
2. ง 
3. ค 
4. ก 
5. ค 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรยีน 
หนวยท่ี 1 

ความเปนมาของการสังคายนา
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 ⌦ 
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 หนวยที่ 2 : การทําสังคายนาพระไตรปฎก   
     ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 

 
 

 
 

 
นุตประวีณ  ประไพพิศ 

 
 

⌫ 
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แบบทดสอบกอนเรียน 

หนวยท่ี 2 
การทําสังคายนา 

 
คําชี้แจง ใหกาเครื่องหมาย  หนา ( )  ขอท่ีเห็นวาถูก   
 หรือ กาเครื่องหมาย X หนา ( )  ขอท่ีเห็นวาผิด 
 
( ) 1. การทําสังคายนาพระธรรมวนิัยเร่ิมตนขึน้ภายหลังพุทธปรินิพพานได 3 เดือน 
( ) 2. การจําพระธรรมวินัยในสมยัพุทธกาลเปนแบบระบบมุขปาฐะ 
( ) 3. พระธรรมวินัยที่กระจัดกระจายเมื่อไดจัดทาํเปนระบบแลวเรียกวา  
   “พระไตรลักษณ” 
( ) 4. พระอภิธรรมปฎก คือ ประมวลกฎระเบยีบของพุทธบริษัททั้งส่ี 
( ) 5. พระไตรปฎกฉบับคอมพิวเตอรเกิดขึ้นเปนฉบับแรกของโลกในประเทศไทย 
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1.  
2.  
3. X 
4. X 
5.  

   
  ⌦ 

⌫⌫  
  
⌫ 

 

เฉลยแบบทดสอบกอนเรยีน 
หนวยท่ี 2 

การทําสังคายนา
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1. สาระสําคัญ 
  การสังคายนาพระธรรมวินัยเกิดขึ้นหลังพระพุทธเจาปรินิพพาน 3 เดือน  มีพระ
มหากัสสปะเปนประธานและเปนผูชักชวนคณะสงฆใหมารวมประชุมกันและเสนอใหทําการ
สังคายนาพระธรรมวินัย  การสังคายนาพระไตรปฎกครั้งที่สําคัญ  คือ  ครั้งที่ 3  ซ่ึงเปนสมัยของ
พระเจาอโศกมหาราชขึ้นครองราชย  การสังคายนาครั้งนี้มีพระโมคคัลลีบุตรติสสะเปนประธาน
และพระไตรปฎก คือ ผลงานที่สําคัญของการทําการสังคายนาในครั้งนี้อีกดวย 
 
2. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 มีความรู ความเขาใจ วิเคราะหและประเมินคาไดเกี่ยวกับการทําสังคายนา 
พระไตรปฎก 
 
3. จุดประสงคการเรียนรู 

 3.1 บอกเรื่องราวเกี่ยวกับวิ ธีการทําสังคายนาพระไตรปฎกในครั้งแรกของ 
พระพุทธศาสนาได 

3.2 แสดงแผนภูมิวิธีการทําสังคายนาพระไตรปฎกในครั้งแรกของพระพุทธศาสนาได 
3.3 สรุปความเกี่ยวกับผลของการทําสังคายนาพระไตรปฎกในครั้งแรกของ 

พระพุทธศาสนาได 
3.4 อธิบายเกี่ยวกับการทําสังคายนาพระไตรปฎกในชมพูทวีปและในประเทศไทยได 
3.5 แยกแยะสาเหตุของการสังคายนาพระไตรปฎกครั้งที่ 1 – 5 ในชมพูทวีปได 
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4. สาระการเรียนรู 

4.1 วิธีการทําสังคายนาพระไตรปฎกในครั้งแรกของพระพุทธศาสนา 
4.2 แผนภูมวิิธีการทําสังคายนาพระไตรปฎกในครั้งแรกของพระพุทธศาสนา 
4.3 ผลของการทําสังคายนาพระไตรปฎกในครั้งแรกของพระพุทธศาสนา 
4.4 การทําสังคายนาพระไตรปฎกครั้งที่ 1 – 5 ในชมพูทวีป 
4.5 การสังคายนาพระไตรปฎกในประเทศไทย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

⌦   
⌫ 
⌫ 

 

 

คนหาความรู 
เพิ่มเติม ไดที ่ http://www.google.co.th (พระไตรปฎก) 

WEB 
GUIDE 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 363

สาระการเรียนรู 
เรื่อง 

การทําสังคายนาพระไตรปฎก 

3. ผลของการทําสังคายนา 
พระไตรปฎกในครั้งแรก 
ของพระพุทธศาสนา 

2. แผนภูมิวธิีการทําสังคายนา 
พระไตรปฎกในครั้งแรก 
ของพระพุทธศาสนา 

1. วิธีการทําสังคายนา 
พระไตรปฎกในครั้งแรก 
ของพระพุทธศาสนา 

4. การทําสังคายนา 
พระไตรปฎกครั้งที่ 1 - 5 

ในชมพูทวีป 

5.  การสังคายนา 
พระไตรปฎกในประเทศไทย 
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⌫  
 

 
วิธีการทําสังคายนา 
 การสังคายนาพระธรรมวินัยเร่ิมตนขึ้นหลังพุทธปรินิพพานไดเพียง 3 เดือน โดยที่
พระมหากัสสปะเปนผูชักชวนคณะสงฆใหมารวมประชุมกันแลวเสนอใหทําสังคายนาพระ
ธรรมวินัย เมื่อคณะสงฆทั้งปวงเห็นดวยแลวจึงมอบหมายใหพระมหากัสสปะเปนประธาน
คัดเลือกพระมหาเถระผูทรงคุณวุฒิไดจํานวน 500 รูป จากนั้นคณะสงฆไดแตงตั้งใหพระ
มหากัสสปะเปนผูซักถามโดยมีพระอุบาลีเปนผูวิสัชนาพระวินัย พระอานนทพุทธอนุชาเปน
ผูวิสัชนาพระธรรม เมื่อคัดเลือกตัวบุคคลไดครบแลวจึงเริ่มการสังคายนาโดยพระมหากัสส
ปะเปนผูถามพระวินัยกอน โดยมีพระอุบาลีเปนผูวิสัชนาไปทีละขอตามลําดับ เมื่อวิสัชนา
เสร็จแลวคณะสงฆทั้งปวงเห็นพองตองกันวาที่พระอุบาลีวิสัชนามานั้นถูกตองตรงตามที่พระ
พุทธองคทรงสอนไวแลวจึงสวดขึ้นพรอมกัน (การสวดพรอมกันนี้เองคือที่มาของคําวา 
“สังคายนา” ) เมื่อวิสัชนาพระวินัยเสร็จแลวจึงวิสัชนาพระธรรมตอเสร็จแลวคณะสงฆจึงสวด
ขึ้นพรอมกัน ทําไปโดยนัยดังทุกตอนแลว จึงมอบหมายใหแตละหมูคณะแบงกันทรงจาํเอาไว 
การทรงจําพระธรรมวินัยในสมัยกอนยังคงเปนระบบมุขปาฐะ คือจากปากสูปาก คณะสงฆใช
เวลาในการทําสังคายนาครั้งที่ 1 นี้ เปนเวลา 7 เดือน จึงสําเร็จบริบูรณ 
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วิธีการทําสังคายนา 

 
 

 ใหนักเรียนเขียนแผนภูมิวิธีการทําสังคายนาโดยสงัเขป 
 

⌦
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วิธีการทําสังคายนา 

ประธาน 
พระมหากัสสปะ 

พระมหาเถระ 
ผูทรงคุณวุฒิ 500 รูป 

พระอุบาลี พระอานนท 

วิสัชนาพระวนิัย วิสัชนาพระธรรม 
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ผลของการทําสังคายนา 
 การทําสังคายนาครั้งที่ 1 นี้ทําใหพระธรรมวินัยไดรับการจัดระบบอยางสมบูรณ
และเปนมาตรฐานมาตั้งแตบัดนั้นตราบจนบัดนี้ พระธรรมวินัยที่กระจัดกระจายนั้นเมื่อ
จัดระบบโดยการทําสังคายนาแลวเรียกวา “พระไตรปฎก” ซ่ึงแปลวา คัมภีรอันประเสริฐทั้ง 
3 (หรือตะกรา 3 ใบ) ประกอบดวย 

- พระวินัยปฎก ประมวลกฎระเบียบที่ภิกษุ  ภิกษุณีพึงศึกษาปฏิบัติตาม 
- พระสุตตันตปฎก  ประมวลพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจาและเรื่องราว

ตางๆ 
- พระอภิธรรมปฎก  ประมวลหลักธรรมที่เปนเนื้อหาวิชาการลวนๆ 

1. พระไตรปฎก แปลวา          
           

2. พระวินัยปฎก คือ           
           

3. พระสุตตันตปฎก คือ          
           

4. พระอภิธรรมปฎก คือ          
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มนาโป   โหติ  ขนติโก 
(มะนาโป  โหติ  ขันติโก) 

ผูมีความอดทน  ยอมเปนทีช่อบใจของผูอื่น 

1. พระไตรปฎก แปลวา  (คัมภีรอันประเสริฐท้ัง 3) 
 
2. พระวินัยปฎก คือ (ประมวลกฎระเบียบท่ีภิกษุ ภิกษุณีพึงศึกษาปฏิบัติตาม) 
 
3. พระสุตตันตปฎก คือ (ประมวลพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจาและเรื่องราวตางๆ) 
 
4. พระอภิธรรมปฎก คือ (ประมวลหลักธรรมท่ีเปนเนื้อหาวิชาการลวนๆ) 

 
 ⌫    ⌫

   
   

 

ขันติโก   =   ผูมีความอดทน       โหติ   =   ยอมเปน 
มะนาโป   =   ที่ชอบใจของผูอื่น 
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การทําสงัคายนาครัง้ที่ 1-5 

 
สังคายนาครั้งท่ี 1  : ทําเมื่อพระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานได 3 เดือน ที่ถํ้า
สัตตบรรณคูหา เขาเวภาระ ใกลกรุงราชคฤห แควนมคธ ประเทศอินเดีย มีพระเจา
อชาตศัตรูเปนราชูปถัมภ 
สังคายนาครั้งท่ี  2 : ทําเมื่อพระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานได 100 ป ที่
วาลิการาม เมืองเวสาลี แควนวัชชี ประเทศอินเดีย มีพระเจากาลาโศกราชเปน
ราชูปถัมภ 
สังคายนาครั้งท่ี  3 : ทําเมื่อพระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานได 234 ป ที่ 
อโศการาม กรุงปาฎลีบุตร ประเทศอินเดีย มีพระเจาอโศกมหาราชเปนราชูปถัมภ 
สังคายนาครั้งท่ี  4  : ทําเมื่อพระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานได 236 ป ที่ 
ถูปาราม เมืองอนุราธบุรี ประเทศศรีลังกา มีพระเจาเทวานัมปยติสสะเปนราชูปถัมภ 
สังคายนาครั้งท่ี  5  : ทําเมื่อพระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานได 436 ป ที่
อาโลกเลณสถาน ประเทศศรีลังกา มีพระเจาวัฏฏคามณีอภัยเปนราชูปถัมภ 

 ⌫   
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⌫  ⌫ 
   

 
1. สถานที่ทําปฐมสังคายนา คือที่ใด         

           
2. การทําทุติยสังคายนา ใครเปนองคอุปถัมภ        

           
3. การสังคายนาครั้งที่ 3 มีสาเหตุมาจากอะไร       

           
4. การสังคายนาครั้งที่ 4 ทําที่ประเทศใด         

           
5. การทําสังคายนาครั้งที่ 5 นี้ ถือเปนเหตุการณสําคัญครั้งแรกในประวัตศิาสตร 

พระพุทธศาสนา เพราะเหตใุด   
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1. สถานที่ทําปฐมสังคายนา คือที่ใด   
ถ้ําสัตตบรรณคูหา ภูเขาเวภารบรรพต กรุงราชคฤห 

2. การทําทุติยสังคายนา ใครเปนองคอุปถัมภ 
 พระเจากาลาโศกราช 
3. การสังคายนาครั้งที่ 3 มีสาเหตุมาจากอะไร  

มีสาเหตุมาจากเกิดมีพวกเดียรถียจํานวนมากปลอมบวชในพระพุทธศาสนา แลวพากัน
แสดงหลักคําสอนนอกพระธรรมวินัย 

4. การสังคายนาครั้งที่ 4 ทําที่ประเทศใด   
 ประเทศศรีลังกา 
5. การทําสังคายนาครั้งที่ 5 นี้ ถือเปนเหตุการณสําคัญครั้งแรกในประวัติศาสตร

