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การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยประยุกต์ใช้หลัก
สุ จิ ปุ ลิ วิช าเศรษฐศาสตร์ ชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ท่ี 1 โรงเรีย นวัด พนั ญ เชิง (ไตรรัต นนายก) จัง หวัด
พระนครศรีอยุธยา และ 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิการพั
์ ฒนากิจกรรมการเรียนโดยประยุกต์หลัก สุ จิ ปุ ลิ วิชา
เศรษฐศาสตร์ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อน
เรียน และหลังเรียน ดาเนินการวิจยั โดยวิธวี จิ ยั เชิงทดลอง ซึง่ ศึกษากับประชากรทีเ่ รียนอยู่ชนั ้ มัธยมศึกษาปี ท่ี
1 โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) จานวน 27 คน
ผลการศึก ษา พบว่ า 1. การพัฒ นากิจ กรรมการเรีย นรู้โ ดยประยุ ก ต์ใ ช้ห ลัก สุ จิ ปุ ลิ วิช า
เศรษฐศาสตร์ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า
ผลการทดลองทัง้ ก่อนและหลังมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชดั ผลหลังจากการทดลอง นักเรียนมีสมาธิใน
การฟั งมากขึน้ หลังจากเล่านิทานเสร็จ จึงได้แจกแบบสอบถามหลังการเรี ยนให้ทาอีกครัง้ หนึ่ง ผลสรุปได้ว่า
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นักเรียนทุกกลุ่ม สามารถทาแบบสอบถามได้ทุกคน คะแนนเฉลีย่ 10–15 คะแนน ในคะแนนเต็ม 15 คะแนน
ส่งผลให้การทดลองทุกด้าน เกิดประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลมากยิง่ ขึน้
2. ผลสัม ฤทธิก์ ารพัฒ นากิจ กรรมการเรีย นโดยประยุ ก ต์ ห ลัก สุ จิ ปุ ลิ วิ ช าเศรษฐศาสตร์
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อนเรียน และหลัง
เรียน พบว่า นักเรียนกลุ่ม สุ การฟั ง สามารถทาคะแนนหลังจากการเรียนรู้แ ล้ว เฉลี่ยได้เกินกว่าเกณฑ์
มาตรฐานสูงทีส่ ดุ คือ 85.53 % รองลงมาคือ นักเรียนกลุ่ม ลิ การเขียน สามารถทาคะแนนเฉลีย่ ที่ 82.20 %
อันดับที่ 3 คือ นักเรียนกลุ่ม ปุ การถาม สามารถทาคะแนนเฉลีย่ ที่ 77.73 % อันดับที่ 4 คือ นักเรียนกลุ่ม จิ
การคิด สามารถทาคะแนนเฉลีย่ อยู่ท่ี 73.33 % ซึง่ นักเรียนกลุ่ม ปุ การถาม และกลุ่ม จิ การคิด ทาคะแนนได้
ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานทีผ่ วู้ จิ ยั ตัง้ ไว้ทงั ้ สองกลุ่ม
คาสาคัญ: การพัฒนา, กิจกรรมการเรียน, หลัก สุ จิ ปุ ลิ, วิชาเศรษฐศาสตร์

ABSTRACT
The objectives in this research were 1) to study the development of learning activities by
applying the principles of Su Ci Pu Li in the economic subject at graded 7 students in Wat Phanan
Choeng school (Phraphutha Tritratana Nayok) Phra Nakonsri Ayutthaya and 2) to study the
developmental achievement of learning activities in twenty-seven students, graded 7 in Wat Phanan
Choeng school and found that :
1. The development of learning activities Su Ci Pu Li in the economic subject was found
that both pre and post test results were significantly different. This results in all experiments
efficiency and more effective.
2. The achievement of learning activities development Su, Ci, Pu, Li in the economic
subject of graded 7 students at Wat Phanan Choeng school (Phraphutha Tritratana Nayok) Phra
Nakonsri Ayutthaya was found that the students group Su, as the listening average has exceeded
the highest standard students group Su, as the listening get the score points average after learning
85.53%, the second number students group Li, as the writing could get average score after learning
82.20 percent,. the third number, students group Pu, as the questioin could get average score after
learning 77.73 percent, the fourth number, students group Ci, as the thinking could get average
score at after learning 73.33 percent. It was summarized that the question and the thinking groups
had got lower score than the standard criteria that researcher required.
