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บทคดัย่อ 
 การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้  เพื่อส่งเสริมการท าความดี  
และการปฏิบติัท่ีมีแบบแผนตามหลกัพระพุทธศาสนา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนาและ
วฒันธรรม  ส าหรับนกัเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1)  ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานในการ
พฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้  เพื่อส่งเสริมการท าความดีและการปฏิบติั
ท่ีมีแบบแผนตามหลกัพระพุทธศาสนา   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  
ส าหรับ นกัเรียนชั้น มธัยม ศึกษาปีท่ี 1  2) สร้างและ พฒันารูปแบบการ เรียนการสอนตามทฤษฎี        
การสร้างความรู้  เพื่อส่งเสริมการท าความดีและการปฏิบติัท่ีมีแบบแผนตามหลกัพระพุทธศาสนา   
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  ส าหรับ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ใหมี้
ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 80/80  3) ทดลองใช้ รูปแบบการ เรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้  
เพื่อส่งเสริมการท าความดีและการปฏิบติัท่ีมีแบบแผนตามหลกัพระพุทธศาสนา   กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  ส าหรับ นกัเรียนชั้น มธัยม ศึกษาปีท่ี 1  4) ประเมินและปรับปรุง
รูปแบบการ เรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้  เพื่อส่งเสริมการท าความดีและการปฏิบติัท่ีมี
แบบแผนตามหลกัพระพุทธศาสนา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  ส าหรับ
นกัเรียนชั้น มธัยม ศึกษาปีท่ี 1 กลุ่มตวัอยา่งในการ วจิยั  คือนกัเรียนชั้น มธัยม ศึกษาปีท่ี 1/2 โรงเรียน
เทศบาลวดัเวฬุวนั  เทศบาลเมืองร้อยเอด็  จงัหวดัร้อยเอด็ ในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา  2556   
 
ครูช านาญการพเิศษ  โรงเรียนเทศบาลวดัเวฬุวนั  จังหวดัร้อยเอด็ 
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จ านวน 30 คน  ซ่ึงไดม้าจากการสุ่มแบบกลุ่ม ( Cluster  Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  
ไดแ้ก่  รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้  เพื่อส่งเสริมการท าความดีและการปฏิบติั
ท่ีมีแบบแผนตามหลกัพระพุทธศาสนา   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  
ส าหรับนกัเรียนชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี 1 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  แบบประเมินการท า
ความดีและการปฏิบติัท่ีมีแบบแผนตามหลกัพระพุทธศาสนา  และแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นกัเรียน   ท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอน  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  (
X )  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ  และการวเิคราะห์เน้ือหา ( Content 

Analysis)  
 ผลการวจิยัพบวา่   
  1. ผลการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน ตามทฤษฎีการ
สร้างความรู้  เพื่อส่งเสริมการท าความดีและการปฏิบติัท่ีมีแบบแผนตามหลกัพระพุทธศาสนา ส าหรับ
นกัเรียน      ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 นกัเรียนส่วนใหญ่ตอ้งการใช้ รูปแบบการ เรียนการสอนตามทฤษฎี
การสร้างความรู้  เพื่อส่งเสริมการท าความดีและการปฏิบติัท่ีมีแบบแผนตามหลกัพระพุทธศาสนา 
เพราะนกัเรียนไดเ้ล่นปนเรียน  มีเกมท่ีสนุกสนานทา้ทายมีการแข่งขนัอยูต่ลอดเวลา  บรรยากาศใน
การเรียนสนุกสนาน 
  2. การสร้างและพฒันารูปแบบไดรู้ปแบบการเรียนการสอนท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึนมีช่ือ
เรียกวา่  “APPDACE  Model”  มีองคป์ระกอบคือ  หลกัการ  วตัถุประสงค ์ การจดัการเรียนการสอน  
ซ่ึงมีกระบวนการเรียนการสอน  7 ขั้นตอนคือ ขั้นเร้าความสนใจ (Attention)  ขั้นวางแผน (Plan)       
ขั้นน าเสนอเน้ือหา (Presentation)   ขั้นแลกเปล่ียนเรียนรู้ ( Discussion)  ขั้นน าไปใช ้ (Application)    
ขั้นสรุป (Conclusion)  และ ขั้นประเมินผล (Evaluation)  2) มีความเหมาะสมและเป็นไปได ้ 
  3. การทดลองใช้ รูปแบบการเรียนการสอนแบบ “APPDACE Model”  โดยการทดลอง
กบักลุ่มตวัอยา่ง ไดค้่าประสิทธิภาพ เท่ากบั  84.72/82.43  และจากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน  พบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียนสูงกวา่
ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
                  4. การ ประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน แบบ “APPDACE Model”  พบวา่
นกัเรียนท าความดีและปฏิบติัอยา่งมีแบบแผนตามหลกัพระพุทธศาสนาโดยรวมอยูใ่นระดบัดี ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั  2. 61  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  0. 52  นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อ รูปแบบการเรียนการ
สอนแบบ “APPDACE Model” โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ท่ีสุด  ค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.55  ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั  0.55   
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Abstract  
 
