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ผลการเรียนด้วยสไลด์อิเล็กทรอนิกส์แบบ สุ จิ ปุ ลิ วิชาพุทธประวัติ
วิภาคที่ 1 ว่าด้วยปุริมกาล ที่มีต่อความสามารถในการเรียน
ของนักเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี
Effects on the Learning Ability of Level One Dhamma Study
Students of Su Chi Pu Li Electronic Slides on Section One of
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์ (1) เพือ่ ศึกษาความสามารถทางด้านการฟัง การคิด การถาม การเขียน
ที่เรียนด้วยสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ สุ จิ ปุ ลิ วิชาพุทธประวัติ วิภาคที่ 1 ว่าด้วย
ปุริมกาล สำ�หรับนักเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี (2) เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนธรรมศึกษาชั้นตรีที่มีต่อการ
เรียนด้วยสไลด์อเิ ล็กทรอนิกส์ โดยใช้กจิ กรรมการเรียนรูแ้ บบ สุ จิ ปุ ลิ วิชาพุทธประวัติ วิภาคที่ 1 ว่าด้วยปุรมิ กาล
สำ�หรับนักเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี ผลการวิจัยพบว่า ผลคะแนนความสามารถทางการเรียนที่เรียนด้วย
สไลด์อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ สุ จิ ปุ ลิ วิชาพุทธประวัติ วิภาคที่ 1 ว่าด้วย ปุริมกาล
สำ�หรับนักธรรมศึกษาชัน้ ตรี หลังการเรียนมีผลคะแนนสูงขึน้ อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ีร่ ะดับ .05 และเจตคติ
คำ�สำ�คัญ: สไลด์อิเล็กทรอนิกส์แบบ สุ จิ ปุ ลิ
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ของนักเรียนธรรมศึกษาชั้นตรีที่มีต่อการเรียนด้วยสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ วิชาพุทธประวัติ วิภาคที่ 1 ว่าด้วย
ปุริมกาล โดยใช้กิจกรรม สุ จิ ปุ ลิ อยู่ในระดับมากที่สุด
Abstract
The purposes of this study were: (1) the listening, thinking, questioning, and writing
capabilities of first level Dhamma students utilizing Su Chi Pu Li electronic slides on the Life
of the Buddha, Section 1 of the Purimkan. The researcher also examines (2) the attitudes of
these students vis-à-vis study utilizing these electronic slides.
Findings showed that the scores on academic achievement by the students studying
by means of the electronic slides in conjunction with the learning activities constructed by
the researcher were displayed at a higher level carrying the statistically significant level of
.05. Finally, furthermore, the attitudes of these students toward study with the electronic
slides constructed by the researcher were found to be exhibited at the highest level.
Keywords: Su Chi Pu Li electronic slides
บทนำ�

พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ทรงพิจารณาเห็นว่า การศึกษา
นักธรรมมิได้เป็นประโยชน์ต่อภิกษุสามเณรเท่านั้น แม้ผู้ที่ยังครองฆราวาสวิสัยก็จะได้รับประโยชน์จากการ
ศึกษานักธรรมด้วย โดยเฉพาะสำ�หรับเหล่าข้าราชการครู จึงทรงตั้งหลักสูตรนักธรรมสำ�หรับฆราวาสขึ้น
เรียกว่า “ธรรมศึกษา” มีครบทั้ง 3 ชั้น คือ ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ซึ่งมีเนื้อหาเช่นเดียวกันกับหลักสูตรนักธรรม
ของภิกษุสามเณร เว้นแต่วนิ ยั บัญญัตทิ ท่ี รงกำ�หนดใช้เบญจศีลเบญจธรรมและอุโบสถศีลแทน หลักสูตรธรรมศึกษา
ได้เปิดสอนและสอนครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2472 และเปิดสอนครบทุกชั้นในเวลาต่อมามีฆราวาสทั้งหญิงและชาย
เข้าสอบเป็นจำ�นวนมาก นับเป็นการส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น (สำ�นักงานแม่กอง
ธรรมสนามหลวง, 2556, หน้า 327)
จากบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยสถาบันพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2548 ได้กล่าวถึงมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
บัญญัตใิ ห้สถาบันศาสนามีสทิ ธิในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานตามทีก่ �ำ หนดในกฎกระทรวง ซึง่ สถาบันพระพุทธศาสนา
ถือเป็นสถาบันศาสนา ดังนัน้ เพือ่ ให้สถาบันพระพุทธศาสนาสามารถจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานให้สอดคล้องกับ
นโยบายการจัดการศึกษาของสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมหาเถรสมาคมได้ และให้
จัดการสิ่งอำ�นวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดตามความจำ�เป็น เพื่อประกันโอกาส
และความเสมอภาคในการได้รับการศึกษา (สนามหลวงแผนกธรรม, 2550, หน้า 299) การใช้เทคโนโลยี
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ในการเรียนการสอน ทำ�ให้มนุษย์ทวั่ โลกได้รบั มาตรฐานของการเรียนรูเ้ ดียวกัน โดยไม่ขนึ้ อยูก่ บั ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล จากเอกสารทางวิชาการหลายฉบับสะท้อนปัญหาหนึ่งที่พบจากการเรียนในชั้นเรียน ได้แก่
