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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ก่อนและหลังเรียนเรื่องพระพุทธศาสนาน่ารู้ ที่จัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มโดยใช้ส่ือโสตทัศน์ 2) ศึกษา
ความสามารถในการอภิปรายกลุ่มเรื่องพระพุทธศาสนาน่ารู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้แบบ
อภิปรายกลุ่มโดยใช้ส่ือโสตทัศน์  3)  ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
แบบอภิปรายกลุ่มโดยใช้ส่ือโสตทัศน์  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/1  จ านวน 22 คน ซ่ึงได้มาจากการ
สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม และการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง 
(Pre-Experimental Design) แบบกลุ่มเดียวมีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (One Group Pretest-Posttest 
Design) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องพระพุทธศาสนาน่ารู้ ด้วยการ
จัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มโดยใช้ส่ือโสตทัศน์ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง
พระพุทธศาสนาน่ารู้ 3) แบบวัดความสามารถในการอภิปรายกลุ่ม และ4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน
ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มโดยใช้ส่ือโสตทัศน์ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้  ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test Dependent) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) 
 ผลการวิจัยพบว่า  

1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเรื่องพระพุทธศาสนาน่ารู้ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่
จัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มโดยใช้ส่ือโสตทัศน์ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

2.  ความสามารถในการอภิปรายกลุ่มของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้แบบอภิปราย
กลุ่มโดยใช้ส่ือโสตทัศน์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

3.  ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มโดยใช้ส่ือ 
โสตทัศน์ ในภาพรวมอยูใ่นระดับมากที่สุด  
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 The purposes of this research were to 1) compare mathayomsuksa 1 students’ learning 
achievements before and after using group discussion with audiovisual media, 2) study mathayomsuksa 
1 students’ discussion ability on Buddhist principles, and 3) study mathayomsuksa 1 students’ opinions 
toward using group discussion with audiovisual media.    

The Sample used in this research consisted of 22 mathayomsuksa 1 students selected by simple 
random sampling. The pre-experimental design was the one group pretest-posttest design pattern. 

The research instruments used in this research were 1) lesson plans on Buddhist principles 
using group discussion with audiovisual media, 2) learning achievement test before and after learning on 
Buddhist principles, 3) assessment form of group discussion ability on Buddhist principles using group 
discussion with audiovisual media, and 4)  a questionnaire used to survey the students’ opinions on 
Buddhist principles using group discussion with audiovisual media. The data were analyzed by 
percentage (%), mean ( X ), standard deviation (S.D.), dependent t-test, and content analysis.  

The results found that :  
1) The mathayomsuksa 1 students’ learning achievements on Buddhist principles before and 

after  using group discussion with audiovisual media were significantly different at the .01 level. 
2) The mathayomsuksa 1 students’ discussion ability on Buddhist principles using group 

discussion with audiovisual media was at the high level. 
3) The mathayomsuksa 1 students’ opinions toward using  group discussion with audiovisual 

media were highly positive. 
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บทท่ี 1 

 

บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในปัจจุบัน การศึกษาทั่วโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมากตามกระแสโลกาภิวัตน์ โดย 
เฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วมองเห็นการพัฒนาด้านการศึกษาเป็นหลักส าคัญ เหตุว่า เมื่อประชากรมี
ความรู้ความสามารถ ย่อมน าพาประเทศชาติเจริญ ดังในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 ซึ่งมีบทบัญญัติที่ว่าด้วยการจัดท ากฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ ให้รัฐบาล
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและสังคมไทย
ในอนาคต อาจกล่าวได้ว ่าคว ามส า เ ร็จ ของก ารพัฒนาประ เทศจึง ขึ ้น อยู ่ ก ับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559)  กล่าวถึง ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดต่อการพัฒนาประเทศให้มี
ความเจริญก้าวหน้าน้ัน คือ การพัฒนาคน โดยการสร้างคนให้รู้จักจิตส านึกในทางศีลธรรม  ให้รู้จัก
ประมาณตน รู้จักอดออม ไม่โลภ มีคุณธรรม และจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีความเพียรและอดทน 
รู้จักเสียสละ และแบ่งปันอยู่เสมอ ดังนั้น การพัฒนาคน ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชจึงเป็นการสร้างเสริมศักยภาพของคนทุกมิติ ทั้งด้านจริยธรรมและ
ความเพียร อันเป็นการขยายโอกาสและทางเลือกให้แก่ประชาชนในการด าเนินชีวิตได้อย่างมั่นคง
โลกยั่งยืน 

ในขณะที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542 ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.
2545 ในมาตรา 22 ได้กล่าวถึงการจัดการศึกษาว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ โดยถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ นวลจิตต์    เชาวกีรติพงศ์ (2545:11) 
ได้กล่าวไว้ว่า ครูหรือผู้จัดการเรียนรู้ควรมีความเชื่อพื้นฐานอย่างน้อย 3 ประการ คือ  1) เชื่อว่าทุก
คนมีความแตกต่างกัน  2) เชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ 3) เชื่อว่าการเรียนรู้เกิดได้ทุกที่ ทุกเวลา  
และในการจัดการเรียนรู้แต่ละคร้ัง  แต่ละเร่ือง ควรเปิดโอกาสให้กับผู้เรียนในเร่ืองต่อไปนี้  1) เปิด
โอกาสให้นักเรียนเป็นผู้เลือกหรือตัดสินใจในเนื้อหาสาระที่สนใจ  เป็นประโยชน์ต่อตัวผู้เรียน 2)  
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ โดยได้คิดได้รวบรวมความรู้และลงมือปฏิบัติ
จริงด้วยตนเอง การจัดการศึกษาควรเป็นการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ทั้งในด้านเนื้อหา
สาระ กิจกรรม  ความสนใจและความถนัดของผู้เรียนเป็นหลัก  โดยให้ค านึงถึงความแตกระหว่าง
บุคคล 

1 



2 
 

ในการนี้ การพัฒนาคน จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างจิตส านึกในทางศีลธรรม  ให้รู้จัก
ประมาณตน รู้จักอดออม ไม่โลภ มีคุณธรรม และจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต   ให้มีความสามารถใน
การเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ โดยถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  มีความมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่มีความ
สมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลเมืองโลก 
ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และ
ทักษะขั้นพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอด
ชีวิต เพื่อให้บรรลุตามความมุ่งหมายดังกล่าว หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดเนื้อหาแบ่งเป็นสาระต่างๆ 
ดังนี้ 1) ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม 2) หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิต 3) 
เศรษฐศาสตร์ การผลิต การแจกจ่าย และการบริโภคสินค้าและบริการ 4) ประวัติศาสตร์ 5) 
ภูมิศาสตร์ ในปัจจุบันการจัดการศึกษาในด้านพระพุทธศาสนานั้นเป็นวิชาพื้นฐาน โดยจัดอยู่ใน
สาระหนึ่งในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อีกอย่างพระพุทธศาสนาเป็น
ศาสนาประจ าชาติไทยมาอย่ างยาวนาน คนไทยส่วนใหญ่กว่า ร้อยละ 95 ล้วนแล้วแต่นับถือ
พระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก วิถีชีวิตของคน
ไทย วัฒนธรรม อารยธรรมไทย โดยส่วนมากได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนาอย่างแยกกันไม่
ออก ด้วยความส าคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อชาติไทยและสังคมไทยดังกล่าวมานี้ 

ดังนั้น การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มี
จิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลเมืองโลก วิชาพระพุทธศาสนาจึงถือว่ามีความส าคัญ
มาก แต่จากสภาพปัญหาเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม โดยเฉพาะเน้ือหาเกี่ยวกับวิชาพระพุทธศาสนา พบว่า ครูผู้สอนส่วนใหญ่จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนได้สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง และให้การอธิบายเพิ่มเติม  แต่
ผู้สอนไม่มีสื่อที่เป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับเน้ือหาเร่ืองพระพุทธศาสนาที่เพียงพอ จึงท าให้ผู้เรียนไม่ให้
ความส าคัญกับการเรียนเนื้อหาพระพุทธศาสนา โดยปัญหาดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
พระมหาทวน นวลสาย (2544 :82-86)  ได้ศึกษาถึงปัญหาการจัดการเ รียนการสอนวิชา
พระพุทธศาสนา ของครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครพนม พบว่า 
ครูไม่มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรการเรียนการสอน ครูขาดคู่มือประกอบการเรียนการสอน 
ครูผู้สอนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมค าสอนในทางพระพุทธศาสนา ครูผู้สอนไม่มีวุฒิ
การศึกษาทางพระพุทธศาสนาและขาดสื่อวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนวิชาพระพุทธศาสนา ฉะนั้น พระพุทธศาสนาจึงควรมีวิธีการจัดการเรียนรู้และสื่อที่ใช้ในการ
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จัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ในด้านพระพุทธศาสนายิ่งขึ้น  ทั้งนี้ ผู้วิจัยจึงเห็นว่า  การ
จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบอภิปรายกลุ่ม และใช้สื่อโสตทัศน์เป็นสื่อการเรียนรู้ สามารถช่วยให้
ผู้เรียนสามารถเรียนด้วยตนเอง มีกระบวนการคิดเป็นกลุ่ม มีการรับฟังความคิดเห็นของกลุ่ม 
ในขณะที่สื่อโสตทัศน์ ท าให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น มีความสนุกสนานในการเรียนรู้ โดย
สื่อโสตทัศน์แตกต่างจากสื่ออ่ืนชัดเจนที่สุดอยู่ที่ผู้ผลิตสามารถสร้างโปรแกรมให้มีปฏิสัมพันธ์หรือ
โต้ตอบกับผู้เรียนได้ ตรวจสอบความสามารถของการเรียน ทดสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ได้ 

ฉะนั้น การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบอภิปรายกลุ่ม เป็นการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นให้นักเรียนมีการสนทนาอย่างมีจุดมุ่งหมาย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน มีการท า การ
แก้ปัญหาและท างานร่วมกันโดยมีรับฟังเหตุผลเพื่อนในกลุ่ม  จึงเป็นการจัดการเรียนสอนที่จะ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกฝนเกี่ยวกับกระบวนการของการใช้ความคิด เพราะเป็นการสอนที่
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นอันน าไปสู่การเรียนรู้ ช่วยให้ได้พัฒนาความรู้ด้านเจตคติ 
และทักษะการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับกิตติ  พัชรวิชญ์ (2540:68) ได้กล่าวเกี่ยวกับการวิธีสอนแบบ
อภิปรายว่า เป็นกิจกรรมกลุ่มการอภิปรายที่ เปิดโอกาสให้ใช้กระบวนการพูด ชี้แจงเหตุผล
แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ระหว่างสมาชิกเพื่อหาแนวคิดร่วมที่เป็นข้อสรุปตามมติกลุ่ม ซึ่งจะ
น าไปสู่การปฏิบัติต่อไป ในขณะที่อาภรณ์ ใจเที่ยง (2540:105-108) ได้กล่าวเกี่ยวกับวิธีสอนแบบ
อภิปรายว่า วิธีสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนมีโอกาสสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือพิจารณาหัวข้อที่
กลุ่มมีความสนใจร่วมกัน โดยมีจุดหมายเพื่อหาค าตอบ แนวทาง หรือการแก้ปัญหาร่วมกัน โดยที่
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการคิด การท า แก้ปัญหาและฝึกร่วมกันท างานแบบประชาธิปไตย 