 The  purpose  of  this  research  were  1)  to  study  information  for  develop  learning  and  
teaching  by  constructivism  to  support  a  goodness  and  follow  forms  of  Buddhist  way   in  
Substance  Learning  Group  on  Social  Study,  Religion  and  Culture  for  Mathayomsuksa  I  
students.  2)  to  develop  learning  and  teaching  by  constructivism  to  support  a  goodness  and  
follow  forms  of  Buddhist  way  in  Substance  Learning  Group  on  Social  Study,  Religion  and  
Culture  for  Mathayomsuksa  I  students  to  meet  the  requirement  of  the  80/80  efficiency  
standard.3)  to  tryout  learning  and  teaching  by  constructivism  to  support  a  goodness  and  
follow  forms  of  Buddhist  way  in  Substance  Learning  Group  on  Social  Study,  Religion  and  
Culture  for  Mathayomsuksa  I  students.   4)  to  evaluate  and  improve  learning  and  teaching  by  
constructivism  to  support  a  goodness  and  follow  forms  of  Buddhist  way  in  Substance  
Learning  Group  on  Social  Study,  Religion  and  Culture  for  Mathayomsuksa  I  students. 
 The  sample  consisted  of  37  students  at  Mathayomsuksa  1/2    at  Watweruwan  
Municipal  School,  Roi Et  in  semester  2  of  the  academic  year  2010. They  were  selected  by  
Simple  Random  Sampling. 
 The  instrument  used  in  this  research  were  a  learning  and  teaching  by  constructivism  
to  support  a  goodness  and  follow  forms  of  Buddhist  way  in Substance  Learning  Group  on  
Social  Study,  Religion  and  Culture  for  Mathayomsuksa  I  students,  the  achievement  test,a  
goodness  and  follow  forms  of  Buddhist  way  evaluation  and  the  satisfaction  test  for  teaching  
by  constructivism.  The  statistical  measures  used  to  analyze  the  data  were  percentage,  mean,  
standard  deviation,   the  t-test  Dependent  Sample  and  content  analysis. 
 The  results  of  this  research  indicated  that  1)  the  researcher  found  that  “APPDANCE  
Model”   there  were  principal,  objectives  and  teaching  management  7  steps  were  Attention,  
Plan,  Presentation,  Discussion,  Application,  Conclusion  and  Evaluation.2)  the  develop  of  
“APPDANCE  Model”  had  the  E1/E2  individual  tryout  was  79.09/78.33,  E1/E2  small  group  
tryout  was  80.40/79.72  and  field  tryout  was  82.67/82.00.  3)  the  tryout  result  of  
“APPDANCE  Model”  from  37  students  in  sample  consisted  had  the  efficiency  of  
84.72/82.43  and  the  difference  of  students  achievement  test  results  before  and  after  learning  
was  at  the  significant  level  at  .05.   
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the  evaluate  and  improve  result  of  “APPDANCE  Model”  was  students  did  a  
goodness  and  follow  Buddhist  way  was  at  a  high  mode  by  mean  was  2.61,  standard  
deviation  was  0.52,  Roi  Et was  the  difference  of  students  achievement  test  result  before  and  
after  learning  was  at  significant  level  at  .05. 
 

