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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพระพุทธศาสนาโดยใช้กิจกรรม
การเสริมแรงทางบวก ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบางระจันวิทยา อ าเภอบางระจัน 
จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  ดังนี้  คือ ๑. เพ่ือศึกษากิจกรรมการเสริมแรงพฤติกรรม 
ความรับผิดชอบในการท างานที่ได้รับมอบหมายในวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๑ โรงเรียนบางระจันวิทยา อ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ 
๒. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
โรงเรียนบางระจันวิทยา อ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  
ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑ จ านวน ๔๑ คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ๑  
ชั้นเรียน เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๑ - ๔ จ านวน ๘ ชั่วโมง  
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธีและแบบบันทึกพฤติกรรม 
การส่งงาน แบบบันทึกพฤติกรรมการเข้าเรียน สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า 

1. ผลการพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างาน วิ ชาพระพุทธศาสนา 
กับการเสริมแรงทางบวก ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบางระจันวิทยา ที่สร้างขึ้นนั้น 
พบว่า มีประสิทธิภาพตาม เกณฑ์มาตรฐาน (E1) ๓๗.๒๖/ (E2 ๘๕.๔๙ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ปกติ ๘๐/๘๐ 
ที่ตั้งไว้ 

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การ เรียนในวิชาพระพุทธศาสนา ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ เรื่องวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี  พบว่า ผลสัมฤทธิ์ 

                                                           
1ผู้วิจัย 
2 อาจารย์ที่ปรึกษา 
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ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนมีอัตราสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ จากการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน  

 

ABSTRACT 
Research for development of learning achievement on Buddhist subject by 

using Positive Reinforcement for the 1st Secondary School Students, 
Bangrachanwittaya School, Bangrachan district Singburi Province. This purpose has the 
following objectives: 1) to development of learning achievement on Buddhist subject 
by using Positive Reinforcement for   the 1st Secondary School Students, 
Bangrachanwittaya School, Bangrachan district Singburi Province. 2) To development 
of learning achievement on Buddhist subject by using Positive Reinforcement for the 
1st Secondary School Students, Bangrachanwittaya School, Bangrachan district 
Singburi Province. The sample groups used in this research were the 1st Secondary 
School Students, Number  41 persons by choosing a sample group that was specific 
1 class. The implements for this research were Learning Management Plans 1 - 4, 
amount 8 hours, learning unit 6, the important day Buddhism and ordinances. The 
record of job submission behavior, behavior record, the statistical used in research 
was to find the percentage, mean, standard deviation.  

The results were found that:  
1. The result of the development of learning achievement on Buddhist 

subject by using Positive Reinforcement for the 1st Secondary School Students at 
Bangraachanwittaya school that was found to be effective according to the standard 
criteria (E1) 37.26 / (E2 85.49, which was higher than the normal 80/80 set criteria.  
  
 2. The comparison of learning achievement in Buddhist subject for the 1st 
Secondary School Students on the important days of Buddhism and ordinances were 
found that learning achievement of learners were significantly higher than before 
learning at the level of 0.05 from comparison of learning achievement before and 
after learning. 

1. บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
พระราชบัญญั ติการศึกษาแห่ งชาติ  พ .ศ .๒๕๔๒ ได้ก าหนดความมุ่ งหมายและหลักการ 
จัดการศึกษา ไว้ในมาตรา ๖ ว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปโดยพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนมีความสุข  มาตรา ๒๒ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
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ในการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริม
ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 3 
กระทรวงศึกษาธิการจึงให้เป็นวิชาบังคับแกนนักเรียนทุกคนต้องเรียน ทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเพราะเป็นวิชาที่มีลักษณะ
พัฒนาผู้เรียนให้รู้จักคิด รู้จักตัดสินใจพร้อมทั้งรู้จักสร้างมนุษย์สัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสถาบันสังคม
มนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 4 
ปัจจุบันนักเรียนไม่ให้ความส าคัญกับความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายเท่าที่ควร อีกท้ังยังขาด
ความกระตือรือร้น,ไม่เตรียมการกับบทเรียนล่วงหน้ามาก่อนประกอบกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ค่อนข้างต่ าเป็นส่วนมาก,ขาดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และความมุ่งมั่น หากผู้สอนน าวิธีการสอนที่ใช้ใน
ห้องเรียน สร้างวิธีการเรียนการสอนแบบใหม่ขึ้นมาให้น่าเรียน มีชีวิตชีวาได้กระตุ้นให้นักเรียนเกิด
กระบวนการตามผลการเรียนรู้ตามที่กล่าวมาได้ โดยน าวิธีการสอนใหม่ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน สามารถพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อเรียนมากขึ้น พัฒนาขึ้น ส่งผลให้ผู้เรียนมีความ
รับผิดชอบต่อการเรียนมากขึ้นและน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นได้ดีกว่าเดิม ก็จะเป็น
แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนในเรื่องอ่ืนๆ หรือวิชาอ่ืนต่อไป 
 โรงเรียนบางระจันวิทยา ต าบลสิงห์ อ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จัดการเรียนการสอน
สาระพระพุทธศาสนาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน ๙๐๐ คน พฤติกรรม
ของนักเรียนที่แสดงออกในลักษณะของการรู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบในการเรียน การเข้าห้องเรียน 
การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย ยังไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา เป็นผลท าให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ 
 ดังนั้น  จากประเด็นและความส าปัญหาข้างต้นผู้ วิจัยจึงสนใจที่ จะท าการศึกษา 
ในเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพระพุทธศาสนาโดยใช้กิจกรรมการเสริมแรง
ทางบวก ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ โรงเรียนบางระจันวิทยา อ าเภอบางระจัน  
จังหวัดสิงห์บุรี  