อนึ่ง สื่อโสตทัศน์ เป็นสื่อการเรียนรู้ที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ดีขึ้น เกิด
ประสบการณ์ตรงแก่ผู้เรียนเอง สามารถท าให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาที่อธิบายง่ายขึ้น ซึ่งมีส่วนในการ
เพิ่มทักษะการเรียนรู้แก่ผู้เรียนทั้งในด้านจูงใจ ปลูกฝังทัศนคติ และความเชื่อถือได้ ช่วยให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรรมการเรียนการสอน และสามารถตรวจสอบผลการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับศิริพงศ์ พยอมแย้ม (2533:76) ได้กล่าวถึงความส าคัญและคุณค่าของ
สื่อการเรียนสอนว่า 1) ดึงดูดความสนใจของผู้เรียน 2) เป็นรูปธรรมเป็นจริงเป็นจัง เห็นภาพพจน์
ต่างๆ 3) น าเหตุการณ์ที่อยู่ไกลมาศึกษาในชั้นเรียนได้ 4) ให้ประสบการณ์ที่ตื่นตา ตื่นใจ 5) ใช้เพื่อ
เรียนหรือการศึกษาซ้ าเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน 6)ท าให้จ า และเก็บสะสมประสบการณ์ไว้ได้
นาน 7)ใช้สอนข้อเท็จจริง ความเป็นเหตุเป็นผล 8) ประหยัดเวลา และลดค าบรรยาย 9) ช่วยจูงใจ 
ปลูกฝังทัศนคติ และความเชื่อถือได้ 10) ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 11)
ช่วยให้ผู้เรียนตรวจสอบผลการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว  
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จากผลการศึกษาผลงานวิจัยพบว่า การจัดการเรียนการสอนแบบอภิปรายกลุ่ม และการ
ใช้สื่อโสตทัศน์ในการจัดการเรียนมีข้อค้นพบดังนี้  จากงานวิจัย พระศุภชัย  บุตระเกษ (2552:122-
123) พบว่า นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมด้วยการอภิปรายกลุ่ม การจัดกิจกรรมแบบอริยสัจ 4 
และการจัดกิจกรรมแบบไตรสิกขา เร่ืองหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี
ความสามารถด้านการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมไม่แตกต่างกัน นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมด้วย
การอภิปรายกลุ่ม การจัดกิจแบบอริยสัจ 4 และการจัดกิจกรรมแบบไตรสิกขา มีความสามารถด้าน
การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
สอดคล้องกับ ณัฐรินทร์  ศรีวิโชติธนกูล  (2551:71)  ได้ศึกษาการพัฒนาผลการเรียนรู้ เร่ืองกลยุทธ์
การบริหารตนเอง ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยการสอนแบบอภิปราย 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการเรียนรู้เร่ืองกลยุทธ์การบริหารตนเอง ก่อนและหลังเรียนด้วยการสอน
แบบอภิปรายกลุ่มแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 โดยคะแนนผลการเรียนรู้หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน 2) พฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักศึกษา ในภาพรวมพบว่านักศึกษามีระดับการ
ท างานอยู่ในระดับสูง และเมื่อพิจารณาเป็นรายพฤติกรรมพบว่า นักศึกษาปฏิบัติสูงสุดในด้าน การ
วางแผนการท างานร่วมกัน และความร่วมมือในการเรียน และนักศึกษาปฏิบัติต่ า คือการให้โอกาส
แก่สมาชิกในการร่วมแสดงความคิดเห็น 3) ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการสอนแบบ
อภิปรายกลุ่ม โดยภาพรวมอยู่ระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า บรรยากาศในการ
เรียนรู้ นักศึกษาเห็นด้วยมาก เป็นอันดับแรก รองลงมา ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และด้าน
ประโยชน์ที่ได้จากการเรียนรู้ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับ ฐาปนันท์ วงศ์วาร (2552:50) ได้ศึกษาการ
เพิ่มพูนความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและความสามารถในการอภิปรายกลุ่มของนักเรียน
ระดับก้าวหน้าโดยใช้การสอนเน้นเนื้อหาทางพุทธศาสนา ผลการวิจัยพบว่า 1) ความเข้าใจในการ
อ่านภาษาอังกฤษของผู้เรียนเพิ่มขึ้นหลังจากได้รับการสอนที่เน้นเนื้อหาทางพระพุทธศาสนา 2) 
ความสามารถในการอภิปรายกลุ่มเป็นภาษาอังกฤษของผู้เรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง
หลังจากได้รับการสอนที่เน้นเนื้อหาทางพุทธศาสนา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเกี่ยวกับสื่อโสตทัศน์
ที่มีผลการจัดการเรียนรู้ดังนี้ ซึ่งน้ าทิพย์ ธรรมสาลี (2547:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนโดยใช้บทเรียนวีดิทัศน์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เร่ืองอ าเภอของเรา 
(อ าเภอบ้านโป่ง) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผลวิจัยพบว่า 1) บทเรียนวีดิทัศน์กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เร่ืองอ าเภอของเรา (อ าเภอบ้านโป่ง) ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.44 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
กลุ่มทดลองหลังจากที่เรียนบทเรียนวีดิทัศน์สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่เรียนด้วย วิธีสอนปกติอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความพึงพอใจของกลุ่มทดลองที่มีต่อบทเรียนวีดิทัศน์อยู่ในระดับ
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มาก ซึ่งสอดคล้องกับ ดวงพร วิฆเนศ (2545:83) ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรียนโปรแกรมการ์ตูน วิชา
สังคมศึกษา เร่ืองทวีปออสเตรเลีย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลวิจัยพบว่า 1)การหา
ประสิทธิภาพบทเรียนโปรแกรมการ์ตูนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 2) คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของกลุ่มทดลอง ที่เรียนจากบทเรียนโปรแกรมการ์ตูนกับกลุ่มที่เรียนจากปกติ มีผลการเรียนรู้
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในขณะที่ เอกภูมิ ชูนิตย์ (2553 : 121-122) ได้
ศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองทวีปเอเชีย ที่สรุปบทเรียนด้วยแผนที่ความคิด 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง
ทวีปเอเชียที่สรุปบทเรียนด้วยแผนที่ความคิดมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.60/82.82 2) นักเรียนมีผล
การเรียนรู้เร่ืองทวีปเอเชียหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนสามารถสรุปบทเรียนด้วยแผนที่ความคิด เร่ืองทวีปเอเชีย
อยู่ในระดับเกณฑ์ดี 4)นักเรียนมีความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองทวีปเอเชียใน
ระดับเห็นด้วยมากที่สุด  

จากประเด็นปัญหาและข้อค้นพบดังกล่าวข้างต้น  จึงจ าเป็นต้องค้นหาต่อไปว่า การสอน
แบบอภิปรายกลุ่ม ด้วยใช้สื่อโสตทัศน์ ท าให้นักเรียนมีผลการเรียนสูงขึ้นจริงหรือ และยังช่วยเสริม
ให้นักเรียนมีพฤติกรรมสนใจในการเรียนในวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 1 
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรมได้เป็นอย่างดี   ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าการวิจัยเชิงทดลอง  เพื่อเป็น
ข้อมูลในการศึกษาและในการท าวิจัยในโรงเรียนอื่นต่อไป 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
ในการศึกษาค้นคว้า เร่ือง การจัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มโดยใช้สื่อโสตทัศน์ ในคร้ัง

นี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวความคิดของนักวิชาการเกี่ยวกับการสอนแบบอภิปรายกลุ่ม โดยได้ให้
แนวความคิดว่า เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการคิด 
การสนทนาอย่างมีจุดมุ่งหมาย มีเหตุผล มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของแต่ละคน  สามารถสรุป
ประเด็นปัญหาและหารือให้เข้าใจกับปัญหานั้น มีการสรุปผลการอภิปรายกลุ่ม และการอภิปราย
กลุ่มยังเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ในการจัดการเรียนการสอนแบบอภิปราย
กลุ่ม อาภรณ์  ใจเที่ยง (2540:105-108) ได้กล่าวถึงขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้นเตรียมการอภิปราย มีการ
เตรียมหัวข้อและรูปแบบการอภิปราย ผู้เรียน ห้องเรียน สื่อการเรียน 2) ขั้นด าเนินการอภิปราย บอก
หัวข้อและปัญหาที่จะอภิปราย ระบุจุดประสงค์ เงือนไขหลักเกณฑ์ การด าเนินการอภิปราย            
3) ขั้นสรุป คือสรุปผลการอภิปราย สรุปบทเรียน ประเมินผลการเรียน ในขณะที่การน าการอภิปราย
ไปใช้ในการสอนน้ัน ทิศนา  แขมมณี (2548:347) กล่าวถึงขั้นตอนส าคัญของการสอนแบบอภิปราย
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ไว้ ดังนี้ 1) ผู้สอนจัดผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ กลุ่มละประมาณ 4-8 คน 2) ผู้สอน/ผู้เรียนก าหนด
ประเด็นในการอภิปราย 3) ผู้เรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันตามประเด็นอภิปราย  4) ผู้เรียน
สรุปสาระที่สมาชิกกลุ่มได้อภิปรายร่วมกันเป็นข้อสรุปของกลุ่ม 5) ผู้สอนและผู้เรียนน าข้อสรุปของ
กลุ่มย่อยมาใช้ในการสรุปบทเรียน 6) ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  ผู้วิจัยได้น าเสนอ
แนวคิดทั้งสองท่านมาแปลงเป็นขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1) ขั้นน า ครูแนะน าทักษะการเรียนแบบ
อภิปรายกลุ่ม แบ่งกลุ่มนักเรียนโดยคละความสามารถ ออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน แนะน า
วิธีการเรียน และการท างานกลุ่ม บทบาทหน้าที่ แจ้งวัตถุประสงค์การเรียน 2) ขั้นสอน แนะน า
เน้ือหา แหล่งข้อมูล มอบหมายงานกลุ่ม ก าหนดเวลาในการปฏิบัติงานกลุ่ม 3) ขั้นกิจกรรม นักเรียน
เรียนรู้ร่วมกันรับผิดชอบร่วมกันต่อผลงานกลุ่ม โดยอาศัยกระบวนการสอนแบบอภิปรายกลุ่ม
เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง และเกิดการเรียนรู้เพื่อที่จะเข้าใจ และอภิปรายได้ 4) ขั้น
อภิปราย นักเรียนมีบทบาทในการอภิปราย แสดงความคิดเห็นหลังจากการปฏิบัติกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่ม 5) ขั้นสรุปและประเมินผล นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานใน
ชั้นเรียน ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาบทเรียน และครูประเมินผลการปฏิบัติงานกลุ่มเพื่อหา
ข้อบกพร่องและน ามาปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป 

