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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษา           

ศาสนาและวัฒนธรรม  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการสอนโดยวิธีการสรางศรัทธา
โยนิโสมนสิการ กับกลุมท่ีไดรับการสอนแบบปกติหลังการทดลอง 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเปนประชากรคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  ของโรงเรียน
อนุบาลกบินทรบุรี  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา  2551 จํานวน 2 
หองเรียน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3/1 จํานวน 30 คน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3/2  จํานวน 30 คน  รวมจํานวน
นักเรียนท้ังส้ิน 60 คน แบงสุมเขากลุมทดลอง และกลุมควบคุมตามลําดับ เคร่ืองมือท่ีใชในกรวิจัยไดแก  
แผนการจัดการเรียนรูตามแนวโยนิโสมนสิการ และ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน                       
และวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรมแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อหาคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)                         
และคาที  (t – test)   

ผลการวิจัยพบวา 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กอนเรียน                  

ของนักเรียน ในกลุมท่ีสอนดวยวิธีสอนโดยวิธีการสรางศรัทธาโยนิโสมนสิการกับวิธีการสอนแบบปกติ                    
ไมแตกตางกัน    
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2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียนหลังจาก                  
ท่ีไดรับการสอนโดยวิธีการสรางศรัทธาโยนิโสมนสิการ สูงกวาท่ีเรียนโดยใชวิธีสอนแบบปกติอยาง 
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

  
ABSTRACT 

  The purpose of this research was to  comparison  the learning achievement in social, 
religious and cultural  study of prathomsuksa 3 students  taught by yonisomanasikarn and traditional 
methods. 
  The samples used were the students of prathomsuksa 3 Prachin Buri Kindergarten School  
under the office  of the Prachin Buri Educational Service Area.The experimentation operated on the 
first semester of academic year 2008 on class 3/1and class 3/2 which equally 30 students.The 
research design was experiment and control groups and the tools used to collect data was a 
yonisomanasikarn lesson plan and achievement test . Statistics used to analyze the data were 
percentage , mean , standard deviation (S.D.) and t-test(independent). 
  The findings were as follow : 

 (1)The pretest of learning achievement in social study    religious  and cultural  strand of 
prathomsuksa 3 students which taught by yonisomanasikarn and traditional methods had no 
significantly different . 

(2) The posttest of learning achievement in social study religious  and cultural  strand of 
prathomsuksa 3 students which taught by yonisomanasikarn had a higher than traditional methods at 
significantly different  at  level of  .05  

 
  คําสําคญั 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 
ความสําคัญของปญหา 
 การศึกษามีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาคนและสังคม  และเปนกุญแจสําคัญท่ีจะ
ชวยพัฒนาและแกปญหาความขัดแยงปญหาตางๆ  รวมท้ังความไมเขาใจกันและกันในสังคม ดังนั้น
การยกระดับมาตรฐานการศึกษาใหกับคนในสังคมไดมีความรูในระดับใกลเคียงกันและสูงข้ึนจึง
เปนภารกิจท่ีสําคัญท่ีทุกคนตองตระหนัก  ยิ่งในสภาพปจจุบันท่ีกําลังจะกาวเขาสูโลกศตวรรษท่ี 21  
ชัยวัฒน  ถิระพันธุ (2537:59) กลาววาเปนโลกของความรูเพราะความรู เปนเง่ือนไขจําเปนสําหรับ
ความกาวหนา และการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ ทุกคนตองหาความรูในการพัฒนาตนเองใหทันกับ
สังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป   



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ปที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2553 

