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บทคัดย่อ 
    การวิจัยเรื่องการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ ต าบลปางสวรรค์ อ าเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์” 
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบทดลอง (Experimental Research) ซึ่งผู้วิจัยด าเนินการส ารวจตามแบบ
ทดลองกลุ่มเดี่ยว ทดสอบก่อนเรียนและทดสอบหลังเรียน (One Group Pretest – Posttest 
Design) โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้แก่ ๑) เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในวิชาพระพุทธศาสนา ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ ต าบลปางสวรรค์ อ าเภอชุมตาบง จังหวัด
นครสวรรค์  ๒) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ในวิชาพระพุทธศาสนาของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ ต าบลปางสวรรค์ อ าเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ ก่อนเรียนและหลัง
เรียน 

  ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑. ผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบอิทธิบาท ๔ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาพระพุทธศาสนา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ มีค่าเท่ากับ 
๐.๕๗ แสดงว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการ ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ เพราะมีคะแนนทดสอบเพ่ิมขึ้น  

   ๒. ประสิทธิภาพกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบอิทธิบาท ๔ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาพระพุทธศาสนา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ พบว่า แบบทดสอบ
ก่อนเรียนรู้ โดยรวม คะแนน ๕๒๑ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ๑๗.๓๗ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ ๔.๖๓ จาก
คะแนนของแบบทดสอบก่อนเรียนทั้งหมด ๑,๒๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๔๒ 

  ๓. แบบทดสอบก่อนเรียนรู้ที่นักเรียนได้คะแนนมากที่สุด ได้แก่ แบบทดสอบการเรียนรู้ที่ ๑ 
(พระพุทธเจ้า) โดยคะแนน ๑๓๙ ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี ๔.๖๓ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ ๑.๓๓ จากคะแนน
ของแบบทดสอบก่อนเรียนทั้งหมด ๓๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๓๓ 
ค าส าคัญ : การพัฒนา, ผลสัมฤทธิ์, วิชาพระพุทธศาสนา 
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Abstract 

  The research was studied the achieve development of Buddhist subject for   
students’ grade VIII Banpangsawan school, Pangsaqwan Sub-district, Chumtabong 
Nakornsawan province. It was an experiment research which researcher had done 
with pretest and posttest by One Group Pretest – Posttest Design by means had the 
objectives were: ๑. to success development of Buddhist subject for   students’ grade 
VIII Banpangsawan School, Pangsaqwan Sub-district, Chumtabong Nakornsawan 
province. 2. To comparison achieve development of Buddhist subject for   students’ 
grade VIII Banpangsawan School, Pangsaqwan Sub-district, Chumtabong Nakornsawan 
province both before and after learning. 

  The results of research were found as follows: 
  1. The achievement process management of Itthibada 4 along by the 

substance of social religion learning and culture for students’ grade VIII had average 
as 0.57. It means learners were had for advance learning development cause of 
increase points from test. 

  2. The efficiency of process management of Itthibada 4 along by the 
substance of social religion learning and culture for students’ grade VIII found that 
before test by overall had points as 521 then by significant as 17.37 then standard 
deviation as 4.63 from points before test all total 1,200 and  declare percentage as 
43.42 

  3. The planning before test had the most points as namely lesson plan 
number 3 (Buddha) by means point as 139 by average as 4.63 and standard deviation 
as 1.33 from point of all before learning as 3.00 and declare percentage as 46.33 
Keywords: Development, Achievement, Buddhist Subject. 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
    สภาพของสถานการณ์สังคมไทยในปัจจุบันชี้ให้เห็นประเด็นปัญหาวิกฤตอันน่าเป็นห่วงจาก
การ พัฒนาที่ขาดความสมดุล โดยมุ่งสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วท าให้บุคคลและสังคม 
รวมทั้ง โครงสร้างและกลไกการบริหารและการจัดการต่างๆ ปรับตัวตามไม่ทันเกิดความไม่สมดุล
ระหว่างการ พัฒนาทางวัตถุกับการพัฒนาทางจิตใจ 4 ก่อให้เกิดปัญหานานัปการ โดยเฉพาะต่อเด็ก
และเยาวชนในวัย เรียน ปัญหาที่ส าคัญที่พบมากคือ การละเมิดศีล ๕ ในประเด็นต่างๆ เช่น การท า
ร้ายกันจนถึงแก่ชีวิตหรือ การเบียดเบียนกัน การฉ้อราษฎร์บังหลวง การล่วงละเมิดทางเพศ การไม่มี
ความซื่อสัตย์ต่อกัน และการ ดื่มสุราหรือเสพยาเสพติด เป็นต้น จากการศึกษา พบว่า รากเหง้าแห่ง