นักวิชาการได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการใช้สื่อโสตทัศน์ โดยสุพัฒน์  ส่องแสงจันทร์ 
(2543:16) กล่าวว่า สื่อโสตทัศน์ คือ สื่อหรือวัสดุที่ต้องใช้โดยผ่านประสาทสัมผัสทางหูและตา สื่อ
โสตทัศน์ เพราะเป็นศูนย์รวมแห่งความสนใจช่วยให้เข้าใจในเร่ืองที่ต้องการศึกษาได้ง่าย จ าได้นาน
และเกิดการเรียนรู้ที่ถูกต้อง และนิพนธ์  ศุขปรีดี (2545:4) กล่าวถึงโสตทัศนอุปกรณ์ คือ วัสดุที่
น ามาใช้เป็นอุปกรณ์ การสอนด้วยตัวของมันเองแต่เพียงอย่างเดียวไม่ได้ จะต้องมีโสตทัศนวัสดุ
อ่ืนๆ มาประกอบ จึงเป็นอุปกรณ์ที่สมบูรณ์ เช่น เคร่ืองบันทึกเสียง จะน ามาใช้สอนได้ก็ต่อเมื่อมีเส้น
เทปบันทึกเสียงมาเปิดฟังด้วยกับเคร่ืองบันทึกเสียงเท่านั้น หรือถ้าเป็นเคร่ืองฉายสไลด์ เป็นต้น ซึ่ง
ผู้วิจัยได้น าสื่อโสตทัศน์ประเภทภาพและเสียงมาใช้เป็นสื่อในจัดการเรียนการสอน จากผล
การศึกษาจากนักวิชาการข้างต้น ผู้วิจัยได้น ากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่ม โดยใช้สื่อ
โสตทัศน์ ในการจัดการเรียนการสอน โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ ดังต่อไปนี้ 1) ขั้นน า ครูแนะน า
ทักษะการเรียนแบบอภิปรายกลุ่ม แบ่งกลุ่มนักเรียนโดยคละความสามารถ ออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 
3-5 คน แนะน าวิธีการเรียน แจ้งวัตถุประสงค์การเรียน  แนะน าเนื้อหาสื่อโสตทัศน์ ก าหนดเวลาใน
การปฏิบัติงานกลุ่ม  2) ขั้นกิจกรรม นักเรียนเรียนรู้ร่วมกันศึกษาสื่อโสตทัศน์ รับผิดชอบร่วมกันต่อ
ผลงานกลุ่ม โดยอาศัยกระบวนการสอนแบบอภิปรายกลุ่มเพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง 
และเกิดการเรียนรู้เพื่อที่จะเข้าใจ และอภิปรายได้ 3) ขั้นอภิปราย นักเรียนมีบทบาทในการอภิปราย 
แสดงความคิดเห็นหลังจากการปฏิบัติกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่ม 4) ขั้นสรุปและ
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ประเมินผล นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานในชั้นเรียน ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหา
บทเรียน และครูประเมินผลการปฏิบัติงานกลุ่มเพื่อหาข้อบกพร่องและน ามาปรับปรุงการเรียนการ
สอนต่อไป โดยสามารถสรุปเป็นกลุ่มแนวคิดในการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
1.   เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองพระพุทธศาสนาน่ารู้ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มโดยใช้สื่อโสตทัศน์ 
2.  เพื่อศึกษาความสามารถในการอภิปรายกลุ่ม เร่ืองพระพุทธศาสนาน่ารู้ ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มโดยใช้สื่อโสตทัศน์ 
3.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มโดยใช้

สื่อโสตทัศน ์

 

 

ตัวแปรตน้ 

 

การจัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่ม 
โดยใช้สื่อโสตทัศน์ เร่ือง 
พระพุทธศาสนาน่ารู้ 
โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
1. ขั้นน า 
2. ขั้นกิจกรรม 
3. ขั้นอภิปรายกลุ่ม 
4. ขั้นสรุปและประเมินผล 

 

ตัวแปรตาม 

 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
    เร่ือง พระพุทธศาสนาน่ารู้ 
2. ความสามารถในการอภิปรายกลุ่ม  
3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการ    
   จัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มโดยใช้      
   สื่อโสตทัศน์ 
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ค าถามการวิจัย  
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองพระพุทธศาสนาน่ารู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มโดยใช้สื่อโสตทัศน์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่ 
2. ความสามารถในการอภิปรายกลุ่ม เ ร่ืองพระพุทธศาสนาน่ารู้ ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1ด้วยการจัดการเรียนรูแ้บบอภิปรายกลุ่มโดยใช้สื่อโสตทัศน์ อยู่ในระดับใด 
3.  ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มโดยใช้สื่อ

โสตทัศน์ เร่ืองพระพุทธศาสนาน่ารู้ อยู่ระดับใด 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองพระพุทธศาสนาน่ารู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มโดยใช้สื่อโสตทัศน์สูงกว่าก่อนเรียน 

2.  ความสามารถในการอภิปรายกลุ่มเ ร่ืองพระพุทธศาสนาน่ารู้  ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 การจัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มโดยใช้สื่อโสตทัศน์อยู่ในระดับมาก 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
1.  ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2557 โรงเรียนโพหัก (วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์) ต าบลโพหัก อ าเภอบางแพ จังหวัด
ราชบุรี จ านวน 40 คน 

 

2.   กลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/1 โรงเรียนโพหัก (วงศ์สมบูรณ์

ราษฎร์อุปถัมภ์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 22 คน ที่ได้มาด้วยการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 

 

3.  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา  งานวิจัยคร้ังนี้ ประกอบด้วย คือ 
3.1  ตัวแปรต้น  ได้แก่      การจัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มโดยใช้สื่อโสตทัศน์ 

 เร่ืองพระพุทธศาสนาน่ารู้  
3.2  ตัวแปรตาม  ได้แก่  3.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองพระพุทธศาสนาน่ารู้  

           3.2.2 ความสามารถในการอภิปรายกลุ่ม  
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           3.2.3 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ
อภิปรายกลุ่มโดยใช้สื่อโสตทัศน์  

 

4. เน้ือหาที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม 

จริยธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่  1 – 5 เร่ืองพระพุทธศาสนาน่ารู้ โดยมีเนื้อหา ศึกษาการเผยแผ่
พระพุทธศาสนามาสู่ประเทศไทย วิเคราะห์พุทธประวัติ ประวัติสาวก ชาดก และพุทธศาสนิกชน 
หลักธรรมของพุทธศาสนา 
 

5. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองสอน การจัดการรู้แบบอภิปรายกลุ่มโดยใช้สื่อโสตทัศน์     

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เวลาในการด าเนินการทดลองใช้ จ านวน 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 
คร้ัง รวม 10 ชั่วโมง 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
เพื่อความเข้าใจศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัยตรงกัน ผู้วิจัยจึงนิยามความหมายและขอบเขต

ของค าศัพท์เฉพาะต่าง ๆ ดังนี้ 
1. การจัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่ม หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งให้

ผู้เรียนได้มีโอกาสสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือพิจารณาในเร่ืองที่กลุ่มมีความสนใจร่วมกัน
โดยมีจุดหมายเพื่อหาค าตอบ หาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน มีการจัดกลุ่มนักศึกษา 3-5 คน ยึด
หลักการเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีขั้นตอนดังน้ี 1) ขั้นน า  2) ขั้นกิจกรรม  3) ขั้นอภิปราย  4) ขั้นสรุปและ
ประเมินผล 

2. สื่อโสตทัศน์  หมายถึง วัสดุทั้งหลายที่น ามาใช้ในห้องเรียนหรือน ามาประกอบการ
เรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้ฟังเสียง และได้เห็นภาพ ช่วยให้การเขียนการพูดการอภิปรายนั้น
เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น 

3. การจัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่ม โดยใช้สื่อโสตทัศน์ หมายถึง กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน โดยใช้อุปกรณ์เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้นน า ครูแนะน าทักษะการเรียนแบบอภิปรายกลุ่ม 2) ขั้น
กิจกรรม นักเรียนเรียนรู้ร่วมกันศึกษาสื่อโสตทัศน์ 3) ขั้นอภิปราย นักเรียนมีอภิปราย แสดงความ
คิดเห็นหลังจากการปฏิบัติกิจกรรม 4) ขั้นสรุปและประเมินผล นักเรียนสรุปและน าเสนอผลงาน 
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4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง  คะแนนของนักเรียนที่ได้จากการท าแบบทดสอบ
วัดความรู้ความเข้าใจที่ได้เรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบอภิปรายกลุ่มโดยใช้สื่อโสตทัศน์ วัดได้จาก
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

5. ความสามารถในการอภิปรายกลุ่ม หมายถึง การที่นักเรียนมีการปรึกษาวางแผนกัน
ก่อนการท างาน แสดงความคิดในการท างาน รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม  ใช้เหตุผลการ
ตัดสินใจในมติกลุ่ม มีการเคารพการตัดสินใจในมติของกลุ่ม มีการพูดเสริมแรงให้ก าลังใจเพื่อนๆ
ในกลุ่ม น าเสนอผลงานกลุ่มได้อย่างถูกตรงตรงเวลาโดยใช้แบบวัดความสามารถในการอภิปราย
กลุ่ม แบบมาตราส่วนประมาณค่าตามแนวคิดลิเคิร์ท  

6. ความคิดเห็น  หมายถึง  ความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ
อภิปราย โดยใช้สื่อโสตทัศน์ ในด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ และด้าน
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น แบบมาตราส่วนประมาณค่า
ตามแนวคิดลิเคิร์ท 

7. พระพุทธศาสนาน่ารู้  หมายถึง เนื้อหาการศึกษา 1) การสังคายนาและการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย 2) ความส าคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย 3) สรุปและ
วิเคราะห์พุทธประวัติ 4) พุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาดก และศาสนิกชน 5) พุทธคุณและข้อธรรม
ส าคัญในกรอบอริยสัจ 4 

8. นักเรียน  หมายถึง  ผู้ก าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2557 ของโรงเรียนโพหัก (วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์) ต าบลโพหัก อ าเภอบางแพ 
จังหวัดราชบุร ี
 

ประโยชน์ท่ีจะได้รับ 

1. ได้สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ที่เป็นสื่อต้นแบบโสตทัศน์ เพื่อเป็นตัวอย่างส าหรับการ
พัฒนาครูผู้สอน และการใช้สื่อโสตทัศน์ ในรายกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ
รายวิชาอื่นต่อไป 

2.  นักเรียนได้ศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาน่ารู้ จากนวัตกรรมการเรียนรู้ที่เป็นสื่อโสตทัศน์ 
และวิชาอื่นๆ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

บทท่ี 2 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการอภิปราย
กลุ่ม เร่ืองพระพุทธศาสนาน่ารู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่ม
โดยใช้สื่อโสตทัศน์ ในการศึกษาคร้ังนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า รวบรวมแนวคิดและทฤษฎีจาก
เอกสารและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 4 ส่วนตามล าดับต่อไปนี้ 

1.  หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม : หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนโพหัก (วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 

2.  แนวคิดเกี่ยวกับวิธีสอนแบบอภิปรายกลุ่ม 
3.  แนวคิดเกี่ยวกับสื่อโสตทัศน์ 
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
1. หลักสูตรกลุม่สาระสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  

: หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนโพหัก (วงศ์สมบูรณ์ราฎร์อุปถัมภ์) 
1.1  หลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

วิสัยทัศน์ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้

เป็นมนุษย์ที่ความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและ
เป็นพลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและ
การศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
 