บทน า 
 สังคมโลกมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วตลอดเวลา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม มีส่วนส าคญั ช่วยใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ วา่มนุษยด์ ารงชีวติอยา่งไร   
ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคล และการอยูร่่วมกนัในสังคม การปรับตวัตามสภาพแวดลอ้ม การจดัการ
ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั  นอกจากน้ี  ยงัช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจถึงการพฒันา เปล่ียนแปลงตามยคุสมยั 
กาลเวลา ตามเหตุปัจจยัต่างๆ  ท าใหเ้กิดความเขา้ใจในตนเอง และผูอ่ื้น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับ
ในความแตกต่าง และมี คุณธรรม  สามารถน าความรู้ไปปรับใชใ้นการด าเนินชีวติเป็นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติและสังคมโลก (กรมวชิาการ.  2551 : 12) 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศกัราช  2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี  2) 
พุทธศกัราช  2545 มุ่งใชก้ารศึกษาเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ   
สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม   มีจริยธรรม  และวฒันธรรมในการด ารงชีวติ   สามารถอยูร่่วมกบั  
ผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุขโดยกระบวนการจดัการเรียนรู้ตอ้งปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการเมือง  
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์ ทรงเป็นประมุข  รู้จกัรักษาและส่งเสริม
สิทธิหนา้ท่ีเสรีภาพ  การเคารพกฎหมาย   ความเสมอภาคและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์  มีความรัก 
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย  รู้จกัรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ  รวมทั้งส่งเสริม  
ศาสนา  ศิลปวฒันธรรมของชาติ  การกีฬา ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ภูมิปัญญาไทยและความรู้อนัเป็นสากล
ตลอดจนอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมีความสามารถในการประกอบอาชีพ   
(กระทรวงศึกษาธิการ.  2546 : 5-6)  
  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 (กรมวชิาการ.  2551: 3-8)  
มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นก าลงัของชาติใหเ้ป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้งร่างกาย ความรู้ 
คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลกยดึมัน่ในการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีความรู้และทกัษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติท่ี
จ  าเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวติ โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั
บนพื้นฐานความเช่ือวา่ ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ตม็ศกัยภาพ และยงัมีจุดหมาย
ใหผู้เ้รียนมีจิตส านึกในการอนุรักษว์ฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษแ์ละพฒันา
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ส่ิงแวดลอ้ม มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยูร่่วมกนัใน
สังคมอยา่งมีความสุข ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมนั้นมีมาตรฐาน
การเรียนรู้คือ มาตรฐาน ส 4.3 ท่ีคาดหวงัใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจความเป็นมาของชาติไทย  
วฒันธรรม  ภูมิปัญญาไทย  มีความรัก ความภูมิใจ และธ ารงความเป็นไทยไว ้ซ่ึงในปัจจุบนัน้ี      
คนไทยก าลงัประสบปัญหาวกิฤติในเร่ืองค่านิยม จริยธรรม และพฤติกรรมทั้งท่ีประเทศไทยมี
วฒันธรรมไทยท่ีมีความหลากหลายโดดเด่น และระบบความสัมพนัธ์ท่ีเป็นวฒันธรรม และเป็น
รากฐานในการสร้างความเขม้แขง็ใหส้ังคมไทย และเป็นตาข่ายนิรภยัทางสังคมรวมทั้งมีภูมิ
ปัญญาไทยท่ีมีการสั่งสม สืบทอดและรักษาไวอ้ยา่งรู้คุณค่า หากแต่ยงัมีการถ่ายทอดสืบคน้ ถอด
ความรู้ รวบรวม พฒันาและน าไปใชป้ระโยชน์ในแต่ละทอ้งถ่ินนอ้ยมาก  
 การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนจ าเป็นตอ้งมีหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัการเรียนของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ลกัษณะของวชิา และผลลพัธ์ท่ีมุ่งหวงั ทฤษฎี
การสร้างความรู้ ( Constructivist Learning Theory) เป็นทฤษฎีการเรียนรู้แนวใหม่ท่ีไดรั้บความสนใจ
อยา่งมาก และเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีจะน ามาใชใ้นการปรับปรุง โดยเปล่ียนแปลงการจดัการเรียนรู้
เพื่อใหไ้ดว้ธีิการเรียนรู้มากกวา่ใหค้วามรู้โดยตรง เนน้การปฏิบติัเพื่อการเรียนรู้สถานการณ์มากกวา่
การเรียนรู้เพื่อจดจ าตามท่ีครูบอก ซ่ึงแตกต่างจากการเรียนรู้แบบเดิมท่ีเนน้ครูเป็นผูใ้หค้วามรู้เป็น
ส าคญั (กนกรัตน์ ตั้งสุขเกษมสันต.์   2552 : 16 - 20) ทฤษฎีการสร้างความรู้ ประกอบดว้ยลกัษณะการ
เรียนรู้ท่ีส าคญั 3 ลกัษณะ คือ 1) การเรียนรู้เป็นกระบวนการของการสร้างความรู้ มิใช่เป็นการซึมซบั
หรือการบนัทึกขอ้มูลท่ีรับเขา้มาเป็นส่วน ๆ  2) การเรียนรู้เกิดข้ึนอยูก่บัความรู้เดิม ท่ีเป็นความรู้ท่ีตน
เขา้ใจ และน าไปใชไ้ด ้( Deep Knowledge) ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัของการสร้างความรู้ใหม่ และ          
3) สถานการณ์หรือบริบทของการเรียนรู้เป็นส่ิงส าคญัของการสร้างความรู้  นกัการศึกษาต่างประเทศ
และในประเทศหลายท่านไดก้ล่าวถึงหลกัการ แนวคิดเก่ียวกบัทฤษฎีการสร้างความรู้ไว ้คือ ฟ อสน๊อต 
(Fosnot.  1996 : 12-15) กล่าวถึงทฤษฎีการสร้างความรู้วา่เป็นกระบวนการท่ีสามารถควบคุมไดด้ว้ย
ตนเองในการตอ้งต่อสู้กบัความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งความรู้เดิมท่ีมีอยูก่บัความรู้ใหม่ท่ีแตกต่างไป
จากความรู้ใหม่ โดยผา่นกิจกรรมทางสังคม และผา่นการร่วมมือแลกเปล่ียนความคิดทั้งท่ีเห็นดว้ยและ
ไม่เห็นดว้ย  มาประยกุตเ์ป็นรูปแบบการสอนใหม่ซ่ึงมีช่ือวา่  กระบวนการจดัการเรียนรู้แบบ  
APPDACE Model  ซ่ึงมี 7 ขั้นตอนไดแ้ก่  1) ขั้นเร้าความสนใจ (Attention)  2)  ขั้นวางแผน (Plan)  3  
ขั้นน าเสนอเน้ือหา (Presentation) 4)  ขั้นแลกเปล่ียนเรียนรู้ ( Discussion)  5) ขั้นน าไปใช ้
(Application)   6)  ขั้นสรุป (Conclusion)  และ 7) ขั้นประเมินผล (Evaluation) 
 ผูว้จิยัไดห้าวธีิการและแนวทางแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน โดยคิดหาเคร่ืองมือเขา้มาช่วยในการสอน  
จึงไดว้างแผนด าเนินการแกไ้ข ดงัน้ีคือ ศึกษาวธีิการสอนจากเอกสารหลกัสูตร  ต ารา ท่ีเก่ียวกบัเทคนิค
การสอนแบบต่าง ๆ เพื่อพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ใหบ้รรลุตามจุดมุ่งหมายของ
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หลกัสูตรการศึกษาข้ึนพื้นฐาน  ผูว้จิยัศึกษาเก่ียวกบัเทคนิคและวธีิการสอน  รวมทั้งการผลิตส่ือ                 
การเรียนการสอน  และคิดคน้นวตักรรมใหม่  ๆ มาใชป้ระกอบการสอน   เพื่อใหน้กัเรียนสามารถ
คน้ควา้ไดด้ว้ยตนเองและสนใจเรียนมากข้ึน  ชุดการเรียนรู้ นบัวา่เป็นนวตักรรมทางการศึกษาอีก
รูปแบบหน่ึงเหมาะท่ีจะน า  มาใชจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอน  เพราะเป็นการน าเอาส่ือ การเรียน              
การสอนผสมผสานกบัเทคนิค วธีิการสอนใหม่ ๆ เขา้มาประกอบการเรียนการสอน จึงเป็นวธีิการหน่ึง  
ท่ีจะน ามาแกปั้ญหาดงักล่าวได้  การน านวตักรรมในรูปของชุดการเรียนรู้ เขา้มาเสริมในการจดั                 
การเรียนการสอน จะท าใหก้ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึน  ซ่ึงชุดการเรียน ประกอบดว้ย ส่ือ
ประสมในรูปของวสัดุและวธีิการต่าง  ๆ ผสมผสาน  ตั้งแต่สองอยา่งข้ึนไปน ามาบูรณาการกนัโดยใช้
วธีิเชิงระบบเพื่อใหชุ้ดกิจกรรมแต่ละชุด  มีประสิทธิภาพ และมีความสมบูรณ์เบด็เสร็จในตวัเอง       
 จากความเป็นมาและสภาพของปัญหาดงักล่าว ท าใหผู้ว้จิยัมีความสนใจพฒันา รูปแบบการ
การเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้  เพื่อ ส่งเสริมการท าความดีและการปฏิบติัท่ีมีแบบแผน
ตามหลกัพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ส าหรับนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนเทศบาล วดัเวฬุวนั  เพื่อมุ่งพฒันากระบวนการจดัการเรียนการสอนใน
ลกัษณะการใช้ชุดการเรียน แบบบูรณาการ ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
และเป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
  1. เพื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันา รูปแบบกา รเรียนการสอน ตามทฤษฎีการสร้าง
ความรู้  เพื่อ ส่งเสริมการท าความดีและการปฏิบติัท่ีมีแบบแผนตามหลกัพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  
  2. เพื่อสร้างและพฒันา รูปแบบการเรียนการสอน ตามทฤษฎีการสร้างความรู้  เพื่อ ส่งเสริม
การท าความดีและการปฏิบติัท่ีมีแบบแผนตามหลกัพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80   
  3. เพื่อทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้  เพื่อส่งเสริมการท า 
ความดีและการปฏิบติัท่ีมีแบบแผนตามหลกัพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1   
  4. เพื่อประเมินและปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้  เพื่อ ส่งเสริม
การท าความดีและการปฏิบติัท่ีมีแบบแผนตามหลกัพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1   

