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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางแผนการเรียนรูเร่ืองหลักธรรมเบญจศีลโดยใช

ขาวและเหตกุารณ สําหรับนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที ่ 6 ศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลังเรยีน
แลวนําไปเทียบกับเกณฑการประเมินของโรงเรียน และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับ
การสอนเรื่องหลักธรรมเบญจศีลโดยใชขาวและเหตุการณ กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษา ไดแก
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2548 โรงเรียนวัดดอนจั่น สังกัด   
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 1 จํานวน 25 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ไดแก
แผนการเรียนรูเร่ืองหลักธรรมเบญจศีลโดยใชขาวและเหตุการณ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนหลังเรียน และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการสอน เร่ืองหลักธรรม
เบญจศีลโดยใชขาวและเหตุการณ วิเคราะหขอมูลดวยวิธีการหาคารอยละ คาเฉลี่ย และ         
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
                 ผลการศึกษาพบวา

1. แผนการเรียนรูเรื่องหลักธรรมเบญจศีลโดยใชขาวและเหตุการณสําหรับสอน      
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที ่6 ทีส่รางขึน้จาํนวนทัง้หมด 7 แผน ใชเวลา 14 ช่ัวโมง ประกอบดวย
แผนการเรียนรูที่ 1 เร่ืองหลักธรรมเบญจศีล แผนการเรียนรูที่ 2-6 เร่ืองหลักธรรมเบญจศีล        
ขอที่  1-5  และแผนการเรียนรูที่  7  เร่ืองบุคคลตัวอยางที่ปฏิบัติตามหลักธรรมเบญจศีล

2. นกัเรยีนมผีลสัมฤทธิท์างการเรยีนโดยเฉลีย่รอยละ 79.20  ซ่ึงสงูกวาเกณฑทีต่ัง้ไว
3. นักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนเรื่อง หลักธรรมเบญจศีล โดยใชขาวและ

เหตุการณ โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวย
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ABSTRACT
            The  purposes of  this study were to construct learning  plans on the Buddhist Five 
Precepts using news and events for Prathom Suksa 6 Students, to study learning  achievement 
by comparing with  the school criteria, and  to study  the opinions of students concerning the 
constructed plans. The target group was 25 Prathom  Suksa 6 students of Don Jan school              
in the first semester of 2005 Academic Year.  The instruments were learning plans on the 
Buddhist Five Precepts using news and events, achievement test, and opinionaire.  Data  
analyzed  through  percentage, means, and  standard  deviation.
              The findings  were  as followed

1. The 7 learning plans on the Buddhist Five Precepts using news and events 
consuming 14 hours.  The 7 plans composed of the 1st plan was Buddhist Five Precepts, the  
2nd – 6th plans were the Buddhist Precepts item 1-5, and the 7th plan was the model person 
behaved accordance with the Buddhist Five Precepts.

2. The students earned average scores at 79.20% which was higher than the set  
criteria.

3. The students opinions on the constructed plans were at the agreeable level.
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