                                                           
4 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งช าติ , พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งช าติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕. กรุงเทพมหานคร : ส านักง านคระกรรมการการศึกษาแห่งช าติ, ๒๕๔๕, หน้า 
๓๕. 
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ปัญหาที่แท้จริงคือการที่นักเรียน ขาดการกล่อมเกลาจิตใจและปลูกฝังในเรื่องศีลธรรม จริยธรรม จน
ท าให้ความส านึกต่อหน้าที่ ความรู้สึก ผิดชอบชั่วดี การใช้สติพิจารณายั้งคิด ลดน้อยถอยลงและแสดง
ออกมาเป็นพฤติกรรมภายนอกที่ไม่ เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมรอบตัวของนักเรียนที่ยุยง ส่งเสริม 
ชักจูงและโน้มน้าวอย่างต่อเนื่องด้วย รูปแบบที่มีการพัฒนาอย่างหลากหลาย ท าให้ยากต่อการควบคุม 
ป้องกัน และแก้ไขปัญหานักเรียน ให้สัมฤทธิ์ผลได้ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์ เว้นแต่
นักเรียนจะถูกจัดระเบียบทางความคิด จนมี จิตใจที่ใฝ่ดีและมีพลังใจที่เข้มแข็งมีคุณธรรมและ
จริยธรรมเป็นภูมิคุ้มกันเหตุปัจจัยในทางเสื่อมที่จะเข้ามา ทาลายคุณภาพชีวิตที่ดีงามได้ด้วยหลักธรรม
ทางศาสนา5  
 หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู้สมรรถนะ
ส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู้เรียน เป็นเป้าหมายสาหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนในการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติตามเป้าหมาย หลักสูตรผู้สอนพยายามคัดสรรกระบวนการเรียนรู้จัดการ
เรียนรู้โดยช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านสาระที่ ก าหนดไว้ในหลักสูตร ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้รวมทั้ง
ปลูกฝังเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์พัฒนา ทักษะต่างๆ อันเป็นสมรรถนะส าคัญให้ผู้เรียน 6

บรรลุตามเป้าหมาย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวดที่ ๔ มาตรา ๒๒ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด ความรู้เรื่อง
เกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์ของตนเอง กับสังคม ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก 
รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของ สังคมไทย รวมทั้งความรู้ความเข้าใจและ
ประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้ 
ภูมิปัญญา ความรู้ และภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง การจัดการศึกษาตาม หลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ  
    ดังนั้น ผู้วิจัยจึงจ าเป็นต้องศึกษาท าความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือให้สามารถ
เลือกใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สอนต้องศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาให้
เข้าใจถึงมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะส าคัญ ของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
สาระการเรียนรู้ทีเหมาะสมกับผู้เรียน แล้วจึงพิจารณา ออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยเลือกใช้วิธีสอน
และเทคนิคการสอน สื่อ / แหล่งเรียนรู้ การวัดและ ประเมินผล เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 7  
    การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การอยู่
ร่วมกัน ในสังคมไทยและ สังคมโลกอย่างสันติสุข การเป็นพลเมืองดี ศรัทธาในหลักธรรมของศาสนา 

                                                           
5 รัตนะ บัวสนธ์. “เอกสารประกอบการบรรยายการประเมินโครงการ/การวิจัยเชิงปริมาณ”, (ขอนแก่น: 

