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 The main purpose of this research was to study the relationship between some 
factors and the Buddhism learning achievement of Mathayomsuksa IV students, the specific 
purpose was to investigate the multiple correlation of some factors and the Buddhism 
learning achievement and to investigate the beta weight of each factor affecting the 
Buddhism learning achievement. The samples comprised 616 Matthayomsuksa IV students 
in Bangkok Educational Service Area Office 2, in academic year 2005, selected by using 
the two–stage random sampling. The tools used in the research were the questionnaires 
about the perception of teaching behaviors, self–responsibility, self–control, achievement 
motivation, and attitude toward Buddhism learning, and the test of Buddhism learning 
achievement.  The reliabilities were .862, .826, .744, .863, .686, and .634 respectively.  The 
data were analyzed by using multiple correlations and multiple regressions. 
 
 The results of study were: 
 1. The multiple correlation coefficients between the factors about perception of 
teaching behaviors, self–responsibility, self–control, achievement motivation, and attitude 
toward Buddhism learning, and the Buddhism learning achievement were .225 with 
statistical significance at the level of .01.  The independent factors together explained the 
variance of Buddhism learning achievement at 5 %. 
 2. The factors about self–responsibility and attitude toward Buddhism positively 
affected the Buddhism learning achievement with statistical significance at the level of .01. 
The beta weigh of factor about self–responsibility in the form of standard score of 0.175 
was effectively at 34.314 %. Furthermore, the beta weigh of factor about attitude toward 
Buddhism learning in the form of standard score of 0.164 was effectively at 32.157 %.  
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นัยพฒัน   ดร.เสกสรรค  ทองคําบรรจง   กรรมการที่แตงตั้งเพิ่มเติมในการสอบปากเปลาที่ไดกรุณา
ใหคําแนะนํา  และขอเสนอแนะตาง ๆ  อันเปนประโยชนยิ่งตอการปรับปรุงแกไข  ทําใหการวิจยัใน
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ผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจยัครั้งน้ี 
 ขอขอบพระคุณผูบริหาร  ผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการ  และนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง
ในการเก็บขอมูลการวจิัย  ทีเ่อือ้เฟอใหความรวมมือ  และอนเุคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลใน
การวิจัยครั้งน้ี 
 ขอขอบพระคุณคณาจารยภาควิชาการวดัผลและวิจยัการศึกษาทุกทานที่เมตตาใหโอกาส
ทางการศึกษา  ใหความรู   และใหประสบการณอันมีคณุคาอยางยิ่ง  ตลอดจนเพือ่นๆ   รุนพี่   
รุนนองท่ีใหความชวยเหลอืแนะนํา 
 สุดทายผูวจิัยขอนอมรําลึกถึงพระคุณอันสูงยิ่งของคณะสงฆทุกรูปทีใ่หความอนเุคราะห
ชวยเหลือในทกุดาน  โยมบิดา – มารดา   ผูที่นับถือทุกทานผูใหความอุปถัมภทุนการศึกษาของ
ผูวิจยั  และเปนกําลังใจใหผูวิจัยเสมอมาจนผูวิจยัสําเร็จการศึกษา 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542  ไดกําหนดแนวการจัดการศึกษา
ตามหมวด  1  มาตรา  6  “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ
ทั้งรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ความรู  และคุณธรรม  มีจริยธรรม  และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข”กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดใหสถานศึกษาจัดการ 
การเรียนรูกลุมสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมเปนกลุมสาระการเรียนรูที่ตองเรียนตลอด  
12  ปการศึกษา  เริ่มตั้งแตระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  สาระการ
เร ียนรู ส ังคมศึกษา   ศาสนา  และวัฒนธรรมมีสวนชวยพัฒนาคุณสมบัติของพลเมืองใหมี
ประสิทธิภาพดังที่กรมวิชาการ (2545)  ไดกลาวถึงความสําคัญของกลุมสาระสังคมศึกษา  ศาสนา  
และวัฒนธรรมวาเปนกลุมสาระที่ศึกษาความสัมพันธของมนุษยกับสถาบันทางสังคม  มนุษยกับ
สิ่งแวดลอมสิ่งเหลานี้เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับการดํารงชีพ  การแกปญหา  และการปฏิบัติตนในสังคม  
ปญหาสําคัญในการเรียนการสอนไมประสบความสําเร็จเทาที่ควรนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับต่ํา  ซ่ึงเนื่องมาจากองคประกอบหลายดานรวมอยูดวยกัน  อาทิ  ดานสติปญญา     
ดานสภาพแวดลอมในหองเรียน  ดานความสนใจในการเรียนของนักเรียน  ดานการจัดการเรียนการ
สอนของครู  อยางไรก็ตาม  องคประกอบที่สําคัญและสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
มากที่สุด  คือ  องคประกอบดานสติปญญา   ดานการจัดการเรียนการสอนของครู   ดานบุคลิกภาพ
สวนตัวของนักเรียน  กลาวคือ  การรับรูพฤติกรรมการสอนของครู  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  การควบคุมตนเอง  
ความรับผิดชอบตอตนเอง  และเจตคติตอการเรียน  ปจจัยทั้งหลายเหลานี้ตางก็สงผลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน  อีกทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนตัวชี้บอกความสามารถทางการเรียนที่สําคัญ    
 วิชาพระพุทธศาสนาเปนวิชาหนึ่งที่มีความสําคัญและมีประโยชนตอมนุษยเปนอยางยิ่ง
เพราะเปนวิชาที่ชวยยกระดับจิตใจของมนุษยในการที่จะทําใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยาง
ปกติสุข  ดังน้ัน  กระทรวงศึกษาธิการจึงไดมีการปรับปรุงหลักสูตรในสวนที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา  
สภาพการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนามุงเนนใหเปนอยูอยางเรียบงายหรือดําเนินชีวิตตามทาง
สายกลาง (กระทรวงศึกษาธิการ.2545:1)  สําหรับการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาใน
สถานศึกษาควรใหสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาอยางนอย  2  ชั่วโมงหรือ  
2  คาบตอสัปดาห  แตก็ยังมีปญหาในทางปฏิบัติอยูมาก  สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาพระพุทธศาสนาต่ํา   ปจจัยดานตาง ๆ  ที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีหลายดาน  
ไดแก   
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 ดานสติปญญา  ความสามารถทางดานสติปญญาหรือสมองเปนองคประกอบหลักให
ผูเรียนสามารถนําผลที่ไดรับจากการเรียนและการสอนของครูไปใชไดอยางถูกวิธี  ทั้งในดาน
การศึกษาตอและการปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ  ใหบรรลุจุดมุงหมายได  แตเดิมเชื่อกันวา  ความสามารถ
ทางสมองขึ้นอยูกับพันธุกรรมเพียงอยางเดียว  แตในปจจุบันเปนที่ยอมรับกันวาสิ่งแวดลอมและการ
ฝกฝนก็มีอิทธิพลตอความสามารถทางดานสติปญญาหรือสมอง (ชวาล  แพรัตกุล. 2517:17)   
ความสามารถทางดานสติปญญา  เปนเรื่องที่นักจิตวิทยาในยุคอดีตจนถึงยุคปจจุบันใหความสําคัญ  
ใหความสนใจศึกษาคนควาและวิจัยกันมากที่สุดเรื่องหน่ึง  เพราะสติปญญาเปนองคประกอบพื้นฐาน
สําคัญของการเรียนรู  และการจัดการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและการเรียนรูหรือการศึกษาจาก
สถานการณในชีวิตจริง  ผูมีสติปญญาดีสามารถเรียนรูและไดรับการศึกษาอยางเต็มที่  (วรรณี   ลิมอักษร.  
2543:21)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธกับองคประกอบดานสติปญญา  และองคประกอบ
ดานที่ไมใชสติปญา  ไดแก  องคประกอบดานเศรษฐกิจ  สังคม  แรงจูงใจ  และองคประกอบดานที่
ไมใชสติปญญาดานอ่ืน ๆ อนาสตาซี. (Anastasi.1970 :107)  
 ดานการจัดการเรียนการสอนของครู  ธรรมชาติของเด็กแตละคนจะแตกตางกันทั้งทาง
รางกายและสมรรถภาพทางสติปญญาหรือสมอง  ซ่ึงความแตกตางนี้ทําใหความสามารถในการเรียน
หรือการประกอบอาชีพของแตละบุคคลแตกตางกันออกไป  ดังนั้น  การจัดการเรียนรูจึงเปนสิ่ง
สําคัญโดยเฉพาะอยางยิ่งทางการศึกษา  ถาผูเกี่ยวของไดศึกษาถึงความสามารถทางสติปญญาของ
นักเรียนแตละคนจะไดรูวานักเรียนเดน-ดอย  ดานใดก็สามารถจัดประสบการณไดถูกตองเหมาะสม  
เพ่ือชวยใหนักเรียนไดพัฒนาความสามารถทางสติปญญาหรือสมองเกิดการเรียนรูเร็วขึ้น  ซ่ึงจะชวย
ใหนักเรียนไดประสบผลสําเร็จในการเรียน  ทําใหการเรียนการสอนดําเนินไปสูจุดมุงหมายที่ตั้งไว
อยางมีประสิทธิภาพ   บารอน (Baron.1955:68-69)  องคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนดานคุณลักษณะของครูผูสอน  ไดแก  สติปญญา  ความรูในวิชาที่สอน  การ
พัฒนาความรูทักษะทางดานรางกาย  คุณลักษณะทางดานจิตใจ  สุขภาพ  ความเขาใจเกี่ยวกับ
ตนเอง  ความเขาใจในสถานการณ  อายุ  และเพศ  ตลอดถึงพฤติกรรมระหวางผูสอนและผูเรียน  
ไดแก  ปฏิสมัพันธระหวางผูสอนผูเรียนจะตองมีพฤติกรรมที่มีความเปนมิตรตอกัน  เขาอกเขาใจกัน  
มีความสัมพันธที่ ดี  มีความรูสึกที่ ดีตอกัน (ปณตพร  โจทยกิ่ง. 2530:34-35)  ครูเปนผูที่ มี
ความสําคัญอยางยิ่งในกระบวนการเรียนการสอน  เพราะครูคือผูที่ถายทอดความรูประสบการณสู
นักเรียนและจะชวยเหลือใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้นไดอีกดวย  จากผลการวิจัย
เรื่อง  ประสิทธิภาพของการมัธยมศึกษาของคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  (2530:180)  ได
พบวา  ไมวาสภาพแวดลอมจะเปนอยางไรตัวปอนจะพรอมมากนอยเพียงไร  พฤติกรรมการสอน
ของครูก็ยังเปนตัวที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนซึ่งตรงกับ  พยุงศักดิ์  สนเทศ.  
(2531:9)  ไดแสดงความคิดเห็นไววา  พฤติกรรมการสอนที่เหมาะสมเปนไปตามหลักเกณฑที่ดี  
และสอดคลองกับความตองการ  ความสนใจของผูเรียนจะทําใหนักเรียนเกิดความสนใจพอใจรักใคร
และศรัทธาในตัวครู  อันจะเปนผลใหการเรียนการสอนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนก็จะดีเพ่ิมขึ้นตามไปดวย  ดังน้ัน  ครูเปนบุคคลที่สําคัญที่สุดในการจัดการ
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เรียนการสอนใหไดผลดี  และครูเปนผูที่ทําใหแผนการศึกษาแหงชาติดําเนินไปตามวัตถุประสงค
อยางไดผลดี  ซ่ึงสอดคลองกับ แฟลนเดอรส  (Flanders.1970 : 3)  กลาววาพฤติกรรมการสอนใน
หองเรียนเปนสิ่งสําคัญยิ่ง  ถาครูเอาใจใสและควบคุมพฤติกรรมการสอนของตนใหเปนไปในทิศทาง
ที่กําหนดไวแลวยอมจะทําใหการเรียนการสอนบรรลุเปาหมายของการศึกษาที่กําหนดไวได 
 ดานบุคลิกภาพสวนตัวของนักเรียน  ปจจุบัน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนเรื่องที่ไดรับ
ความสนใจอยางมากในวงการศึกษา  โดยนักการศึกษาถือวาเปนหนาที่สําคัญในการคนควาหา
ความรูเพ่ือที่จะตอบปญหาในเรื่องความสําเร็จ  และความลมเหลวในการเรียน  เพ่ือนําความรูที่ได
ไปปรับปรุง  พัฒนา  แกไข  ปญหาที่เกิดจากการเรียนรูและใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงสุด  แตนักศึกษาจะประสบความสําเร็จทางการเรียนหรือไมน้ัน  มีองคประกอบหลายประการ   
พีรโคสท (Prescott.1961:27)  กลาวถึงองคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเรียนนั้นประกอบดวย  องคประกอบทางดานรางกาย   องคประกอบทางความรัก  องคประกอบ
ทางวัฒนธรรม  องคประกอบทางความสัมพันธของเพื่อนวัยเดียวกัน  องคประกอบทางการปรับตัว  
และองคประกอบทางการพัฒนาตน  ไดแก  สติปญญา  ความสนใจ  เจตคติที่มีตอการเรียน   
นอกจากนี้  ทราเวอรส. (Thaver.1958  : 396)   ไดกลาววาตัวแปรทางดานการปรับตัว    
สภาพทางบาน  ความสนใจ  ความมุงหวัง  เจตคติที่มีตอสถาบัน  วิชาที่เรียน  และอาจารยที่สอน  
ตัวแปรเหลานี้ตางก็มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 
 ผูวิจัยไดตระหนักถึง   การวางแผนจัดการเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น  ตัวแปรที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมากที่สุด คือ  สติปญญา   
การจัดการเรียนการสอนของครู  บุคลิกภาพสวนตัวของนักเรียน  นอกจากนี้ยังประกอบดวย  
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  ความรับผิดชอบ  การควบคุมตนเอง  (สุรีย  ประกายจันทร. 2532 : 17)   
ที่เหลืออีกรอยละ 10  เปนตัวแปรอ่ืน ๆ ที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน บลูม  (Bloom. 1982 : 
166)   ปจจัยที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีกิจกรรมการเรียนการสอน  เจต
คติตอรายวิชามีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนถึงรอยละ  65  จากแนวความคิดดังกลาวมาแลว
ขางตนทําใหผู วิ จัย มีความสนใจจะศึกษาปจจัยที่ส งผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
พระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  ซ่ึงตัวแปรที่นํามาศึกษาครั้งน้ี  ประกอบดวย  
การรับรูพฤติกรรมการสอนของครู   แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์   การควบคุมตนเอง  ความรับผิดชอบตอตนเอง   
และเจตคติตอการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา   ผูวิจัยตั้งสมมติฐานไววาตัวแปรเหลานี้นาจะมี
ความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  
จึงสนใจจะศึกษา เพ่ีอนําผลการวิจัยดังกลาวไปเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน
พระพุทธศาสนาใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
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ความมุงหมายของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายสําคัญเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยบางประการกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4  ดังน้ี 
 1. เพ่ือหาคาสหสัมพันธพหุคูณระหวางปจจัยบางประการกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
พระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
 2. เพ่ือหาคาน้ําหนักความสําคัญของปจจัยบางประการที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่   4 
 
ความสําคัญของการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งน้ี  ผลการวิจัยจะทําใหทราบวาปจจัยบางประการ  คือ  การรับรู
พฤติกรรมการสอนของครู  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  การควบคุมตนเอง  ความรับผิดชอบตอตนเอง    
เจตคติตอการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา  มีความสัมพันธและสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาพระพุทธศาสนามากนอยเพียงใด  อันจะเปนประโยชนสําหรับครูผูสอน  ครูแนะแนว  ผูปกครอง
และผูเกี่ยวของกับการศึกษาในการที่จะพัฒนาปจจัยเหลานี้  เพ่ือมาสงเสริมและพัฒนาจัดการเรียน
การสอนวิชาพระพุทธศาสนาใหมีประสิทธิภาพตอไป  เพ่ือใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาพระพุทธศาสนาสูงขึ้น  เพ่ือใหนักเรียนเปนคนดี  มีคุณธรรมจริยธรรม  เปนพลเมืองดีของสังคม  
ประเทศชาติและพระพุทธศาสนาสืบตอไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งน้ี  เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  ที่กําลังศึกษา
อยูในภาคเรียนที่ 2   ปการศึกษา 2548  ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ   
มีจํานวน  35  โรงเรียน   311   หองเรียน   รวมจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น   12,855   คน  โดยแบง
โรงเรียนออกเปน  3  กลุม  คือ  โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ  21 โรงเรียน  จํานวน  231  หอง  
โรงเรียนขนาดใหญ  12  โรงเรียน  จํานวน  77  หอง  โรงเรียนขนาดกลาง  2  โรงเรียน  จํานวน  3  หอง 
 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งน้ี   เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4    
ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2548  จํานวน 10  โรงเรียน  และมีจํานวนนักเรียน  616  คน  
ไดมาจากการสุมตัวอยางแบบสองขั้นตอน (Two-Stage Random Sampling)  โดยมีขั้นตอนการสุม  
ดังน้ี 
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 ขั้นตอนที่ 1  ทําการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling)  โดยใชขนาดของ
โรงเรียนเปนชั้น (Strata)  ม ีโรงเรียนเปนหนวยการสุม (Sampling Unit)  สุมมาประมาณรอยละ  25  
ของจํานวนโรงเรียนในแตละขนาดโรงเรียน  ไดโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ  จํานวน  6  โรงเรียน  
โรงเรียนขนาดใหญ  จํานวน  3  โรงเรียน  โรงเรียนขนาดกลาง  จํานวน  1  โรงเรียน  รวมทั้งสิ้น  
10  โรงเรียน 
 ขั้นตอนที่ 2  สุมกลุมตัวอยางที่ไดในขั้นตอนที่ 1 ดวยวิธีการสุมแบบกลุม (Cluster  
Random  Sampling)    จาก  10  โรงเรียน  โดยสุมประมาณรอยละ  15  ของจํานวนหองในแตละโรงเรียน  
 
 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
 ตัวแปรอิสระ  (Independent Variables)   ไดแก 
  1. การรับรูพฤติกรรมการสอนของครู  (Perception of Teaching Behavior) 
  2. ความรับผิดชอบตอตนเอง (Self-Responsibility) 
  3. การควบคุมตนเอง (Self-Control) 
  4. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 
  5. เจตคติตอการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา (Attitude toward Buddhism learning) 
  
 ตัวแปรตาม  (Dependent Variables)   ไดแก   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
 
 นิยามศัพทเฉพาะ  
 1. ปจจัยบางประการ (Variables) หมายถึง   ตัวแปรที่นํามาศึกษาเพื่อหาความสัมพันธ
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  ซ่ึงในการวิจัย
ครั้งน้ีประกอบดวยปจจัยตาง ๆ  5  ปจจัย  ดังน้ี 
  1.1 การรับรูพฤติกรรมการสอนของครู (Perception of Teaching Behavior)  
หมายถึง  การรูและเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับการกระทําหรือการแสดงออกของครูในขณะทําการ
สอน อันเกี่ยวของกับการจัดกิจกรรม  การใชสื่อการสอน  การสรางสถานการณที่กอใหเกิดการ
ปฏิบัติและการประเมินผล  เพ่ือใหผูเรียนเกิดการพัฒนาในดานความรู  เจตคติ  และทักษะตาง ๆ 
ตามจุดมุงหมายที่กําหนดไวในวิชาพระพุทธศาสนา  การกระทําหรือการแสดงออกของครูในขณะทํา
การสอนอันเกี่ยวของกับการจัดกิจกรรม  การใชสื่อการเรียนการสอน การสรางสถานการณที่กอใหเกิดการ
ปฏิบัติและการประเมินผล  เพ่ือใหผูเรียนเกิดการพัฒนาในดานความรู  เจตคติ  และทักษะ  ตาม
จุดมุงหมายที่กําหนดไวในวิชาพระพุทธศาสนา 
  1.2  ความรับผิดชอบตอตนเอง (Self-Responsibility)  หมายถึง  การกระทําหรือ
พฤติกรรมการตั้งใจศึกษาเลาเรียน การประพฤติปฏิบัติตนอยางเหมาะสม  รูจักประมาณการใชจาย  รูจัก
บทบาทและหนาที่ตน ใชชีวิตอยางเหมาะสมกับสถานภาพของตนโดยไมทําความเดือดรอนกับ
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ตนเองและผูอ่ืน  ยอมรับผลการกระทําของตนทั้งในสวนดีและไมดี  ไมปดความรับผิดชอบรูจัก
ปรับปรุงแกไขสิ่งที่บกพรองของตนใหดีขึ้น 
  1.3  การควบคุมตนเอง (Self-Control)  หมายถึง  ความสามารถของนักเรียนที่จะละ
เวนการกระทําบางชนิดหรือความสามารถที่จะกระทําดวยเหตุผลและความอดทนเพื่อใหเกิดผลดี
ตามที่ตองการหรือหลีกเลี่ยงสิ่งไมดีที่อาจเกิดขึ้น  ตลอดจนความสามารถในการจัดการสิ่งแวดลอม
เพ่ือใหเกิดพฤติกรรมตามที่มุงหวังไว  แมเม่ือบุคคลนั้นตองเผชิญกับปญหา   อุปสรรคหรืออยูใน
ภาวะที่เกิดปญหาความขัดแยงในจิตใจ 
  1.4  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  (Achievement Motivation)  หมายถึง  ความศรัทธา  หรือ 
ความปรารถนาที่จะกระทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงใหสําเร็จโดยพยายามปฏิบัติใหดีกวาบุคคลอื่น  พยายามที่จะ
เอาชนะอุปสรรคตาง ๆ แลวรูสึกสบายใจเมื่อประสบความสําเร็จและมีความวิตกกังวลเม่ือไมประสบ
ความสําเร็จ ในการศึกษาครั้งนี้มุงพิจารณาถึงแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน
พระพุทธศาสนา 
  1.5 เจตคติตอการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา (Attitude toward Buddhism 
learning)  หมายถึง   ความคิด  ความรูสึก  และความตั้งใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนวิชา
พระพุทธศาสนาในดานเนื้อหาวิชา  วิธีการสอน  บรรยากาศในการเรียนการสอน  การเห็นคุณคา
และประโยชนที่จะไดรับเม่ือจบการศึกษา 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา (Buddhism Achievement)  หมายถึง  
ความรู  ความสามารถที่นักเรียนไดรับจากการเรียนรูวิชาพระพุทธศาสนา ซ่ึงในงานวิจัยน้ี หมายถึง  
คะแนนจากการสอบวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนในกลุมตัวอยาง  โดยใชแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  ที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
 3. นํ้าหนักความสําคัญ   หมายถึง  คาที่แสดงถึงตัวแปรอิสระแตละตัวที่สงผลตอตัวแปร
ตามในการวิจัยครั้งน้ีไดศึกษาคาน้ําหนักความสําคัญในรูปคะแนนดิบ (Score weight : b)  
 4. ผูเชี่ยวชาญ  หมายถึง  ผูที่มีความรูดานการวิจัยและวัดผลทางการศึกษา  มีความรู
ทางดานจิตวิทยาและทางการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา  จํานวน  5   ทาน  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ความสําคัญของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  นอกจากจะชวย
ใหผูเรียนมีความรูในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอมทั้งทางธรรมชาติและสังคมวัฒนธรรม   
มีทักษะกระบวนการตาง ๆ ที่สามารถนํามาใชประกอบการตัดสินใจอยางรอบคอบในการดําเนินชีวิต  
และมีสวนรวมในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในฐานะพลเมืองดีแลวยังชวยใหนําความรูทาง
จริยธรรม  หลักธรรมทางศาสนามาพัฒนาตนเอง  และสังคมได  ทําใหผูเรียนสามารถดํารงชีวิตใน
สังคมไดอยางมีความสุข  บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ (2519:111-112)  กลาววา  การวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเปนการทดสอบ  เพ่ือวัดทักษะ  และความรูตาง ๆ ที่ไดเรียนรูไปแลว 
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ทั้งนี้ไมวาการเรียนรูน้ันจะเปนการเรียนในวิชาใดหรือใชวิธีเรียนแบบใด  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนใชกันอยางกวางขวางในเกือบทุกวิชาและในระดับชั้นตางๆ  สําหรับขอสอบที่ใชในการวัดผล
การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยทั่วไปครูผูสอนหรือผูทําการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะคดัเลอืก
จากขอสอบที่มีประสิทธิภาพมาทําการวัด  ไอแซงค , อาโนลด  และไมลี  (Eysenk, Arnold and  Meili. 
1972 : 6)   ใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา  หมายถึง  ขนาดของความสําเร็จที่ไดจาก
การทํางานที่ตองอาศัยความพยายามอยางมาก  ซ่ึงเปนผลมาจากการกระทําที่ตองอาศัย
ความสามารถทั้งรางกายและทางสติปญญา  ดังน้ันผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงเปนขนาดของ
ความสําเร็จที่ไดรับจากการเรียน  โดยอาศัยความสามารถเฉพาะตัวบุคคล  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จึงเปนขนาดของความสําเร็จที่ไดจากการเรียน  โดยอาศัยความสามารถเฉพาะตัวบุคคล  ผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนอาจจะไดจากกระบวนการที่ไมตองอาศัยการทดสอบ  เชน  การสังเกต  การตรวจการบาน  
หรืออาจไดในรูปของเกรดจากโรงเรียน  ซ่ึงตองอาศัยกระบวนการที่ซับซอน  และระยะเวลานาน
พอสมควร  หรือไดจากการวัดจากแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั่วไป  ปจจุบันผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเปนเรื่องที่ไดรับความสนใจอยางมากในวงการศึกษา  โดยนักการศึกษาถือวาเปน
หนาที่สําคัญในการคนควาหาความรูเพ่ือที่จะตอบปญหาในเรื่องความสําเร็จ  และความลมเหลวใน
การเรียน  เพ่ือนําความรูที่ไดไปปรับปรุง  พัฒนา  แกไข  ปญหาที่เกิดจากการเรียนรู  เพ่ือใหผูเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด  แตนักศึกษาจะประสบความสําเร็จทางการเรียนหรือไมน้ัน   
มีองคประกอบหลายประการ  ดังที่  อนาตาซี (Anastasi.1970 : 107)  กลาวถึงผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนวามีความสัมพันธกับองคประกอบดานสติปญญา  (Intellectual Factors)  และองคประกอบ
ดานที่ไมใชสติปญญา (Non-Intellectual Factors) ไดแกองคประกอบดานเศรษฐกิจ  สังคม  แรงจูงใจ  
และองคประกอบที่ไมใชสติปญญาดานอ่ืน ๆ และทราเวอรส  (Travers. 1958 : 396 )  ไดกลาววาตัวแปร
ทางดานที่ไมใชสติปญญา  เชน  การปรับตัว  สภาพทางบาน  ความสนใจ  ความมุงหวัง  เจตคติที่มีตอ
สถาบัน  วิชาที่เรียน  และอาจารยที่สอน  ตางมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน  สุรีย  
ประกายจันทร (2532: 17)  กลาวถึงสัดสวนขององคประกอบตาง ๆ  ที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวา  องคประกอบดานความรู  ความคิด  รวมถึงลักษณะนิสัยทางจิตพิสัยของนักเรียน  มีผลตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรอยละ 65 คุณภาพการสอนของครูมีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรอยละ  
25  ที่เหลืออีกรอยละ 10   เปนตัวแปรอ่ืน ๆ  ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 สรุปไดวา  องคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้นมีองคประกอบมากมาย
หลายอยาง  ดังตอไปน้ี 
  1.องคประกอบทางดานสวนตัว  ไดแก  เพศ  อายุ  สภาพครอบครัว  อาชีพ  รายได  
ตลอดจนพื้นฐานทางการศึกษา  ซ่ึงตางก็เปนตัวแปรที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  2.องคประกอบทางดานการเรียน  ไดแก  เจตคติที่มีตอการเรียน  นิสัยในการเรียน   
ความกระตือรือรนในการเรียน  กิจกรรมการเรียนการสอน  ตลอดจนเจตคติที่มีตอครูผูสอน  
พฤติกรรมการสอนของครู  ซ่ึงตางก็เปนตัวแปรที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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  3.องคประกอบดานสถานที่การใหบริการทางการศึกษา  ไดแก  สถานที่จัดการเรียน
การสอน  ความใกลไกล  การใหบริการการศึกษาแกนักเรียน  การแนะแนว  ซ่ึงตัวแปรเหลานี้มี
ความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งสิ้น  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  มี
จุดเนนในการสรางคุณภาพของผูเรียน  ดังน้ี 
   1.ยึดม่ันในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาที่ตนนับถือ  สามารถนํา
หลักธรรมคําสอนไปใชปฏิบัติในการอยูรวมกันได  เปนผูกระทําความดี  มีคานิยมที่ดีงามพัฒนาตนเองอยู
เสมอ  รวมทั้งบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนแกสังคมสวนรวม 
   2.ยึดม่ัน ศรัทธาและธํารงรักษาไวซ่ึงการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี  ปฏิบัติตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี  
และวัฒนธรรมไทย  รวมทั้งถายทอดสิ่งที่ดีงามไวเปนมรดกของชาติ  เพ่ือสันติสุขของสังคมไทยและ
สังคมโลก 
   3.มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพเพื่อการ
ดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ  และสามารถนําหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
   4.เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบัน  ภาคภูมิใจในความเปน
ไทยทั้งในอดีตและปจจุบัน  สามารถใชวิธีการทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตาง ๆ อยาง
เปนระบบ  และนําไปสรางองคความรูใหมได 
   5.มีปฏิสัมพันธที่ดีงามระหวางมนุษยกับมนุษย  มนุษยกับสิ่งแวดลอมเปนผูสราง
วัฒนธรรม  มีจิตสํานึกอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 กระบวนการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมควรจัดการเรียน
การสอนโดยเนนการจัดใหเรียนรูอยางมีความหมาย เนนการบูรณาการ และพัฒนาคานิยม 
จริยธรรมที่ดีงามใหกับผูเรียน การประเมินผลตองเปนธรรมและตอเน่ือง ใหขอมูลยอนกลับได ซ่ึงวัด
จากผลการปฏิบัติงาน หรือการสอนโดยการประเมินเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงออกโดยอิสระและ
สรางสรรค  การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญน้ัน  สอดคลองกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  ซ่ึงกําหนดแนวทางการจัด  การศึกษาไวในมาตรา  22  วา  “การ
จัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความรูความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  และ 
ถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ”  ซ่ึงวิธีการเรียนการสอนดังกลาว  จะทําใหผูเรียนเรียนดวยความสุข  
และเต็มใจ  และสามารถสรางผูเรียนใหมีลักษณะเหมาะสมกับโลกยุคปจจุบัน  ซ่ึงผูเรียนจะตองมี
ความรับผิดชอบตอตนเอง  รูจักวางแผนการเรียน  มีทักษะในการแสวงหาความรู  เปนผูใฝเรียนใฝรู   
รักการแสวงหาความรูดวยตนเองอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต  ดังนั้น  ผูวิจัย  จึงสนใจที่จะศึกษาวาจะ
สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนมากนอยเพียงใด ดังภาพประกอบ 1  
ดังน้ี 
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ตัวแปรอิสระ                ตัวแปรตาม   
 

ภาพประกอบ  1  กรอบแนวคิดของการวจัิย 
 
สมมติฐานในการศึกษาคนควา 
 1. ปจจัยบางประการมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่   4 
        2. มีปจจัยอยางนอยหนึ่งปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4 
 
 