หลักการ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลักการที่ส าคัญ ดังนี้ 
1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการ

เรียนรู้ เป็นเป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมพื้นฐาน
ของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 
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2.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่าง
เสมอภาค และมีคุณภาพ 

3. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 

4. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการ
จัดการเรียนรู ้

5. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
6. เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ 
 

จุดหมาย 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้ เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มี

ความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับ
ผู้เรียน เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมี
ทักษะชีวิต 

3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
4. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต

และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุ รักษ์และพัฒนาสิ่ง 

แวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างมีความสุข 
 

ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดระบุสิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมทั้งคุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละ

ระดับชั้น ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรม น าไปใช้ 
ในการก าหนดเนื้อหา จัดท าหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน เป็นเกณฑ์ส าคัญส าหรับการวัด
ประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน 
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1. ตัวชี้วัดชั้นปี เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละชั้นปีในระดับการศึกษาภาค
บังคับ (ประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3) 

2. ตัวชี้วัดช่วงชั้น เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(มัธยมศึกษาปีที่ 4-6) 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ก าหนดให้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบไปด้วย 5 สาระ 
ดังต่อไปนี้ดังนี ้

สาระที่ 1  ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม 
สาระที่ 2  หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 

สาระที่ 3  เศรษฐศาสตร์ 
สาระที่ 4  ประวัติศาสตร์ 
สาระที่ 5  ภูมิศาสตร์ 

 

 สาระที่ 1  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส 1.1    รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนา

หรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และ
ปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

มาตรฐาน ส 1.2   เข้าใจ  ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี   และธ ารงรักษา
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 

 

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 

มาตรฐาน  ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม 
และธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ด ารงชีวิตอยู่ ร่วมกันใน
สังคมไทย และ สังคมโลกอย่างสันติสุข                       

มาตรฐาน  ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น  ศรัทธา  และ
ธ ารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
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สาระที่ 3  เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 3.1    เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค  การ

ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  รวมทั้งเข้าใจ
หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  

มาตรฐาน ส 3.2   เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ 
และความจ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

 

สาระที่ 4  ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 4.1 เข้าใจความหมาย  ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  

สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อย่างเป็น
ระบบ 

มาตรฐาน ส 4.2 เข้ า ใจพัฒนาการของมนุษยชาติ จากอดีตจนถึ งปั จจุบัน   ในด้ าน
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึง
ความส าคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย   มีความรัก                  
ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 

 

สาระที่ 5  ภูมิศาสตร์       

มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผล 
ต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ  ใช้แผนที่และเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ 
ในการค้นหา วิ เคราะห์  ส รุป และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่ างมี
ประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิด  
                                  การสร้างสรรค์วัฒนธรรม  มีจิตส านึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์    

          ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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ตารางที่ 1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ระดับมัธยมศึกษา         

ตอนปลาย 

ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – 6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  

ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

240 
(6 นก.) 

     คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

240 
(6 นก.) 

 วิทยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

240 
(6 นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนา  
    และวัฒนธรรม 

80 80 80 80 80 80 120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

240 
(6 นก.) 

    สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 80 
(2นก.) 

80 
(2นก.) 

80 
(2นก.) 

120 
(3 นก.) 

    ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 80 
(2นก.) 

80 
(2นก.) 

80 
(2นก.) 

120 
(3 นก.) 

    การงานอาชีพและ 
     เทคโนโลย ี

40 40 40 80 80 80 80 
(2นก.) 

80 
(2นก.) 

80 
(2นก.) 

120 
(3 นก.) 

    ภาษาต่างประเทศ 40 40 40 80 80 80 120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

240 
(6 นก.) 

รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) 
800 800 800 800 800 800 840 

(21 นก.) 
840 

(21 นก.) 
840 

(21 นก.) 

1,560 
(39 นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 120 120 120 360 

รายวิชา / กิจกรรมที่
สถานศึกษาจัดเพ่ิมเติม          
ตามความพร้อมและจุดเน้น 

ปีละไม่เกิน 80 ชั่วโมง ปีละไม่เกิน 240 ชั่วโมง 
ไม่น้อยกว่า 
1,560ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่เกิน  1,000 ชั่วโมง/ปี ไม่เกิน 1,200 ชั่วโมง/ปี 

รวม 3 ปี 

ไม่น้อยกว่า 
 3,600 ชั่วโมง 
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ตารางที่ 2 ตารางมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปี 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวชี้วัดชั้นป ี

สาระ : ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

มาตรฐาน ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัตคิวามส าคัญ ศาสดา 
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและ
ศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตาม
หลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

 

1. อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตน          
   นับถือสู่ประเทศไทย 

2. วิเคราะหค์วามส าคัญของพระพุทธศาสนา 

    หรือศาสนาที่ตนนบัถือที่มีต่อสภาพแวดล้อม 

    ในสังคมไทยรวมทั้งการพัฒนาตนและครอบครัว 

3. วิเคราะห์พทุธประวัติตัง้แต่ประสูติจนถึงบ าเพ็ญ 

    ทุกรกิริยาหรือประวัติศาสดาทีต่นนับถือ 

    ตามที่ก าหนด 

4. วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอย่าง 

    การด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก 

    ชาดกเรื่องเล่าและศาสนิกชนตวัอย่างตามที่ก าหนด 

5.  อธิบายพุทธคุณและข้อธรรมส าคัญในกรอบ 

     อริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ 

     ตามที่ก าหนดเห็นคุณค่าและน าไปพัฒนาแก้ปัญหา      
     ของตนเองและครอบครัว 

6.  เหน็คุณค่าของการพัฒนาจิตเพือ่การเรียนรู้แล  

    การด าเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

    คือวิธีคิดแบบคุณค่าแท-้คุณค่าเทียมและวิธีคิด 

    แบบคุณ-โทษและทางออกหรอืการพัฒนาจิต 

    ตามแนวทางของศาสนาที่ตนนบัถือ 

7. สวดมนต์ แผ่เมตตา บรหิารจติและเจริญปัญญา 

    ด้วยอานาปานสติ หรือตามแนวทางของศาสนาที ่
    ตนนับถือตามที่ก าหนด 

8. วิเคราะห์และปฏบิัติตนตามหลกัธรรมทางศาสนา 

    ที่ตนนับถือ ในการด ารงชีวิตแบบพอเพียง และ   
    ดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม เพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่าง   
    สันติสุข 
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ตารางที่ 2 ตารางมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปี (ต่อ) 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวชี้วัดชั้นป ี

 7. สวดมนต์ แผ่เมตตา บรหิารจติและเจริญปัญญา 

    ด้วยอานาปานสติ หรือตามแนวทางของศาสนาที ่
    ตนนับถือตามที่ก าหนด 

8. วิเคราะห์และปฏบิัติตนตามหลกัธรรมทางศาสนา 

    ที่ตนนับถือ ในการด ารงชีวิตแบบพอเพียง และ   
    ดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม เพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่าง   
    สันติสุข 

9. วิเคราะหเ์หตผุลความจ าเป็นทีทุ่กคนต้องศึกษา 

      เรียนรู้ศาสนาอื่นๆ 

10. ปฏิบตัิตนต่อศาสนิกชนอื่นในสถานการณ์ต่างๆ 

     ได้อย่างเหมาะสม 

11. วิเคราะห์การกระท าของบุคคลที่เปน็แบบอย่าง 

      ด้านศาสนสัมพันธ์และน าเสนอแนวทางการ 

      ปฏิบัตขิองตนเอง 

มาตรฐาน ส 1.2 เข้าใจ ตระหนัก และปฏบิัติตนเปน็   
ศาสนิกชนที่ดี และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนบัถือ 

1.  บ าเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถานของศาสนาที่ตน 

    นับถือ 

2. อธิบายจริยวัตรของสาวกเพื่อเป็นแบบอย่างในการ 

    ประพฤติปฏิบัติและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อ 

    สาวกของศาสนาที่ตนนบัถือ 

3. ปฏิบตัิตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆตามหลัก 

    ศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด 

4. จัดพิธีกรรมและปฏบิัติตนในศาสนพิธีพิธีกรรม 

    ได้ถูกต้อง 

5. อธิบายประวัติความส าคัญและปฏิบตัิตนในวัน 

    ส าคัญทางศาสนาที่ตนนบัถือตามที่ก าหนดได ้

    ถูกต้อง 
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ตารางที่ 3 ตารางวิเคราะห์แผนการเรียนรู้รายชั่วโมงกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปี 
 

 สาระที่ 1 มฐ. ส 1.1 สาระที่ 1 มฐ. ส 1.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 

หน่วยการเรียนรู้ที ่4  
พุทธสาวกพุทธสาวิกาชาดก 
และศาสนกิชนตัวอย่าง 
     - พุทธสาวก 

 
 
 

  

 
 

 
 

            

     - พุทธสาวิกา                 

     - ชาดก                 

     - ศาสนิกชนตัวอย่าง                 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  
พุทธคณุและข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4 
     - พระรัตนตรัย 

 
 

   

 

 
 

           

     - อริยสัจ 4                 

     - พุทธศาสนสุภาษิต                 

หน่วยการเรียนรู้ที ่6  
การพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และการด าเนิน
ชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
     - โยนิโสมนสิการ 

 
 
 

    

 
 

 
 

          

หน่วยการเรียนรู้ที ่7  
สวดมนต์แผ่เมตตาบริหารจิต 
และเจริญปญัญาด้วยอานาปานสติ 
     - สวดมนต์แผ่เมตตาบริหารจิต 
และเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ 

 

 
 
 
 

     

 
 
 

 
 

         

     - ฝึกสติและสมาธิตามหลักอานาปานสติ                 

     - น าวิธีการบริหารจิตและเจรญิปัญญา 
       ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

      
 
 

         

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 
หลักธรรมในการด ารงชีวิตแบบพอเพียง
และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
     - หลักความพอเพียง 

 
 
 

      

 
 

 
 

        

     - หลักธรรม                 

 

หน่วยการเรียนรู ้
มาตรฐานการเรียนรู้ 
                    ตัวชี้วัด 
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ตารางที่ 3 ตารางวิเคราะห์แผนการเรียนรู้รายชั่วโมงกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปี (ต่อ) 
 

 สาระที่ 1 มฐ. ส 1.1 สาระที่ 1 มฐ. ส 1.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 

หน่วยการเรียนรู้ที ่9  
เหตุผลความจ าเป็นที่ทุกคนต้องศกึษา
เรียนรู้ศาสนาอื่นๆ 
     - ศาสนาอิสลาม 

 
 
 

       

 
 

 
 

       

     - ศาสนาคริสต ์                 

     - ศาสนาพราหมณ์-ฮินด ู                 

     - ศาสนาสิกข์                 

-  ความสอดคล้องของหลักธรรม 
        ค าสอนในแต่ละศาสนา 

        
 
 

       

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10  
ศาสนสัมพนัธ ์
     - ความหมายและความจ าเป็น 
ของศาสนสัมพันธ์ 

 
 

       
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     

     - การปฏิบัติอย่างเหมาะสมต่อ 
ศาสนิกชนอื่นในสถานการณ์ต่างๆ 

         
 
 

 
 

     

