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การพัฒนาชุ ดการสอน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ธนาภา ทองดี *สุ ธาทิพย์ งามนิล**
บทคัดย่ อ
การวิจัยครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุ ดการสอน เรื่ อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ให้มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนก่อนเรี ยนกับหลังเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอน 3) ศึกษา
จานวนนักเรี ยนที่ ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนที่ มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70
ของคะแนนเต็ม เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ มีจานวน 2 ฉบับ คื อ 1) ชุดการสอนเรื่ อง หลักธรรมทาง
พระพุท ธศาสนา ซึ่ งมี ประสิ ท ธิ ภาพ 80.10/80.75 และ 2) แบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อ ง
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เป็ นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิ ด 4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ ซึ่ งมีความตรง
เชิงเนื้อหาโดยมีค่าความยากง่าย อยูร่ ะหว่าง 0.35-0.65 มีค่าอานาจจาแนกอยูร่ ะหว่าง 0.20-0.41 และมีค่าความ
เที่ ยงเท่ากับ 0.79 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการทดลองครั้งนี้ ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 ของโรงเรี ยน
บางลายพิทยาคม อาเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร จานวน 38 คน ซึ่ งได้จากการสุ่ มแบบกลุ่ม (Cluster Random
Sampling)
ผลการวิจยั พบว่า
1. ชุดการสอน เรื่ อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพ 0.67-1.00
เป็ นไปตามเกณฑ์ 80/80
2. นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 ที่ ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอน เรื่ อง หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. นักเรี ยนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตั้งแต่ร้อยละ 70
ของคะแนนเต็ม มีจานวนร้อยละ 89.47 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 70 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: ชุดการสอน, หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
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The Development of Instructional Package on Buddhist Moral Topic
For Mathayomsuksa 3 Students
Tanapa Thongdee* Suthathip Ngamnin**
Abstract
The purposes of this research were 1) to develop on instructional package on Buddhism Moral
Topic for Matthayomsuksa 3 students with efficiency of 80/80 standard criterion, 2) to compare students’
academic achievement on Buddhist Moral Topic before and after learning the instructional package, and 3)
to study the number of Matthayomsuksa 3 students taught by the instructional package passing 70 % of the
total score. The research comprised 1) the instructional package on Buddhist Moral Topic with efficience
index of 80.10/80.75, and 2) the learning achievement test including 40 items with 4 multiple choices with
content validity and difficulty degrees between 0.35-0.65, degree of discrimination between 0.20-0.41 and
the reliability coefficient of 0.79. The samples in this study were 38 Matthayomsuksa 3 students in the first
semester of the academic year 2014, at Banglai Pitthayakhom school in Bung na rangDistrict, Phichit
Province. The samples were selected by simple random sampling.
The findings were as follows:
1. The instructional package on Buddhist Moral Topic had the efficiency index of 80.10/80.75,
meeting the standard criterion at 80.10/80.75 under 80/80 criterion.
2. The academic achievement of the students tanght by using the instructional package was
higher than before learning at the 0.05 level of significance.
3. Students taught by the package had achievement scores ranging from 70% of the fullscore,
which amounted to 89.47 percent more than the set 70 percent pussing score at the 0.05 level of