 



 7 

ระเบียบวธิีการวจิัย 
  การพฒันา รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้  เพื่อ ส่งเสริมการท าความดี
และการปฏิบติัท่ีมีแบบแผนตามหลกัพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยประยกุตใ์ชร้ะเบียบวธีิวจิยัแบบการวจิยัและ
พฒันา (Research and Development : R&D) และขยายผล  (Movement : M) ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน
คือ  ขั้นตอนท่ี 1 การวจิยั (Research : R1) เป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน (Analysis : A)  เป็นการ
วเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันา (Development : D1) เป็นการ
ออกแบบการสร้างรูปแบบ (Design and Development : D and D)การพฒันาและหาประสิทธิภาพของ
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ขั้นตอนท่ี 3 การวจิยั  (Research : R2 ) เป็นการน าไปใช ้ (Implementation : I 
) การทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียน การสอน และ ขั้นตอนท่ี 4  การพฒันา (Development : D)2  
เป็นการประเมินผล  (Evaluation  :  E)  
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี เป็น นกัเรียนชั้น มธัยม ศึกษาปีท่ี 1/2 โรงเรียนเทศบาล                 
วดัเวฬุวนั สังกดัเทศบาลเมืองร้อยเอด็  จงัหวดัร้อยเอด็ ท่ีก าลงัเรียนในปีการศึกษา  2556  จ  านวน   1 หอ้งเรียน รวม
ทั้งส้ิน 30 คน ซ่ึงไดม้าโดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่ม (Cluster  Random  Sampling) 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  ไดแ้ก่  รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้  เพื่อ
ส่งเสริมการท าความดีและการปฏิบติัท่ีมีแบบแผนตามหลกัพระพุทธศาสนา  กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน  แบบประเมินการท าความดีและการปฏิบติัท่ีมีแบบแผนตามหลกัพระพุทธศาสนา  และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียน   ท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอน 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  สถิติที              
แบบไม่อิสระ  (t-test แบบ Dependent  Samples)  และการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 
 