     - ตัวอย่างบุคคลในท้องถิ่นหรอื 
ประเทศที่ปฏิบัตตินเป็นแบบอย่าง 
ด้านศาสนสัมพันธ์หรือมีผลงาน 
ด้านศาสนสัมพันธ์ 

 
 

        
 
 
 

 
 
 

     

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11  
การบ าเพ็ญประโยชน์และการบ ารุงรักษาวัด 
     - การบ าเพ็ญประโยชน์และ 
การบ ารุงรักษาวัดในด้านต่างๆ 

 
 
 

        
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

   

หน่วยการเรียนรู้ที ่12  
บทบาทหน้าที่ของพระภิกษุและการ
ปฏิบัตตินตอ่พระภิกษุ 
     - วิถีชีวิตของพระภิกษุ 

 
 
 

           

 
 

 
 

   

     - บทบาทหน้าที่ของพระภิกษ ุ
ในการเผยแผศ่าสนา 

 
 

           
 
 

   

     - การปฏิบัติตนทีเ่หมาะสม                 

หน่วยการเรียนรู ้
มาตรฐานการเรียนรู้ 
                    ตัวชี้วัด 
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ตารางที่ 3 ตารางวิเคราะห์แผนการเรียนรู้รายชั่วโมงกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปี (ต่อ) 
 

 สาระที่ 1 มฐ. ส 1.1 สาระที่ 1 มฐ. ส 1.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 13  
การปฏบิัติตนตามหลกัพระพุทธศาสนา 
     - หลักธรรมเพื่อการปฏิบัตตินอย่าง 

เหมาะสมต่อบคุคลต่างๆ 

 
 
 

            

 
 

 
 

  

     - การจัดโต๊ะหมู่บูชาและการจุดธูปเทียน 
       1. การจัดโต๊ะหมู่บูชา 
       2. การจุดธูปเทียน 

 
 
 

            
 
 

  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 14  
การจัดพิธีกรรมและการปฏบิัติตนใน 
ศาสนพิธพีิธีกรรม 
     - ความส าคัญของศาสนพิธีพิธีกรรม 

 
 
 

             

 
 

 
 

 

     - การจัดเตรียมศาสนพิธีพิธีกรรม                 

     - การอาราธนาศีลและค าอาราธนา                 

     - การปฏิบัติตนในศาสนพิธีพิธีกรรม                 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 15  
วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
     - ประวัติและความส าคัญ 

 

 
 

              

 

 
 

     - ระเบียบพิธีพิธีเวียนเทียน                 

     - การปฏิบัติตนในวันส าคัญ                 

สรุป                 

หน่วยการเรียนรู ้
มาตรฐานการเรียนรู้ 
                    ตัวชี้วัด 
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เวลา  20  ชั่วโมง        จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

ศึกษาและเป็นแนวทางในการปฏิบัติในเร่ือง อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือศาสนา
ที่ตนนับถือสู่ประเทศไทย วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือที่มีต่อ
สภาพแวดล้อมในสังคมไทย รวมทั้งการพัฒนาตนและครอบครัว วิเคราะห์พุทธประวัติตั้งแต่
ประสูติ จนถึงบ าเพ็ญทุกรกิริยา หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด วิเคราะห์และประพฤติ
ตนตามแบบอย่างการด าเนินชีวิต และข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เร่ืองเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง
ตามที่ก าหนด อธิบายพุทธคุณ และข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4  หรือหลักธรรมของศาสนา     
ที่ตนนับถือ ตามที่ก าหนด เห็นคุณค่าและน าไปพัฒนาแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัวเห็นคุณค่า
ของการพัฒนาจิต เพื่อการเรียนรู้และการด าเนินชีวิต ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ คือวิธีคิดแบบ
คุณค่าแท้ คุณค่าเทียม และวิธีคิดแบบคุณ-โทษ และทางออกหรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของ
ศาสนาที่ตนนับถือ สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ หรือตาม
แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาที่
ตนนับถือ ในการด ารงชีวิตแบบพอเพียง และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
สุข วิเคราะห์เหตุผลความจ าเป็นที่ทุกคนต้องศึกษาเรียนรู้ศาสนาอ่ืนๆ ปฏิบัติตนต่อศาสนิกชนอ่ืน       
ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์การกระท าของบุคคลที่เป็นแบบอย่างด้านศาสน
สัมพันธ์ และน าเสนอแนวทางการปฏิบัติของตนเอง บ าเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถานของศาสนาที่
ตนนับถือ อธิบายจริยวัตรของสาวกเพื่อเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติ และปฏิบัติตนอย่าง
เหมาะสม  ต่อสาวกของศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ ตามหลัก
ศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด จัดพิธีกรรม และปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมได้ถูกต้อง อธิบาย
ประวัติ ความส าคัญและปฏิบัติตนในวันส าคัญทางศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่ก าหนดได้ถูกต้อง   
 โดยการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมสู่การสร้างประสบการณ์ใหม่ การใช้ภาพ ข่าว หรือ
สถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้ผู้ เรียนฝึกการสังเกต ตอบค าถามเชิงวิเคราะห์และสรุปความรู้ที่ได้         
เป็นแผนผังความคิด กระตุ้นให้แสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย เพื่อร่วมกันหาแนวทางปฏิบัติ  
ที่ถูกต้อง เหมาะสม ส่งเสริมการท างานกลุ่ม เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม น าไปสู่การยอมรับและ  
เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น           
 สามารถเข้าใจและตระหนักถึงการปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ 
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ตารางที่ 4  โครงสร้างสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม 

 
ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 

คะแนน 

1 การสังคายนา 

และการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

เข้าสู่ประเทศไทย 

ส 1.1 ม.1/1 
 

การตรวจช าระ สอบทาน และ 

จัดหมวดหมู่ หลักค าสอนของ
พระพุทธเจ้าท าให้มีแนวทาง 

การปฏิบัติไปในแนวเดียวกัน 

อันจะท าให้พระพุทธศาสนามั่นคงอยู่
ได้นาน 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

เข้าสู่ประเทศไทย ท าให้ชาวไทย 

ได้เรียนรูห้ลักค าสอนและข้อปฏบิัติ
ของพระพุทธเจ้า ช่วยให้มีหลัก 

ในการด าเนินชีวิต และท าให้
สังคมไทยด ารงอยู่ไดอ้ย่างมั่นคง 

2  

2 ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนา 

ต่อสังคมไทย 

ส 1.1 ม.1/2 
 

ศาสนาทุกศาสนามีหลักค าสอนและ
ข้อปฏิบัตทิี่ส่งเสริมให้ศาสนิกชนของ
ตนเข้าใจชีวิต ด าเนนิชีวิต 

อย่างสงบสุข มีก าลังใจที่จะต่อสู้ 

กับอุปสรรคชีวิต สามารถน าพาชีวิต
ของตนให้ไปสู่เป้าหมายที่ดีงามได้ 
รวมทั้งช่วยให้สังคมด ารงอยู่ได้อย่าง
มั่นคง ในส่วนของสังคมไทย 
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ า
ชาติไทย เป็นสถาบันหลัก 

ของสังคมไทย ทั้งหลักค าสอน 

ในพระพุทธศาสนาและพระสงฆ ์
รวมทั้งวัดเปน็สภาพแวดล้อมที่
ครอบคลุมสังคมไทย หลักธรรม 

ในพระพุทธศาสนาช่วยใหบุ้คคล
พัฒนาตนและครอบครัวได ้

2  
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ตารางที่ 4  โครงสร้างสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม    
จริยธรรม (ต่อ) 

 
ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 

คะแนน 
3 สรุปวิเคราะห ์

พุทธประวัต ิ
ส 1.1 ม.1/3 

 
พระพุทธจริยวัตรหรอื 

ความประพฤติของพระพุทธเจ้า เป็น
แบบอย่างที่ดีในการด าเนินชีวิตและ
พัฒนาตนเองของมนุษย ์

2  

4 พุทธสาวก  
พุทธสาวิกา  
ชาดกและศาสนิก
ชนตัวอย่าง 

ส 1.1 ม.1/4 
 

ข้อคดิที่ไดจ้ากเรื่องราว 

ของผูท้ี่ประสบความส าเร็จ 

ในการพัฒนาตนเองไปสู่ชีวิต 

ที่ดีงามเป็นแนวทางทีด่ ี

ในการด าเนินชีวิตของผู้อืน่ได ้

2  

5 พุทธคุณและ 

ข้อธรรมส าคัญ 

ในกรอบอริยสัจ 4 

ส 1.1 ม.1/5 

 
พระรัตนตรัย หมายถึง แก้วหรือ 

ส่ิงมีค่าสูงสุด 3 ประการ 

ในพระพุทธศาสนา ได้แก่  
พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ พระ
พุทธ หมายถึง พระพุทธเจ้า  
ผู้ตรัสรู้ธรรมด้วยพระองคเ์อง  
ทรงคน้พบสัจธรรม คือ อริยสัจ 4 หรือ
ความจริงอันประเสริฐ  
4 ประการ คือ ทุกข์ (ความทุกข์กาย 
ทุกข์ใจ) สมุทัย (สาเหตุของทุกข)์ นิโรธ 
(ความดับทุกข์) และมรรค (ข้อปฏิบัติให้
ถึงความดับทุกข์)  
ซ่ึงเป็นหลักแห่งเหตุและผล 

ที่ชาวพุทธทั้งหลาย 

ควรน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางใน
การด าเนินชีวิตเพื่อความผาสุกของ
ตนเองและครอบครัว 

2  
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ตารางที่ 4  โครงสร้างสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม      
จริยธรรม (ต่อ) 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 

คะแนน 

6 การพัฒนาจิต 

เพื่อการเรียนรู ้
และการด าเนิน
ชีวิต 

ส 1.2 ม.1/1 
 

โยนิโสมนสิการ เป็นวิธีคิด 

ตามหลักพุทธศาสนา ที่สอนให ้

คิดพิจารณาอย่างถ่องแท้ แยบคาย 
และรอบคอบก่อนการตัดสินใจ 
แบ่งเป็น 2 ประการ ได้แก ่

1.  วิธีคิดแบบคุณค่าแท-้คุณค่าเทียม 
คือการคิดพจิารณาอย่างลึกซ้ึง  
เพื่อมองใหเ้หน็ถึงคุณค่า หรือ
ประโยชนข์องส่ิงนั้นว่า ดจีริง  
มีประโยชนจ์ริง (คุณค่าแท)้  
หรือคดิในทางตรงกันข้าม คือ  
ไม่ดีจริง ไม่มีประโยชน์จรงิ  
(คุณค่าเทียม) 
2.  วิธีคิดแบบคุณ-โทษ และทางออก 
คือการคิดพจิารณาอย่างละเอียด 
ลึกซ้ึง เพื่อมองให้เห็นถึงด้านดี  
หรือด้านที่เปน็คุณ ด้านร้าย 

หรือด้านที่เป็นโทษ และคิดแก้ปัญหา
หรือหาทางออกได ้

1  

7 สวดมนต์ แผ่
เมตตาบรหิารจิต
และ 

เจริญปัญญาด้วย 

อานาปานสติ 

ส 1.1 ม.1/7 
 

การสวดมนต์ไหว้พระและ 

แผ่เมตตาเป็นวิธีการบริหารจิต 

และเจริญปัญญาอย่างหนึ่ง 

ที่ท าให้จิตใจสงบ มีสมาธิ 

ด้วยการฝึกปฏิบัตติามหลัก 

อานาปานสติ 

1  
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ตารางที่ 4  โครงสร้างสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม    
จริยธรรม (ต่อ) 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู ้
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 