พระพุทธศาสนา เพราะเหตุใด 
มีการจารึกพระไตรปฏกลงในคัมภีรใบลานเปนครั้งแรก 

 ⌫   
⌫  
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การสังคายนาพระไตรปฎกในประเทศไทย 

การสังคายนาในประเทศไทย 
 คร้ังท่ี 1 ทําเมื่อพระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานได 2,020 ป ที่วัดโพธาราม
มหาวิหาร (วัดเจดียเจ็ดยอด) จังหวัดเชียงใหม มีพระเจาติโลกราชเปนราชูปถัมภ 
 คร้ังท่ี 2  ทําเมื่อพระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพาน 2,331 ป ที่วัดมหาธาตุยุวราช
สฤษฎิ์  ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช 
 ตอมามีการสังคายนาในประเทศไทยอีกหลายครั้ง คร้ังลาสุดไดทําเมื่อ พ.ศ. 2531 
สํานักคอมพิวเตอรมหาวิทยาลัยมหิดล ไดสรางโปรแกรมระหวางภาษาไทยและภาษาบาลีขึ้น
เพื่อชวยใหการศึกษาคนควาพระพุทธศาสนาไดรวดเร็ว ถูกตอง แมนยํา และครบถวน
สมบูรณ พระไตรปฎกฉบับนี้จึงเรียกวา “ฉบับคอมพิวเตอร” ซ่ึงเปนฉบับแรกของโลก 

⌦⌫ 
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1. สถานที่ชําระพระไตรปฎกครั้งแรกในประเทศไทย คือที่ใด 
           

2. การชําระพระไตรปฎกครั้งที่สองในประเทศไทย ทําในรัชสมัยใด 
           

3. ปจจุบันพระไตรปฎก ไดจัดพิมพในลักษณะใด 
           

 
นตถิ   ปญญาสมา   อาภา 

(นัตถิ  ปญญาสะมา  อาภา) 
แสงสวางเสมอดวยปญญาไมมี 

  
 

 

 

อาภา   =   แสงสวาง           ปญญาสะมา   =   เสมอดวยปญญา 
นัตถิ   =   ไมม ี
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⌫

 
1. สถานที่ชําระพระไตรปฎกครั้งแรกในประเทศไทย คือที่ใด 

วัดโพธารามมหาวิหาร (วัดเจดียเจ็ดยอด) จังหวัดเชียงใหม 
2. การชําระพระไตรปฎกครั้งที่สองในประเทศไทย ทําในรัชสมัยใด 
 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช 
3. ปจจุบันพระไตรปฎก ไดจัดพิมพในลักษณะใด 

ไดจัดพิมพเปนฉบับคอมพิวเตอร โดยสํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ความหมาย 

1. ช่ือขนมชนิดหนึ่งทําดวยไขและน้ําตาล เด็กชอบนําไปทาขนมปงกินเปนอาหารวาง 
ชนิดหนึง่ 

2. เปนความรูสึกเห็นใจในความเดือดรอนที่ผูอ่ืนไดรับ 
3. เปนการละเลนที่ใชสัตวหลายประเภทเปนตัวแสดง 
4. ออยหวานวิ่งซุกซนจนหกลมเลือดไหล แมของเธอจึงนํายาชนิดหนึ่งสําหรับใสแผลสด

มาทาให 
5. จังหวดัหนึ่งทีอ่ยูเหนือสุดของประเทศไทย และมแีมน้ํากกซึ่งขึ้นชื่อลือเล่ืองวาเปนแมน้ํา

ที่มีทิวทัศนสวยงามอยูที่นัน่ดวย 
6. เปนทิศที่มีดวงอาทิตยโผลพนขอบฟาในยามเชาของทุกวัน 
7. เปนวัตถุที่มนษุยสรางขึ้นเพือ่ใหโคจรรอบโลกและใชเปนอุปกรณโทรคมนาคมดวย 
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           ขุมทรัพยสิ่งประเสริฐ             
 

X X X X X X  ง  ย  X X 
X X X X X ส   า  X X X 
X X X X ล   ร   ว X X 
X X X X X ย  เ  ด  X X 
 ชี   ร   X X X X X X 

X X X  ะ   อ  ก X X X 
X X X X X ด   เ   ม X 

 
   ส่ิงประเสริฐ คือ          
   หมายถึง การรอยกรองหรือการจัดระบบพระธรรมวินัย 
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      สั ง ข ย า   
     ส ง ส า ร    
    ล ะ ค ร สั ต ว   
     ย า เ เ ด ง   
เ ชี ย ง ร า ย       
   ต ะ ว ั น อ อ ก    
     ด า ว เ ที ย ม  

 
   ส่ิงประเสริฐ คือ    สังคายนา 
   หมายถึง การรอยกรองหรือการจัดระบบพระธรรมวินัย 
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สาเหตุของการสังคายนา 
 
การสังคายนาครั้งท่ี 1   สาเหตุ : เนื่องมาจากพระขรวัตา ช่ือสุภัททะ กลาววาจาในทํานองดูหมิ่น
พระธรรมวินัยและแสดงความดีใจเมื่อไดขาววาพระพุทธเจาปรินิพพาน พระมหากัสสปะเกรงวา
จะเปนเหตใุหพระธรรมวินัยเส่ือมสูญจึงเรียกประชุมภิกษุสงฆกระทําการสังคายนา 
 
การสังคายนาครั้งท่ี 2  สาเหตุ : ภิกษกุลุมหนึ่งมีช่ือวาพระวัชชีบุตร ไดปฏิบัติหยอนทางวินยั 10 
ประการ พระยสกากณัฑบุตรจึงชักชวนพระเถระตาง ๆ ใหชวยกันวินจิฉัยแกความผิดในครั้งนี ้
 
การสังคายนาครั้งท่ี 3  สาเหตุ  : มีพวกนอกศาสนาปลอมเขามาบวชในพระพุทธศาสนามากขึ้น 
ทําใหพระพุทธศาสนามัวหมองและอาจเปนสาเหตุใหศาสนาเสื่อมได พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ
จึงขอความรวมมือจากพระมหากษัตริยใหกระทําการสังคายนาชําระสะสางพระพุทธศาสนาให
บริสุทธิ์ 
 
การสังคายนาครั้งท่ี 4  สาเหตุ : ตองการวางรากฐานพระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา 
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การสังคายนาครั้งท่ี 5 สาเหตุ : พระสงฆตางเห็นวาพระพุทธวจนะที่ถายทอดกนัมาโดยระบบ
ทองจํานั้น ตอไปภายหนาอาจจะขาดตกบกพรองเพราะผูที่สามารถจดจําไดกเ็หลือนอยลงทุกวนั 
ทั้งสถานการณทางการเมืองในขณะนั้นกอ็ยูในภาวะที่ไมสงบดวย (เกิดศกึยดืเยื้อระหวางพวก
ทมิฬกับชาวลังกา) 
 
 
 
 
ที่มา  : วิทย วิศทเวทย และ เสฐียรพงษ วรรณปก, หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐาน 
พระพุทธศาสนา ม.5 (กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน, 2547), 93-95. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 380

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⌫⌦ 
 

⌫

คร้ังที่  1     
    
     

คร้ังที่  5     
    
     

คร้ังที่  4     
    
     

คร้ังที่  3     
    
     

คร้ังที่  2     
    
     

1. 

5. 

4. 

3. 

2. 
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1. ครั้งที่ 1  เพราะพระสุภัททะกลาววาจาดูหมิ่นพระธรรมวินัย 
2. ครั้งที่ 2  เพราะพระวัชชีบุตรไดปฏิบัติยอหยอนทางวินัย 10 ประการ 
3. ครั้งที่ 3  เพราะมีพวกนอกศาสนาปลอมเขามาบวชในพระพุทธศาสนามากขึ้น 
4. ครั้งที่ 4  เพราะตองการวางรากฐานพระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา 
5. ครั้งที่ 5  เพราะพระสงฆตางเห็นวาพระพุทธวจนะที่ถายทอดกันมาโดยระบบ

ทองจํานั้นตอไปภายหนาอาจจะขาดตกบกพรอง อีกทั้งสภาวะของบานเมือง
ในขณะนั้นก็อยูในภาวะที่ไมสงบดวย 

 
 
 
 
 

 ⌫ ⌫⌫ 
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คุณธรรมอันล้ําเลิศ แสนประเสริฐจะหาไหน 

 
ประวัติพระมหากัสสปะ 

 พระมหากัสสปะเปนบุตรพราหมณช่ือ กปละ แหงหมูบานมหาติฏฐะ เมืองราชคฤห 
แควนมคธ นามเดิมของทานคือ ปปผลิ ทานมีจิตใจใฝในทางธรรม เมื่อเจริญวัย อายุได 20 ป 
ก็ไดแตงงานกบันางภัททกาปลานี บุตรสาวของโกสิยพราหมณ เมือ่บิดามารดาของปปผลิ
ส้ินชีวิตแลว สองสามีภรรยาจึงสละบานเรือนเพื่อออกบวช ทานไดขอบวชกับพระพุทธเจา 
พระองคจึงไดประทานพระพุทธโอวาท 3 ขอ คือ 

1. ใหมีหิริโอตตปัปะอยางแรงกลาในภกิษุทัง้หลาย 
2. ใหตั้งใจธรรม 
3. ใหเจริญกายคตาสติอยูเสมอ 

 หลังจากอุปสมบทแลวทานมีช่ือเรียกวา “มหากัสสปะ” หลังจากนัน้ 7 วัน ก็ไดบรรลุ
เปนพระอรหนัต พระพุทธเจาทรงยกยองทานมากและสถาปนาใหทานเปน “เอตทคัคะ” คือ เปน
ผูเลิศกวาคนอืน่เพราะวัตรปฏิบัติที่ทานถือธุดงค 3 ขอ อยางเครงครัด คือ 

1. ถือผาบังสุกุลเปนวัตร 
2. ถือบิณฑบาตเปนวัตร 
3. ถือการอยูปาเปนวัตร 
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 ดวยคุณธรรมดังกลาว หลังจากพระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานได 3 เดือน พระ
มหากัสสปะไดชักชวนพระสงฆที่สําเร็จพระอรหันตลวน ๆ จํานวน 500 รูป มาประชุมกันทํา
สังคายนา คอื การรอยกรองพระธรรมวินัย โดยทานทําหนาที่เปนประธานและซักถามเพื่อทํา
ความกระจางเกี่ยวกับพระธรรมวินัย นับวาทานไดทําหนาที่สืบทอดพระพุทธศาสนาสมกับเปน
พระสาวกผูใหญที่ไดรับความไววางพระทยัจากพระพุทธเจาโดยแทจริง ทานมีอายุยืนยาวถึง 120 
พรรษา จึงนิพพาน 
คุณธรรมท่ีควรถือเปนแบบอยาง 
 1. เปนบุตรท่ีดขีองบิดามารดา บตุรที่ดีตองเคารพเชื่อฟงบิดามารดา พระมหากัสส
ปะขณะยังเปนปปผลิมาณพถึงแมไมอยากแตงงาน แตเมื่อเปนความประสงคของบิดามารดาก็
พยายามปฏิบตัิตาม 
 2. เปนผูมีสัจจะ ทานไดล่ันวาจาวาถาบิดามารดาสามารถหาสตรีที่สวยงามดุจรูป
หลอทองคําก็จะยนิยอมแตงงานดวย คร้ันมีสตรีที่งดงามเชนนั้นทานก็ปฏิบัติตามสัญญาไมยอม
คืนคํา แตขณะเดียวกนัสัจจะที่เคยตั้งไววาจะออกบวชทานกย็ังรักษาโดยไมยอมยุงเกีย่วดาน
กามารมณกับภรรยาและสละบานเรือนออกบวชเมื่อหมดพันธะกับบิดามารดาแลว 
 3. เปนผูมีความกตัญูกตเวทีอยางยิ่ง ขอนี้ปรากฏชัดแจงเมื่อคร้ังพระพุทธเจา
ปรินิพพานแลว ทานไดยนิพระหลวงตารปูหนึ่งกลาวดหูมิ่นพระธรรมวินัย ทานนึกสลดใจวา
พระศาสดาปรินิพพานยังไมเลย 7 วัน สาวกกพ็ูดดูหมิ่นพระศาสนาถึงขนาดนี้ แลวตอไป 
ภายหนาจะเปนเชนไร 
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ทานนึกตอไปวาพระพุทธเจาทรงยกยองทานวาเปนสาวกผูใหญทรงไววางพระทัย

ทานมาก นับวาทรงมีพระคณุอยางมหาศาล เมื่อพระองคปรินิพพานแลวทานจึงเปนกําลังสําคัญ
ในการสังคายนาพระธรรมวนิัยจดัการชําระพระศาสนาใหบริสุทธิ์ เปนการตอบแทนพระคุณของ
พระพุทธเจา 

