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92 วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓

เรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องเบญจศีล เบญจธรรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปีที่ ๔ โรงเรียนวัดเขียนเขต ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จ�านวน ๓o คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการ

สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยวิธีจับสลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย สื่อดิจิทัลร่วมกับการ 

เรียนรู้ด้วยตนเอง แบบประเมินคุณภาพด้านสื่อและด้านเนื้อหา แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ

ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยชนิดไม่เป็นอิสระจากกัน (t-dependent)

 ผลการวิจัยพบว่า (๑) สื่อดิจิทัลร่วมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง เบญจศีล เบญจธรรม ส�าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ มีประสิทธิภาพเท่ากับ ๙o.๘๔/๘๘.๔o (๒) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .o๕ และ (๓) ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อ 

สื่อดิจิทัลร่วมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง เบญจศีล เบญจธรรม ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 

อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖o มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ o.๕๘

ค�าส�าคัญ: สื่อดิจิทัล; เบญจศีล เบญจธรรม

Abstract

 The purposes of this research were to: (1) develop digital media with self-directed 

learning on the Five Precepts and Five Dharma for Primary 4 (Grade 4) students Wat  

Khian Khet school with the efficiencies of 80/80 (2) compare students’ learning  

achievement before and after using the media, Five Dharma for Primary 4 (Grade 4)  

students Wat Khian Khet school and (3) evaluate students’ Wat Khian Khet school  

satisfaction towards the digital media with self-directed learning on the Five Precepts  

and Five Dharma. The samples of this study were 30 students studying in Wat khien  

khet school in the 2nd semester of academic year 2021 chosen using the lottery  

method of simple random sampling. The research instruments consisted of the digital 

media with self-directed learning, media and content quality assessment forms,  

achievement tests, and students’ satisfaction evaluation form. The statistics used to 

analyze the data were mean, standard deviation, and dependent t-test.  

 The research results showed that: (1) the digital media with self-directed  

learning on the Five Precepts and Five Dharma for Primary 4 (Grade 4) students had  

the efficiency of 90.84/88.40 which was higher than the defined criteria 80/80, (2) the 
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93การใช้สื่อดิจิทัลร่วมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่องเบญจศีล เบญจธรรม ส�าหรับนักเรียนฯ

students’ learning achievement after using the media was higher than before using  

the media at a statistical level of .05, and (3) the students’ satisfaction towards the  

digital media with self-directed learning on the Five Precepts and Five Dharma for  

Primary 4 (Grade 4) students was at the highest level ( X  = 4.60, SD = 0.58).

Keywords: digital media; Five Precepts and Five Dharma 

บทน�า
 เด็กที่ไม่มีความสุขในชีวิตมักกล่าวโทษว่าเป็นความผิดของพ่อแม่ที่ท�าให้ตนต้องเกิดมา ส่วนพ่อแม่

ที่ตกยากหรือล�าบากทุกข์ร้อนกับการมีลูก ก็จะกล่าวโทษลูกว่าเป็นมารหัวขนท่ีเกิดผิดกาลเทศะ สรุปคือ

ถ้าคนเราจะหาความผิดกัน ก็เอาผิดกันได้ตั้งแต่เกิด ความเชื่อเรื่อง “ผิดตั้งแต่เกิด” จึงมีอยู่เสมอมาและ 

จะยังคงมีอยู่ตลอดไป แย่ตรงที่ในทางปฏิบัติแล้ว ธรรมชาติบีบให้พวกเรารู้สึกว่าต้องไม่รักษาศีลเท่านั้น  

จึงจะได้อะไรดีๆเป็น รางวัลเช่น ไม่รักษาศีล จึงมีสิทธิ์สะใจที่ได้ฆ่าหรือท�าร้ายศัตรูผู้ท�าให้เราเคียดแค้น  

ไม่รักษาศีล จึงจะมีสิทธิ์สมหวังท่ีได้ฮุบข้าวของของคนอื่นมาเป็นของตน ไม่รักษาศีล จึงมีสิทธิ์เติมเต็ม 

ความฝันที่ได้เสพสมกับลูกเขาเมียใคร ไม่รักษาศีล จึงจะมีสิทธิ์โล่งใจท่ีได้โกหกเอาตัวรอด ไม่รักษาศีล  

จึงจะมีสิทธิ์ส�าราญที่ได้กินเหล้าเมายาเฮฮากับเพื่อน ๆ
1
 ถ้าผู้ใดรู้ตัวเองดีว่า ตนบกพร่องอยู่ในสิ่งใด หรือ

ยังมีความชั่วอยู่ในเรื่องใด ก็ให้ตั้งใจหาทางหยุด ตั้งข้อก�าหนดห้ามตนข้ึน อย่ากระท�าสิ่งนั้น เลิกขาด  

เว้นขาด ห่างมาจากสิ่งนั้น เรื่องใดให้ได้ ข้อก�าหนดนั้นๆก็เป็น “ศีล” เป็นข้อ “สมาทาน” ยกตนขึ้นสู่ดี 

ยิ่งขึ้นด้วย แล้วก็ “ศึกษา”ตามนัยะแห่ง “อธิศีล-อธิจิต-อธิปัญญา” ด่ังได้อธิบายมาแล้ว และถ้าไม่รู ้ 

ไม่ฉลาดในการจะก�าหนดเองให้ถูกให้แท้ได้ แต่มุ่งหมายสู่สุคติ หรือที่สุดแม้ “นิพพาน” แล้วละก็เรามาท�า

ตามข้อก�าหนดอนัดคีอื “ศลี” ทีพ่ระบรมศาสดาของเราได้ทรงวางไว้จัดสรรไว้ด้วยพระปรีชาญาณยิง่แล้ว 

เป็นล�าดับ ๆ กันดีกว่าอื่นทั้งหมดดังที่พระท่านให้ “ศีล” เราทุกที จะให้ ๕ หรือให้ ๘ หรือให้ ๑๐ ก็ตาม 

