
 

 

เร่ือง การศึกษาผลการเรียนรู้ วชิาพระพทุธศาสนา เร่ือง วนัส าคญัและหลกัธรรมทาง 
 พระพทุธศาสนา ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1/1 ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 
 2551 โรงเรียนเทนมย์ีมติรประชา อ าเภอเมอืง จังหวดัสุรินทร์ โดยใช้ส่ือประสม  
 

ปีทีท่ าการวจิัย 2551 
สาขาวชิา  การวจิยัและประเมินผลการศึกษา 
ผู้วจิัย   นายส ารวย   พนัธ์เพง็    
อาจารย์ทีป่รึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ทองสุข  วนัแสน 
 

       บทคดัย่อ 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1. เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ วชิาพระพุทธศาสนา  เร่ืองวนัส าคญัและหลกัธรรมทางพร ะ 
พุทธศาสนา  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1/1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียน เทนมีย์
มิตรประชา  อ าเภอเมือง  จงัหวดัสุรินทร์  โดยใชส่ื้อประสม ในดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ทกัษะ
กระบวนการท างานกลุ่ม ความมีวนิยัและความพึงพอใจ    
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ วชิาพระพุทธศาสนา  เร่ืองวนัส าคญัและหลกัธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2551 โรงเรียนเทนมีย ์
มิตรประชา อ าเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์ โดยใชส่ื้อประสม ก่อนและหลงัเรียนในดา้นผลสัมฤทธ์ิทาง  
การเรียน 
 