singnificance.
Keywords: Instruction package, The principles of Buddhism, Achievenent
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บทนา
การศึ กษามี บทบาทส าคัญต่ อการแก้ปัญหาสังคมและการพัฒ นาประเทศโดยมุ่ งพัฒ นา
ผูเ้ รี ยนทุกคน ซึ่ งเป็ นกาลังหลักของชาติให้เป็ นมนุ ษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่ างกาย ความรู ้ คุณธรรม
มีจิตสานึ กในการเป็ นพลเมืองไทย และเป็ นพลโลก ยึดมัน่ ในการปกครองตามระบอบประชาธิ ปไตย
อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข มีความรู ้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งมีเจตคติที่จาเป็ นต่อการศึกษา
ต่อการประกอบอาชี พ และการศึ กษาตลอดชี วิต โดยมุ่งเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญบนพื้นฐานความเชื่ อว่า
ทุกคนสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2551: 4)
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึ กษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็ นกลุ่มสาระวิชาที่ ช่วยให้ผเู ้ รี ยน
มีความรู ้ ความเข้าใจในการดาเนินชีวิตของมนุษย์ ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม
การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจากัด เข้าใจถึงการพัฒนาเปลี่ยนแปลง
ตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่าง ๆ เกิ ดความเข้าใจในตนเองและผูอ้ ื่น มีความอดทน อดกลั้น
ยอมรับในความแตกต่างและมีคุณธรรม สามารถนาความรู ้ไปปรับใช้ในการดาเนิ นชี วิต เป็ นพลเมืองดี
ของประเทศชาติและสังคมโลก (สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551: 1) นอกจากนี้ กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้ สังคมศึ กษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็ นกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ที่ออกแบบมาเพื่ อส่ งเสริ ม
ศักยภาพการเป็ นพลเมืองที่ดีให้แก่ผเู ้ รี ยน (กรมวิชาการ, 2544: 3) และเน้นการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มี
ความเชื่ อมสัมพันธ์กนั และมี ความแตกต่ างกันอย่างหลากหลาย เพื่ อช่ วยให้สามารถปรั บตนเองให้
สามารถเข้ากับบริ บทสภาพแวดล้อม เป็ นพลเมืองที่ดีมีความรับผิดชอบ มีความรู ้ มีทกั ษะ มีคุณธรรม
และมีค่านิ ยมที่เหมาะสมโดยได้กาหนดสาระ 5 สาระคื อ สาระที่ 1 ศาสนา ศี ลธรรม จริ ยธรรม สาระ
ที่ 2 หน้า ที่ พ ลเมื อ ง วัฒ นธรรม และการด าเนิ นชี วิต ในสัง คม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ สาระที่ 4
ประวัติศาสตร์ สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ (สานักวิชาการและมาตรฐานการศึ กษา, 2551: 1) สาระศาสนา
ศีลธรรม จริ ยธรรม เป็ นสาระการเรี ยนรู ้หนึ่งในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
และทั้งนี้ ย งั เป็ นสาระพื้ นฐานที่ มุ่งปลูกฝั งผูเ้ รี ยนมี ลกั ษณะนิ สัย ที่ ดีงาม สามารถนาหลักธรรมทาง
พระพุ ท ธศาสนา ไปปรั บ ใช้ใ นชี วิ ต ประจ าวัน เพื่ อ การอยู่ ร่ ว มกัน ในสั ง คมได้อ ย่ า งมี ค วามสุ ข
(กระทรวงศึ กษาธิ การ, 2552: 1) ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงทาการศึกษาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม
จริ ยธรรม โดยนาวิธีการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดการสอนมาจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนซึ่ งเป็ นวิธีการ
ที่จะช่วยให้ การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น การจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ นัน่ คื อ การเรี ยนการสอนที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนสร้างความรู ้โดยให้ผเู ้ รี ยนได้มี
ปฏิ สั ม พัน ธ์ แ ละมี ส่ ว นร่ ว มในการเรี ยนการสอน นัก เรี ย นสามารถน าความรู ้ ความสามารถไป
ประยุกต์ใช้ได้ (พิมพ์พนั ธ์ เดชะคุปต์, 2544: 7) ชุ ดการสอน เป็ นนวัตกรรมที่ ช่วยแก้ปัญหาการสอน
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โดยค านึ งถึ งความแตกต่ า งระหว่า งบุ ค คลและเน้นกิ จกรรมผูเ้ รี ย นเป็ นส าคัญ ทั้งยังช่ วยให้ผูเ้ รี ย น
สามารถเชื่ อมโยงความรู ้ (อุม้ บุญ สิ งห์อศั วิน, 2544: 9-12) และสื่ อการสอนประเภทชุดการสอนเป็ น
สื่ อที่ แก้ปัญหาเรื่ องความแตกต่ างระหว่า งบุ คคล เพราะชุ ดการสอนเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้แ สดง
