
 
 

บทท่ี 1   บทนํา 
 
1. หลักการและเหตุผล 

     วิชาพระพุทธศาสนาเปนวิชาท่ีวาดวยหลักธรรมและคําสอนในทางท่ีดีเปนวิชาท่ีสอนใหคนเปน
คนดีประพฤติดี    ซ่ึงสอดรับกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน   พุทธศักราชการ   2544      การเรียนการ
สอนวิชาพระพุทธศาสนาจึงเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่งสําหรับเยาวชนไทย เพ่ือใหนักเรียนเปนผูท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรมในการดําเนินชีวิตเพื่อใหอยูรวมกับสังคมไดอยางมีความสุข  ท้ังนี้เพ่ือจะไดเล็งเห็นคุณคาและ
ตระหนักในความสําคัญของพระพุทธศาสนา   อันจะนําไปสูการรวมกันทํานุ บํา รุงรักษาให
พระพุทธศาสนาใหมีความเจริญรุงเรืองม่ันคงสืบไป 

   การจัดการเรียนการสอนในปจจุบันนี้ ตองเนนผูเรียนเปนสําคัญเพื่อใหผูเรียนไดมีความรูและ
ประสบการณในการนําไปใชแกปญหาในสถานการณจริงได ท่ีผานมาในการจัดการเรียนการสอนยังไม
สมบูรณเทาท่ีควร  ผูสอนจึงคิดหาวิธีการสอนท่ีทําใหนาสนใจ และผูเรียนอยากเรียน ดังนั้นผูวิจัยจึงได
คิดคนการทําวิจัยการศึกษาวาเราควรจะใชวิธีการจัดการเรียนการสอนอยางไรจึงจะทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
สูงข้ึน  โดยใชบทเรียนการตูนมาชวยในการเรียนการสอน   กับนักเรียนช้ัน ม.5   จํานวน   30 คน โดยเลือก
กลุมท่ีมีคะแนนสอบตํ่า  มาเปนกลุมตัวอยาง 

   ในการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ผูสอนตองการปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานึกรักท่ีจะเรียนวิชานี้ และ
สนใจในหลักธรรมพระพุทธศาสนามากข้ึน  เพราะยุคปจจุบันนี้เยาวชนสวนใหญไมชอบเขาวัดฟงธรรม    
ในการปลูกฝงหลักธรรมคร้ังนี้ขาพเจาไดเนนท่ีบทเรียนการตูนเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูประวัติของ
พระพุทธเจาและไดซึมซาบ   เร่ืองราวทางพระพุทธศาสนาเขาทางจิตใจดวย  และนักเรียนไดสนุกกับ
การระบายสีภาพตาง ๆอยางช่ืนชอบและชวยกันเลาเร่ืองบรรยายภาพอยางสนุกสนาน   การทํา
แบบฝกหัดเปนส่ิงสําคัญยิ่ง เม่ือครูสอนใหนักเรียนเขาใจดีแลว ก็ควรใหนักเรียนทําแบบฝกหัด    เพื่อให
เกิดทักษะทุกคร้ัง ดังนั้น การทําแบบฝกหัดจึงมีความสําคัญมากตอการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา   
เพื่อใหนักเรียนเขาใจในเร่ืองราวและเน้ือหามากข้ึน 

จากท่ีกลาวมาแลวช้ีใหเห็นวา ในการสอนวิชาพระพุทธศาสนา  ครูจําเปนตองมีการให
แบบฝกหัดแกนักเรียนอยางสมํ่าเสมอ และภาระท่ีสําคัญของครูหลังจากท่ีใหแบบฝกหัดแกนักเรียน
ประการหนึ่ง  แลวผูสอนและผูเรียนรวมกันเฉลยแบบฝกทักษะ  เพื่อใหผูเรียนสามารถปรับปรุง
พฤติกรรมของตนเองใหดีข้ึนได    ถาเขาไมรูวาความพยายามของเขาเขาใกลเกณฑมาตรฐานหรือไม หรือ
การรูผลการกระทําใชเปนส่ิงเสริมแรง  หรือเปนรางวัลไปในตัว และกอใหเกิดแรงจูงใจในการทํา
กิจกรรมคร้ังตอ ๆ ไปของผูเรียน 