97 

แตการจัดการศึกษาท่ีผานมา สมชัย วุฒิปรีชา (2535:8) มีความเห็นวานักเรียนคุนเคยกับ
การนั่งฟง อานตามท่ีครูบอก เม่ือบานเมืองมีเหตุการณอะไรเกิดข้ึนจึงขาดความรูท่ีจะคิดหา               
ชองทางแกไขปญหาได ท้ังนี้เนื่องจากความรูท่ีผูเรียนไดรับจะเปนความรูจากครูบอก ผูเรียนไมได
พัฒนาความคิดของตนเทาท่ีควร ในขณะเดียวกันถายอนกลับไปพิจารณาแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมแหงชาติฉบับกอนๆ จะพบวา การพัฒนาเศรษฐกิจมากกวาการพัฒนาคน ปญหาตาง ๆ                 
จึงตามมา และเปนปญหาสังคมท่ีสืบเนื่องมาจาก คนไมมีคุณภาพ ขาดความรู ความสามารถทางการ
คิด ท่ีเรียกวา คิดเองไมเปน  ทําไมเปน แกปญหาดวยตนเองไมได จากเหตุนี้เอง เปนผลใหการ
ดําเนินการ การจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540 - 2544)                       
มีวัตถุประสงคหลักคือ เนนการพัฒนาคน มุงใหคนมีท้ังความรูและคุณธรรม คือท้ังเกงและดี               
เพื่อใหคนเปนศูนยกลางในการพัฒนาทุกดาน 

ดังนั้น  การจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับเปาหมายดังกลาวจึงไดรับการพิจารณา 
และถูกกําหนดลงในแผนงานหลักท่ี 2 ของพัฒนาการศึกษา ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) โดยมุง
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนจากอดีตท่ีเนนเฉพาะการถายทอดเนื้อหาวิชาไปเปนเนนการให
ผูเรียน ไดพัฒนาดานการคิด วิเคราะห สังเคราะห การแสดงความคิดเห็นและแสวงหาความรูดวย
ตนเอง ในเร่ืองการคิด  และการสอนคิด  เปนเร่ืองท่ีนักคิดนักการศึกษาประเทศตางๆทั่วโลกให
ความสนใจ  สําหรับแวดวงการศึกษาไทยไดมีความเคล่ือนไหวในเร่ืองของการคิดนี้มาหลายปแลว 
ดังท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2540:1) ไดมุงเนนการปฏิรูปการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพดานกระบวนการคิด จึงนับวาเปนเร่ืองสําคัญท่ีจําเปนตองเรงปรับปรุงและพัฒนากัน
อยางจริงจัง นอกจากนี้ยังมีความเห็นวาการสอนกระบวนการคิดเปนเร่ืองท่ีมีความคลุมเครืออยูมาก  
เนื่องจากกระบวนการคิดนั้น ไมไดมีลักษณะเปนเนื้อหาที่ครูจะสามารถเห็นไดงาย  การสอนคิด     
จะสัมฤทธ์ิผลไดครูจึงเปนกลไกสําคัญท่ีจะตองเปล่ียนบทบาทของตนเองจากผูสอนเปนผูแนะนํา 