ความคิดเป็ น ฝึ กการตัดสิ นใจ แสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และ
ช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการเรี ยนของผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนที่เรี ยนด้วยชุ ดการสอนจะประกอบกิ จกรรมด้วย
ตนเอง ซึ่ งจะเป็ นสิ่ งที่ทาให้ผเู ้ รี ยนสนใจต่อการเรี ยนตลอดเวลา สามารถเรี ยนได้ตามความสนใจ และ
ตามอัตราการเรี ยนรู ้ของตนเองจะทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ที่ดี ชุดการสอนผูส้ อนจะเปลี่ยนบทบาท
จากผูบ้ รรยายมาเป็ นผูแ้ นะนา ช่ วยเหลื อและให้ชุดการสอนทาหน้าที่ ถ่า ยทอดความรู ้ ให้แก่ ผูเ้ รี ย น
แทนครู ดังนั้นผูเ้ รี ยนจึงสามารถเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพได้จากชุดการสอน (บุญเกื้อ ควรหาเวช,
2542: 75) และงานวิจยั ของพระพงษ์ศกั ดิ์ ปั ญญาดี (2550) ได้ทาวิจยั เรื่ อง การสร้างชุ ดการสอนวิชา
พระพุทธศาสนา สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 เรื่ อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา พบว่า การ
สร้ างชุ ด การสอนวิช าพระพุทธศาสนา สาหรั บนักเรี ย นชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 เรื่ อง หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ที่ พฒ
ั นาขึ้ นมี ประสิ ทธิ ภาพ 83.13/82.62 ซึ่ งส่ งผลให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชา
พระพุทธศาสนา เรื่ องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนหลังเรี ย นสู งกว่าก่ อนเรี ย นอย่า งมี นัย ส าคัญทางสถิ ติที่ร ะดับ 0.05 และสอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของเพชรประกาย พันตาวงษ์ (2544) ซึ่ งวิจยั เรื่ อง การพัฒนาชุดการสอนวิชาสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่ อง ภูมิศาสตร์ ของประเทศไทย สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 พบว่า
ชุ ดการสอนวิชาสังคมศึ กษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่ อง ภูมิศาสตร์ ของประเทศไทย ที่ พฒั นาขึ้ นมี
ประสิ ทธิ ภาพ 81.25/82.00 ส่ งผลให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 และนักเรี ยนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นตั้งแต่ ร้ อ ยละ 70 ของคะแนนเต็ม มี จานวนร้ อยละ 889.47 อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ
ที่ระดับ 0.5 ดังนั้นจะเห็นได้วา่ ชุดการสอนส่ งผลให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนสูงขึ้น
จากความสาคัญของการเรี ยนการสอนโดยวิธีใช้ชุดการสอน และสภาพปั ญหาของการจัด
การเรี ยนการสอนสาระศาสนา ศี ลธรรม จริ ยธรรมที่ มีผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนยังไม่น่าพอใจ ผูว้ ิจยั
เห็นว่าควรพัฒนาการเรี ยนการสอนเพื่ อแก้ไขปั ญหาดังกล่าว จึ งสนใจที่ จะพัฒนาชุ ดการสอน เรื่ อง
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
กระบวนการเรี ยนการสอนที่ ไม่ประสบผลสาเร็ จและบรรลุตามจุดหมายทางการเรี ยน ตลอดจนเป็ น
แนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้ผเู ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้นและ
เกิดประสบการณ์รู้จกั แสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง
ปี ที่ 5 ฉบับที่ 9 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
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วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อพัฒนาชุ ดการสอน เรื่ อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยม
ศึกษาปี ที่ 3 ให้มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนกับหลังเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยม
ศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอน
3. เพื่ อศึ กษาจานวนนักเรี ยนที่ ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอน ที่ มีคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
จากการศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้องผูว้ ิ จัย ได้นาเสนอสาระส าคัญของ
แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้เป็ นแนวคิดพื้นฐานในการวิจยั ดังนี้
มาสโลว์ (Maslow, 1962: 12 อ้างถึงในทิศนา แขมมณี , 2554: 69) นักจิตวิทยาและนักการ
ศึกษาคนสาคัญของโลก เจ้าของทฤษฎีการเรี ยนรู ้กลุ่มมนุษยนิ ยม (Humanism) เขาได้กล่าวเน้นถึงการ