 
 

จากประสบการณของผูวิจัยพบวา  นักเรียนและครูไมไดใหความรวมมือกันในดานการเรียนการ
สอนคือครูก็สอนตามเน้ือหาและสอนจบก็ออกหองไป ดังนั้นการเรียนจึงไมประสบผลสําเร็จตาม
จุดมุงหมายของหลักสูตรเทาท่ีควร 
จากขอความและเหตุผลท่ีไดกลาวแลวขางตน ผูวิจยัจึงตองการที่จะศึกษา เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิใน
การสอนโดยใชบทเรียนการตูนชวยในการเรียนการสอน  ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5  
จํานวน 30 คน  โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ปการศึกษา 2551 

2.  วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชบทเรียนการตนู เร่ืองพุทธศาสนาสากล    ของกลุม

ตัวอยาง 
2. เพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ และใหมีคุณภาพ 

3.สมมติฐานการวิจัย  
การศึกษาคร้ังนี้  เพื่อหาวิธีการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนการตนูท่ีมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมสําหรับการเรียนการสอนในปจจบัุน เพื่อใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน  ซ่ึงจะชวยสงเสริม
ใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
4. ขอบเขตการวิจัย  

1. ประชากรในการวจิัยคร้ังนี้คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี   จํานวน 30 คน    โรงเรียน
อัสสัมชัญนครราชสีมา ปการศึกษา 2551 โดยคัดเลือกจากนักเรียนท่ีมีคะแนนสอบต่ํา มา
จํานวน 30คน 

2. ตัวแปรท่ีใช ในการศึกษาวจิัย ไดแก     วิจัยเชิงพัฒนา 
2.1. ตัวแปรอิสระ คือ บทเรียนการตูน 
2.2.  ตัวแปรตาม คือ 

- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
3.  ขอบเขตเน้ือหาท่ีใชในการศึกษาคือเนื้อหาวิชาพระพุทธศาสนา  เร่ือง ศาสนาสากลของ

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5 
4.  ระยะเวลาในการทดลองกลุมตัวอยางแตละกลุม ใชเวลาทดลอง 8   คาบเรียน (คาบเรียนละ 50 

นาที) 
5.  ขอตกลงเบื้องตน 

1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ศาสนาสากล  ของกลุมตัวอยาง ไมแตกตางกัน 
2. เวลาท่ีใชในการศึกษา ของกลุมตัวอยาง  ไมแตกตางกัน 
3. ขอสอบกอนเรียน – หลังเรียนเปนชุดเดียวกัน 



 
 
6.  คําจํากัดความท่ีใชในการวิจัย 

1. กลุมตัวอยาง  หมายถึง นักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี   5  จํานวน 30 
คน  มาจากการคัดเลือกนักเรียนท่ีมีคะแนนสอบตํ่า   โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา    ป
การศึกษา  2551   

2. บทเรียนการตนู หมายถึง บทเรียนท่ีมีเนื้อหาสอดแทรก  รวมกับการบรรยายเร่ืองราวท่ี
เกี่ยวของกับการเรียนและมีภาพตัวละครเพื่อใหนกัเรียนระบายสีดวย 

3. แบบฝกหัด หมายถึง โจทยปญหาท่ีสอดแทรกทายเร่ืองแตละเร่ืองเพื่อใหนกัเรียนไดตอบ
คําถามเพ่ือเพิ่มความรูในการเรียนมากข้ึน 

4. การตรวจแบบฝกหัด  หมายถึง   ครูและนักเรียนรวมกันเฉลยแบบฝกหัด  เพื่อความเขาใจ
มากยิ่งข้ึน 

5. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบของกลุมตัวอยางกอน
เรียนและหลังเรียนหลังจากการใชบทเรียนการตูน 