Keywords: The development, the learning activities, Su Ci Pu li, the economic subject
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บทนา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ บัญญัติความหมายของการจัดการศึกษาว่า คือ กระบวนการ
เรียนรูเ้ พื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึ ก การอบรม การสืบสาน
วัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรูอ้ นั เกิดจากสภาพแวดล้อม
สังคม การเรียนรู้ และปั จจัยเกือ้ หนุน ให้บุคคลเรียนรูต้ ่อเนื่องตลอดชีวติ โดยมีความมุ่งหมายและหลักการว่า
กระบวนการของการศึกษา ก็คอื กระบวนการแก้ปัญหาหรือทุกข์ 1 การจัดการศึกษาก็คอื การแก้ปัญหาของ
มนุษย์ การทาให้ชวี ติ แก้ปัญหาได้ ถ้าไม่มปี ั ญหา การศึกษาก็ไม่มกี ารศึกษาควรเป็ นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้
เป็ นมนุ ษย์ท่สี มบูรณ์ ทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้คู่คุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรม ในการ
ดารงชีวติ สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ่นื ได้อย่างมีความสุข
การจัดการเรียนรูต้ ามหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน นอกจากจะปลูกฝั งด้านปั ญญา พัฒนาความคิด
ของผูเ้ รียนให้มคี วามสามารถในการคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวจิ ารณญาณแล้ว ยังมุ่งพัฒนาความสามารถทาง
อารมณ์โดยการปลูกฝั งให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของตนเอง เห็นอกเห็นใจผูอ้ ่นื และสามารถแก้ปัญหาข้อขัดแย้ง
ทางอารมณ์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม2
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็ นเพียงปั จจัยหนึ่งซึ่งจะนามาซึ่งความสาเร็จแก่ผู้นาไปใช้ในการ
เรียนการสอน ความสาเร็จทางด้านการศึกษาไม่เพียงขึน้ อยู่กบั ความสามารถทางด้านสติปัญญาเท่านัน้ แต่ยงั
ขึน้ อยู่กบั วิธกี ารเรียนและการทากิจกรรม ควรจะมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ นอกจากนี้ผสู้ อนควรจะรูจ้ กั ทักษะ
พืน้ ฐานทีท่ าให้การเรียนมีประสิทธิภาพหรือทีเ่ รียกว่ า “หัวใจนักปราชญ์” ได้แก่ สุ จิ ปุ ลิ3 ดังพระราชดารัส
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ตอนหนึ่งซึง่ พระองค์พระราชทานอรรถาธิบาย สุ จิ ปุ ลิ
ไว้ว่า “สุ” คือ สุตมยปั ญญา ปั ญญาเกิดจากการฟั ง ตีความว่า การฟั ง คือ การรับสาร หรือสาระทัง้ ปวงจากสื่อ
ต่างๆ มิใช่แต่เฉพาะการฟั งทางหูอย่างเดียว “จิ” คือ จินดามยปั ญญา ปั ญญาเกิดจากการคิด คือรูจ้ กั ไตร่ตรอง
หัดใช้เหตุผลวิเคราะห์ ช่วยให้เกิดจินตนาการและการสร้างสรรค์ “ปุ” คือ ปุจฉา ปั ญญาเกิ ดจากการถาม
คือ การตัง้ คาถาม การตัง้ โจทย์วจิ ยั การถามอะไรก็ได้ อาจจะยังไม่ต้องกังวลในการหาคาตอบ การสร้าง
โมเดล การร่างต้นแบบทางความคิด สิง่ เหล่านี้ เป็ นนัยของการถามทั ง้ นัน้ คนที่ทางานก็อาจจะถามง่ายๆ
แค่ว่า มันยังมีวธิ ที ท่ี าได้ดกี ว่านี้อกี หรือไม่ และ “ลิ ” คือ ลิ ขิต ปัญญาเกิ ดจากการเขียน คือ เมื่อเราลงมือทา
แล้วเข้าใจอะไรบางอย่าง เกิดภาวะเข้าถึงใจในบางเรื่อง แล้วเราจดจา จะด้วยความทรงจาหรือบันทึกเก็บไว้ใน
รูปแบบใดก็ได้
รูปแบบการสอนแบบ สุ จิ ปุ ลิ เป็ นรูปแบบการสอนรูปแบบหนึ่งทีค่ รูควรนามาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนได้หลายกรณี เช่น การสอนทีเ่ ริม่ ต้นด้วยการให้นักเรียนทากิจกรรมสารวจตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล
หรือฟั งการบรรยาย เป็ นการกระตุ้นให้นักเรียนคิด หรือส่งเสริมให้นักเรียนถามคาถามหรือข้อสงสัย นามาสู่
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การอภิปรายหาคาตอบของคาถาม และลงข้อสรุปเป็ นองค์ความรู้ โดยนักเรียนจะเป็ นผูบ้ นั ทึกข้อสรุปลงใน
สมุดจด การสอนตามรูปแบบนี้จะส่งเสริมให้นกั เรียน คิด ถามคาถาม และจดบันทึกข้อสรุปเป็ นใจความสาคัญ
หรือองค์ความรูท้ ไ่ี ด้เรียน
นอกจากนี้แล้ว ยังมีบทโคลงโลกนิติพระราชนิพ นธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
4
เดชาดิศร กล่าวไว้ว่า
เว้นวิจารณ์ว่างเว้น
สดับฟั ง
เว้นทีถ่ ามอันยัง
ไป่ รู้
เว้นเล่าลิขติ สัง
เกตว่าง เว้นนา
เว้นดังกล่าวว่าผู้
ปราชญ์ได้ฤามี
ซึง่ แปลว่า คนที่จะเป็ นปราชญ์นัน้ ต้องยึดถือหัวใจนักปราชญ์ คือ สุ จิ ปุ ลิ ฟั ง คิด ถาม เขียน 5 ใน
การสอนวิชาสังคมศึกษา จาต้องใช้หลักการของ สุ จิ ปุ ลิ เข้ามามีส่วนช่วยเป็ นอย่างมาก เพราะเป็ นวิชาทีม่ ี
หลักการกว้างขวางในทุกๆ ด้าน เป็ นกลุ่มสาระการเรียนรูท้ ผ่ี เู้ รียนทุกคนต้องคานึงถึงการอยู่ร่วมกันบนโลกที่
มีการเปลี่ยนแปลงอย่า งรวดเร็ว ตลอดเวลา การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจซึ่ง แตกต่ างกันอย่ างหลากหลาย
การปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดล้อม ทาให้เป็ นพลเมืองทีร่ บั ผิ ดชอบมีความสามารถทางสังคม มีความรู้
ทักษะ คุณธรรมและค่านิยมทีเ่ หมาะสม โดยให้ผูเ้ รียนเกิดความเจริญงอกงามในทุกๆ ด้าน6
โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็ นสถาบันการศึกษาจัดการศึกษา
ระดับอนุ บาล จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนกสามัญศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พื้นที่เขต
การศึกษาที่ 1 อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทีเ่ รียนวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยการประยุกต์
ให้หลัก สุ จิ ปุ ลิ ในการเรียนการสอน โดยเน้นการดารงชีวติ ในสังคมได้อย่างสง่างาม
ผู้วิจ ัย ต้ อ งการทราบหลัก การพัฒ นาผู้เ รีย นตามหลัก สุ จิ ปุ ลิ ในการเรีย นวิช าเศรษฐศาสตร์
ซึง่ เป็ นกลุ่มสาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมว่าเป็ นอย่างไร คาดว่าจะทาให้ผเู้ รียนเกิดการ
เรียนรูท้ ่ดี ี สามารถนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้ ก่อให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ พฤติกรรมและค่านิยมของ
ผูเ้ รียนเปลีย่ นแปลงตามกระบวนการเรียนรู้ อันเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาผูเ้ รียนให้เป็ นคนดี คนเก่ง และมี
ความสุขต่อการดาเนินชีวติ ในสังคม จึงได้ทาการทดลองกับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ในโรงเรียนวัดพนัญ
เชิง (ไตรรัตนนายก) จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อน เมื่อประสบความสาเร็จ ได้ผลเป็ นทีน่ ่าพึงพอใจแล้ว จะได้
นาเอาผลทีไ่ ด้รบั จากการวิจยั ไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนมัธยมศึกษาอื่นๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อไป
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กระทรวงศึกษาธิการ, ชุดฝึ กอบรมวิ ทยากรแกนนา หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2544 ชุดที่
11 เรื่อง กระบวนการเรียนรู้. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภณ
ั ฑ์ (ร.ส.พ.), 2544.