แล้วท่านก็จะยืนยันแก่เราตบท้ายเสมอว่า “สีนเลน สุคติง ยันติ สีเลน โภคสัมปทา สีเลน นิพพุติง ยันติ  

ตัสมา สีลัง วิโสธเย” ซึ่งแปลว่า “ศีลเป็นเครื่องพาเราสู่สุคติ ศีลพาเราถึงพร้อมด้วยโภคทรัพย์ และศีล 

นี่แหละเป็นเครื่องพาเราไปสู่นิพพาน ดังนั้นจงท�าความช�าระตนให้หมดจดด้วยศีลเถิด”
2

 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ ได้น�าเสนอผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  

เชิงนโยบายการพัฒนานโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคส�าหรับเด็กและเยาวชน อายุ  

๖-๒๕ ปี ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ พบว่า จากการทบทวนปัญหาสุขภาวะของเด็กและเยาวชน โดยเชญิ

 1
 ดังตฤณ, ผิดที่ไม่รู้, (กรุงเทพมหานคร: ฮาวฟาร์, ๒๕๕๑), หน้า ๑๕, ๑๗.

 2
 ลัดดา ปิยะวงศ์รุ่งเรือง, คู่มือปฏิบัติธรรม คั้นออกมาจากศีล, (กรุงเทพมหานคร: ฟ้าอภัย, ๒๕๔๕), หน้า ๑๖-

๑๗.
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ผู้เชี่ยวชาญจาก ๑๗ หน่วยงาน เช่น กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย 

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)เป็นต้น มาร่วมจัดล�าดับความส�าคัญของปัญหาสุขภาวะในเด็กและเยาวชน  

พบว่า การติดเกมส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนไทย และถือเป็น ๑ ใน ๓ ปัญหาใหญ่

ในสังคมไทยที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจสูงมาก โดยเฉพาะการติดเกม มีผลกระทบสูงถึง ๓ หมื่นล้านบาท 

โดยพบว่า เด็ก ๑ คน มีค่าใช้จ่ายในการเล่นเกม ๑,๑๖o บาทต่อเดือน และจากผลส�ารวจของสถาบันเด็ก

และวัยรุ่นราชนครินทร์กรมสุขภาพจิต พบว่า ในปัจจุบัน พ.ศ.๒๕๕๖ มีเด็กติดเกมมากถึง ๒.๕ ล้านคน 

จากจ�านวนเด็ก ๑๘ ล้านคนในประเทศไทย ซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นมามากถึงร้อยละ ๑๔.๔ เมื่อเทียบกับ พ.ศ.

๒๕๕๕ ซึ่งถือได้ว่าในปัจจุบันปัญหาเด็กติดเกมอยู่ในขั้นวิกฤต และทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทุกปี
3

 จากการศึกษาเชิงลึกและได้วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ เป้าหมายและทางออกในเรื่องเบญจศีลและ

เบญจธรรม ของนักเรียนภายในโรงเรียนวัดเขียนเขต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ พบว่านักเรียนขาด

คุณธรรมในด้านเบญจศีลและเบญจธรรม ในหลักพุทธธรรม เนื่องจาก นักเรียนขาดความขยันหมั่นเพียร 

ซึ่งตรงกับเบญจธรรมในข้อที่ ๒ สัมมาอาชีพ คือการปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดี การที่มีสื่อต่าง ๆ มากมาย

มาหลอกล่อใจเด็ก เช่น เกมส์ ท�าให้กลายเป็นเด็กติดเกมส์ จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องส่งเสริมและพัฒนา 

ให้เด็กรู้จักเบญจศีลและเบญจธรรม ให้นักเรียนรู้จักการส�ารวมอินทรีย์ คือ ระมัดระวัง ตา หู จมูก ลิ้น กาย 

และใจ คือ การไม่ติดในรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส และให้นักเรียนมีจิตใจที่อ่อนโยนมีความเมตตากรุณา  

จะท�าให้เดก็เข้าใจทราบถงึคุณประโยชน์ธรรมะ ส่งผลให้อนาคตของเดก็ไทยน�าพาประเทศไปสูค่วามเจรญิ

รุ่งเรือง 

 สืบเนื่องจากการเข้าถึงเนื้อหาความรู้มีลักษณะเปิด Open Education Resource เข้าถึงได้ง่าย  

ยิ่งในยุคสมาร์ทโฟน Mobile Education การเข้าถึงยิ่งสะดวกมากยิ่งขึ้น การแสวงหาความรู้จึงท�าได้เร็ว 

เดก็ เยาวชน ยคุใหม่ มลีกัษณะเป็นชนพืน้เมอืงดจิทิลั Digital native การเรยีนการสอนแบบเก่าในห้องเรียน 

ที่ท่องบ่นเนื้อหา ตามแผนการสอน ตามกรอบหลักสูตร หรือท�าโจทย์ ท�าข้อสอบแบบเดิมจึงไม่เหมาะกับ

การศึกษายุคใหม่ Next Generation Education ต้องเน้นแสวงหา เรียนรู้ได้เอง อย่างท้าทาย สร้างสรรค์

ความรู้ใหม่ ต่อยอดความรู้เดิม คิดและประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ได้ เหมาะกับตนเอง สังคม 

ตามสถานการณ์ การจัดการศึกษา ๔.o จึงต้องน�าเอาหลักการ เกี่ยวกับสื่อยุคสมัยใหม่ ที่ตรงความสนใจ

ของ พลเมืองดิจิทัล ที่มีชีวิตในโลกไซเบอร์ ซึ่งประกอบด้วย การจัดการศึกษาที่ก่อให้เกิดการท�างาน 

ร่วมกันบนไซเบอร์ โดยใช้ขีดความสามารถของระบบเชื่อมโยงทางฟิสิคัลกับไซเบอร์ ท่ีมีอุปกรณ์สมาร์ท 