 
7.  ประโยชนท่ีจะไดรับจากการวิจัย 

1. นักเรียนสามารถปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองใหดีข้ึนดวย 
2. นักเรียนสนใจเรียนมากข้ึน 
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทท่ี 2 
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
  การพัฒนาการเรียนรายวิชาพระพุทธศาสนาโดยใช บทเรียนการตูนเร่ือง  ศาสนาสากล 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี   5   โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  ปการศึกษา 2551  โดยทดลองให
กลุมตัวอยางใชบทเรียนการตูนในการเรียนการสอนกอน  หลังจากนัน้ใหกลุมตัวอยางทําการสอบหลัง
เรียนโดยขอสอบไมตางกัน    แลวนําผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท่ีไดมาเปรียบเทียบการพัฒนาทางการเรียน
ของผูเรียน  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเกีย่วของ โดยนําเสนอตามลําดับ ดังนี้ 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเกีย่วของ ผูวิจัยแบงเปน 1 ตอน ดังนี้ 
กมล     ดิฐกมล   กลวิธีการสอนวิชาทักษะ   ศูนยศึกษา 1 , 14 – 17 มกราคม 2509 
วิบูลย  การุณกจิ  สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  ชวงชั้นท่ี  4   หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พ.ศ. 
2544  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพเสมาธรรม  
เกษตรศาสตร,  มหาวิทยาลัย. เอกสารประกอบคําบรรยายวิชาสังคมศึกษา.  กรุงเทพมหานคร :
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ป 2542. 
จุฬาลงกรณ,  มหาวิทยาลัย.  ลักษณะประเทศไทย.  กรุงเทพมหานคร : บริษัทดานสุทธาการพิมพ  
จํากัด,2534. 
 โปรแกรมวิชาการวัดผลการศึกษา.2543 .  หลักการวดัและการประเมินผลการศึกษา  .  คณะครุศาสตร.  
สถาบันราชภัฏนครราชสีมา 
การศาสนา,  กรม.  ศาสนพิธี.  กรุงเทพมหานคร :  กรมศาสนา,  2533 
 ---------.  หลักธรรมสําหรับนักศึกษา.  กรุงเทพมหานคร  :  ธรรมสภา,  มปพ. 
---------.  สาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา   ศาสนา  และ  วัฒนธรรม.  
กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ,  2545 
เสฐียรพงษ,  วรรณปก.  คําบรรยายพระไตรปฎก.  กรุงเทพมหานคร  :  ธรรมสภา,  2543 
---------.   สติ-สมาธิ.  กรุงเทพมหานคร :  ศยาม,  2545 
ที.  ดับบลิว ริส  เดวิดส.  พระพุทธศาสนาในชมพูทวีป.  กรุงเทพมหานคร :  มหามกุฏราชวิทยาลัย,  2515. 
นายกรัฐมนตรี,  สํานัก.  ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร.   กรุงเทพมหานคร  :  
อมรินทรการพิมพ 
 
 
 
 



 
 

ดังนั้นจากการวิจัยคร้ังนี้จึงสรุปแนนอนไมไดวาการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป ทําให
นักเรียนมีการพัฒนาการดีข้ึน โดยเปรียบเทียบจากการใหนกัเรียนทดสอบกอนเรียนและทดสอบหลัง
เรียนทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนไมแตกตางกันจากเอกสารและงานวจิยัท่ีกลาวมาแลว พอ
สรุปไดวา 

1. การเรียนรูเร่ือง ศาสนาสากลทําใหนกัเรียนสามารถแกปญหาในชีวิต  และสามารถ
ปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองใหดีข้ึนได 

2. การใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนทําใหนักเรียนอยากลองทํากอนโดยยังไม
เรียนเนื้อหา  และยังไมใชบทเรียนการตูนวาคะแนนจะดีหรือไมและตางกับหลังเรียนอยางไร 

3.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชบทเรียนการตูน  เนื้อหาเร่ือง ศาสนาสากล   
4. หลังจากนั้นใหทําขอสอบหลังเรียนซ่ึงขอสอบไมตางกันกับขอสอบกอนเรียน 
5. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางกอนเรียนและหลังเรียนมีการพัฒนาในทางท่ีดข้ึีน 



 
 

บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจยัไดดําเนินการวิจยัตามลําดับข้ันตอนดังตอไปนี ้
1. การศึกษา เอกสาร ตํารา และรายงานการวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจยั 
3. กลุมตัวอยาง 
4. การทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 
5. การวิเคราะหขอมูล 
6. สถิติท่ีใชในการวิจยั 
 