4. มีชีวิตเรียบงาย เห็นไดจากการที่ทานชอบปลีกตัวไปอยูสงบตามลําพังในปา ถือ
ผาบังสุกุลเปนวัตร ถือบิณฑบาตเปนวัตร สมกับเปนผูสงบอยางแทจรงิ 

5. เปนตัวอยางในทางที่ดงีาม คือ มีความเครงครัดในระเบียบวินยัเปนอยางยิ่ง  
รวมทั้งมีวิญญาณแหงการสืบทอดพระศาสนาเปนอยางยิ่ง เมื่อถึงคราวที่พระพทุธศาสนาตอง 
มัวหมองทานก็ไดออกมาเคลื่อนไหวปกปองทําความจรงิใหปรากฏและความเขาใจใหกระจาง 

ดังไดเปนประธานในการทําสังคายนาพระธรรมวินัยดังกลาวขางตน 
 
 
 
ที่มา  :  วิทย  วิศทเวทย และ เสฐียรพงษ  วรรณปก, หนังสือเรียนสงัคมศึกษา รายวิชา ส 0410 
พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5, พิมพคร้ังที่ 5 (กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน,  
ม.ป.ป.), 15-17. 
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คุณธรรมอันล้ําเลิศ แสนประเสริฐจะหาไหน 

คําชี้แจง    ใหนักเรียนวิเคราะหคุณธรรมที่สําคัญของพระมหากัสสปะพรอมทั้ง
ยกตัวอยางเหตุการณการกระทําในเรื่องประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

⌦  
    

คุณธรรม 
ที่ควรถือเปน
แบบอยาง 

เปนบุตรที่ดี 

เปนตัวอยาง 
ในทางที่ดีงาม 

มีชีวิต 
ที่เรียบงาย 

เปนผูมีความ
กตัญู 

เปนผูมีสัจจะ 
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1. ถึงแมไมอยากแตงงาน แตเมื่อเปนความประสงคของบิดามารดา ก็พยายาม

ปฏิบัติตาม 
2. เมื่อหาสตรีที่งดงามไดตามที่ไดสัญญาไว ทานก็ยินยอมแตงงาน รวมทั้งที่

ตั้งใจไววาจะออกบวชทานก็ปฏิบัติทันทีเมื่อหมดพันธะกับบิดามารดาแลว 
3. เมื่อมีผูกลาวรายพระพุทธเจาทานก็เปนกําลังสําคัญในการสังคายนาทันที

เพื่อจัดการชําระพระพุทธศาสนาใหบริสุทธิ์ 
4. ทานถือธุดงค 3 ขออยางเครงครัด 
5. มีความเครงครัดในระเบียบวินัยเปนอยางยิ่งและเปนประธานในการทํา

สังคายนาพระธรรมวินัย 
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คุณธรรมท่ีควรยึดถือเปนแบบอยางของพระมหากัสสปะ 
  คุณธรรมขอที่ 1                   

                      
  การปฏิบตัิจริงของขาพเจา                 

                     
  ผลของการปฏบิัต ิ                  

                     
  เสนอแนวทางการพัฒนาและปรับปรงุแกไข             

                     
  คุณธรรมขอที่ 2                   

                     
  การปฏิบตัิจริงของขาพเจา                 

                     
  ผลของการปฏบิัต ิ                  

                     
  เสนอแนวทางการพัฒนาและปรับปรงุแกไข             

                     
  คุณธรรมขอที่ 3                   

                      
  การปฏิบตัิจริงของขาพเจา                 

                     
  ผลของการปฏบิัต ิ                  

                     
  เสนอแนวทางการพัฒนาและปรับปรงุแกไข             

                     

 
⌫ 
⌫⌫ 
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คุณธรรมท่ีควรยึดถือเปนแบบอยางของพระมหากัสสปะ 

 
  คุณธรรมขอที่ 4                  

                      
  การปฏิบตัิจริงของขาพเจา                

                     
  ผลของการปฏบิัต ิ                 

                     
  เสนอแนวทางการพัฒนาและปรับปรงุแกไข            

                     
  คุณธรรมขอที่ 5                  

                     
  การปฏิบตัิจริงของขาพเจา                

                     
  ผลของการปฏบิัต ิ                 

                     
  เสนอแนวทางการพัฒนาและปรับปรงุแกไข            
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คุณธรรมของพระมหากสัสปะที่ควรยึดถือเปนแบบอยาง 

1. เปนบุตรที่ดีของบิดามารดา 
2. เปนผูมีสัจจะ 
3. เปนผูมีความกตัญูกตเวทีอยางยิ่ง 
4. มีชีวิตที่เรียบงายสมกับเปนผูสงบอยางแทจริง 
5. เปนตัวอยางในทางที่ดีงาม 

 
การปฏิบัติจริงของขาพเจา ผลของการปฏิบัติและการเสนอแนวทาง

พัฒนาปรับปรุงแกไขนั้นขอใหนักเรียนตอบตามสภาพความเปนจริงของตนเอง 
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งานที่มอบหมายใหนักเรียนทํา 

เพื่อเปนการทดสอบวาเพื่อนๆ จะนํา 
ความรู ความเขาใจ ไปใชใหเกิดประโยชน 

ในชีวิตประจําวันไดหรือไม ขอใหเพื่อนๆ ที่นารักทุกคน
ชวยทําแผนภาพความคดิ มาสงหนอยนะคะ  

โดยทําในหวัขอเร่ืองวา “ไดอะไรจากการเรียน เร่ือง  
การทําสังคายนาพระไตรปฎก” สําแดงเดชความสามารถ 
ในเรื่องศิลปะใหเต็มทีก่ันเลยนะคะ อยาใหอายใครเขา!  

             เพราะพวกเราทกุคนก็เปนเดก็แนวยุคดิจิตอลกนั 
          ใชไหมจะ (งานรายบคุคลเหมือนเดมิ) 
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เกณฑการใหคะแนนและการกําหนดระดับคุณภาพของคะแนน 
ในการสรางชิน้งานของนักเรียนโดยการใชแบบประเมินผลชิน้งาน 

ถาตองการใหคุณภาพของคะแนนความสามารถ 
ในการสรางชิ้นงานของตนเองอยูในระดับเยี่ยมแลวละก ็
นักเรียนตองทราบเกณฑการประเมินผลชิ้นงาน และการกําหนดระดับ
คุณภาพจากคะแนนกอนนะคะ หลังจากนัน้จึงคอยเพียรพยายาม 
สรางชิ้นงานขึ้นมาใหอยูในเกณฑที่ครูกําหนดไวใหได…… 
ขอใหนักเรียนจงประสบความสําเร็จกันทุกคนคะ 

1. ความถูกตองของเนื้อหา 
3 หมายถึง มีเนื้อหาสาระที่ถูกตองชัดเจน  

   และมีประเด็นครบถวน 
2 หมายถึง มีเนื้อหาสาระที่ถูกตองชัดเจน  

   แตมีประเดน็ไมครบถวน 
1 หมายถึง มีเนื้อหาสาระที่ถูกตองแตไมชัดเจน 
  และมีประเด็นไมครบถวน  

เกณฑการใหคะแนนและการกําหนดระดับคุณภาพของคะแนน 
ในการสรางชิน้งานของนักเรียนโดยการใชแบบประเมินผลชิน้งาน 

เกณฑการใหคะแนนแบบประเมินผลแผนภาพความคิด มีดังนี้ คือ  
วัดความสามารถในการสรางชิ้นงานของนกัเรียน จํานวน 4 ดาน  

และชิ้นงานมคีะแนนเตม็ 12 คะแนน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้คือ 
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2. การลําดับเนื้อหา 
 3 หมายถึง มีการเรียงลําดบัเนื้อหาไดอยางตอเนื่อง  

มีความสอดคลองและเปนระบบ 
 2 หมายถึง มีการเรียงลําดบัเนื้อหาไดอยางตอเนื่อง  

แตบางชวงไมสอดคลองและไมเปนระบบ 
 1 หมายถึง มีการเรียงลําดบัเนื้อหาไดอยางไมตอเนื่อง และเมื่ออาน

แลวไมเกิดความรูสึกเขาใจในสาระที่ไดอาน 

3. การใชภาษา 
 3 หมายถึง มีการใชภาษาไทยที่ถูกตอง สามารถสื่อความไดอยางชัดเจน  

ทําใหผูอานมองเห็นภาพ และเกิดความรูสึกที่คลอยตาม 
 2 หมายถึง มีการใชภาษาไทยที่ถูกตองเพียงในบางชวงเทานั้น  

จึงทําใหผูอานมองไมเห็นภาพ และไมเกิดความรูสึกที่คลอยตาม 
 1 หมายถึง มีการใชภาษาไทยที่ไมถูกตอง ไมสามารถสื่อความใหเกดิ 

ความรูสึกที่เขาใจไดอยางชัดเจน จึงทําใหผูอาน 
มองไมเห็นภาพและไมเกิดความรูสึกที่คลอยตาม 

4. ความคิดสรางสรรค 
 3 หมายถึง มีความสามารถนําเสนอผลงานที่มีรูปแบบ สี และแนวคดิที่มีความ

แปลกใหม มองดูแลวมีความสวยงามและมปีระโยชนตอ 
การนําไปใชสําหรับตนเองและผูอ่ืนได 

 2 หมายถึง มีความสามารถนําเสนอผลงานที่มีรูปแบบ สี และแนวคดิที่มีความ
แปลกใหม มองดูแลวมีความสวยงาม เรียบรอย แตไมมีประโยชน 
ตอการนําไปใชสําหรับตนเองและผูอ่ืน 

 1 หมายถึง ผลงานที่นํามาเสนอนั้นมีรูปแบบ สี และแนวคิดที่ลอกเลียนแบบ 
มาจากผูอ่ืน ไมไดเกดิขึ้นมาจากความรูและความสามารถของ 
ตนเอง 
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การกําหนดระดับ 
คุณภาพจากคะแนน  
มีดังตอไปนี้ คอื 

10 - 12 คะแนน หมายถึง มีเนื้อหาสาระทีม่ีความ 
ถูกตองชัดเจนและมีประเด็นครบถวน สามารถเรียงลําดับ
เนื้อหาไดอยางตอเนื่อง มีความสอดคลองและเปนระบบ  

มีการใชภาษาไทยไดอยางถูกตองจึงทําใหสามารถสื่อความ
ไดอยางชัดเจน ทําใหผูอานมองเห็นภาพและเกิดความรูสึกที่
คลอยตามได รวมไปถึงสามารถนําเสนอผลงานที่มีรูปแบบ 
สี และแนวคิดที่มีความแปลกใหม มองดูแลวมีความสวยงาม 
เรียบรอย รวมไปถึงมีประโยชนตอการนําไปใชสําหรับ 

ตนเองและผูอ่ืนได ดังนั้นสิ่งที่กลาวมา 
ทั้งหมดเหลานีจ้ึงจัดอยูในระดับดีมาก 

 

8 - 9 คะแนน หมายถึง มีเนื้อหาสาระที่ถูกตอง 
ชัดเจนแตมีประเด็นไมครบถวน มีการเรยีงลําดับเนื้อหา 

ไดอยางตอเนือ่ง แตบางชวงไมสอดคลองและไมเปนระบบ 
มีการใชภาษาไทยไดอยางถูกตอง สามารถสื่อความให 

เขาใจไดเพียงในบางชวงเทานั้น จึงทําใหผูอานมองไมเหน็
ภาพและไมเกดิความรูสึกทีค่ลอยตาม ตลอดจนสามารถ 
นําเสนอผลงานที่มีรูปแบบ สี และแนวคิดที่มีความแปลก
ใหม มองดแูลวมีความสวยงาม เรียบรอย แตไมมีประโยชน
ตอการนําไปใชทั้งตอตนเองและผูอ่ืนได ดงันั้น ส่ิงที่ได

กลาวมาทั้งหมดเหลานี้จึงจัดอยูในระดับด ี
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6 - 7 คะแนน หมายถึง มีเนื้อหาสาระที่ถูกตองแตไม
ชัดเจนและมีประเด็นไมครบถวน มีการเรียงลําดับเนื้อหา
อยางไมตอเนื่อง เมื่ออานแลวไมเกิดความรูสึกเขาใจใน
สาระที่อาน มีการใชภาษาไทยไดอยางไมถูกตองจนทํา
ใหไมสามารถสื่อความใหเกิดความรูสึกที่เขาใจได เมื่อ 
ผูอานอานแลวมองไมเห็นภาพ และไมเกิดความรูสึกที่
คลอยตาม ตลอดจนผลงานที่ไดนํามาเสนอนั้น มีรูปแบบ 
สี และแนวคิดที่ลอกเลียนแบบอยางมาจากผูอ่ืน ไมได
เกิดขึ้นมาจากความรูและความสามารถของตนเอง ดังนั้น 
ส่ิงที่ไดกลาวมาทั้งหมดเหลานี้จึงจัดอยูในระดับพอใช 

 
ต่ํากวา 6 คะแนน หมายถึง 
ตองปรับปรุงความสามารถ 
ในการสรางชิ้นงานทางการ
เรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป 

 

 

ฝนใหไกล 
ไปใหถึง 
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แบบทดสอบหลังเรียน 

หนวยท่ี 2 
การทําสังคายนา 

 
คําชี้แจง ใหกาเครื่องหมาย   หนา      ( )  ขอท่ีเห็นวาถูก 
 หรือกาเครื่องหมาย X  หนา     ( )  ขอท่ีเห็นวาผิด 
 
( ) 1. พระไตรปฎกฉบับคอมพิวเตอรเกิดขึ้นเปนฉบับแรกของโลกในประเทศไทย 
( ) 2. พระอภิธรรมปฎก คือ ประมวลกฎระเบยีบของพุทธบริษัททั้งส่ี 
( ) 3. พระธรรมวินัยที่กระจัดกระจายเมื่อไดจัดทาํเปนระบบแลวเรียกวา  
   “พระไตรลักษณ” 
( ) 4. การจําพระธรรมวินัยในสมยัพุทธกาลเปนแบบระบบมุขปาฐะ 
( ) 5. การทําสังคายนาพระธรรมวนิัยเร่ิมตนขึน้ภายหลังพุทธปรินิพพานได 3 เดือน 
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1.  
2. X 
3. X 
4.  
5.  