วิชาสังคมศึกษา เปนกลุมวิชาหนึ่งท่ีตระหนักถึงความสําคัญ และไดพยายามพัฒนา
ประสิทธิภาพในขอบขายของวิชาสังคมศึกษาใหสอดคลองกับสังคมในยุคปจจุ บันดัง ท่ี            
นาตยา  ปลันธนานนท (2536:64)  กลาววา  สังคมศึกษาแนวใหมไดพลิกโฉมหนาของการเรียนการ
สอนวิชานี้ใหแตกตางไปจากเดิมมาก  และวิธีการตางๆ เหลานั้นมีลักษณะรวมกันอยูคือ การให
ความสําคัญกับตัวผูเรียน  การใหผูเรียนสืบคนความรูดวยตนเองประกอบกับ วิชาสังคมศึกษา          
มีขอบขายเน้ือหาท่ีกวางขวาง แยกเปนแขนงวิชาตางๆ หลายแขนง อาทิ ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร  
ประชากร และส่ิงแวดลอม รวมท้ังวิชาพระพุทธศาสนา ท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดมีการเพิ่มเติม    
สวนสําคัญ ท่ีวาดวยพระพุทธศาสนาในหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนา                      
และวัฒนธรรม ระดับประถามศึกษาพุทธศักราช 2544 เพื่อเปนการเนนผลการเรียนรูท่ีคาดหวังรายป                           
สาระท่ี 1 มาตรฐานการเรียนรูขอท่ี 1.2 ท่ีวาประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักธรรม และ ศาสนพิธี                            
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ของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ  คานิยมท่ีดีงาม  และสามารถนําไปประยุกตใชในการ
พัฒนา  บําเพ็ญประโยชนตอสังคม ส่ิงแวดลอม เพื่อการอยูรวมกันไดอยางสันติสุข ท้ังนี้เพราะ
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติไทย  แตการสอนวิชาพระพุทธศาสนาเทาท่ีผานมาจาก
การศึกษาของ  วัชรีกุล  สําเภาพล (2537 :96-97) ไดทําการสํารวจพบวาการจัดการเรียนการสอน           
ใหสอดคลองกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง และสาระการเรียนรู  ครูขาดทักษะในการสรางส่ือ               
ขาดแคลนส่ือการสอน และยังพบวาเวลากับเนื้อหาท่ีกําหนดใหมานั้นไม เหมาะสม นอกจากนี้                            
พนม  พงษไพบูลย  (2540: 111) มีความเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา วาไมได
อยูท่ีเนื้อหาสาระผูเรียนไดเรียนรูอะไรบาง แตอยูท่ีผูเรียนคิดอยางไร เช่ืออยางไร และจะปฏิบัติ
อยางไร และ เสถียรพงษ วรรณปก (2538: อัดสําเนา) มีความเห็นวาการสอนวิชาพระพุทธศาสนา                    
ในโรงเรียนประถมศึกษาไมบังเกิดผลสัมฤทธ์ิเทา ท่ีควร  ท้ังนี้ เนื่องจากสาเหตุครูมองวา
พระพุทธศาสนาเปนส่ิงท่ีสอนยากและนาเบ่ือ ไมมีความเขาใจในพระพุทธศาสนาตีประเด็นไมแตก 
จับภาพรวมไมได และครูมักสอนวิชาพระพุทธศาสนาดวยการบรรยาย การเลาใหฟง นักเรียนรับ
พระพุทธศาสนาอยางเล่ือนลอยและดวยความรูสึกท่ีหางไกลตัว นักการศึกษาหลายๆ ทานท่ีสนใจ
ในเร่ืองเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาไดศึกษาพบขอจํากัดขอบกพรอง  ไดพยายามหาวิ ธีการ                           
ท่ีจะแกปญหาอุปสรรคตางๆ  โดยเฉพาะ สุมน อมรวิวัฒน (2535:36) ไดศึกษาและไดใหความเห็น
วา  การจัดการเรียนการสอนท่ีสําคัญประการหนึ่ง  คือ การแสวงหาวิธีสอน เพื่อพัฒนาใหนักเรียน
เกิด “ความคิดในระดับสูง” โดยการสอนใหนักเรียนมองเห็นปญหา รูจักถาม พิจารณา การคิดหา
เหตุผลและเสาะแสวงหาความรูเพื่อเช่ือมโยงความคิดไปสูแนวทางท่ีจะแกปญหาไดดวยตนเอง             
ซ่ึงการสอนให นักเรียนมีทักษะการคิดนั้นมีหลายวิธี วิธีหนึ่งคือวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ซ่ึงพระ
ราชวรมุนี (2530:35-36) กลาววาเปนวิธีคิดท่ีใชไดมาก ในวิชาสังคมศึกษา เพราะเปนวิชาท่ีพัฒนา
ไดดีท่ีสุดวิชาหนึ่ง และการเรียนการสอนตามแนวโยนิโสมนสิการนั้น สุมน อมรวิวัฒน (2531:54) 
ไดใหความเห็นวา เปนวิธีการสอนท่ีสอดคลองกับเจตนารมณของหลักสูตรปจจุบันท่ีเนน                   
การคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน เนนการคิดและปฏิบัติจริงเปนหลักใหญ มีลักษณะบูรณาการ           
ของหลักจิตวิทยา  การเรียนรู  หลักการ  แนะแนว  และหลักการอ่ืนๆ  อยางผสมกลมกลืน                    
และจากงานวิจัยของ อังษณา  ปุรินทราภิบาล  (2537:92) พบวา  หลังจากไดมีการทดลอง                     
ใชชุดการสอน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดแบบโยนิโสมนสิการ  นักเรียนจะมีการคิดสูงกวากอนการ
ใชวิธีการสอนแบบปกติ 

ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะนําวิธีสอนแบบการสรางศรัทธาโยนิโสมนสิการมา
ใชสอนในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ( ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม )  
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ในเร่ืองหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท้ังนี้เพราะวิธีคิดแบบ
การสรางศรัทธาโยนิโสมนสิการ เปนวิธีคิดท่ีหลากหลาย เม่ือมีการฝกฝนใหนักเรียนไดเผชิญกับ
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สถานการณท่ีแตกตางกันบอย ๆ นักเรียนจะมีโอกาสฝกฝนทักษะการคิดไดมากทําใหเกิดความคิด 
ท่ีแตกฉานนาจะทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะการคิดแบบโยนิโสมนสิการ                  
ท่ีสูงข้ึน 
 
โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 
  1. ก อนการทดลอง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรี ยนสั งคมศึ กษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                       
(ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม )  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 กลุมท่ีไดรับการสอนโดยวิธีการสรางศรัทธา
และโยนิโสมนสิการ กับ กลุมท่ีไดรับการสอนแบบปกติ ไมแตกตางกัน 
 2. หลังการทดลอง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรี ยน สั งคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                       
( ศาสนา  ศีลธรรม จริยธรรม ) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  กลุมท่ีไดรับการสอนโดยวิธีการสรางศรัทธา
และโยนิโสมนสิการ สูงกวา กลุมท่ีไดรับการสอนแบบปกติ   
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
                   เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม                         
( ศาสนา  ศีลธรรม จริยธรรม ) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 กลุมท่ีไดรับการสอนโดยวิธีการ
สรางศรัทธาโยนิโสมนสิการ กับ กลุมท่ีไดรับการสอนแบบปกติ 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

         ในการวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน                   
ของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ในการเรียนกลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม เร่ืองหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  โดยวิธีสอนแบบการสราง
ศรัทธาโยนิโสมนสิการกับวิธีการสอนแบบปกติ ผูวิจัยดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ของโรงเรียนในกลุมขโมงสัมพันธสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2551 จํานวน 7 โรงเรียน รวมจํานวนนักเรียน             
ท้ังส้ิน 285  คน 

    กลุมตัวอยาง  คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ของโรงเรียนอนุบาลกบินทรบุรี สํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2551 จํานวน 60 คน โดยแบงเปน 2 หองเรียน 
คือ ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3/1 จํานวน 30 คน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3/2 จํานวน 30 คน ท่ีไดมาโดย
วิธีการสุมแบบหลายข้ันตอน สุมหองเพ่ือเปนกลุมทดลอง และกลุมควบคุม โดยใชวิธีสุมอยางงาย 

 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ปที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2553 

100 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย   
1. แผนการจัดการเรียนรูตามแนวโยนิโสมนสิการ เร่ืองหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

มีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ 
 1) ศึกษาหลักสูตร จุดมุงหมายและขอบเขตเน้ือหาของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  

ศาสนา และวัฒนธรรม  ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา จากหนังสือ
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และจากสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลกบินทรบุรี 
หลักสูตรพระพุทธศาสนา ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  

2) ศึกษาหัวขอหลักธรรมและขอบเขตของเนื้อหาในหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชวงช้ันท่ี1 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 เร่ืองหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
จากคําอธิบายรายวิชาและการวิเคราะหหลักสูตร พระพุทธศาสนา ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 จําแนกหัวขอ
หลักธรรมได ดังนี้   

1  ศรัทธา 
2  โอวาท  
3  สังคหะวัตถุ 4  ธรรมท่ีเปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจผูอ่ืนไว 
4  อัตถะ 3  ประโยชนอันเปนจุดหมายของชีวิต 
5  มงคลชีวิต 38 ส่ิงท่ีเปนความดี   

3)  สรางแผนการจัดการเรียนรูโดยพิจารณาจากลักษณะของเนื้อหาของหลักธรรม              
ทางพระพุทธศาสนา  ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ดําเนินการในภาคเรียน
ท่ี 1  ปการศึกษา  2551 ใชเวลา 18 ช่ัวโมงโดยแบงการทดลองสอนตามแผนการจัดการเรียนรู 16 ช่ัวโมง 
สัปดาหละ 1 ช่ัวโมง ทดสอบกอนเรียน1 ช่ัวโมง ทดสอบหลังเรียน1 ช่ัวโมง รวมจัดกิจกรรมการ
เรียนรู 18  ช่ัวโมง  

