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บทคัดย่อ 
ในการวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้ธรรมสากัจฉาเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน
กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้       ๑. 
เพ่ือศึกษาการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ธรรมสากัจฉาในรายวิชาพระพุทธศาสนาชั้นมัธยมศึกษาปีที่๕
โรงเรียนศึกษานารีวิทยาเขตบางบอนกรุงเทพมหานคร ๒. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในรายวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบาง
บอน กรุงเทพมหานคร ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ธรรมสากัจฉา 
 

ผลวิจัยพบว่า 
 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้ธรรมสากัจฉาเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน
กรุงเทพมหานครพบผลการวิจัยดังนี้ 
๑. คะแนนการทําใบงานของแผนการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ มีค่าเฉลี่ย 
๒๗.๔๗ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๕๖ คะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน ๓๐ ข้อ มีค่าเฉลี่ย ๑๗.๓๕ 
คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๘๓ ซึ่งสรุปได้ว่าจากการใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ธรรมสากัจฉา ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง
จํานวน ๓๔ คน ปรากฏว่ามีประสิทธิภาพ ๙๑.๕๖ / ๕๗.๘๓ 
 2. คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนโดย การจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ธรรม
สากัจฉา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 
ด้วยการทดสอบก่อนเรียนจํานวน ๓๐ ข้อ มีค่าเฉลี่ย ๑๓.๗๔ แล้วทําการทดสอบหลังเรียนจํานวน ๓๐ 
ข้อ มีค่าเฉลี่ย ๑๗.๓๕  ซึ่งสรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนหลังเรียนมีค่าสูงกว่าก่อนเรียน คือ 
๑๓.๗๔ / ๑๗.๓๕ มีค่าสถิติ t - ๕.๘๓๐ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ 
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Abstract 

  The research was learning management by Dhammasakaccha to develop 
Buddhist Subject of the 5th Secondary Students, Surksanareewithya School 
Bangborn District, Bangkok. It was an experimental research and the objectives were: 
 1. To study learning management by Dhammasakaccha to develop Buddhist 
Subject of the 5th Secondary Students, Surksanareewithya School Bangborn District, 
Bangkok. 
 2. To compare the achievement of learning management by 
Dhammasakaccha to develop Buddhist Subject of the 5th Secondary Students, 
Surksanareewithya School Bangborn District, Bangkok. Before and after learning 
management by Dhammasakaccha. 
 The result had found that; 
 The study learning management by Dhammasakaccha to develop Buddhist 
Subject of the 5th Secondary Students, Surksanareewithya School Bangborn District, 
Bangkok. The research was: 
 1. The point from activity of learning management by Dhammasakaccha to 
develop Buddhist Subject of the 5th Secondary Students. It had average 27.47 and had 
percentage 91.56. The point from after test 30 items had average 17.35 percentages at 
57.83 which summary that using plan from learning management by Dhammasakaccha 
to develop Buddhist Subject of the 5th Secondary Students, Surksanareewithya School 
Bangborn District, Bangkok. It was testing with sampling group number 35 persons. It 
had efficiency at 91.56/57.-3 
 2. The point average before study by learning management by 
Dhammasakaccha to develop Buddhist Subject of the 5th Secondary Students, 
Surksanareewithya School Bangborn District, Bangkok, by testing before study number 
30 items. It had average 13.74 and then testing after study number 30 items. It had 
average at 17.35 which summary that the achievement after study had higher than 
before study at 13.74/17.38. The statistical was t-5.830 and have significant by 
statistical level at .05. 
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (Statement of the Problems) 

  กระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดให้สถานศึกษาจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้กําหนดมาตรฐานการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ซึ่งสาระ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมก็เป็นหนึ่งในกลุ่มสาระเหล่านั้น ที่จัดให้ผู้เรียนเรียนรู้ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กําหนดไว้ในรายวิชาต่างๆ หนึ่งในนั้นคือรายวิชาพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นวิชาที่
สอนให้นักเรียนมีศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม สอดคล้องกับจุดหมายของหลักสูตรแกนกลาง
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การศึกษาขั้นพ้ืนฐานข้อที่หนึ่ง คือ มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของ
ตนเอง   มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการใน
การพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม รักความเป็น
ไทย ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์  สร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี  สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืน และ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมโลกได้อย่างสันติ 4      