วธิีด าเนินการวจิัย 
 1. กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/1
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนเทนมียมิ์ตรประชา อ าเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์ จ านวน 34 คน 
ซ่ึงไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง  
 2. การออกแบบการวจิยั การวจิยัคร้ังน้ีออกแบบการวจิยัเป็นการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน 
กบันกัเรียนกลุ่มเดียว โดยมีการประเมินก่อนเรียน ระหวา่งเรียน และหลงัเรียน 
 3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี มีดงัต่อไปน้ี 
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  3.1 แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองวนัส าคญัและหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา วชิา
พระพุทธศาสนา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 6 แผน คือ 
   แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1  เร่ืองวนัมาฆบูชา และวนัวสิาขบูชา   
   แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2  เร่ืองวนัอาสาฬหบูชา และวนัอฎัฐมีบูชา   
   แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3  เร่ืองวนัธรรมสวนะ และวนัเขา้พรรษา   
   แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4  เร่ืองวนัออกพรรษา และวนัเทโวโรหณะ   
   แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5  เร่ืองหลกัธรรมสุข 2 คิหิสุข ไตรสิกขา  รรมฐาน  
   แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 6  เร่ืองหลกัธรรมปธาน โกศล 3 มงคล 38  
  3.2 นวตักรรมท่ีใชใ้นการวจิยั  ในท่ีน้ีคือ  ส่ือประสม  เร่ืองวนัส าคญัและหลกัธรรม
ทางพระพุทธศาสนา ซ่ึงใชป้ระกอบแผนการจดัการเรียนรู้แต่ละแผน ดงัน้ี 
   แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1  ส่ือประสมท่ีใชป้ระกอบดว้ย ใบความรู้ ใบงาน และ
เกม 
   แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2  ส่ือประสมท่ีใชป้ระกอบดว้ย ใบความรู้  ใบงาน และ
เกม 
   แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3  ส่ือประสมท่ีใชป้ระกอบดว้ย ใบความรู้ ใบงาน และ
สไลดน์ าเสนอ 
   แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4  ส่ือประสมท่ีใชป้ระกอบดว้ย ใบความรู้  ใบงาน และ
สไลดน์ าเสนอ 
   แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5  ส่ือประสมท่ีใชป้ระกอบดว้ย ใบความรู้  ใบงาน และ
ใบกิจกรรม 
   แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 6  ส่ือประสมท่ีใชป้ระกอบดว้ย ใบความรู้  ใบงาน และ
ใบกิจกรรม 
  3.3  เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 
   3.3.1  แบบทดสอบ เป็นแบบทดสอบปรนยัแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก เร่ือง
วนัส าคญัและหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา จ านวน 30 ขอ้ 
   3.3.2 แบบประเมินทกัษะการท างานกลุ่ม  เร่ืองวนัส าคญัและหลกัธรรมทาง
พระพุทธศาสนา วชิาพระพุทธศาสนา โดยใชส่ื้อประสม 
   3.3.3 แบบประเมินความมีวนิยั เร่ืองวนัส าคญัและหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา  
วชิาพระพุทธศาสนา โดยใชส่ื้อประสม 
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   3.3.4 แบบวดัความพึงพอใจ เร่ืองวนัส าคญัและหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา  
วชิาพระพุทธศาสนา โดยใชส่ื้อประสม โดยใชม้าตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale) จ านวน 23 ขอ้   
 4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 การวจิยัในชั้นเรียนในคร้ังน้ี  ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบันกัเรียนกลุ่มเดียว  
โดยมีการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน  ระหวา่งวนัท่ี 9-22 กนัยายน 2551 ซ่ึงมีขั้นตอนการเก็บ
รวมรวบขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 
  4.1 ทดสอบก่อนเรียน  ใชแ้บบทดสอบ  เร่ืองวนัส าคญัและหลกัธรรมทางพระพุทธ  
ศาสนา เป็นแบบทดสอบปรนยั แบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก  จ านวน 30 ขอ้ ในวนัท่ี 9 กนัยายน 2551 
เวลา  14.40 น.-15.30 น. 
  4.2 ด าเนินการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ทั้ง 6 แผน โดยใชเ้วลาสอน 3 ชัว่โมง/ 
สัปดาห์ จ านวน 2 สัปดาห์ รวมใชเ้วลาสอนทั้งหมด 6 ชัว่โมง รวมทั้งเก็บขอ้มูลการประเมินทกัษะ
การท างานกลุ่ม ประเมินความมีวนิยัในการเรียนของนกัเรียนดว้ยตามแบบประเมินท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน  
ระหวา่งวนัท่ี 10-19 กนัยายน 2551 
  4.3 ทดสอบหลงัเรียน เป็นแบบทดสอบชุดเดิมท่ีใชท้ดสอบก่อนเรียน และวดัความ
พึงพอใจของนกัเรียน ใหต้อบแบบสอบถามความพึงพอใจ  หลงัจดัการเรียนรู้ดว้ยส่ือประสม  ครบ
ทั้ง 6 แผน ในวนัท่ี 22 กนัยายน 2551 เวลา 14.40 น.-15.30 น.   
 5. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
  5.1 น าคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินผลการเรียนรู้ ดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทกัษะ 
การท างานกลุ่ม ความมีวนิยั  และความพึงพอใจ  มาแจกแจงความถ่ีหาร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ี
ผา่นและไม่ผา่นเกณฑ ์
  5.2 น าคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินผลการเรียนรู้ ดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทกัษะ 
การท างานกลุ่ม ความมีวนิยั และความพึงพอใจ มาหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  5.3 เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ ดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ทกัษะการท างานกลุ่ม  
ความมีวนิยั และความพึงพอใจ กบัเกณฑท่ี์ก าหนดโดยใชส้ถิติ t-test กรณีกลุ่มตวัอยา่งเดียว 
  5.4 เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ ในดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน
โดยใชส้ถิติ t-test ในกรณีกลุ่มตวัอยา่งไม่เป็นอิสระต่อกนั 
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สรุปผลการวจิัย 
 1. ผลการเรียนรู้ เร่ืองวนัส าคญัและหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา วชิาพระพุทธศาสนา