4) นําแผนการจัดการเรียนรูเสนอตอคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อพิจารณา           
ใหขอเสนอแนะ 

5) ปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรู ตรวจสอบความถูกตองของสาระการเรียนรู   
ความสอดคลอง และสํานวนท่ีใชตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ                   
และคําแนะนําเสนอตอคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตอง                 
ของเน้ือหา ความสอดคลอง และสํานวนภาษาท่ีใชผานผูเช่ียวชาญเพื่อหาความตรง (Validity)               
อีกคร้ังหนึ่ง 

6) นําแผนการสอนท่ีปรับแกตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญไปทดลองใชกับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง เพื่อหาขอบกพรองและปรับปรุงแกไข 
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                          2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เปนแบบทดสอบ
ชนิดเลือกตอบ 4  ตัวเลือกจํานวน 40 ขอ ผูวิจัยดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

1)  ศึกษาจุดมุงหมายและขอบเขตของ สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
สาระท่ี 1 ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม  ช้ันประถมศึกษาปท่ี จากหลักสูตรการศึกษา 

ข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2544 หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2546 และหนังสือ
คูมือหลักสูตรพระพุทธศาสนาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช  2544  

2) ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากหนังสือ  และเอกสาร
ท่ีเกี่ยวกับรายการวัดและประเมินผล  ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช  2544   

3) สรางแผนผังการสรางขอสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ประกอบดวยเนื้อหาและ
ระดับพฤติกรรมท่ีตองการวัด 

4) กําหนดจํานวนขอสอบใหครอบคลุมเนื้อหาและระดับพฤติกรรมท่ีตองการวัด 
5) สรางขอสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก ใหครอบคลุม

เนื้อหา และระดับพฤติกรรม จํานวน 40 ขอ 
6) นําแบบทดสอบท่ีสรางเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ พิจารณาปรับปรุง

ขอสอบตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธแลวนําไปใหผู เ ช่ียวชาญ
ตรวจสอบความตรงของขอสอบ ตลอดจนภาษาท่ีใช 

7) นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีไดปรับปรุงแกไขแลวไปสอบนักเรียน       
ในระดับช้ันประถมศึกษาศึกษาปท่ี 3 ท่ีไมใชกลุมตัวอยางซ่ึงเคยเรียนเร่ืองหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
มาแลว 

8) นํากระดาษคําตอบของนักเรียนมาตรวจใหคะแนนโดยใหขอละ 1 คะแนนสําหรับ
ขอสอบท่ีตอบถูก  และให 0  คะแนน  สําหรับขอสอบท่ีตอบผิดหรือไมไดทํา 

9) นําผลการตรวจใหคะแนนของแบบทดสอบมาหาควาความยาก (p) และคาอํานาจ
จําแนก  (r) เปนรายขอ  เลือกขอสอบท่ีมีระดับความยากอยูระหวาง 0.20 - 0.80  

10) นําแบบทดสอบในขอ  9 ไปทดลองใชกับนักเรียน  ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไมใช
กลุมตัวอยาง เพื่อหาคาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชสูตร                      
คูเดอรริชารดสัน (Kuder Richardson) 20 ไดคาความเช่ือม่ันเทากับ .872 
 3. แบบแผนการวิจัย 
                    ในการวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง ผูวิจัยใชแบบแผนการวิจัยแบบสองกลุมสอบ
กอน - ทดลอง - สอบหลัง  (Pretest - Posttest Control  Group  Design)  ซ่ึงมีแบบแผนการทดลองดังนี้    
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สัญลักษณท่ีใชในแบบแผนการวิจัย 
T1 แทนการทดสอบกอนทําการทดลอง 
X แทนส่ิงทดลอง 
T2 แทนการทดสอบหลังการทดลอง 

 
E (R)                   T1     X     T2 
C(R)                    T1     -      T2 

 
 
                                                                  กลุมตัวอยาง (สุม) 
 
 
วัดกอน                                       กลุมทดลอง                    กลุมควบคุม                            วัดกอน 
                                                    ( จัดกระทํา ) 
 

