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ปีการศกึษา 2556 

บทคดัย่อ 
 
         ในการวจิยัครัง้นี้ เป็นการพฒันากจิกรรมการเรยีนรูส้าระพระพุทธศาสนาของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 โรงเรยีนโสกก่ามวทิยาซึง่ผูว้จิยัไดพ้ฒันาขึน้ โดยท าเป็นบทเรยีน
ส าเรจ็รปู จ านวน 9 เรือ่ง โดยมวีตัถุประสงคข์องการวจิยัคอื 1) เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนสาระพระพุทธศาสนาของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ก่อนและหลงัเรยีนโดยใช้
บทเรยีนส าเรจ็รปู 2) เพื่อวเิคราะหห์าประสทิธภิาพของบทเรยีนส าเรจ็รปู ซึง่อยูใ่นเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 3) เพื่อเปรยีบเทยีบความสนใจต่อการเรยีนรูส้าระพระพุทธศาสนา ของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ก่อนและหลงัเรยีนโดยใชบ้ทเรยีนส าเรจ็รปู  ประชากรและกลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 โรงเรยีนโสกก่ามวทิยา อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ 
ปีการศกึษา 2556 จ านวน 60 คน ไดม้าโดยการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ประกอบไปดว้ย 1) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิก่์อนและหลงัเรยีน 
2) แบบวดัเจตคตต่ิอการเรยีนสาระพระพุทธศาสนา 3) บทเรยีนส าเรจ็รปู จ านวน 9 เล่ม  
4) แผนการจดัการเรยีนรู ้จ านวน 9 แผน สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ 
(Percentage) ค่าเฉลีย่ ( X ) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D) การทดสอบค่าทแีบบไมอ่สิระ  
(t-test Dependent Sample)   
 สรปุผลการวจิยั คอื 
 1.ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสาระพระพุทธศาสนาโดยใชบ้ทเรยีนส าเรจ็รปูของนกัเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน 
 2.ประสทิธภิาพของบทเรยีนส าเรจ็รปูโดยรวมทัง้ 9 เล่ม มคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 
88.02/82.54 สงูกว่าเกณฑท์ีก่ าหนด 
 3.ความสนใจต่อการเรยีนรูส้าระพระพุทธศาสนา ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  
ทีม่ต่ีอการใชบ้ทเรยีนส าเรจ็รปู มคี่าเฉลีย่หลงัเรยีนเท่ากบั 3.65 สงูกว่าก่อนเรยีน  



ข 

กิตติกรรมประกาศ 
  
 รายงานการพฒันากจิกรรมการเรยีนรูส้าระพระพุทธศาสนาโดยใช้บทเรยีนส าเรจ็รปู 
ของชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 จดัท าขึน้เพื่อรายงานการพฒันากจิกรรมการเรยีนรู ้และการหา
ประสทิธภิาพของบทเรยีนส าเรจ็รปู ซึง่ใชเ้ป็นสื่อในการจดัการเรยีนการสอนสาระการเรยีนรู้
พระพุทธศาสนา ทัง้เพื่อจะพฒันารปูแบบการเรยีนรูใ้หห้ลากหลาย สนองตอบต่อความตอ้งการ
ของผูเ้รยีนสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพุทธศกัราช 2542 มาตรา 24 ขอ้ที ่
1, 2, 3, 4, 5, 6 และเป้าหมายของหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ปีพุทธศกัราช 2551 
ทีต่อ้งการใหผู้เ้รยีนเป็นคนด ีเป็นคนเก่ง และด ารงชวีติไดอ้ยา่งมคีวามสุข 
 ขอขอบคุณ รศ.ดร.สมชาย วรกจิเกษมสกุล ผศ.ดร.ชาตชิาย มว่งปฐม ดร.รสรนิทร ์ 
อะปะหงั ดร.อรณุรตัน์ บ ารงุจติร และ ดร.พระราชรตันลงกรณ์ ทีใ่หค้วามอนุเคราะหต์รวจสอบ
เครือ่งมอืและตรวจสอบความถูกตอ้งจงึขอขอบคุณมา ณ ทีน่ี้ดว้ย 
 คุณค่าและประโยชน์จาก งานวจิยัเรือ่งนี้ เป็นการพฒันากจิกรรมการเรยีนรู ้และการหา
ประสทิธภิาพบทเรยีนส าเรจ็รปู จะน าไปสู่การจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพ นัน่คอื
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนสงูขึน้ มคีวามสนใจต่อการเรยีนเพิม่ขึน้  และสนองตอบต่อ
ความแตกต่างระหว่างบุคคลตลอดจนสรา้งจรยิธรรมความซื่อสตัยส์ุจรติใหเ้กดิขึน้กบัผูเ้รยีนได้
อกีรปูแบบหน่ึง ผูร้ายงาน จงึหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่าบทเรยีนส าเรจ็รปูชุดนี้จะเป็นดอกไมด้อกหนึ่ง
ในการสรา้งคุณูปการใหแ้ก่ครู นกัเรยีน และผูส้นใจน าไปใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนต่อไป  
 
 
       นายจ าเนียร   โพสาวงั  
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