 

   
⌫⌫  
⌫ ⌦⌫   

 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรยีน 
หนวยท่ี 2 

การทําสังคายนา
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 หนวยที่ 3 : การเผยแผพระไตรปฎก   
     ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
 
 

 
 
 

นุตประวีณ  ประไพพิศ 
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แบบทดสอบกอนเรียน 

หนวยท่ี 3 
การเผยแผพระไตรปฎก 

 
คําชี้แจง ใหนกัเรียนนําตัวอักษรหนาขอดานขวามือไปเติมหนาขอ ( )  ดานซายมือที่ 
 สัมพันธกัน 
 

( ) 1. มุขปาฐะ 
( ) 2. พระธรรมขันธ 
( ) 3. พ.ศ. 450 
( ) 4. คร้ังแรก 
( ) 5. คร้ังลาสุด 

ก. สมัยสุโขทัย 
ข. ภิกษุ  ภิกษุณ ี
ค. พระพุทธเจา 
ง. ขอความที่ทองจํากันมาดวยปากเปลา 
จ. 84,000 
ฉ. คัมภีรใบลาน 
ช. ประเทศศรีลังกา 
ซ. ระบบคอมพิวเตอร 
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1. ง 
2. จ 
3. ฉ 

  4. ช 
5. ซ 

เฉลยแบบทดสอบกอนเรยีน 
หนวยท่ี 3 

การเผยแผพระไตรปฎก 

 
สุขํ  ยาว  ชรา  สีล ํ

(สุขัง  ยาวะ  ชะรา  สีลัง) 
 

ศีลนําสุขมาใหตราบเทาชรา 

 

สีลัง   =   ศีล (ยอมนํามา)       สุขัง   =   ซึ่งความสุข 
ยาวะ   =   ตราบเทา  ชะรา   =   แกชรา 
   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 400

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

⌫⌫     
  ⌫   

  
⌫   
 ⌫  ⌫   

  ⌦ ⌫⌫
 

⌫ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 401

 
 

 

1. สาระสําคัญ 
  วิธีการเผยแผพระไตรปฎกที่ดีวิธีหนึ่ง ซ่ึงเปนสิ่งที่ชาวพุทธทุกคนควรคํานึงถึงเปน
อยางมาก คือ การที่ไดศึกษาพระไตรปฎกใหเขาใจอยางชัดเจนแลวนําไปใชอางอิง อธิบายธรรม
และปฏิบัติตนในชีวิตประจําวันใหถูกตองตามพระไตรปฎก 
 
2. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 มีความรู ความเขาใจ วิเคราะหและประเมินคาไดเกี่ยวกับการเผยแผพระไตรปฎก 
 
3. จุดประสงคการเรียนรู 

3.1 บอกเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีการเผยแผพระไตรปฎกในยุคหลังของพระพุทธกาล
จนถึงพุทธศักราช 450 ได 

3.2 เขียนแผนภูมิวิธีการเผยแผพระไตรปฎกได 
3.3 จําแนกถึงสาเหตุและแยกแยะถึงเสนทางของการเผยแผพระไตรปฎกในชมพู

ทวีปและดินแดนสุวรรณภูมิได 
3.4 อธิบายถึงวิธีการเผยแผพระไตรปฎกในประเทศไทยได 
3.5 สรุปความถึงประโยชนของการเผยแผพระไตรปฎกได 

 
4. สาระการเรียนรู 

4.1 วิธีการเผยแผพระไตรปฎกในยุคหลังพระพุทธกาลจนถึงพุทธศักราช 450 
4.2 แผนภูมกิารเผยแผพระไตรปฎก 
4.3 สาเหตุและเสนทางการเผยแผพระไตรปฎกในชมพูทวีปและดินแดนสุวรรณภูม ิ
4.4 วิธีการเผยแผพระไตรปฎกในประเทศไทย 
4.5 ประโยชนของการเผยแผพระไตรปฎก 
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คนหาความรู 
เพิ่มเติม ไดที ่ http://www.google.co.th (พระไตรปฎก) 

WEB 
GUIDE 
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สาระการเรียนรู เรื่อง การเผยแผพระไตรปฎก 

5. ประโยชนของการเผยแผพระไตรปฎก 

4.  วิธีการเผยแผพระไตรปฎกในประเทศไทย 

3.  สาเหตุและเสนทางการเผยแผพระไตรปฎก 
ในชมพูทวีปและดินแดนสุวรรณภูม ิ

2.  แผนภูมิการเผยแผพระไตรปฎก 

1. วิธีการเผยแผพระไตรปฎกในยุค 
หลังพระพุทธกาลจนถึงพุทธศักราช 450 
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การเผยแผพระไตรปฎก 
 การเผยแผพระไตรปฎกในยุคหลังพระพุทธกาลเปนตนมาจนถึงราวพุทธศักราช 
450 ยังคงเปนการเผยแผโดยอาศัยจากครูไปสูศิษย ซ่ึงการเผยแผพระไตรปฎกดวย
วิธีนี้ทานเรียกวาการเผยแผดวยระบบ “มุขปาฐะ” ภาษาไทยเรียกวา “ขอความที่ 
ทองจํากันมาดวยปากเปลา ไมไดเขียนไว” 
 คือ ศิษยไปเรียนจากครูแลวทรงจําไว เมื่อจําไดแลวก็ไปทดสอบ โดยการทองให
ครูฟง เมื่อสอบผานแลวก็เรียนหัวขอใหมสลับกับการทดสอบเรื่อยไปจนจําเนื้อหา
ในพระไตรปฎกไดทั้งคัมภีรหรือไดหมดทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ ผูที่มีลักษณะ
เชนนี้จะไดรับการยกยองจากคณะสงฆและรัฐบาลเปนอยางสูง เพราะถือวาเปนผู
ธํารงพระพุทธศาสนา 
 คร้ันลุถึง พ.ศ. 450 จึงมีการจารึกพระไตรปฎกลงในคัมภีรใบลานเปนคร้ังแรกที่
ประเทศศรีลังกา นับจากนั้นเปนตนมารูปแบบของการเผยแผพระไตรปฎกก็
เปลี่ยนไปคือ เปลี่ยนจากระบบมุขปาฐะมาเปนระบบลายลักษณอักษรหรือคัมภีร 
ตอมาเมื่อพระพุทธศาสนาเผยแผไปยังภูมิภาคตางๆ ของโลกแลว การเผยแผ
พระไตรปฎกก็กระทําโดยการคัดลอกจากคัมภีรสูคัมภีร และพัฒนาจากคัมภีรใบ
ลานมาสูคัมภีรที่พิมพเปนเลมหนังสือดวยกระดาษคุณภาพดีขึ้นตามลําดับ  กระทั่ง
ปจจุบันไดมีการพัฒนารูปแบบการเผยแผพระไตรปฎกใหกาวหนายิ่งขึ้นไปกวาเดิม
จนสามารถเผยแผพระไตรปฎกดวยระบบคอมพิวเตอรไดเปนผลสําเร็จแลว 

หนวยที ่3 
การเผยแผพระไตรปฎก 
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การเผยแผพระไตรปฎก 

 ใหนักเรียนเขียนแผนภูมกิารเผยแผพระไตรปฎกโดยสังเขป 
 

  

⌦

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 406

 
 

⌫ 
  

⌫  ⌫⌫ 

การเผยแผพระไตรปฎก 

ยุคหลังพุทธกาล 

การเผยแผดวยระบบ “มุขปาฐะ” 

ยุค พ.ศ. 450 

คัมภีรที่พิมพเปนเลมหนังสือดวยกระดาษ 

การจารึกพระไตรปฎกในคมัภีรใบลาน 

การเผยแผพระไตรปฎกดวยระบบคอมพิวเตอร 



   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 407

 
 
 
 
 
 
การเผยแผพระไตรปฎกในชมพูทวีปและสุวรรณภมู ิ
 
 หลังจากการสงัคายนาครั้งที่ 3 พระเจาอโศกมหาราชและพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระมี
ความเหน็รวมกันวา ในอนาคตพระพุทธศาสนาอาจไมมัน่คงอยูในอนิเดีย จึงเปนเหตใุหมีการสง
สมณทูต 9 คณะไปทําการเผยแผพระพุทธศาสนา ดังนี้คือ 
คณะที่ 1 : เผยแผทางภาคตะวนัตกเฉยีงเหนือของอินเดีย 
คณะที่ 2 : เผยแผทางภาคใตของอินเดยี 
คณะที่ 3 : เผยแผทางภาคตะวนัออกเฉียงใตของอินเดยี 
คณะที่ 4 : เผยแผทางแถบชายฝงทะเลตะวนัตก 
คณะที่ 5 : เผยแผทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของรัฐบอมเบย 
คณะที่ 6 : เผยแผยังดินแดนเปอรเซีย ซ่ึงขณะนัน้อยูใตการปกครองของกรีซ 
คณะที่ 7 : เผยแผที่เนปาล 
คณะที่ 8 : เผยแผที่ดินแดนสุวรรณภูมิคอืพมาและนครปฐมของไทยในปจจุบนั 
คณะที่ 9 : เผยแผที่ลังกาทวีป (ศรีลังกา) 
 
ที่มา  :  ดนัย  ไชยโยธา, พจนานุกรมพุทธศาสน (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, 2543), 387-
388. 
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การเผยแผพระไตรปฎก 
ดินแดนชมพูทวีป 
และสุวรรณภูม ิ

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

คณะที่ 1 

คณะที่ 8 

คณะที่ 9 

คณะที่ 7 

คณะที่ 6 

คณะที่ 5 

คณะที่ 4 

คณะที่ 3 

คณะที่ 2 
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การเผยแผพระไตรปฎกในชมพูทวีปและสวุรรณภูมิ 

 
 คณะที่ 1 : เผยแผทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
 คณะที่ 2 : เผยแผทางภาคใตของอินเดีย 
 คณะที่ 3 : เผยแผทางภาคตะวันออกเฉียงใตของอินเดีย 
 คณะที่ 4 : เผยแผทางแถบชายฝงทะเลตะวันตก 
 คณะที่ 5 : เผยแผทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐบอมเบย 
 คณะที่ 6 : เผยแผยังดินแดนเปอรเซีย 
 คณะที่ 7 : เผยแผที่เนปาล 
 คณะที่ 8 : เผยแผที่ดินแดนสุวรรณภูมิ 
 คณะที่ 9 : เผยแผที่ลังกาทวีป 
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การเผยแผพระไตรปฎกในประเทศไทย 

 
 ทําได 2 วิธี คือ เผยแผภายในประเทศกับเผยแผไปสูตางประเทศ 
 
เผยแผภายในประเทศ 
 มีการเรียนการสอนภาษาบาลีแกพระภิกษสุามเณรและประชาชนทั่วไปเพื่อใหอานออก
และแปลได สมัยแรก ๆ ยังไมมีการแปลพระไตรปฎกจากภาษาบาลีเปนภาษาอืน่ ตองอาศัย
พระสงฆชวยแปลออกมาแลวนําไปเทศนสอนชาวบาน ในประเทศเรามีธรรมเนียม
พระมหากษัตริยนิมนตพระเถระผูใหญ แปลพระไตรปฎกแลวอธิบายใหพระองคฟงดังมีธรรม
เนียม “พระราชปุจฉา” เปนตน ไดมีการสนับสนุนใหมกีารคัดลอกพระไตรปฎกลงใบลานเพื่อให
แพรหลายถึงกบัสรางคานิยมวา “การจารคัมภีรพระไตรปฎกอักษรตวัหนึ่งไดบุญเทากับสราง
พระพุทธรูปหนึ่งองค” ทั้งนี้เพื่อใหมีการจารพระไตรปฎกลงคัมภีรใหมาก ๆ 
 
เผยแผไปสูตางประเทศ 
 มักจะจัดคัมภรีพระไตรปฏกสงไปยังประเทศตาง ๆ เพื่อใหไปประดิษฐานอยูในถิ่นที่มีผู
นับถือพระพุทธศาสนาจะไดอาศัยศึกษาคนควา ธรรมเนียมนี้มีมาตั้งแตสมัยพระเจาอโศกที่ได
ทรงสงคณะธรรมทูตไปเผยแผพระพุทธศาสนายังตางประเทศ เชื่อกันวาคณะธรรมทูตแตละคณะ
ไดนําคัมภีรพระไตรปฎกไปดวย ปจจบุันนี้การสงพระไตรปฎกไปยังหอสมุดของมหาวิทยาลัย
และวดัตาง ๆ ก็เปนวิธีเผยแผหลักคําสอนของพระพุทธเจาไดอยางด ี
 
ที่มา : วิทย วิศทเวทย และเสฐยีรพงษ วรรณปก, หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐาน 
พระพุทธศาสนา ม.5 (กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน, 2547), 97. 
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ประโยชนของ 
การเผยแผ 

พระไตรปฎก 

1.       
    