1.  การรับรูพฤติกรรมการสอนของครู   
2.  ความรับผิดชอบตอตนเอง 
3.  การควบคมุตนเอง 
4.  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
5.  เจตคติตอการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
พระพุทธศาสนา 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  และไดนําเสนอตาม
หัวขอดังตอไปน้ี 
 1.เอกสารที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
  1.1 ความสําคัญของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
  1.2 คุณภาพของผูเรียนจากกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและ 
                       วัฒนธรรม 
  1.3 กระบวนการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 
  1.4 การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา   
   ศาสนาและวัฒนธรรม 
  1.5 แนวทางการจัดการเรียนรูพระพุทธศาสนา  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น 
               พ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2544 
 2.เอกสารที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
  2.1  ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  2.2  องคประกอบที่มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  2.3  การวัดและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 3.เอกสารที่เกี่ยวของกับการรับรูพฤติกรรมการสอนของครู 
  3.1  ความหมายของพฤติกรรมการสอน 
  3.2  ความสําคัญของพฤติกรรมการสอน 
  3.3  หลักการและลักษณะการสอนที่ดี 
  3.4  การวัดคุณลักษณะของครูผูสอน 
 4.เอกสารที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
  4.1  ความหมายของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
  4.2  ลักษณะแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
  4.3  การสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
  4.4  ทฤษฎีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตามแนวพระพุทธศาสนา 
  4.5  การวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
 5.เอกสารที่เกี่ยวของกับการควบคุมตนเอง 
  5.1  ความหมายของการควบคุมตนเอง 
  5.2  ความสําคัญของการควบคุมตนเอง 
  5.3  การควบคุมตนเองตามแนวทฤษฏีการเรียนรูทางสังคม 
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  5.4  การฝกฝน  และแนวทางพัฒนาการควบคุมตนเอง 
 6.เอกสารที่เกี่ยวของกับความรับผิดชอบตอตนเอง 
  6.1  ความหมายของความรับผิดชอบ 
  6.2  ความสําคัญของความรับผิดชอบ 
  6.3  ประเภทของความรับผิดชอบ  
  6.4  ลักษณะและพฤติกรรมของบุคคลที่มีความรับผิดชอบ 
  6.5  การพัฒนาและการปลูกฝงความรับผิดชอบ 
 7.เอกสารที่เกี่ยวของกับเจตคติตอวิชาพระพุทธศาสนา 
  7.1  ความหมายของเจตคติ 
  7.2  องคประกอบของเจตคติ 
  7.3  ประโยชนของการวัดเจตคติ 
  7.4  การวัดเจตคติ 
  7.5  มาตราวัดเจตคติ 
 8.งายวิจัยที่เกี่ยวของ 
  8.1  งานวิจัยภายในประเทศ 
  8.2  งานวิจัยในตางประเทศ 
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1. เอกสารที่เก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม เปนกลุมสาระการเรียนรู ที่ตอง
เรี ยนตลอด   12   ปการศึกษา   ตามหลักสูตรการศึกษาพื้ นฐาน  พุทธศักราช   2544  
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2545 :1-51)  เปนกลุมสาระการเรียนที่ประกอบมาจากหลายแขนงวิชา โดย
การนําวิทยาการแขนงวิชาตาง ๆ ในสาขาสังคมศาสตรมาหลอมรวมเขาดวยกันเปน  5  สาระ  
ไดแก 
  สาระที่ 1  ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม 
  สาระที่ 2  หนาที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดําเนินชีวิตในสังคม 
  สาระที่ 3  เศรษฐศาสตร 
  สาระที่ 4  ประวัติศาสตร 
  สาระที่ 5  ภูมิศาสตร 
 มาตรฐานการเรียนรู  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
สาระที่ 1  :   ศาสนา  ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส 1.1 : เขาใจประวัติ  ความสําคัญ  หลักธรรมของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาที่ตน 
    นับถือ  และสามารถนําหลักธรรมของศาสนามาเปนหลักปฏิบตัิในการอยู 
    รวมกัน 
มาตรฐาน ส 1.2 :  ยึดม่ันในศีลธรรม  การกระทําความดี  มีคานิยมที่ดีงาม  และศรัทธาใน 
    พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 
มาตรฐาน ส 1.3 :  ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรม  และศาสนาพิธีของพระพุทธศาสนาหรือ 
    ศาสนาที่ตนนับถือ  คานิยมที่ดีงาม  และสามารถนําไปประยุกตใชในการ 
    พัฒนาตน  บําเพ็ญประโยชนตอสังคม  สิ่งแวดลอม  เพ่ือการอยูรวมกันได 
    อยางสันติสุข 
 1.1  ความสําคัญของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เปนกลุมสาระการเรียนรูที่วาดวย
การอยูรวมกันบนโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตลอดเวลา  การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ ซ่ึง
แตกตางกันอยางหลากหลาย  การปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดลอม  ทําใหเปนพลเมืองที่
รับผิดชอบ  มีความสามารถทางสังคม  มีความรู  ทักษะ  คุณธรรม  และคานิยมที่เหมาะสม โดยที่
ผูเรียนเกิดความเจริญงอกงามในแตละดาน  ดังน้ี 
      1.ดานความรู  
 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  จะใหความรูแกผูเรียนในเนื้อหา
สาระความคิดรวบยอดและหลักการสําคัญ ๆ ในสาขาวิชาตาง ๆ ทางสังคมศาสตร  ไดแก  
ภูมิศาสตร  ประวัติศาสตร  รัฐศาสตร  จริยธรรม  สังคมวิทยา  เศรษฐศาสตร  กฎหมาย   
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ประชากรศึกษา และสิ่งแวดลอมศึกษา  ตามขอบเขตที่กําหนดไวในแตละระดับชั้น  โดยจัดการ
เรียนรูในลักษณะบูรณาการหรือสหวิทยาการ 
 2.ดานทักษะและกระบวนการ 
 ในการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมนั้น ผูเรียนควรจะได
พัฒนากระบวนการตาง ๆ จนเกิดทักษะและกระบวนการดังน้ี 
  ทักษะการคิด เชน  การสรุปความคิด  การแปลความ  การวิเคราะห  หลักการและ
การนําไปใชตลอดจนการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
  ทักษะการแกปญหาตามกระบวนการทางสังคมศาสตร  กระบวนการสืบสอบ  เชน  
ความสามารถในการตั้งคําถามและการตั้งสมมติฐานอยางมีระบบ  การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล   
การทดสอบสมมติฐาน  และสรุปเปนหลักการ 
  ทักษะการเรียนรู  เชน  ความสามารถการแสวงหาขอมูลความรูโดยการอาน  การฟง
และการสังเกต  ความสามารถในการสื่อสาร  โดยการพูด  การเขียน  และการนําเสนอ  
ความสามารถในการตีความ  การสรางแผนภูมิ  แผนที่  ตารางเวลา  และการจดบันทึก  รวมทั้งการ
ใชเทคโนโลยีและสื่อสารสนเทศตาง ๆ ใหเปนประโยชนในการแสวงหาความรู  
  ทักษะกระบวนการกลุม  เชน  ความสามารถในการเปนผูนําและผูตามในการทํางาน
กลุม  มีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายการทํางานของกลุม  ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย
ดวยความรับผิดชอบ  สรางสรรคผลงาน  ชวยลดขอขัดแยงและแกปญหาของกลุมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 3.ดานเจตคติและคานิยม 
 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  จะชวยพัฒนาเจตคติและคานิยม
เกี่ยวกับประชาธิปไตยและความเปนมนุษย  เชน  รูจักตนเอง  พ่ึงตนเอง  ชื่อสัตยสุจริต  มีวินัย  มี
ความกตัญู  รักเกียรติภูมิแหงตน  มีนิสัยในการเปนผูผลิตที่ดี  มีความพอดีในการบริโภค  เห็น
คุณคาของการทํางาน  รูจักคิดวิเคราะห  การทํางานเปนกลุม  เคารพสิทธิของผูอ่ืน  เสียสละเห็นแก
ประโยชนสวนรวม  มีความผูกพันกับกลุม  รักทองถิ่น  รักประเทศชาติ  เห็นคุณคา  อนุรักษและ
พัฒนาศิลปวัฒนธรรม  และสิ่งแวดลอม  ศรัทธาในหลักธรรมของศาสนา  และการปกครองของ
ศาสนา  และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
       4.ดานการจัดการและการปฏิบัติ 
 กิจกรรมการเรียนในกลุมในสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  จะชวย
ใหผูเรียนเกิดทักษะในการทํางานกลุม  สามารถนําความรู  ทักษะ  คานิยมและเจตคติที่ไดรับการ
อบรมบมนิสัยมาใชในการแกปญหาตาง  ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของผูเรียนได 
 จากความสําคัญของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  นอกจากจะ
ชวยใหผูเรียนมีความรูในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอมทั้งทางธรรมชาติและสังคม
วัฒนธรรม  มีทักษะกระบวนการตาง ๆ ที่สามารถนํามาใชประกอบการตัดสินใจอยางรอบคอบใน
การดําเนินชีวิต  และมีสวนรวมในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในฐานะพลเมืองดีแลวยังชวย
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ใหนําความรูทางจริยธรรม  หลักธรรมทางศาสนามาพัฒนาตนเอง  และสังคมได  ทําใหผูเรียน
สามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข 
 1.2  คุณภาพของผูเรียน  จากกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  มุงเนนใหผูเรียนมีความรู  มี
ทักษะกระบวนการ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมที่พึงประสงค  รวมทั้งไดแสดงบทบาทและความ
รับผิดชอบทั้งตอตนเอง  ตอผูอ่ืน  และตอสภาพแวดลอม 
 จากองคประกอบดังกลาว  จึงทําใหกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  มีจุดเนนในการสรางคุณภาพของผูเรียน  ดังน้ี 
  1.ยึดม่ันในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาที่ตนนับถือ  สามารถนํา
หลักธรรมคําสอนไปใชปฏิบัติในการอยูรวมกันได  เปนผูกระทําความดี  มีคานิยมที่ดีงามพัฒนา
ตนเองอยูเสมอ  รวมทั้งบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนแกสังคมสวนรวม 
  2.ยึดม่ัน  ศรัทธาและธํารงรักษาไวซ่ึงการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี  ปฏิบัติตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียม
ประเพณี  และวัฒนธรรมไทย  รวมทั้งถายทอดสิ่งที่ดีงามไวเปนมรดกของชาติ  เพ่ือสันติสุขของ
สังคมไทยและสังคมโลก 
  3.มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพเพื่อการดํารงชีวิต
อยางมีดุลยภาพ  และสามารถนําหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  4.เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบัน  ภาคภูมิใจในความเปนไทย
ทั้งในอดีตและปจจุบัน  สามารถใชวิธีการทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตาง ๆ อยางเปน
ระบบ  และนําไปสรางองคความรูใหมได 
  5.มีปฏิสัมพันธที่ดีงามระหวางมนุษยกับมนุษย  มนุษยกับสิ่งแวดลอมเปนผูสราง
วัฒนธรรม  มีจิตสํานึกอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 จากคุณภาพของผูเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมสรุปไดวา
ตองการใหผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมที่เหมาะสมกับคนไทยและเปนพลเมืองดีของชาติ  
ใชชีวิตในสังคมอยางสันติ  มีดุลยภาพ  โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  มีความภาคภูมิใจในความ
เปนไทย  มีปฏิสัมพันธที่ดีกับเพ่ือนมนุษยและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 1.3  กระบวนการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 การจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ตองจัดให
เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของผูเรียน  ใหผูเรียนมีสวนรวมจัดการเรียนรูของตนเอง  พัฒนาและ
ขยายความคิดของตนเองจากความรูที่เรียน 
 หลักการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ใหมี
ประสิทธิภาพ  ไดแก 
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  1.จัดการเรียนการสอนที่มีความหมาย  โดยเนนแนวคิดที่สําคัญ ๆ ที่ผูเรียนสามารถ
นําไปใชทั้งในและนอกโรงเรียนได  เปนแนวคิดความรูที่คงทนยั่งยืนมากกวาที่จะศึกษาในสิ่งที่เปน
เน้ือหาหรือขอเท็จจริงที่มากมายกระจัดกระจายแตไมแกนสาร  ดวยการจัดกิจกรรมที่มีความหมาย
ตอผูเรียนและดวยการประเมินผลที่ทําใหผูเรียนตองใสใจในสิ่งที่เรียน  เพ่ือแสดงใหเห็นวาเขาได
เรียนรูและสามารถทําอะไรไดบาง 
  2.จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ  การบูรณาการตั้งแตหลักสูตร  หัวขอที่จะเรียน
โดยเชื่อมโยงเหตุการณ  พัฒนาการตาง ๆ  ทั้งในอดีตและปจจุบันที่เกิดขึ้นในโลกเขาดวยกัน  บูรณาการ
ความรูทักษะคานิยมและจริยธรรมลงสูการปฏิบัติจริงดวยการใชแหลงความรู  สื่อและเทคโนโลยีตาง  ๆ 
และสัมพันธกับวิชาตาง ๆ  
  3.จัดการเรียนการสอนที่เนนการพัฒนาคานิยม  จริยธรรม  จัดหัวขอ  หนวยการเรียน
ที่สะทอนคานิยม  จริยธรรม ปทัสถานในสังคม  การนําไปใชจริงในการดําเนินชีวิต  ชวยผูเรียนให
ไดคิดอยางมีวิจารณญาณ  ตัดสินใจแกปญหาตาง ๆ ยอมรับและเขาใจในความคิดเห็นที่แตกตางไป
จากตน  และรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม 
  4.จัดการเรียนการสอนที่ทาทาย คาดหวังใหผูเรียนไดบรรลุเปาหมายที่วางไวทั้งใน
สวนตนและการเปนสมาชิกกลุม ใหผูเรียนใชวิธีการสืบเสาะ จัดการกับการเรียนรูของตนเอง ใสใจ
และเคารพในความคิดของผูเรียน 
  5.จัดการเรียนการสอนที่เนนการปฏิบัติใหผู เรียนไดพัฒนาความคิด ตัดสินใจ
สรางสรรคความรูดวยตนเอง จัดการตัวเองได มีวินัยในตนเองทั้งดานการเรียนและการดําเนินชีวิต 
เนนการจัดกิจกรรมที่เปนจริง เพ่ือใหผูเรียนนําความรู ความสามารถไปใชในชีวิตจริง 
 ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตองมีความเชื่อวาผูเรียน
ทุกคนเรียนรูได แมวาอาจจะไมใชเด็กทุกคนที่จะประสบความสําเร็จในการเรียนในระดับที่เทากัน 
ดังน้ันการจัดกระบวนการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมนั้น ครูผูสอน
ควรใชวิธีการสอนที่หลากหลายผสมผสานกันเหมือนกับการสอนอ่ืนๆ เพราะเหตุวาไมมีการสอนวิธี
ใดวิธีหน่ึงที่ดีที่สุดเพียงวิธีเดียวการสอนที่ดีคือการสอนที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ 
ครูผูสอนที่มีประสบการณในการสอนและนักการศึกษาในปจจุบันรูวาการพัฒนารูปแบบการสอน
แบบตางๆ เพ่ือใหเหมาะสมกับครูผูสอนซึ่งมีบุคลิกภาพตางกัน ผูเรียนที่มีความแตกตางกัน และ
บริบทที่แตกตางกันเปนสิ่งที่ทําได ครูผูสอนบางคนและนักเรียนบางกลุมอาจชอบใชวิธีการสอนเปน
รายบุคคล ครูบางคนและนักเรียนบางกลุมอาจชอบใชวิธีสอนดวยการอภิปราย การทํางานกลุม 
นักเรียนบางคนและบางกลุมอาจชอบใชทั้งสองวิธี อยางไรก็ตามตัวครูผูสอนเองก็จะตองมีความ
ยืดหยุน ใจกวางยอมรับฟงความคิดเห็นของผูเรียนบาง พรอมทั้งมีการวางแผนการสอนไวลวงหนา
เปนอยางดี 
 จากกระบวนการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสรุปไดวา
ควรจัดการเรียนการสอนโดยเนนการจัดใหเรียนรูอยางมีความหมาย เนนการบูรณาการ และพัฒนา
คานิยม จริยธรรมที่ดีงามใหกับผูเรียน การประเมินผลตองเปนธรรมและตอเน่ืองใหขอมูลยอนกลับ
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ได ซ่ึงวัดจากผลการปฏิบัติงาน หรือการสอนโดยการประเมินเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงออกโดย
อิสระและสรางสรรค 
 1.4  การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
 สุนันท  ศลโกสุม (2545 : 5) กลาวถึงหลักการประเมินผลที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (Learner – 
Centered Assessment) วาจุดมุงหมายเบื้องตนของการประเมินผูเรียนคือเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียนเปนสําคัญ การกําหนดมาตรฐาน และการออกแบบระบบการประเมินควรเปนผลที่เกิดจาก
การเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความสามารถที่แทจริงออกมาและสะทอนใหเห็นถึงแรงจูงใจและ
ความตั้งใจในการเรียนรู พรอมทั้งสงเสริมใหผูเรียนรูจักกํากับดูแลและประเมินการเรียนรูดวยตนเอง
ดังน้ี 
  1.การวัดความรู ทักษะกระบวนการและยุทธศาสตรที่ประเมินสอดคลองตามที่นักเรียน
ใชในกระบวนการเรียนรู ตามหลักสูตรและตามประสบการณในชีวิตประจําวัน 
  2.การประเมินผลควรอาศัยขอมูลจากการปฏิบัติภาระงานที่มอบหมายใหนักเรียน
ปฏิบัติในที่สอดคลองกับงานที่เปนสภาพจริง และสอดคลองกับหลักสูตรและแผนการเรียนรูในชั้น
เรียน 
  3.การประเมินและการตัดสินผลการเรียนใชขอมูลจากผลการสอบแบบทดสอบ
มาตรฐานประกอบกับผลการเรียนรูระหวางเรียนที่เปนพฤติกรรมในการเรียนรู การปฏิบัติงานและ
ผลงานของผูเรียน 
  4.การประเมินตองเปนธรรมกับผูเรียนทุกคน โดยไมมีความลําเอียงทางพื้นฐานทาง
วัฒนธรรม ภาษา เชื้อชาติ เพศ และภูมิหลังทางผลสัมฤทธิ์ 
  5.การประเมินในชั้นเรียนควรกระทําอยางตอเน่ือง เพ่ือใชเปนขอมูลระยะยาวสําหรับ
ใชเปนหลักฐานการเรียนการพัฒนาและความกาวหนาของผูเรียนเปนรายบุคคล 
  6.การประเมินควรจะรวมถึงการวัดแรงจูงใจ เจตคติ และจิตพิสัยของผูเรียนตอการ
เรียน 
  7.ผลการประเมินควรใหขอมูลปอนกลับอันเปนประโยชนตอการพัฒนาผูเรียน
ผูเกี่ยวของและการปรับปรุงแผนการเรียนรู 
  8.การวัดผลจากการปฏิบัติงานของผูเรียนและผลการสอบวัด ผูสอนตองพิจารณา
คําตอบที่เปนไปไดและสมเหตุสมผล และเปดโอกาสใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการทํางานที่
ผิดพลาดหรือการสอบที่บกพรองนั้น 
  9.การประเมินควรเปดโอกาสใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจทักษะกระบวนการที่
สรางสรรคและเปนอิสระจากที่กลาวขางตนจะเห็นไดวาการวัดและการประเมินผลการเรียนรูกลุม
สาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเปนสิ่งจําเปนและสําคัญอยางยิ่งในการจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
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 1.5 แนวทางการจัดการเรียนรูพระพุทธศาสนา  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช  2544 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2544  เกิดขึ้นในชวงที่สังคมไทยมีวิกฤตทาง
ศีลธรรม  คนไทยกําลังแสวงหากระบวนการเรียนรูแบบใหม วิธีคิดใหม  ที่มีประสิทธิภาพยิ่งกวา  
เพ่ือพลิกฟนความเขมแข็งของระบบจริยธรรม  และวัฒนธรรมของสังคมไทย  ซ่ึงคนสวนใหญนับถือ
พระพุทธศาสนา  หลักสูตรดังกลาวมีเจตนารมณแนวแนที่จะพัฒนาคนไทยใหเปนคนเกง  ดี  และมี
วิจารณญาณ ผูทรงคุณวุฒิทั้งฝายพระสงฆและคฤหัสถ  ไดมองเห็นวาการเรียนรูตามพุทธวิธีเปนสิ่ง
ที่ล้ําเลิศ  และมีกระบวนวิธีหรือ  Technical  know  how  อยูในสังคมไทยในหมูพระสงฆและ
คฤหัสถผูทรงคุณความรู  เม่ือไดมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนโดยมหาเถรสมาคม  นําโดย
ผูทรงคุณวุฒิทั้งฝายมหานิกายและธรรมยุตินิกาย  พรอมผูทรงคุณวุฒิดานศาสนา  ดานหลักสูตร  
การเรียนรู  จิตวิทยาพัฒนาการ  และการพัฒนาสื่อ  กําหนดแนวทางการจัดหลักสูตรพระพุทธศาสนา
ใหถูกตอง  เหมาะสมและชัดเจน เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเกิดศรัทธาอยางสูงในพระรัตนตรัย  เชื่อมโยง
บูรณาการสาระการเรียนรู  พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  โดยมีเอกภาพอยูที่ความมีศรัทธาอยาง
แนวแนตอพระรัตนตรัย มุงนําหลักธรรมซึ่งมีอริยสัจ 4  เปนกรอบไวจัดการเรียนรูขับเคลื่อนสาระ
การเรียนรู  ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามพุทธวิธี นําไปใชในการแกปญหาและพัฒนาชีวิต  และนํา
กระบวนการเรียนรูตามพุทธวิธีไปใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู การทํางาน และการประกอบอาชีพ 
 ดังน้ัน  การออกแบบการเรียนรู  เปนการจัดการเรียนรู  เชื่อมโยง  เปนอรรถสัมพันธบูรณาการ
ใหเกิดความคิดรวบยอดหลัก คือ พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  ใชกระบวนการเรียนรูเชิงรุก  
(Active  Learning)  ใหผูเรียนลงมือเรียนรูดวยสมาธิและการพิจารณาตนเอง (Self  Learning) การ
เรียนรูความคิดรวบยอด (Concept  Learning)  ในสาระการเรียนรูที่กําหนดฝกปฏิบัติตามขั้นตอนที่
ถูกตอง  ดวยการบริหารจิตและเจริญปญญา  ฝกฝนใหเกิดสติ  สมาธิ  อยูตลอดเวลา  ซ่ึงจะเปน
ประโยชนตอการเรียนรูสาระหรือวิชาอ่ืนดวย  
 การสอนของพระพุทธเจา  แตละครั้งจะดําเนินไปจนถึงผลสําเร็จโดยมีคุณลักษณะที่เรียก
ไดวาเปนลีลาการสอน  4  อยางดังน้ี 
  1.สันทสัสนา   อธิบายใหเห็นชัดเจนแจมแจง  เหมือนจูงมือไปดูใหเห็นกับตา 
  2.สมาทปนา   ชักจูงใหเห็นจริง  ชวนใหคลอยตาม  จนตองยอมรับและนําไป                  
                                         ปฏิบัติ 
  3.สมุตเตชนา  เราใจใหแกลวกลา  บังเกิดกําลังใจ  ปลุกใหมีอุตสาหะแข็งขัน    
       ม่ันใจวาจะทําใหสําเร็จได ไมหวั่นและยอทอตอความเหนื่อย   
        ยาก 
  4.สัมปหังสนา   ชโลมใจใหแชมชื่น  ราเริง  เบิกบาน  ฟงไมเบื่อและเปยมดวย

ความหวังเพราะมองเห็นประโยชนที่ตนจะพึงไดรับจากการ
ปฏิบัติ 
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 อาจผูกเปนคําสั้น ๆ ไดวา แจมแจง  จูงใจ  กลาหาญ  ราเริง  หรือ ชี้ชัด  เจริญธรรม  ฝก
คิดเบิกบาน 
 ในการจัดการเรียนรูพระพุทธศาสนาตามพุทธวิธีน้ัน  บทบาทของครูสําคัญมาก  บทบาท
ของครูอยูที่การแนะนําวิธีการ  ถาผูเรียนสามารถทําเองไดก็ใหทําเอง  บทบาทของครูอยูที่การ
แนะนํา   ครูที่ดีตองมีทั้งวิชชา  และจรณะ  (วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน)  วิชชา  คือ  ความรูดี  จรณะ  คือ  
ความประพฤติดี  บทบาทสําคัญของครูมีสามคํา คือ  แนะใหทํา  ทําใหดู  อยูใหเห็น  ดังพุทธพจน
ที่วา  ตุมฺเหหิ  กิจฺจํ  อาตปฺป  อกฺขาตาโร  ตถาคตา  การลงมือปฏิบัติเปนหนาที่ของทานทั้งหลาย
พระตถาคตเปนผูบอกวิธีการความศรัทธาเปนรุงอรุณแหงการศึกษา  เม่ือจิตออนโยน  มีศรัทธา
พรอมที่จะพัฒนาไปตามลําดับ  7  ขั้น  ดังน้ี 
  1. มีศรัทธาเขาไปหาครู 
  2. ศึกษาคําสอนของทาน 
  3. จดจําเรื่องที่ศึกษา 
  4. พิจารณาความหมายของคําที่จดจํามานั้น 
  5. เกิดความเขาใจเพราะเห็นความสัมพันธเชื่อมโยงกันเปนระบบ 
  6. เกิดฉันทะ  คือ  ความพอใจ  การศึกษาตองศรัทธาฉันทะนี้ใหได 
  7. อุตสาหะ  คือ  รับไปปฏิบัติ 
 ลําดับขั้นทั้ง  7  น้ี  เปนการศึกษาเพื่อชีวิต  อาจลดขั้นลงเหลือสามขั้นใหญ  ดังน้ี 
 ขั้นแรก  รับฟงและจดจําขอมูลที่ไดจากผูอ่ืน  (ลําดับที่  1-3) 
 ขั้นที่สอง  คือการที่เรามีปฏิกิริยาตอขอมูลน้ัน  (ลําดับที่ 4-5)  น้ันคือพิจารณาอยางถี่ถวน  
การที่เราเกิด  คือ  เราเปนฝายกระทําตอขอมูลน้ันโดยจับพลิกคว่ําพลิกหงายมีปฏิกิริยา (Reaction)  
คือกระทําตอขอมูลที่ไดรับ 
 ขั้นที่สาม  คือเกิดเจตคติตอเรื่องนั้นวาดีหรือเลว  ถาเห็นวาดีก็มีฉันทะคือพอใจที่จะทําตาม  
และอุตสาหพยายามจนเกิดทักษะ  (ลําดับที่ 6-7) 
แนวคิดจากสาระการเรียนรู  ชวงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6) 
 มีจุดหมายใหรูวา  พระพุทธศาสนา  มีคําสอนและวิธีการที่เปนสากล  มีขอปฏิบัติยึดทาง
สายกลาง  เพ่ือการอยูรวมกันอยางมีสันติสุข  ใหเห็นวา  พระพุทธศาสนามีหลักคําสอนเชื่อมโยงได
กับศาสตรสมัยใหม  เรารูจักแกปญหาตามวิธีการของอริยสัจ  4  ในขณะเดียวกันก็ใหตระหนักถึง
คุณคาของชีวิตที่ดําเนินไปตามกระบวนการแหงปฏิจจสมุปบาท  สรรพสัตวตองอิงอาศัยกัน  ทั้งนี้  
เพ่ือใหเปนคนมีจิตใจกวางและมีเหตุผลสําหรับการเปนพลเมืองดีของสังคมประเทศชาติและโลก 
พัฒนาการของหลักสูตรการเรียนรูพระพุทธศาสนา  
 กระทรวงธรรมการไดกําหนดใหมี  “วิชาจรรยา”  เปนครั้งแรกในหลักสูตรทุกชั้น  เม่ือ  
พ.ศ.  2445  โดยใหความสําคัญเปนลําดับแรก  เพ่ือกลอมเกลานิสัยใจคอของกุลบุตรธิดาในสมัยน้ัน  
และไดถือเปนนโยบายใหความสําคัญเปนอันดับแรกกับวิชานี้มาตลอด  จนถึง  พ.ศ. 2475  ซ่ึงเปน
ชวงการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศมาเปนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
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เปนประมุข  ไดมีการปรับปรุงหลักสูตร  วิชาจรรยาก็มีสวนตองปรับปรุงตามไปดวย  โดยขยาย
ออกไปเปนหนาที่พลเมืองและศีลธรรม  เน้ือหาของวิชาศาสนาและจริยธรรมจะมีลักษณะเปน
จริยธรรมสากลมากขึ้น ทั้งน้ีเพ่ือใหสอดคลองกับระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยของประชาชน  
อยางไรก็ตามการปรับปรุงหลักสูตรในหวงเวลาตอมาก็หันกลับมาใหความสําคัญโดยเพิ่มเน้ือหา
สาระของศาสนาและจริยธรรมนี้ขึ้นอีก  เน่ืองจากเยาวชนมีปญหาดานศีลธรรมมากขึ้น 
 ในการประกาศใชหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน  พุทธศักราช  2521  และหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย  พุทธศักราช  2524  วิชาศีลธรรมถูกบูรณาการอยูในวิชาบังคับและวิชา
เลือกตอมากระทรวงศึกษาธิการไดประกาศเพิ่มเติมเน้ือหาในหลักสูตรสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา  
โดยประกาศใหใชในปการศึกษา  2526    สําหรับมัธยมศึกษาตอนตน  ปการศึกษา  2527  
ประกาศเพิ่มเติมเพ่ิมรายวิชาเลือกในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 กระทรวงศึกษาธิการมีคําสั่งที่  วก  1193/2534  เร่ือง  ปรับปรุงคําอธิบายในหลักสูตร
ประถมศึกษา  พุทธศักราช  2521  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2533)  สวนที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาใน
กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตและกลุมสรางเสริมลักษณะนิสัย  ใหโรงเรียนที่อยูในโครงการ
โรงเรียนรวมพัฒนาการใชหลักสูตรจัดการเรียนการสอนตามเนื้อหาที่ปรับปรุงใหมพรอมกันทุกชั้น  
ตั้งแตปการศึกษา  2535  สําหรับโรงเรียนประถมศึกษาทั่วไปจัดการเรียนการสอนในชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1-2  ตั้งแตปการศึกษา  2535  สวนชั้นประถมศึกษาปที่ 3-6  ใหจัดการเรียนการ
สอนตามเน้ือหาที่ปรับปรุงใหมในปการศึกษาถัดไป  ปละ  1  ชั้นตามลําดับ  ซ่ึงจะครบทุกชั้นในป
การศึกษา  2539  โดยสอดคลองกับคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่  วก  611/2533  เรื่อง  ใหใช
หลักสูตรประถมศึกษา  พุทธศักราช  2521  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.  2533) 
 การปรับปรุงหลักสูตรพระพุทธศาสนา  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  และมัธยมศึกษาตอน
ปลาย  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2533)  กระทรวงศึกษาธิการไดเห็นชอบใหกรมวิชาการดําเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรทุกระดับ  และมีคําสั่งใหโรงเรียนรวมพัฒนาหลักสูตรทั้งระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา  2533  ทุกชั้น  และใหโรงเรียนทั่วประเทศใชในปการศึกษา  2534  โดยมีผลบังคับใชป
ละชั้นในแตละระดับตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่  วก  611  และ  612  และ  613/2533  น้ัน  
หลังจากที่หลักสูตรไดนําไปใชชั่วระยะหนึ่งแลว  ไดมีคําถาม  ขอสังเกตจากองคกร  บุคลากรที่หวังดี
ตอพระพุทธศาสนาวา  การปรับปรุงหลักสูตรครั้งน้ีไดตัดทอนวิชาพระพุทธศาสนาใหลดนอยลงไป
ทั้งคาบวิชา  และเนื้อหา  กรมวิชาการจึงขอความเห็นชอบจากกระทรวงศึกษาธิการ  ดังน้ี 
 1.  ระดับประถมศึกษา 
 เพ่ิมเน้ือหาสาระและเวลาเรียนในกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตและกลุมสรางเสริม
ลักษณะนิสัยดังน้ี 
  - กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต (สปช.)  ปรับหนวยยอยที่ 3 ของหนวยที่ 4  จาก  
“ศาสนาในประเทศไทย”  เปน  “พระพุทธศาสนา”  กําหนดใหเรียน  60  คาบ  ตลอดปทุกชั้น 
  - กลุมสรางเสริมลักษณะนิสัย  (สลน . )  ให เปลี่ยนคําวา  “จริยศึกษา”  เปน  
“พระพุทธศาสนา”  (ภาคศีลธรรม)  และกําหนดใหเรียน  180  คาบ  ตลอดปทุกชั้น 
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 2.  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
  - เพ่ิมวิชา  “พระพุทธศาสนา”  เปนวิชาเลือกเสรีกลุมวิชาสังคมศึกษา  กําหนดให
เรียน  2 คาบ  /  สัปดาห / ภาคเรียน  ได  1  หนวยการเรียน  รวม  80 คาบ / ป  ทั้งยังกําหนดให
นักเรียนที่นับถือพระพุทธศาสนาทุกคนตองเรียน 
 3.  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
  - เพ่ิมคาบเวลาเรียนวิชาพระพุทธศาสนาเปน  2 คาบ / สัปดาห / ภาคเรียน  และ
ปรับปรุงเนื้อหาพระพุทธศาสนาใหมใหสอดคลองกับคาบเวลาที่เพ่ิมขึ้น  ยังคงกําหนดใหนักเรียนที่
นับถือพระพุทธศาสนาทุกคนตองเรียน 
 วันที่ 2 พฤศจิกายน  2542  กระทรวงศึกษาธิการไดมีคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่  วก  
116 / 2544  เร่ือง  ใหใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2544  ไดกําหนดจุดหมาย
ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2544  มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ  
เปนคนดี  มีปญญา  มีความสุข  และมีความเปนไทย  ไดกําหนดจุดหมายขอ 1  ใหผูเรียนเห็น
คุณคาของตนเอง  มีวินัยในตนเอง  ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาที่ตน
นับถือ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมอันพึงประสงค  หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปน
หลักสูตรที่มีมาตรฐานความรูเปนเครื่องกําหนดคุณภาพการเรียนรูของผูเรียนหลักสูตรไดกําหนดให
มีมาตรฐานเกี่ยวกับศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม  เปนมาตรฐานการเรียนรู  12  ป  หรือมาตรฐาน
กลุมสาระการเรียนรู  ในกลุมสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  และกรมวิชาการไดมีหนังสือลง
วันที่  25  เมษายน  2545  กําหนดแนวทางการจัดการเรียนรูสาระที่ 1  ศาสนา  ศีลธรรม  
จริยธรรม  ในสวนที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนานั้น  สถานศึกษาควรจัดใหผูเรียนที่นับถือศาสนาพุทธ
ไดเรียนรูประมาณ  2  ชั่วโมงตอสัปดาห  เพ่ือเนนความเปนคนดี  มาตรฐานการเรียนรู  กลุมสาระ
การเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ในสาระศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม  ดังที่แสดงใน
ภาพประกอบ  2  ดังน้ี 
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รายละเอียดสาระการเรียนรูพระพุทธศาสนา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  4 
 

หัวขอเรื่อง สาระการเรียนรู 
1.ประวัติและความสําคัญของ   
   พระพุทธศาสนา 
 
 
 
 

*พระพุทธศาสนามีทฤษฎีและวิธีการที่เปนสากลและมีขอ   
 ปฏิบัติที่ยึดทางสายกลาง 
*พระพุทธศาสนาเนนการพัฒนาศรัทธาและปญญาที่ถูกตอง 
*วิเคราะหสังคมชมพูทวีปและคติความเชื่อทางศาสนา 
  สมัยกอนพระพุทธเจา 

      - พุทธประวัติ 
 
 

*สรุปและวิเคราะหพุทธประวัติดานการตรัสรูและการกอตั้ง 
 พระพุทธศาสนา 
 

2.หลักธรรมทาง  
   พระพุทธศาสนา 
 
 

พระรัตนตรัย 
    -วิเคราะหความหมายและคุณคาของพุทธะ 
อริยสัจ 4 
*ทุกข(ธรรมที่ควรรู) 
    -ขันธ 5 
             นามรูป 
*สมุทัย  (ธรรมที่ควรละ) 
     - หลักกรรม 
            นิยาม  5 
     - วิตก 3 
*นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) 
     - ภาวนา 4 
*มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) 
    -พระสัทธรรม 3 
    -ปญญาวุฒิธรรม 4 
    -พละ 5 
    -อุบาสกธรรม 5 
    -มงคล  38 
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หัวขอเรื่อง สาระการเรียนรู 
 
 
 

           สงเคราะหบุตร 
           สงเคราะหภรรยา 
           สันโดษ 

 -พุทธศาสนสุภาษิต 
 
 
 
 
 

-จิตฺตํ  ทนฺตํ  สุขาวหํ  จิตที่ฝกดีแลว  นําสุขมาให 
-น  อุจฺจาวจํ  ปณฺฑิตา  ทสฺสยนฺติ  บัณฑิตยอมไมแสดง          
                                         อาการขึ้น ๆ ลง ๆ 
-นตฺถิ  โลเก  อนินฺทิโต  คนที่ไมถูกนินทา  ไมมีในโลก 
-โกธํ  ฆตฺวา  สุขํ  เสติ  ฆาความโกรธไดยอมอยูเปนสุข 
 

-พระไตรปฎก -วิธีการศึกษาและคนควาพระไตรปฎกและคัมภีรรองอ่ืน ๆ 
-เรื่องนารูจากพระไตรปฎก -การครองตนเปนพลเมืองที่ดี 
-ศัพททางพระพุทธศาสนาที่ควร
ทราบ 

-ภพ    ภูมิ 

3.ประวัติพุทธสาวก   
   พุทธสาวิกา 
 

-พระอัสสชิ 
-พระกีสาโคตมีเถรี 
-พระนางมัลลิกา 
-หมอชีวก  โกมารภัจ 

    -ชาดก -เวสสันดรชาดก 
4.หนาที่ชาวพุทธ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-การเขาใจในกิจของพระภิกษุ  เชน  การศึกษา  การปฏิบัติ 
 ธรรม  และการเปนนักบวชที่ดี 
-การศึกษาเรื่องคุณสมบัติของทายกและปฏิคาหก 
-การรักษาศีล 8 
-การเขารวมกิจกรรมและเปนสมาชิกขององคกรชาวพุทธ 
-การเปนชาวพุทธที่ดี  ตามหลักทิศเบื้องบน  ในทิศ  6 
-การเขาคายพุทธบุตร 
-การเขารวมพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา 
-การแสดงตนเปนพุทธมามกะ 
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หัวขอเรื่อง สาระการเรียนรู 
-มารยาทชาวพุทธและการ  
ปฏิบัติตนตอพระภิกษุ 
 

-การปฏิบัติตนตอพระภิกษุทางกาย  วาจา  และใจ  ที่ 
 ประกอบดวยเมตตา 
-การปฏิสันถารที่เหมาะสมตอพระภิกษุ  ในโอกาสตางๆ 

-ชาวพุทธตัวอยาง 
 
 
 

-พระนาคเสน – พระยามิลินท 
-สมเด็จพระวันรัต (เฮง  เขมจารี) 
-พระอาจารยม่ัน  ภูริทัตโต 
-สุชีพ  ปุญญานุภาพ 

5.การบริหารจิตและเจริญ
ปญญา 
 
 
 
 
 
 
 
 

-สวดมนตแปล  และแผเมตตา 
-รูและเขาใจวิธีปฏิบัติและประโยชนของการบริหารจิตและ 
 เจริญปญญา 
-ฝกการบริหารจิตและเจริญปญญาตามหลักสติปฏฐาน 
-นําวิธีการบริหารจิตและเจริญปญญาไปใชในการพัฒนาการ 
 เรียนรู  คุณภาพชีวิต  และสังคม 
-พัฒนาการเรียนรูดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 2 วิธี  คือ   
 วิธีคิดแบบสามัญลักษณะและวิธีคิดแบบเปนอยูในขณะ 
 ปจจุบัน 

6.วันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
 
 
 
 

-ศึกษาหลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องในวันสําคัญทาง 
 พระพุทธศาสนา 
-วันธรรมสวนะและเทศกาลสําคัญ 
         ศึกษาหลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องในวันธรรมสวนะและ
เทศกาลสําคัญ 

        - ศาสนพิธี -ประเภทของพุทธศาสนพิธี 
-ศาสนพิธีเน่ืองดวยพุทธบัญญัติ  เชน  พิธีแสดงตนเปนพุทธ   
 มามกะ  พิธีเวียนเทียน  ถวายสังฆทาน  ถวายผาอาบน้ําฝน   
 พิธีทอดกฐิน  พิธีปวารณา  เปนตน 
-ศาสนพิธีที่นําพระพุทธศาสนาเขาไปเกี่ยวเนื่อง  เชน  การ  
 ทําบุญเลี้ยงพระในโอกาสตาง ๆ 
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หัวขอเรื่อง สาระการเรียนรู 
7.สัมมนาพระพุทธศาสนากับ
การแกปญหาและการพัฒนา 

- พระพุทธศาสนากับการศึกษาที่สมบูรณ 

 
ภาพประกอบ  2  รายละเอียดสาระการเรียนรูพระพุทธศาสนา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  4 