 3
 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, HITAP น�าเสนอข้อสรุปเชิงนโยบายโครงการคัดกรอง 

พัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ด้านการคัดกรองสุขภาพประชากรในประเทศไทย และ โครงการพัฒนานโยบายด้านการ
สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ส�าหรับเด็กและเยาวชน ต่อคณะกรรมการ ส�านักงานหลักประกันสุขภาพ 
แห่งชาต,ิ [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://www.hitap.net/news/16636 [๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕].
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สมัยใหม่ช่วยอ�านวยความสะดวก เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเบล็ต ฯลฯ ต้องรู้จักใช้เครื่องมือสมัยใหม่เพื่อการ

แสวงหาเรียนรู้จากความรู้อันมหึมาบนคลาวด์ โดยการใช้เครื่องมือนวัตกรรมพลเมืองดิจิทัลใหม่เชื่อมโยง

สิ่งต่าง ๆ เข้าด้วยกัน การจัดการศึกษายุคใหม่ต้องใช้เคร่ืองทุ่นแรงท�าเร่ืองยากให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น และ 

เรียนรู้ได้เร็ว สร้างกิจกรรมใหม่ ๆ บนไซเบอร์ โดยมีเครื่องมือทางดิจิทัล และเทคโนโลยีเกิดใหม่ เป็นสิ่ง 

ทุน่แรงเหมอืนเครือ่งจกัรกลช่วยให้เรยีนรูใ้นสิง่ทีย่าก และสูงขึน้ ใช้รูปแบบเสมอืนจริง ให้ผู้เรียนใช้รูปแบบ

การใช้เชื่อมต่อบนคลาวด์แบบเสมือนจริง เคร่ืองมือการเรียนรู้แบบใหม่ ๆ เป็นการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม

แสดงออกในความคิดเห็น (Socratic method) การจัดการศึกษาให้มีรูปแบบการบริการ (Service  

oriented) และเข้าถึงได้ในรูปแบบ real time ตลอดเวลา ทั่งถึง ทุกที่ ทุกเวลา (Ubiquitous) การศึกษา

ต้องไม่เน้นกรอบการเรียนรู้ แต่เน้นการต่อยอดองค์ความรู้ สร้างความรู้ใหม่ ไม่อยู่ในกรอบหลักสูตร 

แบบเดมิ เป็นการเรยีนรูต้ามความต้องการมากข้ึน โมเดลการจัดการศกึษาจะเปล่ียนไป เหมอืนการฟังเพลง 

สมัยก่อนต้องซื้อซีดี หรือผู้เรียนต้องจ่ายค่าเล่าเรียน แต่การศึกษาแบบใหม่ การเข้าถึงบริการกิจกรรม 

การเรียนรู้บนไซเบอร์ จะเหมือนการฟังเพลงบนยูทูปโดยไม่ต้องจ่ายเงิน ซื้อซีดี เพียงการเข้าถึง บนคลาวด์ 

ในโลกไซเบอร์
4

 จากที่มาและความส�าคัญของปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยจึงเลือกใช้สื่อดิจิทัลร่วมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

เรื่องเบญจศีล เบญจธรรม ส�าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา ในเด็กให้รู้จัก

เบญจศีลและเบญจธรรมโดยใช้การดูและการฟัง เพื่อเสริมสร้างความรู้ สอดแทรกธรรมะให้เข้าใจอย่าง 

ลึกซึ้ง เพื่อให้เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๑.  เพื่อพัฒนาสื่อดิจิทัลร่วมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องเบญจศีล เบญจธรรม ส�าหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 

 ๒.  เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ ก่อนและหลังได้รับการเรียนรู้จากส่ือดิจิทัลร่วมกับการเรียนรู ้

ด้วยตนเอง เรื่องเบญจศีล เบญจธรรม ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดเขียนเขต

 ๓.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดเขียนเขต ที่ม ี

ต่อสื่อดิจิทัลร่วมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องเบญจศีล เบญจธรรม

 4
 อัจฉรา อมะรักษ์, แนวโน้มในยุคดิจิทัล, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://shorturl.asia/3IjW2 [๑ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๕]
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กรอบแนวคิดในการท�าวิจัย

การพัฒนา ๒. การออกแบบพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

๓. การทดลอง
ใช้ผลิตภัณฑ์

๔. การเผยแพร่
ผลิตภัณฑ์

การน�าเสนอผลการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในที่
ประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือวิชาชีพ การตีพิมพ์ 
เผยแพร่ในวารสารทางวชิาการการตดิต่อกบัหน่วยงาน
ทางการศึกษาเพื่อจัดท�าผลิตภัณฑ์ทางการศึกษา 
หรอืตดิต่อกบับรษิทัเพือ่ผลติ จ�าหน่าย และเผยแพร่ใน
วงกว้าง

ด�าเนนิการตรวจสอบความเหมาะสมและประสทิธิภาพ
ของผลิตภัณฑ์โดยจะด�าเนินการทดลอง ๓ ครั้ง ได้แก่ 
การทดลองกับกลุ่มเล็ก การทดลองกับกลุ่มใหญ่และ
การทดลองความพร้อมน�าไปใช้

น�าความรู ้และผลการวิจัยที่ได้จาก ขั้นตอนท่ี ๑  
มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยให้มีลักษณะและรูปแบบ 
ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

การวิจัย การด�าเนินการวิจัยเชิงส�ารวจหรือการสังเคราะห์
เอกสารและงานวจิยัทีเ่ก่ียวข้อเพือ่หาค�าตอบเกีย่วกบั
สภาพปัญหา ความต้องการเกีย่วกับผลิตภณัฑ์ รวมทัง้
ลกัษณะทีเ่หมาะสมของผลติภณัฑ์ทีต้่องการให้พฒันา 
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

๑. การส�ารวจ 
สังเคราะห์สภาพปัญหาและ

ความต้องการ

 

 

 