5.       
    

4.       
    

3.       
    

2.       
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ประโยชนของการเผยแผพระไตรปฎก 
 

1. ทําใหมีความรูความเขาใจในพระธรรมวินัยอยางถูกตองและชัดเจน 
2. มีความเปนสิริมงคลเกิดขึ้นแกผูกระทําการเผยแผ 
3. ทําใหรากฐานของพระพุทธศาสนาไดถูกวางอยางมั่นคงแข็งแรงและแผ

ขยายอยางกวางขวางทั่วโลก 
4. เปนการสืบทอดพระพุทธศาสนาใหเจริญรุงเรืองตอไป 
5. เปนการตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจาซึ่งถือวาเปนหนาที่

โดยตรงของพุทธศาสนิกชนที่ดีที่ทุกคนจะตองปฏิบัติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

⌫  

        ⌫ 
⌫      
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 ขอความที่ซอนอยู  
 

ศรีลังกา 
ขอความที่ทองจํากันมา 
ระบบคอมพิวเตอร 
ปจจุบันดวย 
พระไตรปฎก 
ยุคหลังพระพุทธกาล 
การเผยแผ 
เปนแบบมุขปาฐะ 
เปนผลสําเร็จแลว 
ครั้งแรก 

 
 
 
 

 
⌦⌫⌫⌫⌫ 
 ⌫ 
⌦  

 ⌫ ⌫
 

⌫⌫ 
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ร จ เ ป ข อ ค ว า ม ที่ ท อ ง จํ า กั น ม า ด เ 
ะ า ที จ พ ม ห า ม า ย า พ ร ะ น า ง พิ ม พ ป 
บ ก ย จุ ร ย ุ ก า ร เ ป ด เ ผ ย ไ ป น ก ล า น 
บ ค น บั ะ ห ค ร เ ป น เ เ บ บ มุ ข ป า ฐ ะ ผ 
ค รู ด น พุ น ตี ห ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ฎ ก คั ม ล 
อ ไ อ ด ท ก ลั า ลั น ด ว ย ป า ก เ ป ล ม า สํ 
ม ป ก ว ธ ม ง ท ง ง อ ริ ย สั จ ส่ี บ า ป ภ ี ค า 
พิ สู ไ ย รู จ ก อ ก ด พ ไ ต ร ป ฎ ก น ค ร อ เ 
ว ศ พ อ ป ว า ง า ก า ร เ ผ ย เ เ ผ อ ฯ ม ร็ 
เ ษ ร ร ะ บ บ ก า ร ศึ ก ะ ษ า อ มี ษ ม บ พิ จ 
ต ย สํ ส ะ สํ า ค ญ ม า ร ป พุ ท ธ อ ง ค ล ว เ 
อ มุ ไ า ส ไ ต ร สิ ก ข า เ ฬ ท อ ง ห ว า เ เ 
ร ข ก ร เ ม ต า ข า ป หุ ก ช า ธ ข น ม น ต ล 
ล ป ร ส ต ร เ ร า ม า ล า น อ ง กั บ ค ฉ อ ว 
า า ท น ภ ี ม จ ก ป ผ ม บ ศ รี ลั ง ก า บ ช ร ฎ 
น ฐ อ ง ค บ า น ะ ฎ สิ ท ธั ต ถ ะ ข น ล ถ ล ก 
ห ะ บ ก ค ร้ั ง เ เ ร ก ส ค ร้ั ง ส อ ง ส า ม ส่ี 

 

ตามลาหาสาระ 
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ร   ป ข อ ค ว า ม ที่ ท อ ง จํ า กั น ม า  เ 
ะ   จ                  ป 
บ   จุ  ย ุ                น 
บ   บั   ค  เ ป น เ เ บ บ มุ ข ป า ฐ ะ ผ 
ค   น    ห              ล 
อ   ด     ลั             สํ 
ม   ว      ง            า 
พิ   ย       พ           เ 
ว  พ       ก า ร เ ผ ย เ เ ผ    ร็ 
เ   ร         ะ         จ 
ต    ะ         พุ        เ 
อ     ไ         ท       เ 
ร      ต         ธ      ล็ 
       ร         ก     ว 
        ป    ศ รี ลั ง ก า     
         ฎ         ล    
    ค ร้ั ง เ เ ร ก            

 
ขอความ :  การเผยแผพระไตรปฎกยุคหลังพระพุทธกาลเปนแบบมุขปาฐะ (โดยจารึกลงคัมภีร 

ใบลาน) คร้ังแรก (ที่) ศรีลังกา ปจจุบัน (พิมพ) ดวยระบบคอมพิวเตอรเปนผลสําเร็จแลว  
 
 

⌫
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งานที่มอบหมายใหนักเรียนทํา 

อยากทราบจังเลย…วาเพื่อนๆ ตั้งใจเรียนกนัทุกคน 
หรือเปลาเอย!  ถาใครคิดวาตนเองไมไดแตกแถว 

แลวละก็ชวยทาํรายงานมาสงหนอยนะคะ เร่ือง การเผยแผ
พระไตรปฎก ไมตองเขียนมาเยอะแยะนะ เพราะขี้เกยีจอาน
นะเออ… เอาเปนวาเปนแบบรายงานหนาเดียวนะตัวเอง 

แลวก็อยาลืมนะคะ ตอง “ดีที่สุด”  มิฉะนั้นละก ็
ไมใชเดก็ ก.พ. แน (งานรายบุคคลนะจะ  

                        ไมใชงานรายกลุม) 
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เกณฑการใหคะแนนและการกําหนดระดับคุณภาพของคะแนน 
ในการสรางชิน้งานของนักเรียนโดยการใชแบบประเมินผลชิน้งาน 

ถาตองการใหคุณภาพของคะแนนความสามารถ 
ในการสรางชิ้นงานของตนเองอยูในระดับเยี่ยมแลวละก็  

นักเรียนตองทราบเกณฑการประเมินผลชิ้นงาน และการกําหนดระดับ
คุณภาพจากคะแนนกอนนะคะ หลังจากนัน้จึงคอยเพียรพยายาม 
สรางชิ้นงานขึ้นมาใหอยูในเกณฑที่ครูกําหนดไวใหได…… 

ขอใหนักเรียนจงประสบความสําเร็จกันทุกคนคะ 

1. ความถูกตองของเนื้อหา 
3 หมายถึง มีเนื้อหาสาระที่ถูกตองชัดเจน  

   และมีประเด็นครบถวน 
2 หมายถึง มีเนื้อหาสาระที่ถูกตองชัดเจน  

   แตมีประเดน็ไมครบถวน 
1 หมายถึง มีเนื้อหาสาระที่ถูกตองแตไมชัดเจน 
  และมีประเด็นไมครบถวน  

เกณฑการใหคะแนนแบบประเมินผลรายงาน มีดังนี้ คือ  
วัดความสามารถในการสรางชิ้นงานของนกัเรียน จํานวน 4 ดาน  

และชิ้นงานมคีะแนนเต็ม 12 คะแนน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้คือ 
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2. การลําดับเนื้อหา 
 3 หมายถึง มีการเรียงลําดบัเนื้อหาไดอยางตอเนื่อง  

มีความสอดคลองและเปนระบบ 
 2 หมายถึง มีการเรียงลําดบัเนื้อหาไดอยางตอเนื่อง  

แตบางชวงไมสอดคลองและไมเปนระบบ 
 1 หมายถึง มีการเรียงลําดบัเนื้อหาไดอยางไมตอเนื่อง 

และเมื่ออานแลวไมเกดิความรูสึกเขาใจ 
ในสาระที่ไดอาน 

3. การใชภาษา 
 3 หมายถึง มีการใชภาษาไทยที่ถูกตอง สามารถสื่อความไดอยางชัดเจน  

ทําใหผูอานมองเห็นภาพ และเกิดความรูสึกที่คลอยตาม 
 2 หมายถึง มีการใชภาษาไทยที่ถูกตองเพียงในบางชวงเทานั้น  

จึงทําใหผูอานมองไมเห็นภาพ และไมเกิดความรูสึกที่คลอยตาม 
 1 หมายถึง มีการใชภาษาไทยที่ไมถูกตอง ไมสามารถสื่อความใหเกดิ 

ความรูสึกที่เขาใจไดอยางชัดเจน จึงทําใหผูอานมองไมเหน็ภาพ
และไมเกิดความรูสึกที่คลอยตาม 

4. ความคิดสรางสรรค 
 3 หมายถึง มีความสามารถนําเสนอผลงานที่มีรูปแบบ สี และแนวคดิที่มีความ

แปลกใหม มองดูแลวมีความสวยงามและมปีระโยชนตอ 
การนําไปใชสําหรับตนเองและผูอ่ืนได 

 2 หมายถึง มีความสามารถนําเสนอผลงานที่มีรูปแบบ สี และแนวคดิที่มีความ
แปลกใหม มองดูแลวมีความสวยงาม เรียบรอย แตไมมีประโยชน 
ตอการนําไปใชสําหรับตนเองและผูอ่ืน 

 1 หมายถึง ผลงานที่นํามาเสนอนั้นมีรูปแบบ สี และแนวคิดที่ลอกเลียนแบบ 
มาจากผูอ่ืน ไมไดเกิดขึ้นมาจากความรูและความสามารถของตนเอง 
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10 - 12 คะแนน หมายถึง มีเนื้อหาสาระที่มีความถูกตอง
ชัดเจนและมีประเด็นครบถวน สามารถเรียงลําดับเนื้อหา
ไดอยางตอเนื่อง มีความสอดคลองและเปนระบบ มีการ
ใชภาษาไทยไดอยางถูกตองจึงทําใหสามารถสื่อความได
อยางชัดเจน ทําใหผูอานมองเห็นภาพและเกิดความรูสึก
ที่คลอยตามได ตลอดจนสามารถนําเสนอผลงานที่ม ี
รูปแบบ สี และแนวคิดที่มีความแปลกใหม มองดูแลวมี
ความสวยงาม เรียบรอย รวมไปถึงมีประโยชนตอการ
นําไปใชสําหรับตนเองและผูอ่ืนได ดังนั้นสิ่งที่กลาวมา 
ทั้งหมดเหลานี้จึงจัดอยูในระดับดีมาก 

การกําหนด 
ระดับคุณภาพจาก

คะแนน  
มีดังตอไปนี้ คอื 

8 - 9 คะแนน หมายถึง มีเนื้อหาสาระที่ถูกตองชัดเจนแตมี
ประเด็นไมครบถวน มีการเรยีงลําดับเนื้อหาไดอยาง 
ตอเนื่อง แตบางชวงไมสอดคลองและไมเปนระบบ  
มีการใชภาษาไทยไดอยางถูกตอง สามารถสื่อความ 

ใหเขาใจไดเพยีงในบางชวงเทานั้น จึงทําใหผูอานมอง 
ไมเห็นภาพและไมเกดิความรูสึกที่คลอยตาม  

ตลอดจนสามารถนําเสนอผลงานที่มีรูปแบบ สี และ 
แนวคดิที่มีความแปลกใหม มองดูแลวมีความสวยงาม  

เรียบรอย แตไมมีประโยชนตอการนําไปใชทั้งตอตนเอง
และผูอ่ืนได ดงันั้น ส่ิงที่ไดกลาวมาทั้งหมดเหลานี ้