1.  การศึกษาเอกสาร ตํารา และรายงานการวิจัยท่ีเก่ียวของ 
ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร ตํารา และรายงานการวิจัยเกี่ยวกับการสรางบทเรียนการตูน และการสราง

แบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน  รวมท้ังศึกษาเนื้อหาในรายวิชาพระพุทธศาสนา เร่ือง
ศาสนาสากล ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5 กลุมตัวอยาง   จํานวน  30  คน  เพื่อเปนแนวทางใน
การสรางเคร่ืองมือในการวิจัย 
 
2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยมีอยู 3 แบบไดแก 

1.1  ศึกษาวิธีการสรางบทเรียนการตูน 
1.2 สรางแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนและวัดความสามารถในการแกปญหาวิชา

พระพุทธศาสนา เร่ืองศาสนาสากล  ผูวิจยัสรางข้ึนโดยตามกระบวนการทําแบบทดสอบกอน
เรียนหลังเรียนเปนแบบปรนยั  จํานวน 20 ขอ  

 3.  กลุมตัวอยาง 
    3.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5  โรงเรียนอัสสัมชัญ
นครราชสีมา จํานวน 30  คน แลวควบคุมกลุมประชากรนี้ 
    3.2 นําคะแนนกอนทดลองผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วชิาพระพุทธศาสนา  เร่ือง  ศาสนาสากล ของ
นักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง มาหาคาเฉล่ียเลขคณติ (     ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  X
    3.3 ระยะเวลาท่ีใชในการทดลองคร้ังนี้ใชเวลาในการทดลองสอนกลุมตัวอยาง จํานวน 8  คาบ คาบ ละ 
50 นาที 
 
 



 
 
4. การทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 
เคร่ืองมือท่ีใชในการทดลองมีดังนี ้
โครงการสอนและบันทึกการสอนท่ีผูวิจัยสรางข้ึน 
 4.1 แบบทดสอบกอนเรียนเปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4  ตัวเลือก  จํานวน  20  ขอ  ใชเวลา 
      ในการสอบ 1 ชั่วโมง 
4.2  แผนเฉลยการทดสอบกอนเรียน 
4.3 ความเหมาะสมกับผูเรียน ผูวิจัยคํานึงถึงอายุ ความสามารถในการเรียน ประสบการณในการเรียน และ
ระดับช้ันของผูเรียน 
4.4   ทําการสอนกลุมตัวอยางโดยใชบทเรียนการตนู  เร่ือง ศาสนาสากล  ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเพื่อใชในการ
วิจัย 
4.5 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ ใช
เวลาในการสอบ 1 ช่ัวโมง 
 
5.  การดําเนินการทดลอง 

5.1)  ผูวจิัยใหกลุมตัวอยางทําการทดสอบกอนเรียนพรอมเฉลยเพื่อใหทุกคนทราบคะแนนท่ี
ตนเองทําได 
5.2) สอนกลุมตัวอยางตามโครงการสอนโดยใชบทเรียนการตูน และแบบบันทึกการสอนท่ีผูวิจัย
สรางข้ึนเม่ือสอนจบแตละหวัขอแลวใหนกัเรียนในแตละกลุมตัวอยางทําแบบฝกหัดชุดเดียวกนั
นอกช่ัวโมง พรอมท้ังกําหนดเวลาสงในวนัถัดไป 
5.3)     ผูวิจยัตรวจแบบฝกหดัของกลุมตัวอยางดวยวิธีการดังตอไปนี ้
5.4) ผูวิจัยใหกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบหลังเรียนแลวทําการตรวจพรอมกันและนําคะแนนท่ี
ไดไปเปรียบเทียบกับการสอบกอนเรียนวาตนเองมีการพัฒนาดีข้ึนหรือไม 
กลุมตัวอยาง  หลังจากใหนกัเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนเสร็จแลวครูกับนักเรียนรวมกันเฉลย

หลังจากท่ีครูนําไปตรวจมาแลวและลงคะแนนในแบบบันทึกคะแนน  หลังจากนั้นครูไดทําการสอน
เนื้อหาโดยใชบทเรียนการตนู เร่ืองศาสนาสากล โดยทําการสอนตามแผนการสอนตามระยะเวลาท่ี
กําหนด  หลังจากเรียนเสร็จแลวนําแบบทดสอบหลังเรียนมาใหกลุมตัวอยางทําหลังจากครูตรวจมาแลวให
แจกขอสอบและเฉลยพรอมกันกับนกัเรียน  นักเรียนกลุมตัวอยางตรวจพรอมกันโดยรวมกนัเฉลย 