การทีผ่ สู้ อนแต่ละท่านมีรปู แบบการสอนทีแ่ ตกต่างกันในกระบวนการถ่ายทอดความน่าสนใจของวิธกี ารในการสอน
อารมณ์และความพร้อมของผูส้ อน จิตวิทยาการสอน รวมทัง้ การสร้างบรรยากาศความคุน้ เคยภายในชัน้ เรียน
ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน ทำ�ให้เกิดข้อวิภาคต่าง ๆ นานาถึงพฤติกรรมการสอนของครูทง้ั ในทางบวกและทางลบ
ทัง้ ในอดีตและปัจจุบนั จากสภาพปัญหาดังกล่าว สือ่ อิเล็กทรอนิกส์จะช่วยแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี เพราะผู้เรียน
จะได้รับเนื้อหาเดียวกัน จึงได้เสนอการใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และ
การส่งเสริมการสร้างการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 อย่างมีประสิทธิภาพ (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย,
2557, หน้า 481)
ฉะนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่า การนำ�สไลด์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการเรียนการสอนทางพระพุทธศาสนา
จะเป็นสื่อที่สามารถทำ�ให้ผู้เรียนและผู้สอนมีความเข้าใจได้ตรงกันมากขึ้น และทำ�ให้ผู้เรียนนั้นเข้าใจในสิ่งที่
ผูส้ อนต้องการสือ่ ได้มากขึน้ การนำ�สไลด์อเิ ล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน จะสามารถเร้าความสนใจ
ของผูเ้ รียน และเกิดการเรียนรูไ้ ปในทิศทางเดียวกัน ทัง้ นี้ ผูเ้ รียนทีฟ่ งั พร้อมทัง้ เห็นภาพตามจะสามารถคิดตาม
หากเกิดข้อสงสัยก็สามารถถามจนแน่ใจและเกิดการจดจำ�ได้งา่ ยยิง่ ขึน้ และตรงตามทีผ่ สู้ อนนัน้ ต้องการสือ่ สาร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาความสามารถทางด้านการฟัง การคิด การถาม การเขียน ทีเ่ รียนด้วยสไลด์อเิ ล็กทรอนิกส์
โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ สุ จิ ปุ ลิ วิชาพุทธประวัติ วิภาคที่ 1 ว่าด้วยปุริมกาล สำ�หรับนักเรียนธรรม
ศึกษาชั้นตรี
2. เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนธรรมศึกษาชั้นตรีที่มีต่อการเรียนด้วยสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ สุ จิ ปุ ลิ วิชาพุทธประวัติ วิภาคที่ 1 ว่าด้วยปุริมกาล สำ�หรับนักเรียนธรรมศึกษา
ชั้นตรี
สมมติฐานของการวิจัย
1. ผลคะแนนความสามารถทางด้านการฟัง การคิด การถาม การเขียน จากการเรียนของนักเรียน
ธรรมศึกษาชั้นตรีที่เรียนด้วยสไลด์อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ สุ จิ ปุ ลิ วิชาพุทธประวัติ
วิภาคที่ 1 ว่าด้วยปุริมกาล สำ�หรับนักธรรมศึกษาชั้นตรี หลังเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติระดับ .05
2. นักเรียนธรรมศึกษาชั้นตรีมีเจตคติต่อการเรียนด้วยสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้กิจกรรมการเรียน
รู้แบบ สุ จิ ปุ ลิ วิชาพุทธประวัติ วิภาคที่ 1 ว่าด้วยปุริมกาล สำ�หรับนักธรรมศึกษาชั้นตรี มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากขึ้นไป
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ นักเรียนทีก่ �ำ ลังเรียนอยูใ่ นชัน้ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี สำ�นักเรียน
วัดเทพลีลา ประจำ�ปีการศึกษา 2561 จำ�นวน 40 คน
2. กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ นักเรียนธรรมศึกษาชัน้ ตรี สำ�นักเรียนวัดเทพลีลา โรงเรียน
ปริยตั ธิ รรมวัดเทพลีลา ประจำ�ปีการศึกษา 2561 ซึง่ ใช้วธิ กี ารส่มุ อย่างง่ายด้วยวิธจี บั ฉลากได้กล่มุ ตัวอย่างจำ�นวน 28 คน
3. ตัวแปรที่ศึกษา
3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การเรียนด้วยสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ วิชาพุทธประวัติ วิภาคที่ 1 ว่าด้วย
ปุริมกาล สำ�หรับนักธรรมศึกษาชั้นตรี
3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่
3.2.1 ความสามารถทางด้านการฟัง การคิด การถาม การเขียน ของนักเรียนธรรมศึกษาชัน้ ตรี
ที่เรียนด้วยสไลด์อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ สุ จิ ปุ ลิ วิชาพุทธประวัติ วิภาคที่ 1 ว่าด้วย
ปุริมกาล สำ�หรับนักธรรมศึกษาชั้นตรี
3.2.2 เจตคติที่มีต่อการเรียนด้วยสไลด์อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ สุ จิ ปุ
ลิ วิชาพุทธประวัติ วิภาคที่ 1 ว่าด้วยปุริมกาล สำ�หรับนักธรรมศึกษาชั้นตรี
4. เนื้อหาวิชา ได้แก่ หลักสูตรสำ�หรับธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาพุทธประวัติ วิภาคที่ 1 ว่าด้วย
ปุริมกาล มี 5 ปริเฉท ประกอบด้วย
ปริเฉทที่ 1 : ชมพูทวีปและประชาชน, วรรณะ 4
ปริเฉทที่ 2 : สักกชนบทและศากยวงศ์, ลำ�ดับศากยวงศ์
ปริเฉทที่ 3 : ประสูติ, อสิตดาบสเข้าเฝ้าและพยากรณ์
ปริเฉทที่ 4 : เสด็จออกพรรพชา
ปริเฉทที่ 5 : ตรัสรู้, ทรงบำ�เพ็ญทุกรกิริยา, ทรงผจญมาร
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เป็นแนวทางในการนำ�กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยสไลด์อเิ ล็กทรอนิกส์ โดยใช้กจิ กรรมการเรียน
