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การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง หลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา
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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนและหลังการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู และศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5ที่
มีตอการเรียนรู ที่ใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง หลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนาเก็บรวบรวมขอมูลจาก
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 27 คน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 โรงเรียนตลาดหนองหวาย
ตําบลทาชนะ อําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู
4 ชุด แบบทดสอบยอย 4 ฉบับๆ ละ 10 ขอ มีคาความยาก 0.36–0.64 คาอํานาจจําแนก 0.20–0.67 และ
คาความเชื่อมั่น 0.71 0.73 0.71 และ 0.74 ตามลําดับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 20 ขอ มีคา
ความยาก 0.40 - 0.64 คาอํานาจจําแนก 0.20–0.60 และคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.73 และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจมีอํานาจจําแนกทุกรายการและคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.74 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน
ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบไดแก สถิติทดสอบที.
ผลการวิจัยพบวา ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง หลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา มีประสิทธิภาพ
(E1/E2) เทากับ 82.59/81.11 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใชชุดกิจกรรมการเรียนรูสูงกวา
กอนใชชุดกิจกรรมการเรียนรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และนักเรียนมีความพึงพอใจที่มีตอชุด
กิจกรรมการเรียนรูอยูในระดับมากที่สุด
คําสําคัญ
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ABSTRACT
This research aimed to create and develop Instructional learning packages on major
principles of Buddhism. It was also to compare achievement before and after using
theInstructional Learning Packages, and the find out the satisfaction level of Prathomsuksa 5
students toward Instructional learning packages on major principles of Buddhism in Social
Studies Religion and Culture Strand. Data was collected from 27 students who studied
Prathomsuksa 5, semester 1, academic year 2015. They were in Taladnongvoy School
Tachana Sub-district Tachana District Surat Thani. The research instruments were 4
Instructional learning packages. Each Instructional learning packages consisted of 4 copies
with 10 items (p = 0.20 – 0.80 , B = 0.20 – 0.67, rcc = 0.71 0.73 0.71 and 0.74 respectively),
and the achievement test with 20 items (p = 0.40 - 0.64, r = 0.20 – 0.60, rtt = 0.73).
Satisfaction questionnaire was also used ( α = 0.74). Data were analyzed with descriptive
statistic; percentage, mean standard deviation and dependent t-test.
The research results revealed that the Instructional learning packages on major
principles of Buddhism got efficiency ( E1 / E 2 ) at 82.92/81.25. The comparison results of
achievement after using Instructional learning packages was higher than preliminary process.
It was at statistical significant level of 0.05. Furthermore, the students’ satisfaction level
toward using Instructional learning packages was the most.
Key word : Instructional learning packages, Major Principles of Buddhism, Social Studies
Religion and Culture Strand
บทนํา