5.5 เม่ือส้ินสุดการทดลองการเรียนการสอนแลว ผูวิจยัทําการวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนของกลุม
ตัวอยาง และทําการวัดผลสัมฤทธ์ิอีกคร้ังหนึ่ง เม่ือส้ินสุดการทดลองการเรียนการสอนแลวประมาณ 4 
สัปดาห โดยใชแบบทดสอบชุดเดียวกนั 
 



 
 
6. การวิเคราะหขอมูล 

6.1.นําคะแนนจากการทดสอบกอนเรียน มาหาคาเฉล่ียเลขคณิต (     ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D) และคาความแปรปรวน (S) 

X

7. สถิติท่ีใชในการวิจัย 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก 

7.1   คะแนนคาเฉล่ียเลขคณติ (     ) X
 
                                           สูตรท่ีใช                               

N
X

X ∑=

 
                  เม่ือ  แทนคะแนนคาเฉล่ียเลขคณติ X

                                        แทนผลรวมของคะแนนทุกคน ∑ X

                          N            แทนจํานวนคนท้ังหมด 
               (ลวน   สายยศ และ อังคณา   สายยศ ,2531: 159) 
         7.2  คาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D) 
 ( )

N
XX

22 −∑       สูตรท่ีใช S.D. = 
 
           เม่ือ S.D. =   คาคะแนนสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
                               =   ผลรวมของคะแนนแตละคนยกกําลังสอง 2∑ X

 
                              =   คาเฉล่ียเลขคณิต X

                    N       =   จํานวนคนท้ังหมด 
              (ลวน   สายยศ และ อังคณา   สายยศ ,2531: 84) 
 
        7.3  คาความแปรปรวน (S) 
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S               สูตรท่ีใช 
 
                   เม่ือ     =   คาความแปรปรวนของคะแนน 2S

 
 



 
 
                                            =   ผลรวมของคะแนนท้ังหมด ∑
                                            =   ผลรวมของคะแนนแตละคนยกกําลังสอง ∑ X

X
2

                            N    =   จํานวนคนท้ังหมด 
                  (ลวน   สายยศ และ อังคณา   สายยศ ,2531: 63) 

 
7.4  สหสัมพันธอันดับ  (Spearman  Rank  Correlation) เปนการหาสัมพันธระหวางตัวแปร  2 ตัว โดยท่ี
ตัวแปรแตละตัวไดรับการจดัอันดับแลว 
 

             สูตร    p = 1 -  ( )1
6

2

2

−
∑
NN

D

 
          เม่ือ  p  คือ  คาสัมประสิทธ์ิสัมพันธสหสัมพันธแบบอันดับท่ี 
                  D คือ  ความแตกตางของอันดับในแตละคู 
                 N คือ จํานวนคูของขอมูลท้ังหมด 

( พื้นฐานการวจิัยการศึกษา.  ภาควิชาวิจยัและพัฒนาการศึกษา.  โครงการตํารา  คณะศึกษาศาสตร.  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)



 
 

ผลการดําเนินการวิจัย หรือผลการวิเคราะหขอมลู 
 

ในการวิเคราะหขอมูลของการวิจัย “การพฒันาการเรียนรายวิชาพระพุทธศาสนาโดยใช บทเรียน
การตูนเร่ือง  ศาสนาสากลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี   5  โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา                
ปการศึกษา 2551 ” นั้น ผูวิจยันําเสนอผลการวิเคราะห ดังนี้ 
ตอนท่ี 1   ผลคะแนนการทดสอบกอนเรียนของกลุมตัวอยางโดยยังไมไดเรียนจากบทเรียนการตูนและ

ผล  คะแนนการทดสอบหลังเรียนของกลุมตัวอยางโดยเรียนจากบทเรียนการตนู 
ตอนท่ี2ผลการวิเคราะหคาเฉล่ียและผลการวิเคราะหคาสวนเบีย่งเบนมาตรฐานเพ่ือเปรียบเทียบคะแนน

ผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมตัวอยาง 
ตอนท่ี 1 ตารางแสดงเพื่อเปรียบเทียบคะแนนกอนการเรียนโดยยังไมไดเรียนจากบทเรียนการตนูและหลัง
เรียนของนักเรียนกลุมตัวอยาง โดยไดเรียนจากบทเรียนการตูนดังแสดงในตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1 ตารางแสดงผลคะแนนการทดสอบ เพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียน
โดยใชบทเรียนการตูนของกลุมตัวอยาง      ( D =  คาความแตกตาง ) 
 
กลุมตัวอยางคนท่ี คะแนนหลังเรียน

โดยใชบทเรียน
การตูน 

คะแนนกอนเรียนโดย
ไมใชบทเรียนการตูน 

         D        D  2

1 16 10 6 36 
2 17 11 6 36 
3 16 12 4 16 
4 17 11 6 36 
5 18 10 8 64 
6 19 11 8 64 
7 15 12 3 9 
8 16 11 5 25 
9 15 10 5 25 
10 17 10 7 49 
11 18 12 6 36 
12 15 11 4 16 



 
 

กลุมตัวอยางคนท่ี คะแนนหลังเรียน
โดยใชบทเรียน

การตูน 

คะแนนกอนเรียนโดยไม
ใชบทเรียนการตูน 

D D  2

14 18 10 8 64 
15 17 9 8 64 
16 18 11 7 49 
17 16 12 4 16 
18 17 11 6 36 
19 16 12 4 16 
20 15 11 4 16 
21 15 12 3 9 
22 16 10 6 36 
23 16 10  6 36 
24 15 11 4 16 
25 18 12 6 36 
26 15 9 6 36 
27 15 8 7 49 
28 18 11 7 49 
29 17 10  7 49 
30 15 9 6 36 
รวม 

13 18 12 6 36 

494 321 173 29929 
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จากตารางสรุปวา การทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนมีความสอดคลองกันแตกตางกันเทากับ -205.4 เม่ือ
เปรียบเทียบกนัแลวจะแตกตางกันมาก 
 
 
 



 
 
 
ตอนท่ี 2   ผลการวิเคราะหคาเฉล่ียและผลการวิเคราะหคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเพ่ือเปรียบเทียบคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมตัวอยาง 
ตารางท่ี 2 ตารางแสดงผลการวิเคราะหคาเฉล่ีย และผลการวิเคราะหคาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน เพื่อ
เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมตัวอยาง      

กลุมตัวอยางคนท่ี คะแนนกอนเรียนโดยไมไดใช
บทเรียนการตนูในการสอน 

คะแนนหลังเรียนโดยใช
บทเรียนการตนูในการสอน 

1 10 16 
2 11 17 
3 12 16 
4 11 17 
5 10 18 
6 11 19 
7 12 15 
8 11 16 
9 10 15 
10 10 17 
11 12 18 
12 11 15 
13 12 18 
14 10 18 
15 11 17 
16 12 18 
17 11 16 
18 10 17 
19 11 16 
20 12 15 
21 11 15 
22 12 16 
23 10 16 
24 10  15 



 
 

25 11 18 
26 9 15 
27 8 15 
28 11 18 
29 10  17 
30 9 15 
X  10.70 16.47 

S.D. 10.57 16.24 
 
จากตารางท่ี 2  แสดงใหเหน็วา คะแนนเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของคะแนนทดสอบกอนเรียน
และหลังเรียน เม่ือเปรียบเทียบกันแลวคาเฉล่ียกอนเรียนมีคาเทากับ 10.70 คะแนนสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เทากับ  10.57 คาเฉล่ียหลังเรียนมีคาเฉล่ียเทากับ   16.47 คะแนน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 16.24 
โดยคะแนนเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานหลังเรียนมีคาสูงกวาการทดสอบกอนเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปราย และขอเสนอแนะ 
 

ในการวิจัย เร่ือง  “การพัฒนาการเรียนรายวิชาพระพุทธศาสนาโดยใช บทเรียนการตนูเร่ือง  
ศาสนาสากลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี   5  โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ปการศึกษา 2551 ” นั้น 
ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะห ดังนี้  โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาปการศึกษา 2551  ” มีวัตถุประสงค 
ดังนี ้