การสอนแบบ สุ จิ ปุ ลิ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
2. เป็นแนวทางในการสร้างสไลด์อิเล็กทรอนิกส์สำ�หรับวิชาอื่น ๆ เพื่อนำ�มาใช้ประกอบการเรียนให้
ได้ผลดีต่อไป
3. เป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อการสอนที่สามารถผลิตโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้มีความทันสมัย
และเหมาะสมกับผู้เรียน
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การทบทวนวรรณกรรม
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ความเป็นมาของธรรมศึกษา สำ�นักงานแม่กองธรรมสนามหลวง (2556, หน้า 44-45) ได้อธิบายว่า
การศึกษานักธรรมในครั้งนั้น เป็นที่นิยมและเป็นที่ยกย่องทั้งในวงการคณะสงฆ์และในทางราชการ ผู้ที่สอบ
ได้ประโยคนักธรรม เมื่อลาสิกขาออกไปก็สามารถรับราชการเป็นครูสอนตามโรงเรียนต่าง ๆ เมื่อมีการสอบ
เลื่อนวิทยาฐานะครู ผู้สอบได้ประโยคนักธรรมก็ได้รับสิทธิพิเศษ โดยได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบ 1 ชุดวิชา
เพราะประโยคนักธรรมชั้นตรี จัดเป็นชุดวิชาหนึ่งสำ�หรับการเลื่อนวิทยฐานะต่อมาคณะสงฆ์ในสมัยสมเด็จ
พระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ พิจารณาเห็นว่า การศึกษานักธรรมก็เป็นประโยชน์แม้แก่ผู้ที่มิใช่
ภิกษุสามเณรโดยเฉพาะในหมูข่ า้ ราชการครู ดังนัน้ คณะสงฆ์จงึ อนุญาตให้ครูทงั้ หญิงและชายเข้าสอบประโยค
นักธรรมชัน้ ตรีในสนามหลวงได้ โดยได้ตงั้ หลักสูตรประโยคนักธรรมสำ�หรับฆราวาส เรียกว่า “ธรรมศึกษาตรี”
ซึ่งประกอบด้วยวิชาที่ต้องสอบเช่นเดียวกันกับหลักสูตรนักธรรมชั้นตรีสำ�หรับภิกษุสามเณร ยกเว้นวิชา
วินัยบัญญัติใช้เบญจศีลเบญจธรรม และอุโบสถศีลแทน
หลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี สำ�นักงานแม่กองธรรมสนามหลวง (2556, หน้า 1-3) ได้กล่าวไว้ว่า
หลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรีนี้ เดิมทีใช้หนังสือหลายเล่มในการเรียนการสอน ภายหลังมาแม่กลองธรรมสนาม
หลวงเห็นเป็นเรื่องยุ่งยากและเนื้อหานั้นมากเกินไป จึงได้จัดทำ�หนังสือที่รวมเนื้อหาที่ต้องเรียนไว้ในหนังสือ
เล่มเดียว ฉะนั้น จึงให้ใช้หนังสือ หลักสูตรธรรมศึกษา ชั้นตรี ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2557
ความหมายของความสามารถ หมายถึง การแสดงออกถึงการกระทำ�อย่างใดอย่างหนึ่งออกมาที่สูง
กว่าเกณฑ์เฉลี่ยหรือมาตรฐานทั่วไป อาจเกิดขึ้นได้จากการเรียนรู้ฝึกฝน จนกลายเป็นทักษะ ความชำ�นาญ
ความสามารถทางด้านสติปัญญา Robinson (อ้างถึงใน วุฒิพล สกลเกียรติ, 2559, หน้า 343)
กล่าวไว้วา่ ทฤษฎี Theory of Multiple Intelligence หรือ ทฤษฎีความสามารถทางสติปญ
ั ญาทีห่ ลากหลาย
ของ Howard Gardner แบ่งความสามารถทางสติปัญญาที่แยกจากกันได้ 7 กลุ่มคือ (1) ภาษาศาสตร์
(2) ตรรกะและคณิตศาสตร์ (3) ดนตรี (4) ร่างกายและอวัยวะ (5) ความชำ�นาญพิเศษ (6) ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ (7) การเข้าถึงภายในบุคคล
ความสามารถในด้านทฤษฎีพหุปัญญา อารี สัณหฉวี (2546, หน้า 15) ได้กล่าวถึงความสามารถ
ในด้านทฤษฎีพหุปัญญาไว้ว่า ความสามารถ หมายถึง ความเก่งมีปัญญาในการตอบโต้สถานการณ์ใหม่
ได้ อ ย่ า งดี มี ผ ลสำ � เร็ จ และสามารถเรี ย นรู้ จ ากประสบการณ์ และได้ ก ล่ า วว่ า ความสามารถพิ เ ศษ
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ของมนุษย์มีอยู่อย่างน้อย 7 ด้าน ดังนี้ (1) ปัญญาด้านภาษา (2) ปัญญาด้านตรรกะ-คณิตศาสตร์ (3) ปัญญา
ด้านมิติ (4) ปัญญาทางด้านดนตรี (5) ปัญญาด้านร่างกาย-การเคลื่อนไหว (6) ปัญญาด้านมนุษย์สัมพันธ์ และ
(7) ปัญญาในการรู้จิตใจของตนเอง
การจัดการเรียนรู้โดยใช้หลัก สุ จิ ปุ ลิ เจตน์สฤษฏ์ อินทร์จันทร์, (2554) อธิบายถึงหลักการ
และแนวคิดทางพระพุทธศาสนาที่นำ�มาประยุกต์ใช้ในการศึกษา พระพุทธองค์ทรงสอน หัวใจนักปราชญ์
คือ สุ จิ ปุ ลิ ได้แก่ สุ : สุตวา คือ การฟัง จิ : จินตนา คือ การคิด ปุ : ปุจฉา คือ การซักถาม ลิ : ลิขติ คือ การเขียน
และการบันทึก พระธรรมคำ�สั่งสอนของพระองค์ยังเป็นที่ยึดถือของพุทธศาสนิกชน สืบต่อกันมาจนปัจจุบัน
อย่างได้ผล โดยการนำ�หลักการ สุ จิ ปุ ลิ ของพระองค์น�ำ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา และการเรียนการสอน
เพื่อให้เกิดประโยชน์กับนักการศึกษา ครู อาจารย์ นิสิต นักศึกษา ได้ใช้เป็นแนวทางในการเรียนการสอน
ความหมายของ สุ จิ ปุ ลิ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อ้างถึงใน เจตน์สฤษฏ์
อินทร์จันทร์, 2554, หน้า 20) ได้พระราชทานอรรถาธิบาย สุ จิ ปุ ลิ ไว้ว่า สุ คือ สุตมยปัญญา ปัญญาเกิดจาก
การฟัง ตีความว่า การฟัง คือ การรับสาร หรือสระทั้งปวงจากสื่อต่างๆมิใช่แต่เฉพาะการฟังทางหูอย่างเดียว
จิ คือ จินตามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการคิด คือ รู้จักไตร่ตรองหัดใช้เหตุผลวิเคราะห์ช่วยให้เกิดจินตนาการ
และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ปุ คือ ปุจฉา แปลว่า ถาม จาก สุ และ จิ ต้องมีความปรารถนาคำ�ตอบเพิ่มเติม
ด้วยวิธีการต่าง ๆ ให้มีปัญญางอกเงยยิ่ง ๆ ขึ้น ลิ คือ ลิขิต จดบันทึก ต่อมาคำ�ว่า “จด” ก็ขยายเป็นการพิมพ์
การทำ�ฐานข้อมูลของคอมพิวเตอร์
สรุปว่า สุ จิ ปุ ลิ เป็นหัวใจนักปราชญ์ที่มีความสำ�คัญยิ่งในการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วยการฟัง
การอ่าน การคิด การถาม และการเขียน องค์ประกอบดังกล่าวจะเอือ้ ต่อกัน หมายถึง เมือ่ ได้ฟงั เรือ่ งต่าง ๆ แล้ว
จึงคิดติดตามเพื่อความเข้าใจ หากคลุมเครือไม่เข้าใจ ต้องมีการไถ่ถามผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่ให้คำ�ตอบ
ได้แล้วจึงมาสรุปเป็นองค์ความรู้ด้วยการจดบันทึกไว้เพื่อเป็นหลักฐานและเพื่อประโยชน์ในการนำ�ไปใช้ต่อไป
วิธีการสอนที่นำ�เสนอแบบ สุ จิ ปุ ลิ มี 5 ขั้นตอน ได้แก่ (1) ขั้นตอนที่ทำ�ให้ผู้เรียนพร้อมที่จะ
รับความรู้ (2) ขั้น สุ : สุตวา คือ การฟัง (3) ขั้น จิ : จินตนา คือ การคิด (4) ขั้น ปุ : ปุจฉา คือการซักถาม
และ (5) ขั้น ลิ : ลิขิต คือ การเขียนและการบันทึก
การนำ�เสนอ อมรศักดิ์ สุวรรณโชติ (2549, หน้า 28) กล่าวไว้วา่ การนำ�เสนอ หมายถึง การเสนอเนือ้ หา
หรือข้อมูลให้แก่ผู้ฟัง โดยอาจมีสื่อประกอบการบรรยายหรือไม่ก็ได้ ซึ่งอาจเป็นการนำ�เสนอด้วยปากเปล่า
เพือ่ ให้ผฟู้ งั เกิดความเข้าใจพร้อมกัน ยศระวี วายทองคำ� (2555, หน้า 53) กล่าวสรุปไว้วา่ การนำ�เสนอ คือ วิธกี าร
สื่อสารรูปแบบหนึ่งทีเกี่ยวข้องกับกระบวนการแนะวิธีการถ่ายทอดเนื้อหา ความรู้ ประสบการณ์ ผสมผสาน
48

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
Ramkhamhaeng University Journal: The Graduate School (Educational Technology) Vol. 3 No. 1 January - June 2019
ISSN 2651-1800 (Print) ISSN 2672-9822 (Online)

กับการพูด หรือการบรรยายของผูน้ ำ�เสนอ และการแสดงข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านสือ่ และอุปกรณ์ได้อย่าง
เหมาะสมเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจในสิ่งที่นำ�เสนอ
องค์ประกอบของการนำ�เสนอ ยศระวี วายทองคำ� (2555, หน้า 54) กล่าวว่า ปัจจัยหรือองค์ประกอบ
ที่เกี่ยวข้องกับการนำ�เสนอ ซึ่งทำ�ให้ได้รู้ถึงขั้นตอนและกระบวนการต่าง ๆ และจะทำ�ให้การนำ�เสนอประสบ
ความสำ�เร็จ ได้แก่ (1) ผู้นำ�เสนอ ต้องมีความรู้ดีในเรื่องที่จะนำ�เสนอ ต้องมีวิธีการนำ�เสนอที่ดี มีสื่อประกอบ
การนำ�เสนอทีด่ ี และมีการเตรียมตัวทีด่ ี (2) ผูฟ้ งั ในกระบวนการนำ�เสนอ ผูฟ้ งั ก็เป็นองค์ประกอบสำ�คัญทีข่ าด
ไม่ได้ ผู้ฟังที่ดีต้องเป็นคนที่สนใจ ติดตามและมีพื้นฐานความเข้าใจในเรื่องที่จะนำ�เสนออยู่พอควร และต้องมี
ทัศนคติที่ดีต่อเรื่องที่นำ�เสนอ และต่อตัวผู้นำ�เสนอด้วย (3) เนื้อหา องค์ประกอบสำ�คัญที่สุดในการนำ�เสนอ
ทุกครั้ง คือ เนื้อหาที่จะนำ�เสนอ ผู้นำ�เสนอต้องพยายามนำ�เสนอเนื้อหาที่ทันสมัย น่าสนใจ (4) สื่อ เทคโนโลยี
ในปัจจุบนั สามารถรับส่งข้อมูลในความเร็วสูง ทำ�ให้การติดต่อสือ่ สารเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และ มีรปู แบบใหม่ ๆ
มากขึ้น จึงสร้างความสนุกสนานและสมจริงมากขึ้น ดังนั้น ผู้นำ�เสนอต้องใช้หลักการเลือกสื่อ เพื่อให้มีความ
เหมาะสมกับผู้ฟังและเรื่องที่จะนำ�เสนอให้มากที่สุด (5) วิธีการนำ�เสนอ ต้องนำ�เสนอให้น่าสนใจชวนติดตาม
วิธีการนำ�เสนอที่กล่าวมานี้รวมไปถึงบุคลิกของผู้นำ�เสนอ วิธีการนำ�เรื่อง วิธีการพูด วิธีการใช้สื่อและอุปกรณ์
ประกอบ จังหวะในการนำ�เสนอ การตอบคำ�ถาม และอากัปกิริยา และ (6) สภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อมนี้
รวมถึงหลาย ๆ อย่างรอบตัวขณะที่ทำ�การนำ�เสนอ เป็นต้นว่า ช่วงเวลาในการนำ�เสนอว่าจะนำ�เสนอช่วงเวลา
ใดดีทสี่ ดุ สภาพแวดล้อมต้องไม่รบกวนสมาธิของผูฟ้ งั และผูน้ �ำ เสนอ เช่น อากาศกำ�ลังสบาย ไม่รอ้ นจัดเย็นจัด
สถานที่ไม่อึดอัดคับแคบ ไม่มีผู้คนพลุกพล่าน จอแจ ไม่มีเสียงอึกทึกครึกโครม
หลักในการออกแบบงานนำ�เสนอ อมรศักดิ์ สุวรรณโชติ (2549, หน้า 29) ได้เสนอแนวคิดของ
ณรงค์ ปัญญานนทชัย ที่ได้กล่าวถึงหลักการออกแบบงานนำ�เสนอ (presentation) เพื่อสร้างงานนำ�เสนอที่ดี
สิง่ ทีต่ อ้ งคำ�นึงถึงมากทีส่ ดุ คือ ความชัดเจนและความน่าสนใจ หลักเบือ้ งต้นทีค่ วรพิจารณามีดงั นี้ (1) ขนาดของ
ตัวอักษร ไม่ควรเล็กเกินไป ซึ่งไม่มีข้อกำ�หนดตายตัวว่าควรเป็นเท่าไร จะต้องประเมินจากระยะทางของผู้ชม
ว่าสามารถอ่านได้ชดั เจนหรือไม่ (2) ข้อความจะต้องกระชับไม่ควรใส่ขอ้ ความลงบนสไลด์หรือชิน้ งานมากเกินไป
ต้องแสดงเฉพาะหัวข้อ ส่วนรายละเอียดนำ�มาไว้ในบทพูด (3) เนือ้ หาในสไลด์มมี าก ให้แบ่งออกเป็นหลาย ๆ แผ่น
(4) การกำ�หนดสีสนั ควรหลีกเลีย่ งการใช้สที แี่ ยกความแตกต่างได้ยาก เช่น สีเขียวกับสีแดงใกล้กนั เนือ่ งจากว่า
มีผตู้ าบอดสีเหล่านีม้ ากทีส่ ดุ ถ้าต้องการใช้ให้ใส่ระดับเฉดสีหรือลวดลายลงไปด้วย และ (5) การใช้สี ต้องคำ�นึงถึง