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ อธิบายถึงแนวการจัดการศึกษา มาตราที่ 
๒๓  ข้อที่ ๓ ผู้เรียนต้องมีความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการ
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา เพ่ือพัฒนาตนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และมีความสุขซึ่งสอดคล้องกับหลักการ
สําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ข้อที่ ๒ ยึด “คน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสําหรับคนไทยพัฒนาคนให้มีความเป็น
คนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีรับผิดชอบต่อสังคม มี
จริยธรรมและคุณธรรม ฉะนั้นการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาพระพุทธศาสนาจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้นําไปสู่มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของสาระการเรียนรู้ จุดหมายของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมถึงนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ แนวทางการจัดการศึกษาตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและหลักการสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติบนพื้นฐาน “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” หรือการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
(Child Center) 5   

  จากประเด็นดังกล่าวการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพระพุทธศาสนาในปัจจุบันนี้ ครูยัง
ทําหน้าที่เป็นผู้สอนนักเรียนเป็นผู้รับฟัง เป็นการสอนที่มีลักษณะแบบการสื่อสารทางเดียว (One-way 
Communication) นักเรียนอาจมีการสนทนาตอบโต้กับครูบ้างแต่ก็อยู่ภายใต้การควบคุมของครู ครู
เป็นเจ้าของการจัดการเรียนรู้โดยที่นักเรียนไม่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการนั้นเลย จึงทําให้นักเรียนไม่
สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาเองได้ รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ที่ถูกจํากัดให้อยู่ในกรอบของเนื้อหา
สาระการเรียนรู้ที่ครูกําหนดให้ ไม่สามารถคิดต่อยอดความรู้ใหม่ๆได้ ครูจึงต้องเปลี่ยนบทบาทของครู
และรูปแบบการสอนใหม่เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

  โรงเรียนศึกษานารีวิทยา เป็นโรงเรียนสหศึกษาที่ตั้ งอยู่ชายขอบของสองพ้ืนที่คือ 
กรุงเทพมหานคร และ สมุทรสาคร จึงมีนักเรียนจากสองพ้ืนที่มาอยู่ร่วมกัน และมีการจัดห้องเรียน
พิเศษที่เน้นเรียน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้วิจัยได้รับมอบหมายให้สอนวิชา
พระพุทธศาสนาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ห้องเรียนพิเศษนี้จํานวน ๒ ห้องเรียน คือ ม.๕/๑ และ ม.
๕/๒ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในขณะที่ผู้วิจัยได้ทําการสอนอยู่นั้นก็ได้สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
นักเรียนในชั้นเรียนเสมอ ผู้วิจัยได้พบปัญหาในระหว่างนั้นคือ นักเรียนห้อง ม.๕/๒ นี้ไม่ค่อยสนใจฟัง
ผู้บรรยาย ผู้วิจัยต้องคอยกระตุ้นเตือนอยู่หลายครั้ง จึงทําให้เสียเวลาทั้งครูและนักเรียน เนื้อหาสาระที่
ควรรู้ก็ถูกจํากัดลง เนื่องจากนักเรียนให้ความสนใจเรื่องอ่ืนนอกเหนือจากการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
เช่น โทรศัพท์มือถือ และงานของวิชาอ่ืนๆ เป็นต้น ส่งผลให้ให้คะแนนสอบกลางภาคลดลง ผู้วิจัยจึงได้
                                                           

4 กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับท่ี ๒) ๒๕๕๓. 
5 กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๔๖ และแก้ไข

เพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี ๒) ๒๕๕๓. 
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ทบทวนบทบาทของตัวเองและรูปแบบวิธีการสอนเสียใหม่ โดยลดการบรรยายและมอบหมายให้
นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ส่วนผู้วิจัยนั้นเป็นเพียงแค่ผู้อํานวยความสะดวก คอยสร้าง
บรรยากาศให้นักเรียนเป็นเจ้าของการเรียนรู้ด้วยตนเอง แต่นั่นก็ไม่เพียงพอที่จะพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนอย่างเต็มที่ ผู้วิจัยเห็นว่าจะต้องมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ดีกว่านี้ และพุทธวิธีการสอนก็
เป็นวิธีแห่งปัญญา คือ การเป็นอิสระในการใช้ความคิด ซักถามโต้ตอบสืบเสาะค้นหาความจริงต่าง ๆ 
จนมีความรู้ความเข้าใจขึ้นในตน  
           วิธีสอนของพระพุทธเจ้า มีหลายรูปแบบ เช่น แบบสากัจฉา หรือสนทนา แบบบรรยาย แบบ
ตอบปัญหา แบบวางกฎข้อบังคับ ซึ่งผู้วิจัยสนใจศึกษาพุทธวิธีการสอนแบบสากัจฉา หรือสนทนา วิธีนี้
น่าจะเป็นวิธีที่ทรงใช้บ่อยไม่น้อยกว่าวิธีใดๆ โดยเฉพาะในเมื่อผู้มาเฝ้าหรือทรงพบนั้น ยังไม่ได้เลื่อมใส
ในพระศาสนา ยังไม่รู้ ไม่เข้าใจหลักธรรมในการสนทนา พระพุทธเจ้ามักจะทรงเป็นฝ่ายถาม นําคู่
สนทนาเขาสู่ความเข้าใจธรรมและความเลื่อมใสศรัทธาในที่สุด 6   การสอนแบบสนทนา (สากัจฉา หรือ
ธรรมสากัจฉา) เป็นวิธีที่ทรงใช้บ่อยที่สุด เป็นการสนทนาธรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การอภิปราย
ปัญหา การแสวงหาเหตุผล คิดค้น คัดค้าน หรือคล้อยตาม การปุจฉาวิสัชนา การโต้วาทีทางวิชาการ 
การซักถามและแก้ปัญหา พุทธวิธีสอนนี้ใช้กันมาแต่ครั้งพุทธกาลแล้ว การสอนแบบธรรมสากัจฉา เป็น
การสอนเพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักคิดแก้ปัญหา เป็นคนมีเหตุผล และช่วยให้ผู้เรียนได้แนวคิดทางธรรม และได้
ฝึกฝนอย่างจริงจัง 7 เมื่ออ่านพระไตรปิฎกแล้วจะเห็นว่าพระองค์ชอบใช้วิธีนี้ อาจเป็นด้วยว่าผู้ฟังได้มี
โอกาสแสดงความคิดเห็น ทําให้การเรียนการสอนสนุก ไม่รู้สึกว่าตนกําลัง “เรียน” หรือกําลัง “ถูก
สอน” แต่จะรู้สึกว่าตนกําลังสนทนาปราศรัยกับพระพุทธองค์อย่างสนุกสนาน 8   

  การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการดังกล่าวผู้วิจัยมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถพัฒนาศักยภาพ
ของนักเรียนได้อย่างเต็มที่  เนื่องจากเป็นกระบวนการที่ให้ผู้ เรียนได้มีส่วนร่วมในการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ซึ่งเหมาะสมกับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นวัยที่สนใจในเหตุการณ์
ต่างๆ สามารถพูดวิจารณ์ โต้ตอบด้วยความรับผิดชอบ นอกจากนั้นยังทําให้ผู้ เรียนได้นําหลัก
ประชาธิปไตยมาใช้ในชีวิตประจําวัน ผู้เรียนจะร่วมมือกันในการดําเนินกิจกรรม รู้จักทํางานร่วมกันและ
ฝึกความเป็นกัลยาณมิตร 9 นอกจากนั้นยังฝึกอบรมบุคคลให้พัฒนาปัญญาทั้ง ๓ ด้านคือ  

  ๑) การฟัง (สุตมยปัญญา) ได้แก่ การฟังและสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูและ
นักเรียนด้วยกัน 

  ๒) การคิด (จินตามยปัญญา) ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือแก้ปัญหาในประเด็นที่
นักเรียนสนใจ  

                                                           
6 พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธวิธีการสอน, พิมพ์ครั้งท่ี ๑๘ (กรุงเทพ ฯ : พิมพ์สวย, มีนาคม 

๒๕๕๖), หนา้ ๔๗. 
7 สุมน อมรวิวัฒน์, ความคิดและภูมิปัญญาไทย : ด้านการศึกษา, กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๘, หน้า ๕๐. 
8 เสฐียรพงษ์ วรรณปก, พุทธวิธีการสอนในพระไตรปิฎก : วิธีสอนแบบต่างๆ, มติชนสุดสัปดาห,์ (๑๔-๒๐ 

กรกฎาคม ๒๕๖๐), หน้า ๑๕. 
9 สิริวรรณ  ศรีพหล, การจัดการเรียนการสอนวชิาพระพุทธศาสนาในสถานศกึษา, พิมพ์ครั้งท่ี ๑ 

(กรุงเทพ :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๘), หน้า ๒๐๓. 
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  ๓) การฝึกอบรม (ภาวนามยปัญญา) ได้แก่ การลงมือปฏิบัติงานเพ่ือแสวงหาความรู้และการ
สื่อสารระหว่างครูและนักเรียนด้วยกัน 10 