คณะ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๓), (อัดส าเนา). 
6สุชา จันทรเอม, “เด็กกับการสร้างระเบียบวินัย”,วารสารแนะแนว, ปีท่ี ๒ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๑๑): 
7 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๒, ความสัมพันธ์ของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน , [ออนไลน์], แหล่งที่มา: www.kannarat .ac. th, [๒๕ สิงหาคม 
๒๕๖๑].  
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การเห็น คุณค่าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ความรักชาติ และภูมิใจในความเป็นไทยสภาพปัญหา
การจัดการ เรียนการสอนของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พบว่าครูผู้สอนเป็นผู้มี
บทบาทส าคัญ อย่างยิ่ง จึงต้องรู้จักน าวิธีการสอน หรือเทคนิคการสอนที่หลากหลายมาใช้ในการเรียน
การสอน ในการจัด กระบวนการเรียนรู้ต้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ 
และความถนัดของผู้เรียน ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และจะต้องรู้วิธีการฝึกผู้เรียนให้มี
ทักษะการคิด การจัดการ การเผชิญ สถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้ จากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ผลของคะแนนสอบในรายวิชาต่างๆ  
   ในการสังเกตของผู้วิจัย ในฐานะผู้สอน และจากการสอบถามครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ พบว่า
เด็กนักเรียนยังมีคะแนนที่ต่ าขาดความ รับผิดชอบในหลายๆด้านด้วยกัน ได้แก่ การเข้าเรียนไม่ตรง
เวลา การน างานอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนขึ้นมาท าขณะครูสอน ส่งงานไม่ทันภายในเวลาที่ก าหนด 
ชอบพูดคุยกันเวลาครูสอน การไม่ติดตามงาน และแก้ไขงานให้ถูกต้อง พฤติกรรมเหล่านี้ส่งผลกระทบ
ต่อนักเรียน ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า ไม่ประสบผลส าเร็จในการเรียน และท าให้เกิด
ปัญหาตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาต่อตนเอง คือ เรียนไม่บรรลุผลส าเร็จตามที่มุ่งหวังเอาไว้ และยังเป็น
ปัญหาในครอบครัวอีกด้วย จึงควรปลูกฝังและ สนับสนุนให้นักเรียนมีความรับผิดชอบสูงขึ้น ในการ
ทดลองวิจัยเห็นว่าหลักธรรมทางพุทธศาสนา สามารถน ามาการจัดการเรียนรู้ ด้วยการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์วิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จ านวน ๕ ด้าน ได้แก่ ๑. ด้านสาระ
การเรียนรู้ ๒. ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ๓. ด้านการใช้สื่อการเรียนรู้ ๔. ด้านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ๕. ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านปาง
สวรรค์  
   ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจประสงค์จะศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ใน
วิชาพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ เพ่ือศึกษาแนว
ทางการขยายพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียน ให้มีการพัฒนาในการเรียนมากข้ึน และประสบ
ผลส าเร็จในชีวิต ต่อไป  

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย   

    ๒.๑ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในวิชาพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ ต าบลปางสวรรค์ อ าเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์   
    ๒.๒ เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ในวิชาพระพุทธศาสนาของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ ต าบลปางสวรรค์ อ าเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ ก่อนเรียนและหลัง
เรียน  

3.  ปัญหาที่ต้องการทราบ  

     ๓.๑ กระบวนการเรียนรู้ในวิชาพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียน
บ้านปาง สวรรค์ ต าบลปางสวรรค์ อ าเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ เป็นอย่างไร  
     ๓.๒ ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในวิชาพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียน 
บ้านปางสวรรค์ ต าบลปางสวรรค์ อ าเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ ก่อนเรียนและหลังเรียนเป็น
อย่างไร  



81 

4. ขอบเขตของการวิจัย   
     ๔.๑ ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง    
     ๑) กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบ้าน ปาง
สวรรค์ ต าบลปางสวรรค์ อ าเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ จ านวนทั้งหมด ๖๓ คน    
     ๒) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ห้อง ๒/๑ โรงเรียน
บ้านปางสวรรค์ ต าบลปางสวรรค์ อ าเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน ๓๐ คน ได้มาโดย 
วิธีการเลือกแบบเจาะจง   
   ๔.๒ ขอบเขตด้านเนื้อหา    

เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม 
รายวิชาพระพุทธศาสนา พัฒนาผลผลสัมฤทธิ์และเปรียบเทียบทางการเรียน รายวิชาพระพุทธศาสนา 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ห้อง ๒/๑ โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ ต าบลปางสวรรค์ อ าเภอชุมตา
บง จังหวัดนครสวรรค์   
   ๔.๓ ขอบเขตด้านระยะเวลา    
  ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ภาคการศึกษาท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑   
   ๔.๔ ขอบเขตด้านสถานที่  
   การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตด้านสถานที่เพ่ือท าการทดลองในการวิจัย คือ 
โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ ต าบลปางสวรรค์ อ าเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์    
   ๔.๕ ขอบเขตด้านตัวแปร    

  ๑) ตัวแปรต้น (Independent Variable) ได้แก่  พัฒนาการการเรียนในรายวิชา
พระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ ต าบลปาง สวรรค์ อ าเภอ
ชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ แล้วน าไปจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน ๔ หน่วยการ เรียนรู้ โดย
ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักอิทธิบาท ๔ คือ      
   (๑) ขั้นก าหนดปัญหาตามหลักฉันทะ คือ ความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้      