 
2.  เอกสารที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
 2.1  ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 มีนักการศึกษาใหคํานิยามหรือความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวตาง ๆ  กัน   
ดังน้ี 
 กูด (Good.1959 : 7)  กลาววา  ผลสัมฤทธิ์  คือ  การทําใหสําเร็จ (Accomplishment)  
หรือประสิทธิภาพทางดานการกระทําที่กําหนดให  หรือในดานความรู  สวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
หมายถึง  การซ้ึงความรู  (Knowledge  Attained)  การพัฒนาทักษะในการเรียน  ซึ่งอาจจะ
พิจารณาจากคะแนนสอบที่กําหนดให  คะแนนที่ไดจากงานที่ครูมอบหมายให  หรือทั้งสองอยาง 
 กรมวิชาการ. (2536 : 21 ; อางอิงจาก Millman & Greene. 1989)  ใหความหมายของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง  ปริมาณ  และลักษณะของความรูในสาขาวิชาที่บุคคลไดรับ  
ลักษณะการจัดองคประกอบ  และโครงสรางของความรู  และการใชประโยชนโครงสรางของความรู  
ในการแกปญหา  ในการคิดเชิงสรางสรรค  ในการประเมินความนาเชื่อถือของขออาง  และใน
การศึกษาคนควาตอไป 
 อนาสตาซี  (Anastasi. 1970 : 107)  กลาวไววา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธ
กับองคประกอบดานสติปญญา  และองคประกอบดานที่ไมใชสติปญญา  ไดแก  องคประกอบดาน
เศรษฐกิจ  สังคม  แรงจูงใจ  และองคประกอบที่ไมใชสติปญญาดานอ่ืน ๆ 
 ไอแซงค , อาโนลด  และไมลี  (Eysenk, Arnold and  Meili. 1972 : 6)   ใหความหมาย
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง  ขนาดของความสําเร็จที่ไดจากการทํางานที่ตองอาศัยความ
พยายามอยางมาก  ซ่ึงเปนผลมาจากการกระทําที่ตองอาศัยความสามารถทั้งรางกายและทาง
สติปญญา  ดังน้ันผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงเปนขนาดของความสําเร็จที่ไดรับจากการเรียน  โดย
อาศัยความสามารถเฉพาะตัวบุคคล  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงเปนขนาดของความสําเร็จที่ไดจาก
การเรียน  โดยอาศัยความสามารถเฉพาะตัวบุคคล  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอาจจะไดจาก
กระบวนการที่ไมตองอาศัยการทดสอบ  เชน  การสังเกต  การตรวจการบาน  หรืออาจไดในรูปของ
เกรดจากโรงเรียน  ซ่ึงตองอาศัยกระบวนการที่ซับซอน  และระยะเวลานานพอสมควร  หรือไดจาก
การวัดจากแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั่วไป 
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 ชวาล  แพรัตกุล (2517:5)  ใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   หมายถึง  
ความรูทักษะและสมรรถภาพทางสมองในดานตาง ๆ  ที่นักเรียนไดรับจากการสั่งสอนของครู  ซ่ึง
สามารถตรวจสอบไดโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (Achievement  Test)    
 ไพศาล  หวังพานิช (2523:137)  กลาววาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง  คุณลักษณะ
และความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอน  เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  และ
ประสบการณของการเรียนรูที่เกิดจากการฝกอบรม  หรือเกิดจากการสอน 
 อภิญญา  เจิมประไพ (2538:21)  ใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง  
ความสามารถแสดงออกซึ่งความสําเร็จของบุคคลในการเขาถึงความรูใด ๆ  ซ่ึงสามารถวัดดวย
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทั่วไป 
 สุภาวรรณ  พันธุ จันทร (2534:14)  กลาววาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง  
ความสามารถในการที่จะพยายามเขาถึงความรู  ซ่ึงเกิดจากการทํางานที่ประสานกัน  และตองอาศัย
ความพยายามอยางมาก  ทั้งองคประกอบที่เกี่ยวของกับสติปญญา  และองคประกอบที่ไมใช
สติปญญาแสดงออกมาในรูปของความสําเร็จซ่ึงสามารถสังเกตและวัดไดดวยเครื่องมือทางจิตวิทยา  
หรือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทั่วไป 
 อัจฉรา  สุขารมณ (2530 : 6)  ไดใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง  
ขนาดของความสําเร็จที่ไดจากการเรียนที่อาศัยความสามารถเฉพาะตัวของแตละบุคคล  โดยตัวชี้บง
ถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอาจไดมาจากกระบวนการที่ไมตองทดสอบ (Non-testing  Procedures)  
เชน  การสังเกต  หรือการตรวจการบาน  หรืออาจอยูในรูปของเกรดที่ไดจากโรงเรียน  (School  
grade)   
 อารมณ  เพชรชื่น  (2527 : 89)  กลาววาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง  ผลที่เกิดขึ้น
จากการเรียนการสอน  การฝกฝนหรือประสบการณตาง ๆ  ทั้งที่โรงเรียน  ที่บาน  และสิ่งแวดลอม
อ่ืน ๆ  ซ่ึงประกอบดวยความสามารถทางสมอง  ความรูสึก  คานิยม  จริยธรรมตาง ๆ 
 สุนันท  ศลโกสุม  (2525 : 49)  กลาววา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง  คุณลักษณะ
และความสามารถของบุคคลที่เกิดจากการเรียนการสอน  เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  และ
ประสบการณ  การเรียนการสอน  การวัดผลจึงเปนการตรวจสอบระดับความสามารถ  หรือระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของบุคคลวา  เรียนแลวรูเทาใด  มีความสามารถชนิดใด 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2525:6)  ไดบัญญัติศัพทผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวในหนังสือ
ประมวลศัพทบัญญัติ  หมายถึง  ความสําเร็จหรือความสามารถในการกระทําใดๆ  ที่จะตองอาศัย
ทักษะหรือมิฉะน้ันก็ตองอาศัยความรอบรูในวิชาใดวิชาหนึ่งเฉพาะ 
 เดโช  สวนานนท (2521:3)  ไดอธิบายความหมายของคําวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
หมายถึง  ความสําเร็จที่ไดรับจากความพยายาม  จากการลงแรงเพื่อมุงในจุดหมายปลายทางที่
ตองการหรืออาจหมายถึง  ระดับความสําเร็จในแตละดาน 
 จากความหมาย  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ไดกลาวมาแลวนั้น  พอจะสรุปไดวา  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง  ความสําเร็จ  ความสมหวัง  ในดานการเรียนรู  หรือความรู  
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ความสามารถของบุคคลอันไดมาจากการเรียนรู  และความสามารถนําไปใชในการแกปญหา  และ
ศึกษาตอไปได  ซ่ึงสามารถวัดไดดวยเครื่องมือทางจิตวิทยา  หรือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทั่วไป 
 2.2  องคประกอบที่มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ปจจุบัน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนเรื่องที่ไดรับความสนใจอยางมากในวงการศึกษา  
โดยนักการศึกษาถือวาเปนหนาที่สําคัญในการคนควาหาความรูเพ่ือที่จะตอบปญหาในเรื่อง
ความสําเร็จ  และความลมเหลวในการเรียน  เพ่ือนําความรูที่ไดไปปรับปรุง  พัฒนา  แกไข  ปญหา
ที่เกิดจากการเรียนรู  เพ่ือใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด  แตนักศึกษาจะประสบ
ความสําเร็จทางการเรียนหรือไมน้ัน  มีองคประกอบหลายประการ  ดังที่นักการศึกษาบางทานได
กลาวไวดังน้ี 
 อนาสตาซี (Anastasi . 1970 : 107)  กลาวถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวามีความสัมพันธ
กับองคประกอบดานสติปญญา  (Intellectual  Factors)  และองคประกอบดานที่ไมใชสติปญญา  
(Non-Intellectual  Factors)  ไดแกองคประกอบดานเศรษฐกิจ  สังคม  แรงจูงใจ  และองคประกอบ
ที่ไมใชสติปญญาดานอ่ืน ๆ  
 ทราเวอรส  (Travers. 1958 : 396 )  ไดกลาววาตัวแปรทางดานที่ไมใชสติปญญา  เชน  
การปรับตัว  สภาพทางบาน  ความสนใจ  ความมุงหวัง  เจตคติที่มีตอสถาบัน  วิชาที่เรียน  และ
อาจารยที่สอน  ตางมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 
 โบวแมน  (Bowman. 1965 : 8)  ไดกลาววาระดับสติปญญาเปนตัวทํานายที่เลวในการ
ทํานายความสําเร็จทางการเรียน  เพราะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขึ้นอยูกับองคประกอบหลาย
ประการ 
 พีรโคสท  (Prescott. 1961 : 27)  กลาวถึงองคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผูเรียนในและนอกหองเรียน  ประกอบดวยคุณลักษณะดังน้ี 
  1. องคประกอบทางดานรางกาย  ไดแก  อัตราเจริญเติบโตทางรางกาย  ความ
บกพรองทางกาย 
  2. องคประกอบทางความรัก ไดแก  ความสัมพันธของบิดา  มารดา  กับลูก  และ
ความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว 
  3. องคประกอบทางวัฒนธรรม  ไดแก  ความเปนอยู  ของครอบครัว  สภาพแวดลอม
ทางบาน 
  4. องคประกอบทางความสัมพันธของเพ่ือนวัยเดียวกัน  ไดแก  ความสัมพันธในเพ่ือน
วัยเดียวกันของนักศึกษาทั้งที่บาน  และที่โรงเรียน 
  5. องคประกอบทางพัฒนาตน  ไดแก  สติปญญา  ความสนใจ  เจตคติที่มีตอการเรียน 
  6. องคประกอบทางการปรับตัว  ไดแก  การแสดงออกทางอารมณ   
 ปณตพร  โจทยกิ่ง  (2530 : 34-35)   กลาวถึงองคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนมีดังน้ี 
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  1.คุณลักษณะของผูเรียน  ไดแก  ความพรอมทางดานสมองและความพรอมทางดาน
สติปญญา  ความพรอมทางดานรางกาย  และความสามารถทางดานทักษะของรางกาย  
คุณลักษณะทางจิตใจซึ่งไดแก  ความสนใจ  แรงจูงใจ  เจตคติและคานิยม  สุขภาพ  ความเขาใจ
เกี่ยวกับตนเอง  ความเขาใจในสถานการณ  อายุ  และเพศ 
  2.คุณลักษณะของผูสอน  ไดแก  สติปญญา  ความรูในวิชาที่สอน  การพัฒนาความรู
ทักษะทางดานรางกาย  คุณลักษณะทางจิตใจ  สุขภาพ  ความเขาใจเกี่ยวกับตนเอง  ความเขาใจใน
สถานการณ อายุ  และเพศ 
  3.พฤติกรรมระหวางผูสอนและผูเรียน  ไดแก  ปฏิสัมพันธระหวางผูสอนผูเรียน  
จะตองมีพฤติกรรมที่มีความเปนมิตรตอกัน  เขาอกเขาใจกัน  มีความสัมพันธที่ดีความรูสึกที่ดีตอกัน 
  4.คุณลักษณะของกลุมผูเรียน  ไดแก  โครงสรางกลุม  ตลอดจนความสัมพันธกลุม   
เจตคติ  ความสามัคคี  และภาวะผูนําและผูตามที่ดีของกลุม 
  5.คุณลักษณะของพฤติกรรมเฉพาะตัว  ไดแก  การตอบสนองตอการเรียน  การมี
เครื่องมือและอุปกรณพรอมในการเรียน ความสนใจตอบทเรียน 
  6.แรงผลักดันภายนอก  ไดแก  บาน  มีความสัมพันธระหวางคนในบานที่ ดี  
สิ่งแวดลอมที่ดี  มีวัฒนธรรมและคุณธรรมพื้นฐานดี  เชน  ขยันหม่ันเพียร  ความประพฤติดี 
 สุรีย  ประกายจันทร (2532 : 17)  กลาวถึงสัดสวนขององคประกอบตาง ๆ  ที่มีผลตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา  องคประกอบดานความรู  ความคิด  รวมถึงลักษณะนิสัยทางจิตพิสัย
ของนักเรียน  มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  65%  คุณภาพการสอนของครูมีผลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  25 %  ที่เหลืออีก 10 %  เปนตัวแปรอ่ืน ๆ  ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 จากขอความเบื้องตนพอสรุปไดวา  องคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
น้ันมีองคประกอบมากมายหลายอยาง  ดังตอไปน้ี 
  1.องคประกอบทางดานสวนตัว  ไดแก  เพศ  อายุ  สภาพครอบครัว  อาชีพ  รายได  
ตลอดจนพื้นฐานทางการศึกษา  ซ่ึงตางก็เปนตัวแปรที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  2.องคประกอบทางดานการเรียน  ไดแก  เจตคติที่มีตอการเรียน  นิสัยในการเรียน   
ความกระตือรือรนในการเรียน  กิจกรรมการเรียนการสอน  ตลอดจนเจตคติที่มีตอครูผูสอน  
พฤติกรรมการสอนของครู  ซ่ึงตางก็เปนตัวแปรที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  3.องคประกอบดานสถานที่การใหบริการทางการศึกษา  ไดแก  สถานที่จัดการเรียนการสอน  
ความใกลไกล  การใหบริการการศึกษาแกนักเรียน  การแนะแนว  ซ่ึงตัวแปรเหลานี้มีความสัมพันธ
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งสิ้น 
 2.3  การวัดและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 กูด  และคณะ (Good  and  Others. 1973 : 577)  กลาววา  การสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (Measure  Academic  Achievement  Test)  เปนการทดสอบเพื่อวัดความรู  ทักษะ   
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ความเขาใจ  และสมรรถภาพทางสมองในดานตาง ๆ  ของบุคคลในดานตาง ๆ ที่มีการสอนใน
โรงเรียน  เชน  การทดสอบ  เลขคณิต  การทดสอบภาษาอังกฤษ  เปนตน 
 อาแมนน   และกล็อก  (Ahmann  and  Glock. 1968 : 106)  กลาววา  การวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (Measure  Academic  Achievement  Test)  สามารถวัดไดหลายวิธีเชน  การสังเกต  
การจัดบันทึก  การสัมภาษณ  และการทดสอบ  ซ่ึงเปนการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช
แบบทดสอบนั้นมุงที่จะวัดความสําเร็จเปนสวนใหญ  โดยทั่วไปการประเมินผลทางการเรียนวิชาตาง  ๆ 
จําแนกออกเปน  3  ดาน  คือ 
  1.  ดานพุทธลักษณะ  (Cognitive  Domain)  
  2.  ดานจิตลักษณะ  (Affective  Domain)   
  3.  ดานปฏิบัติลักษณะ  (Psychomotor  Domain)   
 โดยการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จะวัดกันในดานพุทธลักษณะหรือดานสติปญญา  
(Cognitive Domain)  ซ่ึง  บลูม  จําแนกจุดประสงคในการวัดดานสติปญญา  มีดังน้ี  (ลวน  สายยศ 
และอังคณา  สายยศ. 2539 : 41-46)   
 1.ความรู  (Knowledge)  เปนความสนใจในการระลึกในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เรียนรูมา  น้ันคือ
ความจํานั้นเอง  ซ่ึงแบงยอยอีกตามลําดับดังน้ี 
  1.1  ความรูทางดานเนื้อหา 
  1.2  ความรูเกี่ยวกับวิธีดําเนินการในเนื้อหา 
  1.3  ความรูเกี่ยวกับความคิดรวบยอด 
 2.ความเขาใจ  (Comprehension )  หมายถึง  ความสามารถในการตีความ  และขยาย
ความจากสื่อความหมายตาง ๆ  ที่ไดพบเห็น  แบงยอยไดเปน  3  อยาง 
  2.1  การแปลความ 
  2.2  การตีความ 
  2.3  การขยายความ 
 3.การนําไปใช (Application)  เปนความสามารถในการนําหลักวิชาไปใชแกปญหาใน
สถานการณใหม 
 4.การวิเคราะห (Analysis)   เปนความสามารถในการแยกแยะเพื่อหาสวนยอย ๆ  ของ
เหตุการณเรื่องราวหรือเน้ือหาตาง ๆ  วาประกอบดวยอะไร  มีความสําคัญอยางไร  อะไรเปนเหตุ
เปนผล  และเปนไปอยางนั้นอาศัยหลักการใด  แบงยอยออกเปน  3  อยางคือ 
  4.1  วิเคราะหความสําคัญ 
  4.2  วิเคราะหความสัมพันธ 
  4.3  วิเคราะหหลักการ 
 5.การสังเคราะห (Synthesis)  เปนการสามารถในการผสมผสานสวนยอยตาง ๆ เขา
ดวยกัน  เพ่ือใหเปนสิ่งใหมอีกรูปหน่ึง  มีคุณลักษณะโครงสราง  หรือหนาใหม  แปลกแตกตางไป
จากเดิม  แบงยอยไดออกเปน 3  อยาง 
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  5.1  สังเคราะหขอความ 
  5.2  สังเคราะหแผนงาน 
  5.3  สังเคราะหความสัมพันธ 
 6.การประเมินคา (Evolution)  เปนความสามารถในการพิจารณาตัดสินขอสรุปเกี่ยวกับ
คุณคาของความคิดทุกชนิด  เพ่ือเปรียบเทียบเกณฑ  หรือมาตรฐานที่กําหนดให  แบงยอยออกเปน  
2  อยาง 
  6.1  การประเมินคาโดยอาศัยขอเท็จจริงภายใน 
  6.2  การประเมินคาโดยอาศัยเกณฑภายนอก 
 กรีน  (Green . 1952 :37)  กลาววา  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนการทดสอบ เพ่ือ
วัดทักษะและความรูตาง ๆ  ที่ไดเรียนรูไปแลว  ทั้งนี้ไมวาการเรียนรูน้ันเปนการเรียนวิชาใดหรือใช
วิธีการเรียนแบบใดการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมักใชกันอยางกวางขวางในเกือบทุกวิชา  และใน
ระดับชั้นตาง ๆ สําหรับขอสอบที่ใชในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยทั่วไปครูผูสอนหรือผูทํา
การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะคัดเลือกจากขอสอบที่มีประสิทธิภาพ 
 มาแชลล  และเฮลล  (Marshall  and  Hales. 1971 : 8-10)  กลาวถึง  การวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามจุดมุงหมายของการเรียนการสอนดานพุทธศึกษา (Cognitive)  ซ่ึงเปนจุดมุงหมาย
การเรียนการสอนที่เกี่ยวกับการระลึกได (Recall)  การจําไดหรือรูจัก  (Recognition)  และการ
พัฒนาการของความสามารถทางสติปญญา (Intellectual  Abilities)  ตลอดจนทักษะตาง ๆ ทางดาน
สติปญญา 
 ลวน  สายยศ  และอังคณา  สายยศ (2541 : 18)  กลาววา  การวัดผลสัมฤทธิ์ 
(achievement)  เปนการมองการวัดความสามารถทางการเรียนหลังจากไดเรียนเนื้อหา  (content)  
ของวิชาใดวิชาหนึ่งแลว  ผูเรียนมีความสามารถเรียนรูมากนอยเพียงใด  น้ันคือ  การวัดผลสัมฤทธิ์
ยึดเนื้อหาเปนหลัก  การสอบวัดความรูหลังจากเรียนเน้ือหาที่กําหนดในภาคเรียน  หรือในชั้นเรียน 
หรือในชั้นหนึ่ง ๆ น้ันเปนการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ  (2519 : 111-112)  กลาววา  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
เปนการทดสอบ  เพ่ือวัดทักษะ  และความรูตาง ๆ ที่ไดเรียนรูไปแลว ทั้งน้ีไมวาการเรียนรูน้ันจะเปน
การเรียนในวิชาใดหรือใชวิธีเรียนแบบใด  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใชกันอยางกวางขวางใน
เกือบทุกวิชาและในระดับชั้นตางๆ  สําหรับขอสอบที่ใชในการวัดผลการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยทั่วไปครูผูสอนหรือผูทําการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะคัดเลือกจากขอสอบที่มีประสิทธิภาพ
มาทําการวัด 
 ชวาล  แพรัตกุล (2518 : 111-112)  กลาววา  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เปนการ
วัดความรูทักษะและสมรรถภาพสมองดานตาง ๆ  ที่ไดจากประสบการณทั้งปวงทั้งจากโรงเรียนและ
ทางบาน  ยกเวนการวัดทางรางกาย  ความถนัดแตละบุคคลกับสังคมการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนโดยใชแบบทดสอบนั้นมุงที่จะวัดความสําเร็จในวิชาการเปนสวนใหญและมักจะเปนคําถามที่
นักเรียนตอบดวยปากกา  กับ  ชนิดใหนักเรียนปฏิบัติจริง  เรียกขอสอบภาคปฏิบัติ  และขอสอบที่
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ใชการวัดผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการมุงที่จะวัดวานักเรียนมีความสามารถนําความรูไปใชในดานตาง ๆ 
ไดมากนอยและคลองแคลวเพียงใดมากกวาที่จะวัดวาสามารถเก็บความรู(จํา)ไวในตัวไดเทาใด 
 ภัทรา  นิคมานนท  (2525 : 1-2)  กลาวถึงการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวาเปนการใช
เครื่องมืออยางใดอยางหนึ่งที่จะคนหรือการตรวจสอบเพื่อใหไดปริมาณ  จํานวน  หรือคุณภาพที่มี
ความหมายแทนพฤติกรรมหรือผลงานของนักเรียนแตละคน 
 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตองมีจุดประสงคทางพฤติกรรม  ซ่ึงเปนสิ่งที่ตองการให
เกิดขึ้นกับผูเรียนหลังจากการเรียนแลว  ดังน้ันจุดประสงคทางพฤติกรรมตองครอบคลุมทุกเรื่อง  ให
ครบองคประกอบ (ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ. 2539 : 59-60)  ดังน้ี 
  1.พฤติกรรมที่คาดหวัง  (Expected behavior)  เปนพฤติกรรมที่ตองการปลูกฝงให
นักเรียนเกิดขึ้นหลังจากการจัดการเรียนการสอน  ถือวาเปนผลของการเรียนรูของนักเรียน 
  2.เง่ือนไขหรือสถานการณ (Condition  or Situation)  หมายถึง  เน้ือหาของสิ่งที่
ตองการใหผูเรียนฝกปฏิบัติหรือสภาพของสิ่งที่ตองการเรียนรูเพ่ือใหเกิดพฤติกรรมที่คาดหวัง 
  3.เกณฑหรือมาตรฐาน  (Criterion  or Performance  Standard)  เม่ือพฤติกรรม
คาดหวังกําหนดไวชัดเจนแลว  ตองกําหนดเกณฑขั้นต่ําเอาไว  การวัดการกระทําจึงสามารถบอกไว
วาผานหรือไม  สําเร็จหรือไมสําเร็จ  การกําหนดเกณฑขั้นต่ําจะตองใชหลักการและเหตุผลของ
ผูเชี่ยวชาญ  หรือวิธีการทางคณิตศาสตร  แลวแตความเหมาะสม 
 จากคํานิยามที่กลาวมาพอจะสรุปไดวา  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนการตรวจสอบ
ระดับความสามารถหรือระดับความสัมฤทธิ์ ของบุคคลวาเรียนแลวมีความรูเทาใดมี  ความสามารถ
ระดับใดจากความรู  หรือการฝกอบรมภายในชวงที่ผานมา 
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 สมนึก  ภัททิยธนี (2537 : 55)  ไดใหความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  หมายถึง  แบบทดสอบที่วัดสมรรถภาพสมองในดานคางๆ  ที่นักเรียนไดรับการเรียนรูผาน
มาแลว  ซ่ึงสอดคลองกับคํานิยามที่กลาวไวในหนังสือ  World  Dictionary  วา  แบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์  คือ  แบบทดสอบที่สรางขึ้นเพ่ือใชในการวัดผลการเรียนหรือการสอน  และคํานิยามจาก
หนังสือ Webster’s  New  International  Dictionary  of  the  English  Language  Encyclopedia  
วา  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  คือ  แบบทดสอบมาตรฐานที่ใชวัดทักษะความรูที่เรียนมา  จําแนก
เปน  2  ประเภท  ไดแก 
  1.แบบทดสอบของครู  หมายถึง  ขอสอบ  ขอปญหาหรือโจทยคําถามตาง ๆ ที่ครู
สรางขึ้น  (Teacher – made  Tests)  และสามารถพลิกแพลงใหเหมาะสมกับสภาพการณตาง ๆ 
ตามความตองการ  ไมไดผานการทดลองใชมากอนจึงไมสามารถยืนยันคาสถิติตางๆ ได  อาจใช
เปนเครื่องกระตุนใหนักเรียนสนใจในการเรียน  ใชเปนเครื่องมือวัดพื้นความรูเดิม  วัดผลสัมฤทธิ์  
เปนตน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประเภทที่ครูสรางขึ้นมีลักษณะ  ดังน้ี 
   1.1 ขอสอบแบบเรียงหรืออัตนัย  (Subjective  or  Essay  Test)  เปนขอสอบที่มี
เฉพาะคําถามแลวใหนักเรียนเขียนอยางเสรีเขียนบรรยายตามความรูและขอคิดเห็นของแตละคน 
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   1.2 ขอสอบกาถูกกาผิด  (True – False  Test)  เปนขอสอบแบบเลือกตอบที่มี  2  
ตัวเลือก  แตตัวเลือกดังกลาวเปนแบบคงที่และมีความหมายตรงขามกัน  เชน  ถูก-ผิด  ใช-ไมใช  
เปนตน 
   1.3 ขอสอบแบบเติมคํา  (Completion  Test)  เปนขอสอบประกอบไปดวย
ประโยคที่ยังไมสมบูรณ  แลวใหผูตอบเติมคํา  หรือประโยค  ขอความ  ลงในชองวางที่เวนไว  
เพ่ือใหมีใจความที่สมบูรณและถูกตอง 
   1.4 ขอสอบแบบตอบสั้น  (Short Answer  Test)  เปนขอสอบที่คลายกับขอสอบ
แบบเติมคําแตแตกตางกันที่ขอสอบแบบตอบสั้น เขียนเปนประโยคคําถามที่สมบูรณแลวใหผูตอบ
เขียนตอบ  คําตอบจะสั้นและกะทัดรัดไดใจความสมบูรณ 
   1.5 ขอสอบแบบจับคู  (Matching  Test)  เปนขอสอบที่เลือกตอบชนิดหนึ่งโดยมี
คําตอบหรือขอความแยกออกเปน  2  ชุด  แลวใหผูตอบเลือกจับคูกับคําหรือขอความในอีกชุดหนึ่ง 
   1.6 ขอสอบแบบเลือกตอบ (Multiple  choice  Test)  เปนขอสอบแบบเลือกตอบ
โดยทั่วไปจะประกอบดวย  2  ตอน  คือ  ตอนนําหรือคําถาม (Stem)  กับตัวเลือก (Choice)  ใน
ตอนเลือกนี้ประกอบดวยตัวเลือกที่เปนคําตอบถูก  และตัวเลือกที่เปนคําตอบลวง 
  2.แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardize  Test)  หมายถึง  แบบทดสอบที่สรางขึ้นดวย
กระบวนการหรือวิธีการที่ซับซอนมากกวาที่ครูสรางขึ้น  มีการนําไปทดสอบและนําผลมาวิเคราะห
ดวยวิธีการทางสถิติหลายครั้ง  เพ่ือปรับปรุงคุณภาพใหดีขึ้น  มีความเปนมาตรฐานซึ่งสามารถใช
เปนหลักในการวัด  และเปรียบเทียบผลเพื่อประเมินคาของการเรียนการสอน  เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
 ในการจําแนกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนี้  ไมวาเปนแบบที่ครูสรางขึ้นเอง
หรือแบบมาตรฐาน  สามารถจําแนกเปาประสงคของการใชได  2  ชนิด  คือ 
  1.แบบทดสอบเพื่อสํารวจผลสัมฤทธิ์  (Survey  Achievement  Test)    เปน
แบบทดสอบที่ใชทดสอบวาผูรับการทดสอบเรียนรูในสิ่งที่ไดรับการอบรมสั่งสอนมากนอยเพียงใด 
เชน  แบบทดสอบทางคณิตศาสตรที่วัดความสามารในทักษะตาง ๆ (บวก  ลบ  คูณ  หาร)  และการ
แกปญหาทางคณิตศาสตรเขาดวยกัน  แบบทดสอบเพื่อสํารวจผลสัมฤทธิ์จะเปนแบบทดสอบที่มุงจะ
ใหทราบถึงความสําเร็จเปนสวนมาก 
  2.แบบทดสอบเพื่อการวินิจฉัยผลสัมฤทธิ์  (Diagnostic  Achievement  Test)  มุง
ทดสอบเพื่อใหทราบวาทําไมผูรับการทดสอบจึงไมบรรลุผลสําเร็จเทาที่ควร  แบบทดสอบชนิดนี้แต
ละฉบับสรางขึ้นสําหรับวัดความสามารถเฉพาะดาน  ซ่ึงสามารถทําใหทราบไดวาผูรับการทดสอบไม
ประสบผลสําเร็จดานใดและทําไมจึงเปนเชนนั้น 
 ลักษณะของการประเมินผลการเรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ  (2544 : 47 – 49)  ไดอธิบายเกี่ยวกับลักษณะการประเมินผล
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ดังน้ี 
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  1.การประเมินการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเปนการประเมินตามสภาพจริงที่มุง
รวบรวมสารสนเทศของพัฒนาการและการเรียน 
  2.การประเมินการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเปนการประเมินตามสภาพจริงที่ม่ัง
เนนพัฒนาการที่เกิดขึ้นอยางเดนชัด 
  3.การประเมินการเรียนรูที่ เนนผูเรียนเปนสําคัญเปนการประเมินสภาพจริงให
ความสําคัญกับจุดเดนของผูเรียน 
  4.การประเมินการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเปนการประเมินสภาพจริงที่เปนผลมา
จากการจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  5.การประเมินการเรียนรูที่ เนนผู เรียนเปนสําคัญเปนการประเมินสภาพจริงที่
สถานการณสอดคลองกับชีวิตจริง 
  6.การประเมินการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเปนการประเมินสภาพจริงที่อาศัยการ
ปฏิบัติ 
  7.การประเมินการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเปนการประเมินสภาพจริงที่สอดคลอง
กลมกลืนกับการเรียนการสอน 
  8.การประเมินการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเปนการประเมินสภาพจริงที่เนนการ
เรียนรูอยางมีจุดมุงหมาย 
  9.การประเมินการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเปนการประเมินสภาพจริงที่ตอง
ดําเนินการควบคูไปกับทุกสภาพแวดลอม 
  10.การประเมินการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเปนการประเมินสภาพจริงที่สามารถ
ใหภาพเรื่องราวการเรียนรูและความสามารถของผูเรียนทั่ว ๆ  ไปและกวางขวาง 
  11.การประเมินการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเปนการประเมินสภาพจริงตองอาศัย
ความรวมมือกันระหวางผูปกครอง  ผูสอน  และผูเรียน  รวมทั้งบุคคลในวิชาอ่ืน ๆ  ตามความ
จําเปน 
 จากที่กลาวมาขางตนพอจะสรุปไดวา  การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญน้ัน  
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  ซ่ึงกําหนดแนวทางการจัด  การศึกษา
ไวในมาตรา  22  วา  “การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความรูความสามารถเรียนรู
และพัฒนาตนเองได  และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมให
ผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ”  ซ่ึงวิธีการเรียนการสอนดังกลาว  จะทําใหผูเรียน
เรียนดวยความสุข  และเต็มใจ  และสามารถสรางผูเรียนใหมีลักษณะเหมาะสมกับโลกยุคปจจุบัน  
ซ่ึงผูเรียนจะตองมีความรับผิดชอบตอตนเอง  รูจักวางแผนการเรียน  มีทักษะในการแสวงหาความรู  
เปนผูใฝเรียนใฝรู  รักการแสวงหาความรูดวยตนเองอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต  ดังน้ัน  ผูวิจัย  จึง
สนใจที่จะศึกษาวาจะสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนมากนอย
เพียงใด 
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3.  เอกสารที่เก่ียวของกับการรับรูพฤติกรรมการสอนของครู 
 3.1  ความหมายของพฤติกรรมการสอน  
 ไดมีนักการศึกษาหลายทานใหความหมายของคําวา  พฤติกรรมการสอน  ไวดังน้ี 
 พจน  สะเพียรชัย  (2515 : 20)  ไดอธิบายความหมายของพฤติกรรมการสอนไววา  
พฤติกรรมการสอน  หมายถึง  การกระทําและการแสดงออกทุกชนิดที่ครูใชหรือปฏิบัติตนในการ
สอนแตละครั้ง 
 ธีรยุทธ  เสนียวงศ  ณ  อยุธยา  (2526 : 125)  กลาวถึง  ความหมายของพฤติกรรมการ
สอนไว  สรุปไดวา  พฤติกรรมการสอน  หมายถึง  การกระทําหรือกิจกรรมที่ครูแสดงออกเพื่อมุง
พัฒนานักเรียนในดานความรู  เจตคติ  และทักษะ  ตามจุดมุงหมายที่กําหนดในวิชาตาง ๆ 
 สมจิต  สวธนไพบูลย  (2529 : 1) ใหความหมายของพฤติกรรมการสอนวา  เปนการ
กระทําที่ผูสอนกําหนดใหมีขึ้นภายใตสถานการณการเรียนการสอน  ซ่ึงจะมีทั้งการกระทําหรือการ
แสดงออกของครูและนักเรียนที่เกิดขึ้นตอเน่ืองกันในชั้นเรียน  มีทั้งพฤติกรรมทางวาจาและไมใช
พฤติกรรมทางวาจา  เชน  การพูด  การอธิบาย  การใชคําถาม  การออกคําสั่ง  การเสริมแรง  การ
ใชสื่อการสอน  นักเรียนชวยครูแสดงการสาธิต  การตอบคําถามของนักเรียน  การทําแบบฝกหัด  
รวมถึงการปฏิสัมพันธดวย 
 จากความหมายของพฤติกรรมการสอนที่นํามากลาวขางตนสรุปไดวา  พฤติกรรมการสอน  
หมายถึง  การกระทําหรือการแสดงออกของครูในขณะทําการสอนอันเกี่ยวของกับการจัดกิจกรรม  
การใชสื่อการเรียนการสอน  การสรางสถานการณที่กอใหเกิดการปฏิบัติและการประเมินผล  เพ่ือให
ผูเรียนเกิดการพัฒนาในดานความรู  เจตคติ  และทักษะ  ตามจุดมุงหมายที่กําหนดไวในวิชาตาง ๆ 
 3.2  ความสําคัญของพฤติกรรมการสอน 
 การเรียนการสอนในชั้นเรียนมีบุคคลที่เกี่ยวของกันอยู  2  ฝาย  คือ  ครูและนักเรียน  
ฉะนั้นพฤติกรรมของบุคคลทั้ง  2  ฝาย  คือ  พฤติกรรมการสอนของครูและพฤติกรรมกาเรียนของ
นักเรียนจึงมีความเกี่ยวของกันโดยเฉพาะพฤติกรรมการสอนของครู  นอกจากจะเกี่ยวของหรือมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนแลวยังมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน  ดังที่  ธีรยุทธ  เสนียวงศ  ณ  อยุธยา  (2526 : 125-126)  ไดกลาวถึง  ความสําคัญของ
พฤติกรรมการสอนไว  สรุปไดวา  ถาครูมีพฤติกรรมการสอนที่ดียอมจะผลักดันใหพฤติกรรมการ
เรียนของนักเรียนดําเนินไปในทางที่ดีดวยในทางตรงกันขาม  ถาครูมีพฤติกรรมที่ไมดี  เชน  มี
พฤติกรรมการสอนใดซ้ําอยูบอย ๆ ใชวิธีการสอนแบบบรรยายอยางเดียว  เปนตน  ยอมจะทําให
นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนที่ไมดี  คือ  เกิดความเบื่อหนาย  ไมสนใจ  หรือตั้งใจเรียน  เม่ือ
นักเรียนไมตั้งใจเรียนยอมไมเกิดการเรียนรู  เม่ือนักเรียนไมเกิดการเรียนรู  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนยอมจะไมดีตามไปดวย  ดังนั้นถาครูเอาใจใสและควบคุมพฤติกรรมการสอนของตนให
เปนไปในแนวทางที่จะสงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูหรือมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปใน
ทิศทางที่กําหนดไว  ยอมทําใหการเรียนการสอนบรรลุเปาหมายของการศึกษา 
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 ครูเปนผูที่มีความสําคัญอยางยิ่งในกระบวนการเรียนการสอน  เพราะครูคือผูที่ถายทอด
ความรู  ประสบการณทั้งมวลสูนักเรียน  อิทธิพลการสอนของครูมีผลตอพฤติกรรมของนักเรียน  
และจะมีสวนที่ชวยเหลือสงเสริมใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพ่ิมขึ้นไดอีกดวย  จาก
ผลการวิจัยเรื่อง  ประสิทธิภาพของการมัธยมศึกษาของคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2530 : 180)  ได
พบวา  ไมวาสภาพแวดลอมจะเปนอยางไรตัวปอนจะพรอมมากนอยเพียงไร  พฤติกรรมการสอน
ของครูก็ยังเปนตัวที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนซึ่งตรงกับ  พยุงศักดิ์  สนเทศ 
(2531 : 9)  ไดแสดงความคิดเห็นวา  พฤติกรรมการสอนที่เหมาะสมเปนไปตามหลักเกณฑที่ดี  และ
สอดคลองกับความตองการ   ความสนใจของผูเรียนจะทําใหนักเรียนเกิดความพอใจรักใครและ
ศรัทธาในตัวครู  อันจะเปนผลใหการเรียนการสอนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนก็จะดีไปดวย 
 นอกจากนี้พฤติกรรมการสอนของครูจะมีความสําคัญตอพฤติกรรมของการเรียนของ
นักเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดังที่กลาวมาแลว  พฤติกรรมการสอนยังเปนสิ่ง
ชี้นําคุณภาพการศึกษาอีกดวย  ภิญโญ  สาธร  (2522 : 3-6)  กลาววา  ครูเปนบุคคลที่สําคัญที่สุด
ในการจัดการเรียนการสอนใหไดผลดี และครูเปนผูที่ทําใหแผนการศึกษาแหงชาติดําเนินไปตาม
วัตถุประสงคอยางไดผล  ซ่ึงสอดคลองกับแฟลนเดอรส  (Flanders. 1970 : 3)  กลาววาพฤติกรรม
การสอนในหองเรียนเปนสิ่งสําคัญยิ่ง  ถาครูเอาใจใสและควบคุมพฤติกรรมการสอนของตนใหเปนไป
ในทิศทางที่กําหนดไวแลวยอมจะทําใหการเรียนการสอนบรรลุเปาหมายของการศึกษาที่กําหนดไวได 
 จากความสําคัญของพฤติกรรมการสอนของครูดังกลาวอาจสรุปไดวา  พฤติกรรมการสอน
ของครูเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยสงเสริมใหนักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนที่ดี  ซ่ึงจะสงผลใหนักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงดวย  เน่ืองจากครูเปนผูที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในการจัดการเรียนการ
สอนใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว  คุณภาพของครูตลอดจนพฤติกรรมการสอนของครูจึงมี
สวนสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติดวย 
 3.3  หลักการและลักษณะการสอนที่ดี 
 หลักการและลักษณะการสอนที่ครูยึดถือและปฏิบัติยอมมีผลตอการแสดงพฤติกรรมการ
สอนของครูในชั้นเรียน  ดังน้ันถาครูยึดหลักการสอนหรือมีลักษณะการสอนที่ดียอมทําใหพฤติกรรม
การสอนของครูน้ันกอใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและมีความสามารถตามที่หลักสูตรตองการ  ฉะนั้น
การศึกษาเกี่ยวกับหลักการสอนและลักษณะการสอนที่ดีจึงเปนแนวทางใหทราบวาพฤติกรรมการ
สอนที่ดีน้ันควรเปนเชนไร  และนักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงหลักการและลักษณะการสอนที่ดี
ไว  ดังน้ี 
 บํารุง  กลัดเจริญ  และฉวีวรรณ  กินาวงศ  (2527 : 151-153)  กลาวถึง  หลักการสอนที่
ครูควรคํานึง  สรุปไดวา 
  1.สอนจากสิ่งที่รูไปหาสิ่งที่ไมรู  จากสิ่งที่งายไปหาสิ่งที่ยาก  จากสิ่งที่มีตัวตนไปหาสิ่ง
ที่ไมมีตัวตน  จากสิ่งที่งายไปหาสิ่งที่ซับซอน  และจากสิ่งที่เห็นไปหาเหตุผล 
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  2.สอนใหนักเรียนไดเรียนรูดวยการกระทํา  โดยครูบอกใหนอยที่สุด 
  3.สอนใหนักเรียนรูโดยผานประสาทสัมผัสทั้งหา 
  4.สอนใหสนุกนาสนใจ  และสอดคลองกับธรรมชาติของนักเรียนและไดกลาวถึง
ลักษณะการสอนที่ดีซ่ึงสรุปเปนขอ ๆ  ไดวา 
   4.1ครูตองเร่ิมตนดวยการตั้งจุดมุงหมายของบทเรียน  กําหนดวิธีสอนเตรียม
เน้ือหาเตรียมอุปกรณ  และเตรียมการประเมินผลใหสอดคลองกับตารางวิเคราะหหลักสูตรโครงการ
สอนและจุดมุงหมายในแผนการสอน 
   4.2ในการสอนแตละครั้งครูตองมุงใหนักเรียนไดทั้งความรู  ความสามารถทักษะ
และทัศนคติที่ดี  ตองสงเสริมใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรคและคิดคนหาเหตุผลความเปนไปของ
สิ่งที่เรียน 
   4.3ครูควรสรางบรรยากาศการเรียนรูใหเหมาะสมทั้งในแงสิ่งแวดลอมและอารมณ
ของนักเรียน  รวมทั้งใชการกระตุนทั้งภายในและภายนอกเพื่อใหนักเรียนสนใจเรียน 
   4.4ครูควรเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการวางแผน  การดําเนินกิจกรรม
รวมทั้งการวัดและประเมินผลการเรียน  สําหรับการวัดและประเมินผลนั้นครูควรจัดใหมีการ
ประเมินผลตลอดเวลา  และใชวิธีการหลาย ๆ  วิธี  เพ่ือใหแนใจวาการสอนนั้นตรงจุดมุงหมายที่
ตองการมากที่สุด 
 สุพิน  บุญชูวงศ  (2531 : 10)  กลาวถึง  ลักษณะการสอนที่ดีไว  สรุปไดวา 
  1.เปนการสอนที่ตอบสนองความตองการของนักเรียน  สงเสริมใหนักเรียนเรียนรูโดย
การกระทําเปนรายบุคคลและทํางานเปนกลุม 
  2.สอนใหสัมพันธภายในวิชาและสัมพันธกับวิชาอ่ืน  มีการใชสื่อการสอนประกอบจัด
กิจกรรมใหนักเรียนทําหลายอยาง  และมีการประเมินผลตลอดเวลาดวยวิธีการตาง ๆ 
  3.มีการเราความสนใจกอนสอน  และใชการจูงใจในระหวางเรียนดวยเครื่องลอตาง ๆ  
เชน  การใหรางวัล  การลงโทษ  การชมเชย  การใหคะแนนการแขงขัน  เปนตน 
  4.สงเสริมใหนักเรียนไดใชความคิด  แสดงความคิดสรางสรรค  และดําเนินชีวิตตาม
แบบประชาธิปไตย  โดยการซักถามนักเรียนเกี่ยวของกับปญหาตาง ๆ  สงเสริมใหนักเรียนคิดคําสิ่ง
ใหม ๆ  เปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น  รับฟงและเคารพความคิดเห็นของคนอื่น  
ตลอดจนใหมีสวนในการวางแผนรวมกับครู 
 จากความหมายของพฤติกรรมการสอนที่กลาวไวแตตน  และจากแนวคิดของนักการศึกษา
เกี่ยวกับหลักการและลักษณะการสอนที่ดี  พฤติกรรมการสอนของครูที่ดี  ควรมีลักษณะดังน้ี  คือ  มี
วิธีการและกิจกรรมการเรียนการสอน  มีการใชสื่อการเรียนการสอน  มีการวัดและประเมินผลการ
เรียนที่ดี  และมีปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน  บรรยากาศในการเรียนและการควบคุมชั้นเรียน 
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 3.4  การวัดคุณลักษณะของครูผูสอน 
 เน่ืองจากคุณลักษณะเปนสวนหนึ่งของบุคลิกภาพ  ดังน้ันการวัดคุณลักษณะจึงสามารถวัด
ไดเชนเดียวกับการวัดบุคลิกภาพและจากการศึกษาการวัดคุณลักษณะและคุณลักษณะของบุคคล  
พบวา  มีนักการศึกษาไดกลาวไวดังน้ี 
 สถิต  วงศสวรรค (2544 : 125-180) ระบุวา การวัดคุณลักษณะ (สามารถใชวัด
คุณลักษณะทางบุคลิกภาพของบุคคลไดเชนกัน)  สามารถทําไดหลายวิธี  โดยสามารถแบงออกเปน
วิธีหลัก ๆ  ที่สําคัญ  ดังน้ี 
  1.  ใชวิธีการเชิงวิทยาศาสตร 
  2.  ใชมาตราสวนประมาณคา 
  3.  ใชการสังเกตพฤติกรรม 
  4.  ใชการสัมภาษณ 
  5.  ใชเทคนิคสังคมมิติ 
  6.  ใชการศึกษารายกรณี 
  7.  ใชการใหรายงานดวยตนเอง 
  8.  ใชการทดสอบโดยการสรางสถานการณ 
  9.  ใชแบบสอบถาม 
  10.  ใชแบบทดสอบคุณลักษณะ 
 วารินทร  รัศมีพรหม. (2542 : 45)  กลาวสรุปไววา  การออกแบบการเรียนการสอน  
(Instructional  design)  หมายถึง  การกําหนดแบบแผนของการจัดการเรียนการสอนไวลวงหนา
โดยการจัดทําขึ้นอยางมีจุดมุงหมายของการจัดการเรียนการสอนอยางชัดเจน  ประกอบไปดวย
องคประกอบตาง ๆ  ของการจัดการเรียนการสอน  ไดแก  วัตถุประสงค  เน้ือหา  กิจกรรมการเรียน
การสอน  สื่อการเรียนการสอน  การประเมินผลการเรียนและกิจกรรมสนับสนุนอ่ืน ๆ  ที่มี
ความสัมพันธกันตอเน่ืองอยางเปนระบบ  เพ่ือใหบรรลุตามจุดมุงหมายของการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนนั้น ๆ  และเม่ือนํารูปแบบการเรียนการสอนไปปฏิบัติจะสามารถทําไดดวยความสะดวก  
รวดเร็ว  ประหยัดเวลาคาใชจาย  และเกิดผลตามที่ตองการทุกประการ  ดังนั้นการออกแบบการ
เรียนการสอนจึงเปนสิ่งที่ชวยใหผูสอนดําเนินการจัดการเรียนการสอนไดอยางสะดวก  ราบร่ืนลด
ปญหาที่จะเกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอน  และที่สําคัญคือชวยใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรู  
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและพัฒนาใหมีคณุลักษณะตามพึงประสงค   
 จากที่กลาวมาสรุปไดวา  คุณลักษณะของครูผูสอนมีอิทธิพลตอนักเรียนเปนอยางมาก  
นักเรียนจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงหรือต่ํายอมขึ้นอยูกับครูผูสอนดวยประการหนึ่ง  ถาครูผูสอน
มีคุณลักษณะที่ดียอมสงเสริมใหนักเรียนมีผลการเรียนสูงดวย  เน่ืองจากการที่ครูผูสอนมีคุณลักษณะ
ที่ดีจะเปนที่นาเจริญใจสบายใจแกนักเรียนเม่ือไดพบเห็น  อีกทั้งเปนการสรางบรรยากาศที่ดีของการ
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เรียนรู  ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยความสบายใจ  มีความสนใจในบทเรียนที่ครูกําลังสอนและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นดวย 
  
4.  เอกสารที่เก่ียวของกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  
 4.1  ความหมายของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
 สําหรับความหมายของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์น้ัน  มีนักจิตวิทยาและนักการศึกษาหลายทาน
ไดใหความหมายไวดังน้ี 
 กูด  (Good. 1973 : 375)  ใหความหมายของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ไววาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
เปนความปรารถนาและความพยายามอยางสูงของนักเรียนที่จะศึกษาใหบรรลุสัมฤทธิผลตามเกณฑ
ที่ตั้งไว  และเพื่อบรรลุวัตถุประสงคทั่วไปของการศึกษา 
 ลินดเกรน (Lindgren. 1967 :31-34)  ใหความหมายของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์วาเปนความ
ตองการความสําเร็จ  (Need  for  Achievement)  ซ่ึงความตองการดังกลาว  เปรียบไดกับความ
ตองการชั้นสูงของมาสโลว (Maslow)  ที่เรียกวา  Self  Actualization  เปนความตองการที่จะเขาใจ
ตนเอง  ทั้งในดานความสามารถ  ความถนัด  รวมทั้งศักยภาพอื่น ๆ  และมีความปรารถนาที่จะใช
ความสามารถและศักยภาพอยางเต็มที่ 
 แมคเคลแลนด (McClelland. 1953 : 110-111)  ไดนิยามคําวา  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ไววา  
หมายถึง  ความปรารถนาที่จะทําสิ่งหน่ึงสิ่งใดใหสําเร็จลุลวงไปดวยดีและแขงขันกับมาตรฐานอันดี
เยี่ยม  หรือทําใหดีกวาคนอ่ืนที่เกี่ยวของ  พยายามเอาชนะอุปสรรคตาง ๆ มีความรูสึกสบายใจเมื่อ
ประสบความสําเร็จ  และมีความวิตกกังวลเม่ือทําไมสําเร็จหรือประสบความลมเหลว 
 เมอรเรย  (Murray. 1964 : 19)  ไดอธิบายความหมายของความตองการผลสัมฤทธิ์ไววา  
เปนความตองการที่ไดรับผลสําเร็จจากการกระทําในสิ่งยาก  ตองการที่จะควบคุมจัดกระทําหรือจัด
ระเบียบ  วัตถุ  บุคคล  หรือความคิด โดยกระทําสิ่งเหลานี้อยางรวดเร็ว  และมีความเปนอิสระให
มากที่สุดเทาที่จะทําได  ตองการเอาชนะอุปสรรคและบรรลุถึงมาตรฐานอันดีเลิศ  ตองการเปนคน
เกง มีความสามารถในการแขงขันและเอาชนะคนอื่น ๆ  ตองการเพิ่มการยอมรับตนเอง  โดยการ
บรรลุความสําเร็จในกิจกรรมที่เปนอัจฉริยะ 
 เซคคอรด  และแบ็คแมน  (Secord  and  Backman. 1964 : 568)  ไดกลาวถึง  แรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์ไววา  ถามีการทาทายเกี่ยวกับมาตรฐานความประพฤติแตละบุคคลจะตอบสนองตอ
สถานการณตางกัน  บุคคลที่ตั้งมาตรฐานสําหรับตนเองสูงจะพยายามอยางมากเพื่อใหไปถึง
มาตรฐานสวนบุคคลที่ไมไดตั้งมาตรฐานที่ตนตั้งไว  ซ่ึงเปนเคร่ืองแสดงวาบุคคล  2  จําพวกนี้มี
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตางกัน 
 ฮิลการด  (Hilgard. 1967 :153)  ใหความหมายของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์วาเปนแรงจูงใจ
ชนิดหนึ่งที่ทําใหบุคคลมีการกระทําเพื่อบรรลุเปาหมายที่ดีเยี่ยม 
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 ดวงเดือน  พันธุมนาวิน  (2523 : 17)  ใหความหมายของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ไววาเปน
ความตองการของบุคคลที่จะฟนฝาอุปสรรคโดยไมยอทอ  และตองการทํางานใหบรรลุจุดมุงหมายที่
วางไวอยางมีประสิทธิภาพ 
 พระเทพเวที  (2532 : 48-50)  ไดกลาวถึงแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์วามี  2  แบบ  คือ  แบบที่ 1  
เปนการใฝความเปนเลิศที่สนับสนุนระบบการแขงขัน  แบบที่ 2  คือ  การใฝความเปนเลิศแทซ่ึง
ประกอบดวยลักษณะที่สําคัญ  3  ประการ  คือ  ประการที่ 1  ถาทําก็ทําใหดีเลิศใหไดที่สุดเต็มที่
แหงงานนั้น ๆ  ประการที่ 2  มีความเปนเลิศเพราะดีที่สุดเต็มที่แหงความสามารถแหงตัวเราและ
ประการสุดทาย  คือ  สิ่งน้ันมีความเปนเลิศโดยเปนสิ่งที่ดีที่สุดเกื้อกูลที่สุด  เปนประโยชนที่สุดแก
ชีวิตและสังคม 
 สุรางค  โควตระกูล  (2537 : 123)  กลาวถึงแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์วา  หมายถึง  แรงจูงใจที่
เปนแรงขับใหบุคคลพยายามที่จะประกอบพฤติกรรมที่จะประสบสัมฤทธิผลตามมาตรฐานความเปน
เลิศที่ตนเองวางไว 
 พงษพันธ   พงษโสภา (2542 : 140)  กลาววา  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เปนแรงจูงใจที่ทําให
บุคคลมีความตองการที่จะกระทําสิ่งตาง ๆ  ทั้งในหนาที่การงานและเรื่องราวสวนตัว  ใหสําเร็จลุลวง 
 จากความหมายขางตน  จึงสรุปความหมายของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ไดวา  แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์  หมายถึง  ความปรารถนาที่จะทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงใหสําเร็จ  โดยพยายามปฏิบัติใหถึงเกณฑ
มาตรฐานอันดีเยี่ยมหรือทําดีกวาบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ  ความพยายามที่เอาชนะอุปสรรคตาง ๆ รูสึก
สบายใจเมื่อประสบความสําเร็จ และมีความวิตกกังวลเม่ือประสบความไมสําเร็จ 
 4.2  ลักษณะแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
 แมคเคลแลนด (McClelland. 1953  : 104)  ไดกําหนดลักษณะของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ไว
ดังน้ี 
  1.มุงที่จะกระทํากิจกรรมตาง ๆ ใหสําเร็จมากกวาทําเพื่อหลีกเลี่ยงความลมเหลว 
  2.มักจะเลือกทําสิ่งที่เปนไปได  และเหมาะสมกับกําลังความสามารถของเขา 
  3.คิดวาทุกสิ่งจะสําเร็จดวยความตั้งใจจริง  และการทํางานจริงของตน  ไมเชื่อในสิ่ง
มหัศจรรย 
  4.จะทําอะไรเพื่อใหบรรลุมาตรฐานของตนเอง  ไมมีจุดมุงหมายที่รางวัล หรือชื่อเสียง 
 เฮอรแมน  (Hermans.  1970 : 354)  ไดรวบรวมลักษณะของผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ไว  
10 ประการ  คือ   
  1.มีระดับความทะเยอทะยานสูง 
  2.มีความหวังอยางมาก  วาตนจะประสบความสําเร็จ  ถึงแมวาผลจากการกระทํานั้น
จะขึ้นอยูกับโอกาส 
  3.มีความพยายามไปสูสถานที่สูงขึ้นไป 
  4.อดทนทํางานที่ยากไดเปนเวลานาน 
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  5. เม่ืองานที่กําลังทําอยูถูกขัดจังหวะ  หรือถูกรบกวนจะพยายามทําตอไปใหสําเร็จ 
  6. รูสึกวาเวลาเปนสิ่งที่ไมหยุดนิ่งและสิ่งตาง ๆ เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว 
  7. คํานึงถึงเหตุการณในอนาคตมาก 
  8. เลือกเพ่ือนรวมงานที่มีความสามารถเปนอันดับแรก 
  9. ตองการใหเปนที่รูจักแกผูอ่ืน  โดยพยายามทํางานของตนใหดี 
  10. พยายามปฏิบัติสิ่งตาง ๆ ของตนใหดีเสมอ 
 สรุปไดวา  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  หมายถึง  ความมุงม่ันของนักเรียนที่จะกระทําสิ่งใด ๆ ให
สําเร็จลุลวงตามเปาหมาย  โดยที่นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงถึงความพยายามอยางเต็มที่และเม่ือมี
อุปสรรคก็คิดหาวิธีการและแนวทางแกไขใหสําเร็จอยางไมยอทอ  รูสึกสบายใจเมื่อประสบผลสําเร็จ  
และรูสึกไมสบายใจเมื่อประสบความลมเหลว 
 4.3  การสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
 เอนกกุล  กรีแสง  (2521 : 125-128)  ไดเสนอแนะการสรางแรงจูงใจที่ใชในการเรียนการ
สอนไวดังน้ี 
  1.ใหคําชมเชยหรือตําหนิที่เหมาะสม 
  2.มีการทดสอบบอยครั้ง 
  3.สงเสริมใหนักเรียนคนควาหาความรูดวยตนเอง 
  4.ใชวิธีการที่แปลกและใหมเพ่ือเราใจเด็ก 
  5.ใหรางวัลลวงหนาเพื่อยั่วยุใหพยายามมากขึ้น 
  6.ใชตัวอยางจากสิ่งที่เด็กคุนเคยเปนอยางดี 
  7.เชื่อมโยงบทเรียนใหมกับสิ่งที่เคยเรียนรูมากอน 
  8.ใชเกมสและการเลนละครเขาชวยในการสอน 
  9.ลดการเอาเดนของนักเรียน  

