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บทคัดยอ 

 
การวิจัยนี้มีจุดมุงหมายหลักเพื่อพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการฝกอบรม 

เร่ืองพุทธวธิีในการสอน โดยมีจุดมุงหมายเฉพาะ คือ   
1) เพื่อพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการฝกอบรม เร่ืองพุทธวิธีในการสอน 

สําหรับพระภกิษุที่เปนครู  ตามเกณฑประสิทธิภาพ 80/80     

 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการใชบทเรียนบนเครือขาย

อินเทอรเน็ต เพื่อการฝกอบรม เร่ืองพทุธวธิีในการสอน 

 3) เพื่อศึกษาความคิดเหน็ของพระภิกษทุี่เปนครู ที่มีตอบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต

เพื่อการฝกอบรม เร่ืองพทุธวธิีในการสอน      
ผลการวิจยั พบวา 

1) บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการฝกอบรม เร่ืองพุทธวิธีในการสอน สําหรับ

พระภิกษทุี่เปนครู มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีประสิทธภิาพ  80.26/81.88 ซึ่งเปนไป

ตามเกณฑที่ต้ังไว  

2) พระภิกษทุี่เปนครู  ที่ฝกอบรมดวยบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต  เร่ืองพทุธวิธีใน

การสอนที่ผูวจิัยพัฒนาขึน้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการฝกอบรมสูงกวากอนการฝกอบรม

อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 
3) พระภิกษทุี่เปนครู มีความคิดเห็นเกีย่วกบับทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต                   

เพื่อการฝกอบรม เร่ืองพทุธวธิีในการสอน มีความเหมาะสมอยูในระดบัมากถงึมากที่สุด 
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ABSTRACT 
 The main purpose of this study was to develop the web-based instruction for 

training on the Buddha’s teaching method, and the minor particular purposes were 

 1) to develop the web-based instruction for training on the Buddha’s teaching 

method for monks who were teachers under the standard criteria 80/80,  

 2) to contrast the learning achievement of before and after learning on the 

Buddha’s teaching method by web-based instruction training,   

 3) to study the opinions of the monks who were teachers to the web-based 

instruction for training on the Buddha’s teaching method. 

 The samples for the research were 43 monks who were teachers in four 

provinces : Nakhonsawan, Kamphaengphet, Phichit and Phetchaboon. 

The research instruments were 

 1) web-based instruction for training on the Buddha’s teaching method for 

monks who were teachers 

 2) objectively-approached exercises set up for 4 training units 

 3) web-based instruction quality assessment forms 

 4) a learning achievement test 

 5) questionnaires. 



Data Analysis 

 The statistics used on the research were fundamental statistics, average 

estimation (X), standard deviation (S.D.) and t-test. 

The result of the research were as follows: 

 1) The web-based instruction for training on the Buddha’s teaching method for 

monks who were teachers were suitable at a “High” level and were of much efficiency  

(80.26/81.88). The level corresponded to the set-up criteria. 

 2) The value of learning achievement evaluation on the post-experiment was 

higher significant than the pre-experiment at .05 level. 

 3) The opinions of the monks who were teachers about the web-based 

instruction for training on the Buddha’s teaching method were suitable at a “High to the 

Highest” levels. 

  

 