ภาพที่ ๑ กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐานการวิจัย 

 ๑.  สื่อดิจิทัลร่วมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ืองเบญจศีล เบญจธรรม ท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ 

ไม่ต�่ากว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด

  ๒.  กลุ่มตัวอย่างมีผลการเรียนรู้ท่ีพัฒนาขึ้นจากการใช้สื่อดิจิทัลร่วมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง

เบญจศีล เบญจธรรม 

 ๓.  กลุม่ตวัอย่างพงึพอใจต่อการใช้สือ่ดจิทิลัร่วมกบัการเรยีนรูด้้วยตนเอง เรือ่งเบญจศลี เบญจธรรม
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วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ผู้วิจัยได้ท�าการทดลองตาม

แบบแผนการวิจัย The One Group Pretest-Posttest Design  ดังตารางที่ ๑ แบบแผนการทดลอง  

The One Group Pretest-Posttest Design

     กลุ่มตัวอย่าง สอบก่อน ทดลอง สอบหลัง

E O๑
X O๒

 สัญลักษณ์ที่ใช้ในรูปแบบการทดลองเพื่อสื่อความหมาย คือ 

 E   แทน   กลุ่มตัวอย่าง

  O๑ แทน   การทดสอบก่อนเรียน ( Pretest) 

  X  แทน   การศึกษาโดยใช้สื่อดิจิทัลร่วมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องเบญจศีล เบญจธรรม 

  O๒ แทน   การทดสอบหลังเรียน (Posttest) 

ประชากรและการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
 ประชากร เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดเขียนเขต ต�าบลบึงยี่โถ อ�าเภอธัญบุรี 

จังหวัดปทุมธานี ภาคเรียนที่ ๒/ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทั้งหมด ๖ ห้อง รวมทั้งสิ้น ๒๖๑ คน

 กลุ่มตัวอย่าง ตัวแทน จ�านวน ๑ ห้อง รวมทั้งสิ้น ๓o คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 

(Simple Random Sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่างโดยถือว่าทุก ๆ หน่วยหรือทุก ๆ สมาชิกในประชากร 

มีโอกาสจะถูกเลือกเท่า ๆ  กัน การสุ่มวิธีนี้จะต้องน�ารายชื่อประชากรทั้งหมดและมีการให้เลขก�ากับวิธีการ

อาจใช้วิธีการจับสลากโดยท�ารายชื่อประชากรทั้งหมด หรือใช้ตารางเลขสุ่มโดยมีเลขก�ากับหน่วยรายชื่อ

ทั้งหมดของประชากร

ขอบเขตของการวิจัย
 การวิจัย ผู้วิจัยได้ก�าหนดขอบเขตการวิจัยดังนี้

 ด้านประชากรกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากร เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดเขียนเขต ต�าบลบึงยี่โถ อ�าเภอธัญบุรี 

จังหวัดปทุมธานี ภาคเรียนที่ ๒ /ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทั้งหมด ๖ ห้อง รวมทั้งสิ้น ๒๖๑ คน

 กลุ่มตัวอย่าง ตัวแทน จ�านวน ๑ ห้อง รวมทั้งสิ้น ๓o คนได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple 

Random Sampling)
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 ด้านเนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย

 เนื้อหาท่ีเลือกมาจัดการศึกษาโดยการใช้สื่อดิจิทัล ผู้วิจัยก�าหนดจากสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ช่วงชั้นที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา เรื่อง เบญจศีลและเบญจธรรม

 เบญจศีล (ศีล ๕) คือ เจตนาในการรักษาความประพฤติให้สุจริต ดีงาม ปราศจากโทษ ๕ ประการ 

มีจุดมุ่งหมายเพื่อความไม่เบียดเบียนกันในสังคม และเป็นรากฐานที่เอื้ออ�านวยต่อการพัฒนาตนเอง  

 เบญจธรรม (ธรรม ๕) คือ ธรรมอันดีงาม ๕ ประการ อันทุกคนควรมีไว้ประจ�าใจ คู่กับศีล ๕  

เป็นธรรมเกื้อกูลแก่การรักษาศีล ๕ และเพื่อพัฒนาตนเองให้เจริญงอกงามสูงยิ่งๆขึ้นไป 

การพัฒนาเครื่องมือวิจัยและขอบเขตเนื้อหาที่ใช้พัฒนาสื่อ
 ๑. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จากการใช้สื่อดิจิทัลร่วมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง

เบญจศีล เบญจธรรม ส�าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ เพื่อใช้ส�าหรับวัดพื้นความรู้เดิม และวัด

ทักษะหลังเรียนในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก�าหนดขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบไว้ ดังนี้

  ๑.๑ ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบทดสอบ โดยให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่ก�าหนดไว้ 

  ๑.๒ น�าข้อสอบที่จะสร้างแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความ

ตรงของเน้ือหา เหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องสัมประสิทธ์

ระหว่างข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC : Index of Item Objective Congruence) มีเกณฑ์การให้

คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้

   คะแนน +๑ คือ แน่ใจว่าแบบทดสอบนี้สอดคล้องตรงกับเนื้อหาตามวัตถุประสงค์

   คะแนน o คือ ไม่แน่ใจว่าแบบทดสอบนี้สอดคล้องตรงกับเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ 

   คะแนน -๑ คือ แน่ใจว่าข้อสอบนี้ไม่สอดคล้องตรงกับเนื้อหาตาม วัตถุประสงค์

 หมายเหตุ ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ยอมรับได้ต้องมีค่าต้ังแต่ o.๕o ขึ้นไปในการวิจัยครั้งนี้ 

แบบสอบถามที่ใช้มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง o.๖๗ – ๑.oo 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย 
  ๑.  น�าข้อสอบที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงของเนื้อหาเหมาะสมกับ การเรียนรู้ด้วยตนเอง มา

เพือ่หาระดบัความยากง่าย (p) และอ�านาจจ�าแนก (r) โดยน�าแบบทดสอบทีไ่ด้ผ่าน การตรวจสอบคณุภาพ