การพัฒนาสังคมไทยทีผานมาจะเห็นวาการพัฒนานั้นจะมุงเนนการแขงขันเพื่อสรางความมั่นคง
ทางดานรายไดเปนหลัก ทําใหสังคมไทยที่เรียกกันวา เปนสังคมชาวพุทธ มีความเปนวัตถุนิยมมากขึ้นซึ่งมี
ผลกระทบกอใหเกิดปญหาตาง ๆ เชนปญหาสังคม ปญหาสิ่งเสพติด ปญหาอาชญากรรมปญหาทางจิต ปญหา
สภาพแวดล อมเสื่อมโทรมปญหาเหลานี้ส วนใหญ ลวนแลว เกิ ดมาจากปญ หาความเสื่อมโทรมทางศีลธรรม
โดยเฉพาะดานพฤติกรรมของคนในสังคม เชนการหยอนยานในศีลธรรม จริยธรรมละเลยหลักธรรมคําสอนของ
พระพุทธองค ขาดระเบียบวินัย มีการเอารัดเอาเปรียบกันมากขึ้นสงผลใหวิถีชีวิตและคานิยมดั้งเดิมที่ดีงามของ
ไทยคอย ๆ จางหายไป พรอมกันนั้นก็มีปญหาการลมสลายของสถาบันครอบครัว ชุมชน วัฒนธรรมทองถิ่น
และคานิยมแบบวิถีพุทธ (จิตราภรณ บัวจํารัส. 2558)
ในสภาวะปจจุบันที่สภาพสังคมและเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว สภาพบานเมืองมีการ
เปลี่ย นแปลงหลายๆ ด าน โดยเฉพาะการพั ฒนาทางดานวัตถุ ซึ่งบางครั้งการพัฒนาดังกลา วอาจจะทําให
วัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทยถูกปลอยปละละเลย หรือเกิดกระแสนิยมวัฒนธรรมอื่นเขามาแทนที่ นําความ
เปลี่ยนแปลงมาสูระบบเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ อยางรวดเร็ว การ
เปลี่ ย นแปลงอย า งรวดเร็ ว ดั ง กล า ว ก อ ให เ กิ ด ป ญ หาทั้ ง ทางด า นสั ง คม วั ฒ นธรรม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมเด็ก เยาวชน และประชาชนอยางรุนแรง ทําใหสังคมเกิดการเรียนรูที่ผิดพลาด เกิด
กระแสมุงเนนไปใหความสําคัญทางดานวัตถุมากกวาทางดานจิตใจ (กรมศาสนา. 2550 : 142) ขอมูลขาวสาร
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วัฒนธรรม ตลอดจนแนวความคิดตางๆ จึงถายทอดสูคนไทยไดอยางรวดเร็วเชนกัน สังคมไทยที่มีความเอื้อ
อาทร หากไมมีการสอนใหผูเรียนเกิดทักษะการคิด อาจทําใหเยาวชนหรือผูใหญในอนาคตตกเปนเหยื่อของการ
เปลี่ยนแปลงหากตามการเปลี่ยนแปลงที่กาวหนาอยางรวดเร็วไมทัน ก็จะอยูรอดในสังคมยุคเทคโนโลยีดิจิตอล
ไดยาก (สมบัติ การจนารักษพงศ. 2549 : 1)
จากประสบการณในการจัดการเรียนรูวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พบวาปญหาหลักใน
การเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระการเรียนรู ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรมมี
ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําและมีเจตคติที่ไมดีตอการเรียน ผูเรียนตองเรียนเนื้อหาสาระมากมาย
นาเบื่อหนาย ไมสนุก ไมนาเรียน ทําใหนักเรียนไมสนใจการเรียน และกระบวนการจัดการเรียนการสอนไม
กอใหเกิดความตระหนักในเรื่องหลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญในการดํารงชีวิตแต
การถายทอดคุณธรรมเหลานี้ เปนเรื่องนามธรรม ยากตอการเขาใจสําหรับนักเรียน ดังนั้นจึงสงผลใหนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนดไว ตลอดจนการที่นักเรียนถูกชักจูงจากสื่อตางๆ ใหมีความเชื่อ
และคานิยมที่ไมเหมาะสม
ดวยสาเหตุดังกลาวผูวิจัยจึงไดคนควาเพื่อหาแนวทางนํามาแกปญหาและพัฒนาผูเรียนจากเอกสาร
ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของซึ่งพบวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการของนักเรียน
โดยให นั กเรี ย นได เ รี ย นรู อ ย างเป น ขั้ น ตอนด ว ยตนเอง สามารถเชื่ อ มโยงและนํ าความรูไ ปสู ก ารปฏิ บั ติใ น
ชีวิตประจําวันเกิดองคความรูในตนเอง โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูพัฒนาการเรียนรู เนื่องจากการพัฒนาชุด
กิจกรรมการเรียนรู เปนสื่อการสอนที่สามารถตอบสนองตอจุดมุงหมายของหลักสูตรใจการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูหลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนาไดเปนอยางดี ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรู จากบัตรความรู บัตร
กิจกรรม แบบฝกหัดและแบบทดสอบ ตลอดจนสื่อตางๆ ที่ครูผูสอนเตรียมไวอยางเปนระบบ แลวยังทําให
นักเรียนทราบผลการปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆ ไดอยางรวดเร็ว ทําใหไมเกิดความเบื่อหนายตอการเรียน (สุวิทย มูล
คํา และอรทัย มูลคํา. 2545 : 51)
ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อพัฒ นาชุด กิจกรรมการเรียนรู เรื่ อง หลักธรรมสําคั ญทางพระพุ ทธศาสนา กลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง
หลั ก ธรรมสํ า คั ญ ทางพระพุ ท ธศาสนา กลุ ม สาระการเรี ย นรู สั ง คมศึ ก ษา ศาสนา และวั ฒ นธรรม ชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 5