5
โคลงโลกนิ ติ, [ออนไลน์]. แหล่งทีม่ า: https://www.dek-d.com/board/view/2424378/. 12 กรกฎาคม 2560.
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วัตถุประสงค์ในการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุก ต์ใช้หลัก สุ จิ ปุ ลิ วิชาเศรษฐศาสตร์
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิการพั
์ ฒนากิจกรรมการเรียนโดยประยุกต์หลัก สุ จิ ปุ ลิ วิชาเศรษฐศาสตร์
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อนเรียน และหลัง
เรียน

วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
งานวิจยั เรื่อง “การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้หลัก สุ จิ ปุ ลิ วิชาเศรษฐศาสตร์ ชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” การวิจยั เชิงทดลองโดยใช้
แบบการวิจยั One group Pretest - Postest Design7
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน 27 คน
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่
1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยการประยุกต์ใช้หลัก สุ จิ ปุ ลิ วิชาเศรษฐศาสตร์ ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน 1 แผน 4 ชัวโมง
่
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนก่อนเรียน แบบปรนัยเลือกตอบ ก ข ค ง แบบ 4 ตัวเลือก
์
จานวน 15 ข้อ และหลังเรียน แบบปรนัยเลือกตอบ ก ข ค ง แบบ 4 ตัวเลือกจานวน 15 ข้อ และแบบอัตนัย 4
ข้อ
การสร้างเครือ่ งมือในการวิ จยั
ขัน้ ตอนการจัดการทาแผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้เป็ นเครื่องมือสาคัญสาหรับผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งผู้สอนจะต้องมี
ความรูค้ วามสามารถในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรูเ้ พื่อไปสูเ่ ป้ าหมายของการจัดการศึกษาของหลักสูตรที่
กาหนดไว้ ผู้สอนจะต้องหากลยุทธ์และวิธีการในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ให้ครบถ้วนตามองค์ประกอบ
สาคัญว่าจัดทาแผนอย่างไร เพื่อใคร มีเทคนิคและวิธกี ารอย่างไร ผลที่ได้รบั จะเป็ นอย่างไร ดังนัน้ แผนการ
จัดการเรียนรูจ้ งึ เปรียบเสมือนเป้ าหมายความสาเร็จทีผ่ สู้ อนคาดหวังไว้
1. วิเคราะห์คาอธิบายรายวิชา เพื่อประโยชน์ในการกาหนดหน่วยการเรียนรูแ้ ละรายละเอียดของ
แต่ละหัวข้อของแผนการจัดเรียนรู้
2. วิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาเพื่อนามาเขียนเป็ นจุดประสงค์การเรียนรูโ้ ดย
ให้ครอบคลุมพฤติกรรมทัง้ ด้านความรูท้ กั ษะ/กระบวนการเจตคติและค่านิยม
3. วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ โดยเลือกและขยายสาระที่เรียนรู้ให้สอดคล้องกับนักเรียน ชุมชน และ
ท้องถิน่ รวมทัง้ วิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ต่อนักเรียน
7

ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, เทคนิ คการวิ จยั ทางการศึกษา. พิมพ์ครัง้ ที่ 3. (กรุงเทพมหานคร: สุวรี ยิ าสาส์น,
2542), หน้า 215.
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4. วิเคราะห์กระบวนการจัดการเรียนรู้ (กิจกรรมการเรียนรู)้ โดยเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรูท้ ่ี
เน้นนักเรียนเป็ นสาคัญ
5. วิเคราะห์กระบวนการประเมินผลโดยเลือกใช้วธิ กี ารวัดและประเมินผลทีส่ อดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้
6. ดาเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรูต้ ามเนื้อหารายวิชาตามสาระการเรียนรูท้ ส่ี อน ตามระดับชัน้
จากแผนผังการจัดทาแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ผี ู้วจิ ยั เขียนไว้ขา้ งต้นนี้แสดงให้เห็นว่าการจัดทา
แผนการจัดการเรียนรูใ้ นแต่ละครัง้ ต้องมีการวิเคราะห์คาอธิบายรายวิชา เพื่อกาหนดหน่ วยการเรียนรูเ้ พื่อง่าย
ต่อการจัดการเรียนรู้ และการวิเคราะห์จุดประสงค์และมาตรฐานการจัดการเรียนรูเ้ พื่อกาหนดจุดประสงค์การ
เรีย นรู้ในเรื่องที่เ รีย นเพื่อ สอดคล้อ งกับการที่จ ะประเมินตัวผู้เรียนในด้า นต่ างๆ ได้อย่ างคลอบคลุ ม การ
วิเคราะห์สาระการเรียนรู้เป็ นหัวใจสาคัญในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ เพราะสาระการเรียนรู้ต้องมี