   วัดหลัง                               วัดหลัง 
 

แผนภูมิแบบทดลอง  Pretest - Posttest Control  Group  Design 
                             ท่ีมา  ยุทธ  ไกยวรรณ (2545: 128) 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

กลุมทดลอง 
1) ทดสอบกอนเรียน กับกลุมตัวอยางซ่ึงเปนกลุมทดลองโดยใชแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบสรางศรัทธาโยนิโสมนสิการ 
2) ทดลองสอนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูตามแนวการสรางศรัทธาโยนิโสมนสิการ  
ท่ีมุงกระบวนการคิดวิเคราะหตามแนวการสรางศรัทธาโยนิโสมนสิการ จํานวน18 ช่ัวโมง               

จํานวน 16 แผน สอบกอนเรียน หลังเรียน 2 ช่ัวโมง รวมเปน18 ช่ัวโมง ตามหลักสูตรกลุมสาระการ
เรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ช้ันประถมศึกษาป ท่ี 3 กอนท่ีนักเรียนจะเรียน                    
เร่ืองหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา นักเรียนไดผานการเรียนเรื่องวิธีคิดตามแนวพุทธธรรม                           
(วิธีคิดแบบสรางศรัทธาโยนิโสมนสิการ) มากอนแลว 
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3) หลังจากสอนครบทั้ง16 แผนแลวใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม  ฉบับเดิมอีกคร้ัง 

กลุมควบคุม 
1) ทดสอบกอนเรียน กับกลุมตัวอยางซ่ึงเปนกลุมควบคุมโดยใชแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบสรางศรัทธาโยนิโสมนสิการ 
2) ทดลองสอนโดยใชแผนการจัดการเ รียนรูดวยวิ ธีปกติ  ท่ีจํ านวน18 ช่ัวโมง                 

จํานวน 16 แผน สอบกอนเรียน หลังเรียน 2 ช่ัวโมง รวมเปน 18 ช่ัวโมง ตามหลักสูตรกลุมสาระการ
เรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3     

3) หลังจากสอนครบท้ัง 16 แผนแลว ใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระท่ี1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ฉบับ
เดิมอีกคร้ัง 

การวิเคราะหขอมูล 
1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนการทดลอง และหลังการทดลองโดยวิธีสอน

ตามแนวการสรางศรัทธาโยนิโสมนสิการ และใชสถิติทดสอบที (t - test) แบบ Independent 
 

ผลการวิจัย   
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กอนเรียนของนักเรียน                  

ในกลุมท่ีสอนดวยวิธีสอนโดยวิธีการสรางศรัทธาโยนิโสมนสิการกับวิธีการสอนแบบปกติ   
ไมแตกตางกัน 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียนหลังจากท่ี
ไดรับการสอนโดยวิธีการสรางศรัทธาโยนิโสมนสิการ สูงกวาท่ีเรียนโดยใชวิธีสอนแบบปกติ 
   