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๑. เพ่ือศึกษากิจกรรมการเสริมแรงพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานที่ได้รับ
มอบหมายในวิชาพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบางระจันวิทยา  
อ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ 

๒ . เพ่ื อ พัฒ นาผลสั มฤทธิ์ ท างการ เรียน ใน วิช าพ ระพุ ทธศาสนาของนั ก เรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบางระจันวิทยา อ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 

                                                           
3 ส านักงานนโยบายและแผนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชาติ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม(คร้ังท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ 
(ร.ส.พ.), ๒๕๔๖), หน้า ๕ – ๑๒. 

4 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการจัดการเรียนกลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษาศาสนา และ
วัฒนธรรม. (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินคา้และพสัดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.), ๒๕๔๐), หน้า ๔๗. 
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3. วิธีการด าเนินกาวิจัย 
   การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิ งทดลอง (ExperimmentaI Research) มุ่ งการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพระพุทธศาสนาโดยใช้กิจกรรมการเสริมแรงทางบวกของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ โรงเรียนบางระจันวิทยา อ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ผู้วิจัย
ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
   ๑. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ๒. เครื่องมือที่ใช้ในการท าวิจัย 
   ๓. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
   ๔. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ๕. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร  คื อ  นั ก เรี ยนชั้ น มั ธยมศึ กษ าชั้ นปี ที่  ๑  โรงเรี ยนบางระจั น วิท ย า  
อ าเภอบางระจัน จั งหวัดสิ งห์บุ รี   ที่ ก าลั งศึกษาอยู่ ในภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
จ านวน ๒๑๒ คน 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑/๑ โรงเรียนบางระจันวิทยา อ าเภอ
บ างระจั น  จั งห วั ด สิ งห์ บุ รี  ที่ ก าลั งศึ ก ษ าอยู่ ใน ภ าค เรี ย น ที่  ๒  ปี ก า รศึ ก ษ า  ๒ ๕ ๖ ๑  
จ านวน ๔๑ คน ได้มาโดยวิธีแบบเจาะจง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ - ๔ จ านวน ๘ ชั่วโมง 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