สร้ า งบรรยากาศที่ ส นองความสนใจของนัก เรี ย นโดยการจัด ประสบการณ์ ใ ห้นั กเรี ย นได้ลิ้ ม รส
ความสาเร็ จในสิ่ งที่เรี ยนเป็ นเบื้องต้นทุกคน ซึ่ งจะนาไปสู่ ความสาเร็ จในระดับสูงต่อไป โดยมาสโลว์
มีแนวคิดอยู่ 2 ประการใหญ่ ๆ คือ
1. แรงจูงใจ (Motivation) แรงจูงใจ ซึ่ งเกิดจากความต้องการอันจะไปกระตุน้ ให้นกั เรี ยนได้
แสดงพฤติกรรมหรื อปฏิบตั ิให้บรรลุการตอบสนองความต้องการจนครบถ้วน
2. ความต้องการ มนุ ษย์เราจะมี ความต้องการอยู่ 5 ขั้น คื อ ความต้องการทางความมัน่ คง
ปลอดภัย ความต้องการความรั กความอบอุ่น ความต้องการการยอมรั บของหมู่คณะ ความต้องการ
เกี ยรติ ยศชื่ อเสี ยง และขั้นสุ ดท้ายคื อความต้องการประสบความสาเร็ จในการเป็ นมนุ ษย์ที่สมบูรณ์
จากทฤษฎีของมาสโลว์ที่จะถูกนาไปใช้ในการสร้างชุดการสอน คือ ให้นกั เรี ยนเรี ยนเริ่ มจากสิ่ งที่รู้ไป
หาสิ่ งที่ไม่รู้ โดยเริ่ มจากสิ่ งที่ง่ายไปหาสิ่ งที่ยาก ซึ่ งเป็ นเหตุให้นกั เรี ยนประสบความสาเร็ จในการเรี ยน
การเรี ยนไม่เกิดการเบื่อหน่าย และนาไปสู่ความสาเร็ จในระดับสูงต่อไป
นอกจากนี้ Bruner (1963: 1-54; อ้างถึงในทิ ศนา แขมมณี , 2554: 67-68) นักจิ ตวิทยาและ
นักการศึ กษากลุ่มปั ญญานิ ยมผูท้ ี่ ได้สร้างสรรค์ทฤษฎี การเรี ยนรู ้โดยการค้นพบ เขาได้เน้นการสอน
ให้ตรงกับความพร้อมของผูเ้ รี ยน ทฤษฎีความพร้อมของบรุ นเนอร์ เป็ นแนวคิดที่เชื่ อกันว่า การเรี ยนรู ้
ที่ดีที่สุด คือการเรี ยนรู ้ที่ให้ผเู ้ รี ยนค้นพบความรู ้ดว้ ยตนเอง และ Burrhus F. Skinner ได้ศึกษาเรื่ องราว
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พฤติ กรรมของมนุ ษย์ โดยอาศัยพื้นฐานทางธรรมชาติ และลักษณะของมนุ ษย์ ทฤษฎี ของสกิ นเนอร์
ที่นามาใช้ในการพัฒนาชุดการสอนที่สาคัญมี 3 ประการดังนี้
1. เงื่อนไขการตอบสนอง (Operant conditioniong) พฤติกรรมที่สาคัญที่สุดของมนุษย์น้ นั
ประกอบด้วยการสนองตอบต่อสิ่ งต่าง ๆ ที่แสดงออกไป การสนองตอบเหล่านั้นถือได้ว่าเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของความรู ้และทักษะพื้นฐานการเรี ยนรู ้เท่ากับการเปลี่ยนแปลงอัตราการสนองตอบ (ให้มากขึ้นหรื อ
น้อยลง) การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ จะทาได้ดว้ ยการเสริ มแรง หรื องดการเสริ มแรง เมื่ออาการตอบสนอง
เช่นนี้เกิดขึ้น
2. การเสริ มแรง (Reinforcement) เมื่ออินทรี ยม์ ีการตอบสนอง ผูฝ้ ึ กสามารถที่ จะให้สิ่งเร้า
บางอย่าง ซึ่ งอาจจะทาให้อตั ราการตอบสนองเปลี่ยนแปลงหรื อไม่เปลี่ยนแปลงก็ได้ ถ้าสิ่ งเร้าอันใด
สามารถทาให้อตั ราการตอบสนองเปลี่ยนแปลง เราเรี ยกสิ่ งเร้านั้นว่า การเสริ มแรง (Reinforce) ในด้าน
การเรี ยนการสอนตัวเสริ มแรงที่สาคัญที่ สุด คือการรู ้ผล (Konwledge of Result) ในชุดการสอนนา
หลักการเสริ มแรงนี้ มาใช้โดยการให้มีการเฉลยคาถามในบัตรเฉลยกิ จกรรมไว้ให้ผเู ้ รี ยนได้ทราบผล
ทันที
3. ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual differences) เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้
ได้เร็ วสามารถนาเวลาที่เหลือไปทากิจกรรมอื่น ๆ โดยไม่ตอ้ งรอผูท้ ี่เรี ยนรู ้ได้ชา้ ในและในขณะเดียวกัน
ผูท้ ี่เรี ยนรู ้ได้ชา้ ก็สามารถเรี ยนรู ้ได้ในเรื่ องต่าง ๆ จากชุดการสอนได้ตามศักยภาพของตนเองโดยไม่ถูก
บีบคั้นว่าจะต้องเรี ยนจนจบเนื้อหาสาระที่ผสู ้ อนกาหนดพร้อมกับผูเ้ รี ยนที่เรี ยนรู ้ได้เร็ วโดยที่ตนเองไม่
เกิดการเรี ยนรู ้อย่างแท้จริ ง
จากการศึ กษาเอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง พบว่า ชุ ดการสอนเป็ นสื่ อการเรี ยนที่ผเู ้ รี ยน
ได้ศึกษากิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามความสามารถ ตามความสนใจ ตามเวลา และโอกาสจากสื่ อได้อย่าง
เหมาะสม บุญเกื้อ ควรหาเวช (2542) ผูเ้ รี ยนจานวนมากได้รับความรู ้แนวเดียวกันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สุ วิ ท ย์ มู ล ค า และอรทัย มู ล ค า (2553) เกี่ ย วกับ ทฤษฎี แ ละหลัก การของการพัฒ นาชุ ด การสอน
รวมทั้งแนวคิดของการบริ หารจัดการหลักสู ตรในศตวรรษที่ 21 (ศศิณัฏฐ์ สรรคบุรานุรักษ์ และอติยศ
สรรคบุรานุรักษ์ (2558) จากการศึกษาดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงกาหนดเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังแสดง
ในภาพที่ 1
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แนวคิดและทฤษฎี

ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

1. ชุดการสอนช่วยให้ผเู้ รี ยนเรี ยนรู ้ตาม
ความสามารถความสนใจ ตามเวลาและโอกาส
จากสื่ อได้อย่างเหมาะสม
2. ผูเ้ รี ยนจานวนมากได้รับความรู้แนวเดียวกัน
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3. ผูเ้ รี ยนสามารถแสวงหา ความรู้ดว้ ยตนเอง
4. ส่งเสริ มการทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม

การสอนโดยใช้
ชุดการสอน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
วิธีดาเนินการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 จานวน 2 ห้องเรี ยน
จากโรงเรี ยนบางลายพิทยาคม ปี การศึกษา 2557
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3/1 จานวน 38 คน
โรงเรี ยนบางลายพิทยาคม ปี การศึกษา 2557 ซึ่ งได้จากการสุ่ มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
โดยการจับฉลากมา 1 ห้องเรี ยน จาก จานวน 2 ห้องเรี ยนเป็ นกลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้มีจานวน 2 ฉบับ ดังนี้
1. ชุดการสอน เรื่ อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สาหรับนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 3 โดยเป็ นชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม มีจานวน 4 หน่วย คือ หน่วยที่ 1 เรื่ อง อริ ยสัจ 4, ทุกข์ ,
ไตรลักษณ์ หน่วยที่ 2 เรื่ อง อริ ยสัจ 4, สมุทยั , วัฏฏะ 3, ปปัญจธรรม 3 หน่วยที่ 3 เรื่ อง อริ ยสัจ 4, นิ โรธ,
อัตถะ และหน่วยที่ 4 เรื่ อง อริ ยสัจ 4, มรรค, มรรค มีองค์ 8, ปัญญา 3, สัปปุริสธรรม 7, อุบาสกธรรม 7,
บุญกิริยาวัตถุ 10, มงคล 38
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เป็ นแบบ
ปรนัยชนิดเลือกตอบมี 4 ตัวเลือก จานวนทั้งสิ้ น 40 ข้อ ซึ่ งเป็ นแบบทดสอบ แบบอิงกลุ่ม โดยข้อสอบมี
ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.35-0.65 และ ค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง 0.20-0.40 และมีค่าความเที่ยง
ของแบบทดสอบเท่ากับ 0.83
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการดังต่อไปนี้
1. ผูว้ ิจยั ทาการทดสอบก่อนเรี ยน (Pretest) กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน เรื่ อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา จานวน 40 ข้อ เวลา 60 นาที แล้วบันทึกผลไว้เป็ น
คะแนนก่อนเรี ยนสาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2. ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างโดยจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนด้วยชุ ดการ
สอนที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้นใช้เวลาในการทดลอง 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชัว่ โมง รวม 12 ชัว่ โมง
3. เมื่อสิ้ นสุ ดการทดลองผูว้ ิจยั ใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยน (Post-test) โดย
ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ฉบับเดียวกับก่อนเรี ยน
4. น าคะแนนหลัง เรี ยนและก่ อ นเรี ยนมาวิ เ คราะห์ โ ดยวิ ธี ก ารทางสถิ ติ เพื่ อ ทดสอบ
สมมุติฐานต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่อรวบรวมข้อมูลได้แล้ว ผูว้ ิจยั ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. ผลการพัฒนาชุ ด การสอน เรื่ องหลักธรรมทางพระพุ ทธศาสนา ส าหรั บนักเรี ย นชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการหาประสิ ทธิ ภาพของชุดการสอน เรื่ อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สาหรับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ชุดการสอน
หน่วยที่ 1
หน่วยที่ 2
หน่วยที่ 3
หน่วยที่ 4
รวมเฉลี่ย

ประสิทธิภาพของกระบวนการ
(E1)
79.3
80.15
82.00
84.10
81.39

ประสิทธิภาพของผลลัพธ์
(E2)

80.75

จากตารางที่ 1 พบว่า ชุ ดการสอน เรื่ อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สาหรับนักเรี ยน
ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 81.39/80.75 โดยมี ค่ า ร้ อ ยละของคะแนนเฉลี่ ย จากการท า
แบบทดสอบระหว่างเรี ยนแต่ละหน่วย หรื อประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากับ 81.39 และค่า
ปี ที่ 5 ฉบับที่ 9 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
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ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการทาแบบทดสอบหลังเรี ยน หรื อประสิ ทธิ ภาพของผลลัพธ์ (E2) 80.75
ดังนั้น ชุดการสอนเรื่ อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ที่พ ฒ
ั นาขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้
80/80
2. ผลการเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยชุดการสอน ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
การวิเ คราะห์ข ้อมูลเกี่ ย วกับผลการเปรี ย บเที ย บผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย นหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอน ก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยนของนักเรี ยน สรุ ปผลได้ดงั แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ก่อนเรี ยน
และหลังเรี ยน ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอน
การประเมิน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

N
38
38



18.45
31.71

S.D
0.86
2.39

t
53.85*

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 t (.05, 37) = 1.684

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหลังเรี ยน
( X = 31.71) สู งกว่าก่อนเรี ยน ( X = 18.45) ค่าที ที่คานวณได้ (53.85) ซึ่ งมากกว่าค่าที่เปิ ดจากตาราง
(1.684) แสดงว่า ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ย นเรื่ อ ง หลัก ธรรมทางพระพุ ท ธศาสนา ของนักเรี ย นชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยชุดการสอนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ.05
3. ผลการศึกษาจานวนนักเรี ยนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอน ที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับจานวนนักเรี ยนที่ได้รับการสอนโดยชุดการสอนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนตั้งแต่ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม สรุ ปผลได้ดงั แสดงในตารางที่ 3

ปี ที่ 5 ฉบับที่ 9 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
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ตารางที่ 3 ผลการทดสอบจานวนนักเรี ยนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนตั้งแต่ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม
ความถี่
ความถี่ที่ได้จากการปฏิบตั ิ
ความถี่ที่ได้ตามสมมุติฐาน
2