จึงจัดอยูในระดับด ี
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6 - 7 คะแนน หมายถึง มีเนื้อหาสาระที่ถูกตอง 
แตไมชัดเจนและมีประเด็นไมครบถวน มีการเรียงลําดับ 

เนื้อหาอยางไมตอเนื่อง เมื่ออานแลวไมเกดิความรูสึกเขาใจ 
ในสาระที่อาน มีการใชภาษาไทยไดอยางไมถูกตองจนทาํให 

ไมสามารถสื่อความใหเกิดความรูสึกที่เขาใจได เมื่อผูอานอานแลว
มองไมเห็นภาพ และไมเกิดความรูสึกที่คลอยตาม ตลอดจนผลงาน
ที่ไดนํามาเสนอนั้น มีรูปแบบ สี และแนวคิดที่ลอกเลียนแบบอยาง

มาจากผูอ่ืน ไมไดเกดิขึ้นมาจากความรูและความสามารถ 
ของตนเอง ดังนั้น ส่ิงที่ไดกลาวมาทั้งหมดเหลานี้ 

จึงจัดอยูในระดับพอใช 
 

 
ต่ํากวา 6 คะแนน หมายถึง ตอง
ปรับปรุงความสามารถในการ
สรางชิ้นงานทางการเรียนดวย

บทเรียนสําเร็จรูป 
 

 

ฝนใหไกลไปใหถึง 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
หนวยท่ี 3 

การเผยแผพระไตรปฎก 
 
คําชี้แจง ใหนกัเรียนนําตัวอักษรหนาขอดานขวามือไปเติมหนาขอ ( )  ดานซายมือที่ 
 สัมพันธกัน 
 

( ) 1. คร้ังลาสุด 
( ) 2. คร้ังแรก  
( ) 3. พ.ศ. 450 
( ) 4. พระธรรมขันธ 
( ) 5. มุขปาฐะ 

ก. ระบบคอมพิวเตอร   
ข. ประเทศศรีลังกา  
ค. คัมภีรใบลาน 
ง. 84,000 
จ. ขอความที่ทองจํากันมาดวยปากเปลา 
ฉ. พระพุทธเจา 
ช. ภิกษุ  ภิกษุณ ี
ซ. สมัยสุโขทัย 
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1. ก 
2. ข 
3. ค 

  4. ง 
5. จ 

 
 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรยีน 
หนวยท่ี 3 

การเผยแผพระไตรปฎก 

 
สพฺเพ  อมตฺิเต  ตรติ  โย  มิตฺตานํ  น  ทุพฺภติ 

(สัพเพ  อะมิตเต  ตะระติ  โย  มิตตานัง  นะ  ทุพภะติ) 
 

ผูไมประทุษรายมติร  ยอมผานพนศตัรูทั้งปวง 

 

นะ ทุพภะติ   =   บุคคลใดผูไมประทุษราย  
มิตตานัง   =   มิตรสหาย 
ตะระติ   =   บุคคลนั้นยอมผานพน   อะมิตเต   =   ศัตรู 
สัพเพ   =   ทั้งปวง 
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หนวยที่ 4  : เร่ืองนารูจากพระไตรปฎก คือ คนครองเรือน 
     ที่รายและด ี 10  ประการ 
     ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 

 

 
 
 

นุตประวีณ  ประไพพิศ 
 

 

⌫ 
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แบบทดสอบกอนเรียน 

หนวยท่ี 4 
เรื่องนารูจากพระไตรปฎก : คนครองเรือนที่รายและดี 10 ประการ 

 
 
คําชี้แจง ใหนําคําตอไปนี้ใสหนาขอ ( )  ที่เกี่ยวของกบั สวนด ีและ สวนเสีย  
 ของการหาทรัพย 
 

( ) 1. เล้ียงตนเองใหสุขสบาย 
( ) 2. ไมใชทรัพยนัน้ทําความด ี
( ) 3. เผ่ือแผแกผูอ่ืน 
( ) 4. ใชทรัพยนัน้ทาํความด ี
( ) 5. ไมเล้ียงตนเองใหสุขสบาย 
( ) 6. ไมเผ่ือแผแกผูอ่ืน 
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1. สวนดี 
2. สวนเสีย 
3. สวนดี 

  4. สวนดี 
5. สวนเสีย 
6. สวนเสีย 

เฉลยแบบทดสอบกอนเรยีน 
หนวยท่ี 4 

เรื่องนารูจากพระไตรปฎก : คนครองเรือนที่รายและดี 10 ประการ 

 
 

⌦  
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1. สาระสําคัญ 
  พระพุทธเจาทรงจําแนกคนครองเรือนออกเปน 2 ประเภท 4 กลุม คือ ประเภทที่ดี
และไมดี กลุมที่ 1 – 3 จัดเปนประเภทคนครองเรือนที่ไมดี ไมควรเอาอยาง สวนกลุมที่ 4 จัดเปน
ประเภทคนครองเรือนที่ดี ชาวพุทธทุกคนควรยึดถือเอาเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิต 
ประจําวัน 
 
2. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับเรื่องคนครองเรือนที่รายและดี 10 ประการ ตลอดจน
สามารถนําหลักธรรมและขอคิดจากสิ่งที่ไดศึกษาไปปรับใชในชีวิตประจําวันได 
 
3. จุดประสงคการเรียนรู 

3.1 จําแนกประเภทของคนครองเรือนที่รายและดี 10 ประการได 
3.2 เปรียบเทียบสวนดีและสวนเสียของการหาทรัพยโดยทางไมชอบธรรมได 
3.3 แยกแยะขอควรยกยองและขอควรตําหนิของการแสวงหาทรัพยโดยทาง 

ชอบธรรมได 
3.4 ยกตัวอยางบุคคลที่มีลักษณะคนครองเรือนที่ดีประเภทกลุมพิเศษได 
3.5 เห็นความแตกตางและจัดระเบียบใหมเกี่ยวกับพฤติกรรมของตนเองในการ

ปฏิบัติตามแบบอยางของคนครองเรือนที่ดีประเภทกลุมพิเศษได 
 
4. สาระการเรียนรู 
 4.1 ประเภทของคนครองเรือนที่รายและดี 10 ประการ 
 4.2 ตารางสรุปประเภทของคนครองเรือนที่รายและดี 10 ประการ 
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คนหาความรู 
เพิ่มเติม ไดที ่ http://www.google.co.th (พระไตรปฎก) 

WEB 
GUIDE 
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สาระการเรียนรู 
เรื่อง 

เรื่องนารูจากพระไตรปฎก คือ  
คนครองเรือนที่รายและดี 10 ประการ 

ประเภทของ 
คนครองเรือน 
ที่รายและดี  
10 ประการ 

ตารางสรุป 
ประเภทของ 
คนครองเรือน 
ที่รายและดี  
10 ประการ 

1 2 
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สติมโต  สทา  ภททํ 
สะติมะโต  สะทา  ภัททัง 

คนผูมีสติ  มีความเจรญิทุกเมื่อ 

คนครองเรือนท่ีรายและดี 10 ประการ 
 พระพุทธเจาตรัสจําแนกกามโภคี คือ ชาวบาน ออกเปน 10 ประการ พรอมทั้งสวนดี
และสวนเสียของแตละประการ โดยมีใจความดังนี้ 
กลุมท่ี 1  หาทรัพยโดยทางไมชอบธรรม 
ประการที่ 1 : หมายความวา บุคคลนั้น แสวงหาทรัพยโดยทางทุจริตผิดกฎหมาย แลวใช
ทรัพยนั้นไปในทางที่ผิด  
ประการที่ 2 : หมายความวา บุคคลนั้นแสวงหาทรัพยโดยทางทุจริตผิดกฎหมายแตบุคคลนั้น
สามารถนําทรัพยมาใชอยางเปนประโยชนกับตนเอง  

 

สะติมะโต   =   คนผูมีสติ  ภัททัง   =   มีความเจรญิ 
สะทา   =   ทุกเมื่อ 
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⌦

 
ประการที่ 3 : หมายความวา บุคคลนั้นไดทรัพยมาอยางไมถูกตอง โดยทางทุจริต 
แลวนําทรัพยนั้นมาใชจายอยางถูกตอง รูวิธีใชทรัพยเพื่อประโยชนแกตนเอง 
ตลอดจนรูจักแบงปนใหแกผูอ่ืนเปนการทําประโยชนใหแกสังคมประเทศชาติ 
กลาวไดวามีน้ําใจตอสวนรวมนั่นเอง 

   
⌦⌫  
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1. ใหนักเรียนบอกสวนดีของการหาทรัพยโดยทางไมชอบธรรม 

1)          
2)          
3)          

2. ใหนักเรียนบอกสวนเสียของการหาทรัพยโดยทางไมชอบธรรม 
1)          
2)          
3)          
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ผาติ   กยิรา   อวิเหฐยํ  ปร ํ
(ผาติง  กะยิรา  อะวิเหฐะยัง  ปะรัง) 

ควรทําแตความเจริญ อยาเบียดเบียนคนอื่น 

1. ใหนักเรียนบอกสวนดีของการหาทรัพยโดยทางไมชอบธรรม 
1)  เล้ียงตนเองใหสุขสบาย 
2)  เผื่อแผแกผูอ่ืน 
3)  ใชทรัพยนั้นทําความดี 

2. ใหนักเรียนบอกสวนเสียของการหาทรัพยโดยทางไมชอบธรรม 
1)  ไมเล้ียงตนเองใหสุขสบาย 
2)  ไมเผื่อแผแกผูอ่ืน 
3)  ไมใชทรัพยนั้นทําความดี 
 

 
⌫  ⌫  ⌫ 
  

 

กะยิรา   =   ควรทํา       ผาติง   =   ความเจริญ 
อะวิเหฐะยัง   =   อยาเบียดเบยีน ปะรัง   =   คนอื่น 
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กลุมท่ี 2 หาทรัพยโดยทางชอบธรรมบาง ไมชอบธรรมบาง 
ประการที่ 4 : หมายความวา บุคคลนั้นไดทรัพยมาโดยทางสุจริตหรือทุจริตก็ได แลวนํา
ทรัพยนั้นมาใชในทางไมถูกตอง  
ประการที่ 5 : หมายความวา บุคคลนั้นไดทรัพยมาโดยทางสุจริตหรือทุจริตก็ได แลวนํา
ทรัพยนั้นมาเลี้ยงตนเองในทางที่ถูกตอง  
ประการที่ 6 : หมายความวา บุคคลนั้นแสวงหาทรัพยโดยทางสุจริตหรือทางทุจริตก็ไดแลว
นําทรัพยนั้นมาใชจายเพื่อบํารุงตนเองและครอบครัวในทางถูกตอง พรอมทั้งมีจิตใจโอบ
ออมอารี ชวยเหลือผูอ่ืน ตลอดจนใชทรัพยนั้นมาสรางคุณงามความดีของตนใหปรากฏใน
สังคม 
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กลุมท่ี 3 หาทรัพยโดยทางชอบธรรม 
ประการที่ 7 : หมายความวา บุคคลนั้นไดทรัพยมาโดยทางสุจริต แตนําทรัพยมาใชจายอยาง
ไมถูกตอง  
ประการที่ 8 : หมายความวา บุคคลนั้นไดทรัพยมาโดยทางสุจริต แลวนําทรัพยมาใชจาย
ในทางที่ถูกตอง ตามทํานองคลองธรรม แตเปนคนตระหนี่ถ่ีเหนียว ไมมีน้ําใจชวยเหลือผูอ่ืน
ใหพนทุกขและไมยอมใชทรัพยนั้นเพื่อสรางผลประโยชนตอสวนรวม 
ประการที่ 9 : หมายความวา บุคคลนั้นไดทรัพยมาโดยทางสุจริต แลวนําทรัพยนั้นมาใชจาย
อยางถูกตอง เชน นํามาเลี้ยงดูครอบครัว พรอมทั้งชอบชวยเหลือผูอ่ืนใหพนทุกข และใช
ทรัพยนั้นเพื่อสรางชื่อเสียงคุณงามความดีของตนใหปรากฏตอสังคม แตยังใชทรัพยอยางไมมี
การวางแผนใหถูกตอง ใชจายทรัพยอยางสุรุยสุราย อยางฟุงเฟอ จนอาจตองตกเปนลูกหนี้ตอ
ผูอ่ืนก็เปนได บุคคลประเภทนี้ไมมีสติปญญาที่จะทําตนเปนเศรษฐีได เพราะใชทรัพยอยางไม
มีสติสัมปชัญญะ 
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คําชี้แจง   ใหนักเรียนวิเคราะหการแสวงหาทรัพยโดยทางชอบธรรมตอไปนี้วา  
 ขอใดควรยกยองชมเชย ขอใดควรตําหนิ 
 