คะแนน 

8 หลักธรรมใน 

การด ารงชีวิต 

แบบพอเพียง 

และดูแลรักษา
ส่ิงแวดล้อม 

ส 1.2 ม.1/4 
 

ความพอเพียงเปน็แนวคดิ 

ในการด าเนินชีวิตเพื่อใหเ้กิด 

ความผาสุกที่ยั่งยืนและมั่นคง  
หลักความพอเพียงประกอบด้วย 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
และการมีภูมิคุ้มกันในตัวทีด่ ี

ภายใต้เงื่อนไขของความรู้และ
คุณธรรม ซ่ึงสอดคล้องกับหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ อริยสัจ 4 
ตามหลัก มัชฌิมาปฏปิทา หรือ 

การเดนิสายกลาง โยนิโสมนสิการ การ
คิดพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน 
และอัปปมาทะ ความไม่ประมาทใน
การด าเนนิชีวิต  ซ่ึงเปน็แนวปฏบิัติ
ภายใต้การควบคุมของศีล สมาธิ และ
ปัญญา ตามหลักไตรสิกขา 

1  

9 เหตผุลจ าเป็นที่ 
ทุกคนต้องศึกษา
เรียนรู้ศาสนาอื่น ๆ 

ส 1.1 ม.1/9 
 

นอกจากพระพุทธศาสนา 

ที่เปน็ศาสนาประจ าชาติไทยแล้ว ใน
สังคมไทยเรายังประกอบไปด้วย
ศาสนาอื่น ๆ ที่ส าคัญอีก ได้แก่ 
ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนา
พราหมณ์-ฮินดู และ 

ศาสนาสิกข์ ดังนั้นเพื่อใหเ้ข้าใจถงึ
การประพฤติปฏบิัติตน และวิถี- 

การด าเนินชีวิตของศาสนิกชน 

ผู้นับถือศาสนาเหล่านั้น  
เราจึงจ าเป็นต้องเรียนรู้ถึงหลักธรรม 
ค าสอนของศาสนาดังกล่าว 

เพื่อความเข้าใจทีต่รงกันและ 

อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

1  
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ตารางที่ 4  โครงสร้างสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม     
จริยธรรม (ต่อ) 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 

คะแนน 

10 ศาสนสัมพันธ์ ส 1.1 ม.1/10,  ม.
1/11 

 

ศาสนสัมพันธ์ คือ การสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับผูน้ับถอืศาสนา
อื่นๆโดยยึดความรัก ความเมตตาเป็น
หลัก เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม 

อย่างสงบสุข การสร้างศาสนสัมพันธ์
แบบง่ายๆ ท าได้ด้วยการปฏบิัติตน
อย่างเหมาะสมต่อศาสนิกชนอื่น 

ในสถานการณ์ต่าง  ๆและการ 

ปฏิบตัิตนตามแนวทางของบคุคล 

ผู้ปฏบิัติตนเป็นแบบอย่าง 

ด้านศาสนสัมพันธ์ เช่น  
ท่านอาจารย์พุทธทาส เปน็ต้น 

1  

11 การบ าเพ็ญ
ประโยชน์และ
การบ ารุงรักษาวัด 

ส 1.2 ม.1/1 
 
 

การบ าเพ็ญประโยชน์และการบ ารุง-รักษา
วัดเป็นส่ิงที่ช่วยสืบต่ออายุของ
พระพุทธศาสนาให้ยืนยาวต่อไปซ่ึงเปน็
ส่ิงที่นักเรียนสามารถกระท าได้และเป็น
หน้าทีข่องชาวพุทธทุกคน 

1  

12 บทบาทหน้าที่
ของพระภิกษุ
และ 

การปฏิบัตติน 

ต่อพระภิกษุ 

ส 1.2 ม.1/2 

 
พระภิกษุ เป็นผู้ธ ารงไว้ซ่ึง 

พระพุทธศาสนา มีหน้าทีศ่ึกษา 

พระธรรมค าสอนของพระสัมมา-
สัมพุทธเจ้า แล้วน ามาเผยแผ ่

แก่ศาสนิกชน ศาสนิกชนทุกคน 

จึงควรแสดงความเคารพและปฏบิัติตน
อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อพระภิกษ ุ

1  
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ตารางที่ 4  โครงสร้างสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม     
จริยธรรม (ต่อ) 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 

คะแนน 

13 การปฏิบัตติน 

ตามหลัก
พระพุทธศาสนา 

ส 1.2 ม.1/3 

 
การที่คนมาอยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน 
ย่อมต้องมีความคิดเหน็ ความต้องการ
แตกต่างกันไป แต่หากคนในสังคมยึด
หลักธรรมเดียวกันก็จะท าให้สังคมอยู่
อย่างสงบสุข 

การจัดโต๊ะหมู่บูชา รวมถึง 

การจุดธูปเทียน มีความส าคัญ 

ต่อพิธีต่างๆ ทั้งงานมงคลและอวมงคล 
จึงจ าเป็นที่จะต้องศึกษาเพื่อให้ปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้อง 

1  

14 การจัดพิธีกรรม
และการปฏิบัติ
ตนใน 

ศาสนพิธี 
พิธีกรรม 

ส 1.2 ม.1/4 
 
 
 

ในสังคมไทย ศาสนพิธีและพิธีกรรมมี
ความส าคัญต่อชาวไทยหรือ
พุทธศาสนิกชนไทยมาก  
ในวันส าคัญทางศาสนาต่างๆ  
ก็ยังมีการเปิดโอกาสให้พุทธ- 

ศาสนิกชนประกอบศาสนกิจ 

อย่างเต็มที่ การเรียนรู้และ 

ท าความเข้าใจในศาสนพิธี พิธีกรรม
ต่างๆ ก็เพื่อจะได้ปฏิบัติตนในการเข้า
ร่วมศาสนพิธี พิธีกรรมต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้องตามแบบอย่างชาวพุทธ 

1  

15 วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

ส 1.2 ม.1/5 

 
ในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา อัน
เป็นวันที่มีประวัติความเปน็มา
เกี่ยวเนื่องกับพระรตันตรัย  
จะมีการประกอบพิธีเพื่อให้ชาวพุทธได้
เข้าร่วมปฏบิัตเิพื่อเปน็แนวทางการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข  
และปฏบิัติตนอย่างถูกวิธีในการรว่ม
พิธีวันส าคัญทางศาสนา 

1  

รวม 20  
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 ทั้งนี้ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพระพุทธศาสนา ได้ด าเนินการจัดในหน่วยที่ 1 
เร่ืองการสังคายนาและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย หน่วยที่ 2 เร่ืองความส าคัญของ
พระพุทธศาสนา หน่วยที่ 3 สรุปวิเคราะห์พุทธประวัติ หน่วยที่ 4 พุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาดก
และศาสนิกชนตัวอย่าง หน่วยที่ 5 พุทธคุณ ข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4 เพื่อมุ่งพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนด้วยการจัดแบบอภิปรายกลุ่มโดยใช้สื่อโสตทัศน์ เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มี
ความสามารถในการเชื่อมโยงเน้ือหาพระพุทธศาสนาเข้ากับชีวิตประจ าวัน รวมทั้งสามารถวิเคราะห์
ความส าคัญของพุทธศาสนาและหลักธรรมต่อสังคมไทย ซึ่งจะดึงดูดนักเรียนโดยการใช้สื่อที่
หลากหลาย เช่น รูปภาพ แผนที่ วีดีทัศน์ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นต้น 

 

2. แนวความคิดเกี่ยวกับการสอนแบบอภิปรายกลุ่ม 
2.1  ความหมายของการสอนแบบอภิปรายกลุ่ม 

นักวิชาการได้ให้ความหมายของวิธีสอนแบบอภิปราย ดังต่อไปนี้ 
กิตติ  พัชรวิชญ์ (2540:68) กล่าวว่า การอภิปรายเป็นกิจกรรมกลุ่ม การอภิปรายที่เปิด

โอกาสให้ใช้กระบวนการพูด ชี้แจ้งเหตุผลแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ข้อคิดระหว่างสมาชิก
เพื่อหาแนวคิดร่วมที่เป็นข้อสรุปตามมติของกลุ่ม ซึ่งจะน าไปสู่การปฏิบัติต่อไป กิจกรรมนี้ก าหนด
จ านวนผู้เรียนไม่ให้มากนัก เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นโดยทั่วกัน 

อาภรณ์  ใจเที่ยง (2540:105-108) กล่าวว่า วิธีสอนแบบอภิปราย คือ วิธีสอนที่มุ่งให้
ผู้เรียนมีโอกาสสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือพิจารณาหัวข้อที่กลุ่มมีความสนใจร่วมกัน โดย
มีจุดหมายเพื่อหาค าตอบ แนวทาง หรือการแก้ปัญหาร่วมกัน โดยที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการคิด การ
ท า แก้ปัญหาและฝึกร่วมกันท างานแบบประชาธิปไตยของกลุ่ม 

ทิศนา แขมมณี (2545:9) กล่าวว่า การอภิปรายกลุ่มเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งเพราะ
เป็นวิถีทางที่จะช่วยให้สมาชิกผู้ร่วมงานทุกคนได้แสดงความคิดเห็น ได้พิจารณาความคิดเห็น ของ
กันและกัน เพื่อแสวงหามติหรือข้อตกลงอันจะเป็นผลดีที่สุดต่อกลุ่มการช่วยกันคิดช่วยกันแก้ปัญหา
นี้เป็นวิถีทางที่ได้รับการพิสูจน์ยืนยันแล้วว่าเป็นวิถีทางการท างานที่ให้ประสิทธิภาพมากกว่าที่ต่าง
คนต่างท า 

Sattler and Miller (1954:6) กล่าวว่า การอภิปราย หมายถึง การคิดทบทวนโดยบุคคล
ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ร่วมกันในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ความคิดเห็นเพื่อแก้ปัญหาหารือให้
เข้าใจปัญหาดีขึ้น 
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Leonard J. et al.(1972:196) กล่าวว่า การอภิปราย หมายถึง การพูดอย่างมีระเบียบไม่ใช่
การสนทนาที่ปราศจากจุดมุ่งหมาย และจะต้องอาศัยความช านาญ ดังนั้น การอภิปรายจึงเป็นการ
พัฒนาความคิด และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และท าให้เกิดสัมพันธภาพ อันดียิ่งขึ้น 

William and M.Sattler (1954:19) กล่าวว่า การอภิปรายกลุ่มเป็นการอภิปรายที่ต้องการ
ให้สมาชิกในกลุ่มได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและหาข้อยุติเกี่ยวกับเร่ืองหรือประเด็นที่ต้องศึกษา 
รูปแบบของการอภิปรายแบบนี้ต่างจากการอภิปรายเป็นคณะ และการอภิปรายแบบชุมนุมปาฐกถา 
กล่าวคือ เป็นการอภิปรายกันเองในระหว่างสมาชิกของกลุ่ม โดยมีประธานเป็นผู้ด าเนินการและมี
เลขานุการเป็นผู้จดบันทึก บางคร้ังอาจจะมีวิทยากรประจ ากลุ่มที่ต้องการให้แนวทาง การอภิปราย
แบบนี้ กลุ่มไม่ควรมีขนาดใหญ่ เพราะจะท าให้สมาชิกไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นได้อย่างทั่วถึง 

ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า การสอนแบบอภิปรายกลุ่ม คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการคิด การสนทนาอย่างมีจุดมุ่งหมาย มีเหตุผล มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ของแต่คนละคน สามารถสรุปประเด็นแก้ปัญหาหารือให้เข้าใจกับปัญหานั้น และมี
การสรุปผลการอภิปรายเป็นข้อสรุปของกลุ่ม และการอภิปรายกลุ่มนี้ยังเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ยึด
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
 

2.2  รูปแบบของการอภิปราย 
นันทา  ขุนภักดี (2528:186-193) กล่าวว่า แบบการอภิปรายที่ส าคัญ มีดังต่อไปนี้ 
1.  แบบกันเอง เป็นการอภิปรายแบบเดียวที่ทุกคนมีโอกาสได้ร่วมกันท าหน้าที่ต่าง ๆ 

ในขณะที่มีการอภิปราย คือ เป็นทั้งผู้ด าเนินการอภิปราย ผู้อภิปรายและฟังในโอกาสเดียวกัน 

2.  การอภิปรายแบบวิชาการ มีผู้ร่วมอภิปราย 3-5 คน และผู้ด าเนินการอภิปราย 1 คน 
การอภิปรายแบบนี้เป็นการอภิปรายแบบร่วมอภิปรายของผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้ และ
แนวคิดอย่างละเอียดแก่ผู้ฟัง 

3.  การอภิปรายแบบบรรยาย มีลักษณะที่ส าคัญ 3 ประการคือ 
 ก. ผู้บรรยายเป็นผู้มีชื่อเสียงในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง และเมื่อบรรยายจบแล้วจะมี   

ผู้ร่วมอภิปรายเป็นผู้ค่อยซักถามปัญหา 
  ข. เมื่อผู้อภิปรายซักถามผู้บรรยายจบแล้ว บรรดาผู้อยู่ในที่นี้นั้นมีสิทธิ์ซักถามได้ 

เช่นเดียวกัน 

 ค. เมื่อผู้บรรยายพูดเร่ืองของตนจบ ผู้ฟังซักถามได้ทันที 
4.  การอภิปรายแบบโต๊ะกลม หรือการอภิปรายกลุ่ม เป็นวิธีที่แพร่หลายที่สุดในชั้นเรียน 

ซึ่งเน้นการอภิปราย และปฏิกิริยาโต้ตอบของสมาชิกทั้งกลุ่ม ลักษณะหนึ่งของการอภิปรายแบบนี้
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อยู่ที่ทุกคนเป็นผู้อภิปราย จึงไม่มีผู้ฟังเลย บรรยากาศการนั่งอภิปรายเป็นวงกลมท าให้ดูเสมอภาค
เป็นกันเอง และมีความรู้สึกสนิทกันมาก ผู้ด าเนินการอภิปรายแบบโต๊ะกลมจะเป็นผู้บอกหัวใจ ของ
เร่ืองแล้วให้สมาชิกทุกคนแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ นับเป็นการสืบสานถ่ายทอดความคิด
ระหว่างบุคคลที่ใกล้ชิดสนิทสนมกันที่สุด ส าหรับการจัดที่นั่งของการอภิปรายแบบโต๊ะกลม หรือ
การอภิปรายกลุ่มจะจัดเป็นรูปใดก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจ านวนสมาชิกเป็นส าคัญ แต่ที่ปฏิบัติกันอยู่จะ
จัดเป็นวงกลม โดยมีผู้น ากลุ่มนั่งอยู่เหมือนกับสมาชิกคนอ่ืน ๆ ทุกคน 

จากรูปแบบและองค์ประกอบดังกล่าว สรุปได้ว่า การอภิปรายกลุ่มในชั้นเรียน ประกอบ 
ด้วยสมาชิกประมาณ 3-5 คน สมาชิกจะนั่งเป็นรูปวงกลม ท าหน้าที่ทั้งผู้พูดและผู้ฟัง โดยผลัดกัน
แสดงความคิดเห็นมีผู้ด าเนินการอภิปราย 1 คน เป็นผู้บอกถึงประเด็นส าคัญของเร่ือง  
  

2.3  ความมุ่งหมายของการอภิปราย 
นักวิชาการท่านได้กล่าวถึงความมุ่งหมายของการอภิปรายไว้ว่า 
กิตติ  พัชรวิชญ์(2540:68-85) ได้กล่าวถึงความมุ่งหมายของการอภิปรายไว้ว่า 
1. ให้เกิดการเรียนที่มีส่วนร่วมเป็นหลักส าคัญ 

2. ให้สมาชิกทุกคนได้พูด ได้ฟัง และร่วมกันตัดสินใจ 
3. ให้เข้าใจวิธีการหาข้อสรุปที่เป็นมติของกลุ่มเป็นที่สิ้นสุด 

4. ให้กลุ่มกระตุ้นสมาชิกให้ติดตามตลอดเวลา 
5. ให้มีการพัฒนาความสามารถในการพูด การแสดงออก 

6. ให้ฝึกการฟัง การพูด การอ้างอิงทางวิชาการ 
7. ให้ทุกคนมีเสรีภาพ และความส าคัญเท่าเทียมกัน 

8. ให้คิดหากิจกรรมต่อจากการอภิปราย โดยธรรมชาติแล้วการอภิปรายที่ประสบ
ผลส าเร็จจะน าไปสู่กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ในขณะที่ทิศนา  แขมมณี (2548 :347) ได้กล่าวเกี่ยววัตถุประสงค์วิธีสอนโดยใช้การ
อภิปรายกลุ่มย่อยเป็นวิธีการที่มุ่งช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างทั่วถึง มีโอกาส
แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อันจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในเร่ืองที่เรียน
กว้างขึ้น 

จากความมุ่งหมายดังกล่าว สรุปได้ว่า อภิปรายกลุ่มนั้นเน้นที่การมีส่วนร่วมเป็นหลัก
ส าคัญของสมาชิก เป็นการท างานร่วมกลุ่ม มีการแสดงความคิดเห็นเพื่อหาข้อสรุปเดียวกัน เพื่อ
พัฒนาความสามารถในการพูด ฟัง การแสดงออก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
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2.4  ความหมายของกลุ่ม 

ในการใช้วิธีสอนแบบอภิปรายกลุ่มนั้นเป็นวิธีสอนที่เน้นการท างานกลุ่ม เพื่อให้สมาชิก
ในกลุ่มได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในทางบวก และท าให้บรรลุสู่ความส าเร็จได้ โดยมีนักวิชาการ
ได้ให้ความหมายของกลุ่มดังต่อไปนี้ 

ทิศนา  แขมมณี (2545:10) ได้กล่าวว่า กลุ่ม หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
ร่วมกันปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมีเป้าหมายร่วมกันและทุกคนในกลุ่มมีบทบาทในการช่วย
ด าเนินงานของกลุ่ม มีการติดต่อสื่อสาร ประสานงานและตัดสินใจร่วมกันเพื่อให้งานบรรลุผล 
ส าเร็จเป้าหมายเพื่อประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม 

ดังนั้น กลุ่ม หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ร่วมกันปฏิบัติหรือท าอย่างใดอย่าง
หนึ่ง โดยมีเป้าหมายที่เหมือนกัน และปฏิบัติหรือท าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน 

 

2.5  ความส าคัญของกลุ่ม 

ในการท างานร่วมกันหลายคน สิ่งที่ต้องให้ความส าคัญก็คือ ข้อจ ากัดในการท างาน ความ
แตกต่างของบุคคล ทิศนา แขมมณี (2545:11-12) ได้กล่าวถึง ความส าคัญของกลุ่มดังต่อไปนี้ 

1. มนุษย์ทุกคนมีความจ ากัดในเร่ืองพลังการท างานใดๆ แต่เพียงคนเดียวให้ส าเร็จนั้น
ย่อมเป็นการยากโดยเฉพาะงานใหญ่แล้ว ก าลังเพียงคนเดียวนั้นคงท าไม่ได้ จ าเป็นต้องพึงก าลังแรง
ผู้อ่ืน ดังนั้น การท างานกลุ่มร่วมกันเป็นกลุ่มจึงเป็นเร่ืองที่จ าเป็น โดยเฉพาะการท างานใหญ่ๆ หรือ 
ท างานที่ยากสลับซับซ้อน 

2.  มนุษย์ทุกคนมีความจ ากัดและความแตกต่างในเร่ืองสติปัญญาความสามารถ การคิด
จะท าการงานใดๆ หัวเดียวย่อมสู้หลายหัวไม่ได้ เพราะหลายคนสามารถช่วยกันคิดช่วยกันดูไ ด้ 
กว้างขวางขึ้น รอบครอบขึ้น 

3. มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวเพียงล าพังไม่ได้ จ าเป็นต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน
และกัน การที่มนุษย์ได้ชื่อว่าเป็นสัตว์สังคมนี้ ก็เพราะมนุษย์มีความต้องการที่จะมีปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมกับผู้อ่ืน การที่มนุษย์มีโอกาสที่จะอยู่ และท างานร่วมกับผู้อ่ืน จึงเป็นการตอบสนองความ
ต้องการขั้นพื้นฐานที่จ าเป็นของมนุษย์ 

4. ลักษณะของสังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่มีการท างานร่วมกันในทุกระดับ และทุกองค์กร 
หากเราไม่มีความสามารถ ในการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ก็จะเกิดปัญหาในทุกระดับ และทุกองค์กร 
ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อความเป็นอยู่ และความเจริญก้าวหน้าของสถาบันและของประเทศ 

5. การท างานกลุ่มร่วมกันเป็นกลุ่ม ให้ผลที่ดีกว่าการท างานเดียว เนื่องจากการร่วมตัวกัน
เป็นกลุ่มหรือเป็นทีมนั้นมีพลังมากกว่า การน าพลังของแต่ละบุคคลมาร่วมกันเนื่องจากส่วนรวม
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ไม่ได้หมายถึงผลรวมของส่วนย่อย แต่มากกว่าผลรวมของส่วนย่อย ดังตัวอย่างที่ทดลองในประเทศ
ญ่ีปุ่น คนงาน 1 คน ประกอบรองเท้าได้ 3 คู่ต่อวัน ดังนั้น คนงาน 10 คน ถ้าคนงานเดียวกัน ผลการ
ท างานจะได้เท่ากับ 30 คู่ ต่อวัน แต่หากปรับการท างานให้มีลักษณะของการท างานเป็นกลุ่มหรือ
เป็นทีมแล้ว คนงาน 10 คน ท างานร่วมกันอาจประกอบรองเท้าได้ถึง 80 คู่ต่อวัน 

6. การที่บุคคลมีโอกาสมารวมกลุ่มกันท างานเป็นทีมนี้ ช่วยให้บุคคลนั้นได้เรียนรู้จาก
ผู้อ่ืน เกิดความเจริญงอกงามแห่งตนขึ้น ในขณะเดียวกันความเจริญส่วนบุคคลก็จะส่งผลให้กลุ่ม
เจริญงอกงามตามไปด้วย 