อภิปรายผล 

การวิจัยเ ร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีสอนโดยวิธีการสรางศรัทธาโยนิโสมนสิการกับ
การสอนดวยวิธีปกติ  ผูวิจัยมีประเด็นท่ีนาสนใจและควรนํามาอภิปราย ดังนี้ 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม                     
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีสอนโดยวิธีการสรางศรัทธาโยนิโสมนสิการกับการสอน ดวยวิธี
ปกติปรากฏวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในกลุมทดลองและกลุมควบคุม ตางกันอยาง              
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยนักเรียนท่ีเรียนดวยวิธีสอนโดยวิธีการสรางศรัทธา                   
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โยนิโสมนสิการ มีผลสัมฤทธ์ิสูงกวานักเรียนท่ีเรียนโดยวิธีสอนแบบปกติ ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐาน
ท่ีต้ังไว สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิวพร เสนียวงศ  ณ อยุธยา (2529: 68) ไดศึกษาเปรียบเทียบ
ความสามารถในการคิดแกปญญหาและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2                             
โดยวิธีสอนตามข้ันท้ังส่ีของอริยสัจ กับการสอนตามคูมือครูมือครู สรุปไดวา นักเรียนท่ีเรียน             
วิชาสังคมศึกษาดวยวิธีสอนตามข้ันท้ังส่ีของอริยสัจและการสอนตามคูมือครูมีความสามารถในการ
คิด แกปญหาหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และยัง
สอดคลองกับผลงานวิจัยของ กรรณิกา อินทรโยธิน (2534: บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเร่ือง การศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการคิดเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 วิชาสังคมศึกษาเร่ืองสังคม
อนาคตของไทย โดยใชการสอนวิธีการแกปญหา กับ การสอนตามคูมือครู พบวา นักเรียนกลุม
ทดลองกับกลุมควบคุมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
โดยกลุมทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากลุมควบคุม และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ 
พจนารถ บัวเขียว (2535: ก) ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการเรียนและความสามารถในการวิเคราะหตนเองของ
นักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีเรียนวิชาจริยธรรมกับบุคลโดย การสอนแบบแกปญหาท่ีใชวิธีคิด
แบบโยนิโสมนสิการกับการสอนตามคูมือครู การสอนของหนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา
ปรากฏวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาจริยธรรมกับบุคคลของกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ความสามารถในการ วิเคราะหตนเองของกลุมทดลองและ
กลุมควบคุม กอนการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และความสามารถใน
การวิเคราะหตนเองของกลุมทดลอง หลังการทดลองสูงกวา กอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ อังษณา ปุรินทราภิบาล (2537: 92)  ไดศึกษาผลการใช
ชุดการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดแบบโยนิโสมนสิการ ในวิชาพลังงานกับส่ิงแวดลอม ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวาหลังทดลอง
ใชชุดการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดแบบโยนิโสมนสิการ ในวิชาพลังงานกับส่ิงแวดลอม ทักษะ
การคิดแบบโยนิโสมนสิการของนักเรียน กลุมท่ีมีผลการเรียนสูงและนักเรียนกลุมท่ีมีระดับผลการ
เรียนต่ําสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  และยังสอดคลองกับงานวิจัย
ของ วีระพงษ คุณมณี (2526: 27) ไดวิจัย “การสอนจริยธรรม ตามข้ันตอน ท้ังส่ีของอริยสัจกับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4” พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในเรื่องท่ีเกี่ยวกับจริยธรรม  ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนโดยวิธีสอนตามข้ันทั้งส่ีของอริยสัจ กับวิธีสอนตามคูมือครู 
แนวการสอนหนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ทางดานทัศนคติของนักเรียนท่ีเรียนโดยวิธีการสอนตามข้ันท้ังส่ีของอริยสัจ กับวิธีสอนตามคูมือครู 
แนวการสอนหนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา แตกตางกันอยาง มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ปที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2553 

105 

ขอเสนอแนะ 
การศึกษาวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี3 ท่ีสอนโดยวิธีการสรางศรัทธาโยนิโสมนสิการ               
กับวิธีการสอนแบบปกติ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 

1. ผลการศึกษาคนควา พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีโดยวิธีสอนโดย
วิธีการสรางศรัทธาโยนิโสมนสิการ สูงกวา ท่ีเรียนดวยวิธีการสอนแบบปกติ ดังนั้นครูผูสอนท่ีทํา
การสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สามารถนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูได 

2. ในการจัดกิจกรรมการการเรียนรูครูผูสอนตองจัดกิจกรรมใหชัดเจนเนื่องจากรูปแบบ 
การสอนวิธีนี้จะใชเวลาในการจัดกิจกรรมมากอาจมีผลกระทบตอการเรียนวิชาอ่ืนๆ 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป  

1. ควรมีการศึกษาเจตคติท่ีมีตอการจัดการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม      
เพื่อศึกษาวานักเรียนท่ีเรียนโดยใชวิธีสอนโดยวิธีการสรางศรัทธาโยนิโสมนนิการกับวิธีอ่ืนๆ            
กลุมใด มีเจตคติตอกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมดีกวากัน 

2. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูนักเรียนบางคนมีการเรียนรู และปฏิบัติงานไดชากวา 
นักเรียนคนอ่ืนๆ ผูสอนควรใชเวลามากข้ึนและใหความสนใจกับนักเรียนกลุมนี้มากเปนพิเศษ 
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