  10.ลดสถานการณที่ทําใหนักเรียนไมพอใจ 
 วารินทร  สายโอบเอื้อ  และสุณีย  ธีรกดากร (2533 : 29)  กลาวถึงวิธีสรางแรงจูงใจไว
หลายวิธี  ดังน้ี 
  1.การเราใหนักเรียนเกิดความสนใจ  อาจกระทําไดโดย 
   1.1การเราใหเกิดความอยากรูอยากเห็น 
   1.2ใหหลักความกังวลในระดับที่เหมาะสม  ทําใหเกิดการเสาะแสวงหาความรู 
  2.การแขงขันและรวมมือ 
  3.การชมเชยหรือตําหนิ 
  4.การใหนักเรียนรูความกาวหนาของตนเอง 
  5.การตั้งระดับความมุงหวังใหใกลเคียงกับความเปนจริง 
  6.การใหรางวัลและการลงโทษ 
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 4.4  ทฤษฎีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตามแนวพระพุทธศาสนา 
 ชัยพร  วิชชาวุธ. (2525 : 137)  กลาววา  ในทางพุทธศาสนาแรงผลักดันพฤติกรรมของ
มนุษย  ไดแก  ความอยาก  เรียกวา  ตัณหา  ซ่ึงแบงออกไดเปน  3  ประเภทคือ 
  ประเภทที่ 1  กามตัณหา  หมายถึง  ความอยากในสิ่งที่นาใคร  นาปรารถนา  นา
พอใจ  ในรูป  กลิ่น  เสียง  และการสัมผัส 
  ประเภทที่ 2  ภวตัณหา  หมายถึง  ความอยากที่จะเปน  อันไดแก  อยากเปนเศรษฐี  
อยากเปนดารา  อยากเปนบัณฑิต  ฯลฯ 
  ประเภทที่ 3  วิภวตัณหา  หมายถึง  ความอยากที่จะไมเปน  อยากพนไปจากภาวะที่
ไมพึงปรารถนาอยากจะเปน 
 ตัณหาทั้ง  3  ประเภทนี้  ทําใหเกิดอุปาทาน  คือ  ความยึดม่ัน  ถือม่ัน  และทําใหเกิด
เจตจํานงในการทําพฤติกรรมตาง ๆ  เชน  อยากเปนเศรษฐี  ก็ทําใหยึดม่ันในความคิดเกี่ยวกับ
ความสุขสบายของเศรษฐี  ยึดม่ันที่จะทําใหตนร่ํารวย  จึงมีพฤติกรรมขยันขันแข็งในการทํามาหากิน
หรือโกงกินเพ่ือใหไดเปนเศรษฐี  เปนตน 
 อมร  รักษาสัตย.  (2522 : 62-63)  ยังไดกลาวถึงเนื้อหาความตองการของมนุษย  โดย
แบงได  2  ประเภท  คือ 
  ประเภทที่ 1 ความตองการเบื้องตน  คือ  ปจจัย  4  อันเปนสิ่งจําเปนแกการดํารงชีวิต  
ไดแก  อาหาร  เครื่องด่ืม  เครื่องนุงหม  ยารักษาโรค  และที่อยูอาศัย 
  ประเภทที่ 2 ความตองการทั่วไป  ไดแก  โลกธรรมทั้ง 4  คือ  ลาภ  ยศ  สรรเสริญ  
บารมี  และเฉพาะความสุขของคฤหัสถจําแนกไดอีก  4  ประการคือ  สุขเกิดจากการมีทรัพย  สุข
เกิดจากการใชทรัพย   สุขเกิดจากการบริโภค  และสุขเกิดจากการทํางานที่ปราศจากโทษ 
ความสําเร็จในการทํางานจัดอยูในประเภทความตองการทั่วไป  ซ่ึงไดกลาวไวในอิทธิบาท  4  คือ  
ฉันทะ (ความพอใจในงาน)  วิริยะ  (มีความเพียรในงาน)  จิตตะ  (เอาใจใสจดจอในงาน)  วิมังสา  
(หาทางปฏิบัติงานนั้นใหดีที่สุด)  จะเห็นวาคนเราเมื่อมีฉันทะมีความพอใจในงานยอมเกิดแรงจูงใจ
ขึ้นในตัวเอง  อันจะเปนแรงจูงใจถาวร  เพราะงานตองอยูกับเราชั่วชีวิต  เม่ือเผชิญอุปสรรคหากเรา
มีอิทธิบาท  4  น้ี  เราก็จะประสบความสําเร็จซ่ึงเปนสิ่งที่มนุษยปรารถนา 
 พระราชวรมุนี  (2532 : 35-52)  กลาววา  แรงจูงใจที่มีบทบาทสําคัญในชีวิตมนุษย  คือ  
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  หรือความปรารถนาความเปนเลิศ  (need  for  achievement  or  desire  for  
excellence)  การใฝความเปนเลิศหรือแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  มี  2  แบบ  คือ 
  แบบที่ 1  การใฝความเปนเลิศที่สนับสนุนการแขงขัน  เปนการนึกถึงความเปนเลิศใน
แงที่จะวัดกับคนอื่น  แขงกับคนอ่ืน  โดยจะตองเหนือกวาเขา   ชนะเขา  ดีกวาเขา  อันนี้เรียกวา  
ความเปนเลิศเทียม  ซ่ึงไมสอดคลองกับกระบวนการศึกษา 
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  แบบที่ 2  การใฝความเปนเลิศแท  ไมใชความเปนเลิศเทียม  คือ  ความเปนเลิศที่ไม
จําเปนตองไปแขงขัน  ไปวัดกับคนอ่ืน  วาดีกวาเขา  เหนือกวาเขา  เหนือกวาเขา  ลักษณะของ
ความเปนเลิศที่แทจริงมีดังน้ี 
   ลักษณะที่ 1  คือ  ถาทําก็ทําใหดีเลิศ  ใหดีที่สุด  เต็มที่แหงงานนั้น ๆ  หรือเร่ือง
น้ัน ๆ ที่จะทําได  วางานนั้น ๆ จะดีเลิศอยางไร 
   ลักษณะที่ 2  คือ  ความเปนเลิศเพราะดีที่สุด  เต็มที่แหงความสามารถของตัวเรา  
หมายความวา  เราจะทําอะไรทําใหดีที่สุดของเราเทาที่ตัวเราจะทําได 
   ลักษณะที่ 3  คือ  สิ่งน้ันมีความเปนเลิศโดยเปนสิ่งที่ดีที่สุด  เกื้อกูลที่สุด  เปน
ประโยชนที่สุดแกชีวิตและสังคม  อันนี้ไมเปนการแขงขัน  แตเปนแรงจูงใจที่เขากับหลักธรรมฉันทะ
น่ันเอง 
 4.5  การวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
 แมคเคลแลนด  (McClelland. 1961 : 36-62)  วัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์โดยวิธีที่เรียกวา  
เทคนิคการฉายภาพ  (Projective  Technique)  จากแบบทดสอบ  TAT  (Thematic  Appreception  
Test)  ซ่ึงเมอรเรย  เปนผูสรางขึ้น  วิธีวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์โดยวิธีน้ี  ใชภาพที่มีความหมาย
คลุมเครือแตมีความสัมพันธกับสิ่งที่ตองการศึกษา  เปนสิ่งเราใหบุคคลเกิดการตอบสนอง  แลว
นําเอาสิ่งที่บุคคลตอบสนองไปวิเคราะหตามหลักเกณฑที่แมคเคลแลนดไดกําหนดไว 
 สุพจน  สินสุวงศวัฒน  (2527 : 31)  กลาววา  การวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์น้ีจัดไววาเปน
การวัดบุคลิกภาพเปนเรื่องที่วัดไดยากเมื่อเปรียบเทียบกับการวัดในสิ่งอ่ืน ๆ  นักจิตวิทยาได
พยายามสรางเครื่องมือขึ้นมาเพื่อวัดบุคลิกภาพนั้น   ไดกลาวสรุปไววามีอยู  5  วิธี  คือ 
  1.วิธีการสังเกต  การสังเกตเปนรากฐานของวิทยาศาสตรทุกแขนงตั้งแตประสบการณอัน
ซับซอน 
  2.วิธีการทดสอบ  การทดสอบประกอบดวยขอความตาง ๆ หลายสิบขอ  ที่ผูทดสอบ
ตั้งขึ้นโดยถือเอาปกติวิสัยของคนทั่ว ๆ ไป เปนมาตรฐาน ซ่ึงบางขอเปนคําถามเกี่ยวกับความกลัว
ความวิตกกังวล  ความนิยมในลัทธิการเมือง  หรือเศรษฐกิจ  ความสนใจในสิ่งตาง ๆ หรือปฏิกิริยาที่
คนทําอยูเสมอ ๆ เม่ือตกอยูในสภาพนั้นๆ เปนตน  ผูถูกทดสอบตองรวมมือรวมใจกับผูทดสอบใน
การตอบคําถามตาง ๆ เพ่ือใหการสอบไดผลตามวัตถุประสงค 
  3.การประมาณคาโดยการเลือกลักษณะบุคลิกภาพที่เปนเครื่องเชิดชูใหบุคลิกภาพเดน
สะดุดตา  เชน  ความสงบเสงี่ยม  แลวหลาย ๆ คนชวยกันประมาณคาวาบุคลิกภาพของผูถูก
ประมาณคาอันน้ันตกอยูในขั้นไหน  คือ มีความสงบเสงี่ยมมากนอยเพียงใด 
  4.การวิเคราะหตัวเอง  คือ  การประมวลคาตนเอง  แบบวิเคราะหตัวเองจะเปนคําถาม
แบบปรนัย  จะเปนประโยชนในการเลือกอาชีพใหเหมาะสมกับบุคลิกภาพของตน 
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  5.การสัมภาษณมีหลักคลาย ๆ  กับการวิเคราะหตัวเอง  ตางกันที่วาผูสัมภาษณมาตั้ง
คําถามใหเราติดตามเพื่อใหเราวิเคราะหตัวเอง  ผูสัมภาษณเปนผูจดบันทึกและประมาณคา
บุคลิกภาพของเขา  ผูถูกสัมภาษณจะไมรูวาตัวถูกสอบบุคลิกภาพ 
 จากการศึกษาดังที่กลาวมาขางตน  สรุปไดวา  การวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทําไดหลายวิธี  
ขึ้นอยูกับความเหมาะสมเกี่ยวกับผูที่ตองการวัด  สําหรับการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชแบบสอบถาม  ทั้งนี้
เพราะแบบสอบถามสามารถใชวัดไดกับบุคคลจํานวนมาก และทราบผลในเวลารวดเร็ว  ครูผูสอนจะ
สามารถชวยใหนักเรียนมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงขึ้น  คือ  พยายามกระตุน  การใหกําลังใจแกนักเรียน
ใหรูสึกวาสามารถทํางานนั้น ๆ ใหสําเร็จ  การใหงานที่นักเรียนสามารถทําไดสําเร็จภายในระยะเวลา
ที่กําหนดให  อยาใหนักเรียนเกิดความรูสึกวาถูกบีบคั้น  หรือถูกกดดัน 
 
5.  เอกสารที่เก่ียวของกับการควบคุมตนเอง 
 5.1 ความหมายของการควบคุมตนเอง 
 แบนดูรา  (Bandura. 1977 : 140 )  ไดใหความหมายการควบคุมตนเองวา  เปน
ความสามารถในการกําหนดตนเองของบุคคล  ดานความคิด  อารมณ  ความรูสึก  และการกระทํา
ใหเปนไปในทิศทางที่บุคคลตองการ  ไมวาจะเผชิญปญหาหรืออุปสรรคใด ๆ หรืออยูในสถานการณ
ที่เกิดปญหาความขัดแยงในใจ 
 ไรท (Wright. 1976 : 92) อธิบายการควบคุมตนเองวา  คือ  ความสามารถของบุคคลที่
บังคับนิสัยของตนเอง  พฤติกรรมของตนเอง  เม่ือเผชิญกับสิ่งยั่วยุและสถานการณกดดัน  โดย
ปราศจากรางวัลหรือการสนับสนุนจากภายนอกและเนนดวยวา  การควบคุมตนเองเปนลักษณะ
สําคัญอยางหนึ่งของพฤติกรรมทางสังคมและจริยธรรม 
 มิสเชล  และไมเคิล  (Mischel  and  Michle. 1976 :84)   มีความเห็นวา  พฤติกรรมการ
ควบคุมตนเองเกี่ยวของกับกระบวนการและพฤติกรรมที่สัมพันธกับการไดรับสิ่งที่ดีและหลีกเลี่ยงสิ่ง
ที่ไมดี  โดยอธิบายความหมายการควบคุมตนเองวา  เปนความสามารถที่จะละเวนการกระทําบาง
ชนิดหรือเปนความสามารถที่จะกระทําพฤติกรรมที่ตองใชความอดทน  และความคิดตัดสินใจอยางมี
เหตุผลในปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสม  เพ่ือใหไดรับผลดีตามที่ตนตองการ  และหลีกเลี่ยงสิ่งไมดี
อันอาจเกิดขึ้นกับตนเอง 
 โรเจอรส  และสกินเนอร (Rogers  and  B.F.  Skinner. 1966 : 315)  มีความเห็นวา  
การควบคุมตนเองนั้นเกี่ยวของกับการเลือกตัดสินใจกระทําพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งจาก
พฤติกรรมสองพฤติกรรมที่ขัดแยงกัน 
 อะเวอริลล (Averill. 1973 : 286)  ไดวิเคราะหความหมายของคําวา  “ความสามารถของ
ตนในการควบคุม”  วามีองคประกอบ  3  ดาน  คือ  ทางพฤติกรรม  ทางดานการรับรู  และทางดาน
การตัดสินใจ  ซ่ึงครอบคลุมตั้งแตความสามารถในการทํานายวาอะไรจะเกิดขึ้น  ตนจะทําอะไรได
บางและทําอะไรไมได  ตนจะสามารถทํางานไดสําเร็จหรือไม  จะมีใครมาขัดขวางบาง  ตลอดถึง
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ความสามารถในการที่จะกระทําใหเกิดผลตามที่ตองการ  ในเวลาและสถานที่ที่ตนตองการ  
ความสามารถในการเลือกรับการกระตุนและการเลือกการกระทํา   ตลอดจนความสามารถในการ
ทํานาย  และควบคุมผลการกระทํา  ตลอดจนความสามารถในการทํานาย  และควบคุมผลการ
กระทํา 
 ทอรเซน  และมาโนน่ี (Thoresen  and  Manoney. 1974 : 178)  ไดทําการศึกษา
เกี่ยวกับพฤติกรรมการควบคุมตนเอง  ตามแนวกระบวนการเรียนรูของสังคม  และไดอธิบายถึงการ
ควบคุมตนเองวา  เปนพฤติกรรมอยางหน่ึงของบุคคลที่เกิดขึ้นโดยมีกระบวนการภายในเปนสื่อ  
ไดแก  ความเชื่อในการควบคุมภายในและภายนอก  โดยเฉพาะสื่อสําคัญ  คือ ความเชื่ออํานาจ
ภายในตน  ซ่ึงหมายถึง  การที่บุคคลเชื่อวาเหตุการณที่เกิดขึ้นกับเขาเปนผลมาจากการกระทํา  
หรือความสามารถของตนเอง  นอกจากนี้ความคาดหวังและการรับรูความสัมพันธระหวางผลกรรม  
และการกระทําของบุคคลในการควบคุมสิ่งแวดลอม  ยังเปนอีกปจจัยหน่ึงที่ทําใหบุคคลเรียนรู  และ
พัฒนาทักษะการควบคุมตนเอง  และไดสรุปลักษณะของบุคคลที่ควบคุมตนเองได  ตอง
ประกอบดวย 
  1.มีความสามารถในการเลอืกกระทํา  หรือมีลักษณะการแสดงออกทางอารมณ  และ
การกระทําอยางเหมาะสมกับสถานการณ 
  2.รูจักการแสวงหาแนวทางในการแกปญหา  และวางแผนการดําเนินงาน  เพ่ือ
เปาหมาย  ในอนาคต 
  3.รูจักปฏิบัติตนในการยับยั้งชั่งใจ  และอดทนเมื่อตองเผชิญความยากลําบาก 
  4.สามารถรับรูถึงผลการกระทําของตน  รูจักใหรางวัล  และลงโทษตนเองในผล  การกระทํานั้น 
 จากการศึกษา ผูวิจัยสรุปความหมายของการควบคุมตนเองวา  หมายถึง  ความสามารถ
ของบุคคลที่จะละเวนการกระทําบางชนิด  หรือความสามารถที่จะกระทําดวยเหตุผลและความอดทน  
เพ่ือใหเกิดผลดีตามที่ตองการ  หรือหลีกเลี่ยงสิ่งไมดีที่อาจเกิดขึ้นตลอดจนความสามารถในการ
จัดการสิ่งแวดลอม  เพ่ือใหเกิดพฤติกรรมตามที่บุคคลมุงหวังไว  แมเม่ือบุคคลนั้นตองเผชิญกับ
ปญหา  อุปสรรค  หรืออยูในภาวะที่เกิดปญหาความขัดแยงในจิตใจ 
 5.2  ความสําคัญของการควบคุมตนเอง 
 การควบคุมตนเองเกิดจากการสะสมผลของการเรียนรูจากประสบการณ   ตั้งแตอดีตของ
บุคคลเกี่ยวกับลักษณะความมั่นคงของสภาพสังคม  การคาดหวังในการกระทํา  ความพยายามกับ
ผลกรรมที่ไดรับและผลจากการฝกตั้งแตวัยเด็ก   โดยเริ่มจากการฝก  ในเรื่องการขับถายเปนเวลา
ในที่ ๆ กําหนดและการฝกระเบียบวินัย  เม่ือเติบโตสังคมจะเรียกรองใหบุคคลในสังคมควบคุม
ตนเองมากขึ้น  โดยเฉพาะในสังคมประชาธิปไตย  สังคมจะเรียกรองใหบุคคลควบคุมพฤติกรรมของ
ตนเองมากกวาสังคมประเภทอื่น 
 สภาพสังคมไทยในปจจุบันกําลังอยูในระยะการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานเศรษฐกิจ
ความกาวหนาของเทคโนโลยี  และวัฒนธรรม  การพัฒนาดังกลาวกอใหเกิดความไมสมดุลยระหวาง
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ความเจริญทางดานวัตถุกับสภาพวิถีการดําเนินชีวิตของประชาชน  สังคมไทยมีการพัฒนาทางดาน
วัตถุ  แตในสังคมไทยยังมีสภาพทางดานความรู  จิตใจ  และพฤติกรรมที่ไมเขากับวัตถุที่พัฒนาเลย  
จึงทําใหสังคมสับสนวุนวาย  และเกิดปญหาตาง ๆ มากมาย  ทั้งในดานการปรับตัว  สุขภาพจิต  
การเบี่ยงเบนของพฤติกรรม  การประพฤติผิดศีลธรรมและกฎหมาย ฯลฯ  สาเหตุประการหนึ่ง  คือ  
คนในสังคมขาดการควบคุมตนเอง  ซ่ึงสอดคลองกับแนวความคิดที่วาปญหาตาง ๆ ของสังคมใน
ปจจุบัน  เชน  ความลมเหลวในการทํางาน  ปญหาสุขภาพจิต  ตลอดจนปญหาอาชญากรรมตาง ๆ 
ลวนแตเกิดเพราะบุคคลในสังคมไมสามารถควบคุมตนเองได  การพัฒนาจิตใจและคุณภาพ
ประชากรจึงเปน  เปาหมายหลักของการพัฒนาประเทศในปจจุบัน 
 จากการประมวลความคิดเห็นและผลงานวิจัยตาง ๆ ของนักจิตวิทยา  พบวาการควบคุม
ตนเองเปนลักษณะที่แสดงถึงความมีวุฒิภาวะ  และคุณภาพของประชากรมีความสัมพันธเกี่ยวของ
กับคุณธรรม  จริยธรรม  และพฤติกรรมที่พึงปรารถนาหลายประเภท เชน  พฤติกรรมรักษาสุขภาพ
อนามัย  พฤติกรรมซื่อสัตย  และพฤติกรรมการทํางานของขาราชการ ฯลฯ   จึงเปนลักษณะสําคัญที่
เอ้ือตอการพัฒนาประเทศ(ดวงเดือน  พันธุมนาวิน  และคนอื่น ๆ. 2529)  โดยเฉพาะในระยะที่
ประเทศกําลังพัฒนาจะตองมีการปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรม  ระเบียบ  ประเพณี  สังคมจึงมุงหวังให
ประชาชน  รู จักงดเวนและบําบัดความตองการในสิ่งที่ถูกที่ควร  ตองการใหประชาชนเห็น
ความสําคัญของการวางแผน  และการดําเนินงานตามแผนงาน  เพ่ือประโยชนที่ดีตอตนเองและ
สวนรวม   (จินตนา  บิลมาศ  และคนอื่นๆ .2529 :24)  การศึกษาจึงเปนกระบวนการหนึ่งที่ใชวาง
แนวทางในการพัฒนาการควบคุมตนเอง 
 การควบคุมตนเองเปนเปาหมายหนึ่งของกระบวนการทางการศึกษา  ดังที่  ดิวอ้ี  
(Dewey. 1933: 17 )  ไดกลาวไววา  “ การคิดเปนกระบวนการทางการศึกษา  ซ่ึงเปนเครื่องมือ
สําคัญที่จะชวยมนุษยเห็นการณไกล  และสามารถควบคุมการกระทําของตนเองใหเปนไปตาม
เจตนารมณ   การไตรตรองถึงทางเลือกและผลที่จะเกิดขึ้นเปนการชวยใหมนุษยมีสติไมเผลอเรอ  
รูอยูทุกขณะเวลาวาตนเองกําลังทําอะไรอยู   การคิดอยางไตรตรองจึงเปนการชวยเปลี่ยนการ
กระทําของมนุษยที่มีแตความอยาก  งมงาย  และหุนหัน  ใหกลายเปนการกระทําที่เฉลียวฉลาด
บุคคลจึงควรคิดไตรตรองพิจารณาถึงผลไดผลเสียกอนจะกระทําบางสิ่งบางอยาง”  ลักษณะการคิด
ของดิวอ้ีมีลักษณะใกลเคียง  ความหมายของความมีสติ  และการใชวิธีคิดอยางถูกวิธีตามแนวพุทธ
ศาสนาที่เรียกวา  “โยนิโสมนสิการ”  ซ่ึงเปนกระบวนการที่สามารถนํามาประยุกตใชในการแกปญหา
ที่เกิดในชีวิตประจําวัน   แนวคิดดังกลาวปจจุบันนักการศึกษาไทยไดนํามาใชเปนเปาหมายสําคัญ
ของการจัดการศึกษา  ซ่ึงไดแก  การพัฒนาเยาวชนใหมีความสามารถในการคิดเปนทําเปนและ
แกปญหาเปน  (อุนตา  นพคุณ . 2528 :29) 
 จากการศึกษาถึงคุณลักษณะของประชากรตามเปาหมายการศึกษาในสภาพปจจุบัน  และ
แนวโนมในอนาคต  พบวา  การเปลี่ยนแปลงของโครงสรางทางสังคมในปจจุบัน  จําเปนอยางยิ่งที่
การศึกษาจะตองเนนถึงการนําไปใชและการปฏิบัติจริงในสังคม  โดยการสงเสริมใหเด็กและเยาวชน
มีลักษณะของการคิดเปนทําเปนและแกปญหาเปน 



 45

 การคิดเปน  หมายถึง  การรูจักใชขอมูลที่เกี่ยวกับตนเอง  สังคม  และวิชาการ  มา
วิเคราะหอยางมีระเบียบวิธีการ  ไตรตรอง  วางแผน  หรือคิดหาแนวทางในการแกปญหา  รวมถึง
การวางเปาหมายในชีวิต 
 การทําเปน  หมายถึง  การประยุกตวิธีการ  และประสบการณที่ไดรับมาใชในการตัดสินใจ
เลือกกระทํา  การดําเนินงานตามเปาหมาย  และรูจักปรับปรุงวิถีการดําเนินของตนเอง 
 การแกปญหาเปน  หมายถึง  การรูจักแกปญหาอยางมีหลักการและเหตุผล  รูจักประยุกต
นําวิธีการในการแกปญหาไปใชกับชีวิตประจําวัน 
 คุณลักษณะดังกลาวจึงเปนสิ่งจําเปนในสภาพสังคม ทั้งในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต
เพราะในอนาคตจะมีการตอสูแกงแยง  มีความขัดแยงสับสนวุนวายในสังคมยิ่งขึ้น  ซ่ึงเปนสิ่งที่ทุก
ฝายตองรวมกันสงเสริม  ทั้งสถาบันครอบครัว  โรงเรียน ฯลฯ  เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเปนคน
มีเหตุผล  รู จักคิดไตรตรองถึงสิ่งที่ควรกระทํา  หรือควรหลีกเลี่ยง  มีสติยั้งคิด  รู จักกําหนด
เปาหมาย  และการวางแผนการดําเนินงาน  ซ่ึงจะเปนการสงเสริมใหเด็กพัฒนาการควบคุมตนเอง  
ดังที่พุทธทาสภิกขุ (2531:9)  ไดเขียนในหนังสือ  “การศึกษาคืออะไร”   วา  การจัดการศึกษาที่ดี
ยอมพัฒนาคนในสังคมใหรูจักควบคุมตนเองทั้งกาย  วาจา  ใจ  มีสติยั้งคิด   ไมเบียดเบียนผูอ่ืน  
รูจักนําความรูที่ไดมาพัฒนาตนเองและสังคม  ตลอดจนสามารถดํารงตนอยูในสังคมไดอยางเปนสุข 
 5.3  การควบคุมตนเองตามแนวทฤษฏีการเรียนรูทางสังคม 
 การควบคุมตนเองในทรรศนะทฤษฏีการเรียนรูทางสังคมแบนดูรา  พัฒนามาจากการ
เรียนรูกฎเกณฑในการประเมินพฤติกรรม  โดยที่มนุษยมีความนึกคิดและความสามารถใช
สัญลักษณแทนสิ่งตาง ๆ ที่เรียนรู  ดังน้ันมนุษยจึงสามารถที่จะนําสัญลักษณตางๆ เหลานี้มาคิด
ไตรตรองทําใหสามารถมองเห็นการที่จะทําใหเกิดผลกรรมตาง ๆ ที่ตนปรารถนา  และมองเห็น
วิธีการที่จะหลีกเลี่ยงผลกรรมที่เลวรายตาง ๆ  มนุษยสามารถคิดในเชิงประเมินวาพฤติกรรมหนึ่ง ๆ 
จะทําใหเกิดผลกรรมอะไรบาง  และผลกรรมตาง ๆ  มีความปรารถนามากนอยเพียงใด  การคิดใน
เชิงประเมินเชนน้ีนําไปสูการตัดสินใจที่จะทําหรือไมทําพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง  และนําไปสูการ
ควบคุมตนเองใหประพฤติปฏิบัติตามที่ตั้งใจไว 
 การพิจารณารายละเอียดของการพัฒนาการควบคุมตนเอง  ซ่ึงมีสวนเกี่ยวของกับการ
ประเมินตนเอง  และการปฏิบัติตอตนเองของบุคคล  ในลักษณะของพฤติกรรมตอตนเอง   
(Self  Directed  Behavior )  3  ประเภท  ตามแนวการเรียนรูทางสังคมมีดังน้ี 
  1.การควบคุมตนเอง  (Self  Control)   เปนความสามารถในการกํากับตนเองในดาน
ความคิด  อารมณ  ความรูสึก  และการกระทําใหเปนไปในทิศทางที่ตองการ  ไมวาจะเผชิญปญหา  
หรืออุปสรรคใด ๆ  ที่กอใหเกิดปญหา  หรือความขัดแยงในใจ  ไดแก  ความสามารถในการเลือก
กระทํา  การควบคุมอารมณ  การควบคุมความคิด  การยับยั้งในสิ่งยั่วยวน  เปนตน  การควบคุม
ตนเองนี้เกิดเชนเดียวกับพฤติกรรมอ่ืน ๆ ของมนุษยคือ  เปนผลทั้งจากประสบการณตรง  และการ
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เรียนรูจากการสังเกตมนุษยจะควบคุมตนเองใหกระทําพฤติกรรมที่ไดเรียนรูวาเปนพฤติกรรมที่
เหมาะสมในสถานการณน้ัน  และมีผลกรรมที่ไดจากกระทําเปนที่พึงพอใจแกตนเอง 
 ในการควบคุมตนเองนี้  บุคคลจําเปนตองมีการตั้งมาตรฐานพฤติกรรมสําหรับตนเองไว
ประพฤติปฏิบัติ  มีการประเมินการประพฤติปฏิบัติของตนตามมาตรฐานที่ตั้งไว  และมีความรูสึกซึ่ง
เปนปฏิกิริยาตอตนเองตามผลของการประเมิน  ซ่ึงมาตรฐานพฤติกรรมที่บุคคลตั้งไวน้ีเองจะเปนสิ่ง
ที่ชวยในการตัดสินใจ  และชี้แนะแนวทางในการกระทําของบุคคล  เชน  การกําหนดปริมาณของ
งานที่ตนควรทําไดกอนลงมือ  หรือการกําหนดคุณภาพของผลงานที่ควรทําไดไวลวงหนา  การตั้ง
มาตรฐานพฤติกรรมของบุคคลนั้นมีการพัฒนามาจากขอมูลตาง ๆ ที่บุคคลไดรับอิทธิพลจากสังคม  
เชน  อาจจะไดจากการสั่งสอนโดยตรง ไดแก  การอบรมเลี้ยงดูจากพอแมจากปฏิกิริยาทางสังคมใน
การประเมินพฤติกรรมของคนในสังคม  และจากการแสดงการประเมินมาตรฐานพฤติกรรมที่ไดตั้ง
ไวของตัวแบบตางๆ  การที่ผูใหญแสดงตัวอยางในการตั้งมาตรฐานพฤติกรรมไวสูงและแสดงความ
พึงพอใจตนเองตอเม่ือเขาทําไดดีเทากับหรือมากกวามาตรฐานที่ตั้งไว  ก็จะมีผลใหเด็กเห็น
แบบอยาง  และถาผูใหญมีเง่ือนไขที่จะใหแรงเสริมแกเด็ก  ก็ตอเม่ือเด็กตั้งมาตรฐานคอนขางสูง  
และพยายามกระทําตามมาตรฐานนั้น  ตลอดจนมีเง่ือนไขที่จะไมแสดงปฏิกิริยาตอเด็กเม่ือเด็กตั้ง
มาตรฐานต่ํา  หรือเม่ือเด็กขาดความพยายาม  สิ่งเหลานี้เองจะทําใหเด็กเกิดการเรียนรูที่จะควบคุม
ตนเอง  ควบคุมตนเองดวยการตั้งมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติที่คอนขางสูงใหกับตนเอง  ควบคุม
ตนเองดวยการประเมินพฤติกรรมตนเอง  และควบคุมตนเองดวยการรูสึกมีปฏิกิริยาตอตนเอง 
 กลาวสรุปไดวาการวิจัยเกี่ยวกับตัวแบบที่มีผลตอพฤติกรรมการควบคุมตนเอง  แสดงให
เห็นอยางชัดเจนวา  ตัวแบบที่ไมควบคุมตนเอง ไมอาจสอนใหผูอ่ืนมีการควบคุมตนเอง  ตัวแบบที่
สอนผูอ่ืนแตตนเองไมทําหรือทําในสิ่งที่ตรงขามกับคําสอน  ก็ไมทําใหผูเรียนเกิดพฤติกรรมตามที่ตน
สอน  และตัวแบบที่มีความแตกตางจากผูเรียนถือวาเปนกรณียกเวน  ก็จะไมมีผลตอผูเรียน 
 5.4  การฝกฝน  และแนวทางพัฒนาการควบคุมตนเอง 
 สําหรับในดานการฝกฝนตนเอง  นักจิตวิทยาและนักพฤติกรรมศาสตรไดศึกษา
กระบวนการและวิธีการเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการควบคุมตนเองไวดังน้ี 
 ทอรเซน  และมาโนนี่  (Thoresen and Manoney. 1974 : 16 – 22)  ไดสรุปกระบวนการ
ที่บุคคลสามารถใชในการควบคุมตนเองนั้น  โดยทั่วไปแลวมี  2  กระบวนการ  ไดแก 
  1.การควบคุมสิ่งเรา  (Stimulus  Control) 

  2.การควบคุมผลกรรม (Self – Presented  Consequence)  
 การควบคุมสิ่งเรา  (Stimulus Control)  คือ  การที่บุคคลวางแผนเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวแปร
ในสิ่งแวดลอมกอนที่จะทําพฤติกรรมเปาหมาย  (Thoresen  and Manoney. 1974 : 16) เปนการจัด
สภาพแวดลอมใหเปนสิ่งเราของบุคคลเสียใหม  เพ่ือที่จะกระตุนหรือลดพฤติกรรมของบุคคลนั้น 
เน่ืองจากพฤติกรรมบางอยางมีสิ่งเราเปนตัวกระตุนใหเกิดพฤติกรรม   เพราะฉะนั้นเพ่ือเปนการ
ควบคุมพฤติกรรมจึงตองควบคุมสิ่งเรา 
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 การควบคุมผลกรรม  (Self – Presented Consequence)  คือ  การใหผลกรรมตนเอง  
หลังจากไดทําพฤติกรรมเปาหมายแลว  ผลกรรมอันน้ันอาจจะเปนการเสริมแรงหรือการลงโทษ  แต
โดยปกติแลวมักจะใชการเสริมแรงเปนหลัก  เน่ืองจากการลงโทษมักจะกอใหเกิดปญหาทางอารมณ  
เชน  โกรธ  ไมพอใจ  หรือกลัว  และเกิดพฤติกรรมกาวราวหรือเบี่ยงเบนได 
 เพอรี่  และริชารด  (Perri and Richard. 1977: 177 – 183)  ศึกษาการควบคุมตนเองของ
บุคคลในสภาพแวดลอมทั่วไป  พบวา  ผูที่ประสบความสําเร็จในการควบคุมตนเอง  จะมีวิธีการที่มี
ระบบในการควบคุมตนเองมากกวาผูที่ประสบความลมเหลวในการควบคุมตนเอง  นอกจากนี้การใช
วิธีการในการควบคุมตนเองยังขึ้นอยูกับสภาพการณและพฤติกรรมที่จะใชอีกดวยและไดเสนอวิธีการ
ควบคุมตนเองเพื่อเปนแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาการควบคุมตนเองไวดังนี้ (Wilson  and  
O-Leary. 1980 : 224 - 226)   

 1.การตั้งเปาหมาย  (Goal Setting)  คือ  การกําหนดเกณฑในการแสดงพฤติกรรมหนึ่ง
ดวยตนเอง  ซ่ึงการตั้งเปาหมายนี้จะชวยใหผูแสดงพฤติกรรมรูถึงพฤติกรรมที่ตองการกระทําอยาง
ชัดเจน  ตัวอยางการตั้งเปาหมายของพฤติกรรม  เชน  “ฉันจะอานหนังสือใหได  20 หนา  กอนเขา
นอน”  หรือ  “ฉันจะทําการบานใหเสร็จในคืนนี้”  เปนตน  แตเปาหมายที่ตั้งนั้นตองเปนเปาหมายที่
เปนจริงและสามารถทําได  เพราะถาไมสามารถทําไดเกิดความผิดหวังและกอใหเกิดพฤติกรรม
เบี่ยงเบนได 

 2.การสังเกตตนเอง  (Self Monitoring)  เปนกระบวนการที่บุคคลสังเกตหรือจําแนก
ลักษณะของพฤติกรรมของตนเอง  พิจารณาวาตนไดทําพฤติกรรมตามเปาหมายแลวหรือยัง  เพราะ
ถาบุคคลรับรูวามีอะไรเกิดขึ้นกับตนเอง  จะเกิดความคิดที่เปลี่ยนแปลงหรือมีการตั้งเปาหมายที่
เหมาะสมที่จะกระทําพฤติกรรม  และเพ่ือที่บุคคลจะไดทราบวาตนเองไดทําตามความคาดหวังไว
แลวหรือยัง  ถายังจะไดพยายามไปสูเปาหมายนั้น  การสังเกตตนเองจึงเปนสื่อกระตุนใหเกิดการ
ประเมินตนเอง  และมีการเสริมแรงตนเองตามมา ซ่ึงการกระทําเชนนี้เทากับบุคคลไดเกิดการ
ควบคุมตนเองแลว 

 3.การประเมินตนเอง  (Self – Evaluation)  หมายถึง   การที่บุคคลตัดสินพฤติกรรมของ
ตนโดยการประเมินคุณคาของพฤติกรรมจากขอมูลที่ไดรับจากการสังเกตตนเอง  ซ่ึงทําใหเขาได
พิจารณาถึงพฤติกรรมที่กําลังทําอยางถี่ถวน  การประเมินตนเองมีความสําคัญในกระบวนการ
ควบคุมตนเอง  เน่ืองจากการประเมินตนเองอาจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  แตอยางไรก็
ตาม  จากการศึกษาหลาย ๆ ครั้ง  พบวา  การประเมินตนเองจะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงหรือไมน้ัน
ขึ้นอยูกับวาการประเมินตนเองนั้นเกิดจากแรงจูงใจภายในของผูประเมินเองหรือเกิดจากผูอ่ืนใหคํา
ชี้แนะ  ถาเกิดจากแรงจูงใจของผูประเมินเองก็จะใหผลที่ดีกวาเกิดจากคําแนะนําของผูอ่ืน 

 4.การเสริมแรงตนเอง  (Self  Reinforcement)  คือ  การจัดผลกรรมที่เปนแรงเสริมใหแก
พฤติกรรมที่พึงประสงคดวยตนเอง  เพ่ือทําใหพฤติกรรมนั้นเพ่ิมขึ้น  การเสริมแรงตนเองมักเกิด
รวมกับการตั้งเปาหมาย  คือ มีการตั้งเปาหมายหรือกําหนดเกณฑเสียกอนแลวจึงมีการเสริมแรง
ตามมา 
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 กลาวสรุปไดวาการพัฒนาการควบคุมตนเอง  เปนผลจากการเรียนรูทางสังคม  ซ่ึง
สามารถปลูกฝงไดตั้งแตวัยเด็ก  สําหรับวิธีการฝกควบคุมตนเองนั้นเปนสิ่งที่ตองใชความพยายาม  
และใชเวลา  แตเปนสิ่งที่บุคคลสามารถพัฒนาได  ตามหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนาก็คือ  ให
มีสติ  รูตัวอยูทุกขณะ  ในการกระทําของตนเอง  มีสติในการพูด  ในการคิด  รูจักตัวเองอยูเสมอวา
เรากําลังทําอะไรอยูหรือกําลังพูดอะไรกับใครอยู  เปนลักษณะของผูมีสติ รูจักควบคุมตนเองนั้นเอง 
 