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5ที่มีตอการเรียนรูที่ใชชุดกิจกรรมการ
เรียนรู เรื่อง หลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5
สมมติฐานของการวิจัย
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง หลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา กลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีประสิทธิภาพไมต่ํากวา 80/80
2. นักเรียนที่เรียนโดยชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง หลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
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3. ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีความพึงพอใจที่มีตอชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง หลักธรรม
สําคัญทางพระพุทธศาสนา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในระดับมากขึ้นไป
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ของโรงเรียนในเครือขายทาชนะ 2
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนตลาดหนองหวาย
ตําบลทาชนะ อําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 จํานวน 27 คนซึ่งไดมาโดยการ
สุมแบบกลุม (Cluster random sampling)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง หลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา กลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 4 ชุด คือ
ชุดกิจกรรมที่ 1 เรื่อง พระรัตนตรัย
ชุดกิจกรรมที่ 2 เรื่อง ไตรสิกขา
ชุดกิจกรรมที่ 3 เรื่อง โอวาท 3
ชุดกิจกรรมที่ 4 เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต
2. แผนการจั ด การเรี ย นรู โ ดยใช ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู เรื่ อ ง หลั ก ธรรมสํ า คั ญ ทาง
พระพุทธศาสนา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 12
แผน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) แผนการจัดการเรียนรูเรื่อง พระรัตนตรัย
จํานวน 3 ชั่วโมง
2) แผนการจัดการเรียนรูเรื่อง ไตรสิกขา
จํานวน 3 ชั่วโมง
3) แผนการจัดการเรียนรูเรื่อง โอวาท 3
จํานวน 4 ชั่วโมง
4) แผนการจัดการเรียนรูเรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต
จํานวน 2 ชั่วโมง
3. แบบทดสอบยอย จํานวน 4 ฉบับ ฉบับละ 10 ขอ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีคาความยาก
0.36 – 0.64 คาอํานาจจําแนก 0.20 – 0.67และคาความเชื่อมั่น 0.71 0.73 0.71 และ 0.74 ตามลําดับ
4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู
เรื่ อง หลั กธรรมสําคั ญทางพระพุทธศาสนา กลุมสาระการเรีย นรูสั งคมศึกษา ศาสนา และวั ฒนธรรม ชั้ น
ประถมศึกษาป ที่ 5 จํ านวน 1 ฉบับ 20 ขอ มีคา ความยากอยูร ะหว า ง 0.40 - 0.64 ค าอํ านาจจําแนกอยู
ระหวาง 0.20 – 0.60 และคาความเชื่อมั่น 0.73
5. แบบสอบถามความพึงพอใจ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 1 ฉบับ มี
อํานาจจําแนกทุกรายการและคาความเชื่อมั่น 0.74
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การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้งนี้มีแบบแผนการวิจัยแบบกลุมเดียวทดลองกอน – หลัง (One Group Pre-Posttest
Design) ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
1. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน (Pre-test) ที่ผูวิจัยสรางขึ้นไปใช
ทดสอบกับกลุมตัวอยาง
2. ดําเนินจัดกิจกรรมการเรียนรูในแตละชุด เมื่อจบแตละชุดทําแบบทดสอบหลังเรียน
3. เมื่อจัดกิจกรรมการเรียนรูครบทั้ง 4 ชุด ใหนักเรียนทําแบบทดสอบรวมหลังเรียน (Posttest)
4. ใหนักเรียนที่เรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอชุด
กิจกรรมการรู
การวิเคราะหขอมูล
การวิ เ คราะห ขอมู ล โดยสถิ ติ พื้น ฐาน ได แก ร อยละ ค าเฉลี่ ย สว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และสถิ ต
ทดสอบโดยใชสถิติทดสอบทีแบบกลุมสัมพันธ (dependent t-test)
ผลการวิจัยพบวา
1. ผลการพั ฒนาชุ ด กิ จกรรมการเรี ย นรู เรื่ อง หลั กธรรมสํ าคั ญทางพระพุ ทธศาสนา กลุ มสาระ
การเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีคาประสิทธิภาพ ดังนี้
ตารางที่ 1 คาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง หลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
กลุม
1:1:1
3:3:3
กลุมใหญ