1.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชบทเรียนการตูน เร่ือง  
ศาสนาสากล 

2.  เพื่อทราบการพัฒนาของนักเรียน  เกี่ยวกับการเรียนเร่ือง ศาสนาสากลโดยใชบทเรียนการตูน 
 
กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5โรงเรียนอัสสัมชัญ
นครราชสีมา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ปการศึกษา 2551 ซ่ึงไดจากการคัดเลือกจํานวน 30   
คน เพื่อเปนการวัดความรูวิชาพระพุทธศาสนา  ซ่ึงมีการหา คะแนนท่ีแตกตางกัน คาเฉล่ียเลข
คณิตและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระหวางการทดสอบกอนเรียนหลังจากนั้นทําการเรียนการ
สอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปและทําการทดสอบหลังเรียน  จากกลุมตัวอยาง 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
1. เคร่ืองมือท่ีใชสําหรับการทดลองสอน ประกอบดวย 
2. โครงการสอนและบันทึกการสอน เร่ือง ศาสนาสากล 
3. แผนเฉลยแบบฝกหัด เร่ือง   ศาสนาสากล 
4.  สอนโดยใชบทเรียนการตูน  เร่ือง ศาสนาสากล 
5. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน  เปนแบบทดสอบปรนัย                 
เร่ือง ศาสนาสากล  จํานวน 20     ขอ   



 
 
วิธีดําเนินการทดลอง 

ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 
1. ผูวิจัยสอนทุกกลุมตัวอยางตามโครงการสอนและบันทึกการสอนท่ีผูวิจัยสรางข้ึนโดยใช
บทเรียนการตูน  เม่ือสอนจบแตละหัวขอแลว ใหนักเรียนในแตละกลุมตัวอยางทําแบบฝกหัดชุด
เดียวกัน นอกช่ัวโมงการเรียนการสอนพรอมท้ังกําหนดเวลาสงในวันถัดไป 
2. ผูวิจัยสอนเองและใหทําแบบฝกหัดพรอมเฉลยพรอมกัน 
3.เม่ือส้ินสุดการทดลองการเรียนการสอนแลว ผูวิจยัทําการวัดผลสัมฤทธ์ิของกลุมตัวอยาง และ

ทําการวัดผลสัมฤทธ์ิอีกคร้ังหนึ่ง เม่ือส้ินสุดการทดลองการเรียนการสอนแลวประมาณ 4 สัปดาห โดยใช
แบบทดสอบชุดเดียวกนั 
การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยไดวเิคราะหขอมูลโดยวิธีการทางสถิติดังนี ้
1.  หาคาสถิติพื้นฐานของคะแนนกอนการทดลอง คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุมตัวอยาง 
2.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุมตัวอยาง  ดวยการวิเคราะหคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
3.เปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน  ดวยวิธีการวิเคราะหคาเฉล่ียเลขคณิตและคาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  โดยใชคะแนนจากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน   ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2551 ของ
กลุมตัวอยาง 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
       จากตารางท่ี 2  แสดงใหเห็นวา คะแนนเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนทดสอบกอน
เรียนและหลังเรียน เม่ือเปรียบเทียบกันแลวคาเฉล่ียกอนเรียนมีคาเทากบั 10.70 คะแนนสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ  10.57 คาเฉล่ียหลังเรียนมีคาเฉล่ียเทากบั   16.47 คะแนน สวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากับ 
16.24 โดยคะแนนเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังเรียนมีคาสูงกวาการทดสอบกอนเรียน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
   การเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน  เร่ือง ศาสนาสากล ผลปรากฏวา  การทดสอบ
หลังเรียนมีการพัฒนาดีข้ึนซ่ึงเกิดจากการท่ีผูวิจัยสอนโดยใชบทเรียนการตูนและใหคําแนะนําในการเรียน
เร่ือง ศาสนาสากล เพิ่มเติม 
 
ขอเสนอแนะ 

ใหมีการศกึษาถึงปญหาผูเรียนอยางตอเนื่องและทําวจิัย เพื่อแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน    เพ่ือพัฒนา
ผูเรียนใหเปนคนท่ีสามารถอยูรวมกับสังคมไดอยางมีความสุข 
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