6.  เอกสารที่เก่ียวของกับความรับผิดชอบตอตนเอง 
 6.1  ความหมายของความรับผิดชอบ 
 ความรับผิดชอบ  ตรงกับภาษาอังกฤษวา    Responsibility   และมีผูใหความหมายของ
ความรับผิดชอบไวดังน้ี 
 ฟงค  และแวกแนลส  (Funk  and  Wagnalls.1961 : 2095)  กลาววาความรับผิดชอบ  
คือ  การแสดงออกถึงการรับผิด  และรับชอบในการกระทําของตน  มีความชื่อสัตย  ไวใจได  
สามารถจัดการเงินและหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ  ทั้งยังหมายถึงความสามารถ
ในการตอบสนองตอหนาที่  หรือขอตกลงที่ตั้งไวตามอุดมคติ  และหลักศีลธรรมดวย 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2525 (2538 : 696) ไดใหความหมายของ
ความรับผิดชอบวา  หมายถึง  ยอมตามผลที่ดีหรือไมดี  ในกิจการที่ไดกระทําไป 
 กอ  สวัสดิพาณิชย (2519 : 150)  กลาวถึงความรับ7ผิดชอบวา   คือ  การควบคุมตนเอง
ใหปฏิบัติหนาที่ใหไดผลสมบูรณ  ทั้งน้ีรวมไปถึงการควบคุมพฤติกรรมของตนใหถูกตองตาม
กฎเกณฑ  คนที่รับผิดชอบยอมเปนที่เชื่อถือของคนอ่ืน  คุณสมบัติดานความรับผิดชอบจึงเปน
องคประกอบสําคัญที่ทําใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางมนุษย 
 ชวาล  แพรัตกุล (2514 : 33) กลาววาความรับผิดชอบ  หมายถึง  ความตั้งใจที่จะทํางาน
และติดตามผลที่ไดทําไปแลว  เพ่ือปรับปรุงแกไขใหลุลวงไปดวยดี  ยอมรับในสิ่งที่ตนเองกระทําลง
ไปทั้งในดานที่เปนผลดีและผลเสีย  โดยแสดงออกในรูปของการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายดวย
ความเต็มใจ  ปฏิบัติงานดวยความระมัดระวังอยางมีจุดหมาย  เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จตามที่ไดรับ
มอบหมาย 
 ดวงจันทร  หนูทอง (2533 : 36)  ไดสรุปความหมายความรับผิดชอบวา  หมายถึง  ความ
มุงม่ันที่จะปฏิบัติตอหนาที่การงาน  และตอชุมชนดวยความเต็มใจ  และมีความรูความเขาใจถึง
ความสําคัญของความรับผิดชอบตอหนาที่การงาน  การเพียรพยายาม  การรับผลการกระทําของตน  
การปรับปรุงงานของตนเองใหดีขึ้น 
 จากความหมายขางตนพอสรุปไดวา  ความรับผิดชอบ   หมายถึง  ลักษณะนิสัยของ
บุคคลที่มีความสนใจ  มีความมุงม่ันตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย  
และปฏิบัติดวยความขยันหม่ันเพียร  อดทนตออุปสรรคที่เกิดขึ้นและพยายาม  ทําอยางเต็ม
ความสามารถ  ใหงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี  มีประสิทธิภาพ  และมีการติดตามผลงานที่ทําไปแลว  
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เพ่ือปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้น  ยอมรับในสิ่งที่ตนเองกระทําทั้งในดานที่เปนผลดีและ
ผลเสีย 
 6.2  ความสําคัญของความรับผิดชอบ 
 จรรยา  สุวรรณทัต  และดวงเดือน  พันธุมนาวิน  (2521 : 24)   กลาวถึงความสําคัญของ
ความรับผิดชอบไววา  เปนลักษณะของความเปนพลเมืองที่ดีที่สําคัญอยางหนึ่ง  ความรูสึก
รับผิดชอบ  เปนลักษณะนิสัยและทัศนคติของบุคคลซึ่งเปนเครื่องผลักดันใหปฏิบัติตามระเบียบ  
เคารพสิทธิของผูอ่ืน  ทําตามหนาที่ของตนเองและมีความซื่อสัตยสุจริต  การที่บุคคลมีลักษณะความ
รับผิดชอบ  จะชวยใหการอยูรวมกันในสังคมเปนไปดวยความราบรื่น  สงบสุข  นอกจากนี้ความ
รับผิดชอบยังเปนคุณธรรมที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ 
 ชม  ภูมิภาค. (2525 : 62 ; อางอิงจาก  กรมการศาสนา . 2524) กลาวถึงความสําคัญของ
ความรับผิดชอบไววา 
  1.  ทําใหคนเปนคนที่มีความตั้งใจจริง  รักหนาที่การงานของสวนตน  และสวนรวม 
  2.  เปนการสรางความมั่นคงใหแกตนเองและหมูคณะ 
  3.  เปนคุณสมบัติที่สําคัญของคนในชาติที่เจริญแลว 
  4.  เปนคุณลักษณะที่จําเปนสําหรับการดํารงชีวิตในสังคมระบอบประชาธิปไตย 
  5.  เปนการเสริมสรางคุณลักษณะของความเปนผูนําที่ดี 
  6.  ทําใหสังคมมีความเปนระเบียบเรียบรอย 
 จากขอมูลขางตนพอกลาวสรุปไดวา  ความรับผิดชอบมีความสําคัญมากเพราะทําให
มนุษยอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  ประเทศชาติเจริญกาวหนา  และสังคมโลกเกิดความสันติสุข
อยางถวนหนา 
 6.3  ประเภทของความรับผิดชอบ  
 ภัทรา  อรุณมีศรี (2533  : 4-5 )   ไดแบงความรับผิดชอบออกเปน 2  ดาน  คือ 
  1.ความรับผิดชอบตอตนเอง  หมายถึง  การกระทําหรือพฤติกรรมตอไปน้ี   คือ  ตั้งใจ
ศึกษาเลาเรียน  เอาใจใสตอสุขภาพอนามัยของตนเอง  ดูแลรักษาเครื่องใชสวนตัวใหเปนระเบียบ
เรียบรอยและอยูในสภาพดี 
  2.ความรับผิดชอบตอสังคม  หมายถึง  การปฏิบัติหนาที่  5  ดาน คือ 
   2.1 ความรับผิดชอบตอครอบครัว   หมายถึง  การกระทําหรือพฤติกรรมตอไปนี้  
เคารพเชื่อฟงคําสั่งสอนของผูปกครอง   ชวยเหลือการงานตามความสามารถและโอกาส 
   2.2 ความรับผิดชอบตอชั้นเรียนและนักเรียน   หมายถึง  การกระทําหรือ
พฤติกรรมที่ชวยเหลือการงานของชั้นเรียนและเพื่อนนักเรียน 
   2.3 ความรับผิดชอบตอโรงเรียน  หมายถึง  การกระทําหรือพฤติกรรมที่ชวย
กิจการงานของโรงเรียนและรักษาชื่อเสียงของโรงเรียน 
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   2.4 ความรับผิดชอบตอชุมชน  หมายถึง  การกระทําหรือพฤติกรรมที่ใหความ
รวมมือในกิจการงานของชุมชน 
   2.5 ความรับผิดชอบตอประเทศชาติ  หมายถึง  การกระทําหรือพฤติกรรมที่แสดง
ถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย 
 จินตนา  ธนวิบูลยชัย (2540  : 96) ไดแบงความรับผิดชอบออกไวเปน 4 ดาน  คือ 

 1.ความรับผิดชอบตอตนเอง  หมายถึง  การรักษาสุขภาพอนามัยของตนเองใหสมบูรณ  
และปลอดภัยจากอันตราย  รูจักประพฤติปฏิบัติงานใหเหมาะสม  ละเวนความชั่ว  รูจักประมาณใน
การใชจายและมีความประหยัด  สามารถจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคสําหรับตนเองไดอยางเหมาะสม  
สํานึกในหนาที่และบทบาทของตน   ตั้งใจเลาเรียนใฝหาความรู  และฝกฝนตนเองใหมีประสบการณ
ในดานตาง ๆ จนประสบผลสําเร็จในการดําเนินชีวิต 

 2.ความรับผิดชอบตอการกระทําของตน  หมายถึง  การยอมรับผลการกระทําของตนทั้งที่
เปนผลดีและผลเสีย  ไมปดความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเองแกผูอ่ืน  พรอมที่จะปรับปรุงแกไข
เพ่ือใหไดผลดียิ่งขึ้น  ไตรตรองใหรอบคอบวาสิ่งที่ตนทําลงไปนั้นจะเกิดผลเสียขึ้นหรือไม   ปฏิบัติแต
สิ่งที่ทําใหเกิดผลดี  และกลาเผชิญตอความเปนจริง 

 3.ความรับผิดชอบตอหนาที่การงาน  หมายถึง  การปฏิบัติหนาที่การงานดวยความเอาใจ
ใส  ไมตองมีใครบังคับ  ใชความสามารถเต็มที่  ขยันหม่ันเพียร  อดทนตอสูอุปสรรค  มีความ
ละเอียด  ซ่ือสัตย  ตรงตอเวลา   ไมละเลยทอดทิ้งหรือหลีกเลี่ยงจนกวางานจะสําเร็จ  พยายาม
ปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น  พัฒนาประสิทธิภาพงาน  รูจักวางแผนงาน  ปฏิบัติงานอยางมีจุดมุงหมายดวย
ความระมัดระวังเพ่ือปองกันความบกพรองเสื่อมเสียในงานที่ไดรับมอบหมาย  รูจักหนาที่และการ
กระทําตามหนาที่เปนอยางดี 

 4.ความรับผิดชอบตอสวนรวม  หมายถึง   การปฏิบัติกิจกรรมตาง  ๆ ตามระเบียบ
ขอบังคับของสังคม  สถาบันการศึกษาหรือสถาบันตาง ๆ  ในชุมชน  ไมเอาเปรียบผูอยูรวมชุมชน  
รักษาผลประโยชน  เกียรติยศชื่อเสียงของสถาบันตาง ๆ  ในสังคม  และสรางความเจริญใหเกิดขึ้น 
จากประเภทของความรับผิดชอบ  สรุปไดวา  ความรับผิดชอบแบงออกเปน 2  ประเภท  คือ 

  1.ความรับผิดชอบตอตนเอง  หมายถึง  การกระทําหรือพฤติกรรมการตั้งใจศึกษาเลา
เรียน  การรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง  ประพฤติปฏิบัติตนอยางเหมาะสม  รูจักประมาณการใช
จาย  รูจักบทบาทและหนาที่ของตน  ใชชีวิตอยางเหมาะสมกับสถานภาพของตน  โดยไมทําความ
เดือดรอนกับตนเองและผูอ่ืน  ยอมรับผลการกระทําของตนทั้งในสวนดีและไมดี  ไมปดความ
รับผิดชอบ  รูจักปรับปรุงแกไขสิ่งที่บกพรองของตนใหดีขึ้น 

  2.ความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม  หมายถึง  การปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ ในสวนที่
เกี่ยวของกับ 
    2.1  รับผิดชอบตอครอบครัว  หมายถึง  กระทําตนใหเปนสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัวหรือการปฏิบัติหนาที่ของครอบครัวอยางเต็มกําลังความสามารถ 
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    2.2 รับผิดชอบตอชั้นเรียน หมายถึง  การกระทําที่ปฏิบัติงานหรือชวยเหลือ
งานของชั้นเรียนอยางเต็มกําลังความสามารถ 
    2.3 รับผิดชอบตอโรงเรียน  หมายถึง  การกระทําหรือปฏิบัติหนาที่  เพ่ือให
กิจการของโรงเรียนเจริญกาวหนาและรักษาชื่อเสียงของโรงเรียน 
    2.4 รับผิดชอบตอชุมชน  หมายถึง  การกระทําหรือการปฏิบัติหนาที่  โดยให
ความรวมมือกับกิจการของชุมชน   เพ่ือความสุขและความเจริญของชุมชน 
    2.5 รับผิดชอบตอประเทศชาติ   หมายถึง  การกระทําที่แสดงถึงการเปน
พลเมืองดีของชาติ  ดวยการปฏิบัติตามกฎหมายและชวยเหลือประเทศชาติในสวนของตนเอง  โดย
ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับดวยความรับผิดชอบ 
 6.4  ลักษณะและพฤติกรรมของบุคคลที่มีความรับผิดชอบ 
 กรมการศาสนา  (2526 : 42 – 43)  กลาววา  บุคคลที่มีความรับผิดชอบ  ประกอบดวย
ลักษณะดังตอไปนี้  1.ซ่ือตรงตอหนาที่  2.สํานึกรูสึกรับผิดชอบตอภาวะและฐานะของตน  3.รูจัก
วางแผนและดําเนินงานอยางมีระบบ  4.มุงม่ันตั้งใจใชวิชาความรูและความสามารถปฏิบัติหนาที่การ
งานทุกประการ  5.พยายามปรับปรุงแกไขในการปฏิบัติหนาที่การงานที่บกพรองใหสมบูรณยิ่งขึ้น  
6. พยายามปฏิบัติงานในหนาที่ใหสําเร็จ  รวดเร็ว  เรียบรอยดวยความเต็มใจ  และจริงใจเสมอ  และ  
7. เคารพในสิทธิเสรีภาพ  และความคิดเห็นของคนอื่นเปนปกติวิสัย 
 จึงพอกลาวสรุปไดวา  ลักษณะและพฤติกรรมของบุคคลที่มีความรับผิดชอบ  ประกอบไปดวย 
  1.มีจิตสํานึกในความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม  ไมทิ้งงานกลางคันแมสิ่งที่
ไดรับเปนสิ่งที่ตนไมชอบไมพอใจ 
  2. รูจักวางแผนงานและบริหารจัดการอยางเปนระบบ 
  3.ทําหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มกําลังความสามารถ  เพ่ือใหไดงานที่ดีที่สุด  ไม
หวั่นไหวตออุปสรรคตาง ๆ  
  4.ยอมรับความสําเร็จและความลมเหลวของสิ่งที่ตนกระทํา  ไมกลาวโทษหรือโยน
ความผิดใหผูอ่ืนหากงานไมสําเร็จหรือเกิดความเสียหาย  พรอมพยายามปรับปรุงแกไขในสวนที่บกพรองให
ดีขึ้น 
  5.ปฏิบัติงานใหสําเร็จ  รวดเร็ว  ทันเวลา  และงานออกมาดวยความเรียบรอยสมบูรณ 
ผลของความรับผิดชอบจําแนกเปน  2  ดาน  ดังน้ี 
   ก. ผลดี  ถาบุคคลในสังคมมีความรับผิดชอบจะมีผลดีดังน้ี 
    1.คนที่มีความรับผิดชอบยอมทํางานทุกอยางสําเร็จตามเปาหมายทันเวลา 
    2.คนที่มีความรับผิดชอบยอมเปนที่นับถือ  ไดรับการยกยองสรรเสริญและ
เปนคุณประโยชนตอตนเองและสังคม 
    3.ความรับผิดชอบเปนสิ่งที่เกื้อหนุนใหบุคคลปฏิบัติงานสอดคลองกับกฎ
จริยธรรมและหลักเกณฑของสังคมโดยไมตองมีการบังคับจากผูอ่ืน 
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    4.ทําใหเกิดความกาวหนา  สงบสุขเรียบรอยในสังคม 
    5.ไมเปนตนเหตุแหงความเสื่อมและความเสียหายของสวนรวม 
   ข. ผลเสีย  ถาบุคคลขาดความรับผิดชอบจะเกิดผลเสีย  ดังน้ี 
    1.คนที่ขาดความรับผิดชอบ  ยอมจะไมไดรับความไววางใจในการทํางาน
สําคัญใด ๆ และมักไดรับคําตําหนิในการทํางาน 
  2.คนที่ขาดความรับผิดชอบจะเปนคนเฉื่อยชา  ไมสามารถแกไขอุปสรรคใด ๆ  ได
ตองพ่ึงผูอ่ืนอยูเสมอ  กลายเปนคนไมมีความสามารถ  และไมมีความเชื่อม่ันในตนเอง 
  3.คนที่ขาดความรับผิดชอบมักจะทํางานใด ๆ  ไมบรรลุจุดมุงหมายไดทันเวลา 
  4.ไมกอใหเกิดความเจริญกาวหนาในสังคมแตอยางใด 
  5.ทําใหสังคมวุนวายไมเรียบรอย  ไมมีระเบียบแบบแผน  เปนเหตุใหเกิดความเสื่อม
ทั้งประโยชนตอตนเองและตอสังคม 
 6.5  การพัฒนาและการปลูกฝงความรับผิดชอบ 
 สุมิตรา  สุประดิษฐ ณ อยุธยา. (2544 : 51 – 52 ; อางอิงจาก Mitton  and  Harris. 1962 : 407 – 
416)  ไดใหขอเสนอแนะในการพัฒนาความรับผิดชอบ  ไววา 
  1.การฝกความรับผิดชอบควรเริ่มตั้งแตวัยเด็ก  อายุนอย ๆ 

  2.เด็กทุกคนควรไดรับการฝกความรับผิดชอบ  โดยการปฏิบัติจริงโดยใหเด็กมีสวน
รวมในการทํางาน 

  3.ควรจัดประสบการณใหเหมาะสมกับวัย  และความสามารถของแตละบุคคล 
  4.ควรใหเด็กทราบวาผูใหญหวังอะไรจากเขา 
  5.ในการฝกความรับผิดชอบผูใหญตองยืดหยุน  ไมควรเรงรัดเด็กมากเกินไป 
  6.ตองระลึกอยูเสมอวาในการทํางานนั้นเด็กตองการคําแนะนําจากผูใหญ 
  7.เด็กตองการความไววางใจจากผูใหญ  ดังน้ันเม่ือมอบหมายงานใหทําแลวก็ควรให

เด็กไดรับผิดชอบอยางเต็มที่ 
  8.ทัศนคติและพฤติกรรมความรับผิดชอบของผูใหญมีอิทธิพลตอการพัฒนาการความ

รับผิดชอบของเด็ก 
  9.ไมควรใหเด็กรับผิดชอบเกินความสามารถ  เพราะอาจเกิดอันตรายแกเด็ก 

 ชม  ภูมิภาค (2520 : 14 – 18)  กลาวถึงการปลูกฝงความรับผิดชอบวา จะตองปลูกฝง
ดวยการใหเขาไดกระทํา  มิใชเกิดจากการบอกเลาเทานั้น  วิธีการสอนในโรงเรียนมีสวนสําคัญใน
การปลูกฝงความรับผิดชอบ  ควรจะใหเด็กรูจักทํางานเปนหมูคณะ  แตละคนจะไดรับมอบหมายให
ทํางานอันเปนสวนหนึ่งของงานทั้งหมด  เพ่ือจะใหงานสวนรวมสําเร็จลงดวยดี  หากคนใดคนหนึ่ง
ขาดความรับผิดชอบงานก็จะสําเร็จลงไดยาก  และยังกลาวอีกวา  การปลูกฝงความรับผิดชอบใหกับ
เด็กนั้น  มิใชดวยการตักเตือนวากลาวหรืออบรมเทานั้น แตตองใหฝกปฏิบัติอยางเอาจริงจังจึงจะ
กอใหเกิดความเคยชินเกิดเปนนิสัยและน้ําใจที่ฝงแนนเปนคุณธรรมและคานิยมตอไป 
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จากขอความขางตน  สรุปไดวา  การพัฒนาและการปลูกฝงความรับผิดชอบตองใช  วิธีการที่
เหมาะสม  โดยเริ่มการปลูกฝงและพัฒนาความรับผิดชอบตั้งแตวัยเด็กและฝกฝนอยางตอเน่ือง โดย
ใหคําแนะนําอยางถูกตอง  เพ่ือใหเด็กไดประสบการณการทํางานดวยตนเองและเปนการพัฒนา
ความรับผิดชอบใหเปนคุณธรรมประจําตัว 
 
7.  เอกสารที่เก่ียวของกับเจตคติตอการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
 7.1  ความหมายของเจตคติ 
 นักจิตวิทยาและนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของคําวา  “เจตคติ”   ไวในทัศนะตาง ๆ   
หลายประการดังน้ี 
 กูด  และคนอื่น ๆ (Good and others. 1973 : 48)  ใหความหมายของ  “attitude”  วา
หมายถึง  ความพรอมที่จะแสดงออกในลักษณะใดลักษณะหนึ่งทั้งทางดานดีและไมดี  หรืออาจเปน
การตอตานสถานการณบางอยางของบุคคล  เชน  รัก  เกลียด  กลัว  ไมพอใจตอสิ่งน้ัน 
 แกริสัน  และ แมกกูน (Garrison  and  Magoon. 1972 : 405)  ใหความหมายของเจตคติ
วา  หมายถึง   แนวโนมที่บุคคลจะตอบสนองตอวัตถุ  สัญลักษณ  สังกัปหรือสถานการณตาง ๆ 
ดวยวิถีทางที่แนนอน 
 เฟอรกูสัน  (Ferguson.1981 : 81)  อธิบายวา  เจตคติเปนการแสดงออกเกี่ยวกับความ
เชื่อวาอะไรถูกอะไรผิด  ชอบหรือไมชอบ  ยอมรับหรือปฏิเสธ 
 เธอรสโตน  (Thurstone. 1967 : 479)  อธิบายวา  เจตคติเปนตัวแปรทางจิตวิทยาชนิด
หน่ึงที่ไมสามารถสังเกตเห็นไดงาย  แตเปนความโนมเอียงทางจิตภายในแสดงออกใหเห็นไดโดย
พฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง  นอกจากนี้ยังกลาววาเจตคติเปนเรื่องราวของความชอบ  ความไม
ชอบ  ความลําเอียง  ความคิดเห็น  ความรูสึกและความเชื่อม่ันตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง 
 มอรแกน  และ คิง  (Morgan  and  King. 1975 : 376)  อธิบายวา  เจตคติของบุคคลไม
สามารถเห็นไดโดยตรงบุคคลจะมีเจตคติไปทางใดนั้นจะรู  ไดจากพฤติกรรมและการกระทําที่
แสดงออก  และเจตคติมีอิทธิพลตอความชอบ  และเจตคติมีอิทธิพลตอความชอบ  ความไมชอบและ
พฤติกรรมของบุคคล 
 ออลพอรท  (Allport. 1967 : 8)  ไดใหความหมายวา  “เจตคติเปนความพรอมของจิตใจ
และการทํางานของระบบประสาท  เกิดจากการไดรับประสบการณซ่ึงมีผลโดยตรงตอการตอบสนอง
ตอบุคคล  สิ่งตาง ๆ  และสถานการณตาง ๆ  ที่เกี่ยวกับบุคคลนั้น” 
 อนาสตาซี  (Anastasi.  1968 : 479-480)  กลาววา  เจตคติ  หมายถึง  ความโนมเอียงที่
จะแสดงออกมาวาชอบหรือไมชอบตอสิ่งตาง ๆ  เชน  ตอเชื้อชาติ  ขนบธรรมเนียมประเพณี  เจต
คติ  ไมสามารถสังเกตเห็นไดโดยตรง  แตสามารถสรุปพาดพิงจากพฤติกรรมภายนอก  ทั้งที่ตองใช
ภาษา  และไมใชภาษา 
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 ราชบัณฑิตยสถาน  (2538 : 235)  ใหความหมายของเจตคติวา  หมายถึง  ทาทีหรือ
ความรูสึกของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง 
 กมลรัตน  หลาสุวงษ  (2528 : 230)  กลาววา  เจตคติ  หมายถึง  สภาวะความพรอมทางจิต  ซ่ึง
เกิดจากประสบการณที่เปนตัวกําหนดทิศทางการตอบสนองของบุคคลตอสิ่งเราหรือสถานการณที่
เกี่ยวของ 
 สุชา  จันทนเอม  (2527 : 242)  ใหความหมายของเจตคติวา  หมายถึง  ทาทีของบุคคลที่
มีตอบุคคล  วัตถุสิ่งของ  หรือสถานการณตาง ๆ เปนไปในทํานองที่พึงพอใจหรือไมพึงพอใจ  เห็น
ดวยหรือไมเห็นดวยก็ได 
 ศักดิ์  สุนทรเสณี  (2531 : 3)  ไดกลาวถึง  เจตคติวาเปนการรวบรวมเกี่ยวกับความรูสึกนึกคิด  
ความคิดเห็น  (Opinion)  ความเชื่อ  (Beliefs)  และความจริงซึ่งไดแกความรูสึกตาง ๆ  รวมทั้ง
ความรูสึกซึ่งอาจเปนการประเมินทั้งหมดที่เกี่ยวพันกันแลวบรรยายใหรูถึงแกนกลางของวัตถุน้ัน  
ความรู  ตลอดจนความรูสึกเหลานี้มีแนวโนมจะกอใหเกิดพฤติกรรมชนิดใดชนิดหนึ่งตอไป 
 จากคํานิยามที่นักจิตวิทยาหลายทานไดใหความหมายของเจตคติไวมากมาย  พอจะสรุป
ไดดังนี้  เจตคติ  หมายถึง  ความรูสึก  ความคิดเห็น  ความเชื่อ  ทาทีหรือความพรอมซ่ึงทําให
บุคคลมีแนวโนมที่จะแสดงพฤติกรรมออกมา  2  ลักษณะ  คือ  เจตคติทางบวกจะแสดงออกใน
ลักษณะความพอใจ  สนใจ  ความชอบ  เห็นดวย  อยากปฏิบัติ  และอีกลักษณะหนึ่งคือเจตคติทาง
ลบ  จะแสดงออกในลักษณะความเกลียด  ไมพึงพอใจ  ไมสนใจ  ไมเห็นดวย  นอกจากนี้เจตคติอาจ
แสดงออกในลักษณะเปนกลางๆ  เชน  รูสึกเฉย ๆ   ไมรักไมชอบ  หรือไมแนใจ 
 7.2  องคประกอบของเจตคติ 
 เจตคติมีลักษณะเปนนามธรรมที่เกิดจากการเรียนรูหรือประสบการณในชีวิตของบุคคล  
บุคคลมีพฤติกรรมอยางไรหรือทําสิ่งใดลงไป  เจตคติเปนเครื่องกําหนด  เจตคติจึงเปนหน่ึงของ
บุคลิกภาพของบุคคล  ซ่ึงนักจิตวิทยาและนักการศึกษาไดกลาวถึงองคประกอบของเจตคติ
สอดคลองกันไวดังน้ี 
 แมคไกร  (McGuire. 1969 : 155-156)  ไดอธิบายถึงองคประกอบของเจตคติไว  3  สวน  คือ 
  1.องคประกอบดานความรู  (Cognitive Component)  เปนองคประกอบดานความรู
ความเขาใจของบุคคลที่มีตอสิ่งเรานั้น ๆ  เพ่ือเปนเหตุผลในการที่จะสรุปรวมความเชื่อหรือชวยใน
การประเมินสิ่งเรานั้น ๆ 
  2.องคประกอบดานความรูสึก  (Feeling Component)  เปนองคประกอบดาน
ความรูสึกหรืออารมณของบุคคลที่มีความสัมพันธกับสิ่งเรา  อันเปนผลเนื่องมาจากที่บุคคลได
ประเมินสิ่งเรานั้นวา  พอใจไมพอใจ  ตองการ – ไมตองการ  ดีหรือเลว 
  3.องคประกอบดานการกระทํา  (Action  Tendency  Component)  เปนองคประกอบ
ดานความพรอมหรือความโนมเอียงที่บุคคลจะประพฤติปฏิบัติ  หรือตอบสนองตอสิ่งเรานั้น ๆ  ใน
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ทิศทางใดทิศทางหนึ่ง  เชน  สนับสนุน  หรือคัดคาน  การตอบสนองจะเปนในทิศทางใดขึ้นอยูกับ
ความเชื่อหรือความรูสึกของบุคคล 
 ไทรแอนดิส  (Triandis. 1971 : 2-3)  ไดแบงองคประกอบของเจตคติไว  3  สวน  คือ 

 1.องคประกอบทางดานความรูความเขาใจ  (A Cognitive Component)  เปนองคประกอบ
ทางดานความรู  ความเขาใจของบุคคลตอสิ่งเรา  ซ่ึงไดแก  บุคคล  สถานการณ  สังคม 

 2.องคประกอบทางดานความรูสึก (An Affective Component)  เปนองคประกอบที่
ตอเน่ืองจากองคประกอบที่ 1  คือ  เม่ือมีความรูความเขาใจแลวจะเกิดความรูสึกตอสิ่งนั้น  ซ่ึงอาจ
เปนไปไดทั้งทางบวกและทางลบ 

 3.องคประกอบทางดานการกระทํา  (A  Behavioral  Component)  เม่ือเกิดองคประกอบ 
1  และ 2  แลวจะเกิดความพรอมทางการกระทํา  ซ่ึงขึ้นอยูกับองคประกอบทั้ง  2  ดังกลาว 
 นักจิตวิทยาสังคมสวนมากเห็นวาเจตคติมีองคประกอบ  3  ประการ  คือ 

 1.องคประกอบดานความรู  (Cognitive  Component)  หมายถึง  การรับรูของบุคคลที่
เกี่ยวกับวัสดุ  หรือเหตุการณตาง ๆ รวมทั้งความเชื่อของบุคคลที่มีตอสิ่งเหลานั้นดวย 

 2.องคประกอบดานความรูสึก (Affective  Component) หมายถึง  ความรูสึกของบุคคลที่มี
ตอสิ่งที่เขารับรู  อาจเปนไปทางดีหรือไมดี  ถาบุคคลมีความรูสึกไมดีตอสิ่งใดบุคคลนั้นก็จะไมชอบ
สิ่งน้ัน  ถาบุคคลมีความรูสึกที่ดีตอสิ่งใดก็จะชอบสิ่งน้ัน 

 3.องคประกอบทางดานแนวโนมที่จะกระทํา  (Behavioral Component)  หมายถึง  ความ
โนมเอียงของบุคคลที่จะแสดงพฤติกรรมใหสอดคลองกับความรูสึกของตน  คือ การยอมรับหรือไม
ยอมปฏิบัติหรือไมปฏิบัติ 
 องคประกอบทั้ง  3  ดานนี้  จะตองมีความสอดคลองกัน   ถาองคประกอบดานใดดานหนึ่ง
เปลี่ยนแปลงไป  เจตคติของบุคคลนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงไปดวย  การเกิดพฤติกรรมทางดานเจตคติ
ไมวาจะเปนการใหความสนใจ   การแสดงความรูสึก  การแสดงทาทีวาชอบหรือไมชอบน้ันแบง
ออกเปนขั้นตอน  5  ขั้นดังน้ี  

 1.การรับรูสิ่งเรา  หรือการใหความสนใจ (Receiving or Attending)   เม่ือบุคคลไดปะทะ
กับสิ่งเรายอมเกิดการรับรูหรือใหความสนใจ  หรือเกิดความตระหนัก  และมีการคัดเลือก การรับ  
และใหความสนใจในสิ่งเราบางอยาง  ตลอดจนเปนความเขาใจในสิ่งเรานั้น ๆ 
  2.การตอบสนอง (Responding)   เม่ือบุคคลไดรับหรือใหความสนใจในสิ่งเราใด ๆ  
จะทําใหเกิดการตอบสนองตอสิ่งเราไปในทิศทางที่บุคคลนั้นยอมรับอาจเปนไปในรูปของการเชื่อฟง  
หรืออาจเกิดความสมัครใจเต็มใจที่จะกระทําดวยความสนุกสนานตามลักษณะของการพอใจหรือนิยม
ในการตอบสนองมากนอยเพียงใด 
  3.การสรางคุณคา  หรือคานิยม (Valuing)  หลังจากที่บุคคลไดใหการตอบสนองตอสิ่ง
เราแลว  บุคคลจะเกิดความเชื่อ (Belief)  ในสิ่งเราที่เกี่ยวของซึ่งจะพัฒนามาเปนความรู  ความ
เขาใจในสิ่งเรานั้น ๆ  ในขั้นแรกจะยอมรับคุณคา  ตอมาเกิดความรูสึกชอบในคุณคาและขั้นสุดทาย
จะเกิดการยอมรับอยางแนนแฟนในคุณคา  หรือคานิยมนั้น 
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  4.การจัดระบบคุณคา  หรือคานิยม (Organizing)  เม่ือบุคคลไดสรางคุณคาหรือ
คานิยมในตัวเองแลวจะมีการจัดระเบียบของคุณคาเขาเปนหมวดหมู   โดยการแยกแยะ
แนวความคิดเกี่ยวกับคุณคาเขาเปนหมวดหมู  หรืออาจจะพัฒนาคุณคา  หรือคานิยมขึ้นใหมก็ได 
  5.การสรางลักษณะนิสัยตามคุณคา  หรือคานิยมที่ยึดถือ  (Characterization by a  
value)  ในขั้นนี้บุคคลจะแสดงพฤติกรรมที่สอดคลองกับคุณคา  หรือคานิยมที่เขายึดถือ  ซ่ึงจะเปน
พฤติกรรมที่เปนเอกลักษณสําหรับบุคคลนั้น ๆ  
 มอรแกน  และ  คิง  (Morgan and King. 1975 : 376-377)  ไดแบงองคประกอบของเจต
คติไว  3  สวน  คือ 
  1.องคประกอบดานความรูสึก (Feeling Component)  เปนองคประกอบทางดาน
ความรูสึกของบุคคลที่มีตอสิ่งเราตาง ๆ  ไดแก  คน  วัตถุ  และสถานการณตาง ๆ 
  2.องคประกอบดานความรู (Cognitive Component)  เปนองคประกอบดานความรู
ความเขาใจที่บุคคลมีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง 
  3.องคประกอบดานการกระทํา (Action Component)  เปนองคประกอบดานการ
กระทําหรือพฤติกรรมของบุคคลซึ่งขึ้นอยูกับองคประกอบ  1  และ 2 
 เฟอรกูสัน (Ferguson.1981 : 81)  กลาววาเจตคติเปนการแสดงออกเกี่ยวกับความเชื่อวา
อะไรถูกอะไรผิด  ชอบหรือไมชอบ  ยอมรับหรือปฏิเสธ  การแสดงออกดังกลาวเก่ียวของกับ
องคประกอบ  3  ประการ  คือ 
  1.องคประกอบทางดานความคิด  ความเขาใจ (Cognitive Component)  เจตคติจะ
แสดงออกมาในลักษณะของความเชื่อวาอะไรถูกอะไรผิด 
  2.องคประกอบทางดานความรูสึก (Affective Component)  เจตคติจะแสดงออกมาใน
ลักษณะของความชอบหรือไมชอบ 
  3.องคประกอบทางดานพฤติกรรม (Behavioral  Component)  เปนความพรอมที่จะ
กระทํา  เจตคติจะแสดงออกในลักษณะการยอมรับหรือปฏิเสธ 
 สงวน  สุทธิเลิศอรุณ  (2526 : 94)  ไดแบงองคประกอบของเจตคติไว  3  ประการ  สรุป
ไดดังน้ี 
  1.ดานความรูสึก  (Affective Component)  การที่บุคคลจะมีเจตคติอยางไร  เชน  
ชอบ  หรือไมชอบอะไรก็ตาม  จะตองขึ้นอยูกับปจจัยหรือองคประกอบที่สําคัญที่สุดคือความรูสึก
เพราะความรูสึกจะบงชี้วาชอบหรือไมชอบ  เชน  ความรูสึกชอบเปนครูหรือไมชอบเปนครู 
  2.ดานความรู  (Cognitive Component)  บุคคลจะมีเจตคติอยางไรจะตองอาศัย
ความรูหรือประสบการณวาเคยรูจักหรือเคยรับรูมากอน  มิฉะน้ันบุคคลไมอาจจะกําหนดความรูสึก
หรือทาทีวาชอบหรือไมชอบได  เชน  บุคคลที่จะบอกวาชอบเปนครูหรือไมเปนครูน้ัน  จะตองทราบ
เสียกอนวา  ครูมีบทบาทอยางไร  มีรายไดเทาไร  และจะกาวหนาเพียงใด  มิฉะน้ันไมอาจบอกถึง
เจตคติของตนได 
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  3.ดานพฤติกรรม  (Behavioral  Component)  บุคคลจะมีเจตคติอยางไรใหสังเกตจาก
การกระทําหรือพฤติกรรม  ถึงแมพฤติกรรมจะเปนองคประกอบที่สําคัญของเจตคติ  แตยังมี
ความสําคัญนอยกวาความรูสึก  เพราะในบางครั้งบุคคลกระทําไปโดยขัดกับความรูสึก  เชน  ยกมือ
ไหวและกลาวคําสวัสดี  แตในความรูสึกจริง ๆ  น้ันอาจมิไดเลื่อมใสศรัทธาเลยก็ได 
 จากแนวคิดที่ไดกลาวมาขางตนพอสรุปไดวา  เจตคติเปนสิ่งที่เกิดจากการเรียนรูเปน
สภาพการณทางจิตที่มีอิทธิพลตอการคิดการกระทํา  เจตคติเปนความรูสึกภายในที่กอใหเกิด
พฤติกรรม  ลักษณะของเจตคติมีทั้งเจตคติเชิงนิมาน  เชิงนิเสธ  และเจตคติที่เปนกลาง  สวน
องคประกอบของเจตคติน้ันประกอบดวย  องคประกอบดานความรู  องคประกอบดานความรูสึก  
และองคประกอบดานการกระทํา 
 7.3  ประโยชนของการวัดเจตคติ 
  1.วัดเพื่อทํานายพฤติกรรม  เน่ืองดวยเจตคติตอสิ่งใด ๆ  ของบุคคลยอมเปนเครื่อง
แสดงวาเขามีความรูทางดานที่ดีหรือไมดีเกี่ยวกับสิ่งนั้นมากนอยเพียงใด  และเขามีความรูสึกชอบ
หรือไมชอบสิ่งนั้นเพียงใด  เจตคติของบุคคลตอสิ่งน้ีจึงเปนเครื่องทํานายวา  บุคคลนั้นจะมีการ
กระทําตอสิ่งน้ันไปในทํานองใดดวย  ฉะน้ันการทราบเจตคติของบุคคลยอมชวยใหสามารถทายการ
กระทําของบุคคลนั้นไดแมจะไมถูกตองเสมอไปก็ตามการทราบลวงหนาวาบุคคลจะกระทําอยางไร
น้ัน  จะเปนแนวทางใหผู อ่ืนปฏิบัติตอบุคคลนั้นไดอยางถูกตอง  และอาจเปนแนวทางใหผู อ่ืน
สามารถควบคุมพฤติกรรมของบุคคลนั้นไดดวย 

 2.วัดเพื่อหาทางปองกัน  การที่บุคคลจะมีเจตคติอยางไรนั้นเปนสิทธิสวนบุคคล  แตการ
อยูดวยกันอยางสงบสุขในสังคม  ยอมจะเปนไปไดเม่ือพลเมืองมีเจตคติตอสิ่งตาง ๆ  คลายคลึงกัน
ซ่ึงเปนทางใหเกิดความรวมมือรวมใจกันและไมเกิดความแตกแยกขึ้นในสังคม  ในการประกอบ
อาชีพบางประเภทมีความจําเปนจะตองไดบุคคลซึ่งมีเจตคติที่เหมาะสมมาเปนผูปฏิบัติ  เพ่ือใหเกิด
ความกาวหนา  และเกิดความเปนธรรมแกสังคม  เชน  แพทย  ครู  ตํารวจ  เปนตน 

 3.วัดเพื่อการแกไข  การวัดเจตคติในบางเรื่อง  เชน  การวัดเจตคติของประชากรเกี่ยวกับ
นโยบายของชาติที่รัฐบาลกําหนดขึ้นมา  วาประชากรมีเจตคติสอดคลองหรือเห็นดวยหรือไม  ถาไม
สอดคลองกับนโยบายที่กําหนดขึ้นมาประเทศชาติอาจเกิดความเสียหายได  เม่ือทราบเจตคติน้ัน
กอนก็จะสามารถหาแนวทางในการแกไขหรือเปลี่ยนเจตคติใหสอดคลองกับนโยบายเพื่อจะไดมีการ
กระทําที่พรอมเพรียงกัน 

 4.วัดเพื่อเขาใจสาเหตุและผล  เจตคติตอสิ่งตาง ๆ น้ัน  เปรียบเสมือนสาเหตุภายในซึ่งมี
กําลังผลักดันใหบุคคลมีพฤติกรรมตาง ๆ  กัน  สาเหตุภายในหรือเจตคติตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงของบุคคล
น้ัน  อาจไดผลกระทบมาจากสาเหตุภายนอกดวยสวนหนึ่ง  และเจตคติของบุคคลอาจเปนเคร่ือง
กรอง  หรือเครื่องหันเหอิทธิพลของสาเหตุภายนอก  ที่มีตอการกระทําของบุคคลนั้นได  ฉะนั้น  การ
จะเขาใจอิทธิพลของสาเหตุภายนอกที่มีตอการกระทําของบุคคลตาง ๆ  ใหชัดเจนบางกรณีอาจ
จําเปนตองวัดเจตคติของบุคคลตาง ๆ  ตอสาเหตุภายนอกนั้นดวย 



 58

 7.4  การวัดเจตคติ 
 การวัดเจตคติเปนวิธีการที่ทําใหคนเขาใจเจตคติของบุคคลซึ่งมีอยู  6  วิธี  คือ 
  1.วิธีการสังเกต  (Observation) 
  2.วิธีการสัมภาษณ  (Interview) 
  3.วิธีการสงแบบสอบถาม  (Questionnaire) 
  4.วิธีการวัดทางออม  (Indirect  Technique) 
   4.1วิธีตอประโยคใหจบ  (Sentence  Completion) 
   4.2วิธีโยงความสัมพันธของคําตาง ๆ (Word  Association) 
   4.3วิธีการเลาเรื่องจากภาพ  (Story  Telling) 
  5.วิธีการวัดแบบไมวุนวาย  (Unobtrusive  Measures) 
   5.1การใชบันทึกเหตุ  และประมวลขอมูล  (Archives) 
   5.2การวัดความสึกหรอ  (Erosion  Measures) 
   5.3การวัดรองรอย  (Trace  Measure) 
  6.วิธีการวัดทางสรีระ  (Physiological  Measures) 
   6.1การวัดความตานกระแสไฟฟาของผิวหนัง  (Galuanic  Skinresponse) 
   6.2การขยายรูนัยนตา  (Pupil   Dilation) 
   6.3การวัดปริมาณฮอรโมนบางชนิด  เชน  ADTH,  Hydrocortisone 
  วิธีการวัดเจตคติทั้ง  6  วิธีดังกลาว  เปนวิธีการที่สามารถเลือกใชไดตามความ
เหมาะสมกับความตองการเฉพาะเรื่อง 
 7.5  มาตราวัดเจตคติ 
 การวัดเจตคติ  เปนการวัดคุณลักษณะภายในของบุคคล  ซ่ึงเกี่ยวของกับความรูสึก  นึก
คิด  หรือเปนลักษณะทางจิตใจ  คุณลักษณะดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลงไดงาย  ดังนั้น  การวัดเจต
คติตองยอมรับขอตกลงเบื้องตน  ดังน้ี   

 1.เจตคติของบุคคลจะมีลักษณะคงเสนคงวาอยูในชวงเวลาหนึ่ง  น้ันคือ  ความรูสึกนึกคิด
ของบุคคลที่มีตอสิ่งหน่ึงสิ่งใดไมไดเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  จะมีชวงเวลาใดเวลาหนึ่งที่มี
ความรูสึกตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงที่ซ่ึงสามารถวัดได 

 2.เจตคติของบุคคลไมสามารถวัดหรือสังเกตไดโดยตรง  การวัดจะเปนแบบวัดทางออม  
โดยวัดจากแนวโนมที่บุคคลจะแสดงออกหรือประพฤติปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ 