ความสัมพันธ์และสอดคล้องกับผูเ้ รียน ชุมชน รวมทัง้ สือ่ การสอนหรือวิทยาการเทคโนโลยีเพื่อเกิดการเรียนรูท้ ่ี
ดีและมีประโยชน์ต่อผู้เรียน การวิเคราะห์กระบวนการจัดการเรียนรู้กเ็ พื่อความเหมาะสมกับผู้เรียนในการ
จัดทาแผนการจัดการเรียนรูด้ า้ นกระบวนการจัดการเรียนรูเ้ ป็ นสิง่ จาเป็ น เพราะเป็ นวิธกี ารทีท่ าให้ผู้เรียนรูว้ ่า
เกิดความรู้อะไร ในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละครัง้ ควรเลือกวิธกี ารที่เหมาะสมกับผู้เรียนมาก
ทีส่ ุดและต้องเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรูด้ ้วยตนเอง กระบวนการที่ดตี ้องเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและเน้น
กระบวนการสอนทีเ่ น้นผู้เรียนเป็ นสาคัญส่วน ในด้านการวัดและประเมินผลต้องเหมาะสมและสอดคล้องใน
เนื้อหาและต้องตรงตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ดังนัน้ การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละครัง้ ต้อ งมีการ
วิเคราะห์ประเด็นสาคัญต่างๆ ทีไ่ ด้กล่าวมานัน้ ก็เพื่อจะได้มแี ผนการจัดการเรียนรูท้ ่ดี แี ละมีคุณภาพเพื่อเกิด
ประโยชน์การจัดการเรียนรู้
ขัน้ ตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนมีขนั ้ ตอน 3 ขัน้ ตอนดังนี้
์
ขัน้ ตอนที่ 1 การวางแผนสร้างแบบทดสอบ ประกอบด้วย
1) ศึกษาวิธสี ร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน จากเอกสารและงานวิจยั ต่างๆ ขัน้ ตอนนี้
์
เป็ นขัน้ ตอนทีผ่ สู้ ร้างแบบทดสอบต้องทาการค้นคว้าวิธกี ารสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนว่ามี
์
แบบใดบ้าง แบบทดสอบแต่ละชนิด มีวธิ กี ารสร้างและมีขอ้ ดีจากัดอย่างไร
2) ก าหนดจุด มุ่งหมายของการใช้แบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิท์ างการเรียนก่อ นจะเริ่ม เขีย นข้อ
คาถามผูส้ ร้างข้อคาถามจะต้องกาหนดจุดมุ่งหมายของการใช้แบบทดสอบให้ชดั เจนว่าจะวัดไปเพื่ออะไร จะได้
เขียนข้อสอบให้เหมาะสมและสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายนัน้
3) กาหนดเนื้อหาและพฤติกรรมทีต่ ้องการวัดในตารางวิเคราะห์หลักสูตรผูส้ ร้างแบบทดสอบจะต้อง
กาหนด ขอบเขตเนื้อหา มาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ พฤติกรรมที่จะวัด ในด้านพุทธิพสิ ยั ได้แก่
ความรู้ ความจา ความเข้าใจ การนาไปใช้ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า
4) กาหนดลักษณะของแบบทดสอบและส่วนอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการสอแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนจะเป็ นแบบทดสอบอิงเกณฑ์หรืออิงกลุ่มก็ได้ซง่ึ ลักษณะข้อสอบจะเป็ นแบบปรนัยหรืออัตนัยก็ได้
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หรือจะเป็ นทัง้ แบบปรนัยและอัตนัยรวมกันก็ได้ ทัง้ นี้ผสู้ ร้างแบบทดสอบอาจใช้เกณฑ์ต่อไปนี้กาหนดลักษณะ
ข้อสอบซึง่ ได้แก่
4.1) วัตถุประสงค์ของการวัด
4.2) ระดับพฤติกรรมของการเรียนรูท้ จ่ี ะวัด
4.3) ลักษณะหรือคุณสมบัตผิ เู้ ข้าสอบ
4.4) จานวนผูเ้ ข้าสอบ
4.5) ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการสร้างแบบทดสอบดาเนินการสอบและตรวจข้อสอบ
4.6) ความเป็ นอิสระในการตอบส่วนการกาหนดส่วนอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการสอบได้แก่
ความยาวของแบบทดสอบหรือจานวนของข้อสอบและคะแนน ระยะเวลาที่ใช้ทาแบบทดสอบ วิธดี าเนินการ
สอบ การตรวจให้คะแนน การแปลความหมายของคะแนน ตลอดจนค่าใช้จ่ายทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วข้อง
ขัน้ ตอนที่ 2 การลงมือสร้างข้อสอบ
1) ผูส้ ร้างแบบทดสอบลงมือสร้างแบบข้อสอบ ตามรายละเอียดในตารางวิเคราะห์ขอ้ สอบ คานึงถึง
ความยากของข้อสอบ ระยะเวลาทีใ่ ช้สอบ คะแนนและการตรวจให้คะแนน
2) ตรวจทานข้อสอบผูส้ ร้างต้องทบทวน แบบทดสอบ เพื่อให้ขอ้ สอบทีส่ ร้างขึน้ มานัน้ มีความถูกต้อง
ครบถ้วน ตามรายละเอียดไว้ในตารางวิเคราะห์หลักสูตร แล้วจัดพิมพ์เป็ นฉบับทดลอง เพื่อนาไปใช้ต่อไป
ขัน้ ตอนที่ 2 การตรวจข้อสอบคุณภาพข้อสอบก่อนนาไปใช้
1) นาแบบทดสอบที่ผู้วจิ ยั สร้างขึน้ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาด้านกิจกรรมการเรียนรู้ และด้าน
การวัดผลการศึกษา จานวน 5 ท่าน ดังนี้
1. พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม, ผศ.ดร.