  การพัฒนาปัญญาทั้ง ๓ ด้าน สอดคล้องกับไตรสิกขาข้อที่สาม อธิปัญญาสิกขา คือ ฟัง คิด 
และลงมือปฏิบัติจนเกิดปัญญาแจ่มแจ้ง มีแรงจูงใจในการเรียน และจดจ่อในเนื้อหาสาระวิชา
พระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น ครูตั้งประเด็นปัญหาที่น่าสนใจและสนทนาซักถามนักเรียนเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้นําไปสู่การอภิปรายในชั้นเรียน ส่วน
ครูนั้นทําหน้าที่เป็นผู้อํานวยความสะดวก (Facilitator) ให้กระกระบวนการแสวงหาความรู้โดยนักเรียน
ผ่านไปได้ด้วยดี เป็นผู้ฝึกและที่ปรึกษา (Coachandconsulting) เมื่อนักเรียนเกิดปัญหาหรืออุปสรรค 
และเป็นพ่ีเลี้ยง (Commentator) คอยให้คําแนะนําและสะท้อนกลับถึงสิ่งที่ต้องแก้ไขหรือพัฒนาต่อไป 

  จากประเด็นปัญหาข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความประสงค์จัดทําเรื่องดังกล่าว เพ่ือให้นักเรียนได้
แสดงออกถึงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เช่น ความสนใจใฝ่เรียนรู้ การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การลง
มือปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการ การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์เพ่ือแก้ปัญหา การใช้ความคิด
สร้างสรรค์เพ่ือต่อยอดความรู้เดิมนําไปสู่ความรู้ใหม่ และการทํางานร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียน และ
นักเรียนกับนักเรียนด้วยกันเป็นการปฏิสัมพันธ์ ๒ ทาง (Two-way Communication) ส่งผลให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาที่ดีข้ึนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ธรรมสากัจฉา 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

  ๑. เพ่ือศึกษาการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ธรรมสากัจฉาในรายวิชาพระพุทธศาสนาชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่๕ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 

  ๒. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ธรรมสากัจฉา 

3. ปัญหาที่ต้องการทราบ 

  ๑ เพ่ือทราบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ธรรมสากัจฉาในรายวิชาพระพุทธศาสนาชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๕ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร เป็นอย่างไร 

  ๒ ได้ทราบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาพระพุทธศาสนาที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ธรรม
สากัจฉา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา  เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ดี
ขึ้นหรือไม ่

  ๓ ทราบผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ธรรมสากัจฉา เป็นอย่างไร 
4. สมมติฐานการวิจัย 

๑ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  โรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอนกรุงเทพมหานคร มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ธรรมสากัจฉาที่ดีข้ึน 

                                                           
10 ดูรายละเอียดใน, ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๒๘/๒๓๑;   อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๘๐๔/๘๓๘. 
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๒  การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานครก่อนการจัดการเรียนรู้และ
หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ธรรมสากัจฉาแตกต่างกัน 

5. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

 ๑ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาดีขึ้น 

 ๒ ครูได้ประยุกต์วิธีการสอนโดยใช้ธรรมสากัจฉาในรายวิชาพระพุทธศาสนาระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 
        ๓ ครูและผู้บริหารได้นําผลการวิจัยไปใช้ในการวางแผนเพ่ือปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการจัดการ

เรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร  ต่อไป 
 

บรรณานุกรม 
กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับท่ี ๒) 

๒๕๕๓. 
กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๔๖ และ

แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบบัที่ ๒) ๒๕๕๓. 
ดูรายละเอียดใน, ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๒๘/๒๓๑;   อภิ.ว.ิ (ไทย) ๓๕/๘๐๔/๘๓๘. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธวิธีการสอน, พิมพ์ครั้งที่ ๑๘ (กรุงเทพ ฯ : พิมพ์สวย, มีนาคม 

๒๕๕๖). 
สิริวรรณ  ศรีพหล, การจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ ๑ 

(กรุงเทพ :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๘). 
สุมน อมรวิวัฒน์, ความคิดและภูมิปัญญาไทย : ด้านการศึกษา, กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๘. 
เสฐียรพงษ์ วรรณปก, พุทธวิธีการสอนในพระไตรปิฎก : วิธีสอนแบบต่างๆ, มติชนสุดสัปดาห์, (๑๔-

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐). 