(0.05, 1)

จานวนนักเรียนทีผ่ ่าน
เกณฑ์
34.0 (89.47%)
26.6 (70.00%)

จานวนนักเรียนทีไ่ ม่ ผ่าน
เกณฑ์
4.0 (10.53%)
11.4 (30.00%)

2

6.86*

= 3.841*อย่างมีนยั สาคัญ

จากตารางที่ 3 พบว่า ค่าไคสแควร์ (  2 ) ที่ ได้จากการคานวณ (6.86) มากกว่า ค่าที่ ได้จาก
ตาราง (3.814) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิที่ระดับ .05 แสดงว่า นักเรี ยนตั้งแต่ร้อยละ 89.47 ของจานวน
นักเรี ยนทั้งหมดซึ่ งไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตั้งแต่ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็ นไปตามสมมุติฐาน
สรุ ปผลการวิจยั
1. ชุ ดการสอน เรื่ อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ที่ พฒ
ั นาขึ้ นสาหรั บนักเรี ยนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/80 เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ เพราะชุดการสอน
ที่พฒั นาขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพ 81.39/80.75
2. นักเรี ยนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอน เรื่ อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสาหรับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับที่ .05
3. นักเรี ยนที่ได้รับการสอนโดยการใช้ชุดการสอน มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตั้งแต่
ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม มีจานวนร้ อยละ 89.47 ของนักเรี ยนทั้งหมด อย่างมี นยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
อภิปรายผล
1. ชุดการสอนเรื่ อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
80/80 ซึ่ งมีค่าประสิ ทธิ ภาพ 81.39/8075 จากการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของชุ ดการสอน ซึ่ งเป็ นเพราะ
ชุดการสอนที่พฒั นาขึ้นมีกระบวนการสร้างตามขั้นตอนอย่างมีระบบ คื อ ศึกษาหลักสู ตรสถานศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 คู่มือการเรี ยนรู ้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม หลักการสร้างชุดการสอนตามระบบการสอนสาหรับนักเรี ยน สามารถใช้ได้ดว้ ยตนเอง
ปี ที่ 5 ฉบับที่ 9 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
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ประกอบด้วยคู่มือครู คาสัง่ เนื้อหาบทเรี ยน กิจกรรมและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และ
ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องของจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ เนื้ อหา การใช้ภาษา จากผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้งได้
นาข้อเสนอแนะมาปรับปรุ งแก้ไขให้เหมาะสม ซึ่ งตรงกับกระบวนการเรี ยนรู ้ของมาสโลว์ (Maslow)
จึงทาให้ผเู ้ รี ยนสนใจที่จะเรี ยนรู ้ส่งผลให้เกิ ดความก้าวหน้าทางการเรี ยนเพิ่มขึ้ น สอดคล้องกับทฤษฎี
การเรี ยนรู ้ของบรุ นเนอร์ (Bruner) ที่ นามาประยุกต์ใช้ในการสร้างชุ ดการสอนคื อ ความพร้ อมที่ จะ
เรี ย นรู ้ ด ้ว ยการกระท า เช่ น ผูเ้ รี ย นได้ป ฏิ บ ัติ จ ริ ง ได้เ ห็ น ด้ว ยตนเอง ท าให้ผูเ้ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ้
สอดคล้องกับแนวคิดของบุญเกื้อ ควรหาเวช (2543: 91) ที่กล่าวว่า ชุดการสอนเป็ นชุดของสื่ อประสม
(Multi Media) ที่ จัด ขึ้ นสาหรั บหน่ ว ยการเรี ยนรู ้ ต ามเนื้ อหาและประสบการณ์ ของแต่ ละหน่ วยที่
ต้องการให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ สามารถช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้รับความรู ้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
จากการวิจยั ครั้งนี้ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของจิรภา วีระพันธ์ (2555) ที่ได้พฒั นาชุ ดการ
สอน เรื่ องหลักหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สาหรับนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ผลการวิจยั
พบว่า ชุ ดการสอน เรื่ อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 ที่ ได้
พัฒ นาขึ้ นมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท่ า กับ 84.34/81.07 เป็ นไปตามเกณฑ์ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ ก าหนดไว้ และ
สอดคล้องกับการวิจยั ของเฉลิมพรรณ เสนาชัย (2555) ที่ได้พฒั นาชุดการสอน เรื่ อง มารยาทชาวพุทธ
และวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ผลการวิจยั พบว่า ชุดการสอนที่ได้พฒั นาขึ้น
มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 83.57/81.72 เป็ นไปตามเกณฑ์ประสิ ทธิ ภาพที่กาหนดไว้