คาประสิทธิภาพ
71.67/70.00
78.33/75.00
82.59/81.11

จากตารางที่ 1 คาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง หลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา
จากการทดลองกลุ ม 1:1:1 3:3:3 และกลุ ม ใหญ ได คา ประสิท ธิ ภ าพ 71.67/70.0078.33/75.00 และ
82.59/81.11 ตามลําดับ

ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 : กรกฎาคม พ.ศ. 2559
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง หลักธรรมสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง หลักธรรมสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 กอนและหลังใชชุดกิจกรรมการเรียนรู
การทดสอบ

X

S.D.

D

กอนเรียน

6.85

2.231

7.59

หลังเรียน
*p<.05

14.44

1.888

S

D

2.09

df
26

t
18.79*

จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรม
การเรียนรู เรื่อง หลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิ ติ ที่ร ะดั บ 0.05 แสดงว า ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู เรื่ อ ง หลั กธรรมสํ า คั ญ ทางพระพุ ทธศาสนา ชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 5 ชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา
สูงขึ้น
3. ระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต อ ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู เรื่ อ ง หลั ก ธรรมสํ า คั ญ ทาง
พระพุทธศาสนา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
ตารางที่ 3 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอชุดกิจกรรม
การเรียนรู เรื่อง หลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
รายการประเมิน
ดานปจจัย
ดานกระบวนการ
ดานผลการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู
รวม

X

S.D.

4.66
4.65
4.57
4.63

0.66
0.64
0.70
0.67

ระดับความ
พึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 3 นักเรียนมีความพึงพอใจตอการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง หลักธรรมสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยภาพรวม
และรายดานอยูในระดับมากที่สุด
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อภิปรายผล
1. ผลการสรางและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง หลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา กลุม
สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 5ครั้งที่ 1 นักเรียนกลุมรายบุคคล
จํานวน 3 คน (1:1:1) คือ นักเรียนกลุมเกง กลุมปานกลาง และกลุมออน อยางละ 1 คน ไดประสิทธิภาพของ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง หลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา (E 1 /E 2 ) เทากับ 71.67/70.00 ครั้งที่ 2
นักเรียนกลุมเล็ก จํานวน 9 คน (3:3:3) คือ นักเรียนกลุมเกง กลุมปานกลาง และกลุมออน อยางละ 3 คน ได
ประสิ ท ธิ ภ าพของชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู เรื่ อ ง หลั ก ธรรมสํ า คั ญ ทางพระพุ ท ธศาสนา (E 1 /E 2 ) เท า กั บ
78.33/75.00 และกลุมใหญ จํ านวน 27 คน ได ประสิทธิ ภาพของชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู เรื่ อง หลักธรรม