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนเทนมียมิ์ตรประชา อ าเภอ 
เมือง จงัหวดัสุรินทร์ โดยใชส่ื้อประสม   
  1.1 ดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  กรณีก่อนเรียนนกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ผา่นเกณฑ ์1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.94 ไม่ผา่นเกณฑ์ 33 คน คิดเป็นร้อยละ  97.06 โดยผลสัมฤทธ์ิทาง  
การเรียน อยูใ่นระดบัต ่า  ( X = 11.21 , S.D. =3.418) เม่ือเปรียบเทียบกบัเกณฑ ์ พบวา่ ต ่ากวา่เกณฑ์
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และกรณีหลงัเรียนผา่นเกณฑ ์30 คน คิดเป็นร้อยละ 88.24 ไม่
ผา่นเกณฑ ์4 คน คิดเป็นร้อยละ 11.76 โดยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 23.85 , 
S.D. =3.322) เม่ือทดสอบแลว้สูงกวา่เกณฑอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  1.2 ดา้นทกัษะการท างานกลุ่ม พบวา่ นกัเรียนมีทกัษะในการท างานกลุ่ม ผา่นเกณฑ ์
จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และไม่มีผูท่ี้ไม่ผา่นเกณฑ ์โดยนกัเรียนมีทกัษะการท างานกลุ่มอยูใ่น
ระดบัสูง ( X = 57.12 , S.D. = 2.772) เม่ือทดสอบแลว้ นกัเรียนมีทกัษะการท างานกลุ่มสูงกวา่เกณฑ์
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  1.3 ดา้นความมีวนิยั พบวา่ นกัเรียนมีวนิยัในการเรียน ผา่นเกณฑ ์จ านวน 34 คน คิด 
เป็นร้อยละ 100 และไม่มีผูท่ี้ไม่ผา่นเกณฑ ์โดยนกัเรียนมีวนิยัอยูใ่นระดบัสูง ( X = 57.647 , S.D. = 3.941) 
เม่ือทดสอบแลว้นกัเรียนมีวนิยัสูงกวา่เกณฑอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
  1.4 ดา้นความพึงพอใจ พบวา่ ในภาพรวมนกัเรียนมีความพึงพอใจ ผา่นเกณฑ ์จ านวน 
31 คน คิดเป็นร้อยละ 91.18 และไม่ผา่นเกณฑ ์จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 8.82 นกัเรียนความพึงพอใจ 
ในการเรียนอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.06 , S.D. = 0.356) เม่ือทดสอบแลว้นกัเรียนมีความพึงพอใจใน
การเรียน สูงกวา่เกณฑอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ดา้นเน้ือหา พบวา่
นกัเรียนมีความพึงพอใจในเรียนอยูใ่นระดบัมาก  สูงกวา่เกณฑอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ทุกขอ้ คือ การจดัล าดบัน าเสนอเน้ือหาท่ีเรียนท าใหเ้ขา้ใจง่าย, เน้ือหาท่ีเรียนมีความเหมาะสมกบัเวลา 
เรียน, เน้ือหาตรงกบักิจกรรมการเรียนการสอน ( X = 4.15, 4.00,4.29 , S.D. = 0.500, 0.651, 0.676), 
ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน พบวา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจในเรียนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด
สูงกวา่เกณฑอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จ านวน 1 ขอ้ คือ ครูผูส้อนเป็นมีความเป็นกนัเอง
กบันกัเรียน ( X = 4.53 , S.D. = 0.662) และนกัเรียนมีความพึงพอใจในเรียนอยูใ่นระดบัมาก  สูงกวา่
เกณฑอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จ านวน 3 ขอ้ คือ จดักิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสม,
นกัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน, นกัเรียนใหค้วามร่วมมือในการจดักิจกรรมการเรียน 
การสอน ( X = 3.91, 4.18, 4.15 , S.D. = 0.570, 0.758, 0.610) และนกัเรียนมีความพึงพอใจในเรียน
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อยูใ่นระดบัมาก สูงกวา่เกณฑอ์ยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จ านวน 1 ขอ้ คือ สมาชิกในกลุ่ม 
ใหค้วามร่วมมือในการจดักิจกรรม ( X = 3.65 , S.D. = 0.734), ดา้นส่ือการเรียนการสอน พบวา่ นกัเรียน 
มีความพึงพอใจในเรียนอยูใ่นระดบัมาก  สูงกวา่เกณฑอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05 จ านวน 
8 ขอ้ คือ ส่ือประสมมีความหลากหลาย, ส่ือประสมท าใหเ้ขา้ใจเน้ือหาไดเ้ป็นอยา่งดี, ส่ือประสมท าให ้
นกัเรียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง, ส่ือประสมท าใหน้กัเรียนแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในกลุ่ม, ส่ือประสมส่งเสริม 
การคิดและวเิคราะห์ , ส่ือประสมท่ีใชแ้ต่ละส่ือมีความเหมาะสมกบักิจกรรมการเรียนการสอน , ส่ือ
ประสมกระตุน้ใหเ้กิดความสนใจในเรียนรู้ตลอดเวลา, การเรียนรู้ดว้ยส่ือประสมท าใหเ้รียนรู้อยา่งมี
ความสุข ไม่เบ่ือหน่ายการเรียน ( X = 4.09, 3.97, 4.00, 3.79, 4.00, 4.15,4.24, 3.94 , S.D. = 0.668, 0.577, 
0.603, 0.641, 0.696, 0.500, 0.699, 0.851) และนกัเรียนมีความพึงพอใจในเรียนอยูใ่นระดบัมาก สูงกวา่ 
เกณฑอ์ยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จ านวน 1 ขอ้ คือ การเรียนรู้ดว้ยส่ือประสมท าใหน้กัเรียน 
กลา้แสดงออก ( X = 3.71 , S.D. = 0.67), ดา้นการวดัและประเมินผล พบวา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจ 
ในเรียนอยูใ่นระดบัมาก  สูงกวา่เกณฑอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทุกขอ้ คือ ครูใชว้ธีิการ
ประเมินผลท่ีเหมาะสม , นกัเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินใบงาน ใบกิจกรรม , หลกัเกณฑก์ารให้
คะแนนท่ีชดัเจน เขา้ใจตรงกนั ( X = 4.15, 4.18, 4.12 , S.D. = 0.610, 0.673, 0.640), ดา้นประโยชน์
ท่ีไดรั้บจากการเรียนการสอน พบวา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจในเรียนอยูใ่นระดบัมาก  สูงกวา่เกณฑ์
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทุกขอ้ คือ นกัเรียนมีความรู้ และเขา้ใจในเน้ือหามากข้ึน, นกัเรียน 
มีทกัษะการท างานกลุ่ม, นกัเรียนปฏิบติัตนในดา้นการส่งงาน  การเขา้เรียน การแต่งกาย ( X = 4.32, 
3.76, 4.15 , S.D. = 0.589, 0.699, 0.892) 
 2. ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เร่ืองวนัส าคญัและหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา วชิา 
พระพุทธศาสนา ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2551โรงเรียนเทนมีย์
มิตรประชา อ าเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์ โดยใชส่ื้อประสม ก่อนและหลงัเรียนในดา้นผลสัมฤท ธ์ิทาง 
การเรียน พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 

 
 
 