๑. แบบบันทึกพฤติกรรมการส่งงาน 
๒. แบบบันทึกพฤติกรรมการเข้าเรียน 

ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
   ๑. แบบบันทึกพฤติกรรมความตั้งใจในการท างานขั้นตอนในการสร้างแบบบันทึก
พฤติกรรมความตั้งใจในการท างานมีดังนี้ 
  ๑.๑  ผู้วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสังเกตและบันทึกพฤติกรรม 
  ๑.๒ น าแบบบันทึกพฤติกรรมความตั้งใจในการท างานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูลที่ใช้สังเกตความตั้งใจในการท างาน 
  ๑.๓  น าแบบบันทึกพฤติกรรมความตั้งใจในการท างานไปปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญการให้คะแนนการให้คะแนนพฤติกรรมความตั้งใจในการท างาน ถ้านักเรียน
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พฤติกรรมที่ต้องการบันทึกในคาบเรียนนั้นให้นับเพียง ๑ ครั้ง โดยบันทึกเลข “๑” ลงในช่องว่าง  
ถ้าพฤติกรรมที่ต้องการบันทึกไม่เกิดขึ้นให้บันทึกเลข “๐” ในช่องว่าง 
   ๒.  แบบบันทึกพฤติกรรมการท างานเสร็จและส่งงานตามก าหนดมีดังนี้ 
  ๒.๑  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสร้างแบบบันทึก 
  ๒.๒  ผู้วิจัยก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และจ านวนครั้งการส่งงาน 
ในรายวิชาพระพุทธศาสนา ตลอดระยะเวลาที่ท าการทดลองเพ่ือน ามาก าหนดเงื่อนไขพฤติกรรม  
การท างานเสร็จและส่งงานตามก าหนดเวลา ดังนี้ คือ ใน ๑ คาบเรียน ก าหนดให้ส่งงานที่ได้รับ
มอบหมายจากครู ๑ ครั้ง คือ หลังครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสร็จแล้วจะให้ท าแบบฝึกหัดท้าย
คาบเรียนเป็นการส่งงาน  
  ๒.๓  น าเงื่อนไขดังกล่าวมาสร้างเป็นตาราง บันทึกพฤติกรรมการท างานเสร็จและส่ง
งานตามก าหนดเวลา 
  ๒.๔  น าแบบบันทึกพฤติกรรมการท างานเสร็จและส่งงานตามก าหนดที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูลที่ใช้บันทึกความถี่พฤติกรรมการท างานเสร็จ
และส่งงานตามก าหนด 
  ๒.๕  น าแบบบันทึกพฤติกรรมการท างานเสร็จและส่งงานตามก าหนดไปปรับปรุง
แก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
   การให้คะแนนถ้านักเรียนสามารถท างานที่ผู้วิจัยก าหนดให้เสร็จ ผู้วิจั ยจะบันทึก 
เลข “๑” แต่เมื่อเลยก าหนดเวลาแล้วนักเรียนไม่น างานมาส่งหรือน ามาส่งแต่ไม่เสร็จผู้วิจัยบันทึกเลข 
“๐” แล้วน าผลที่ได้มาคิดเป็นร้อยละการแสดงพฤติกรรมการท างานเสร็จและส่งงานตามก าหนดนั่น  
คือ ถ้านักเรียนนักเรียนส่งงาน ๒ ครั้ง จะคิดคะแนนพฤติกรรมท างานเสร็จและส่งงานตามก าหนดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ ถ้านักเรียนส่งงาน  ๑ ครั้ง จะคิดคะแนนพฤติกรรมการท างานเสร็จและส่งงานตาม
ก าหนดเท่ากับร้อยละ ๕๐ แต่ถ้านักเรียนไม่ส่งงานเลยจะคิดคะแนนพฤติกรรมการท างานเสร็จและส่ง
งานตามก าหนดเท่ากับร้อยละ ๐ 
 การลงมือการสร้างข้อสอบ 
   ๑. ผู้สร้างแบบทดสอบลงมือสร้างแบบข้อสอบ ค านึงถึงการยากของข้อสอบ ระยะเวลา
ที่ใช้สอบ คะแนนและการตรวจให้คะแนน 
   ๒. ตรวจทานข้อสอบผู้สร้างต้องทบทวน แบบทดสอบ เพ่ือให้ข้อสอบที่สร้างขึ้นมานั้นมี
ความถูกต้องครบถ้วนแล้วจัดพิมพ์เป็นฉบับทดลองเพ่ือน าไปใช้ต่อไป 
 การตรวจข้อสอบคุณภาพก่อนน าข้อสอบไปใช้ 
   ๑. น าแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสสร้างข้ึนไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาด้านกิจกรรมการเรียนรู้
และด้านการวัดผลการศึกษา จ านวน ๕ ท่านดังนี ้
  ๑. ดร.นิเวศน์ วงศ์สุวรรณ             ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 
  ๒. นายประเสริฐ  สุขขุม    ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 
  ๓. นางสุรีย์พร  รุ่งเรือง    ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ 
  ๔. นางรุตาวรรณ  พลสุจริต   ผู้เชี่ยวชาญด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 
  ๕. นายมารุณ  ต๊ะดี    ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล 
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

   การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการบันทึกพฤติกรรมการท างานที่ ได้รับมอบหมายของ 
การท างานเสร็จและส่งงานตามเวลาที่ก าหนดในวิชาพระพุทธศาสนา ตลอดระยะเวลาการทดลอง 
   ๑) ผู้วิจัยขอหนังสือความอนุเคราะห์ ในการทดลองกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาและศาสนพิธี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพ่ื อเก็บ
รวบรวมข้อมูล จากหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ภาควิชาหลังสูตร
และการสอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เพ่ือทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบางระจันวิทยาอ าเภอบางระจัน  
จังหวัดสิงห์บุรี   
   ๒) ผู้วิจัยขอความร่วมมือจากผู้บริหาร ครู นักเรียนเพ่ือทดสอบการเรียนรู้เรื่อง วันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี โดยนัดหมายวันและเวลาที่ใช้ในการทดสอบและเก็บข้อมูลจากทาง
โรงเรียนบางระจันวิทยา อ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 
   ๓) ทดสอบประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
และศาสนพิธี 
   ๔) ทดสอบเอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่อง วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธีที่
วางไว้ 
   ๕) น าเอกสารประกอบการเรียนรู้ทดสอบประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เรื่อง วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี 
   ๖) น าแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้การเรียนรู้เรื่อง วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
และศาสนพิธี ปรนัย ๔๐ ข้อ ทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบางระจันวิทยา 
อ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
   ๗) น าข้อมูลไปวิเคราะห์ตามวิธีทางตามสถิติต่อไป 

4. ผลการศึกษา 

   ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
   ตอนที่  ๑  การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ เอกสารประกอบการอน เรื่อง วันส าคัญ 
ทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบางระจันวิทยา  
อ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 
   ตอนที่ ๒ แสดงผลการวิเคราะห์คะแนนเพ่ือหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
   ตอนที่  ๓ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรีย น  
เรื่อง วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี  ของนักเรียนระดับมั ธยมศึกษาปีที่  ๑  
โรงเรียนบางระจันวิทยา อ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 
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5. บทสรุป 
จากการศึกษาและด าเนินการวิจัยตามข้ันตอนที่ได้น าเสนอนั้นปรากฎผลการวิจัยเป็นต้นไป

ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ดังนี้ 
๑) ผลการเพ่ือศึกษากิจกรรมการเสริมแรงพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานที่ได้รับ

มอบหมายในวิชาพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบางระจันวิทยาอ าเภอ
บางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ที่สร้างขึ้นนั้นพบว่า มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน (E1) ๙๐.๔๔/(E2) ๘๕.๔๙ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ปกติ ๘๐/๘๐ ที่ตั้งไว้สอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจัยข้อที่ ๑ 

๒) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้หลังเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียนรู้
เรื่อง วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธีพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลักเรียนรู้มีอัตรา
สูงขึ้น โดยมีคะแนนเฉลี่ย ( X ) ก่อนการเรียนเท่ากับ ๑๔.๙๐ หลักการใช้เท่ากับ ๓๔.๒๐ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่คาดไว้ระดับ .๐๕ และค่าเฉลี่ยร้อยละหลังการเรียนรู้ เรื่อง วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาและศานพิธีเท่ากับ ๘๕.๔๙ พบว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่คาดหวังไว้คือร้อยละ ๘๐ ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ ๒ 

ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
ผู้สอนควรจัดเตรียมเนื้อหาที่จะสอนพร้อมกับเอกสารประกอบการสอนให้ครบถ้วนก่อน

น าไปใช้จริงเพ่ือป้องกันความผิดพลาดในการสอน  VDO หรือรูปแบบภาพมีความชัดเจน ดึงดูด
นักเรียน ให้นักเรียนอยากที่จะศึกษาควรส่งเสริมให้นักเรียนสรุปใจความและค้นคว้าด้วยตนเอง จาก
ชุดกิจกรรมแบบทดสอบหรือแบบฝึกหัด ควรจัดท าให้มีความหลากหลาย เพ่อให้นักเรียนได้พัฒนา
ศักยภาพทางด้านทักษะต่างๆ ที่จะมีในแบบฝึกหัดควรสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดี 
ปลูกฝังความรักชาติ ปลูกฝังทัศนคติที่ดี และความภูมิใจในความเป็นไทย 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในครั้งต่อไป 
ครูสามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการ 
และความสนใจของผู้เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนในเนื้อหาอ่ืนๆ ในสาระที่ ๑ ศาสนา
ศีลธรรม และจริยธรรม ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หรือกลุ่มวิชา
อ่ืนๆ เป็นแนวทางแก่ครูผู้สอนที่จะใช้ในการแก้ปัญหาหรือเป็นแนวทางหนึ่งที่จะท าให้การศึกษามี
ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในอนาคตข้างหน้า 
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