  (๒) ขั้นวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาตามหลักวิริยะ คือ ความขยันหมั่นเพียรในการ จัดการ
เรียนรู้      

  (๓) ขั้นแก้ปัญหาตามหลักจิตใจ คือ ความแน่วแน่ มีใจจดจ่อในการจัดการเรียนรู้      
  (๔) ขั้นก าหนดวิธีการแก้ปัญหาและสรุปตามหลักวิมังสา คือ ไตร่ตรองพิจารณาในการ

จัดการ เรียนรู้    
  ๒) ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ ผลเปรียบเทียบทางการเรียนในรายวิชา

พระพุทธศาสนา ก่อนและหลังเรียนในรายวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ ต าบลปางสวรรค์ อ าเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งผลเปรียบเทียบ
ทางการเรียนนี้ได้จากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนที่ผู้วิจัยได้ออกแบบทดสอบ ทั้งหมด
จ านวน ๓๐ ข้อ แล้วน าผลที่ได้จากการท าแบบทดสอบท้ังก่อนเรียนและหลังเรียนไปเปรียบเทียบ กัน  
5. สมมติฐานของการวิจัย  



82 

 ผลเปรียบเทียบทางการเรียนของนักเรียนจากการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในวิชาพระพุทธศาสนา 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ ต าบลปางสวรรค์ อ าเภอชุมตาบง จังหวัด
นครสวรรค์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  

6. นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย    

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้  
    การพัฒนา หมายถึง องค์ความรู้ที่เกิดจากการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ วิชาพระพุทธศาสนา ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ อ าเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งเป็นผลมาจากประสบการณ์ ที่นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมหรือจาก
การฝึกหัด รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงความรู้ของผู้เรียน การเปลี่ยนแปลงที่มีการกระท าให้เกิดข้ึน หรือมี
การวางแผนก าหนดทิศทางไว้ล่วงหน้า โดยการเปลี่ยนแปลงนี้ต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ถ้า
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีก็ไม่เรียกว่าการพัฒนาตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน การพัฒนา 
หมายถึง การท าให้เจริญ ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Development” แปลว่า การเปลี่ยนแปลงทีละ
เล็กละน้อย โดยผ่านล าดับขั้นต่างๆ ไปสู่ล าดับที่สามารถขยายตัวขึ้น เติบโตขึ้น มีการปรับปรุงให้ดีขึ้น
และเหมาะสมไปกว่าเดิม 
   ผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ความสามารถหรือผลส าเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียนการสอนเป็น
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์เรียนรู้ทางด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย และ
ยังได้จ าแนกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ตามลักษณะของวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนที่แตกต่าง
กัน   
   การพัฒนาผลสัมฤทธิ์  หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกื้อกูลให้เกิดองค์ความรู้แก่
ผู้เรียน ที่มีผลมาจากการเปลี่ยนสภาพทางสังคมโดยรวม เพ่ือปรับเปลี่ยนให้มีการเรียนรู้ที่ดีขึ้นแก่
สังคมทุก ๆ ด้าน  
   วิชาพระพุทธศาสนา  หมายถึง รายวิชาที่บรรจุในหลักสูตรกลุ่มสารสังคมศึกษา ตาม
หลักสูตร แกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ส าหรับกลุ่มผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
   นักเรียน หมายถึง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ซึ่งมีจ านวน ๒ ห้อง ในโรงเรียนปางสวรรค์ 
ต าบล ปางสวรรค์ อ าเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์  
   โรงเรียน หมายถึง สถานที่การศึกษา คือ โรงเรียนปางสวรรค์ ต าบลปางสวรรค์ อ าเภอชุมตา
บง จังหวัดนครสวรรค์  
7. ประโยชน์ที่ได้รับ 
   ๗.๑ ได้ทราบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามหลักอิทธิบาท ๔ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๒ โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ ต าบลปางสวรรค์ อ าเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์   
   ๗.๒ ได้ทราบเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนรู้ตามหลักอิทธิบาท ๔ ในวิชา
พระพุทธศาสนาของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ ต าบลปางสวรรค์ อ าเภอ
ชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ ก่อนเรียนและหลังเรียน  
   ๗.๓ โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ ต าบลปางสวรรค์ อ าเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ มีผลงาน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์เป็นความส าเร็จในด้านการเรียนการสอน 
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