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเนื้อหา
2. รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเนื้อหา
3. ดร.นิเวศน์ วงศ์สวุ รรณ
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเนื้อหา
4. นางสาวศิรนิ าถ อุดมถิรพันธุ์
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านกิจกรรมการเรียนรู้
5. นางสาวพรกมล จันทรีย์
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการวัดและประเมินผล
โดยให้ผเู้ ชีย่ วชาญพิจารณาว่าข้อสอบแต่ละข้อนัน้ ได้สร้างถูกต้องและเหมาะสมเพียงใด โดยใช้เกณฑ์
การประเมิน ดังนี้
+1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อสอบวัดจุดประสงค์ขอ้ นัน้
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อสอบวัดจุดประสงค์ขอ้ นัน้
-1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อสอบไม่วดั จุดประสงค์ขอ้ นัน้
2) นาข้อสอบทีไ่ ด้หาค่าสอดคล้อง IOC และคัดเลือกข้อสอบทีม่ คี ่า IOC ตัง้ แต่ 0.50 ขึน้ ไปจัดพิมพ์เป็ น
แบบทดสอบฉบับใหม่ใช้กบั กลุ่มเป้ าหมาย

สรุปผลการวิ จยั
งานวิจยั เรื่อง “การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้หลัก สุ จิ ปุ ลิ วิชาเศรษฐศาสตร์ ชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” จากกลุ่มประชากรทีใ่ ช้ใน
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การวิจยั จานวน 27 คน ครูผสู้ อนได้แบ่งนักเรียนออกเป็ น 4 กลุ่มใหญ่ๆ กลุ่มละ 6 คน เหลือนักเรียน 3 คน
ผู้ วิจ ัย ได้ ม อบหน้ า ที่ใ ห้ เ ป็ นผู้ ส ัง เกตการณ์ แ ละเป็ นผู้ ช่ ว ยเหลือ แก่ ผู้ วิจ ัย โดย 4 กลุ่ ม ดัง กล่ า ว ได้ แ ก่
1. กลุ่ม สุ การฟั ง 2. กลุ่ม จิ การคิด 3. กลุ่ม ปุ การถาม และ 4. กลุ่ม ลิ การเขียนก่อนทีจ่ ะทาการวิจยั
ครูผู้สอนได้แจกแบบสอบถามก่อนการวิจยั ให้นักเรียนได้ทดลองทาดูก่อน เพื่อใช้เป็ นบรรทัดฐานในการทา
ทดลองต่อไป หลังจากนัน้ ก็ได้ทดลองตามกลุ่มใหญ่ ๆ 4 กลุ่มทีไ่ ด้แบ่งไว้ และได้ใช้วธิ กี ารสุ่มแบบง่ายๆ จาก
นักเรียนในกลุ่มหนึ่งๆ เพื่อทดสอบผลการเรียนการสอนด้วย ดังผลการทดลองต่อไปนี้
1. กลุ่ม สุ การฟัง
ครูผสู้ อนได้แบ่งนักเรียนคละเลขทีก่ นั จานวน 6 คน รับหน้าทีด่ า้ นการฟั งนิทานทีเ่ กีย่ วกับเรื่องของ
เศรษฐศาสตร์ โดยการฟั งนิทานนัน้ ครูได้ให้นกั เรียนได้ตอบแบบสอบถามซึง่ เป็ น ก ข ค และ ง ก่อน จานวน
15 ข้อ และมีจานวนนักเรียนในกลุ่ม จานวน 3 คน คือ เด็กหญิงศศิกานต์ มานะสุนทร เด็กหญิงนิลาภา ชม
น้อย และเด็กหญิงรัตน์ธติ า วงษ์เด่น คิดเป็ นร้อยละ 50% จากจานวนนักเรียนทัง้ กลุ่ม มีคะแนนน้อยกว่าเพื่อน
ในกลุ่ม หลังจากนัน้ ก็ได้เล่านิทานเรื่องที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ให้ฟัง โดยได้นานิทานเรื่อง พอเพียงแค่
เพียงพอ มาเล่าให้นกั เรียนฟั ง จึงนาการสอนสมาธิตามแนวทางพุทธศาสตร์มาช่วยพัฒนานักเรียนทีบ่ กพร่อง
ด้านสมาธิในการเรียนรูเ้ พื่อปรับพฤติกรรม โดยฝึ กสมาธิทาให้นักเรียนมีการพัฒ นาพฤติกรรมของตนเองใน
การฟั งครูอธิบาย การทากิจกรรม การเรียนรูภ้ ายในห้องเรียน การทาแบบฝึกหัด เป็ นต้น
จากการศึกษา พบว่า ผลหลังจากการทดลอง นักเรียนมีสมาธิในการฟั งมากขึน้ หลังจากเล่านิทาน
เสร็จ จึงได้แจกแบบสอบถามหลังการเรียนให้ทาอีกครัง้ หนึ่ง ผลสรุปได้ว่านักเรีย นกลุ่ม สุ การฟั ง สามารถทา
แบบสอบถามได้ทุกคน คะแนนเฉลี่ย 12 – 14 คะแนน ในคะแนนเต็ม 15 คะแนน ส่งผลให้การทดลองด้าน
การฟั ง เกิดประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลมาก
2. กลุ่ม จิ การคิ ด
ครูผู้สอนได้แ บ่ ง นัก เรีย นคละเลขที่ก ัน จ านวน 6 คน รับ หน้ า ที่ด้า นการคิด ที่เ กี่ย วกับ เรื่อ งของ
เศรษฐศาสตร์ ครูได้ให้นกั เรียนได้ตอบแบบสอบถามซึง่ เป็ น ก ข ค และ ง ก่อน จานวน 15 ข้อ และมีจานวน
นักเรียนในกลุ่ม จานวน 3 คน คือ เด็กหญิงพรีมรดา พูลสาราญ เด็กหญิงกัญญาภัค ขันธกร และเด็กหญิงนุ ช
นาค จันทร์สอน คิดเป็ นร้อยละ 42.86 % จากจานวนนักเรียนทัง้ กลุ่ม มีคะแนนน้อยกว่าเพื่อนในกลุ่มไม่ถงึ
ครึง่ หนึ่งของคะแนนเต็ม หลังจากนัน้ ก็ได้เล่านิทานเรื่องทีเ่ กีย่ วกับเศรษฐศาสตร์ให้ฟัง โดยได้นานิทานเรื่อง
พอเพียงแค่เพียงพอ มาเล่าให้นกั เรียนฟั ง