 3.เจตคตินอกจากแสดงออกในรูปทิศทางของความรูสึกนึกคิด  เชน  สนับสนุนหรือคัดคาน  
ยังมีขนาดหรือปริมาณของความรูสึกนั้นดวย  ดังนั้น  ในการวัดเจตคตินอกจากจะทําใหทราบ
ทิศทางแลว  ยังสามารถบอกระดับความมากนอยไดดวย 
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 การสรางมาตราวัดเจตคติโดยอาศัยความหมายทางภาษานั้น  ที่แพรหลายและเปน
มาตรฐาน  ไดแก  วิธีของเธอรสโตน  (Thurstone)  ออสกูด  (Osgood)  และลิเคิรท  (Likert)  สวน
วิธีการอื่นยังไมเปนที่นิยมแพรหลาย 

 1.มาตราวัดเจตคติตามวิธีการของเธอรสโตน (Thurstone)  สรางขึ้นโดยอาศัยความ
คิดเห็นของกลุมบุคคลที่นาเชื่อถือไดกลุมหน่ึง  เปนผูกําหนดระดับความรูสึกของบุคคลที่มีตอสิ่งหน่ึง
สิ่งใดออกเปน  11  ระดับ  จากนอยสุดจนถึงมากสุด  โดยแตละชวงหรือแตละระดับมีระยะหางกันวิธี
น้ีจึงเรียกชื่ออีกอยางหนึ่งวา  มาตราวัดแบบมีระยะหางเทากัน  (The Method of Equalappearing  
Intervals)  จํานวนขอความวัดเจตคติตามวิธีน้ีจะมีประมาณ  20-25  ขอความแตละขอความมีคา
ประจํา  (Scale Value)  เพ่ือใชเปนคะแนนที่จะไดเม่ือผูตอบยอมรับหรือเห็นดวยกับขอความนั้น ๆ  
ขอความวัดเจตคติที่ไดน้ีถูกคัดเลือกมาจากขอความจํานวนมาก 

 2.มาตราวัดเจตคติตามวิธีการของออสกูด  (Osgood)  มาตราวัดเจตคติโดยใชความหมาย
ของภาษาคิดขึ้นโดย  ออสกูด  และคนอื่น ๆ  จะใชคําคุณศัพทตาง ๆ  อธิบายความหมายของสิ่งเรา
ที่มีสวนสัมพันธกับบุคคลออกมาเปนคุณคาตาง ๆ  และตีความเหลานั้นออกมาเปนคุณคาของเจต
คติของบุคคล คือ  เปนแบบวัดเจตคติที่ไมใชขอความวัดเจตคติ  แตจะใชคําคุณศัพทบรรยาย
คุณลักษณะตาง ๆ  ของสิ่งน้ัน ๆ  แลวใหผูตอบแสดงความรูสึกนึกคิดออกมาโดยการบอกภาพพจน  
หรือความคิดรวบยอดของตนในลักษณะตาง ๆ เหลานั้นออกมา  แลวนําคาของความคิดรวบยอดที่มี
ตอสิ่งน้ันมาเปนคาเจตคติของบุคคลนั้น  คําคุณศัพทที่ใชแทนความหมายของภาษาสามารถบอกให
ทราบถึงความรูสึกนึกคิดหรือเจตคติของบุคคลไดแบงเปน  3  องคประกอบ  คือ 
   2.1องคประกอบเชิงประมาณคา  เชน  ดี-เลว  เกลียด-รัก  เมตตา-ทารุณ 
   2.2องคประกอบเชิงศักยภาพ  เชน  หนัก-เบา  แข็งแรง-ออนแอ  ใหญ-เล็ก 
   2.3องคประกอบเชิงกิจกรรม  เชน  ชา-เร็ว  ราเริง-หงอยเหงา  เฉื่อยชา-
กระตือรือรน 

 3.มาตราวัดเจตคติตามวิธีการของลิเคิรท  (Likert)  โดยใชชุดของขอความวัดเจตคติของ
บุคคลหนึ่งบุคคลใดที่มีตอเร่ืองหนึ่งเรื่องใด  แลวใหบุคคลนั้น ๆ  แสดงความรูสึกตอขอความการ
ตอบขอความนั้นอาจจะเปนไปไดทั้งเห็นดวย  หรือพอใจกับขอความนั้น  ไมเห็นดวยดับขอความนั้น  
หรือไมแนใจกับขอความนั้น  เจตคติของบุคคลที่มีตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากการรวมคําตอบมาจาก
ขอความตาง ๆ  ทุกขอความในมาตราวัดนั้น  วิธีน้ีจึงเรียกชื่ออีกอยางหนึ่งวา  มาตราประมาณคา
แบบรวม  (Summated  Rating  Scale)  จํานวนขอความที่สรางขึ้นครั้งแรกควรมี  30  ขอความขึ้น
ไป  เพราะจะตองคัดเลือกใหเหลือ  20-25   ขอความ 
 จากการศึกษาทฤษฎีที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา  การวัดเจตคติมีลักษณะการวัดความรูสึก
ตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงที่เรียกวา   เปาเจตคติ  เน่ืองจากการวัดเจตคติเปนการวัดทางออมนักจิตวิทยาและ
นักวัดผลไดพยายามหาวิธีการวัดและพัฒนาเครื่องมือที่มีคุณภาพที่จะสามารถวัดเจตคติไดตรงที่สุด  
ซ่ึงวิธีวัดเจตคติอาจทําไดโดยการสัมภาษณ (Interview)  การสังเกตพฤติกรรม  (Observation)  การ
รายงานตนเอง  (Self  report)  เทคนิคจินตนาการ  (Projective  techniques)   
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การวัดทางสรีระภาพ  (Physiological  measurement)  และการวัดโดยใชแบบวัดเจตคติ  (Attitude  
Inventory)  ซ่ึงเปนวิธีที่นิยมมากที่สุด  แบบวัดเจตคติ  เชน  แบบวัดเจตคติของ  Thurstone   แบบ
วัดเจตคติของ  Likert  แบบวัดเจตคติของ  Osgood  แบบวัดเจตคติของ  Guttman  เปนตน 
 
8.  งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 8.1  งานวิจัยตางประเทศ   
 มีโลน (Melone.1987 : 60-Z)  ไดศึกษาเรื่อง  ความสัมพันธระหวางระดับพัฒนาการทาง
สติปญญาและรูปแบบการเรียนรูของวัยรุน  โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษา  คือ  เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธระหวางระดับสติปญญาและรูปแบบการเรียนรูของนักเรียนกลุมตัวอยาง  ที่ใชเปน
นักเรียนระดับ 8  ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  2  แหง  จํานวน  466  คน  ในนิวยอรค  
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  คือ  Arlin Test of Formal Ressonning and Learning Style Inventory  
ของ  Dunn  and  Price  ผลการวิจัยพบวา  ไมพบความแตกตางในรูปแบบการเรียนรูของนักเรียน
ทั้งสองเชื้อชาติ  แตพบวามีความแตกตางในรูปแบบการเรียนรูของนักเรียนชายและนักเรียนหญิง  
วิชาเอกมีความสัมพันธกับเพศและรูปแบบการเรียนรูอยูในระดับปานกลางยกเวนวิชาเอก
คณิตศาสตร  นักเรียนผิวขาวมีผลการเรียนที่ดีกวานักเรียนผิวดํา  นักเรียนหญิงและนักเรียนเชื้อ
ชาติอ่ืน ๆ  ที่มีรูปแบบการเรียนรูแตกตางกันมีผลการเรียนดีกวานักเรียนชาย 
 บาติสตา (Batista. 1976 : 257)  ไดศึกษา  พฤติกรรมของครูที่ดี  พบวา  ครูที่ดีตองมี
พฤติกรรมดังน้ี  คือ  มีความรูในเนื้อหาวิชาที่สอน  มีวิธีการสอนที่เหมาะสมกับเน้ือหา  และ  ผูเรียน  
มีความรู  ความเขาใจในวิธีประเมินจุดมุงหมายของวิชาอยางเหมาะสม  มีคุณธรรมในวิชาชีพ  เปน
ผูทํางานดวยการใหบริการกับสถาบันและชุมชน  ใหบริการทางวิชาการ  และวิชาชีพ  ตลอดจนมี
เจตคติที่ดีตอนักศึกษา  และสถาบัน 
 ครูสแมร  และอารอี  ริบเปล (Klausmeir and R.E. Ripple. 1961 : 29)  ไดศึกษาวิจัย
เร่ือง  การเรียนกับขีดความสามารถของมนุษย  ผลการวิจัยพบวา องคประกอบที่เปนตัวกําหนด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประกอบดวยคุณลักษณะของผูเรียน  คุณลักษณะของผูสอน  คุณลักษณะ
ทางกายภาพ  พฤติกรรมระหวางผูเรียนกับผูสอน  คุณลักษณะกลุม  และแรงจูงใจภายนอก 
 ฟลาเฮอรตี้  และรุทเซล (Flaherty and Reutzel. 1965 : 409 – 411) ไดศึกษาเพื่อหา
ลักษณะบุคลิกภาพของนักเรียนที่ประสบผลสําเร็จในการเรียนสูงและนักเรียนที่ประสบผลสําเร็จใน
การเรียนต่ํา  จากการศึกษาพบวาผูที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงไดคะแนนบุคลิกภาพดานความ
รับผิดชอบสูงกวาผูที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา 
 ฟราย (Fry.1977 : 519 – 520)  ศึกษาถึงผลการประสบกับความสําเร็จ  ผูทําการทดลอง
จะกลาวชมเชย  สวนพวกที่ประสบความลมเหลว  ผูทดลองจะกลาวถอยคําแสดงความผิดหวังตอ
การกระทําของเขาและอีกพวกหนึ่งเปนกลุมควบคุม  จากนั้นจึงทดสอบการควบคุมตนเอง  คือ การ
ยับยั้งชั่งใจไมเขาไปเลนของเลนโดยจับเวลา  ผลการวิเคราะหความแปรปรวน  พบวา  การประสบ
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ความสําเร็จ  การประสบความลมเหลว  และการคาดหวังในการควบคุมตนเองวาจะสามารถจะ
ควบคุมตนเองไดสูงหรือต่ํา  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน  0.05  
ทั้ง  3  ตัวแปร  จึงสนับสนุนสมมติฐานที่วา  เด็กที่ประสบความสําเร็จจะมีการควบคุมตนเองสูงกวา
เด็กที่ประสบความลมเหลว  เด็กที่คาดหวังวาจะควบคุมตนเองไดสามารถทนตอสิ่งยั่วยวนใจได
มากกวาเด็กอ่ืนและเด็กที่มีความสามารถทางปญญา  จะมีความคาดหวังวาจะประสบความสําเร็จใน
การควบคุมตนเอง  และสามารถควบคุมตนเองไดสูงกวาเด็กอ่ืน  จึงแสดงใหเห็นวาการควบคุม
ตนเองมีความสัมพันธกับสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนหรือความสามารถทางปญญา 
 บลูม  (Bloom. 1982: 166-175)  ไดศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน  พบวา  พฤติกรรมทางดานความรูความคิดของนักเรียนและลักษณะจิตพิสัยของ
นักเรียน  ซ่ึงไดแก  ความสนใจ  ความมานะตั้งใจ  ความขยัน  รวมทั้งเจตคติตอรายวิชา  กิจกรรม
การเรียนการสอน  มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนถึงรอยละ  65 
 ไดแอน  (Deighan. 1971 : 333-A)  ไดศึกษาการทดสอบความสัมพันธระหวางเจตคติทาง
คณิตศาสตรและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรกับความสัมพันธทางเจตคติทางคณิตศาสตร
ของครูและนักเรียน  ประชากรเปนนักเรียน  1022  คน  ครู  44  คน  เกรด  3-6  ในโรงเรียน
ประถมศึกษาที่อยูในชนบท  โดยใชแบบวัดเจตคติ  2  ชนิด  คือ  แบบการตอบใช  ไมใช  แบบแอน
โทแนน  (Anttonen)  และแบบซีแมนติค  ดิฟเฟอร  เรนเซียล  (Semantic  differential  Scale)  
และใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  2  ชนิด  คือ  แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานไอโอวา  
(IOWA  Test  of  Basic  Skills)  และแบบทดสอบวัดเชาวปญญาของธอรนไดค  (Lorge  
Thorndike  of  Intelligence)  ผลการวิจัยสรุปไดวามีความสัมพันธระหวางเจตคติทางคณิตศาสตร
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 
 เมสเซอร  (Masser. 1972 : 1456 – 1462)   ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูถึง
การควบคุมตนเองและคะแนนสัมฤทธิผลทางการเรียนของเด็กอายุ  9 ป  ซ่ึงศึกษาในระดับ 4  
จํานวน  98 คน  ชายและหญิงจํานวนเทากัน  มีระดับสติปญญาและการรับรูจักคิดไตรตรองเทา ๆ 
กันเครื่องมือที่ใชในการวิจัยที่สําคัญ  คือ  The Intellectual Achievement Responsibility  
Questionnaire (IAR)  ผลการวิจัยพบวา  เด็กหญิงที่มีสัมฤทธิผลทางการเรียนสูง  ยอมรับวาเขา
เปนผูกําหนดตนเองในดานความลมเหลวในการศึกษา  สวนเด็กชายที่มีสัมฤทธิผลทางการเรียนสูง
ยอมรับวา  เขาเปนผูกําหนดตนเองในดานความสําเร็จในการศึกษา  เมสเซอรอธิบายวา  การรับรูถึง
การควบคุมตนเองในดานการศึกษาเลาเรียนทําใหเด็กมีสัมฤทธิผลทางการเรียนสูงขึ้น 
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 8.2  งานวิจัยภายในประเทศ 
 ไขศรี  พานิกุล (2546 :บทคัดยอ )  ไดวิจัยเรื่อง “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5 ที่เรียนเรื่องหลักธรรมในพุทธ
ศาสนา  โดยการสอนแบบไตรสิกขากับการสอนแบบธรรมสากัจฉา. ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนที่
เรียนเรื่องหลักธรรมในพุทธศาสนาโดยการสอนแบบไตรสิกขากับการสอนแบบธรรมสากัจฉา  มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางไมนัยสําคัญทางสถิติ 
 สุปราณี   ไกรรัตนนุสสรณ  และคณาพร  คมสัน (2544 :3-85)  ไดศึกษาผลการสอน
ภาษาอังกฤษตามทฤษฎีพหุปญญาสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  สังกัดกรมสามัญศึกษา  
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4  ของโรงเรียนราชวินิตบางแกว  จังหวัด
สมุทรปราการ  จํานวน  49  คน  โดยแบงออกเปน  3  กลุม  คือ  นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูง  ปานกลางและต่ํา  ผลการศึกษาพบวา  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนทั้งหมดสูงกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  คะแนน
ความสามารถทางพหุปญญาของนักเรียนทั้งหมดสูงขึ้นกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ  .05 
 กรวีร  เมฆหมอก (2542 :บทคัดยอ)  ไดศึกษาผลการเรียนและเจตคติตอวิชา
พระพุทธศาสนาจากการเรียนดวยบทเรียนวีดิทัศนแบบโปรแกรม  พบวา  เจตคติตอวิชา
พระพุทธศาสนาของนักเรียนที่เรียนจากบทเรียนวีดิทัศนแบบโปรแกรมสูงกวานักเรียนที่เรียนจาก
การสอนปกติ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
 มุกดา  เปรมศรี  (2541 :บทคัดยอ )  ไดวิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความสนใจตอการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4  
โดยการสอนแบบสืบเสาะเชิงนิติศาสตร  ที่ใชเทคนิควิธีการ  A.I.C.  กับการสอนตามคูมือครู 
ผลการวิจัยพบวา  ความสนใจตอการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนที่เรียนโดยการสอนแบบ
สืบเสาะเชิงนิติศาสตร  ที่ใชเทคนิควิธีการ  A.I.C . กับนักเรียนที่เรียนโดยการสอนตามคูมือครู
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
 ผองใส  หอทอง  (2538 : 76)  ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และ
ความคงทนในการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  โดยการสอนแบบ
พัฒนารายบุคคลที่รวมทํางานเปนคณะกับการสอนแบบปกติ  ผลการศึกษาพบวา  นักเรียนที่ไดรับ
การสอนแบบพัฒนารายบุคคลที่รวมกันทํางานเปนคณะ  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่
ไดรับการสอนแบบปกติ โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
 โสภิดา  ลิ้มวัฒนาพันธ (2538 :บทคัดยอ)  ไดศึกษาเปรียบเทียบผลการใชเทคนิคการ
ควบคุมตนเองและการเสริมแรงทางบวกดวยเบี้ยอรรถกร  กลุมทดลองที่  1  กลุมทดลองที่  2  และ
กลุมทดลองที่ 3  เปนกลุมควบคุมโดยใช ABF Control  Group  Design  ตามลําดับที่มีตอการเพิ่ม
และการคงอยูของพฤติกรรมความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
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ชั้นปที่ 1   พบวานักศึกษากลุมทดลองทั้งสองกลุมที่ใชเทคนิคการควบคุมตนเองและกลุมที่ไดรับการ
เสริมแรงดวยเบี้ยอรรถกร  มีพฤติกรรมความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายในระยะทดลองและระยะ
ติดตามผลสูงกวาระยะเสนฐานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  และนอกจากนี้ยังพบวา  
นักศึกษาที่เปนกลุมทดลองทั้งสองกลุมมีพฤติกรรมความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายสูงกวา
นักศึกษากลุมควบคุม  ทั้งในระยะทดลองและระยะติดตามผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
 อาภาภรณ  หวัดสูงเนิน (2536 : 98) ไดศึกษาความสามารถในการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  โดยวิธีเรียนแบบรวมมือ  กับวิธีเรียนแบบปกติ  ผล
การศึกษาพบวา  ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนที่เรียน  โดยวิธีเรียน
แบบรวมมือสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยวิธีเรียนแบบปกติ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
 ระพีพร  น่ิมประยูร (2537 : 52) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลของการเขารวมกิจกรรมกลุม
สรางคุณภาพกับวิธีสอนแบบปกติ  ที่มีตอความรับผิดชอบตอหนาที่การงานของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2  พบวานักเรียนทั้งสองกลุมมีความรับผิดชอบตอหนาที่การงานสูงขึ้นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  และนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมกลุมสรางคุณภาพมีความรับผิดชอบ
ตอหนาที่การงานสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
 ธานี  กลิ่นเกษร  (2536 : 36)  ไดศึกษาเกี่ยวกับการฝกอบรมทางพุทธศาสนาจะสามารถ
พัฒนาหิริ – โอตตัปปะและทัศนคติตอพุทธศาสนา  ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จํานวน 
100  คน  โดยแบงเปน  2  กลุม  คือ  กลุมผูเขารับการฝกอบรม  และกลุมผูที่ไมไดเขารับการ
ฝกอบรม  โดยกลุมที่เขารับการอบรมจะมีพระสงฆผูทรงคุณวุฒิทางดานการฝกอบรม  และการฝก
สมาธิจํานวน  2  รูป  เปนผูฝก  ผลปรากฏวา  กลุมที่เขารับการฝกอบรมทางพระพุทธศาสนามีการ
เปลี่ยนแปลงหิริ – โอตัปปะ  และทัศนคติตอพุทธศาสนาสูงขึ้น 
 กนกวรรณ  สุโพธิ์  (2541 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประชากร
และคุณภาพชีวิตของนักศึกษาผูใหญสายสามัญระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  สังกัดศูนยการศึกษา
นอกโรงเรียน  กรุงเทพมหานคร 2  เพ่ือศึกษาความสัมพันธของความพรอมในการเรียน  วิธีการ
เรียนการสอน  และวิธีการประเมินผลกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประชากรศึกษา  ประชากรที่ใช
ในการศึกษาเปนนกัศึกษาผูใหญของศูนยการศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร  2  จํานวน  381  
คน  ผลการศึกษาพบวา  ตัวแปรที่สัมพันธเชิงบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ  .05  คือ  ผูสอน 
 จากการศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยทั้งภายในประเทศ และงานวิจัยใน
ตางประเทศ  แสดงใหเห็นวาตัวแปรดาน  การรับรูพฤติกรรมการสอนของครู  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  
การควบคุมตนเอง  ความรับผิดชอบตอตนเอง  เจตคติตอการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา  เปนตัว
แปรที่มีความสัมพันธเกี่ยวของและมีความสําคัญตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ดังนั้นแนวทางที่จะ
ปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมสูงขึ้น และให
เปนคนดีของสังคม   เปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม   จะตองอาศัยตัวแปรเหลานี้  ผูวิจัยจึงเลือกตัวแปร
ทั้ง  5  ตัวน้ีมาศึกษา อันไดแก    การรับรูพฤติกรรมการสอนของครู  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์   
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การควบคุมตนเอง  ความรับผิดชอบตอตนเอง  เจตคติตอการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา  เพ่ือหาคา
นําหนักความสําคัญของตัวแปรทั้ง  5  ตัวน้ี  ที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา  
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาใหมีประสิทธิภาพตอไป  ใหนักเรียนเปนคนดี   
มีคุณธรรมจริยธรรม  เปนพลเมืองที่ดีของสังคม  ประเทศชาติและเปนพุทธศาสนิกชนที่ดีสืบตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
   ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับขั้นตอน  ดังน้ี 
    1.  การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 
    2.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
    3.  การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
    4.  ลักษณะของเครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
    5.  วิธีการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
    6.  การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้  เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่กําลัง
ศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2548  ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 2   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ  มีจํานวน  35  โรงเรียน   311   หองเรียน   รวมจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น   
12,855   คน  โดยมีการแบงโรงเรียนออกเปน  3  กลุม  คือ  โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ  21 
โรงเรียน  จํานวน  231  หอง  โรงเรียนขนาดใหญ  12  โรงเรียน  จํานวน  77  หอง  โรงเรียน
ขนาดกลาง  2  โรงเรียน  จํานวน  3  หอง 

 
 การเลือกกลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้   เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4   
ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2548  จํานวน 10  โรงเรียน  และมีจํานวนนักเรียน  
616  คน  ไดมาจากการสุมตัวอยางแบบสองขั้นตอน (Two-Stage Random Sampling)  โดยมี
ขั้นตอนการสุม  ดังน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1  ทําการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling)  โดยใชขนาด
ของโรงเรียนเปนชั้น (Strata)  ม ีโรงเรียนเปนหนวยการสุม (Sampling Unit)  สุมมาประมาณ
รอยละ  25  ของจํานวนโรงเรียนในแตละขนาดโรงเรียน  ไดโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ  จํานวน  
6  โรงเรียน  โรงเรียนขนาดใหญ  จํานวน  3  โรงเรียน  โรงเรียนขนาดกลาง  จํานวน  1  
โรงเรียน  รวมทั้งสิ้น  10  โรงเรียน 
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 ขั้นตอนที่ 2  สุมกลุมตัวอยางที่ไดในขั้นตอนที่ 1 ดวยวิธีการสุมแบบกลุม (Cluster  
Random  Sampling)    จาก  10  โรงเรียน  โดยสุมประมาณรอยละ  15  ของจํานวนหองในแต
ละโรงเรียน  มีรายละเอียดดังแสดงในตาราง 1 

 
ตาราง 1  จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยจําแนกตามขนาดของโรงเรียน 
 

ประชากร กลุมตวัอยาง ขนาด
โรงเรียน 

โรงเรียน 
หอง นักเรียน หอง นักเรียน 

ใหญพิเศษ 1.เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา 
2.นวมินทราชนูิทิศ  เตรียม
อุดมศึกษานอมเกลา 
3.นวมินทราชินูทิศ  บดินทรเดชา 
4.บดินเดชา  (สิงห  สิงหเสนี) 
5.บดินเดชา  (สิงห  สิงหเสนี) ๒ 
6.บางกะป 

12 
9 
 
9 
15 
12 
12 

589 
377 

 
452 
760 
616 
490 

2 
1 
 
1 
2 
2 
2 

89 
45 
 

50 
102 
90 
91 

ใหญ 1.เทพลีลา 
2.บางกะปสุขุมนวพันธอุปถัมภ 
3.มัธยมวัดบึงทองหลาง 

6 
4 
6 

258 
179 
204 

1 
1 
1 

43 
30 
34 

กลาง 1.บดินทรเดชา (สิงห  สิงหเสนี) ๔ 3 137 1 42 
 รวม 88 4,062 14 616 

 
 ผูวิจัยไดจําแนกขนาดของโรงเรียน ออกเปน  3  ขนาด  ตามเกณฑการกําหนดขนาด
โรงเรียนของกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ   เม่ือแบงขนาดโรงเรียนเรียบรอยแลว 
ผูวิจัยไดคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางที่เหมาะสมสําหรับการวิจัยโดยใชสูตรการคํานวณหา
ขนาดของกลุมตัวอยาง เพ่ือใชประมาณคาเฉลี่ยเลขคณิตของประชากร ดวยการสุมตัวอยาง
แบบสองขั้นตอน (Two-Stage Random Sampling)   ที่ระดับความเชื่อม่ัน 99 % (α = .01) 
กําหนดคาความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหไดเทากับ 1 (มยุรี ศรีชัย.2538:110)  จากการคํานวณหา
ขนาดของกลุมตัวอยางที่เหมาะสมสําหรับการวิจัย ปรากฏวาการวิจัยครั้งนี้ตองใชนักเรียนกลุม
ตัวอยางอยางนอย 573 คน 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี  มี  2  ฉบับ   ดังน้ี 
 ฉบับที่  1  แบบสอบถามวัดป จ จัยที่ ส งผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการ เรี ยนวิชา
พระพุทธศาสนาทั้ง  5  ตัวแปรปจจัย  จํานวน  100  ขอ  ดังน้ี 
  1  การรับรูพฤติกรรมการสอนของครู  20 ขอ 
  2  ความรับผิดชอบตอตนเอง  20 ขอ 
  3  การควบคุมตนเอง  20 ขอ 
  4  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  20 ขอ 
  5  เจตคติตอการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา  20 ขอ 
  
 ฉบับที่ 2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา   แบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ  5  ตัวเลือก  จํานวน  30  ขอ 
 
ข้ันตอนการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 ข้ันตอนในการสรางแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามวัดปจจัยการรับรูพฤติกรรมการสอนของครู  ความรับผิดชอบตอตนเอง   
การควบคุมตนเอง     แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  และเจตคติตอการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา   โดยมี
ขั้นตอนการสราง  ดังแสดงในภาพประกอบ  3  ดังน้ี 
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ภาพประกอบ 3  ขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม 
 
 ขั้นตอนในการสรางและหาคุณภาพของแบบสอบถามวัดปจจัยการรับรูพฤติกรรมการ
สอนของครู   ความรับผิดชอบตอตนเอง   การควบคุมตนเอง   แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  และเจตคติ
ตอการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา  ซ่ึงผูวิจัยมีดําเนินการตามขั้นตอน  ดังน้ี 
 1.กําหนดจุดมุงหมายในการสรางแบบสอบถาม  เพ่ือสรางแบบสอบถามวัดการรับรู
พฤติกรรมการสอนของครู  ความรับผิดชอบตอตนเอง การควบคุมตนเอง  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์     
เจตคติตอการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา    
 2.ศึกษาทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ   
        3.เขียนนิยามปฏิบัติการจากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ซ่ึงผูวิจัยไดนํามา
เขียนนิยามตามคุณลักษณะที่ตองการจะวัด 
 4.เขียนขอคําถามในแบบสอบถามวัดปจจัยการรับรูพฤติกรรมการสอนของครู   ความ
รับผิดชอบตอตนเอง  การควบคุมตนเอง     แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  และเจตคติตอการเรียนวิชา
พระพุทธศาสนา ใหสอดคลองตามนิยามศัพทเฉพาะที่นิยามไว ตัวแปรปจจัยละ 30  ขอ   
รวมทั้งหมด 150 ขอ  โดยแบบสอบถามมีลักษณะเปนมาตราประเมินคา  (Rating  Scale)  4  ระดับ 
  

กําหนดจุดมุงหมายในการสรางแบบสอบถาม

ศึกษาทฤษฎแีละเอกสารงานวิจัยทีเ่กีย่วของ 

เขียนนยิามปฏบิัติการ 

สรางแบบสอบถามตามนิยามปฏิบัติการ 

ตรวจสอบคุณภาพขั้นตน  และปรับปรุง

ทดลองครั้งที่  2  หาความเชื่อมั่น 

จัดพิมพฉบับสมบูรณเพื่อใชในการวิจัย 

ทดลองครั้งที่ 1วิเคราะหรายขอหาคาอํานาจจําแนก 
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 วิธีการหาคุณภาพแบบสอบถาม 
 5. ตรวจสอบคุณภาพเบื้องตน เพ่ือหาความเที่ยงตรงเชิงพินิจ  (Face  Validity)  โดย
นําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน  5 ทาน พิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  ความ
เหมาะสมของภาษา  และพิจารณาความสอดคลองตามที่เขียนนิยามศัพทเฉพาะไว  ดังน้ี  ให 1 คะแนน   
เม่ือแนใจวาขอความนั้นวัดไดตรงกับสิ่งที่ตองการจะวัด  ให -1  คะแนน เม่ือแนใจวาขอความนั้น
วัดไมตรงกับสิ่งที่ตองการจะวัด  และให 0  คะแนน  เม่ือไมแนใจวาขอความนั้นวัดไมตรงกับสิ่ง
ที่ตองการจะวัด  โดยแตละขอจะตองมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)  เทากับหรือมากกวา 0.5  
เลือกไว จํานวน  125  ขอ  มีรายละเอียดดังน้ี 
  5.1 แบบสอบถามวัดการรับรูพฤติกรรมการสอนของครูคัดเลือกไว  25  ขอ  ซ่ึงมี
คาดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง  0.80  ถึง  1.00 
  5.2 แบบสอบถามวัดความรับผิดชอบตอตนเองคัดเลือกไว  25  ขอ   ซ่ึงมีคาดัชนี
ความสอดคลองอยูระหวาง  0.60  ถึง  1.00  
  5.3 แบบสอบถามวัดการควบคุมตนเองคัดเลือกไว  25  ขอ  ซ่ึงมีคาดัชนีความ
สอดคลองอยูระหวาง  0.60  ถึง  1.00 
  5.4 แบบสอบถามวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์คัดเลือกไว  25  ขอ   ซ่ึงมีคาดัชนีความ
สอดคลองอยูระหวาง  0.60  ถึง  1.00  
  5.5 แบบสอบถามวัดเจตคติตอการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาคัดเลือกไว  25  ขอ  ซ่ึงมี
คาดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง  0.60  ถึง  1.00 
  6. นําแบบสอบถามที่ผานเกณฑตามขั้นตอนที่ 5  ไปทดลองสอบครั้งที่ 1 (Try  Out 
1)  กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน  100  คน  แลวนําผลจากการสอบมาวิเคราะหหา
คาอํานาจจําแนกเปนรายขอ  (Item-total Analysis)  โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียร
สัน  (Pearson  Product  Moment  Correlation)  แลวคัดเลือกขอที่มีคาอํานาจจําแนก ( r )  ตั้งแต  
.20  ขึ้นไป  ไวจํานวน  100  ขอ  มีรายละเอียดดังน้ี  
  6.1 แบบสอบถามวัดการรับรูพฤติกรรมการสอนของครูคัดเลือกไว 20  ขอ  มีคา
อํานาจจําแนกอยูระหวาง  .2257  ถึง  .3869 
  6.2 แบบสอบถามวัดความรับผิดชอบตอตนเองคัดเลือกไว 20  ขอ  มีคาอํานาจ
จําแนกอยูระหวาง  .2336  ถึง  .5401 
  6.3 แบบสอบถามวัดการควบคุมตนเองคัดเลือกไว 20 ขอ  มีคาอํานาจจําแนกอยู
ระหวาง  .2125  ถึง  .5718 
  6.4 แบบสอบถามวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์คัดเลือกไว  20 ขอ  มีคาอํานาจจําแนก
อยูระหวาง  .2533  ถึง  .5633 
  6.5  แบบสอบถามวัดเจตคติตอการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาคัดเลือกไว  20  ขอ  มีคา
อํานาจจําแนกอยูระหวาง  .2079  ถึง  .4645 



 70

 7. นําแบบสอบถามทั้งฉบับที่ไดผานการคัดเลือกคาอํานาจจําแนกตามขอ 6  ไป
ทดลองสอบครั้งที่  2 (Try  Out 2)  กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4  โรงเรียนบางกะปจํานวน  
100  คน  เพ่ือนํามาหาความเชื่อม่ัน(Reliability)  โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา  (Alpha  
Coefficient)  ของครอนบัค  (Cronbach)  ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ   .8615 , .8264 , .7436 , 
.8629  และ  .6863  ตามลําดับ  ซ่ึงมีคาสูงเพียงพอที่จะนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูลได 
 8. จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพ่ือนําไปใชเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางตอไป 
  
 ข้ันตอนในการสรางแบบทดสอบ 
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา  ดําเนินการสราง
ตามลําดับขั้นตอน  ดังแสดงในภาพประกอบ  4   ดังน้ี 

 
ภาพประกอบ  4  ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรียน 

  
 ขั้นตอนในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา  มี
ขั้นตอนตอไปน้ี 

กําหนดจุดมุงหมายในการสรางแบบทดสอบ

ศึกษาหลักสูตร  คูมือครู  เพื่อกําหนดขอบเขต 

สรางตารางวิเคราะหรายละเอียดของเนื้อหา 

เขียนแบบทดสอบตามตารางวิเคราะหรายละเอียดของเนือ้หา 

ตรวจสอบคุณภาพขั้นตน  และปรับปรุงแกไข 

ทดลองครั้งที่  2  หาความเชื่อมั่น 

จัดพิมพฉบับสมบูรณเพื่อใชในการวิจัย 

ทดสอบครั้งที่ 1 วิเคราะหรายขอหาคาความยากและคาอํานาจจําแนก 
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 1.กําหนดจุดมุงหมายในการสรางแบบทดสอบ  เพ่ือสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
 2.ศึกษาหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนา  ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4   และศึกษาวิธีการ
สรางแบบทดสอบ 
 3.สรางตารางวิเคราะหรายละเอียดของเนื้อหา  โดยกําหนดเนื้อหาที่จะนํามาสราง
แบบทดสอบ คือ  เน้ือหาวิชาพระพุทธศาสนาชั้นมัธยมศึกษาปที่  4   ตามพฤติกรรมการเรียนรู
ที่ตองการวัด  3  พฤติกรรม  คือ  ความรู/ความจํา  ความเขาใจ  การนําไปใช  แลวให
ผูเชี่ยวชาญพิจารณา 
 4.สรางแบบทดสอบวัดเนื้อหาวิชาพระพุทธศาสนา เปนแบบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ  5  
ตัวเลือก  จํานวน  40 ขอ 
 วิธีการหาคุณภาพแบบทดสอบ 
 5. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาที่สรางขึ้นไป
ตรวจสอบคุณภาพเบื้องตนดานความเที่ยงตรงเชิงพินิจ  (Face  Validity)   โดยผูเชี่ยวชาญ
จํานวน  5  ทาน  เปนผูพิจารณาความสอดคลองของแบบทดสอบ  แลวคัดเลือกขอคําถามที่มี
คาดัชนี  (IOC)  มากกวาหรือเทากับ  0.5  ไวจํานวน  30  ขอ  ซึ่งมีคาดัชนีความสอดคลองอยู
ระหวาง  0.60  ถึง  1.00 
 6. นําแบบทดสอบที่คัดเลือกจากขอ  5  ไปทดสอบครั้งที่ 1 (Try  Out 1)  กับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  4  จํานวน  100  คน จากนั้นนํามาตรวจใหคะแนน  โดยขอที่ตอบถูกได  1  
คะแนน  และขอที่ตอบผิด  ไมตอบหรือตอบมากกวา  1  ตัวเลือกในขอเดียวกันได  0  คะแนน  
แลวนําผลการทดสอบมาวิเคราะหหาคาความยาก  และคาอํานาจจําแนก  โดยใชเทคนิค  27  
เปอรเซ็นตของกลุมผูไดคะแนนสูงและคะแนนต่ํา  แลวเปดตารางสําเร็จรูปของจุง – เตห – ฟาน 
(Chung – Teh – Fan)  เพ่ือหาคาความยากและคาอํานาจจําแนก  โดยขอสอบมีคาความยาก
(P)ตั้งแต  0.20 – 0.80  และคาอํานาจจําแนก (r) มีคาตั้งแต  0.20  ขึ้นไป  ผลการวิเคราะห
พบวาแบบทดสอบมีคาความยาก(P) ระหวาง 0.20 ถึง 0.79 มีคาอํานาจจําแนก(r) ระหวาง  
0.20  ถึง  0.76   
 7. นําแบบทดสอบที่คัดเลือกไวในขอที่  6  ไปทดลองสอบครั้งที่ 2 (Try  Out 2)  กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4  โรงเรียนบางกะป  จํานวน  100  คน  เพ่ือนําผลการทดสอบมา
วิเคราะหหาความเชื่อม่ัน  โดยวิธีหาความสอดคลองภายในของแบบทดสอบจากสูตรคูเดอร  -  
ริชารดสัน (Kuder  Richardson)  KR-20  ความเชื่อม่ันมีคาเทากับ  0.634 
 8. จากนั้นจึงนําแบบทดสอบมาพิมพเปนฉบับสมบูรณเพ่ือนําไปใชกับกลุมตัวอยาง
สําหรับการวิจัยตอไป 
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ลักษณะของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราประเมินคา   4  ระดับ  ดังน้ี 
คําชี้แจง   ใหนักเรียนพิจารณาขอความแตละขอตอไปน้ีวาตรงกับสภาพความเปนจริงของ
นักเรียนเพียงใดแลวใหนักเรียนเติมเครื่องหมาย  /  ลงในชอง  เพียงชองเดียว ในแตละขอ 
โดยพิจารณา  ดังน้ี 
  
 จริง    หมายถึง ขอความที่พิจารณานั้นตรงกับการปฏิบัติหรือความ 
       คิดเห็นของนักเรียน              
 สวนใหญจริง หมายถึง  ขอความที่พิจารณานั้นตรงกับการปฏิบัติหรือความ 
       คิดเห็นของนักเรียนเปนสวนใหญ 
 จริงนอย  หมายถึง   ขอความที่พิจารณานั้นตรงกับการปฏิบัติหรือความ 
       คิดเห็นของนักเรียนเปนสวนนอย 
 ไมจริง   หมายถึง  ขอความที่พิจารณานั้นไมตรงกับการปฏิบัติหรือความ 

                              คิดเห็นของนักเรียน 
 

ขอความ จริง 
สวน
ใหญ
จริง 

จริง
นอย 

ไม
จริง 

การรับรูพฤติกรรมการสอนของครู 
1.ครูใหความเปนกันเองกับนักเรียน......................................... 
2.ครูจัดสถานการณเพ่ือใหนักเรียนไดแสดงออก....................... 
ความรับผิดชอบตอตนเอง 
1.ขาพเจามาโรงเรียนตรงเวลาทุกวัน........................................ 
2.ขาพเจาเอาใจใสตอการเรียนทุกวิชา...................................... 
การควบคุมตนเอง 
1.ขาพเจาไมพูดคุยเลนกันในหองเรียน..................................... 
2.ขาพเจาทํางานรวมกับผูอ่ืนไดแมวาจะไมชอบก็ตาม............... 
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
1.ขาพเจาพยายามทํางานสงครูตรงเวลา.................................. 
2.ขาพเจามีความตั้งใจเรียนวิชาพระพุทธศาสนาสูง................... 
เจตคติตอการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
1.ขาพเจาชอบทํากิจกรรมในวิชาพระพุทธศาสนา..................... 
2.ขาพเจาคิดวาบทเรียนวิชาพระพุทธศาสนายาก..................... 
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วิธีการตรวจใหคะแนน 
 ขอความที่สรางขึ้นมีอยู    2  ลักษณะ  คือ  ขอความทางบวก  และขอความทางลบ  
เกณฑนํ้าหนักการใหคะแนน  และเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ยของคะแนนมีดังน้ี 
 1.  เม่ือเปนขอความทางบวก  ใหคะแนนดังน้ี 
  จริง    3  คะแนน 
  สวนใหญจริง 2   คะแนน 
  จริงนอย  1   คะแนน 
  ไมจริง   0 คะแนน 

 
 2. เม่ือเปนขอความทางลบ  ใหคะแนนดังน้ี 
  จริง    0  คะแนน 
  สวนใหญจริง 1   คะแนน 
  จริงนอย  2   คะแนน 
  ไมจริง   3 คะแนน 
 
เกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ยของคะแนน 
      ระดับคะแนนรวมทั้งฉบับ   ความหมาย 
(20  ขอ  คะแนนเต็ม  60  คะแนน) 
          
 49.50 - 60.00  นักเรียนมีลักษณะของปจจัยดานที่วัดอยูในระดับมาก 
 29.50 - 49.49   นักเรียนมีลักษณะของปจจัยดานที่วัดอยูในระดับคอนขางมาก                           
   09.50 - 29.49  นักเรียนมีลักษณะของปจจัยดานที่วัดอยูในระดับคอนขางนอย 
           00 - 09.49  นักเรียนมีลักษณะของปจจัยดานที่วัดอยูในระดับนอย 
                                                              
ลักษณะของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
 ลักษณะของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  4  แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  5  ตัวเลือก มีดังน้ี 

 
 (0)  การแกปญหาตาง ๆ ตามวิธีการที่กลาวไวในอริยสัจ ๔ ตรงกับขอใด ? 
   ก. การพิสูจนทดลอง 
  ข. ปญญาและความเพียร 
  ค. อํานาจและความเด็ดขาด   
  ง. ไหวพริบและความคลองตัว 
  จ. ใจเย็นและความเพียรพยายาม    (เฉลย ขอ  ข  ถูก) 
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 (00)  สําราญจะประสบความสําเร็จในการแกไขปญหาความยากจนโดยวิธีการตาม
แนวพระพุทธศาสนาไดตรงกับขอใด ? 
  ก. ขยันหม่ันเพียรในการทํางาน 
  ข. ออกไปผูกมิตรกับชนทุกชั้น 
  ค. วางแผนใชจายเงินทองเต็มที่  
  ง. แสวงหามิตรสหายหลาย ๆ วงการ 
  จ. เดินชมสินคาและสอบถามราคาสินคา  (เฉลย  ขอ  ก  ถูก) 

   
วิธีการตรวจใหคะแนน 
 วิธีตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  มีเกณฑการใหคะแนน
ดังน้ีขอที่ตอบถูกให  1  คะแนน  และขอที่ตอบผิด  ไมตอบหรือตอบมากกวา  1  ตัวเลือกในขอ
เดียวกันให  0   คะแนน 
 เม่ือรวมคะแนนทั้งหมด  นักเรียนที่ไดคะแนนมากแสดงวามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาพระพุทธศาสนาอยูในระดับสูง  โดยมีการแปลความหมายตามเกณฑดังน้ี 