ผลการวจิัย 
 
 1.  การศึกษาข้อมูลพืน้ฐานในการพฒันา รูปแบบกา รเรียนการสอน ตามทฤษฎกีารสร้าง
ความรู้  เพือ่ ส่งเสริมการท าความดีและการปฏิบัติทีม่ีแบบแผนตามหลกัพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1   
   ผลการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานในการ รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้  
เพื่อส่งเสริมการท าความดีและการปฏิบติัท่ีมีแบบแผนตามหลกัพระพุทธศาสนา   กลุ่มสาระการเรียนรู้
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สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  ส าหรับ นกัเรียนชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีนกัเรียนตอ้งการ พบวา่  
นกัเรียนส่วนใหญ่ตอ้งการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้  เพื่อส่งเสริมการท า
ความดีและการปฏิบติัท่ีมีแบบแผนตามหลกัพระพุทธศาสนา เพราะ นกัเรียนไดเ้ล่นปนเรียน  มีเกมท่ี
สนุกสนานทา้ทายมีการแข่งขนัอยูต่ลอดเวลา  บรรยากาศในการเรียนสนุกสนาน ผูเ้รียนมีโอกาสศึกษา
ดว้ยตวัเองและผูส้อนเป็นผูแ้นะน าช่วยเหลือผูเ้รียน กิจกรรม  การเรียนการสอนควรมีหลากหลายไม่
น่าเบ่ือ  รูปภาพส่ือความหมายไดต้รงกบัเน้ือเร่ือง  และมีสีสันสดใสเพื่อดึงดูดความสนใจของนกัเรียน  
สามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตวัเองเป็นการทา้ทายความสามารถของนกัเรียน   
  2. การสร้างและพฒันา รูปแบบการเรียนการสอน ตามทฤษฎกีารสร้างความรู้  เพือ่ ส่งเสริม
การท าความดีและการปฏิบัติทีม่ีแบบแผนตามหลกัพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   
  ผลการสร้างและพฒันารูปแบบไดรู้ปแบบการเรียนการสอนท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึนมีช่ือเรียกวา่  
“APPDACE Model”  มีองคป์ระกอบคือ  หลกัการ  วตัถุประสงค ์ การจดัการเรียนการสอน  ซ่ึงมี
กระบวนการเรียนการสอน  7 ขั้นตอนคือ ขั้นเร้าความสนใจ (Attention)  ขั้นวางแผน (Plan)             
ขั้นน าเสนอเน้ือหา (Presentation)   ขั้นแลกเปล่ียนเรียนรู้ ( Discussion)  ขั้นน าไปใช ้ (Application)    
ขั้นสรุป (Conclusion)  และ ขั้นประเมินผล (Evaluation)  2) มีความเหมาะสมและเป็นไปได ้  
  3. การทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎกีารสร้างความรู้  เพือ่ส่งเสริมการท า 
ความดีและการปฏิบัติทีม่ีแบบแผนตามหลกัพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 
  ผลจากการทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริม
การท าความดีและการปฏิบติัท่ีมีแบบแผนตามหลกัพระพุทธศาสนา ดงัตาราง 1-2  
   
ตาราง  1   ประสิทธิภาพแบบภาคสนาม  (Field Tryout) 

การหาประสิทธิภาพ n เกณฑ์ทีใ่ช้ ค่าประสิทธิภาพทีไ่ด้ ผลการประเมิน 
แบบภาคสนาม 30 80/80 82.67/82.00   เป็นไปตามเกณฑ์ 

 
   จากการทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริม
การท าความดีและการปฏิบติัท่ีมีแบบแผนตามหลกัพระพุทธศาสนา   ในขั้นตอนน้ี  พบวา่  นกัเรียน
ทุกคนสามารถเรียนรู้โดยใช ้รูปแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมการ
ท าความดีและการปฏิบติัท่ีมีแบบแผนตามหลกัพระพุทธศาสนา  ไดต้ามวตัถุประสงค ์ และสามารถน า 
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รูปแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมการท าความดีและการปฏิบติัท่ีมี
แบบแผนตามหลกัพระพุทธศาสนา  ไปใชส้อนนกัเรียนได ้
 
ตาราง  2   การเปรียบเทียบความรู้ของนกัเรียนก่อนและหลงัเรียนโดยใชรู้ปแบบการจดักิจกรรม  
      การเรียนรู้ ตามทฤษฎีการสร้างความรู้  เพื่อส่งเสริมการท าความดีและการปฏิบติัท่ีมีแบบ 
      แผนตามหลกัพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  
      ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1   

กลุ่มทดลอง n คะแนนเตม็ X  SD t Sig. 
คะแนนก่อนเรียน 30 40 13.41 2.87 49.74* .000 
คะแนนหลงัเรียน 30 40 31.33 2.53 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั   .05 
 จากตาราง 2  พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเทศบาล
วดัเวฬุวนั  เทศบาลเมืองร้อยเอด็  จงัหวดัร้อยเอด็  ท่ีเรียนดว้ยรูปแบบกา รเรียนการสอน ตามทฤษฎี     
การสร้างความรู้  เพื่อ ส่งเสริมการท าความดีและการปฏิบติัท่ีมีแบบแผนตามหลกัพระพุทธศาสนา 
หลงัเรียน สูงกวา่ก่อนเรียน  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
  4.  การประเมินและปรับปรุงรูปแบบกา รเรียนการสอน ตามทฤษฎกีารสร้างความรู้  เพือ่
ส่งเสริมการท าความดีและการปฏิบัติทีม่ีแบบแผนตามหลกัพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1   
   ผูว้จิยัไดท้  าการ ประเมินการท าความดีและการปฏิบติัท่ีมีแบบแผนตามหลกั
พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ส าหรับนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1  กบันกัเรียนจ านวน  30 คน ผลการประเมินมีดงัน้ี 