2. นักเรี ย นระดับ ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 ที่ เ รี ย นโดยใช้ชุ ด การสอน เรื่ อง หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 และจากการศึ กษาจานวนนักเรี ยนที่ ได้รับการสอนโดยการใช้ชุดการสอน เรื่ อง หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่ มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตั้งแต่ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม มีจานวนตั้งแต่
ร้อยละ 70 ของนักเรี ยนทั้งหมด ซึ่ งผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนจานวนตั้งแต่ร้อยละ 89.47 ของนักเรี ยน
ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม
อย่างมี นยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ เป็ นเพราะการสอนด้วยชุ ดการสอนเรื่ อง หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ เนื่ องจากชุ ดการสอนเป็ นแบบกลุ่มกิ จกรรม
และจัดกลุ่มโดยแบ่งนักเรี ยน เรี ยนเก่ง เรี ยนปานกลางและเรี ยนอ่อนผสมกันทาให้เด็กเก่งได้ช่วยเหลือ
เด็กอ่อนในการทากิ จกรรม สื่ ออุปกรณ์น่าสนใจ และเนื้ อหาที่ จดั ไว้ในกิจกรรมมีความสอดคล้องกัน
ผูว้ ิจยั ได้จดั กิจกรรมไว้อย่างเป็ นระบบตามขั้นตอนของเนื้ อหา เรี ยงลาดับจากง่ายไปยาก ซึ่ งในการใช้
ชุดการสอนประกอบด้วย บัตรคาสัง่ บัตรความรู ้ บัตรกิจกรรม บัตรเฉลยกิจกรรมสื่ ออุปกรณ์ที่เป็ นสื่ อ
สิ่ งพิมพ์ สื่ อมัลติมิเดีย ทั้งนี้ชุดการสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพทาให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ผูเ้ รี ยน
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เกิดการเรี ยนรู ้อย่างรวดเร็ ว ส่ งผลทาให้ผเู ้ รี ยนสร้างองค์ความรู ้โดยผูเ้ รี ยนมีปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่ วม
ในการเรี ยนการสอน สามารถน าความรู ้ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ไ ด้ อี ก ทั้ง สามารถน าความรู ้ ที่ ไ ด้ม าท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนได้คะแนนสูงขึ้น สรุ ปความรู ้ได้อย่างเป็ นระบบ และ
มีการเรี ยนรู ้ตามขั้นตอนทั้งการตอบคาถามและการทาแบบฝึ กกิจกรรมตลอดจนประเมินและสรุ ปผล
ได้จากการเรี ยนรู ้จากบทเรี ยน (พิมพ์พนั ธ์ เดชะคุปต์, 2544: 7)
จากการวิจยั ครั้งนี้ มี ความสอดคล้องกับงานวิจยั ของอะรอน วงศ์มนั่ (2553) ที่ ได้พฒั นา
ชุ ด การสอน เรื่ อง การเมื องการปกครอง สาหรั บ นักเรี ย นชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 ผลการวิจัย พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง การเมืองการปกครองสาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 หลังเรี ยน
สูงกว่ากว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของอรุ ณี นางแย้ม
และคณะ (2556) ที่ได้พฒั นาชุดฝึ กการอ่านจับใจความกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย สาหรับนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องงานวิจยั ของเพชรประกาย พันตาวงษ์ (2554) ที่ได้
พัฒนาชุดการสอน เรื่ อง ภูมิศาสตร์ ของประเทศไทย สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา ปี ที่ 1 ผลการวิจยั
พบว่า นักเรี ยนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนผ่านเกณฑ์ร้อยละ
60 ของคะแนนเต็มมีจานวนมากกว่าร้อยละ 84 ของนักเรี ยนทั้งหมด
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะทั่วไป
1. การนาชุดการสอนไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยนอื่น ๆ ควรคานึงถึง
ระดับความสามารถของผูเ้ รี ยน โดยอาจปรับกิจกรรมให้มีความยืดหยุน่ สอดคล้องกับผูเ้ รี ยน
2. ในการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละกลุ่มนั้น ควรมีการเปลี่ยนหน้าที่อยู่เสมอ เพื่อไม่ให้
นักเรี ยนได้ปฏิบตั ิงานเพียงด้านเดียว และให้ความสาคัญทุกคนเท่าเทียมกัน
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรมีการพัฒนาชุดการสอนสาระอื่น ๆ ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เพื่อจะได้จดั การเรี ยนการสอนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึ กษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ให้ผเู ้ รี ยนได้นาประสบการณ์การเรี ยนรู ้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
2. ควรจะมีการพัฒนาชุดการสอนที่เน้นวิธีการหรื อเทคนิ คการสอนอื่น ๆ เพื่อให้เกิดความ
เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3. ควรมี การศึ กษาวิจัยเกี่ ย วกับคุ ณ ลักษณะของผูเ้ รี ยนในการนาหลักธรรมในพระพุ ทธ
ศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
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วารสารวิชาการเครือข่ ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
Journal of Graduate Studies in Northern Rajabhat Universities