 
 เกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ยของคะแนน 

 
 ระดับคะแนนรวมทั้งฉบับ   ความหมาย 

(30  ขอ  คะแนนเต็ม  30  คะแนน) 
 
22.50 - 30.00 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาอยูในระดับสูง 
14.50 - 22.49 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาอยูในระดับปานกลาง 
07.50 - 14.49 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาอยูในระดับคอนขางต่ํา 
      0 - 07.49 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาอยูในระดับต่ํา 
 
วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  ดังน้ี  
 1. นําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย  ไปยังผูบริหารโรงเรียน  เพ่ือขออนุญาตและขอ
ความอนุเคราะหจากผูบริหารเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง 
 2. ติดตอโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง  เพ่ือขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
พรอมทั้ง  กําหนด  วัน  เวลา  ที่จะนําเครื่องมือวิจัยไปทดสอบ 
 3. จัดเตรียมแบบสอบถามและแบบทดสอบใหเพียงพอกับจํานวนนักเรียนกลุม
ตัวอยางที่จะสอบในแตละครั้ง 
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 4. วางแผนดําเนินการสอบ  โดยผูวิจัยดําเนินการสอบดวยตนเอง  โดยอธิบายให
นักเรียนเขาใจและทราบถึงจุดมุงหมายในการสอบ  วิธีการทําแบบสอบถามและแบบทดสอบ   
วิธีการตอบอยางชัดเจนและขอความรวมมือในการสอบ  เพ่ือใหไดผลตรงตามความจริง 
 5. นําผลที่ไดจากกลุมตัวอยางมาตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่ตั้งไว 
 6. นําคะแนนที่ไดจาการตรวจมาวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติหาคาสถิติและทดสอบ 
สมมติฐาน 
 
การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล   
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี  มีดังตอไปน้ี           
 1. สถิติที่ใชในการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง  
 สูตรการคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยาง เพ่ือใชประมาณคาเฉลี่ยเลขคณิตของ
ประชากร ดวยการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling)  ที่ระดับ 
ความเชื่อม่ันรอยละ 99  ซ่ึง (α = .01) กําหนดคาความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหไดเทากับ 1  
(มยุรี ศรีชัย.2538:110)  ดังน้ี 
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  โดยที่    n  แทน  จํานวนกลุมตัวอยางที่เหมาะสม 
      N แทน จํานวนนักเรียนทั้งหมด 
      k แทน  จํานวนขนาดของโรงเรียน 
      Ng แทน  จํานวนนักเรียนในชั้นที่ g 
      2

gσ  แทน  ความแปรปรวนของคะแนนในชั้นที่ g 
      Wg แทน  สัดสวนของนักเรียนชั้นที่ g ตอนักเรียนทั้งหมด 
      e แทน  ความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเกิดขึ้นได 

 
 2. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ                       
  2.1  ความเที่ยงตรงเชิงพินิจ  โดยการพิจารณาจากคาดัชนีความสอดคลอง 
(Index  of  consistency : IOC )  (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ. 2545 : 95)  
   

IOC = R
N
∑  

    
    เม่ือ      IOC แทน  ดัชนีความสอดคลอง 
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      R∑  แทน  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
      N  แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

 
  2.2  การวิเคราะหขอความเปนรายขอ  (Item-total analysis) เพ่ือหาคาอํานาจ
จําแนกของแบบสอบถามที่เปนมาตราสวนประเมินคา  โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ
เพียรสัน  (Pearson  Product  Moment  Correlation)  (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ.  2545 : 84)  
   

( )( )
( ) ( )2 22 2

r
Ν∑ΧΥ − ∑Χ ∑Υ

=
⎡ ⎤ ⎡ ⎤Ν∑Χ − ∑Χ Ν∑Υ − ∑Υ⎣ ⎦ ⎣ ⎦

 

 
   เม่ือ  r แทน   คาอํานาจจําแนกรายขอ 
     N แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง  
     X แทน คะแนนของขอคําถาม 

Y แทน คะแนนผลรวมของขออ่ืน ๆ ที่แหลือทุกขอ 
 

  2.3 การวิเคราะหแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา  
เพ่ือหาคาความยาก (P)  และคาอํานาจจําแนก (r)  โดยใชวิธีการเปดตารางสําเร็จรูปของ  จุง – เตห – 
ฟาน  (Chung – Teh – Fan)  แบบเทคนิค  27 %  ของกลุมสูงและกลุมต่ํา (ลวน  สายยศ  และ  
อังคณา  สายยศ.  2539 : 191-196)     
  2.4   คาความเชื่อม่ัน   
   2.4.1   แบบสอบถามดานการรับรูพฤติกรรมการสอนของครู    ดานแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์  ดานการควบคุมตนเอง  ดานความรับผิดชอบตอตนเอง  ดานเจตคติตอการเรียนวิชา
พระพุทธศาสนา    โดยใชสูตรการหาคาสัมประสิทธิ์แบบแอลฟา  (Alpha  Coefficient )  ของ 
ครอนบัค (Cronbach) (บุญเชิด   ภิญโญอนันตพงษ. 2545 : 131) 
                                                                                                                                               

     
2
i

2
t

n Sα = 1-
n-1 S

⎡ ⎤∑
⎢ ⎥
⎣ ⎦

                                                                                        

                                             
   เม่ือ  2

tS  แทน คะแนนความแปรปรวนของแบบสอบถามทั้งฉบับ 
α  แทน คาสัมประสิทธิ์ของความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 

     n แทน จํานวนขอของแบบสอบถาม     
2
iS∑  แทน ผลรวมความแปรปรวนของคะแนนแบบสอบถามเปน 

                   รายขอ    
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   2.4.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา  โดยใช
สูตร  Kuder  Richardson  (KR. -20) (บุญเชิด   ภิญโญอนันตพงษ. 2545 : 131) 
  

      rtt  =  2
t

n pq1-
n-1 S

⎡ ⎤∑
⎢ ⎥
⎣ ⎦

             

    เม่ือ   rtt   แทน   คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
      n แทน จํานวนขอของแบบทดสอบ 
      p แทน สัดสวนของผูทําถูกในขอหน่ึง ๆ 
      q แทน สัดสวนของผูที่ทําผิดในขอหน่ึง ๆ   
      2

tS  แทน คะแนนความแปรปรวนแบบทดสอบ 
 
 3. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 
  3.1 สถิติพ้ืนฐานของแบบทดสอบ  ไดแก  คาเฉลี่ยของคะแนน (M)  คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  สัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.)  ความเชื่อม่ัน  (rtt)  และความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน (SEM) 
  3.2  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบธรรมดา  โดยใชสูตร  สหสัมพันธของเพียรสัน 
(Pearson  Product  Moment  Coefficient  Correlation)  (ลวน  สายยศ  และ  อังคณา  สายยศ. 
2543 : 252)  
 

     ( )( )
( ) ( )

XY 2 22 2

Ν ΧΥ- Χ Υ
r  = 

Ν Χ - Χ Ν Υ - Υ

∑ ∑ ∑

⎡ ⎤ ⎡ ⎤∑ ∑ ∑ ∑⎣ ⎦ ⎣ ⎦

 

  
  

เม่ือ  XYr  แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  
     Χ∑  แทน ผลรวมของคะแนน X 
     Υ∑  แทน ผลรวมของคะแนน  Y 
     2Χ∑  แทน ผลรวมของคะแนน X  แตละตัวยกกําลังสอง 
     2Υ∑  แทน ผลรวมของคะแนน Y  แตละตัวยกกําลังสอง 
     ΧΥ∑  แทน ผลรวมของผลคูณระหวางคะแนน  2  ชุด 
     Ν  แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 

  3.3 การวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ  โดยใชวิธีการวิเคราะห  Enter  
Multiple  Regression  Analysis  ของโปรแกรม  SPSS (Statistical  Package  for  the  
Social  Science) 
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   3.3.1 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple Correlation)  โดยใชสูตร  
(Kerlinger  and  Pedhazur. 1973 : 196)  

 
     y.1,2..,kR   =  1 y1 2 y2 k ykβ r +β r +............+β r  

                                                                          
 เม่ือ  y.1,2..,kR    แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณระหวาง 

        ตัวแปรอิสระตัวที่  1  ถึง  k  กับตัวแปรตาม 
     1, 2,....., kβ β β  แทน นํ้าหนักความสําคัญของตัวแปรอิสระตัว 

ที่ 1  ถึง  k  ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
y1, y2,....., ykr r r  แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปร   

                           อิสระตัวที่  1  ถึง  k  กับตัวแปรตาม  
   3.3.2 ทดสอบความมีนัยสําคัญของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณโดยใช
สูตร  (Pedhazur , Elazar  J. 1997: 159)  

 

     F  = 
( ) ( )

2

2

R /k
1-R / N-k-1

 

   เม่ือ  F แทน การแจกแจงแบบเอฟ  (F – distribution) 
R แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ 
N แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 
k แทน จํานวนตัวแปรอิสระ 
df1 แทน k 
df2 แทน N – K – 1 

   3.3.3  นํ้าหนักความสําคัญในรูปคะแนนดิบ (Score  weigh)  โดยใชสูตร  
(Pedhazur , Elazar  J. 1997: 319)  

     y
i i

i

S
b  = β

S
  

   
 เม่ือ  ib  แทน  นํ้าหนักความสําคัญของตัวแปรอิสระแตละ  

                                     ตัวที่สงผลตอตัวแปรตามในรูปคะแนนดิบ 
     iβ  แทน นํ้าหนักความสําคัญของตัวแปรอิสระแตละ  
                                     ตัวที่สงผลตอตัวแปรตามในรูปคะแนนมาตรฐาน 

     iS  แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรอิสระแตละตัว 
     yS  แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานจากคะแนนตัวแปรตาม  
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   3.3.4  การทดสอบนัยสําคัญของคาน้ําหนักความสําคัญในรูปคะแนนดิบ  โดย
ใชการทดสอบคาที  (t-test)  (Kerlinger  and  Pedhazur. 1973 : 119)   

   

      i
i

bi

bt =
SE

         ; df  =  N – k - 1 

  
    เม่ือ it  แทน การแจกแจงทีของน้ําหนักความสําคัญในรูป 

 คะแนนดิบของตัวแปรอิสระแตละตัว 
      ib  แทน นํ้าหนักความสําคัญของตัวแปรอิสระแตละตัว 
        ในรูปคะแนนดับ   

 biSE  แทน ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของน้ําหนัก 
   ความสําคัญของตัวแปรอิสระแตละตัวในรูป 
   คะแนนดิบ 

      N แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 
      K แทน จํานวนแบบทดสอบ 
  
 
 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลกัษณและอกัษรยอทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล 
 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในการศึกษาคนควาครั้งน้ี  เพื่อใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับ
ความหมายในการนําเสนอผลการวิเคราะหท่ีตรงกัน  ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณและอักษรยอที่ใช
ในการวิเคราะหขอมูล  ดังตอไปนี้ 
 
 K  แทน จํานวนขอ 

 XK  แทน  คะแนนเต็มทัง้ฉบับ 
 M  แทน คาเฉลี่ยของคะแนน 
 n  แทน  ขนาดกลุมตวัอยาง 
 S.D. แทน คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 C.V. แทน สัมประสิทธิข์องการกระจาย 
 rtt  แทน ความเชือ่ม่ัน 
 SEM แทน ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการวัด 
 X1  แทน การรับรูพฤตกิรรมการสอนของคร ู

 X2  แทน ความรับผิดชอบตอตนเอง 
 X3  แทน การควบคุมตนเอง 

 X4  แทน แรงจูงใจใฝสมัฤทธิ ์
 X5  แทน เจตคตติอการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
 Y  แทน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพทุธศาสนา 
 rXY  แทน    สัมประสิทธิส์หสัมพันธแบบธรรมดา 
 R  แทน สัมประสิทธิส์หสัมพันธพหคุูณ 
 R2  แทน สัมประสิทธิข์องการทํานาย 

 b  แทน น้ําหนักความสําคัญของตวัแปรปจจัยในรปูคะแนนดิบ 
 β   แทน น้ําหนักความสําคัญสัมพทัธของตัวแปรปจจัยในรูปคะแนนมาตรฐาน 

 β %  แทน เปอรเซ็นตสงผลของคาน้ําหนักความสําคัญของตวัแปรปจจัยในรูป 
                     คะแนนมาตรฐาน 
 SEbi  แทน ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของนํ้าหนักความสําคัญของตวัแปรปจจัย 

 แตละตวัในรูปคะแนนดิบ 
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 t     แทน สถิติทดสอบทีมี่การแจกแจงแบบท ี(t – distribution) 
 F  แทน สถิติทดสอบทีมี่การแจกแจงแบบเอฟ (F – distribution) 
 
การเสนอผลการวเิคราะหขอมลู 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  ตามลําดับ  ดังน้ี 
 1.คาสถิติพื้นฐานของคะแนนของตัวแปรปจจัยแตละตัว  และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
 2.คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณระหวางตัวแปรปจจัยแตละตัวกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาพระพุทธศาสนา   
 3.คาน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรปจจัยแตละตัวที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
พระพุทธศาสนา  
  
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 1. คาสถิตพิืน้ฐานของคะแนนตวัแปรปจจัยแตละตัว  และผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาพระพุทธศาสนา 
 การวิเคราะหขอมูลในตอนนี้  ผูวิจัยนําคะแนนของตัวแปรการรับรูพฤติกรรมการสอนของ
ครู  ความรับผิดชอบตอตนเอง  การควบคุมตนเอง  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  เจตคติตอการเรียนวิชา
พระพุทธศาสนา  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา  มาหาคาสถิติ
พื้นฐานของคะแนนของตัวแปรปจจัยแตละตัว  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา  
ไดแก  คาเฉลี่ยของคะแนน (M)  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  สัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.)  
ความเชื่อม่ัน  (rtt)  และความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการวัด (SEM)  ปรากฏผลดังแสดงในตาราง  2  
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ตาราง 2  คาสถิตพิื้นฐานของคะแนนตัวแปรปจจัยแตละตวัและผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิชา 
   พระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

 
 ผลการวิเคราะหตามตาราง  2  พบวา  ตัวแปรปจจัยท้ังหาตัว  มีคาเฉลี่ยของคะแนนอยู
ระหวาง  33.54  ถึง  41.66  คะแนน  แสดงวาการรับรูพฤติกรรมการสอนของครู (M1 = 36.59)   
ความรับผิดชอบตอตนเอง (M2= 40.20)  การควบคุมตนเอง (M3=41.66)  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
(M4=37.82)   และเจตคติตอการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา (M5=33.54) มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
ทุกตัวแปร  
 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรปจจัยแตละตัว  มีคาอยูระหวาง 5.81 ถึง  8.55   
สัมประสิทธิ์การกระจาย  มีคาอยูระหวาง  13.95  ถึง  23.37  การรับรูพฤติกรรมการสอนของครูมี
การกระจายของคะแนนมากที่สุด(30.37)  สวนการควบคุมตนเองมีการกระจายของคะแนนนอยที่สุด
(13.95)  และคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามวัดปจจัยแตละปจจัยของนักเรียน  มีคาอยูระหวาง  
0.686  ถึง  0.863  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์(x4)   มีคาความเชื่อม่ันมากที่สุด(0.863)  สวนเจตคติตอการ
เรียนวิชาพระพุทธศาสนา(x5)   มีคาความเชื่อม่ันนอยที่สุด(0.686)  และมีคาความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานในการวัดประมาณ 3±  ถึง 4±  คะแนน 
 ในสวนของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา  พบวา  มี
คาเฉลี่ยของคะแนนอยูในระดับคอนขางต่ํา(MY=12.28)  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  มีคาเทากับ  2.29  
สัมประสิทธิ์การกระจาย  มีคาเทากับ 18.65 และความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ  มีคาเทากับ  0.634  
และความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการวัดมีคาประมาณ  1±   คะแนน    
 
 
 

ตัวแปร K XK M S.D. C.V. rtt SEM การแปลความหมาย 
x1 
x2 
x3 
x4 
x5 

20 
20 
20 
20 
20 

60 
60 
60 
60 
60 

36.59 
40.20 
41.66 
37.82 
33.54 

8.55 
6.98 
5.81 
8.12 
6.72 

30.37 
17.36 
13.95 
21.47 
20.04 

0.862 
0.826 
0.744 
0.863 
0.686 

3.18 
2.91 

 2.94 
 3.01 
 3.77   

คอนขางมาก 
คอนขางมาก 
คอนขางมาก 
คอนขางมาก 
คอนขางมาก 

Y 30 30 12.28 2.29 18.65 0.634 1.39 คอนขางต่ํา  
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 2. คาสัมประสิทธิ์สหสมัพนัธภายในระหวางตวัแปรปจจัยแตละตัวกับผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาพระพทุธศาสนา   
 การวิเคราะหขอมูลในตอนนี้  ผูวิจัยนําคะแนนของตัวแปรปจจัยแตละตัวและแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนามาวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ
ธรรมดา  และคาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธพหุคูณ  และทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของคาสหสัมพันธ  โดยใช  
t – test  และ  F – test   ตามลําดับปรากฏผลดังแสดงในตาราง  3  
 
ตาราง  3  คาสัมประสิทธสหสัมพันธภายในระหวางตวัแปรแตละตวักับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
    วิชาพระพทุธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4  
 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 Y 
การรับรูพฤตกิรรมการสอนของคร ู(X1) 
ความรับผิดชอบตอตนเอง (X2) 
การควบคุมตนเอง (X3)  
แรงจูงใจใฝสมัฤทธิ ์(X4) 
เจตคตติอการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา(X5) 

1.00 .283** 
1.00 

.119** 

.591** 
1.00 

.313** 

.536** 

.351** 
1.00 

.321** 

.326** 

.247** 

.557** 
1.00 

-.066 
.158** 
.065 

.122** 

.168** 

ผลสัมฤทธิว์ิชาพระพทุธศาสนา(Y)      1.00 
                      R  =  .225                         R2x 100  = 5.00                F = 4.215**     
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 
** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 

 
 ผลการวิเคราะหตามตาราง  3  พบวา   
 ตัวแปรปจจัยแตละตัวมีความสัมพันธกันในทางบวก  มีคาสหสัมพันธอยูระหวาง  .119 ถึง 
.591    ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  โดยคูที่มีความสัมพันธกันต่ําสุด  คือ การรับรูพฤติกรรม
การสอนของครู(x1)กับกับการควบคุมตนเอง (x3)  และคูที่มีความสัมพันธกันสูงสุด  คือ  ความ
รับผิดชอบตอตนเอง (x2)กับการควบคุมตนเอง (x3)   
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา (Y)  มีความสัมพันธทางบวกสูงสุดกับเจต
คติตอการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา (r=.168) รองลงมามีความสัมพันธกับความรับผิดชอบตอ
ตนเอง (r=.158) แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (r=.122)  ซ่ึงมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  แตสัมพันธกัน
กับการควบคุมตนเอง(x3)  และการรับรูพฤติกรรมการสอนของครู(x1)   อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณระหวางตัวแปรปจจัยทั้งหาตัวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาพระพุทธศาสนา  มีคาเทากับ  .225  ซึ่งมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  
.01  และมีคาความแปรปรวนของสัมประสิทธสหสัมพันธพหุคูณเทากับ  0.050  แสดงวาตัวแปร
ปจจัยทั้งหาตัวมีลักษณะที่วัดรวมกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาไดรอยละ  5  
  
 3. คาน้าํหนกัความสําคัญของตวัแปรปจจัยแตละตัวทีส่งผลตอผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนวชิาพระพุทธศาสนา   
 การวิเคราะหขอมูลในตอนน้ี  ผูวจิัยคํานวณหาคาน้ําหนักความสําคญั (b และβ ) และ
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของน้ําหนักความสําคัญของตวัแปรปจจัยแตละตัวในรูปคะแนนดิบ 
และทดสอบนยัสําคัญทางสถิต ิ ดวยคา t-test  และนําคาน้ําหนักความสําคัญสัมพทัธ (β )  มาแปลง
เปนคาน้ําหนักสมทบสัมพทัธ หรอืคาเปอรเซ็นตสงผล (β % )  เพื่อจัดอันดับน้ําหนักความสําคัญของ
ตัวแปร  ดังแสดงผลในตาราง 4 
 
ตาราง  4 คาน้ําหนักความสําคัญสัมพทัธและคาเปอรเซ็นตสงผลของตวัแปรปจจัยแตละตัวทีส่งผล    
   ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพทุธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
 

ตัวแปร b β  β % SEbi t 
X1 
X2 

X3  
X4 

X5 

    -0.026 
     0.057 
    -0.025 
    -0.028 
     0.055 

    -0.097 
     0.175 
    -0.064 
    -0.010 
     0.164 

   -19.019 
    34.314 
   -12.549 
     -1.961 
    32.157 

0.014 
0.022 
0.024 
0.019 
0.021 

   -1.825 
    2.565** 
   -1.046 
   -1.152 
    2.726** 

                            รวม   0.510 100  
** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 
  
 ผลการวิเคราะหตามตาราง 4  พบวา  คาน้ําหนักความสําคัญที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาในทางบวก  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 มีเพียงสองคา 
คือ  ความรับผิดชอบตอตนเอง (x2)  และเจตคติตอการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา (x5) มีคาน้ําหนัก
ความสําคัญเทากับ  0.175  และ  0.164  ตามลําดับ  โดยมีคาเปอรเซ็นตสงผลรอยละ  34.314  
และ  32.157   สวนตัวแปรทํานายอื่นๆ มีคาน้ําหนักความสําคัญอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 
 



บทที่ 5  
สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 การวิจยัคร้ังนีมี้จุดมุงหมายสําคัญเพื่อศึกษาความสัมพนัธระหวางปจจัยบางประการกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพทุธศาสนาของนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปท่ี  4  ดังนี้ 
 1. เพื่อหาคาสหสัมพันธพหคุูณระหวางปจจัยบางประการกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชา
พระพทุธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 
 2. เพื่อหาคาน้ําหนักความสําคัญของปจจัยบางประการที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่   4 
 
สมมติฐานในการศกึษาคนควา 
 1. ปจจัยบางประการมีความสัมพันธกบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพทุธศาสนาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่  4 
 2. มีปจจัยอยางนอยหนึ่งปจจัยท่ีสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาพระพุทธศาสนา
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่  4 
 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาครัง้นี้   เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  
ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กรุงเทพมหานคร เขต 2   ภาคเรียนที ่ 2  
ปการศึกษา 2548  จํานวน 10  โรงเรียน  และมีจํานวนนักเรียน  616  คน  ไดมาจากการสุม
ตัวอยางแบบสองขั้นตอน (Two-Stage Random Sampling) 
 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยแบบสอบถาม  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา  ดังรายละเอียด  ดังน้ี 
 1.แบบสอบถามวัดปจจัยการรับรูพฤติกรรมการสอนของคร ู   ความรับผิดชอบตอตนเอง  
การควบคุมตนเอง  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์  และเจตคตติอการเรยีนวิชาพระพุทธศาสนา  ปจจยัละ  20  ขอ  
รวม  100  ขอ  ท่ีผูวจิัยสรางขึ้น  ซ่ึงแบบสอบถามแตละปจจัยมีคาอํานาจจําแนก  และความเชื่อม่ัน  
ดังนี้ 
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  1.1 การรับรูพฤติกรรมการสอนของครูมีคาอํานาจจําแนก ( r )  ระหวาง  0.2257  ถึง  
0.3869  และคาความเชื่อม่ันเทากับ  0.8615 
  1.2 ความรับผิดชอบตอตนเองมีคาอํานาจจําแนก ( r )  ระหวาง  0.2306  ถึง  
0.5401  และคาความเชื่อม่ันเทากับ  0.8264  
  1.3 การควบคุมตนเองมีคาอํานาจจําแนก ( r )  ระหวาง  0.2125  ถึง  0.5718  และ
คาความเชื่อม่ันเทากับ  0.7436 
  1.4 แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มีคาอํานาจจําแนก ( r )  ระหวาง  0.2533  ถึง  0.5633  และ
คาความเชื่อม่ันเทากับ  0.8629 
  1.5 เจตคติตอการเรียนวิชาพระพุทธศาสนามีคาอํานาจจําแนก ( r )  ระหวาง  
0.2079  ถึง  0.4645  และคาความเชื่อม่ันเทากับ  0.6863 
 2.แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา   ชนิดเลือกตอบ  5  
ตัวเลือก  ที่ผูวิจัยสรางขึ้นจํานวน  30  ขอ  มีคาความยากตั้งแต  0.20  ถึง  0.79  มีคาอํานาจ
จําแนกตั้งแต  0.20  ถึง  0.76  มีคาความเชื่อม่ันเทากับ  0.6342   
 
วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยนําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย  ไปยังผูบริหาร
โรงเรียน  เพื่อขออนุญาตและขอความอนุเคราะหจากผูบริหารเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางจาก
โรงเรียน  10  โรงเรียน  และได ติดตอโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง  เพื่อขอความรวมมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูลพรอมทั้ง  กําหนด  วัน  เวลา  ที่จะนําเครื่องมือวิจัยไปทดสอบ  จัดเตรียม
แบบสอบถามและแบบทดสอบใหเพียงพอกับจํานวนนักเรียนกลุมตัวอยางที่จะสอบในแตละคร้ัง  
วางแผนดําเนินการสอบ  โดยผูวิจัยดําเนินการสอบดวยตนเอง  โดยอธิบายใหนักเรียนเขาใจและ
ทราบถึงจุดมุงหมายในการสอบ  วิธีการทําแบบสอบถามและแบบทดสอบ  วิธีการตอบอยางชัดเจน
และขอความรวมมือในการสอบ  เพื่อใหไดผลตรงตามความจริง  หลังจากน้ันนําผลท่ีไดจากกลุม
ตัวอยางมาตรวจใหคะแนนตามเกณฑท่ีตั้งไวและนําคะแนนที่ไดจาการตรวจมาวิเคราะหโดยวิธีการ
ทางสถิติหาคาสถิติและทดสอบสมมติฐาน 
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การวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลตามความมุงหมาย  และสมมติฐานการ
วิจัย ดังนี้ 
 1. คาสถิติพื้นฐานของคะแนนของตัวแปรปจจัยแตละตัว  และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
 2. คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณระหวางตัวแปรปจจัยแตละตัว  กับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาพระพุทธศาสนา  และการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ  โดยใช  t – test  และ F – test 
 3. คาน้ําหนักความสําคัญของตวัแปรปจจัยแตละตัวทีส่งผลตอผลสมัฤทธิท์างการเรียน
วิชาพระพุทธศาสนา  และทดสอบนัยสําคัญทางสถติิ  โดยใช  t – test 
 
สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
 จากผลการวิเคราะหขอมูล  ไดผลสรุปดังนี้ 
 1.ตวัแปรปจจยัแตละตวัมีความสัมพันธกนัในทางบวก  มีคาสหสัมพนัธอยูระหวาง  .119 ถึง 
.591    ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01  โดยคูท่ีมีความสัมพันธกนัต่ําสุด  คอื การรับรูพฤตกิรรม
การสอนของครู (x1) กับกบัการควบคุมตนเอง (x3)  และคูท่ีมีความสัมพันธกันสูงสุด  คือ  ความ
รับผิดชอบตอตนเอง (x2) กับการควบคุมตนเอง (x3)   
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา (Y)  มีความสัมพันธทางบวกสูงสุดกับเจต
คติตอการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา (r=.168) รองลงมามีความสัมพันธกับความรับผิดชอบตอ
ตนเอง (r=.158) แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (r=.122) ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01  แตสัมพันธกัน
กับการควบคุมตนเอง (x3)  และการรับรูพฤติกรรมการสอนของครู (x1)  อยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 
 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณระหวางตัวแปรปจจัยทั้งหาตัวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาพระพุทธศาสนา  มีคาเทากับ  .225 ซึ่งมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01  
และมีคาความแปรปรวนของสัมประสิทธสหสัมพันธพหุคูณเทากับ  0.050 แสดงวาตัวแปรปจจัยท้ัง
หาตัวมีลักษณะท่ีวัดรวมกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาไดรอยละ  5  

 
 2.คาน้ําหนักความสําคัญที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาใน
ทางบวก  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 มีเพียงสองคา คือ  ความรับผิดชอบตอตนเอง (x2)  
และเจตคติตอการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา (x5)  มีคานํ้าหนักความสําคัญเทากับ  0.175  และ  
0.164  ตามลําดับ  โดยมีคาเปอรเซ็นตสงผลรอยละ  34.314  และ  32.157  สวนตัวแปรทํานาย
อื่นๆ มีคาน้ําหนักความสําคัญอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  
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อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาครั้งนี้  อภิปรายผลไดดังนี้ 
 1.ตัวแปรปจจัยแตละตัวมีความสัมพันธกันในทางบวก  มีคาสหสัมพันธอยูระหวาง  .119 ถึง 
.591    ซ่ึงมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 โดยคูที่มีความสัมพันธกันต่ําสุด  คือ การรับรูพฤติกรรม
การสอนของครู (x1) กับกับการควบคุมตนเอง (x3)  และคูท่ีมีความสัมพันธกันสูงสุด  คือ  ความ
รับผิดชอบตอตนเอง (x2) กับการควบคุมตนเอง (x3)   
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา (Y)  มีความสัมพันธทางบวกสูงสุดกับเจต
คติตอการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา (r=.168)  รองลงมามีความสัมพันธกับความรับผิดชอบตอ
ตนเอง (r=.158) แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (r=.122)  ซ่ึงมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  แตสัมพันธกัน
กับการควบคุมตนเอง (x3)  และการรับรูพฤติกรรมการสอนของครู (x1)  อยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 
 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณระหวางตัวแปรปจจัยทั้งหาตัวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาพระพุทธศาสนา  มีคาเทากับ  .225  ซึ่งมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  
.01  และมีคาความแปรปรวนของสัมประสิทธสหสัมพันธพหุคูณเทากับ  0.05  แสดงวาตัวแปร
ปจจัยท้ังหาตัวมีลักษณะที่วัดรวมกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาไดรอยละ 5 และ
เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวในขอท่ี 1  ท่ีวาปจจัยบางประการมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4  โดยความรับผิดชอบตอตนเอง  และ 
เจตคติตอการเรียนวิชาพระพุทธศาสนามีความสัมพันธกันในทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาพระพุทธศาสนา  ซ่ึงสอดคลองกันกับผลการศึกษาของฟลาเฮอรตี้  และรุทเซล (Flaherty  and 
Reutzel. 1965 : 409 – 411)  ท่ีไดศึกษาหาลักษณะบุคลิกภาพของนักเรียนที่ประสบผลสําเร็จในการ
เรียนสูงและนักเรียนที่ประสบผลสําเร็จในการเรียนต่ํา  จากการศึกษาพบวา  ผูที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงไดคะแนนบุคลิกภาพดานความรับผิดชอบสูงกวาผูท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา  
และยังสอดคลองกับการศึกษาของบลูม (Bloom. 1982: 166-175)  ไดศึกษาปจจัยท่ีเกี่ยวของกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  พบวา  พฤติกรรมทางดานความรูความคิดของนักเรียนและ
ลักษณะจิตพิสัยของนักเรียน  ซ่ึงไดแก  ความสนใจ  ความมานะตั้งใจ  ความขยัน  รวมทั้งเจตคติ
ตอรายวิชา  กิจกรรมการเรียนการสอน  มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนถึงรอยละ  65  และยัง
สอดคลองกับผลการศึกษาของไดแอน (Deighan.1971: 333-A) ไดศึกษาการทดสอบความสัมพันธ
ระหวางเจตคติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับความสัมพันธทางเจตคติของครูและนักเรียน  
ประชากรเปนนักเรียน  1022  คน  ครู 44    คน  เกรด 3 – 6   ในโรงเรียนประถมศึกษาที่อยูใน
ชนบท  โดยใชแบบวัดเจตคติ  2   ชนิด  คือ  แบบการตอบใช  ไมใช  แบบแอนโทเนน  (Anttonen)  
และแบบซีแมนติค ดิฟเฟอรเรนเซียล  (Semantic differential Scale)  และใช 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2    ชนิด  คือ  แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานไอโอวา  
(IOWA  Test  of  Basic  Skills)  และแบบทดสอบวัดเชาวปญญาของธอรนไดค   
(Lorge  Thorndike  of  Intelligence)  ผลการวิจัยสรุปไดวามีความสัมพันธระหวางเจตคติกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และยังสอดคลองกับผลของการศึกษาของกรวีร  เมฆหมอก (2542 :  
บทคัดยอ)   ไดศึกษาผลการเรียนและเจตคติตอวิชาพระพุทธศาสนาจากการเรยีนดวยบทเรียนวดิีทัศนแบบ
โปรแกรม  พบวา  เจตคติตอวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนที่เรียนจากบทเรียนวีดิทัศนแบบ
โปรแกรมสูงกวานักเรียนท่ีเรียนจากการสอนปกติ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  ดังนั้น  
จากการวิจัยคร้ังนี้  สรุปไดวา  ความรับผิดชอบตอตนเอง  และเจตคติตอการเรียนวิชา
พระพุทธศาสนามีลักษณะที่วัดรวมกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา   และสามารถ
ทํานายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาไดรอยละ  5 
 
 2. คานํ้าหนักความสําคัญท่ีสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาใน
ทางบวก  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  มีเพียงสองคา คือ  ความรับผิดชอบตอตนเอง (x2)  
และเจตคติตอการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา (x5) มีคานํ้าหนักความสําคัญเทากับ  0.175  และ  
0.164  ตามลําดับ  โดยมีคาเปอรเซ็นตสงผลรอยละ  34.314  และ  32.157  สวนตัวแปรทํานาย
อื่นๆ มีคานํ้าหนักความสําคัญอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวาความรับผิดชอบตอตนเองสงผล
ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาสูงกวาเจตคติตอการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา และ
เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2  ที่วา  มีปจจัยอยางนอยหน่ึงปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4  ผลการวิจัยครั้งน้ี พบวา มีตัวแปร ปจจัย  2 
ตัว  ที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  ซ่ึง
สอดคลองกับการศึกษาของอรพินท  นาคประดิษฐ (2518 : 37)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวาง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั่วไปกับความชื่อสัตย  ความรับผิดชอบ  ความอดทน  และความรูจัก
กาลเทศะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  6  พบวา  ความสัมพันธของผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนกับ
คุณธรรมดานความรับผิดชอบมีความสัมพันธกันเชิงเสนตรงในทางบวก  อยางมีนัยสําคญัทางสถติทิี่
ระดับ  .01 และยังสอดคลองกับผลการศึกษาของทราเวอรส (Travers. 1958 : 396)  ไดกลาววาตัว
แปรทางดานที่ไมใชสติปญญา  เชน  การปรับตัว  สภาพทางบาน  ความสนใจ  ความมุงหวัง  เจต
คติที่มีตอสถาบัน  วิชาที่เรียน  และอาจารยที่สอน  ตางมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเรียน   และยังสอดคลองกับผลการศึกษาของสุรีย  ประกายจันทร (2532 : 17) กลาวถึงสัดสวน
ขององคประกอบตาง ๆ  ที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา  องคประกอบดานความรู  ความคิด  
รวมถึงลักษณะนิสัยทางจิตพิสัยของนักเรียน  มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรอยละ  65  ที่เหลือ
อีกรอยละ 10   เปนตัวแปรอื่น ๆ  ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และยังสอดคลองกบัผลการศกึษา
ของพีรโคสท (Prescott.1961 : 27)  กลาวถึงองคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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ของผูเรียนในและนอกหองเรียน  ประกอบดวยคุณลักษณะองคประกอบทางพัฒนาตน  ไดแก  
สติปญญา  ความสนใจ  เจตคติที่มีตอการเรียน   
 สวนปจจัยการรับรูพฤติกรรมการสอนของครู  การควบคุมตนเอง  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา  อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  ท้ังนี้อาจเปน
เพราะวานักเรียนท่ีจะเรียนวิชาพระพุทธศาสนามีผลการเรียนดีหรือไมดีนั้น ไมไดขึ้นอยูกับ
ความสามารถทางสมองเพียงเทาน้ัน  แตจากผลการวิจัยนี้พบวาตองมีความรับผิดชอบตอตนเอง  
และมีเจตคติตอการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาที่ดีดวยจึงจะประสบความสําเร็จและมีผลการเรียนดี  
 ดังน้ันในการวิจยัครั้งน้ี  แสดงใหทราบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของ
นักเรียนจะดีหรือไมนั้นเกี่ยวของกับตัวแปรปจจัยสองตัวแปร กลาวคือความรับผิดชอบตอตนเองและ
เจตคติตอการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา สวนตัวแปรการรับรูพฤติกรรมการสอนของครู  การควบคุม
ตนเอง  และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ไมมีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียน
นั่นแสดงวานักเรียนจะมีผลการเรียนดีหรือไมน้ันตัวแปรทั้งสามตัวดังกลาวนี้ไมมีผลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียน  จากผลการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยเห็นวาครู  อาจารย  
ตลอดจนผูปกครองของนักเรียนควรตระหนัก  ดูแลเอาใจใสเร่ืองความประพฤติของเด็กนักเรียนมี
ความรับผิดชอบตอตนเองและการสรางเจตคติตอการเรียนในทางที่ดี  มีคุณธรรมจริยธรรมที่
เหมาะสมตามจารีตประเพณีอันดีงามของสังคมไทยใหกับเด็กตั้งแตเยาววัยอยางเอาจริงเอาจัง 
เพื่อใหเปนพลเมืองที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมและยังหนุนนําความเกง  ความสามารถของเด็กใหมี
ความสุขในการดําเนินชีวิต  คือมีความดีและความเกงอยูดวยกัน  สามารถจะแยกแยะไดวาอะไรดี  
อะไรชั่ว  มีความคิดสรางสรรคในสิ่งท่ีจะเปนประโยชนตอตนเองและสังคมสวนรวม 
 
ขอเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาคนควาครั้งน้ี  ผูวจิัยไดสรปุขอเสนอแนะไว ดังนี ้
 1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวจิัยไปใชประโยชน 
 จากผลการวิจัยพบวา  ความรับผิดชอบตอตนเอง  และเจตคติตอการเรียนวิชา
พระพุทธศาสนา  สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา  ดังนั้นการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาใหสูงขึ้น  เพื่อใหนักเรียนเปนคนดี  มีคุณธรรม
จริยธรรมอันดีงาม  เปนพลเมืองที่ดีของสังคม  ประเทศชาติ  และพระพุทธศาสนา  ครู  อาจารย
และผูเกี่ยวของควรตองตระหนักใหความสําคัญในการเสริมสรางใหนักเรียนเห็นคุณคาและ
ความสําคัญของวิชาพระพุทธศาสนาในทางที่ถูกตองดีงาม  นอกจากน้ีควรใหความสนใจ  ดูแล  เอา
ใจใสนักเรียนดวยวิธีการตาง  ๆ  ท่ีจะใหนักเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเองอยางเหมาะสมกับ
ระดับความสามารถของนักเรียนรวมถึงการอบรมสั่งสอนใหนักเรียนมีเจตคติในทางที่ดีตอการเรียน
วิชาพระพุทธศาสนาดวยเชนกัน เพื่อใหนักเรียนมีความรู  เขาใจถึงคุณคา  ประโยชนท่ีจะพึงไดรับ
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จากการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา  ใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาดี
ยิ่งขึ้น 
 2.  ขอเสนอแนะสําหรับการทําวจิัยครั้งตอไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาตัวแปรทางคุณธรรมจริยธรรม อื่น ๆ ไดแก  ความพยายาม  
ความอดทน    และความรับผิดชอบตอการเรียน  เปนตน  ที่สัมพันธกับผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาทั่วไป 
  2.2 ควรมีการศึกษาในลักษณะเดียวกันนี้กับกลุมตัวอยางอื่น ๆ  เชน  นักเรียนใน
ตางจังหวัด  นักเรียนระดับชวงชั้นการเรียนอื่นๆ  และระดับอุดมศึกษา  เพื่อศึกษาวามีปจจัยดานใด
อีกบางที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
  2.3 ควรมีการศึกษาตัวแปรปจจัยดานคุณธรรมจริยธรรมอื่น ๆ ดวยการศึกษาใน
รูปแบบของการวิเคราะหเสนทาง (Path  Analysis)  
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ภาคผนวก   ก 
 

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC)  ของแบบสอบถามและแบบทดสอบ 
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ตาราง 5  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC)  ของแบบสอบถามวัดการรบัรูพฤติกรรมการสอนของครู 
 

ขอ IOC ผลการคัดเลอืก ขอ IOC ผลการคัดเลอืก 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
0.80 
1.00 
1.00 
0.80 
0.80 
0.60 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดออก 

คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

1.00 
0.80 
0.40 
0.80 
0.60 
0.40 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
0.60 

 

คัดเลือกไว
คัดเลือกไว 
คัดออก 

คัดเลือกไว 
คัดออก 
คัดออก 

คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว 
คัดออก 
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ตาราง 6  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC)  ของแบบสอบถามวัดความรับผิดชอบตอตนเอง 
 
ขอ IOC ผลการคัดเลอืก ขอ IOC ผลการคัดเลอืก 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
 

0.80 
1.00 
0.40 
1.00 
1.00 
0.60 
0.40 
0.60 
1.00 
0.80 
0.80 
0.60 
0.80 
1.00 
0.80 

 

คัดเลือกไว
คัดเลือกไว 
คัดออก 

คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว 
คัดออก 
คัดออก 

คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
0.60 
1.00 
0.80 
1.00 
0.60 
0.40 
0.40 
1.00 
1.00 
1.00 

คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว 
คัดออก 
คัดออก 

คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

106

ตาราง  7  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC)  ของแบบสอบถามวัดการควบคุมตนเอง 
 
ขอ IOC ผลการคัดเลอืก ขอ IOC ผลการคัดเลอืก 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
 

1.00 
0.80 
0.40 
1.00 
0.60 
0.60 
0.80 
0.60 
0.60 
0.60 
1.00 
0.60 
0.60 
0.60 
0.60 

 

คัดเลือกไว
คัดเลือกไว 
คัดออก 

คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

1.00 
1.00 
0.80 
0.60 
1.00 
0.60 
0.60 
0.20 
1.00 
0.40 
0.20 
0.20 
0.80 
0.60 
1.00 

 

คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว 
คัดออก 

คัดเลือกไว 
คัดออก 
คัดออก 
คัดออก 

คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว  
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ตาราง  8   คาดัชนีความสอดคลอง (IOC)  ของแบบสอบถามวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์
 
ขอ IOC ผลการคัดเลอืก ขอ IOC ผลการคัดเลอืก 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
 

0.80 
1.00 
0.80 
1.00 
0.60 
0.60 
1.00 
1.00 
0.80 
1.00 
0.60 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

 

คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว 
คัดออก 
คัดออก 

คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

1.00 
0.60 
0.80 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
0.40 
0.80 
0.00 
0.80 
0.80 
0.40 

คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว 
คัดออก 

คัดเลือกไว 
คัดออก 

คัดเลือกไว
คัดเลือกไว 
คัดออก 
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ตาราง  9  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC)  ของแบบสอบถามวัดเจตคตติอการเรียนวิชา    
   พระพุทธศาสนา 
 
ขอ IOC ผลการคัดเลอืก ขอ IOC ผลการคัดเลอืก 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
 

0.80 
0.80 
0.80 
0.80 
1.00 
0.80 
1.00 
1.00 
1.00 
0.80 
0.80 
0.60 
0.80 
0.80 
0.80 

คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

0.80 
0.40 
0.80 
1.00 
1.00 
0.80 
0.60 
0.60 
0.40 
0.40 
0.60 
0.60 
0.80 
0.40 
0.40 

คัดเลือกไว 
คัดออก 

คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว 
คัดออก 
คัดออก 

คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว 
คัดออก 
คัดออก 
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ตาราง  10  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC)  ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา  
   พระพุทธศาสนา 
 
ขอ IOC ผลการคัดเลอืก ขอ IOC ผลการคัดเลอืก 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
 

1.00 
0.80 
0.80 
1.00 
0.60 
0.60 
1.00 
1.00 
0.80 
1.00 
0.80 
0.80 
0.60 
0.60 
0.60 
0.60 
0.80 
0.80 
0.60 
0.60 

คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

0.80 
0.60 
1.00 
0.80 
1.00 
0.60 
0.60 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
0.60 
1.00 
0.60 
0.60 
1.00 
0.60 
1.00 
0.60 

คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว 
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ภาคผนวก  ข 
 

คาอํานาจจําแนก ( r )  ของแบบสอบถามวัดปจจัยแตละปจจัยและ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
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ตาราง 11  คาอํานาจจําแนก (r)  ของแบบสอบถามวัดการรับรูพฤตกิรรมการสอนของคร ู
 

ขอ r ผลการคัดเลอืก 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
 

.2327 

.3624 

.2885 

.3565 

.2257 

.2844 

.3151 

.3853 

.2688 

.2891 

.2803 

.3869 

.3030 

.1832 

.2500 

.2447 

.2985 

.2368 

.1914 

.2715 

.2073 

.3533 

.1776 

.2780 

.2457 

คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดออก 

คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คดัออก 

คัดเลือกไว 
คัดออก 

คัดเลือกไว 
คัดออก 

คัดเลือกไว 
คัดออก 
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ตาราง  12 คาอํานาจจําแนก (r)  ของแบบสอบถามวัดความรับผิดชอบตอตนเอง 
 

ขอ r ผลการคัดเลอืก 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
 

.3417 

.3672 

.4811 

.4717 

.4063 

.4807 

.2103 

.2511 

.3276 

.2170 

.1008 

.2336 

.4065 

.2903 

.2158 

.3233 

.3318 

.2306 

.3025 

.3968 

.5401 

.4358 

.4385 

.4046 

.4146 

คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดออก 

คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดออก 
คัดออก 

คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดออก 

คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดออก 

คัดเลือกไว 
คดัเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
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ตาราง 13  คาอํานาจจําแนก (r)  ของแบบสอบถามวัดการควบคุมตนเอง 
 
ขอ r ผลการคัดเลอืก 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
 

.2768 

.2835 

.5718 

.2936 

.4899 

.2125 

.0071 

.2575 

.2541 

.0938 

.4223 

.2849 

.2909 

.3373 

.1904 

.3275 

.3962 

.2989 

.2807 

.4417 

.3235 
-.0346 
.3026 
.5049 
.2092 

คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดออก 

คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดออก 

คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดออก 

คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดออก 

คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดออก 
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ตาราง 14  คาอํานาจจําแนก (r)  ของแบบสอบถามวัดแรงจูงใจใฝสมัฤทธิ ์
 

ขอ r ผลการคัดเลอืก 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
 

.4353 

.1297 

.5309 

.4271 

.2409 

.5199 

.2983 

.4715 

.1755 

.2921 

.1819 

.2988 

.2898 

.4745 

.3834 

.5188 

.3403 

.4385 

.4791 

.4037 

.2149 

.2855 

.2533 

.3112 

.5633 

คัดเลือกไว 
คัดออก 

คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดออก 

คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดออก 

คัดเลือกไว 
คัดออก 

คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดออก 

คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
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ตาราง 15  คาอํานาจจําแนก (r)  ของแบบสอบถามวัดเจตคตติอการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
 
ขอ r ผลการคัดเลอืก 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
 

.2998 

.1838 

.2636 

.2384 

.2877 

.2866 

.3121 

.3701 
-.4158 
.2947 
.3693 
-.1031 
.2663 
.2813 
.4645 
.2603 
.4507 
.2984 
.3660 
.2172 
.2685 
.2079 
.1803 
.2584 
.0913 

คัดเลือกไว 
คัดออก 

คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดออก 

คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดออก 

คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดออก 

คัดเลือกไว 
คัดออก 
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ตาราง 16  คาความยาก (p)  และคาอํานาจจําแนกรายขอ (r)  ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์  
   ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
 
ขอ p r ผลการคัดเลอืก ขอ p r ผลการคัดเลอืก 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
 

0.20 
0.14 
0.71 
0.71 
0.76 
0.79 
0.54 
0.25 
0.94 
0.75 
0.34 
0.47 
0.25 
0.12 
0.30 
0.41 
0.12 
0.14 
0.77 
0.22 

0.60 
0.28 
0.28 
0.25 
0.47 
0.23 
0.56 
0.09 
0.14 
0.43 
0.21 
0.66 
0.14 
0.46 
0.48 
0.57 
0.38 
0.43 
0.76 
0.11 

คัดเลือกไว 
คัดออก 

คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดออก 
คัดออก 

คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดออก 
คัดออก 

คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คดัออก 
คัดออก 

คัดเลือกไว 
คัดออก 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

 

0.79 
0.38 
0.75 
0.94 
0.79 
0.40 
0.23 
0.71 
0.75 
0.76 
0.76 
0.72 
0.72 
0.72 
0.18 
0.77 
0.49 
0.75 
0.76 
0.77 

0.56 
0.20 
0.37 
0.06 
0.37 
0.24 
0.49 
0.34 
0.37 
0.48 
0.24 
0.52 
0.52 
0.52 
0.12 
0.52 
0.49 
0.52 
0.58 
0.60 

คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดออก 

คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดออก 

คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
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ภาคผนวก  ค 
 

-แบบสอบถามวัดปจจัยบางประการ 
-แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  วิชาพระพุทธศาสนา 
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ชื่อ…...................................................โรงเรียน..........................................ชั้น............เลขที่....... 
 

แบบสอบถามวัดปจจัยบางประการที่มีความสัมพันธกบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาพระพทุธศาสนา  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๔ 

 
 
คําช้ีแจง 
 1. แบบสอบถามฉบับนีจ้ัดทาํเพือ่วัดปจจยับางประการของนักเรียน  ซ่ึงไมมีขอถูกหรือขอ
ผิดเพียงเปนการปฏิบัตตินของนักเรียนเทานั้น  จึงใหนักเรียนตอบดวยความเปนจริง 
 2. ใหนักเรียนพิจารณาขอความแตละขอตอไปนี้วาตรงกับสภาพความเปนจริงของนักเรียน
เพียงใดแลวใหนักเรียนเติมเครื่องหมาย  /  ลงในชอง   เพียงชองเดียว  ในแตละขอโดยพิจารณา  
ดังนี้ 
 

จริง  หมายถึง  ขอความที่พิจารณานั้นตรงกับการปฏิบัติหรือความ                   
   คิดเห็นของนักเรียน 

สวนใหญจริง หมายถึง  ขอความทีพ่จิารณานั้นตรงกับการปฏิบัติหรอืความ 
                                 คิดเห็นของนกัเรียนเปนสวนใหญ 
จริงนอย หมายถึง  ขอความทีพ่จิารณานั้นตรงกับการปฏิบัติหรอืความ  
                                 คิดเห็นของนกัเรียนเปนสวนนอย 

  ไมจริง  หมายถึง  ขอความที่พิจารณานั้นไมตรงกับการปฏิบัติหรือความ 
                                                      คิดเห็นของนักเรียน 
 

3. การตอบแบบสอบถามใหนักเรียนปฏิบัติตามคําชี้แจงของแบบสอบถาม 
4. การวิจัยนี้  มีประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนา  จึง

ขอใหนักเรียนตอบแบบสอบถามใหครบถวนทุกขอ  และตรงกบัการปฏบิตัหิรือความคิดเหน็
ท่ีแทจริงของนักเรียนใหมากที่สุด 

   
 

ΩΩΩ    ขอขอบคุณท่ีนักเรียนใหความรวมมือ    ΩΩΩ 
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การรับรูพฤติกรรมการสอนของครู   
 

ขอความ จริง 
สวน
ใหญ
จริง 

จริง
นอย 

ไมจริง 

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
1.ครูเปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความสามารถของตนเอง……………… 
2.ครูบอกจุดประสงคของการเรียนในแตละบทเรียน............................... 
3.ครูสรุปเน้ือหาท่ีเรียนหลังจากเรียนจบในแตละคาบ............................. 
4.ครูใชคําพูด คําถามกระตุนใหนักเรียนตอบหรือแสดงความคิดเหน็…… 
5.ครูสอนตามลําดับเน้ือหาในแบบเรียน................................................. 
6.ครูใหนักเรียนแบงกลุมและปฏิบัติงานรวมกัน...................................... 
7.ครูใหนักเรียนทําโครงงานโดยใชความรูที่เรียนมาประยุกต.................. 
8.ครูจัดสถานการณจําลองเพือ่ใหนักเรียนไดแสดงออก.......................... 

 ดานการใชสื่อการเรียนการสอน 
9.ครูเตรียมสือ่และอุปกรณการสอนไวลวงหนา....................................... 
10.ครูใชสือ่การสอนที่หลากหลาย......................................................... 
11.ครูนําสื่อและอปุกรณตาง ๆ มาประยกุตใชในการเรียนการสอน......... 
12.ครูใชสือ่กระตุนใหนักเรียนอยากเรียนรูขณะทําการสอน.................... 
13.ครูใหนักเรยีนรวมใชสือ่และอปุกรณในการเรียนการสอน................... 
14.ครูมีเกมสที่หลากหลายมาใหนักเรียนเลน......................................... 
ดานการวัดและประเมนิผลการเรียน 
15.ครูชี้แจงเกณฑในการประเมินผลในแตละครั้ง.................................... 
16.ครูทดสอบความพรอมของนักเรียนกอนการสอนในแตละบทเรยีน….. 
17.ครูใหนักเรยีนประเมินผลการปฏิบัติงานภายในกลุมและระหวางกลุม. 
18.ครูทดสอบนักเรียนหลังเรียนจบบทเรียนแตละเรื่อง........................... 
19.ครูแจงผลการวัดและประเมินผลกับนกัเรียน..................................... 
20.ครูเสนอแนะแกไขขอบกพรองของนักเรียนหลังจากการประเมินผล.... 

 
…... 
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ความรบัผิดชอบตอตนเอง   
 

ขอความ จริง 
สวน
ใหญ
จริง 

จริง
นอย 

ไมจริง 

ดานการศึกษาเลาเรียน 
1.ขาพเจาเรียนดวยความตัง้ใจและเมื่อพบขอสงสัยรีบซักถามครูทันที.............. 
2.ขาพเจาทําการบานสงตามเวลาทีค่รูกําหนด................................................. 
3.ขาพเจาพยายามทําการบานจนเสรจ็แมวาจะเขานอนดึกก็ตาม..................... 
4.ขาพเจาเอาใจใสตอการเรยีนทุกวิชา............................................................ 
5.ขาพเจาตั้งใจดูหนังสือเตรียมสอบเมือ่ใกลสอบ............................................. 
6.ขาพเจาทํางานที่คางอยูจนเสร็จแมวาจะเลิกเรียนแลวก็ตาม.......................... 
7.ขาพเจาทําการบานสงครอูยางสม่ําเสมอแมวาจะไดรบัการตรวจหรอืไมก็ตาม 
8.ขาพเจาเตรียมอานบทเรยีนลวงหนากอนเขาหองเรยีน................................. 
9.ขาพเจาจัดตารางเรียนลวงหนา เพือ่จดัเตรียมหนังสือ และอุปกรณการเรียน 
ดานการประพฤตปิฏิบตัิตน 
10.ขาพเจายอมรับผิดเมื่อขาพเจาไดกระทําความผิด....................................... 
11.ขาพเจาไมพูดคุยเลนกับเพือ่นในเวลาเรียน................................................ 
12.ขาพเจาตั้งใจทํางานที่ไดรับมอบหมายจนสําเรจ็......................................... 
13.ขาพเจาจะดูแลรักษาความสะอาดของหองเรียน......................................... 
14.ขาพเจาชวยเพือ่นทํางานกลุมของตนจนกวาจะเสรจ็.................................. 
15.ขาพเจาทาํกิจกรรมของโรงเรียนจนเสร็จแมวาจะมีปญหาก็ตาม.................. 
16.ขาพเจาทาํงานที่ไดรับมอบหมายใหดีท่ีสุดแมจะไมชอบก็ตาม……………... 
17.ขาพเจาจะใชเงินในการศึกษาเลาเรียนตามความจาํเปน............................. 
18.ขาพเจาไมเคยยอทอและยอมแพในการทํางาน........................................... 
19.ขาพเจาจะรีบแกไขทันทเีม่ือพบวางานมีขอบกพรอง................................... 
20.ขาพเจายอมรับฟงขอเสนอแนะที่ดีกวาจากเพื่อน....................................... 
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การควบคมุตนเอง   
 

ขอความ จริง 
สวน
ใหญ
จริง 

จริง
นอย 

ไมจริง 

1.ขาพเจามักจะคิดถึงความรูสึกของคนอืน่  กอนพูดอะไรไป......................... 
2.ขาพเจาพยายามหักหามใจ ไมใหคิดอะไรที่ไมดีตอคนอื่น.......................... 
3.ขาพเจาสามารถแบงเวลาในการเรียน เลน และชวยงานบานได…………... 
4.ขาพเจามักจะคิดถึงความรูสึกของคนอืน่ กอนทําอะไร............................... 
5.ขาพเจาสามารถควบคุมความนึกคิดของตวัเองได…………………………. 
6.ขาพเจาไมเห็นความจําเปนที่จะตองปฏิบัตติามกฎระเบียบของตนเอง…… 
7.ขาพเจาสามารถทําการบาน งานบาน เสรจ็ทันตามกําหนด ...................... 
8.ขาพเจาทํางานรวมกับผูอืน่ไดแมวาจะไมชอบกต็าม.................................. 
9.ขาพเจาสามารถควบคุมชีวติของตนเองได มากกวาใหคนอื่นมาควบคุม…. 
10.ขาพเจารูสกึตัววาเปนคนเจาอารมณ....................................................... 
11.ขาพเจาสามารถทําตวัเขากับผูอื่นได...................................................... 
12.ขาพเจาพยายามทําใหผลงานที่ตนเองทําออกมาดีท่ีสุด........................... 
13.ขาพเจาคดิวาควรจะหาขอเท็จจริงเสยีกอนกอนตัดสินใจเร่ืองที่สาํคัญ....... 
14.ขาพเจาจะไมแสดงอารมณโกรธเม่ือผูใหญตักเตอืน................................. 
15.ขาพเจาจะทําความดี  แมจะไมมีใครเห็นก็ตาม........................................ 
16.ขาพเจาระวังการกระทําผิดทางกาย วาจา ….......................................... 
17.ขาพเจานึกอยากจะทําอะไรก็ทําทันที..................................................... 
18.ขาพเจาพรอมท่ีจะรับผลที่ตามมาเมือ่ขาพเจาตัดสินใจทําอะไรไป............. 
19.ขาพเจาทาํงานในหนาที่ของตนเองอยางเต็มความสามารถ...................... 
20.ขาพเจาจะเลิกลมความพยายามทันทเีม่ือความคิดของขาพเจาหยุดชะงัก. 
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แรงจงูใจใฝสมัฤทธิ ์
 

ขอความ จริง 
สวน
ใหญ
จริง 

จริง
นอย 

ไมจริง 

1.ขาพเจาตั้งใจเรียนเพือ่ทําคะแนนวิชาพระพทุธศาสนาใหสูงกวาเพือ่นๆ  …... 
2.ขาพเจาสนใจในการอภิปรายปญหาทางพุทธศาสนากบัครูหรือผูรู…………... 
3.ขาพเจาพยายามทําใหงานเกี่ยวกับวิชาพระพทุธศาสนาออกมาดท่ีีสุด........... 
4.ขาพเจาคิดอยูเสมอวาอนาคตของตนเองขึ้นอยูกับความสําเร็จในการเรียน…. 
5.ขาพเจาจะพยายามทําความเขาใจในบทเรียนวิชาพระพทุธศาสนา…………. 
6.หากตองการทําอะไร ขาพเจาจะพยายามทําใหดีกวาคนอื่น…………………. 
7.ขาพเจาใชความสามารถของตนเองเต็มที่ในการทํางานวิชาพระพุทธศาสนา.. 
8.ขาพเจาคนควาหาความรูในวิชาพระพทุธศาสนาเพิม่เติมเสมอ…………….... 
9.ขาพเจาชอบเปรียบเทียบผลงานในวชิาพทุธศาสนาของตนกบัผูอื่น............... 
10.ขาพเจาพยายามตั้งใจเรียนถาทําคะแนนวิชาพระพุทธศาสนาไมดี  ............ 
11.ขาพเจาพยายามทุกอยางเพือ่ใหสําเรจ็ตามความคาดหวังไว....................... 
12.ขาพเจาจะพยายามมากขึ้นเม่ือรูวาไมเกงวิชาพระพทุธศาสนา.................... 
13.ขาพเจาคนความากเพือ่ตองการรอบรูในวิชาพระพทุธศาสนา..................... 
14.ขาพเจาตั้งใจเรยีนวิชาพระพทุธศาสนาเพือ่ใหไดคะแนนสอบด…ี………….. 
15.ขาพเจาพยายามคนควาหาคําตอบในวิชาพระพุทธศาสนา.......................... 
16.ขาพเจาพยายามที่จะทําขอสอบใหไดคะแนนมากทีสุ่ด................................ 
17.ขาพเจามคีวามตั้งใจเรยีนวิชาพระพทุธศาสนาสูง……………..................... 
18.ขาพเจามคีวามรูในวิชาพระพทุธศาสนาเพราะความพยายาม………........... 
19.ขาพเจาพยายามปฏิบัตติามหลักคําสอนวชิาพระพทุธศาสนาที่เรียนมา....... 
20.ขาพเจาใชความรูวชิาพระพทุธศาสนาของตนเองใหเปนประโยชน.............. 
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เจตคติตอการเรียนวชิาพระพุทธศาสนา   
 

ขอความ จริง 
สวน
ใหญ
จริง 

จริง
นอย 

ไม
จริง 

ดานเนื้อหาวชิา 
1.ขาพเจาชอบบทเรียนในวิชาพระพุทธศาสนา……………………………………… 
2.ขาพเจารูสกึวาเนื้อหาวิชาพระพทุธศาสนาไมมีประโยชน.................................... 
3.ขาพเจาชอบอานบทเรียนวิชาพระพุทธศาสนากอนเขาเรียน……………………... 
4.ขาพเจาชอบเลาประวตัิของพระพุทธเจา…………………………………………... 
5.ขาพเจาคิดวาวิชาพระพทุธศาสนาสอนใหเขาใจความจริงมากขึ้น........................ 
6.ขาพเจาเห็นวาการฟงธรรมจากพระสงฆทําใหเขาใจบทเรียนเพิ่มขึ้น................... 
7.ขาพเจาคิดวาบทเรียนวชิาพระพทุธศาสนายาก………………………….……….. 
ดานวิธีการเรียนการสอน 
8.ขาพเจาชอบการเรียนดวยตนเองในหองสมุดโดยเฉพาะวิชาพระพทุธศาสนา....... 
9.ขาพเจาคิดวาการเรียนวชิาพระพุทธศาสนาไมจําเปนตองเรียนอยูแตในชั้นเรยีน.. 
10.ขาพเจาชอบครทูี่ใชอุปกรณการสอนหลากหลายและดึงดูดความสนใจ………… 
11.ขาพเจาชอบเรียนเพราะครูใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน... 
12.ขาพเจาชอบคนควาหาคําตอบดวยตนเองในวิชาพระพทุธศาสนา...................... 
13.ขาพเจาชอบชมวีดิทัศนเรื่องราวเกี่ยวกับพทุธประวตั…ิ………………………… 
ดานบรรยากาศในการเรยีนการสอน 
14.ขาพเจาเหน็วาบรรยากาศในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาตึงเครยีด…………... 
15.ขาพเจาคดิวาวิชาพระพุทธศาสนามกีิจกรรมการเรียนการสอนนาเบื่อหนาย…... 
16.ขาพเจาชอบการน่ังสมาธิกอนเร่ิมเขาสูบทเรียนวิชาพระพทุธศาสนา................. 
17.ขาพเจาไมไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นตอการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา…….. 
18.ขาพเจาชอบการสนทนาธรรมเกี่ยวกบัพระพุทธศาสนาในชั้นเรียน.................... 
19.ขาพเจาไมชอบครูมาวากลาวติเตยีนในเวลาเรียนวชิาพระพุทธศาสนา............... 
20.ขาพเจาไมชอบทํารายงานวิชาพระพุทธศาสนามาก.......................................... 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ ๔ 

คําช้ีแจง 
 1. แบบทดสอบฉบบัน้ีมีขอสอบทั้งหมด  30  ขอ  ใชเวลา  40  นาท ี
 2. แบบทดสอบเปนแบบปรนัยเลอืกตอบ  5  ตวัเลอืก 
 3. ใหนักเรียนทําเครือ่งหมาย  (X)  ลงในกระดาษคําตอบทีถู่กตองเพียงคําตอบเดียว 
 4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับนี้ไมมีผลตอการประเมินผลการเรียนของ
นักเรียน  ขอใหนักเรียนตั้งใจทําขอสอบทกุขออยางเต็มความสามารถ 
 
 
1. การฆาหรือทําลายสิ่งมีชีวติในทางพระพทุธศาสนามีขอกําหนดตรงกับขอใด ? 
 ก. ชีวติศัตรถูอืวาไมบาป 
 ข. ชวีิตทุกกรณีเปนสิ่งไมดี 
 ค. เพือ่เปนอาหารเปนสิ่งควรทํา 
 ง. เพือ่ความอยูรอดถอืวาไมบาป 
 จ. เพือ่การจัดงานเลี้ยงถือวาไมบาป 
2. พระพุทธศาสนากลาวถึงเหตุปจจยัที่นาํไปสูความสําเร็จในชีวติของมนุษยไววาเกิดจากเรื่องใด  ? 
 ก. ความเชื่อในเรื่องของกฎแหงกรรม 
 ข. ความมานะพยายามออนวอนสวรรค 
 ค. ความเชือ่ม่ันในอํานาจเทพยดาฟาดิน  
 ง. ความบังเอญิตามสถานการณรอบดาน 
 จ. ความเพียรพยายามดวยปญญาของมนุษย 
3. การแกปญหาตาง ๆ ตามวิธีการที่กลาวไวในอริยสจั ๔ ตรงกับขอใด ? 
  ก. การพสิูจนทดลอง 
 ข. ปญญาและความเพียร 
 ค. อํานาจและความเด็ดขาด   
 ง. ไหวพริบและความคลองตัว 

จ. ใจเย็นและความเพียรพยายาม 
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4. พระพุทธองคพิสจูนพบวาการปฏิบัตตินแบบสุดโตงไมวาทางใดกไ็มอาจนําไปสูทางพนทุกขท่ี  
   แทจริงไดตรงกับขอใด ? 
 ก. การผจญมาร 
 ข. การทําทกุรกิริยา 
 ค. การปราบองคุลิมาล 
 ง. การโปรดพระเจาอชาตศตัรู  
 จ. การเดินจาริกออกธุดงคในปาดงดิบ 
5. ขอใดไมใชหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา ? 
 ก. ไมลักทรพัย 
 ข. ไมเลนการพนัน 
 ค. ไมผิดลูกเมียผูอื่น 
 ง. ไมฆาสัตวตัดชีวติ 
 จ. ไมศึกษาคาํสอนของศาสนาอื่น 
6. การกระทําชอบหรอืสัมมากัมมันตะเปนการปฏิบัตตินที่ยึดถือตามแนวในขอใด ? 
 ก. วฒันธรรม 
 ข. กฎแหงกรรม 
 ค. จารีตประเพณ ี
 ง. กฎหมายบานเมือง  
 จ. เบญจศลี เบญจธรรม 
7. สําราญจะประสบความสําเร็จในการแกไขปญหาความยากจนโดยวิธีการตามแนวพระพุทธศาสนา 
   ไดตรงกับขอใด ? 
 ก. ขยันหม่ันเพียรในการงาน 
 ข. ออกไปผูกมิตรกับชนทุกชั้น 
 ค. วางแผนใชจายเงินทองเต็มที่  
 ง. แสวงหามิตรสหายหลาย ๆ วงการ 
 จ. เดินชมสินคาและสอบถามราคาสินคา 
8. พระสิทธัตถะโคตรมะคนควาหาทางพนทุกขจนบรรลุฌานสมาบติั ๗ ขั้น จากใคร ? 
 ก. เดียรถีย 
 ข. พิมพิสาร 
 ค. ปญจวคัคีย 
  ง. อาฬารดาบส 
 จ. อุททกดาบส   
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9. ขอตอไปน้ีแสดงถึงการศึกษาหาทางพนทุกขของพระสิทธตัถะโคตรมะกอนยุติการบําเพ็ญทกุร 
    กิริยา  ยกเวนขอใด ? 
 ก. นั่งเปลอืยกายตากลมและฝน 
 ข. กินโคมัย (มูลโค)  ยืนเขยงเทา 
 ค. นั่งสงบจิตนิ่งเปนสมาธิแนวแน 
 ง. กินอาหารที่ไมมีปลาและเน้ือเจอืปน  
 จ. เอาลิ้นดุนเพดาน  จนเหง่ือไหลออกจากรักแร  
10. เม่ือพระเจาพิมพสิารทรงทราบเรือ่งที่พระเจาอชาตศตัรูตองการพระราชสมบตัพิระเจาพิมพิสาร 
     ทรงปฏบัิติอยางไร ? 
 ก. สั่งจบัไปขงัในหอคอย  
 ข. ทรมานใหสิ้นพระชนม 
 ค. ยกพระราชสมบัตใิหครองโดยดี  
 ง. แบงพระราชสมบัตใิหครองกึ่งหนึ่ง 
 จ. บริจาคพระราชสมบัติเขาเปนของวัด 
11. ปญจวคัคยีเกี่ยวของกบัพระพทุธเจาอยางไร ? 
 ก. เปนอาจารย 
 ข. เปนโยมอปุฏฐาก 
 ค. เปนพระญาติสนิท 
 ง. เปนกัลบกประจําพระองค 
 จ. เปนมหาดเล็กรักษาพระองค 
12. ภัยสังคมสําหรับผูหญิงมีมาทุกสมัย  ดังปรากฏเปนอุทาหรณสอนใจในประวัตขิองพุทธสาวกิา   
     ทานใด ? 
 ก. พระเขมาเถรี 
 ข. พระนางกสีาโคตรม ี
 ค. พระอุบลวรรณาเถรี 
 ง. พระนางสิริมหามายา 
 จ. พระนางสังฆมิตตาเถร ี
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13. การเรียนในขอใดมีลักษณะที่สงเสริมใหบุคคลเปนคนที่สมบูรณ ? 
 ก. เรียนวทิยาศาสตรและพละศึกษา 
 ข. เรียนวิทยาศาสตรและพลานามัย 
 ค. เรียนวิทยาศาสตรและจริยธรรม  
 ง. เรียนวทิยาศาสตรและสังคมศึกษา 
 จ. เรียนวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
14. ในทางพระพทุธศาสนาผูมีวินัยพึงปฏบิัตติามธรรมะขอใดจึงเหมาะสมที่สุด ? 
 ก. ไตรลักษณ 
 ข. เบญจธรรม  
 ค. ธรรมสมาทาน 
 ง. ปฐมสมโพธิกถา 
 จ. อกุศลกรรมบถ 10 
15.วาจาดีท่ีเปนสุภาษิตควรมีลักษณะดังตอไปนี ้ ยกเวนขอใด ? 
 ก. เปนวาจาทีส่รางความสามัคคี 
 ข. เปนคําพูดแสดงเจตนาด ี ประกอบดวยคําคมไพเราะ 
 ค. เปนคําพูดไพเราะ  มีเหตุมีผล  เปนประโยชนตอผูฟง 
 ง. เปนวาจาดเีสมอไมวาจะพูดกับใคร ที่ไหน เม่ือไรกต็าม 

จ. เปนวาจาทีก่ลาวโดยผูมีเกียรตินาเชือ่ถือในทุกวงการเทาน้ัน 
16. ผูที่มีความเจริญกาวหนาในการเลาเรียนจําเปนตองมีคุณลักษณะสําคัญท่ีสุดในขอใด ? 
 ก. มีฐานะการเงินดี 
 ข. มีสมัครพรรคพวก 
 ค. มีศีลธรรมประจําใจ 
 ง. มีความสามารถในการพดู 
 จ. มีความพยายามและอดทน 
17. “อารยวัฑฒิ” เปนความเจริญทางดานใด ? 
 ก. การคา 
 ข. การเรียน  
 ค. ยศถาบรรดาศักดิ์ 
 ง. ทางโลก  มีความสุขกายสบายใจ 
 จ. ทางดี  ทางธรรม  ทําใหใจมีความสุข 
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18. หลักธรรมสาราณียธรรม ๖  มีความหมายตรงกับขอใด ? 
 ก. ธรรมสําหรับผูครองเรือน 
 ข. ธรรมสําหรบัสอนนักปราชญ 
 ค. ธรรมสําหรับการสรางครอบครวั 
 ง. ธรรมสําหรับใชเปนหลักในการสรางความสามัคคี 
 จ. ธรรมสําหรบัสาราณียกรผูตองการความสําเร็จในอาชีพ 
19. ผูมีวินัยทางเศรษฐกจิหมายถึงการปฏิบัติตนตามขอใด ? 
 ก. สําลีชือ้ขาวตักบาตรพระ 
 ข. เกศวดีเรียนเศรษฐศาสตร 
 ค. กาญจนารูจักเขาแถวซือ้สินคา      
 ง. กุสุมาชอบชื้อสินคาที่แจกของแถม 
 จ. เกษรารูจักประหยัดคาใชจายสวนตวั 
20. ระเบียบวนัิยทางศาสนามีประโยชนตอนักเรียนดังตอไปน้ี ยกเวนขอใด ? 
 ก. ชวยใหศาสนาเจริญรุงเรือง 
 ข. ชวยทําใหเศรษฐกจิดีมากขึ้น     
 ค. ชวยใหเกรงกลัวศาสนาอืน่มากขึ้น 
 ง. ชวยใหมีความสงบทางจติใจมากขึ้น 
 จ. ชวยใหกฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์มากขึ้น 
21. หากนักเรียนตองการเริม่ตนเปนผูมีระเบียบวินัยในตนเอง ควรปฏิบัตตินอยางไร ? 
 ก. ฝกทําสมาธิกอนนอน 
 ข. รูจักคนควาหาความรูในเรื่องระเบียบวนิัย 
 ค. พยายามพดูคุยกับผูที่มีระเบียบวินัยในตนเอง 
 ง. รูจักกาลเทศะในการเขาสมาชิกกลุมกจิกรรมตาง ๆ 
 จ. สํารวจการกระทําของตนเองดวยใจเปนกลางอยูเสมอ 
22. ขอตอไปนี้ขอใดกลาวถึงศีลที่ใชในการฝกฝนอบรมพระภิกษุสงฆไดถูกตองทีสุ่ด ? 
 ก. ศลีตามกฎของมหาเถรสมาคม 
 ข. ศลีในปาติโมกขสําหรับภิกษุสงฆมี ๒๒๗ ขอ 
 ค. ศลีในปาติโมกขสําหรับภิกษุณีมีนอยกวาพระสงฆ 
 ง. ศีลนอกปาติโมกขไดแกศีลที่กลาวถึงรายละเอียดของศีลในปาติโมกข 
 จ. ศีลเกี่ยวกบัมรรยาทการปฏิบัตตินในทีชุ่มนุมของพระสงฆรวมอยูกับศีลในปาตโิมกข 
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23. ในการเผยแผพระธรรมคําสอนของพระพทุธเจา  พระสงฆพึงปฏิบัติหนาทีต่ามขอใดมากทีสุ่ด ? 
 ก. เร่ืองทางวทิยาศาสตร 
 ข. คําสอนสําหรับคนทุกระดับ 
 ค. เร่ืองของสิ่งเหนือธรรมชาต ิ  
 ง. เรื่องลกึซ้ึงเกินสามัญชนจะเขาใจได 
 จ. เร่ืองทีเ่หมาะสําหรับปญญาชนเทาน้ัน 
24. ขอใดไมใชหนาที่สําคัญของพระสงฆจะพึงปฏบัิต ิ?           
 ก. เผยแผคําสอนในพุทธศาสนา 
 ข. เลาเรียนพระธรรมคําสอนใหเขาใจชัดเจน 
 ค. ประพฤติดีปฏิบัตชิอบตามหลักพระพทุธศาสนา 
 ง. ยกตนใหเปนที่เคารพนับถือเหนอืองคพระพทุธเจา 
 จ. ชี้แจงหลกัการของพระพุทธศาสนาใหผูอื่นเขาใจได 
25. เม่ือสถานที่ประชุมจัดทีน่ั่งใหนั่งกับพืน้  การจัดอาสนะสงฆควรจัดเปนอยางไร ? 
 ก. ลาดอาสนะบนเสือ่อีกชัน้หนึ่ง  
 ข. ปูเสือ่ในระดับเดียวกับฆราวาส 
 ค. จัดอาสนะระดับเดียวกบัฆราวาส 
 ง. จัดอาสนะฝงขวามือของฆราวาส 
 จ. จัดอาสนะในระดับใดก็ไดตามความเหมาะสมของสถานที ่
26. “นิสสัย ๔”  มีความหมายเกี่ยวของกับผูที่เขามาบวชในพระพุทธศาสนาตรงกับขอใด ? 

ก. เบญจศีล เบญจธรรม 
ข. หลักการปฏิบัตติามพระวินัย 
ค. หลักสําคัญในพระอภิธรรม 
ง. ขอหาม ๔ ประการของพระนวกะ 
จ. ปจจัยพื้นฐานแหงการดํารงชีพ  ๔ ประการ 

27. การทํางานอยางไรจึงถกูตองท่ีสุดตามหลักพระพทุธศาสนา ? 
 ก. ทําตามหนาที่ของตนเอง 
 ข. ทํางานดวยตัณหาใหนอยที่สุด  
 ค. อยูนิ่งเฉยไมตองทํางานมากนัก  
 ง. ใชธรรมฉันทะในการทํางานเสมอ 
 จ. หลีกหลบปญหาไปสูความสันโดษ 
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28.ขอใดไมใชความสําคัญของพระภิกษุสงฆ ?  
 ก. ผูศึกษาหลกัธรรมทางพทุธศาสนา 
 ข. ผูประพฤตดีิเปนแบบอยางแกประชาชน 
 ค. เปนศาสนทายาทสืบทอดพระพุทธศาสนา 
 ง. เปนท่ีพึ่งทางโลกและทางธรรมของประชาชน 
 จ. ผูที่ควรจะศึกษาหลักธรรมคําสั่งสอนของศาสนาอื่น 
29. การฝกอบรมพระผูบวชใหมทางดานศีล  ชวยใหทานมีพฒันาการอยางไร ? 
 ก. เปนการเพิม่ความศรัทธายิ่งขึ้น 
 ข. ไดชือ่วาเขาถึงพระศาสนาอยางแทจริง 
 ค. สามารถสวดมนตไดอยางถูกตองไพเราะ 
 ง. สามารถเขาสมาคมกับผูบวชมากอนไดดีขึ้น 
 จ. รูจักควบคมุกาย  วาจาใหอยูในระเบียบเรียบรอย 
30. เม่ือพระสงฆมาที่บานเราควรปฏบิัตใินการตอนรบัเชนใด ? 
 ก. นิมนตทานแสดงธรรม 
 ข. นิมนตไปนัง่ในหองรับแขกแตเพียงองคเดียว 
 ค. ถวายน้ําชาแลวปลอยใหทานนั่งสงบโดยลําพัง 
 ง. ถวายนํ้ารอนน้ําเย็นตามแตสะดวกเมื่อทานนั่งเรียบรอย 
 จ. เปดวิทยุหรือวิดีโอเทปสารคดีถวายแดทานเมื่อทานน่ังเรียบรอย   
   

......................................... 
(สาธุ  สาธุ  สาธุ , ฉันจะทําความดีใหมากทีสุ่ดกวาใคร) 
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ภาคผนวก  ง 
 

ตารางวิเคราะหรายละเอียดจําแนกเนื้อหาและพฤติกรรม 
วิชาพระพุทธศาสนา  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
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ตารางวเิคราะหรายละเอียดจําแนกเนือ้หาและพฤติกรรมวชิาพระพุทธศาสนา  ชัน้  ม. 4 
 

ระดบัพฤติกรรม 

เนื้อหาการเรียนรู ความรู
ความ
จํา 

ความ
เขาใจ 

การ
นําไป 
ใช 

รวม 

1 ประวตัิและความสําคัญของพระพุทธศาสนา 
(1.1) วิเคราะหทฤษฎีที่เปนหลักสากล ท่ี
พระพทุธศาสนาสอนเนนอยูเสมอได 
(1.2) อภิปรายถึงทางสายกลางที่เปนแนวปฏิบัตขิอง
พระพทุธศาสนาได 

5 3 2 10 

2  พุทธประวตัิ  ประวตัพิุทธสาวก  พุทธสาวิกา  และ
ชาวพุทธตวัอยาง 
(2.1) อภิปรายถึงแนวทางการตรัสรูและการเผยแผ
พระพทุธศาสนาได 
(2.2)อธบิายประวตัิพระปุณณมันตานีบุตร พระ
อุบลวรรณาเถรีและพระเจาอชาติศตัรูอยางสังเขปได 
(2.3)วิเคราะหคุณธรรมที่ควรยึดถือเปนแบบอยางของ
พระปุณณมันตานีบุตร พระอุบลวรรณาเถรี และพระ
เจาอชาตศตัรูได 

5 3 2 10 

3  หลักธรรมทางพระพทุธศาสนา 
(3.1)บอกความหมายและจาํแนกหลักธรรมอารยวัฑฒ ิ
5 ได 
(3.2)อธบิายความหมายและวิเคราะหความสําคัญของ
หลักธรรมสาราณียธรรม 6 ได 

5 3 2 10 

4  พระสงฆและการปฏิบัตตินที่เหมาะสมตอพระสงฆ 
(4.1)วิเคราะหหนาที่ที่เปนหนาที่หลักของพระสงฆได 
(4.2)อธบิายวธิีการปฏิบตัิตนที่เหมาะสมตอพระสงฆ
ทั้งทางกาย วาจา และใจอยางสังเขปได 

5 3 2 10 

รวม 20 12 8 40 
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ภาคผนวก  จ 
 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
 

1.รองศาสตราจารย  ชูศรี  วงศรตันะ 
 คณะศึกษาศาสตร  มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ   กรุงเทพมหานคร 
2.อาจารยชาญวิทย  จรัสสทุธอิิศร 
 ศึกษานิเทศก  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  นครราชสีมา เขต 1 
3.อาจารยอดุลย  ใบกุหลาบ 
 นักวิชาการศกึษา 6  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
4.อาจารยธีรยทุธ  ภูเขา 
 อาจารย 1  ระดับ 5  โรงเรียนบานหนองตะขบ   จ.ชัยนาท   
5.อาจารยชฎาธาร  คําเนยีม 
 อาจารยกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม   โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร(ฝายประถม) 
6.อาจารยอรนิทร  นวมถนอม 
 คศ. 3  โรงเรียนบางกะป 
7.ผูชวยศาสตราจารยกิตติคณุ   รุงเรอืง 

ผูชวยผูอํานวยการฝายประกันคุณภาพ/วจิัยและพัฒนาบุคลากร  โรงเรียนสาธติ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร  (ฝายมธัยม) 

8.อาจารยนที  ศิริมัย 
 หัวหนาหมวดกลุมสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร  (ฝายมธัยม) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 
 
ชื่อ    พระวิชติ   วิเศษวงษา (ชิตวโร) 
วันเดือนปเกิด   29   กรกฎาคม  พ.ศ.  2520 
สถานที่เกิด   อําเภอพนมไพร   จังหวัดรอยเอ็ด 
สถานที่อยูปจจุบัน 23  วัดศรีบุญเรือง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะป   
    กรุงเทพมหานคร  10240    E-mail address ; wiwongsa@hotmail.com 
ตําแหนงหนาที่การงาน  - 
สถานที่ทํางานปจจุบัน  - 
ประวัติการศึกษา   
 พ.ศ.  2538 นักธรรมชั้นเอก  จากสํานักเรียนวัดศรบุีญเรือง  กรุงเทพมหานคร  
 พ.ศ.  2538 เปรียญธรรมประโยค ๑-๒   
    จากสํานักเรียนวัดศรีบุญเรือง   กรุงเทพมหานคร 
 พ.ศ.  2539 มัธยมศึกษาตอนปลาย  จากโรงเรียนพระปริยัตธิรรม 
    วัดศรีบญุเรือง  เขตบางกะป   กรุงเทพมหานคร 
 พ.ศ. 2544 พธ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)  วิชาเอกภาษาอังกฤษ   
    จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย  กรุงเทพมหานคร 
 พ.ศ. 2549 กศ.ม. (การวิจัยและสถติิทางการศึกษา)   
    จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   กรงุเทพมหานคร 
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