จากการศึกษาพบว่า ผลหลังจากการทดลองหลังจากเล่านิทานเสร็จ นักเรียนมีสมาธิในการฟั งมาก
ขึน้ สามารถคิดได้อย่างมีระบบมากขึน้ จึงได้แจกแบบสอบถามหลังการเรียนให้ทาอีกครัง้ หนึ่ง ผลสรุปได้ว่า
นักเรียนกลุ่ม จิ การคิด สามารถทาแบบสอบถามได้เกินครึง่ หนึ่งทุกคน บางคนทาคะแนนได้เต็มด้วยโดยมี
คะแนนเฉลีย่ 9 – 15 คะแนน ในคะแนนเต็ม 15 คะแนน ส่งผลให้การทดลองด้านการคิด เกิดประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผลมากยิง่ ขึน้ ถึงกระนัน้ ก็ยงั ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทีผ่ วู้ จิ ยั ได้กาหนดไว้ ควรจะมีการปรับปรุง
แก้ไขให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานต่อไป
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3. กลุ่ม ปุ การถาม
ครูผู้สอนได้แ บ่งนัก เรียนคละเลขที่ก ัน จานวน 6 คน รับหน้ าที่ด้า นการถามที่เกี่ยวกับเรื่องของ
เศรษฐศาสตร์ ครูได้ให้นกั เรียนได้ตอบแบบสอบถามซึง่ เป็ น ก ข ค และ ง ก่อน จานวน 15 ข้อ และมีจานวน
นักเรียนในกลุ่มสามารถทาคะแนนได้เกินครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มทุกคน หลังจากนัน้ ก็ได้เล่านิทานเรื่องที่
เกีย่ วกับเศรษฐศาสตร์ให้ฟัง โดยได้นานิทานเรื่อง พอเพียงแค่เพียงพอ มาเล่าให้นกั เรียนฟั ง
จากการศึกษาพบว่า ผลหลังจากการทดลองหลังจากเล่านิทานเสร็จ นอกจากนักเรียนมีสมาธิในการ
ฟั งมากขึน้ แล้ว ยังได้มกี ารถามทีม่ ากขึน้ ด้วย จึงได้แจกแบบสอบถามหลังการเรียนให้ทาอีกครัง้ หนึ่ง ผลสรุป
ได้ว่านักเรียนกลุ่ม ปุ การถาม มีนกั เรียนบางคนมีผลการทดลองทีต่ ่ ากว่าเกณฑ์อยู่หนึ่งคน ในส่วนนักเรียนที่
เหลือทาคะแนนเฉลี่ย 10 – 14 คะแนน ในคะแนนเต็ม 15 คะแนน ส่งผลให้การทดลองด้านการถาม เกิด
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลมาก ถึงกระนัน้ ก็ยงั ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทีผ่ วู้ จิ ยั ได้กาหนดไว้ ควรจะมีการ
ปรับปรุงแก้ไขให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานต่อไป
4. กลุ่ม ลิ การเขียน
ครูผู้สอนได้แบ่งนักเรียนคละเลขที่กนั จานวน 6 คน รับหน้าที่ด้านการเขียนที่เกี่ยวกับเรื่องของ
เศรษฐศาสตร์ ครูได้ให้นกั เรียนได้ตอบแบบสอบถามซึง่ เป็ น ก ข ค และ ง ก่อน จานวน 15 ข้อ และมีจานวน
นักเรียนในกลุ่มนี้มผี ลการเขียนทีด่ แี ต่เริม่ แรกอยู่แล้ว สามารถทาคะแนนได้เกินครึง่ หนึ่งทุกคน หลังจากนัน้ ก็
เล่านิทานเรื่องทีเ่ กีย่ วกับเศรษฐศาสตร์ให้ฟัง โดยได้นานิทานเรื่อง พอเพียงแค่เพียงพอ มาเล่าให้นกั เรียนฟั ง
จากการศึกษาพบว่า ผลหลังจากการทดลองหลังจากเล่านิทานเสร็จ นักเรียนมีสมาธิในการฟั งมาก
ขึน้ สามารถคิดและเขียนบันทึกได้อย่างมีระบบมากขึน้ จึงได้แจกแบบสอบถามหลังการเรียนให้ทาอีกครัง้ หนึ่ง
ผลสรุปได้ว่านักเรียนกลุ่ม จิ การคิด สามารถทาแบบสอบถามได้เกินครึง่ หนึ่งทุ กคน มี 2 คนทีท่ าคะแนนได้
เต็ ม 15 คะแนน ส่ ว นที่เ หลือ มีค ะแนนเฉลี่ ย 10 – 15 คะแนน ส่ ง ผลให้ ก ารทดลองด้ า นการคิด เกิ ด
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลมาก

อภิ ปรายผลการวิ จยั
จากการวิจยั เรื่อง “การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยประยุกต์ใช้หลัก สุ จิ ปุ ลิ วิชาเศรษฐศาสตร์
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” สามารถนามาใช้ทงั ้
ด้านการแก้ปัญหาและการพัฒนาการเรียนรูข้ องนักเรียนทีม่ คี วามบกพร่องด้านทักษะการฟั ง พูด อ่าน เขียน
ได้ ผูส้ อนทุกคนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในทุกวิชาได้ ผูว้ จิ ยั ได้ขอ้ สรุปทีม่ ปี ระเด็นทีส่ าคัญและน่ าสนใจนามา
อภิปรายผล ดังนี้
1. กลุ่ม สุ การฟั ง จากการศึกษาพบว่า ผลหลังจากการทดลอง นักเรียนมีสมาธิในการฟั งมากขึน้
หลังจากเล่านิทานเสร็จ จึงได้แจกแบบสอบถามหลังการเรียนให้ทาอีกครัง้ หนึ่ง ผลสรุปได้ว่านักเรียนกลุ่ม สุ
การฟั ง สามารถทาแบบสอบถามได้ทุกคน คะแนนเฉลีย่ 12 – 14 คะแนน ในคะแนนเต็ม 15 คะแนน ส่งผลให้
การทดลองด้านการฟั ง เกิดประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลมาก ผลการวิจยั ดังกล่าวสอดคล้องกับผลงานวิจยั
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ของ พระเจษน์สฤษฎ์ อินทร์จนั ทร์8 ได้วจิ ยั เรื่อง “ผลการเรียนแบบอีเลิรน์ นิงด้วยกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบ สุ จิ