  1. ผลการประเมินการท าความดีและการปฏิบติัท่ีมีแบบแผนตามหลกัพระพุทธศาสนา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ส าหรับนกัเรียน  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  พบวา่
ทุกขอ้มีผลการประเมินในระดบัดี   
   2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี 1  ท่ีเรียนดว้ย รูปแบบการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ ตามทฤษฎีการสร้างความรู้  เพื่อ ส่งเสริมการท าความดีและการปฏิบติัท่ีมีแบบ
แผนตามหลกัพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ส าหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  พบวา่  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  มีความพึงพอใจต่อ รูปแบบการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อ ส่งเสริมการท าความดีและการปฏิบติัท่ีมีแบบแผน
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ตามหลกัพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ส าหรับนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด   
 การอภิปรายผล 
   1. ผลการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานในรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้   
เพื่อส่งเสริมการท าความดีและการปฏิบติัท่ีมีแบบแผนตามหลกัพระพุทธศาสนา   กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  ส าหรับ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  พบวา่  นกัเรียนส่วนใหญ่
ตอ้งการใช้ รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้  เพื่อส่งเสริม การท าความดีและการ
ปฏิบติัท่ีมีแบบแผนตามหลกัพระพุทธศาสนา   เพราะ นกัเรียน ไดเ้ล่นปนเรียน  มีเกมท่ีสนุกสนาน      
ทา้ทายมีการแข่งขนัอยูต่ลอดเวลา บรรยากาศในการเรียนสนุกสนาน  ผูเ้รียนมีโอกาสศึกษาดว้ยตวัเอง
และผูส้อนเป็นผูแ้นะน าช่วยเหลือผูเ้รียน กิจกรรมการเรียนการสอนควรมีหลากหลายไม่น่าเบ่ือ  
รูปภาพส่ือความหมายไดต้รงกบัเน้ือเร่ือง และมีสีสันสดใสเพื่อดึงดูดความสนใจของนกัเรียน  
สามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตวัเองเป็นการทา้ทายความสามารถของนกัเรียน  ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวสอดคลอ้งกบั
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช  2551 (2551 : 21) ซ่ึงไดก้ล่าวถึงหลกัการของ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช  2551 ไวว้า่ (1) เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของ
ชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้  เป็นเป้าหมายส าหรับพฒันาเด็กและเยาวชนใหมี้ความรู้ 
ทกัษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐาน  ของความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล  (2)  เป็นหลกัสูตร
การศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษาอยา่งเสมอภาค และมีคุณภาพ   (3) เป็น
หลกัสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอ านาจ ใหส้ังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาใหส้อดคลอ้ง
กบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน (4) เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยดืหยุน่ทั้งดา้นสาระ
การเรียนรู้ เวลาและการจดัการเรียนรู้  (5) เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  (6) เป็น
หลกัสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั  ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์   
   2. ผลการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้  เพื่อส่งเสริมการ
ท าความดีและการปฏิบติัท่ีมีแบบแผนตามหลกัพระพุทธศาสนา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนาและวฒันธรรม  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ไดค้่าประสิทธิภาพ  E1 / E2 แบบ
รายบุคคล (Individual Tryout) เท่ากบั  79.09/78.33 ค่าประสิทธิภาพ  E1 / E2  แบบกลุ่มเล็ก  (Small  
Group Tryout)  เท่ากบั   80.40/79.72  และจากการทดลองภาคสนามประสิทธิภาพ มีค่าเท่ากบั  
82.67/82.00  รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้  เพื่อส่งเสริมการท าความดีและการ
ปฏิบติัท่ีมีแบบแผนตามหลกัพระพุทธศาสนา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและ
วฒันธรรม  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์  
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่  รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้  เพื่อส่งเสริมการท าความ
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ดีและการปฏิบติัท่ีมีแบบแผนตามหลกัพระพุทธศาสนา   ท่ีผูว้จิยัไดพ้ฒันา ข้ึน ไดผ้า่นการตรวจ  และ
การใหค้  าแนะน าตลอดจนขอ้เสนอแนะจาก คณะผูเ้ช่ียวชาญ อีกทั้งไดผ้า่นการประเมินคุณภาพและ
ความเหมาะสมและผูว้จิยัไดด้ าเนินการสร้างและหาคุณภาพ  สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ บุญศิริ  ภูชา
บุตร (2553 : 98) ไดพ้ฒันาแผนการจดัการเรียนรู้วชิาพระพุทธศาสนา  ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติ
วสิต์ โดยใชชุ้ดการสร้างความรู้  เร่ืองหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  ผล
การศึกษาคน้ควา้พบวา่  แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้  วชิาพระพุทธศาสนาตามแนวคิดทฤษฎีคอน
สตรัคติวสิต์  โดยใชชุ้ดการสร้างความรู้  เร่ือง หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2 มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนดคือ 82.91/81.27 
 3. ผลการ ทดลองใช้ รูปแบบการ เรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้  เพื่อส่งเสริม
การท าความดีและการปฏิบติัท่ีมีแบบแผนตามหลกัพระพุทธศาสนา   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนาและวฒันธรรม  ส าหรับ นกัเรียนชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี 1 กบักลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 30 คนไดค้่ า
ประสิทธิภาพ  E1 /E2 เท่ากบั  84.72/82.43  และผลสัมฤทธ์ิทาง   การเรียนของนกัเรียนก่อนเรียนและ
หลงัเรียนโดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้  เพื่อส่งเสริมการท าความดีและ
การปฏิบติัท่ีมีแบบแผนตามหลกัพระพุทธศาสนา   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและ
วฒันธรรม  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  คะแนนหลงัเรียนสูงกวา่คะแนนก่อนเรียน  ดงันั้นจึง
สรุปไดว้า่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05   
นอกจากน้ียงัพบวา่ นกัเรียนมีความสนใจในการเรียนและตั้งใจฝึกฝนมากข้ึน  มีความสนุกสนานใน
การเรียนและอยากท่ีจะเรียนในเน้ือหาต่อ ๆ ไป สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุมาลี  
จุลลาศรี (2550 : 116-117) ไดท้  าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ือง คอมพิวเตอร์ช่วยสร้าง
งานและความสามารถในการคิดเชิงวพิากษ ์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 ระหวา่งการจดักิจกรรม
การเรียนรู้แบบซิปปา  (CIPPA Model) และการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ   ผลการวจิยัพบวา่  
แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา  เร่ือง คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างงานชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 และ
แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ  มีประสิทธิภาพ  85.69/84.28 และ 83.71/81.56 ตามล าดบั    
นกัเรียนท่ีเรียนโดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่
นกัเรียนท่ีเรียนโดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  และเพ
ชรา พิมพศ์รี (2551 : 72-73) ไดศึ้กษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา  (CIPPA MODEL) เร่ือง 
การเจริญเติบโตและพฒันาการของวยัรุ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 2  ผลการศึกษาพบวา่ แผนการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา  เร่ืองการเจริญเติบโตและพฒันาการของ
วยัรุ่นชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพ 84.68/83.16 นกัเรียนท่ีเรียน  20 แผนการจดัการเรียนรู้แบบ
ซิปปาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มข้ึนจากก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
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   4. ผลการประเมินและปรับปรุงรูปแบบการ เรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้             
เพื่อส่งเสริมการท าความดีและการปฏิบติัท่ีมีแบบแผนตามหลกัพระพุทธศาสนา   กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  ส าหรับ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  พบวา่นกัเรียนส่วนใหญ่
รู้จกัท าความดีและปฏิบติัตนอยา่งมีแบบแผน  สามรถจดัโตะ๊หมู่บูชาได ้ จุดธูปเทียนไดถู้กตอ้ง กล่าว
ค าอาราธนาต่างๆไดถู้กตอ้ง  และอาสาช่วยงานของทางโรงเรียนและชุมชนสม ่าเสมอ จากผลการ
ประเมิน การท าความดีและการปฏิบติัท่ีมีแบบแผนตามหลกัพระพุทธศาสนา   พบวา่นกัเรียนมี
พฤติกรรมในทางท่ีดีอยูใ่นเกณฑดี์  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.61 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.52 และ
นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้  เพื่อส่งเสริมการท า
ความดีและการปฏิบติัท่ีมีแบบแผนตามหลกัพระพุทธศาสนา   โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั  4.55 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  0.5 5  และผลการขยายผล รูปแบบการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีการสร้างความรู้  เพื่อส่งเสริมการท าความดีและการปฏิบติัท่ีมีแบบแผนตามหลกั
พระพุทธศาสนา   กบัโรงเรียนชุมชนบา้นหนองหญา้มา้ พบวา่นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน
เทศบาลหนองหญา้มา้ เทศบาลเมืองร้อยเอด็  จงัหวดัร้อยเอด็ ท่ีเรียนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีการสร้างความรู้  เพื่อส่งเสริมการท าความดีและการปฏิบติัท่ีมีแบบแผนตามหลกั
พระพุทธศาสนา  คะแนนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ  ละเอียด  มาดี  ( 2553 : 82) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิางานบา้นของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีจดัการเรียนการสอน ตามแนวคิดคอนสครัคติวสิต ์ ผลการวจิยัพบวา่  ผลสัมฤทธ์ิ
มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  โดยหลงัเรียนนกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงกวา่ก่อนเรียน และมีความพึงพอใจในการจดัการเรียนการสอนในดา้นบรรยากาศในการเรียน
การสอนและดา้นประโยชน์ในการเรียนวชิางานบา้นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก  โดยบรรยากาศในการ
เรียนการสอนท าใหรู้้สึกสนุกสนานเม่ือเรียนวชิางานบา้น  ส่วนดา้นประโยชน์ในการเรียนวชิางาน
บา้นท าใหน้กัเรียนมีความรับผดิชอบงานมากข้ึน และการเรียนวชิางานบา้นช่วยเสริมสร้างนิสัยรัก   
การท างาน  
 