เป็นรายข้อจากผู้เชี่ยวชาญเรียบร้อยแล้ว ไปทดลองกับนักเรียนที่เคยเรียนมาแล้ว โดยมีหลักเกณฑ์การ

พิจารณา ดังนี้
5
 

 5
 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, สถิติเพื่อการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: จามจุรีโปรดักท์, ๒๕๔๙), หน้า ๒๖๘.
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99การใช้สื่อดิจิทัลร่วมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่องเบญจศีล เบญจธรรม ส�าหรับนักเรียนฯ

   o.๘๑ – ๑.oo หมายถึง ข้อสอบที่ง่ายมากไม่ควรใช้หรือปรับปรุง 

   o.๖๑ – o.๘o  หมายถึง ข้อสอบที่ค่อนข้างง่ายแต่ใช้ได้ 

   o.๔๑ – o.๖o  หมายถึง ข้อสอบความยากปานกลางเป็นข้อสอบที่ดีมาก 

   o.๒o – o.๔o  หมายถึง ข้อสอบที่ค่อนข้างยากแต่ใช้ได้ 

   o.oo – o.๑๙  หมายถึง ข้อสอบที่ยากมากไม่ควรใช้ หรือปรับปรุง

 ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค�าถาม แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน (Index of Item 

Objective Congruence: IOC) เฉลี่ยเท่ากับ o.๘๕ แปลผลเท่ากับ ใช้ได้

 ค่าความยากง่าย (p) และอ�านาจค่าจ�าแนก (r) ของแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  

โดยเท่ากับ∑pq ๓.๖o

 ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน โดยค�านวณจากสูตร KR-๒o (KUDER 

Ricgardson -๒o) ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบมีค่าเท่ากับ 0.87

 ดังนั้น ขอบเขตของค่าความยากง่ายของแบบทดสอบที่ยอมรับ คือ ระหว่าง o.๒o – o.๘o ในการ

วิจัยครั้งนี้แบบทดสอบที่ใช้มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง o.oo – ๑.oo

 ๒. คัดเลือกข้อสอบคู่ขนานที่มีค่าความยากง่าย ระหว่าง o.๒o – o.๘o จ�านวน ๒๕ ข้อ น�ามาใช้

เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนที่มีการประเมินผลตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม โดยมี 

หลักเกณฑ์ การพิจารณาคะแนนท่ีได้มาจากการวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ�านาจจ�าแนก 

(r) มีความหมาย ดังนี้
6

   o.๔o    ขึ้นไป อ�านาจจ�าแนกสูง   คุณภาพของข้อสอบดีมาก

   o.๓o – o.๓๙ อ�านาจจ�าแนกปานกลาง  คุณภาพของข้อสอบดีพอสมควร

   o.๒o – o.๒๙ อ�านาจจ�าแนกค่อนข้างต�่า  คุณภาพของข้อสอบพอใช้

   o.oo – o.๑๙ อ�านาจจ�าแนกต�่า   คุณภาพของข้อสอบใช้ไม่ได้

 ดังนั้น ขอบเขตของค่าอ�านาจจ�าแนกของแบบทดสอบที่ยอมรับ คือ o.๒o ขึ้นไป ในการวิจัยครั้งนี้

แบบทดสอบที่ใช้มีค่าอ�านาจจ�าแนก ระหว่าง o.oo – o.๘๖

 ๓. วิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ทั้งหมดโดยใช้สูตร KR-20 ของ 

Kuder Richardson ก�าหนดให้ขอบเขตของค่าความเช่ือมั่นแบบทดสอบมีความหมาย ดังนี้ ค่าความ 

เชื่อมั่นของแบบทดสอบมีค่าตั้งแต่ –1.00 ถึง +1.00 

 6
 ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: สุวีริยาสาส์น, ๒๕๓๘),

หน้า ๒๑o.
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100 วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓

   + ๑.oo หรือเข้าใกล้  +๑.oo  แสดงว่า แบบทดสอบมีความเชื่อมั่นสูงสุด

       o.oo หรือใกล้เคียงกับ  o.oo  แสดงว่า แบบทดสอบไม่มีความเชื่อมั่น

    – ๑.oo      แสดงว่า แบบทดสอบมีความเชื่อมั่นต�่า

 ดังนั้น ขอบเขตค่าความเชื่อมั่นที่ยอมรับ เท่ากับ o.๘o ขึ้นไปค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบก่อน

และหลังเรียนของสื่อดิจิทัลร่วมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องเบญจศีล เบญจธรรม ส�าหรับนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาปีที่ ๔ จ�านวน ๒๕ ข้อ มีความเชื่อมั่นเท่ากับ o.๙๘ 

 ๔. น�าแบบทดสอบก่อนเรยีน และแบบทดสอบหลงัเรยีนไปประเมนิการเรียนรูจ้ากนักเรยีนทีไ่ด้เรยีน

จากสื่อดิจิทัลร่วมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องเบญจศีล เบญจธรรม ส�าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา

ปีที่ ๔ จ�านวน ๒๕ ข้อ

 ๕.  น�าแบบทดสอบที่หาคุณภาพของแบบทดสอบแล้วซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ท่ีได้มาตรฐานไปใช้ในการ 

ด�าเนินงานวิจัยในครั้งนี้ต่อไป

กรอบด�าเนินการทดลอง

การด�าเนินการทดลอง แบบทดสอบหลังเรียน แบบคู่ขนาน

สื่อดิจิทัลร่วมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
เรื่องเบญจศีล เบญจธรรม ส�าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จ�านวน 
๓๐ คนมาทดลอง

แบบทดสอบหลังเรียน แบบคู่ขนาน

 

 

สรุปผลการวิจัย
  ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 1 สื่อดิจิทัลร่วมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ืองเบญจศีล 

เบญจธรรม ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพไม่ต�่ากว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด ปรากฏผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