ขอที่ควรยกยองชมเชย 
  
  
 
ขอที่ควรตําหนิ 
  
  
 

  
   

⌦
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คําชี้แจง   ใหนักเรียนวิเคราะหการแสวงหาทรัพยโดยทางชอบธรรมตอไปนี้วา ขอใด 
 ควรยกยองชมเชย ขอใดควรตําหนิ 
ขอที่ควรยกยองชมเชย 
ไดทรัพยมาแลว เล้ียงตนใหสุขสบาย เผื่อแผแกผูอ่ืนและใชทรัพยนั้นทําความดี 
 

ขอที่ควรตําหนิ 
ไดทรัพยมาแลว แตยังติดมัวเมาหมกมุน กินใชทรัพยสมบัติโดยไมรูเทาทันเห็นโทษ ไมมี
ปญญาที่จะทําตนใหเปนอิสระ เปนนายเหนือโภคทรัพย  

 

โกธ ํ ทเมน  อุจฉินเท 
(โกธงั  ทะเมนะ  อุจฉินเท) 

พึงตัดความโกรธดวยความขมใจ   

 
อุจฉินเท   =   พึงตัด       โกธัง   =   ความโกรธ 

ทะเมนะ   =   ดวยความขมใจ 
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กลุมท่ี 4 (กลุมพิเศษ) หาทรัพยโดยทางชอบธรรม ใชทรัพยอยางมีสติสัมปชัญญะ 
มีจิตใจเปนอิสระ ใชทรัพยอยางคนที่เปนนายเหนือโภคทรัพย 
ประการที่ 10 : หมายความวา บุคคลนั้นแสวงหาทรัพยโดยทางสุจริต ไดทรัพย
มาแลวก็นํามาใชใหเกิดประโยชนตอตนเองและตอสังคมสวนรวม ไมใชทรัพยไป
ในทางอบายมุข ไมใชทรัพยอยางสุรุยสุราย เปนคนเก็บหอมรอมริบ แตใน
ขณะเดียวกันก็เปนคนที่มีน้ําใจ ชอบชวยเหลือผูอ่ืนใหพนทุกข รูจักการวางแผน
อยางถูกตองในการใชจายทรัพย เรียกวาใชทรัพยอยางมีสติสัมปชัญญะนั่นเอง 
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แสวงหาทรัพย 
 
ใชทรัพย 

ไมชอบธรรม ชอบธรรมและ 
ไมชอบธรรม ชอบธรรม 

ไมมีประโยชนแก
ตนเองและผูอ่ืน 1 4 7 

มีประโยชนแก 
ตนเองและไมมี
ประโยชนตอผูอ่ืน 

2 5 8 

มีประโยชนตอ
ตนเองและผูอ่ืน 3 6 9 

   10 

 

กรอบสรปุ 

⌫   ⌫ 
⌫ 
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⌫

คําชี้แจง  จงนําคําตอไปนี้ ใสหนาขอท่ีมีเนื้อหาสัมพันธกัน 
 

กลุมท่ี 1   กลุมท่ี 2   กลุมท่ี 3   กลุมพิเศษ 
 

   1. หาทรัพยโดยทางชอบธรรม 
   2. หาทรัพยโดยทางชอบธรรม ใชทรัพยอยางมีสติสัมปชัญญะ มีจิตใจ
   เปนอิสระใชทรัพยอยางคนที่เปนนายเหนือโภคทรัพย 
   3. หาทรัพยโดยทางชอบธรรมบาง ไมชอบธรรมบาง 
   4. หาทรัพยโดยทางไมชอบธรรม 

  
⌫ 
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คําชี้แจง  จงนําคําตอไปนี้ ใสหนาขอท่ีมีเนื้อหาสัมพันธกัน 
 

กลุมท่ี 1   กลุมท่ี 2   กลุมท่ี 3   กลุมพิเศษ 
 
 

กลุมท่ี 3 1. หาทรัพยโดยทางชอบธรรม 
กลุมพิเศษ 2. หาทรัพยโดยทางชอบธรรม ใชทรัพยอยางมีสติสัมปชัญญะ มีจิตใจ
   เปนอิสระใชทรัพยอยางคนทีเ่ปนนายเหนือโภคทรัพย 
กลุมท่ี 2 3. หาทรัพยโดยทางชอบธรรมบาง ไมชอบธรรมบาง 
กลุมท่ี 1 4. หาทรัพยโดยทางไมชอบธรรม 

   
⌦ 
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ที่มา : ไทยรัฐ , 8 พฤษภาคม 2547 , 12. 
1. วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 มีเหตุการณอะไร เกดิขึ้นที่ไหน และดําเนินการอยางไร  
   

   
2. สาเหตุเกิดจาก 
   

   
3. ผลที่ไดรับ 
   

   
4. แนวทางแกไข 
   

   

⌫⌫ 
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1. เหตุการณเกิดขึ้นที่อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม เวลากลางคืน 
ตํารวจตรวจพบนายเชาวลิตกําลังงัดตูโทรศัพทสาธารณะ 

2. ตองการหาเงินพาแฟนไปเที่ยว 
3. ถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย 
4. ตองนําแนวทางความประพฤติของคนครองเรือนที่ดีกลุม 4 ประการที่ 10 

ไปเปนแบบอยางในการดํารงชีวิต 
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คําชี้แจง ใหนกัเรียนอานขอความตอไปนี้แลวโยงขอความที่เห็นวามีความสัมพันธกันกับเรื่องคน

ครองเรือนที่รายและดี 4 กลุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ก. กานสมขายยาอีไดเงินมาแลว 
       ก็นําไปเลนไพจนหมด 
      ข. พวงองุนไปทําบุญที่วัดทุกวันพระ 
      ฃ. ชอเชอร่ีมีอาชีพขายกวยเตี๋ยวแตบางครั้ง 
       ก็แอบขายยาเสพติดดวย 
      ค. กิ่งตาลแตงกายถูกตองตามระเบียบ 
       ของโรงเรียน 
      ฅ. กอไผเปนทนายความ เงนิเดอืนที่ไดรับ 
       เขานําไปใหมารดา 
      ฆ. ใบเมี่ยงไมไดไปรวมงาน 
       ทําบุญขึ้นบานใหม 
      ง. ลูกหวาเก็บเงนิที่ไดจากการทํางานสุจริต 
       ไปเลี้ยงครอบครัว และยังแบงสวนหนึ่ง 
       บริจาคใหกับมูลนิธิดวย 

⌦ 
 

กลุมท่ี 1 

กลุมท่ี 2 

กลุมท่ี 3 

กลุมท่ี 4 

⌦

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 446

 
 
 
 
 
 
 
 กลุมที่ 1  ขอ  ก 
 
 กลุมที่ 2  ขอ  ฃ 
 
 กลุมที่ 3  ขอ  ฅ 
 
 กลุมที่ 4  ขอ  ง 
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คําชี้แจง 1. ใหนักเรียนอธิบายลักษณะคนครองเรือนที่รายและดี 10 ประการ ใน
ดานที่ตนชอบและไมชอบ โดยเขียนใหอานแลวเกิดความเขาใจอยางชัดเจน 
 

ลักษณะที่ชอบ ลักษณะที่ไมชอบ 
  
  
  
  

  
  
  
  

  2. ใหนักเรียนวิเคราะหลักษณะการกระทําของตนเอง ที่ไดเคยปฏิบัติมา
ทั้งในลักษณะที่ชอบและไมชอบ 

ชอบ ผลของการ
ปฏิบัติ ไมชอบ ผลของการ

ปฏิบัติ สิ่งที่ตองแกไข 

  
  
   
  

  
  
   
  

  
  
   
  

  
  
   
  

  
  
   
  

  3. นักเรียนเห็นดวยกับคํากลาวของพุทธศาสนสุภาษิตหรือไม ที่กลาววา 
“คบคนใด ก็เปนเชนคนนั้นแล” เพราะเหตุใด 
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ขอ  1  
 
 

ลักษณะที่ชอบ ลักษณะที่ไมชอบ 
1. เลี้ยงตนเองใหสุขสบาย 
2. เผื่อแผแกผูอ่ืน 
3. ใชทรัพยนั้นทําความดี 

1. ไมเลี้ยงตนเองใหสุขสบาย 
2. ไมเผื่อแผแกผูอ่ืน 
3.  ไมใชทรัพยนั้นทําความดี 

 
ขอ 2.  ใหนักเรียนตอบตามความเปนจริง 
 
ขอ 3.  เห็นดวย เพราะถาเราคบคนดีเราก็จะมีพฤติกรรมที่แสดงออกในดานดี 

ในทํานองเดียวกันถาเราเลือกคบคนไมดีเราก็จะมีพฤติกรรม
เชนเดียวกับคนที่เราคบดวยเชนกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
⌫     ⌦ 
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คําชี้แจง ใหนักเรียนนําหมายเลขหนาสํานวนไทยที่เห็นวามีความหมายที่สัมพันธ

สอดคลองกับลักษณะของคนครองเรือนที่รายและดีทั้ง 4 กลุม โดยใหนาํ
หมายเลขและความหมายไปเติมลงในชองวางที่กําหนดใหและไดให
ความหมายของคําไวขางลางเรียบรอยแลว 

 
ความหมาย   

 ก. เก็บเล็กผสมนอยคอยทําทีละนิดทีละหนอยจนสําเร็จเปนรูปเปนรางขึ้นมา 
 ข. ทําอะไรมาดวยดีโดยตลอดแตมาเสียคนเมื่อแก 
 ฃ. ภายนอกแสดงตัวเปนผูมีศีลธรรมแตที่จริงประพฤติชั่ว 
 ค. ใชจายหรือเสียทรัพยในทางที่ไมไดประโยชนอะไร 
 ฅ. คนที่ประพฤตินอกแบบแผนของวงศตระกูล (ใชในทางไมดี) 
 ฆ. ทําการใดใหพอสมควรกับฐานะของตน 
 ง. มีความประพฤติดี มีความซื่อสัตยสุจริต 
 จ. พูดอยางหนึ่งแตทําอีกอยางหนึ่ง ปากกับใจไมตรงกัน  
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คนครองเรือนที่รายและดี 
 
 กลุมท่ี 1    กลุมท่ี 2    กลุมท่ี 3    กลุมพิเศษ 
หมายเลขที ่                     
ความหมาย                     
 
 
 
 
 
 

เก็บเบี้ยใตถุนราน 

ปากวา ตาขยิบ มือถือสาก ปากถือศีล 

เรือลมเมื่อจอด 
ตาบอดเมื่อแก 

ตําน้ําพริกละลายแมน้ํา ปลูกเรือนพอตัว 
หวีหัวพอเกลา 

มือสะอาด 
ไมนอกกอ 

กระดังงาลนไฟ ชี้นกบนปลายไม 

1 

4 3 

2 

5 6 

7 

8 

9 
10 

ตรวจดูกรอบเฉลยเลยคะ 
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คนครองเรือนที่รายและดี 
 

 
 กลุมท่ี 1         กลุมท่ี 2 
 หมายเลข 5, 8        หมายเลข 1, 2 
 ความหมาย ค, ฅ       ความหมาย ฃ, จ 
 
 กลุมท่ี 3         กลุมท่ี 4 
 หมายเลข 4, 6        หมายเลข 3, 7 
 ความหมาย ข, ฆ       ความหมาย ก, ง 
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คําชี้แจง 1. ใหนักเรียนยกตัวอยางบุคคลที่มีลักษณะคนครองเรือนที่ดีประเภทกลุม

พิเศษระดับจังหวัดและระดับประเทศ 
  2. ใหสืบสาวหาเหตุปจจัยที่สนับสนุนใหบุคคลเหลานั้นประสบผลสําเร็จ

ไดดังกลาว 
 

 

1. คนครองเรือนประเภทกลุมพิเศษระดับจังหวัดที่นักเรียนรูจัก ไดแก   
                      

2. พฤติกรรมทีน่ําไปสูความสําเร็จ คือ            
                      

3. คนครองเรือนประเภทกลุมพิเศษระดับประเทศที่นักเรียนรูจัก ไดแก    
                      

4. พฤติกรรมทีน่ําไปสูความสําเร็จ คือ            
                      

5. จากขอ 2 และ 4 ขางตนนักเรียนไดเคยปฏิบัติตามพฤติกรรมดังกลาวหรือไม 
เพราะเหตุใด                 
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 ขอ 1, 2, 3 และ 4 
  ใหนักเรียนยกตัวอยางตามความเปนจริง 
 

 ขอ 5 
  ใหนักเรียนแสดงเหตุผลตามสภาพความเปนจริง 
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ความสามารถในการปฏิบัต ิ
ลักษณะพฤติกรรมหรือการปฏิบัติ ปฏิบัติบอย 