ข้อเสนอแนะการวจิัย 
 จากผลการพฒันา รูปแบบการ เรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้  เพื่อส่งเสริมการท า
ความดีและการปฏิบติัท่ีมีแบบแผนตามหลกัพระพุทธศาสนา   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนาและวฒันธรรม  ส าหรับ นกัเรียนชั้น มธัยม ศึกษาปีท่ี 1  ผู้วจิยั ไดเ้สนอแนะ เชิงนโยบาย  
ขอ้เสนอแนะในการพฒันา รูปแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้  มีขอ้เสนอแนะ
ในการน าไปใช ้ดงัน้ี 
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  1.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย   
   1.1  ผูบ้ริหารโรงเรียนควรก าหนดนโยบายการเสริมสร้างการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการเรียน
การสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้  เพื่อส่งเสริมการท าความดีและการปฏิบติัท่ีมีแบบแผนตามหลกั
พระพุทธศาสนา   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  ส าหรับ นกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1  เพื่อสร้างผลสัมฤทธ์ิอยา่งต่อเน่ือง 
   1.2  ผูบ้ริหารโรงเรียนควรส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันา รูปแบบการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีการสร้างความรู้  เพื่อส่งเสริมการท าความดีและการปฏิบติัท่ีมีแบบแผนตามหลกั
พระพุทธศาสนา   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  ส าหรับ นกัเรียน               
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  อยา่งต่อเน่ืองและสร้างการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  เพื่อใหเ้กิดผลอยา่ง
จริงจงัและต่อเน่ือง 
  2.  ข้อเสนอแนะในการพฒันา รูปแบบการ เรียนการสอนตามทฤษฎกีารสร้างความรู้   เพื่อ
ส่งเสริมการท าความดีและการปฏิบติัท่ีมีแบบแผนตามหลกัพระพุทธศาสนา   กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1    
    2.1  แบบทดสอบยอ่ยหลงัเรียนควรมีหลายรูปแบบ เพื่อกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียน 
   2.2  ควรน าภาพหรือกราฟิกท่ีสวยงามมาใชแ้ละสามารถส่ือการเรียนรู้ของผูเ้รียนได้ 
  3. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
   3.1 ครูผูส้อนควรน ากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการ
สร้างความรู้  เพื่อส่งเสริมการท าความดีและการปฏิบติัท่ีมีแบบแผนตามหลกัพระพุทธศาสนา   กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  ส าหรับ นกัเรียนชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ไปใชใ้น
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เพื่อใหน้กัเรียนได้
เรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   3.2  ในขณะท่ีนกัเรียนท ากิจกรรมกลุ่มครูผูส้อนควรคอยกระตุน้ใหน้กัเรียนไดช่้วยเหลือ
และร่วมปรึกษากนั และคอยสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนกัเรียนอยา่งทัว่ถึง 
   3.3  ครูควรแจง้ผลการท ากิจกรรม  หรือการทดสอบใหน้กัเรียนทราบทนัที  เพื่อให้
นกัเรียนทราบผลงานของตนเองและของกลุ่ม ซ่ึงจะส่งผลใหน้กัเรียนเกิดความกระตือรือร้นและ 
เป็นแรงจูงใจในการเรียนรู้ 
  4.  ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
     4.1  ควรศึกษาการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการ
สร้างความรู้  เพื่อส่งเสริมการท าความดีและการปฏิบติัท่ีมีแบบแผนตามหลกัพระพุทธศาสนา   กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  
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ในเร่ืองอ่ืน หรือในระดบัชั้นอ่ืน ๆ 
    4.2 ควรน า รูปแบบการ เรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้  เพื่อส่งเสริมการท า
ความดีและการปฏิบติัท่ีมีแบบแผนตามหลกัพระพุทธศาสนา   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนาและวฒันธรรม  ส าหรับ นกัเรียนชั้น มธัยม ศึกษาปีท่ี 1  พฒันาเป็นส่ือการสอนออนไลน์         
เพื่อนกัเรียนจะไดมี้ทกัษะการใชส่ื้อเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 
 