สําคัญทางพระพุทธศาสนา (E 1 /E 2 ) เทากับ 82.59/81.11 ซึ่งเปนไปตามเกณฑประสิทธิภาพที่ตั้งไว 80/80
การสรางชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง หลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนา และวั ฒนธรรม ชั้น ประถมศึ กษาป ที่ 5ที่ ผูวิ จั ยสรา งขึ้ น ได ผานกระบวนการสรางตาม
ขั้นตอนอยางเปนระบบ โดยเริ่มจากการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เอกสารประกอบหลักสู ต รกลุ มสาระการเรี ย นรู สั งคมศึ กษา ศาสนา และวั ฒนธรรม มาตรฐานการเรี ย นรู
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง และโครงสรางหนวยการเรียนรู วิเคราะหเนื้อหาในบทเรียนตามหนังสือ
พระพุทธศาสนาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งแบงเนื้อหาออกเปน 4 ชุด
แต ล ะชุ ด ประกอบด ว ย คํ า ชี้ แ จงสํ า หรั บ ครู คํ า ชี้ แ จงสํ า หรั บ นั ก เรี ย น แบบทดสอบก อ นเรี ย น บั ต รเฉลย
แบบทดสอบก อ นเรี ย น ใบงานกิ จ กรรม บั ต รเนื้ อ หาบั ต รเฉลยใบงาน แบบทดสอบหลั งเรี ย น บั ต รเฉลย
แบบทดสอบหลังเรียนเปนตน ซึ่ งสวนประกอบของชุ ดกิจกรรมการเรียนรู เปนไปตามองคประกอบของชุ ด
กิจกรรมการเรียนรู (ชัยวัฒน สุทธิรัตน. 2552 : 69) และผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง หลักธรรม
สําคัญทางพระพุทธศาสนา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มี
การประเมินความเหมาะสมโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน เปนไปตามขั้นตอนการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาของชุดกิจกรรมการเรียนรู ประกอบไปดวย คําชี้แจงสําหรับครูคําชี้แจงสําหรับนักเรียน แบบทดสอบ
กอนเรียน บัตรเฉลยแบบทดสอบกอนเรียน ใบงานกิจกรรม บัตรเนื้อหาบัตรเฉลยใบงาน แบบทดสอบหลัง
เรียน บัตรเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูไดพัฒนาขึ้นจากกลุม 1:1:1
กลุม 3:3:3 และกลุมภาคสนาม
สําหรับการหาคุณภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูนั้น มีผูเชี่ยวชาญทั้งดานเนื้อหา หลักสูตร และ
การวัดประเมินผล ปรับปรุงแกไขใหสมบูรณพรอมทั้งนําไปทดลองใช โดยทดลองกลุมรายบุคคล จํานวน 3 คน
กลุมเล็กจํานวน 9 คน และกลุมทดลองจํานวน 27 คน เพื่อตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณใหมาก
ที่สุด สงผลใหไดชุดกิจกรรมการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพสามารถพัฒนานักเรียนในการเรียนรูหลักธรรมสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนามุงสูการยกระดับผลสัมฤทธิ์และนําไปเปนแนวทางปฏิบัติเพื่อการดําเนินชีวิตประจําวันได
เปนอยางดี สามารถตอบสนองความแตกตางของผูเรียน
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรี ยนหลังเรียนโดยใชชุดกิจ กรรมการเรียนรู เรื่อง หลักธรรม
สําคัญทางพระพุทธศาสนา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้เนื่องการเรียนดวย
ชุด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ดั งกลาวผู วิ จัย ได ออกแบบการสรา งชุ ด กิจ กรรมการเรีย นรู จัด เนื้ อหาและกิจ กรรม
การเรียนการสอนที่หลากหลายและเหมาะสม สามารถดึงดูดความสนใจ และใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม
เปดโอกาสใหผูเรียนไดคิดวิเคราะห สามารถสรุปองคความรูไดดวยตนเอง

ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 : กรกฎาคม พ.ศ. 2559
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นอกจากนี้ผูวิจัยไดสรางชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง หลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา กลุม
สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 5ไดยึดหลักการสรางชุดกิจกรรม
การเรี ย นรู ซึ่งคํ าชี้ แจงสํ า หรั บ ครู คําชี้ แจงสํ า หรั บ นั ก เรี ย น แบบทดสอบก อนเรี ย น บั ต รเฉลยแบบทดสอบ
กอนเรียน ใบงานกิจกรรม บัตรเนื้อหาบัตรเฉลยใบงาน แบบทดสอบหลังเรียน บัตรเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
มีการจัดเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายและเหมาะสม สามารถดึงดูดความสนใจ และให
นักเรียนมีสว นรว มในกิจกรรม เป ดโอกาสให ผูเรี ยนไดคิด วิเคราะห สามารถสรุป องค ความรูไดดว ยตนเอง
ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง หลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนาไดพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานแนวความคิดหลัก
ดังนี้แนวคิดที่ 1 เปนแนวคิดตามหลักจิตวิทยาเกี่ยวกับทฤษฎีความแตกตางระหวางบุคคลซึ่งในการจัดการ
เรียนการสอนควรเปดโอกาสใหผูเรียนมีอิสระในการเรียนรูดวยตนเองตามระดับความสามารถและความสนใจ
โดยมีครูคอยชวยเหลือแนะนําตามความเหมาะสมแนวคิดที่ 2 เปนแนวคิดที่พยายามจะเปลี่ยนแปลงการเรียน
การสอนจากที่ เคยยึดครูเป นศูน ยกลางหรือเปนแหลงเรีย นรูมาเป นการจัด ประสบการณ ใหผู เรีย นได เรีย น
โดยการใชแหลงความรูจากสื่อตางๆ ในรูปของชุดกิจกรรม ซึ่งสวนใหญผูเรียนจะศึกษาดวยตนเอง โดยมีครู
คอยแนะแนวการเรียนรูใหแนวคิดที่ 3 เปนแนวคิดที่พยายามจะจัดระบบการผลิตและการใชอุปกรณ มาเปน
สื่อการสอนแบบประสม โดยมีจุดมุงหมายเพื่อชวยนักเรียนในการเรียนรูมากกวาที่จะใชชวยครูในการสอน
แนวคิดที่ 4 เปนแนวคิดที่พยามยามจะสรางปฏิสัมพันธใหเกิดขึ้นระหวางครู นักเรียนและสิ่งแวดลอม โดยนํา
สื่อการสอนและกระบวนการกลุมสัมพันธมาใชเปดโอกาสใหนักเรียนไดประกอบกิจกรรมรวมกันกันแนวคิดที่ 5
เปนแนวคิดที่ยึดหลักการจิตวิทยามาจัดสภาพการเรียนรู โดยใหนักเรียนไดรวมกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง
ทราบขอมูลยอนกลับวาการทํางานของตนเองถูกหรือผิด มีการเสริมแรงทางบวก ไดเรียนรูไปทีละขั้นตาม
สามารถและความสนใจของตนเองซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุพรรษา สุลีทัศน (2555) ไดพัฒนาชุดกิจกรรม
การเรี ย นรู เรื่ อ ง ศาสนพิ ธี กลุ ม สาระการเรี ย นรู สั ง คมศึ ก ษา ศาสนา และวั ฒ นธรรม สํ า หรั บ นั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยกําหนดประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูไมต่ํากวา 80/80 ผลการวิจัยพบวา
ชุด กิ จ กรรมการเรี ย นรู เรื่ อง ศาสนพิ ธี กลุ มสาระการเรี ย นรู สังคมศึ กษา ศาสนา และวั ฒ นธรรม สํ า หรั บ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ เทากับ 81.24/82.21 มีประสิทธิภาพเปนไปตาม
เกณฑ 80/80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีตอชุดกิจกรรม อยูในระดับมากที่สุด
3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปที่ 5ที่มีตอการเรียนรูที่ใช ชุดกิจกรรม
การเรียนรู เรื่อง หลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5โดยใชมาตราสวนประมาณค า 5 ระดับ ปรากฏวา จากการทดลองกั บกลุมตั วอยา ง
นักเรียนมีความพึงพอใจตอการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู ทั้ง 4 ชุด โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก
ที่สุด ทั้งดานปจจัย ดานกระบวนการ และดานผลการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ
ชุตินาฏ ชมศิลป (2552) ชุลีพร กอบกํา (2554) ศุภานัน เอกธีรธรรม (2552) สุภาวดี คะระนันท. (2553)
สุพรรษา สุลีทัศน (2555) ที่นักเรียนมีความพึงพอใจตอชุดกิจกรรมการเรียนรูในระดับมากที่สุด
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะสําหรับการนําไปใช
1. การนําชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง หลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ไปใช ตองมีการศึกษาขั้นตอนการใชชุดกิจกรรม
การเรียนรูใหชัดเจน
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2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูตองเนนใหนักเรียนทํากิจกรรมดวย
ตนเองตามขั้นตอนอยางละเอียดเพื่อใหเกิดการเรียนรูและความเขาใจดวยตนเอง และเปดโอกาสใหทบทวน
บทเรียนในเวลาวาง
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย
1. ควรมีการพั ฒ นาชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ห น วยการเรีย นรู อื่น ๆ ตามความเหมาะสมเพราะ
ชุดกิจกรรมการเรียนรูเปนสื่อประสมที่ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดตามจุดประสงคที่วางไว
2. ควรทําการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูกับการ
จัดการเรียนรูในแบบอื่นๆ และใชเทคนิคอื่นๆ ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เชน มีการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู
รวมกับการใชแผนผังมโนทัศน การใชชุดกิจกรรมการเรียนรูรวมกับการใชเทคนิคการเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อน
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