 สื่อดิจิทัลร่วมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องเบญจศีล เบญจธรรม ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ ๔ ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ ๙o.๘๔/๘๘.๔o เป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ ๘o/๘o 

  ผลการทดสอบสมมติฐาน

  ๑.  ตารางที่ ๑ ประสิทธิภาพของสื่อดิจิทัลร่วมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง เบญจศีล เบญจธรรม 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ที่พัฒนาขึ้น
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101การใช้สื่อดิจิทัลร่วมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่องเบญจศีล เบญจธรรม ส�าหรับนักเรียนฯ

รายการ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ เกณฑ์มาตรฐาน E๑/ E๒

คะแนน
ระหว่างเรียน

๗๕ ๖๘.๑๓ ๙o.๘๔ ๘o ๙o.๘๔

คะแนนทดสอบ
หลังเรียน

๒๕ ๒๒.๑o ๘๘.๔o ๘o ๘๘.๔o

 สรุปองค์ความรู้ของการวิจัย

 เห็นว่า สื่อดิจิทัลร่วมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องเบญจศีล เบญจธรรม ของนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีท่ี ๔ และให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ ท�าใบกิจกรรมการเรียนรู้แล้วน�าผลของคะแนน  

๓๐ คน คะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ ๘๘.๔o และคิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละได้ ๙o.๘๔ 

ทราบว่า ผลการใช้สือ่ดิจทิลัร่วมกบัการเรยีนรูด้้วยตนเอง เร่ืองเบญจศลี เบญจธรรม ของนกัเรียนชัน้ประถม

ศึกษาปีที่ ๔ กล่าวคือ E๑/ E๒ มีค่าเท่ากับ ๙o.๘๔/๘๘.๔o จึงเป็นไปตามสมมติฐาน มีประสิทธิภาพ 

ตามเกณฑ์ ๘o/๘o

 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ ๑ กลุ่มตัวอย่างมีผลการเรียนรู้ที่พัฒนาข้ึนจากการใช้สื่อ

ดิจิทัลร่วมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องเบญจศีล เบญจธรรม 

  ๒.  ผลสมัฤทธิก่์อนเรยีนและหลงัเรยีนของนกัเรียนท่ีเรียนจากส่ือดิจิทัลร่วมกบัการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

เรื่องเบญจศีล เบญจธรรม ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียน และหลัง

เรียนเป็นเครื่องมือวิจัย การทดสอบก่อนเรียน ค่า S.D. เท่ากับ ๕.๒๖ มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ ๑๘.๑๓  

หลังจากที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เรียนรู้ผ่านสื่อดิจิทัลร่วมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องเบญจศีล 

เบญจธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ แล้วท�าการทดสอบหลังเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี

ที่ ๔ มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๒๒.๑o มีค่า SD. เท่ากับ ๔.๓๕ ปรากฏผลสรุปดังตาราง

ที่ ๒

ตารางที่ ๒ เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 

รายการ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ค่า S.D. t ดัชนีประสิทธิผล P-value

การทดสอบ
ก่อนเรียน

๒๕ ๑๘.๑๓ ๕.๒๖

๕.o๒ o.๕๘ ๒.๓๙%

การทดสอบ
หลังเรียน

๒๕ ๒๒.๑o ๔.๓๕

  * มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .o๕
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102 วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓

 สรุปองค์ความรู้ของการวิจัย

  ทราบว่าผลการทดสอบก่อนเรียน ค่า S.D. เท่ากับ ๕.๒๖ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๑๘.๑๓ หลังจาก

ที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เรียนรู้ผ่านส่ือดิจิทัลร่วมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ืองเบญจศีล 

เบญจธรรม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔ แล้วท�าการทดสอบหลังเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปีที่ ๔ มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๒๒.๑o มีค่า SD. เท่ากับ ๔.๓๕ การวิเคราะห์ t - test 

ระหว่างก่อนและหลังเรียนเท่ากับ ๕.o๒ มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ o.o๕

 ค่า t-test ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เปรียบเทียบการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบผลการเรียนรู้จาก 

การสอนด้วยสื่อดิจิทัลร่วมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องเบญจศีล เบญจธรรม ส�าหรับนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่ ๔ จากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกัน แล้วท�าข้อสอบฉบับเดียวกัน ซึ่งสถิติที่น�ามาใช้ในการวิเคราะห์

สมมติฐาน การวิจัยครั้งนี้ คือ t-test Dependent ที่มีค่าระดับนัยส�าคัญ o.o๕ การวิเคราะห์ t - test 

ระหว่างก่อนและหลังเรียนเท่ากับ ๕.o๒ มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ o.o๕

 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ ๑ 

 ๓. กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจต่อการใช้สื่อดิจิทัลร่วมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ืองเบญจศีล 

เบญจธรรม

 ทีเ่ป็นกลุม่ตวัอย่างในการวิจยัครัง้นี ้มีความพึงพอใจต่อส่ือดิจิทลัร่วมกบัการเรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ือง

เบญจศีล เบญจธรรม ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖o 

สรุปดังตารางที่ ๓

 ตารางท่ี ๓ ระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากการเรียนรู้ผ่านสื่อดิจิทัล

ร่วมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องเบญจศีล เบญจธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ที่พัฒนาขึ้น

ข้อที่ รายการประเมิน  X S.D. แปลผล

๑. เรื่องมีความเหมาะสมกับปริมาณเนื้อหา ๔.๗๗ o.๕o มากที่สุด

๒. สนับสนุนใหผู้ศ้ึกษาค้นคว้าหาความรู้โดยตนเอง ๔.๗o o.๕๓ มากที่สุด

๓. สนับสนุนใหผู้ศ้ึกษามีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ๔.๖๗ o.๕๔ มากที่สุด