การน าไปใช้ประโยชน์ 
 
 1.  ประโยชน์ต่อนักเรียน 
  1.1 ท าใหน้กัเรียนไดรู้้จกักระบวนการจดัการเรียนรู้ใหเ้กิดประสิทธิภาพต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผูเ้รียนมากข้ึน  
   1.2 นกัเรียนไดเ้กิดการเรียนรู้จาก จดัการเรียนการสอน ตามทฤษฎีการสร้างความรู้                         
เพื่อส่งเสริมการท าความดีและการปฏิบติัท่ีมีแบบแผนตามหลกัพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีประสิทธิภาพ  
   1.3 นกัเรียนเกิดความพึงพอใจ ต่อการจดั การเรียนการสอน ตามทฤษฎีการสร้างความรู้  
เพื่อส่งเสริมการท าความดีและการปฏิบติัท่ีมีแบบแผนตามหลกัพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1    
 2.  ประโยชน์ต่อครู 
                   2.1 ท าให้ครูได้ทราบขอ้มูลพื้นฐาน และความตอ้งการ ในการพฒันา การจดัการเรียนการ
สอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้  เพื่อ ส่งเสริมการท าความดีและการปฏิบติัท่ีมีแบบแผนตามหลกั
พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ส าหรับนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1    
        2.2  ท าให้ครูได้ทราบถึงการสร้างและพฒันาเคร่ืองมือการวจิยั การจดัการเรียนการสอน
ตามทฤษฎีการสร้างความรู้  เพื่อ ส่งเสริมการท าความดีและการปฏิบติัท่ีมีแบบแผนตามหลกั
พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ส าหรับนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1  ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์E1/E2  (80/80) 
  2.3 ครูน าผลการวจิยัเป็นแนวทางในการปรับปรุงวธีิการสอน ของครูผูส้อนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ใหเ้กิดประสิทธิภาพต่อการจดัการเรียนการสอนต่อไป 
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   2.4 ท าใหท้ราบผลการจดัการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้  เพื่อ ส่งเสริมการ
ท าความดีและการปฏิบติัท่ีมีแบบแผนตามหลกัพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1    
 3.  ประโยชน์ต่อผู้บริหาร 
  3.1  เป็นแนวทางการพฒันาและขอ้สนเทศใหผู้บ้ริหาร   ไดน้ าไปใชป้ระกอบการ
วางแผนพฒันาประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม 
  3.2  เป็นแนวทางในการท่ีผูบ้ริหารไดน้ าวธีิการท่ีได ้ไปใชใ้นกระบวนการจดัการเรียนรู้
ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ใหแ้ก่ครูและนกัเรียน  
 4.  ประโยชน์ต่อสถานศึกษา 
  4.1 เป็นขอ้สนเทศส าหรับสถานศึกษา และหน่วยงานตน้สังกดัในการน าไปประกอบการ
ตดัสินใจในการวางแผนพฒันาการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดการพฒันาคุณภาพทางการศึกษาอนัจะเป็นประโยชน์ในการพฒันา
คุณภาพทางการศึกษาต่อไป 
  4.2  โรงเรียนเทศบาลวดัเวฬุวนัไดน้ าขอ้สนเทศท่ีไดไ้ปปรับปรุงและแกไ้ขจุดดอ้ยของ
การบริหารงานวชิาการของโรงเรียนใหเ้กิดเป็นจุดเด่น ท าใหก้ารบริหารงานวชิาการมีคุณภาพ และเกิด
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
  4.3  สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดข้อ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัความตอ้งการในการ
พฒันาชุดการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้    
อ่ืน ๆ ใหเ้กิดการพฒันาและมีความพร้อมในการจดัการเรียนการสอนเพื่อเขา้สู่แนวทางการประกนั
คุณภาพการศึกษาและการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนไดอ้ยา่งมีคุณภาพ  
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