สือ่ ทีน่ �ำ เสนอด้วย เพือ่ ให้ผชู้ มสบายตาทีส่ ดุ หลักการง่าย ๆ ว่า ถ้าใช้ฟลิ ม์ สไลด์หรือฉายบนจอควรใช้อกั ษรสีสว่าง
บนพื้นสีเข้ม แต่ถ้าใช้แผ่นใสแบบสีควรใช้อักษรสีเข้มบนพื้นอ่อน แต่ถ้าใช้แผ่นใสขาวดำ�ควรใช้ฉากหลังว่าง ๆ
สรุปได้วา่ การออกแบบงานนำ�เสนอ ต้องคำ�นึงถึงผูช้ ม สามารถอ่านข้อความขนาดใดได้ ข้อความทีใ่ ส่สามารถ
สื่อความหมายให้เข้าใจได้ เนื้อหาต้องกระชับและชัดเจน การใช้สี ควรให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน
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การสร้างงานนำ�เสนอทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ศศิธร บูรณ์เจริญ (2547, หน้า 60) กล่าวถึงหลักการออกแบบ
งานนำ�เสนอที่ดี ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติสำ�คัญหลายประการ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างผู้บรรยายและผู้รับฟัง ซึ่งประกอบด้วย (1) ความชัดเจน คือ งานนำ�เสนอที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน
ไม่สลับซับซ้อนจะง่ายต่อการนำ�เสนอสำ�หรับผู้บรรยาย และง่ายต่อการทำ�ความเข้าใจสำ�หรับผู้ฟังด้วย
(2) ความเป็นรูปธรรม ผู้ฟังสามารถรับรู้และทำ�ความเข้าใจข้อมูลข่าวสารที่เห็นเป็นแบบรูปธรรมได้ดีกว่าการ
ฟังบรรยายเพียงอย่างเดียวถึง 5 เท่า การใช้สไลด์ที่มีรูปภาพ หรือแผนผังประกอบ จะช่วยสื่อความหมาย
ได้ดกี ว่าสไลด์ทนี่ �ำ เสนอเป็นข้อความเพียงอย่างเดียว และ (3) ต้องคำ�นึงถึง สีสนั การเพิม่ สีสนั ของงานนำ�เสนอ
จะช่วยดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้ดีกว่างานนำ�เสนอแบบขาวดำ�เกือบเท่าตัว
ขัน้ ตอนการนำ�เสนอ ยศระวี วายทองคำ� (2555, หน้า 62) กล่าวถึงขึน้ ตอนการนำ�เสนอว่า ควรจะเตรียมตัว
เตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ซึง่ มีขน้ั ตอนดังนี้ (1) การกำ�หนดเรือ่ งทีจ่ ะนำ�เสนอ (2) การวิเคราะห์สถานการณ์
(3) การวางแผนการนำ�เสนอ (4) การเตรียมตัวนำ�เสนอ (5) การนำ�เสนอต้องนำ�เสนออย่างมีประสิทธิภาพ
และ (6) การประเมินผลว่า สิง่ ทีเ่ รานำ�เสนอไปนัน้ เราได้น�ำ เสนออย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเพียงใด
ความหมายของเจตคติ หมายถึง ความรูส้ กึ ความคิด ความเชือ่ ของบุคคลทีม่ ตี อ่ ประสบการณ์หรือ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่บุคคลได้รับ มี 2 ลักษณะ คือ เจตคติเชิงบวกและ เจตคติเชิงลบ ทำ�ให้เกิดพฤติกรรมทางบวก
และพฤติกรรมทางลบ
องค์ประกอบของเจตคติ ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร (2545, หน้า 138-139) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบ
ของเจตคติไว้ว่า เจตคติมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอยู่ 3 องค์ประกอบ คือ (1) องค์ประกอบ
เกี่ยวกับการรู้ การคิด (2) องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึก และ (3) องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับ
แนวโน้มในการกระทำ�
คุณลักษณะของเจตคติ สงวนศรี วิรัชชัย (2527, หน้า 62) กล่าวถึงเจตคติมีคุณลักษณะที่สำ�คัญ
ดังนี้ (1) เจตคติมีที่หมาย (2) เจตคติเกิดจากประสบการณ์ หรือเกิดจากการเรียนรู้ (3) เจตคติมีทิศทาง
ของการประเมิน (4) เจตคติมีความเข้ม (5) เจตคติมีความคงทน และ (6) เจตคติจะบ่งบอกถึงความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล กล่าวโดยสรุป เจตคติ เป็นลักษณะทางจิตของบุคคลที่เป็นแรงขับแรงจูงใจของบุคคล
แสดงพฤติกรรมที่จะแสดงออกไปในทางต่อต้านหรือสนับสนุนต่อสิ่งนั้นหรือสถานการณ์นั้น ถ้าทราบเจตคติ
ของบุคคลใดที่สามารถทำ�นายพฤติกรรมของบุคคลนั้นได้ โดยปกติคนเรามักแสดงพฤติกรรมในทิศทาง
ที่สอดคล้องกับเจตคติที่มีอยู่
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การเกิดของเจตคติ เจตคติไม่ได้มตี ดิ ตัวมาแต่ก�ำ เนิด แต่เจตคติได้มาจากการเรียนรูแ้ ละประสบการณ์
ของบุคคล การก่อรูปของเจตคติเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ
ของสั ง คมและนำ � เอาสิ่ ง ที่ เรี ย นรู้ เ หล่ า นั้ น มาเป็ น รากฐานของเจตคติ การแบ่ ง แยกความรู้ ที่ ไ ด้ ม าจาก
ประสบการณ์ของตนเอง ประสบการณ์ทไี่ ด้รบั มาจากเดิม แต่มคี วามรุนแรงในด้านดีหรือไม่ดี และการเลียนแบบ
การเปลีย่ นแปลงเจตคติ เจตคติเกิดจากการมีประสบการณ์ทงั้ ทางตรงและทางอ้อม หากประสบการณ์
ที่เราได้ รับ เพิ่ม เติ ม แตกต่ า งจากประสบการณ์ เ ดิ ม เราก็ อ าจเปลี่ย นแปลงเจตคติ ไ ด้ การเปลี่ ย นแปลง
เจตคติมี 2 ทาง คือ (1) การเปลี่ยนแปลงในทางเดียวกัน และ (2) การเปลี่ยนแปลงไปคนละทาง
ส่วน สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2526, หน้า 98) ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงเจตคติของบุคคล อาจทำ�ได้ดังนี้
(1) ให้ความรู้และความเข้าใจอย่างถูกต้อง (2) ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ (3) ใช้แบบอย่างที่มีอิทธิพล และ (4) ใช้วิธี
การแนะแนว