(> 3 ครั้ง) 
ปฏิบัติบางครั้ง 

(1 – 3 ครั้ง) ไมไดปฏิบัต ิ

 
1. ใชจายเงินในการเรียนอยางระมัดระวัง
เพราะสงสารบิดามารดา 
2. ขายของที่ระลึกในงานประจาํปของ 
โรงเรียนแลวนําเงินที่ไดมาเขากองทุนเพื่อ
พัฒนาโรงเรียนตอไป 
3. แบงปนอาหารหรือเงินใหเพือ่นเมื่อเขา
ไดรับความเดอืดรอน 
4. แจงครูทุกครั้งเมื่อเก็บสิ่งของหรือเงินได 
5. แอบหยิบเงินของบิดามารดาไปโดยไมได
ขออนุญาตกอน 
 

   

 
 
 

⌫ 
⌫ 
⌫⌫ 
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ความสามารถในการปฏิบัต ิ
ลักษณะพฤติกรรมหรือการปฏิบัติ ปฏิบัติบอย 

(> 3 ครั้ง) 
ปฏิบัติบางครั้ง 

(1 – 3 ครั้ง) ไมไดปฏิบัต ิ

 
6. นําเครื่องอุปโภคและบริโภคไปมอบแก
ผูประสบภัยธรรมชาติ 
7. คิดอยากไดส่ิงของของผูอ่ืนมาเปนของตน 
8. นําหนังสือหรือเส้ือผาที่ไมจําเปนสําหรับ
ตนเองไปบริจาคแกผูอ่ืนที่ตองการ 
9. หวงแหนและตระหนี่ถ่ีเหนยีวส่ิงของของ
ตนไมใหผูอ่ืนไดใชประโยชน 
10. ชวยบิดามารดาทํางานเลี้ยงครอบครัวใน
ยามวางจากการเรียน 
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พฤติกรรมท่ีตองการแกไข แนวทางหรือวธีิปฏิบัติท่ีควรกระทํา 
1.         
       
2.         
       
3.         
       
4.         
       
5.         
       

1.              
             
2.              
             
3.              
             
4.              
             
5.              
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งานที่มอบหมายใหนักเรียนทํางานที่มอบหมายใหนักเรียนทํา  

งานชิ้นสุดทายที่มิใชทายสุด…เพื่อความสมบูรณ
ของการเรียนดวยบทเรียนสํา เร็จ รูป  คุณหนู 
ที่นารักทุกคนโปรดกรุณารวมดวยชวยกันนํา 
ช้ินงานที่ไดทํามาสงครูทั้งหมดขึ้นปายนิเทศ 
หลังหองเรียนดวยนะคะ จะจัดอยางไรก็ได เพราะ
ครูก็ทราบวานักเรียนทุกคนยินดีและเต็มใจกับ
งานชิ้นนี้อยูแลว…จริงหรือเปลาเอย!  

(คราวนี้ละ เปนงานรายกลุมแนๆ) 
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เกณฑการใหคะแนนและการกําหนดระดับคุณภาพของคะแนน 
ในการสรางชิน้งานของนักเรียนโดยการใชแบบประเมินผลชิน้งาน 

 

ถาตองการใหคุณภาพของคะแนนความสามารถ
ในการสรางชิ้นงานของตนเองอยูในระดับเยี่ยม
แลวละก็ นักเรยีนตองทราบเกณฑการประเมินผล
ช้ินงาน และการกําหนดระดบัคุณภาพจากคะแนน

กอนนะคะ หลังจากนั้นจึงคอยเพียรพยายาม 
สรางชิ้นงานขึ้นมาใหอยูในเกณฑ 

ที่ครูกําหนดไวใหได…… 
ขอใหนักเรียนจงประสบความสําเร็จกันทุกคนคะ 

1. ความถูกตองของเนื้อหา 
3 หมายถึง มีเนื้อหาสาระที่ถูกตองชัดเจน  

   และมีประเด็นครบถวน 
2 หมายถึง มีเนื้อหาสาระที่ถูกตองชัดเจน  

   แตมีประเดน็ไมครบถวน 
1 หมายถึง มีเนื้อหาสาระที่ถูกตองแตไมชัดเจน 
  และมีประเด็นไมครบถวน  

เกณฑการใหคะแนนแบบประเมินผล 
ปายนิเทศ มีดังนี้ คือ  

วัดความสามารถในการสรางชิ้นงาน 
ของนักเรียน จาํนวน 4 ดาน  

และชิ้นงานมคีะแนนเต็ม 12 คะแนน  
โดยมีรายละเอยีดดงัตอไปนีค้ือ 
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2. การลําดับเนื้อหา 
 3 หมายถึง มีการเรียงลําดบัเนื้อหาไดอยางตอเนื่อง  

มีความสอดคลองและเปนระบบ 
 2 หมายถึง มีการเรียงลําดบัเนื้อหาไดอยางตอเนื่อง  

แตบางชวงไมสอดคลองและไมเปนระบบ 
 1 หมายถึง มีการเรียงลําดบัเนื้อหาไดอยางไมตอเนื่อง และ 

เมื่ออานแลวไมเกิดความรูสึกเขาใจในสาระที่ไดอาน 
 

3. การใชภาษา 
 3 หมายถึง มีการใชภาษาไทยที่ถูกตอง สามารถสื่อความไดอยางชัดเจน  

ทําใหผูอานมองเห็นภาพ และเกิดความรูสึกที่คลอยตาม 
 2 หมายถึง มีการใชภาษาไทยที่ถูกตองเพียงในบางชวงเทานั้น  

จึงทําใหผูอานมองไมเห็นภาพ และไมเกิดความรูสึกที่คลอยตาม 
 1 หมายถึง มีการใชภาษาไทยที่ไมถูกตอง ไมสามารถสื่อความใหเกดิ 

ความรูสึกที่เขาใจไดอยางชัดเจน จึงทําใหผูอานมองไมเหน็ภาพ
และไมเกิดความรูสึกที่คลอยตาม 

4. ความคิดสรางสรรค 
 3 หมายถึง มีความสามารถนําเสนอผลงานที่มีรูปแบบ สี และแนวคดิที่มีความ

แปลกใหม มองดูแลวมีความสวยงามและมปีระโยชนตอ 
การนําไปใชสําหรับตนเองและผูอ่ืนได 

 2 หมายถึง มีความสามารถนําเสนอผลงานที่มีรูปแบบ สี และแนวคดิที่มีความ
แปลกใหม มองดูแลวมีความสวยงาม เรียบรอย แตไมมีประโยชน 
ตอการนําไปใชสําหรับตนเองและผูอ่ืน 

 1 หมายถึง ผลงานที่นํามาเสนอนั้นมีรูปแบบ สี และแนวคิดที่ลอกเลียนแบบ 
มาจากผูอ่ืน ไมไดเกิดขึ้นมาจากความรูและความสามารถของตนเอง 
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10 - 12 คะแนน หมายถึง มีเนื้อหาสาระที่มี
ความถูกตองชัดเจนและมีประเด็นครบถวน 
สามารถเรียงลําดับเนื้อหาไดอยางตอเนื่อง มี
ความสอดคลองและเปนระบบ  มีการใช
ภาษาไทยไดอยางถูกตองจึงทําใหสามารถสื่อ
ความไดอยางชัดเจน ทําใหผูอานมองเห็นภาพ
และเกิดความรูสึกที่คลอยตามได ตลอดจน
สามารถนําเสนอผลงานที่มีรูปแบบ สี และ
แนวคิดที่มีความแปลกใหม มองดูแลวมีความ
สวยงาม เรียบรอย รวมไปถึงมีประโยชนตอ
การนําไปใชสําหรับตนเองและผูอ่ืนได ดังนั้น
ส่ิ ง ที่ 

 ้  ี ้ ึ ใ ี

การกําหนด 
ระดับคุณภาพจากคะแนน  

มีดังตอไปนี้ คอื 

8 - 9 คะแนน หมายถึง มีเนื้อหาสาระที่ถูกตองชัดเจน 
แตมีประเดน็ไมครบถวน มีการเรียงลําดับเนื้อหาไดอยาง 
ตอเนื่อง แตบางชวงไมสอดคลองและไมเปนระบบ  

มีการใชภาษาไทยไดอยางถูกตอง สามารถสื่อความใหเขาใจได
เพียงในบางชวงเทานัน้ จึงทาํใหผูอานมองไมเห็นภาพและ 

ไมเกิดความรูสึกที่คลอยตาม  ตลอดจนสามารถนําเสนอผลงาน
ที่มีรูปแบบ สี และแนวคิดทีม่ีความแปลกใหม มองดูแลว 
มีความสวยงาม เรียบรอย แตไมมีประโยชนตอการนําไปใช 

ทั้งตอตนเองและผูอ่ืนได ดังนั้น ส่ิงที่ไดกลาวมาทั้งหมดเหลานี้ 
จึงจัดอยูในระดับด ี
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6 - 7 คะแนน หมายถึง มีเนื้อหาสาระที่ถูกตอง 
แตไมชัดเจนและมีประเด็นไมครบถวน มีการเรียงลําดับ 

เนื้อหาอยางไมตอเนื่อง เมื่ออานแลวไมเกดิความรูสึกเขาใจ 
ในสาระที่อาน มีการใชภาษาไทยไดอยางไมถูกตองจนทาํให 

ไมสามารถสื่อความใหเกิดความรูสึกที่เขาใจได เมื่อผูอานอานแลว
มองไมเห็นภาพ และไมเกิดความรูสึกที่คลอยตาม ตลอดจนผลงาน
ที่ไดนํามาเสนอนั้น มีรูปแบบ สี และแนวคิดที่ลอกเลียนแบบอยาง

มาจากผูอ่ืน ไมไดเกดิขึ้นมาจากความรูและความสามารถ 
ของตนเอง ดังนั้น ส่ิงที่ไดกลาวมาทั้งหมดเหลานี้ 

จึงจัดอยูในระดับพอใช 
 

ต่ํากวา  
6 คะแนน  

หมายถึง ตองปรับปรุง 
ความสามารถในการสรางชิ้นงาน

ทางการเรียนดวยบทเรยีน 
สําเร็จรูป 

 

 

ฝนใหไกล 
ไปใหถึง 
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แบบทดสอบหลังเรียน 

หนวยท่ี 4 
เรื่องนารูจากพระไตรปฎก : คนครองเรือนที่รายและดี 10 ประการ 

 
คําชี้แจง ใหนําคําตอไปนี้ใสหนาขอ ( )  ที่เกี่ยวของกบั สวนด ีและ สวนเสีย  
 ของการหาทรัพย 
 

( ) 1. ไมเผ่ือแผแกผูอ่ืน 
( ) 2. ไมเล้ียงตนเองใหสุขสบาย 
( ) 3. ใชทรัพยนัน้ทาํความด ี
( ) 4. เผ่ือแผแกผูอ่ืน 
( ) 5. ไมใชทรัพยนัน้ทําความด ี
( ) 6. เล้ียงตนเองใหสุขสบาย 
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  1. สวนเสีย 

2. สวนเสีย 
3. สวนดี 

  4. สวนดี 
5. สวนเสีย 
6. สวนดี 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรยีน 
หนวยท่ี 4 

เรื่องนารูจากพระไตรปฎก : คนครองเรือนที่รายและดี 10 ประการ 

 
กลฺยาณการี  กลฺยาณํ  ปาปการี  จ  ปาปกํ 

(กัลยาณะการี  กัลยาณัง  ปาปะการี  จะ  ปาปะกัง) 
 

ทําดีไดดี  ทําชั่วไดช่ัว 

 

กัลยาณะการี   =    คนที่ทําความดี ลภติ    =   ยอมไดรับ 
กัลยาณัง   =    ผลดี จะ    =   และ 
ปาปะการี = คนที่ทําความชั่ว ปาปะกัง = ผลชั่ว 
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⌫⌫⌫ 
  

⌫ 
⌫ 
⌫  

ธมมกาโม   ภวํ   โหติ 
(ธัมมะกาโม  ภะวัง  โหติ) 
ผูชอบธรรม  เปนผูเจริญ 

 

ธัมมะ  กาโม   =   ผูชอบธรรม      ภะวัง  โหติ   =   เปนผูเจริญ 
 

กรอบสงทาย 
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เรื่อง พระไตรปฎก  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
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ภาคผนวก  ฉ 
รูปภาพแสดงเหตกุารณในระหวางการทดลองดวย 
บทเรียนสาํเร็จรูป เรือ่ง พระไตรปฎก สําหรับ 

นักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 5 
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การทดลองแบบรายบุคคล 
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การทดลองแบบกลุมเล็ก 
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การทดลองแบบภาคสนาม 
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บรรยากาศในระหวางการศึกษาดวยบทเรยีน 
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