ปุ ลิ ที่มตี ่อความสามารถในการเรียนของนักเรียนนักธรรมชัน้ โท” ผลการวิจยั พบว่า ความสามารถทางด้าน
การฟั ง การคิด การถาม การเขียน มีคะแนน 70.09 จากทัง้ หมด 100 คะแนน หรือร้อยละ 70.09 นักเรียนมี
คะแนนทัง้ 4 ด้านอยู่ในระดับดี เมื่อจาแนกออกเป็ นแต่ละด้านจะเห็นได้ว่า ความสามารถทางด้านการฟั ง การ
คิด การถาม การเขียนด้วยการเรียนแบบอีเลิรน์ นิง วิชาธรรมวิภาค โดยด้านการฟั ง คะแนนทีไ่ ด้ 18.85 ด้าน
การคิด คะแนนทีไ่ ด้ 15.48 ด้านการถาม คะแนนทีไ่ ด้ 16.91 ด้านการเขียน คะแนนทีไ่ ด้ 18.85 แสดงให้เห็น
ว่าสามเณรนักเรียนนัน้ มีความสามารถทัง้ 4 ด้านอยู่ในระดับดี
2. กลุ่ม จิ การคิ ด จากการศึกษา พบว่า ผลหลังจากการทดลองหลังจากเล่านิทานเสร็จ นักเรียนมี
สมาธิในการฟั งมากขึน้ สามารถคิดได้อย่างมีระบบมากขึน้ จึงได้แจกแบบสอบถามหลังการเรียนให้ทาอีกครัง้
หนึ่ง ผลสรุปได้ว่านักเรียนกลุ่ม จิ การคิด สามารถทาแบบสอบถามได้เกินครึง่ หนึ่งทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ณกมล ชาวปลายนา9 ทีไ่ ด้ทาการวิจยั เรื่อง “การศึกษาทัวไปเพื
่
่อการสร้างสรรค์ความเป็ นไทยใน
ศตวรรษที่ 21: กระบวนทัศน์ในพุทธสาส์นว่าด้วยสารัตถแห่งจินตนโกศล (ปรีชาญาณเชิงความคิด) ทฤษฎี
การสร้างทักษะความคิดแบบโยนิโสมนสิการ” ผลการวิจยั พบว่า การสร้างทักษะความคิดตามแนวพุทธธรรม
ด้วยกระบวนทัศน์แบบโยนิโสมนสิการ ตัง้ อยู่บนฐานของความจริงทีว่ ่าสภาวะจิตใจของมนุ ษย์มสี ่วนสัมพันธ์
ต่อการแสดงออกด้านพฤติกรรมมนุษย์ ทัง้ ในด้านกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม หมายความว่า หากจิตใจ
มีการอบรมฝึกฝนและสร้างทักษะให้เกิดวิธคี ดิ อย่างถูกต้องดีแล้ว ก็จะเป็ นปั จจัยสาคัญทีจ่ ะทาให้เกิดดุลยภาพ
ของพฤติกรรมนัน้ ได้ ตามนัยพุทธธรรมเรียกกระบวนนี้ว่า วิธคี ดิ แบบโยนิโสมนสิการ คือ การคิดไตร่ตรอง
อย่างแยบคาย การคิดเชิงวิเคราะห์ วิพากษ์วจิ ารณ์มี 10 ขัน้ ผู้ฝึกฝนอบรมความคิดด้วยวิธนี ้ีอย่างครบถ้วน
สามารถพัฒนาตนไปสูค่ วามเป็ นคนเก่ง คนดี และมีความได้
3. กลุ่ม ปุ การถาม จากการศึกษา พบว่า ผลหลังจากการทดลองหลังจากเล่านิทานคุณธรรมเสร็จ
นักเรียนได้มกี ารถามทีม่ ากขึน้ ด้วย ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ทินรัตน์ กาญจนกุญชร10 ได้ทาการวิจยั เรื่อง
“ผลของการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง แคลคูลสั เบื้องต้น โดยใช้หลัก “สุ จิ ปุ ลิ” ที่มตี ่ อ
ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนและทักษะ/กระบวนการสือ่ สารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนเตรียมทหาร” ผลการวิจยั
์
พบว่า การนาวิธสี อนแบบ สุ จิ ปุ ลิ และนิทานคุณธรรมมาใช้นัน้ ทาให้ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนนัน้ สูงขึ้น
์
เพราะเป็ นการฝึ กทักษะของผู้เรียนทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ฟั ง คิด ถาม เขียน และสามารถจดจา เข้าใจ นาไปใช้
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าได้
8

พระเจตน์สฤษฎ์ อินทร์จนั ทร์, “ผลการเรียนแบบอีเลิ รน์ นิ งด้วยกิ จกรรมการเรียนรู้แบบ สุ จิ ปุ ลิ ที่ มีต่อ
ความสามารถในการเรียนของนักเรียนนักธรรมชัน้ โท”. วิทยานิพนธ์ศกึ ษาศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554.
9
ณกมล ชาวปลายนา, “การศึกษาทัวไปเพื
่
่อการสร้างสรรค์ความเป็ นไทยในศตวรรษที่ 21: กระบวนทัศน์ ใน
พุทธสาส์นว่าด้วยสารัตถแห่งจิ นตนโกศล (ปรีชาญาณเชิ งความคิ ด) ทฤษฎี การ สร้างทักษะความคิ ดแบบโยนิ โส
มนสิ การ”. วิทยานิพนธ์ศกึ ษาศาสตร์มหาบัณฑิต, สาขาวิชาการศึกษาทัวไป.
่ บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2544.
10
ทินรัตน์ กาญจนกุญชร, “ผลของการพัฒนากิ จกรรมการเรียนรู้คณิ ตศาสตร์ เรื่อง แคลคูลสั เบือ้ งต้น โดย
ใช้หลัก “สุ จิ ปุ ลิ ” ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและทักษะ/กระบวนการสื่อสารทางคณิ ตศาสตร์ของนักเรียนเตรียม
ทหาร”. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. สาขาวิชามัธยมศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550.