การวัดเจตคติ ศักดิไ์ ทย สุรกิจบวร (2545, หน้า 150-152) ได้กล่าวถึงการวัดเจตคติไว้วา่ จากนิยาม
ของเจตคติจะพบว่าไม่สามารถวัดเจตคติได้โดยตรง แต่สามารถวัดได้จากพฤติกรรมทั้งทางตรงและทางอ้อม
วิธวี ดั เจตคติแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ (1) วิธวี ดั ทางตรง ได้แก่ วิธกี ารสัมภาษณ์, ใช้แบบสอบถาม
(2) วิธีวัดทางอ้อม ได้แก่ ให้อ่านแล้วต่อความหมาย, ให้หาคำ�มาสัมพันธ์, การผูกเรื่องจากภาพ และ (3) ศึกษา
จากสิ่งอื่นโดยไม่ต้องติดต่อกับบุคคลที่เราจะวัดเลย
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ศศิธร บูรณ์เจริญ (2547) ศึกษาเรือ่ ง การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียน วิชาภาษาอังกฤษ
เรือ่ ง Tense ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ทีเ่ รียนโดยใช้สไลด์อเิ ล็กทรอนิกส์ กับการเรียนแบบปกติ โดย
ได้สร้างสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.73 แล้วนำ�ไปใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 39 คน
เป็นกลุม่ ทดลอง 1 กลุม่ ทีเ่ รียนโดยใช้สไลด์อเิ ล็กทรอนิกส์และกลุม่ ควบคุม 1 กลุม่ ทีเ่ รียนแบบปกติ ผลการวิจยั
พบว่า สไลด์อิเล็กทรอนิกส์ วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 89.0/88.1 ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้สไลด์อิเล็กทรอนิกส์ กับนักเรียนที่เรียนแบบปกติ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
อมรศักดิ์ สุวรรณโชติ (2549) ศึกษาเรือ่ ง การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาภาษาฝรัง่ เศส
ระหว่ า งการสอนโดยใช้ ส ไลด์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ กั บ การสอนแบบปกติ ข องนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4
โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 40 คน โดยให้กลุ่มทดลอง
เรียนโดยใช้สไลด์อิเล็กทรอนิกส์และกลุ่มควบคุมเรียนแบบปกติ ผลการวิจัยพบว่า สไลด์อิเล็กทรอนิกส์
วิชาภาษาฝรั่งเศสที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.00/86.83 ซึ่งได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

51

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
Ramkhamhaeng University Journal: The Graduate School (Educational Technology) Vol. 3 No. 1 January - June 2019
ISSN 2651-1800 (Print) ISSN 2672-9822 (Online)

80/80 และนักเรียนทีเ่ รียนโดยใช้สไลด์อเิ ล็กทรอนิกส์มผี ลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงกว่านักเรียนทีเ่ รียนแบบปกติ
อย่างมีนัยสำ�คัญที่ระดับ .05 และได้สรุปว่า การนำ�สไลด์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ประกอบการสอนจะช่วยให้
นักเรียนเกิดการเรียนรูไ้ ด้ดี รับความรูใ้ หม่ได้รวดเร็วช่วยให้เกิดการบูรณาการด้านข้อมูลข่าวสารและสือ่ ความหมาย
ได้เป็นอย่างดี ทำ�ให้สไลด์อิเล็กทรอนิกส์การสอนนั้นมีคุณค่าและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
พรธิพา เมืองชู (2557) ศึกษาเรื่อง ผลการใช้โปรแกรมนำ�เสนอแบบสาธิตที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการชั่งของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยกลุ่มตัวอย่าง
ทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ นักเรียนทีก่ �ำ ลังศึกษาอยูใ่ นชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเทศบาล 2
(วัดใน) จำ�นวน 32 คน ผลการวิจัยพบว่า เครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ได้แก่ โปรแกรมนำ�เสนอแบบสาธิต
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการชั่งของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .84 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่จัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 85.20/88.00 และนักเรียนทีจ่ ดั การเรียนรูด้ ว้ ยโปรแกรมนำ�เสนอแบบสาธิตวิชาคณิตศาสตร์ เรือ่ งการ
ชั่งของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01
วิธีดำ�เนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ผลการเรียนด้วยสไลด์อิเล็กทรอนิกส์แบบ สุ จิ ปุ ลิ วิชาพุทธประวัติ วิภาคที่ 1 ว่า
ด้วยปุริมกาล ที่มีต่อความสามารถในการเรียนของนักเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง
ทดลอง (Experimental Research) โดยมีขั้นตอนการวิจัย ดังนี้
1. ผู้วิจัยเตรียมเครื่องมือและสถานที่ที่จะใช้ในการทดลอง โดยใช้ห้องเรียนธรรมศึกษาชั้นตรีใน
การทดลองกลุ่มเล็ก 4 คน กลุ่มย่อย 8 คน และใช้ศาลาการเปรียญชั้น 2 ในการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจริง
จำ�นวน 28 คน
2. อธิบายจุดประสงค์และขั้นตอนให้นักเรียนได้ทราบ
3. นักเรียนเรียนด้วยสไลด์อิเล็กทรอนิกส์
4. นักเรียนทำ�กิจกรรม สุ กิจกรรม จิ และแบ่งกลุ่มทำ� กิจกรรม ปุ กิจกรรม ลิ
5. นักเรียนทำ�แบบวัดเจตคติ
6. ผู้วิจัยนำ�ใบกิจกรรมและกระดาษคำ�ตอบวัดเจตคติไปตรวจความถูกต้องและนำ�ข้อมูลที่ได้ไป