๔. ช่วยให้ศึกษาเนื้อหา เรียนรู้ได้ทุกเวลา ทุกที่  ๔.๖๓ o.๖o มากที่สุด

๕. ภาษาที่ใช้ในบทเรียนเข้าใจง่าย ๔.๖๓ o.๖o มากที่สุด

๖. แบบทดสอบมีความสอดคล้องกับเนื้อหา ๔.๖๓ o.๕๕ มากที่สุด

๗. ในการน�าไปใช้ในการเรียนรู้ สื่อมีความเหมาะสม ๔.๖๓ o.๔๘ มากที่สุด

๘. ความชัดเจนของค�าอธิบายการใช้สื่อ ๔.๖o o.๔๙ มากที่สุด

๙. เนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้  ๔.๖o ๐.๖๖ มากที่สุด
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103การใช้สื่อดิจิทัลร่วมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่องเบญจศีล เบญจธรรม ส�าหรับนักเรียนฯ

๑๐. จ�านวนแบบทดสอบมีความเหมาะสม  ๔.๖๐ ๐.๕๕ มากที่สุด

๑๑. ค�าถามและค�าตอบมีความชัดเจน  ๔.๕๗ o.๖๒ มากที่สุด

๑๒. รูปแบบสวยงาม น่าใช้ ๔.๕๗ o.๖๒ มากที่สุด

๑๓. การใช้งานง่ายและสะดวกต่อการเรียนรู้  ๔.๔๗ ๐.๖๗ มาก

๑๔. การจัดเรียงเนื้อหาและ ขั้นตอนการเรียนการสอนเข้าใจง่าย ๔.๔๗ o.๖๗ มาก

๑๕. การน�าเสนอเนื้อหาเข้าใจง่าย  ๔.๔๓ o.๖๒ มาก

ค่าเฉลี่ยรวม ๔.๖o o.๕๘ มากที่สุด

ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔ ท่ีมีต่อสื่อดิจิทัลร่วมกับกาเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องเบญจศีล 
เบญจธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ทั้งหมด ๓o คน โดยมีความพึงพอใจด้านเนื้อหาที่เรียนมีความ
เหมาะสมกับผู้เรียน, ครูผู้สอนมีการเตรียมการสอน, ครูผู้สอนตั้งใจสอนและคอยให้ค�าแนะน�าผู้เรียนในการท�า
กิจกรรม, เนื้อหาที่เรียนช่วยเพิ่มความรู้และความเข้าใจในเรื่องเบญจศีล เบญจธรรมมากยิ่งขึ้น, ครูผู้สอนใช้สื่อ 
อปุกรณ์ได้เหมาะสม, ระยะเวลาในการเรยีนมคีวามเหมาะสม, นกัเรยีนช้ันประถมศึกษาปีที ่๔ ได้รบัประสบการณ์ 
ความรู้และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ สามารถน�าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ สูงที่สุด  
ด้วยค่าเฉลี่ย ๕.oo ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดด้วยค่าเฉลี่ยรวม ๔.๖o ไม่พบข้อที่นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ให้ระดับน้อยที่สุดของความพึงพอใจ

การอภิปรายผล
 การศึกษาวิจัย เรื่อง สื่อดิจิทัลร่วมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้ศึกษาด้วยตนเอง  

แบบ online เรื่องเบญจศีล เบญจธรรม ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ ซ่ึงมีวัตถุประสงค์และ

สมมุติฐานการวิจัยซึ่งผลการวิจัยน�ามาอภิปรายได้ดังนี้

  ๑.  สือ่ดจิทิลัร่วมกบัการเรยีนรูด้้วยตนเอง เรือ่งเบญจศลี เบญจธรรม ทีพ่ฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพ

ไม่ต�่ากว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด เนื่องจาก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ที่เรียนด้วยสื่อดิจิทัลร่วมกับการ 

เรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องเบญจศีล เบญจธรรม ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ก่อนการใช้สื่อดิจิทัล

ร่วมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ืองเบญจศีล เบญจธรรม ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ในการ

จดัการเรยีนการสอน นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่๔ ท�าการทดสอบก่อนเรียน มคีะแนนเฉล่ีย ของคะแนน

เต็ม ๒๕ คะแนน เท่ากับ ๑๘.๑๓ จากจ�านวนนักเรียนทั้งหมด ๓o คน หลังจากที่ท�าการทดสอบก่อนเรียน

เสร็จแล้ว ผู้วิจัยได้น�าสื่อดิจิทัลร่วมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ืองเบญจศีล เบญจธรรม ส�าหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ที่ได้ออกแบบสร้างไว้เป็นการ์ตูนแอนนิเมชันมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดย

ก�าหนดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องเบญจศีล เบญจธรรม จ�านวน ๗ เรื่อง อาทิเช่น เบญจศีล, 

เบญจธรรม, นิทานเบญจศลีและเบญจธรรมข้อท่ี ๑, นทิานเบญจศลีและเบญจธรรมข้อที ่๒, นทิานเบญจศลี

และเบญจธรรมข้อที่ ๓, นิทานเบญจศีลและเบญจธรรมข้อที่ ๔, นิทานเบญจศีลและเบญจธรรมข้อที่ ๕ 
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104 วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และให้นักเรียนท�าใบแบบทดสอบการเรียนรู้ในแต่ละเรื่อง นักเรียน

มีความสนใจ มคีวามกระตอืรอืร้น สนใจเรยีนมากขึน้ มกีารบนัทกึผลคะแนนระหว่างเรยีนไว้แล้วน�าผลของ

คะแนนระหว่างเรยีนมาหาค่าเฉลีย่คดิเป็นร้อยละได้เท่ากบั ๑oo หลงัจากทีน่กัเรยีนได้เรยีนรูด้้วยสือ่ดจิทิลั

ร่วมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องเบญจศีล เบญจธรรม ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จึงท�าแบบ

ทดสอบการเรียนรู้ครบทุกใบ จากนั้นนักเรียนท�าการทดสอบหลังเรียน พบว่าคะแนนทดสอบหลังเรียนม ี

ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๘๘.๔o แสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้จากสื่อดิจิทัลร่วมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง

เบญจศีล เบญจธรรม ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ ๙o.