101

เอกสารอ้ างอิง
กรมวิชาการ. (2544). เอกสารประกอบหลักสู ตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2544 คู่มือการ
จัดการเรี ยนรู้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม. กรุ งเทพฯ: ผูแ้ ต่ง.
. (2545). หลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2544. กรุ งเทพฯ: ผูแ้ ต่ง.
. (2546). การจัดสาระการเรี ยนรู้ พระพุทธศาสนา. กรุ งเทพฯ: ผูแ้ ต่ง.
กระทรวงศึกษาธิ การ. (2552). หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551. กรุ งเทพฯ:
ผูแ้ ต่ง.
จิรภา วีระพันธ์. (2552). การพัฒนาชุดการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เรื่ อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สาหรั บนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1.
วิทยานิพนธ์ครุ ศาสตรมหาบัณฑิต. (การพัฒนาหลักสูตรและการเรี ยนรู ้). มหาวิทยาลัย
ราชภัฎอุบลราชธานี, อุบลราชธานี .
เฉลิมพรรณ เสนาชัย. (2555). การพัฒนาชุดการสอน กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เรื่ อง มารยาทชาวพุทธและวันสาคัญทางระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2.
วิทยานิพนธ์ครุ ศาสตรมหาบัณฑิต. (การพัฒนาหลักสูตรและการเรี ยนการสอน).
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี , อุบลราชธานี.
ทิศนา แขมมณี . (2550). รู ปแบบการเรี ยนการสอน: ทางเลือกที่ หลากหลาย. (พิมพ์ครั้งที่ 6).
กรุ งเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
. (2554). ศาสตร์ การสอน องค์ ความรู้ เพื่อการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ที่มีประสิ ทธิ ภาพ
(พิมพ์ครั้งที่ 14). กรุ งเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บุญเกื้อ ควรหาเวช. (2542). นวัตกรรมการศึกษา. กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสานมิตร.
พระพงษ์ศกั ดิ์ ปัญญาดี. (2550). การสร้ างชุดการสอนวิชาพระพุทธศาสนา สาหรั บนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 เรื่ อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา. วิทยานิพนธ์ ครุ ศาสตร
มหาบัณฑิต (หลักสู ตรและการสอน). มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์, อุตรดิตถ์.
พิมพ์พนั ธ์ เดชะคุปต์. (2544). การเรี ยนการสอนที่ เน้ นผู้เรี ยนเป็ นศูนย์ กลาง. กรุ งเทพฯ: เดอะมาสเตอร์
กรุ๊ ป แมเนจเม้นท์.

ปี ที่ 5 ฉบับที่ 9 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558

102

วารสารวิชาการเครือข่ ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
Journal of Graduate Studies in Northern Rajabhat Universities

เพชรประกาย พันตาวงษ์. (2554). การพัฒนาชุดการสอนวิชาสั งคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรื่ อง ภูมิศาสตร์ ของประเทศไทย สาหรั บนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1. วิทยานิพนธ์
ครุ ศาสตรมหาบัณฑิต. (หลักสู ตรและการสอน). มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์,
นครสวรรค์.
ล้วน สายยศ, และอังคณา สายยศ. (2538). เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา. (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุ งเทพฯ:
สุ วีริยาสาส์น.
ศศิณฏั ฐ์ สรรคบุรานุรักษ์ และอติยศ สรรคบุรานุรักษ์. (2558, มกราคม-เมษายน). การบริ หารจัดการ
หลักสูตรในศตวรรษที่ 21: ห้องเรี ยนที่กว้างเท่ากับโลก. วารสารวิชาการและวิจัย
สั งคมศาสตร์ , 10(28), 1-14.
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2551). ตัวชี ว้ ัดและสาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
พุทธศักราช 2551. กรุ งเทพฯ: ผูแ้ ต่ง.
อรุ ณี นางแย้ม และคณะ. (2556, พฤษภาคม-สิ งหาคม). การพัฒนาชุดฝึ กการอ่านจับใจความ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3. วารสารวิชาการและ
วิจัยสั งคมศาสตร์ , 8(23), 91-102.
อะรอน วงศ์มนั่ . (2553). การพัฒนาชุดการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เรื่ อง การเมืองการปกครอง สาหรั บนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2.
วิทยานิพนธ์ครุ ศาสตรมหาบัณฑิต. (การพัฒนาหลักสูตรและการเรี ยนรู ้). มหาวิทยาลัย
ราชภัฎอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
อุม้ บุญ สิ งห์อศั วิน. (2554). คู่มือการใช้ วีดิทัศน์ เสริ มการเรี ยนภาษาอังกฤษ. กรุ งเทพฯ: กรมวิชาการ.
Brawley, O.D. (1975). A study to eraluate the effects of using multimedia intructional modules to
teach time-telling to retarded leamers. Dissertation Abstracts International, 35 (7),
4280-A.
Bryan, J M., and Smith, J.C. (1975). A self paced art history learning center at the University
at South Carolina. Audio Visual Instruction.
Mc Coleman, J.W. (1975, July). Relationship between the use of instructional media package:
Group activities and the prefereces of student toward the school study course.
Dissertation Abstracts International, 36, 109-A.
**************
ปี ที่ 5 ฉบับที่ 9 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558