วิเคราะห์สรุปผล
ผลการวิจัย
1. ผลคะแนนความสามารถทางด้านการฟัง การคิด การถาม การเขียน จากการเรียนของนักเรียน
ธรรมศึกษาชั้นตรีที่เรียนด้วยสไลด์อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ สุ จิ ปุ ลิ วิชาพุทธประวัติ
วิภาคที่ 1 ว่าด้วยปุริมกาล สำ�หรับนักธรรมศึกษาชั้นตรี หลังเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
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2. เจตคติของนักเรียนธรรมศึกษาชั้นตรีที่มีต่อการเรียนด้วยสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ วิชาพุทธประวัติ
วิภาคที่ 1 ว่าด้วยปุริมกาล โดยใช้กิจกรรม สุ จิ ปุ ลิ จำ�นวน 40 คน อยู่ในระดับมากที่สุด (X̄ = 4.79)
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั เรือ่ ง ผลการเรียนด้วยสไลด์อเิ ล็กทรอนิกส์แบบ สุ จิ ปุ ลิ วิชาพุทธประวัติ วิภาคที่ 1 ว่าด้วย
ปุริมกาล ที่มีต่อความสามารถในการเรียนของนักเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
การศึกษาความสามารถทางด้านการฟัง การคิด การถาม การเขียน ด้วยการเรียนด้วยบทเรียน
สไลด์อิเล็กทรอนิกส์แบบ สุ จิ ปุ ลิ วิชาพุทธประวัติ วิภาคที่ 1 ว่าด้วย ปุริมกาล
ผลคะแนนความสามารถทางด้านการฟัง การคิด การถาม การเขียน จากการเรียนของนักเรียนธรรม
ศึกษาชัน้ ตรีทเ่ี รียนด้วยสไลด์อเิ ล็กทรอนิกส์โดยใช้กจิ กรรมการเรียนรูแ้ บบ สุ จิ ปุ ลิ วิชาพุทธประวัติ วิภาคที่ 1
ว่าด้วยปุรมิ กาล สำ�หรับนักธรรมศึกษาชัน้ ตรี หลังเรียนสูงขึน้ อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 เมือ่ จำ�แนก
ออกเป็นแต่ละด้านพบว่า
ความสามารถทางด้านการฟังนั้นผู้วิจัยได้ใช้กิจกรรม สุ ที่เป็นการเติมคำ�ในช่องว่างเป็นการประเมิน
ความสามารถทางด้านการฟังคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 22.14
ความสามารถทางด้านการคิด ผูว้ จิ ยั ได้ใช้กจิ กรรม จิ เป็นการบรรยายภาพว่า มีเหตุการณ์อะไรในภาพ
ที่เห็นนั้น และ มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาอย่างไร เพื่อที่นักเรียนจะได้คิดวิเคราะห์ เดิมทีนั้น ผู้วิจัยได้กำ�หนด
กิจกรรมให้นักเรียนได้วาดภาพประกอบด้วย แต่เนื่องด้วยเวลาในการทำ�กิจกรรมและเด็กนักเรียนบางคนนั้น
มีอายุยังไม่มากพอที่จะสามารถวาดภาพและบอกความหมายให้ครบถ้วนได้ จึงมีภาพให้และให้นักเรียนเขียน
อธิบายเท่านั้น การประเมินได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 20.36
ความสามารถทางด้านการถาม ผู้วิจัยได้ใช้กิจกรรม ปุ เป็นกิจกรรมที่แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มและ
จับกลุ่มให้นักเรียนนั้นถามและตอบคำ�ถามของกันและกัน เป็นกิจกรรมเธอถามฉัน ฉันถามเธอ และดูว่ากลุ่ม
ไหนถามและตอบได้ถูกต้อง การประเมินกิจกรรมได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 20.00
และความสามารถทางด้านการเขียน ผูว้ จิ ยั ได้ใช้กจิ กรรม ลิ เป็นกิจกรรมทีแ่ บ่งนักเรียนออกเป็นกลุม่
และให้แต่ละกลุม่ สรุปเนือ้ หาตามความเข้าใจเป็นแผนภาพ โดยกิจกรรมนีน้ กั เรียนใช้เวลาในการทำ�นัน้ มากกว่า
ที่กำ�หนดไว้ 15 นาที และมีบางส่วนยังคงต้องดูตัวอย่างประกอบด้วย การประเมินกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 15.00
สอดคล้องกับอารี สัณหฉวี (2546, หน้า 15) ได้กล่าวถึง ความสามารถในด้านทฤษฎีพหุปญ
ั ญาไว้วา่
ความสามารถหมายถึง ความเก่งมีปัญญาในการตอบโต้สถานการณ์ใหม่ได้อย่างดีมีผลสำ�เร็จและสามารถเรียนรู้
จากประสบการณ์ และได้กล่าวว่า ความสามารถพิเศษ ของมนุษย์มอี ยูอ่ ย่างน้อย 7 ด้าน ดังนี้ (1) ปัญญาด้านภาษา
(2) ปัญญาด้านตรรกะ-คณิตศาสตร์ (3) ปัญญาด้านมิติ (4) ปัญญาทางด้านดนตรี (5) ปัญญาด้านร่างกายการเคลื่อนไหว (6) ปัญญาด้านมนุษย์สัมพันธ์ และ (7) ปัญญาในการรู้จิตใจของตนเอง
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ผลการศึ ก ษาเจตคติ ข องนั ก เรี ย นธรรมศึ ก ษาชั้ น ตรี ที่ มี ต่ อ บทเรี ย นสไลด์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
วิชาพุทธประวัติ วิภาคที่ 1 ว่าด้วยปุริมกาล โดยใช้กิจกรรม สุ จิ ปุ ลิ
เจตคติของนักเรียนธรรมศึกษาชั้นตรีที่มีต่อการเรียนด้วยสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ วิชาพุทธประวัติ
วิภาคที่ 1 ว่าด้วยปุริมกาล โดยใช้กิจกรรม สุ จิ ปุ ลิ จำ�นวน 40 คน พบว่า เจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียน
ด้ ว ยสไลด์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มี เจตคติ อ ยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด X
( = 4.79, SD = 0.35) สอดคล้ อ งกั บ
อมรศักดิ์ สุวรรณโชติ (2549) ศึกษาเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศส
ระหว่ า งการสอนโดยใช้ ส ไลด์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ กั บ การสอนแบบปกติ ข องนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4