๘๔/๘๘.๔o ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก�าหนดคือ ๘o/๘o สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุธาสินี  

นาคกรด และคณะ
7
 ทีส่รปุผลการวจิยัไว้ว่า การพัฒนาบทเรยีนออนไลน์เพือ่ส่งเสรมิการเรยีนรูด้้วยตนเอง 

เรื่องสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมและสังคม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยวิเคราะห์หาประสิทธิภาพพบว่า 

ได้ จากใช้จริงได้ค่าประสิทธิภาพ ๘๖.๔๑/ ๘๓.๗๕ ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดคือ ๘o/๘o 

  ๒.  กลุ่มตัวอย่างมีผลการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นจากการใช้สื่อดิจิทัลร่วมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

เรื่องเบญจศีล เบญจธรรม เนื้อหาหลักธรรมเบญจศีล เบญจธรรมที่น�าเสนอในรูปแบบการ์ตูนที่เข้าใจง่าย 

เน่ืองจาก ผลมาจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซ่ึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนริเร่ิมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ตามความสนใจ ความต้องการ และความถนัดมีเป้าหมาย รู้จักแสวงหาแหล่งทรัพยากรของการเรียนรู้  

เลอืกวธิกีารเรยีนรู ้จนถงึการประเมนิความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเอง โดยจะด�าเนนิการด้วยตนเอง

หรือร่วมมือช่วยเหลือกับผู้อ่ืนหรือไม่ก็ได้ ท�าให้ในการทดสอบก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๑๘.๑๓  

มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) เท่ากับ ๕.๒๖ หลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้จากสื่อดิจิทัลร่วมกับการเรียนรู้

ด้วยตนเอง เรือ่งเบญจศลี เบญจธรรม ส�าหรับนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่๔ แล้วท�าการทดสอบหลงัเรยีน 

นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นจากเดิม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๒๒.๑o มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) เท่ากับ 

๔.๓๕ การวเิคราะห์ t-test ระหว่างก่อนเรยีนและหลังเรียนเท่ากบั ๕.o๒ มคีวามแตกต่างอย่างมนียัส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .o๕ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพัชญา เจรีรัตน์
8
 ที่ได้วิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบ

คุณสมบัติทางจิตมิติและประสิทธิภาพของแบบวัดสถานการณ์การรู้สื่อดิจิทัลที่มีรูปแบบต่างกัน มีค่า

ประสิทธิภาพเท่ากับ ๐.๕๖ และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .๐๑

 7
 สุธาสินี นาคกรดและคณะ, การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องสิ่งแวดล้อม 

ทางวฒันธรรมและสงัคม ชัน้ประถมศกึษา ปีท่ี ๖, [ออนไลน์], แหล่งทีม่า: https://shorturl.asia/m8jVe [๑ กมุภาพนัธ์ 
๒๕๖๕].

 8
 สุพัชญา เจรีรัตน์, การเปรียบเทียบคุณสมบัติทางจิตมิติและประสิทธิภาพของแบบวัดสถานการณ์การรู้สื่อ 

ดิจิทัลที่มีรูปแบบต่างกัน, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://shorturl.asia/FsYDx [๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕].
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105การใช้สื่อดิจิทัลร่วมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่องเบญจศีล เบญจธรรม ส�าหรับนักเรียนฯ

  ๓.  กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการใช้สื่อดิจิทัลร่วมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องเบญจศีล 

เบญจธรรม เนื่องจาก ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักเรียนหลังการใช้สื่อดิจิทัลร่วมกับการ

เรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องเบญจศีล เบญจธรรม ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ นักเรียนมีความ 

พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย ๔.๖o เพราะน�าเสนอในรูปแบบของการ์ตูนให้เหมาะกับผู้เรียน 

เนื่องจาก นักเรียนได้เรียนรู้ ท�าให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ มีความพอใจต่อสื่อดิจิทัลร่วมกับการ 

เรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องเบญจศีล เบญจธรรม ให้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลิน ท�าให้รู้จักคิดและปฏิบัติ

อย่างเป็นขั้นตอน ท้ังน้ีเน่ืองจากนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔ ได้เรียนตามเนื้อหาที่นักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที ่๔ ต้องการ มผีลแสดงความก้าวหน้าทางการเรยีนเป็นระยะๆ ท้าทายให้นกัเรยีนชัน้ประถมศึกษา

ปีที ่๔ เกดิความสนใจ อกีทัง้ยงัช่วยเพิม่ความรู้เร่ืองเบญจศลีและเบญจธรรมซ่ึงเป็นธรรมขัน้พ้ืนฐานในการ

ด�าเนินชีวิต สอดคล้องกับงานวิจัยของจรินทร อุ่มไกรและ ไกยสิทธิ์ อภิระติง
9
 ได้ท�าการวิจัยเร่ือง  

การพัฒนาสื่อดิจิทัลร่วมกับเทคโนโลยีความจริงเสริม โดยอาศัยการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD 

ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ พบว่าความพึงพอใจโดยรวมของนักเรียนมีค่าเฉลี่ย ๔.๗๙ 

และอยู่ในระดับมากที่สุด

ข้อเสนอแนะ
 ๑.  เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาส่ือดิจิทัลท่ีเหมาะสมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ 

ที่ได้จากงานวิจัยนี้กับเนื้อหารายวิชาอื่นๆ 

 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

 ๑.  ในการท�าการ์ตนูแอนนเิมชนัด้วยโปรแกรม Powtoon นัน้มอีริยิาบถต่าง ๆ  ทีจ่�ากดั ผูท้ีจ่ะศกึษา

ต่อยอดควรที่จะลองใช้โปรแกรมอื่นๆ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวให้น่าสนใจยิ่งขึ้น
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