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4. กลุ่ม ลิ การเขียน จากการศึกษาพบว่า ผลหลังจากการทดลองหลังจากเล่านิทานเสร็จ นักเรียนมี
สมาธิในการฟั งมากขึน้ สามารถคิดและเขียนบันทึกได้อย่างมีระบบมากขึน้ จึงได้แจกแบบสอบถามหลังการ
เรียนให้ทาอีกครัง้ หนึ่ง ผลสรุปได้ว่านักเรียนกลุ่ม จิ การคิด สามารถทาแบบสอบถามได้เกินครึ่งหนึ่งทุกค น
ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ บุญช่วย สังข์ศริ 11ิ ได้ทาการวิจยั เรื่อง “การพัฒนาความสามารถในการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียนโดยใช้นิทานธรรมะเป็ นสือ่ การสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาหรับนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปี ท่ี 2 โรงเรียนวัดเทียนถวาย จังหวัดปทุมธานี” ผลการวิจยั พบว่า ความสามารถในการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียนของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย
วัด ผลหลังเรีย น 25.0 สูง กว่ า คะแนนเฉลี่ย วัด ผลก่อ นเรีย น 20.5 อย่ า งมีนัย สาคัญทางสถิติท่ีร ะดับ 0.05
ความก้าวหน้าในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และการเขียน ระหว่างเรียนของนักเรียนมีความก้าวหน้าสูงขึน้ ทุ ก
แผน โดยมีอ ัต ราพัฒ นาเฉลี่ย 8.44 คะแนนต่ อ คน นัก เรีย นส่ว นมากมีพฤติก รรมตามคุณลัก ษณะอัน พึง
ประสงค์หลังเรียนในระดับดี

ข้อเสนอแนะ
จากการวิจยั เรื่อง “การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยประยุกต์ใช้หลัก สุ จิ ปุ ลิ วิชาเศรษฐศาสตร์
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” มีขอ้ เสนอแนะทีม่ า
จากผลการวิจยั สรุปเป็ นประเด็นได้ ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบาย
1) กลุ่ม สุ การฟั ง มีขอ้ เสนอแนะคือ กลุ่ม สุ การฟั ง นอกจากมีการพัฒนาทีด่ มี ากในบรรดา
4 กลุ่มแล้ว แต่เมื่อย้อนกลับไปดูสถิตทิ ่ผี วู้ จิ ยั ได้รวบรวมก่อนการเรียนรูแ้ ละหลังการเรียนรู้จะพบว่าสถิตนิ ัน้
ต่างกันมาก ก่อนการเรียนรู้พบว่ามีสถิติแค่ 55.53 % เท่านัน้ ซึ่งต่ ากว่าเกินมาตรฐานมาก โรงเรียนควร
ตระหนักถึงการฟั งเป็ นสาคัญ ควรเพิม่ แบบเรียนทีม่ คี วามหลากหลาย มีนิทานธรรมให้นักเรียนได้ฝึกฝนการ
ฟั งทีม่ ากขึน้
2) กลุ่ม จิ การคิด มีขอ้ เสนอแนะคือ กลุ่ม จิ การคิด ผูว้ จิ ยั พบว่า มีสถิติทต่ี ่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ตงั ้ ไว้ ควรให้มกี ารฝึ กให้นักเรียนได้คดิ อย่างเป็ นระบบ คิดในสิง่ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ เป็ นการ
พัฒนาสมองให้คดิ ในสิง่ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ให้มากยิง่ ขึน้
3) กลุ่ม ปุ การถาม มีขอ้ เสนอแนะคือ กลุ่ม ปุ การถาม ผูว้ จิ ยั พบว่ามีสถิตทิ ต่ี ่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ตงั ้ ไว้ ควรให้มกี ารฝึ กให้นกั เรียนได้ฝึกหัดให้มคี วามกล้าทีจ่ ะถาม กล้าหาญทีจ่ ะพูดให้มาก
ยิง่ ขึน้
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บุญช่วย สังข์ศริ ,ิ “การพัฒนาความสามารถในการอ่าน คิ ด วิ เคราะห์ และเขียนโดยใช้นิทานธรรมะเป็ นสื่อ
การสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรียนวัดเทียนถวาย จังหวัด
ปทุมธานี ”, วิทยานิพนธ์ศกึ ษาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาสังคมศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
2549.

11

วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง ปี ท่ี 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)

4) กลุ่ม ลิ การเขียน มีขอ้ เสนอแนะคือ กลุ่ม ลิ การเขียน ผู้วจิ ยั พบว่ามีสถิติการวิจยั เป็ น
อันดับ 2 รองจากกลุ่ม สุ การฟั ง ซึง่ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทีผ่ วู้ จิ ยั ได้กาหนดไว้ แต่ควรสนับสนุ นให้นัก เรียนได้
ฝึกฝนให้มกี ารจดบันทึกในสิง่ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อนักเรียนเอง ต่อสังคม นาไปพัฒนาตนเองและสังคมในทีส่ ดุ
2. ข้อเสนอแนะเชิ งปฏิ บตั ิ การ
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้ การวิจยั เรื่องนี้เน้นการปฏิบตั กิ ารเป็ นสาคัญ โรงเรียนควรเน้นให้
นักเรียนได้รู้จกั ฟั ง คิด ถาม และเขียนอย่างเป็ นระบบ มีการเรียนการสอนที่เป็ น Child Center โดยเน้น
นักเรียนเป็ นศูนย์กลางมากขึน้ ซึง่ จะส่งผลให้นกั เรียนมีความกล้าแสดงออกยิง่ ขึน้
3. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิ จยั ครังต่
้ อไป
การวิจยั ในครัง้ ต่อไป ผูว้ จิ ยั ขอเสนอแนะการวิจยั ในประเด็นดังต่อไปนี้
1) ควรนาหลักธรรมอื่นๆ ในพระพุทธศาสนามาใช้ในระบบการเรียนการสอนในโรงเรียนให้
มากยิง่ ขึน้ เช่น หลักศีล สมาธิ ปั ญญา อย่างบูรณาการ และหลักอิทธิบาท 4 เป็ นต้น
2) ควรนาหลักธรรม สุ จิ ปุ ลิ ไปพัฒนาใช้กบั การเรียนการสอนในทุกวิชาเพื่อเป็ นการ
พัฒนาทักษะของนักเรียนให้ฟัง คิด ถาม และเขียนทีเ่ ป็ นระบบ
3) ควรนาหลักธรรม สุ จิ ปุ ลิ ไปพัฒนาใช้กบั การเรียนการสอนในโรงเรียนทุกระดับทัว่
ประเทศ
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