สรุปได้ว่านักเรียนที่เรียนด้วยสไลด์อิเล็กทรอนิกส์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนแบบปกติ
อย่างมีนัยสำ�คัญที่ระดับ .05 และได้สรุปว่า การนำ�สไลด์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ประกอบการสอนจะช่วยให้
นักเรียนเกิดการเรียนรูไ้ ด้ดี รับความรูใ้ หม่ได้รวดเร็วช่วยให้เกิดการบูรณาการด้านข้อมูลข่าวสารและสือ่ ความหมาย
ได้เป็นอย่างดี ทำ�ให้สไลด์อิเล็กทรอนิกส์การสอนนั้นมีคุณค่าและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำ�วิจัยไปใช้
1. สไลด์อเิ ล็กทรอนิกส์ มีการนำ�เสนอรูปภาพทีห่ าได้จากอินเทอร์เน็ตโดยติดต่อเจ้าของรูปภาพนัน้ ไม่
ได้มาประกอบบางส่วน หากผูน้ �ำ ไปใช้มรี ปู ภาพเป็นของตนเองหรือรูปภาพทีเ่ จ้าของลิขสิทธิไ์ ม่หวงห้าม แนะนำ�
ให้ใช้รูปในลักษณะนั้นแทน
2. สไลด์อิเล็กทรอนิกส์สร้างขึ้นนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของวิชาพุทธประวัติ ส่วนวิภาคที่ 1 เท่านั้น
ควรที่จะสร้างให้ครบทั้ง 3 วิภาคโดยมี วิภาคที่ 2 มัชฌิมโพธิกาล วิภาคที่ 3 ปัจฉิมโพธิกาล และควรนำ�ไป
สร้างในรายวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งต่อไป
1. สไลด์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ ป็ น สื่ อ ที่ ส ามารถนำ � เสนอได้ ทั้ ง จากจอขนาดใหญ่ แ ละสามารถใช้ กั บ
คอมพิวเตอร์สว่ นบุคคลได้ เพือ่ ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ควรจะพัฒนาให้สามารถนำ�ไปใช้
กับสมาร์ทโฟนได้ด้วย จึงจะง่ายต่อการเข้าถึง
2. การสร้างสไลด์อเิ ล็กทรอนิกส์ในการนำ�เสนอควรจะนำ�รูปแบบ Infographic มาใช้ในการออกแบบ
ร่วมด้วย เพื่อความเข้าใจง่ายและเพื่อเป็นการสรุปเนื้อหาให้กระชับลง
3. ในปัจจุบันนั้น การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ง่าย การนำ�เสนอสไลด์อิเล็กทรอนิกส์
บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตนั้น จึงเป็นเรื่องที่ผู้วิจัยในครั้งต่อไปควรพิจารณา เพราะจะสามารถทำ�ให้ผู้เรียนนั้น
เกิดความสะดวกในการเรียนด้วย และสามารถเรียนเวลาไหนก็ได้
54

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
Ramkhamhaeng University Journal: The Graduate School (Educational Technology) Vol. 3 No. 1 January - June 2019
ISSN 2651-1800 (Print) ISSN 2672-9822 (Online)

เอกสารอ้างอิง
เจตน์สฤษฏ์ อินทร์จนั ทร์. (2554). ผลการเรียนแบบอีเลิรน์ นิงด้วยกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบ สุ จิ ปุ ลิ ทีม่ ตี อ่ ความ
สามารถในการเรียนของนักเรียนนักธรรมชัน้ โท. วิทยานิพนธ์ศกึ ษาศาสตรมหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัย
ศิลปากร.
พรธิพา เมืองชู. (2557). ผลการใช้โปรแกรมนำ�เสนอแบบสาธิตที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการสอน
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการชั่งของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหา
บัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย. (2557). สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ประจำ�ปี 2557.
กรุงเทพมหานคร: ผู้แต่ง.
ยศระวี วายทองคำ�. (2555). เทคนิคการนำ�เสนอสื่อการศึกษาเบื้องต้น Introduction to presentation
techniques in educational media. กรุงเทพมหานคร: สำ�นักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง.
วุฒิพล สกลเกียรติ. (2559). การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ในองค์กร (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพมหานคร: สำ�นักพิมพ์
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง.
ศักดิไ์ ทย สุรกิจบวร. (2545). จิตวิทยาสังคม: ทฤษฎีและปฏิบตั กิ าร. กรุงเทพมหานคร: สำ�นักพิมพ์สวุ รี ยิ าสาส์น.
ศศิธร บูรณ์เจริญ. (2547). การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรือ่ ง Tense ของ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ทีเ่ รียนโดยใช้สไลด์อเิ ล็กทรอนิกส์กบั การเรียนแบบปกติ. วิทยานิพนธ์
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง.
สงวน สิทธิเลิศอรุณ. (2526). จิตวิทยาการศึกษา (ศึกษา 122). กรุงเทพมหานคร: สำ�นักพิมพ์อักษรบัณฑิต.
สนามหลวงแผนกธรรม. (2550). เรื่องสอบธรรมของสนามหลวงแผนกธรรม พ.ศ. 2556. กรุงเทพมหานคร:
ผู้แต่ง.
สำ�นักงานแม่กองธรรมสนามหลวง. (2556). คู่มือธรรมศึกษาชั้นตรี. นครปฐม: ผู้แต่ง.
อมรศักดิ์ สุวรรณโชติ. (2549). การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาฝรั่งเศสระหว่างการ
สอนโดยใช้สไลด์อเิ ล็กทรอนิกส์กบั การสอนแบบปกติของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4. วิทยานิพนธ์
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง.
อารี สัณหฉวี. (2546). ความเก่ง 7 ชนิด ค้นหาและพัฒนาพหุปญั ญาในตน. กรุงเทพมหานคร: กระทรวงศึกษาธิการ,
กรมวิชาการ, สถาบันการแปลหนังสือ.

55