จากเหตุผลดังกล่าวสรุปได้ว่า การท างานเป็นกลุ่มมีความจ าเป็นที่สมาชิกกลุ่มต้องมีความ
เข้าใจซึ่งกันและกัน ในการท างานร่วมกันเพื่อให้มีประสิทธิภาพและได้ประโยชน์ในทุกๆ ส่วน 
 

2.6  ขั้นตอนการอภิปรายกลุ่ม 

นักวิชาการหลายท่าน ได้กล่าวถึงขั้นตอนวิธีการสอนแบบอภิปรายกลุ่ม ไว้ดังนี ้
กาญจนา  เกียรติประวัติ (2523:73)  กล่าวถึง ขั้นตอนการอภิปรายไว้ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. ตกลงเกี่ยวกับขอบเขตของปัญหา หรือความชัดเจนของหัวข้อปัญหา 
2. การรวบรวมข้อมูลและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การอภิปรายเป็นการสนทนาไม่ใช่ตั้ง

ค าถาม ทุกคนมีส่วนร่วม และการต้ังใจฟังก็นับว่าเป็นการร่วมมือ ท าให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น
อย่างทั่วถึง 

3. การหาข้อยุติ การอภิปรายที่สามารถด าเนินไปถึงขั้นสรุป นับว่าเป็นความส าเร็จตาม
จุดมุ่งหมาย แต่ถ้าไม่สามารถด าเนินงานไปถึงขั้นสรุป ก็จ าเป็นต้องมีการสรุปความอย่างใดอย่าง
หนึ่งเป็นข้อยุต ิ

ลินจง  อินทรัมพรรย์ (2529:11-12) กล่าวถึงล าดับขั้นตอนของการอภิปราย ดังนี้  
1. ครูและนักเรียนช่วยกันเลือกพิจารณาหัวข้อเร่ืองที่มีอยู่ในบทเรียน และนักเรียนมี

ประสบการณ์อยู่บ้าง รวมทั้งเป็นเร่ืองที่สอดคล้องกับพื้นฐานความรู้ความเข้าใจของนักเรียน 

2. ช่วยกันตั้งหัวข้อเร่ืองการอภิปรายให้น่าสนใจ โดยตั้งเป็นปัญหาหรือค าถามชวนคิด 
เพื่อเร้าความสนใจของผู้อภิปราย และผู้ฟังให้เกิดความรู้สึกต้องการแสดงความคิดเห็น 

3. จัดกลุ่มอภิปราย ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อย โดยก าหนดให้ หรือนักเรียนเลือก
กลุ่มกันเอง กลุ่มหนึ่งๆ ไม่ควรเกิน 10 คน เพื่อให้สมาชิกทุกคนมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นอย่าง
ทั่วถึง 
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4. การเสนอผลการอภิปราย หลังจากจบการอภิปรายให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมา
เสนอผลการอภิปราย เพื่อให้สมาชิกกลุ่มอ่ืนฟังและซักถามร่วมอภิปราย รวมทั้งให้ความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะไปด้วย 

กิตติ  พัชรวิชญ์ (2540:72) ได้เสนอแนะวิธีการด าเนินการอภิปรายกลุ่มย่อย ดังนี้ 
1. ประธานของที่ประชุม (อาจมีการเลือกสมาชิกในกลุ่ม) เป็นผู้น าการอภิปรายปัญหา

และควบคุมประเด็นปัญหา 
2. สมาชิกที่ต้องการแสดงความคิดเห็นมีระเบียบว่าต้องยกมือขออนุญาตประธานกลุ่ม

เสียก่อนเลขานุการกลุ่มจะเป็นสมาชิกกลุ่มที่ถูกเลือกมาหนึ่งคนเพื่อบันทึกข้อมูลปัญหาการอภิปราย
ส าหรับทบทวนและรายงานต่อที่ประชุมใหญ่ต่อไป 

อาภรณ์  ใจเที่ยง (2540:105-108) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการอภิปรายไว้ดังนี้ 
ขั้นเตรียมการอภิปราย ผู้สอนต้องเตรียมในสิ่งต่อไปนี้ 
1. หัวข้อและรูปแบบการอภิปราย เตรียมให้สอดคล้องเหมาะสมกับจุดประสงค์ของ

บทเรียน เวลาสถานที่ เป็นต้น 
2. ผู้เรียน ผู้สอนควรให้ผู้เรียนได้เตรียมตัวการอภิปรายมาล่วงหน้าทั้งด้านเนื้อหา สาระ 

และประเด็นความคิดส าคัญ และวิธีการสอน จะท าให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการเรียบแบบ
อภปิรายอย่างแท้จริง 

3. ห้องเรียน ผู้สอนควรจัดเก้าอี้ให้เหมาะสมกับรูปแบบอภิปราย เช่น 
 3.1 แบบวงกลม หรือคร่ึงวงกลม เหมาะส าหรับการอภิปรายแบบระดมสมอง 
 3.2 แบบรูปตัวยู หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า เหมาะส าหรับการอภิปรายแบบกลุ่มใหญ่ 
 3.3 แบบรูปตัวที หรือแบบเรียงแถวหน้ากระดาน เหมาะส าหรับการอภิปรายราย

หมู่แบบพาเนล 
4. สื่อการเรียนอาจต้องใช้เอกสารไว้แจกประกอบการอภิปราย อาจมีการใช้สไลด์ 

แผนภูมิ เป็นต้น เพื่อสรุปผลการอภิปราย หรือประกอบการอภิปรายกลุ่มของแต่ละกลุ่มผู้สอนต้อง
เตรียมไว้ให้พร้อม 

ขั้นด าเนินการอภิปราย  ผู้สอนมีบทบาทส าคัญในการควบคุมการอภิปรายให้ด าเนินไป
ได้ด้วยดี มีการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. บอกหัวข้อหรือปัญหาที่จะอภิปรายให้ชัดเจน 
2. ระบุจุดประสงค์การอภิปรายให้ชัดเจน 
3. บอกเงื่อนไขหลักเกณฑ์การอภิปราย เช่น ระยะเวลาที่ใช้ รูปแบบการอภิปราย บทบาท

หน้าที่ของผูอ้ภิปราย การรายงานผล มารยาทในการพูด การฟัง และการเคารพมติของส่วนรวม 
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4. ให้ด าเนินการอภิปรายโดยผู้สอนควรช่วยเหลือให้การอภิปรายด าเนินไปด้วยดี ขณะที่
ผู้เรียนเข้ากลุ่มอภิปราย ผู้สอนไม่ควรเข้าไปก ากับหรือแทรกแซงผู้เรียน ควรคอยดูแลอยู่ห่างๆ คอย
กระตุ้นให้ก าลังใจ ให้ค าแนะน า เมื่อผู้เรียนต้องการเท่านั้น 

ขั้นสรุป 
1. สรุปผลการอภิปราย เป็นช่วงที่ผู้แทนกลุ่มสรุปผลการอภิปราย น าเสนอผลการ

อภิปรายต่อที่ประชุมเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เปิดโอกาสให้ผู้ฟังซักถามผู้อภิปราย ตอบ
ค าถาม ผู้สอนอาจถามผู้อภิปรายได้ในสาระส าคัญที่ต้องการให้ผู้เรียนได้รับ ขณะเดียวกันช่วยกลุ่ม
อภิปรายให้เกิดความกระจ่างในเนื้อหาบางตอนได้ 

2. สรุปบทเรียน ผู้สอนเป็นผู้สรุปเนื้อหาสาระส าคัญที่ได้จากการอภิปราย ควรเสริมข้อ
แทรกความรู้ ย้ าประเด็นส าคัญ และสรุปแนวคิดหลักให้แก่ผู้เรียน ตลอดจนแนวทางการน าความรู้
ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน การสรุปเป็นหัวข้อบนกระดานด า เพื่อผู้เรียนจะได้เข้าใจชัดเจน และบันทึก
ไว้ได้ง่าย 

3. ประเมินผลการเรียน ผู้สอนควรมีการประเมินผลการอภิปรายภายหลังที่สิ้นสุด
บทเรียน เพื่อดูว่า การเรียนการสอนในคาบเรียนนั้นๆ ด้วยวิธีสอนการอภิปรายมีคุณค่าหรือมี
ข้อบกพร่องอย่างไร โดยประเมินให้ครอบคลุมเนื้อหา หัวข้อการอภิปราย จุดประสงค์ รูปแบบ 
พฤติกรรมของผู้เรียน บรรยากาศ สิ่งแวดล้อมต่างๆ ในการอภิปราย ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนด้วยวิธีสอนการอภิปรายคร้ังต่อไป 

ทิศนา  แขมมณี (2548:347) กล่าวถึงขั้นตอนส าคัญของการสอนแบบอภิปรายไว้ ดังนี้ 
1. ผู้สอนจัดผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อยๆ กลุ่มละประมาณ 4-8 คน 
2. ผู้สอน/ผู้เรียนก าหนดประเด็นในการอภิปราย 
3. ผู้เรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันตามประเด็นอภิปราย 
4. ผู้เรียนสรุปสาระที่สมาชิกกลุ่มได้อภิปรายร่วมกันเป็นข้อสรุปของกลุ่ม 
5. ผู้สอนและผู้เรียนน าข้อสรุปของกลุ่มย่อยมาใช้ในการสรุปบทเรียน 
6. ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
สรุปได้ว่าขั้นตอนการสอนแบบอภิปรายโดยใช้สื่อโสตทัศน์ ซึ่งผู้วิจัยได้น าขั้นตอนของ

อาภรณ์ ใจเที่ยงและทิศนา แขมมณี มาสังเคราะห์มีขั้นตอนต่อไปนี้ 1.ขั้นน า ครูแนะน าทักษะการ
เรียนแบบอภิปรายกลุ่ม แบ่งกลุ่มนักเรียนโดยคละความสามารถออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่ม 3 -5 คนแจ้ง
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ แนะน าเนื้อหา สื่อโสตทัศน์ แนะน าการท างานกลุ่ม มอบหมายงานกลุ่ม 2.
ขั้นกิจกรรม นักเรียนเรียนรู้ร่วมกันศึกษาสื่อโสตทัศน์ โดยอาศัยกระบวนการสอนแบบอภิปรายกลุ่ม 
และอภิปรายได้ 3. ขั้นอภิปราย นักเรียนมีบทบาทในการอภิปราย 4.ขั้นสรุปและประเมินผล 
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นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานในชั้นเรียน ครูและนักเรียนสรุปเนื้อหาบทเรียน และครูประเมิน 
ผลงานกลุ่ม 
 
2.7  ข้อดีและข้อจ ากัดของการอภิปราย 

นักวิชาการทางการศึกษา ได้กล่าวถึงข้อดีและข้อเสียของการอภิปราย  ไว้ดังต่อไปนี้ 
กิตติ  พัชรวิชญ์ (2540:74) ได้กล่าวถึงข้อดีและข้อจ ากัดของการอภิปรายไว้ดังนี้ 
ข้อดี  

1. สมาชิกมีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และทั่วถึง 
 2. เป็นการฝึกความกล้าแสดงออก 
 3. ท าให้เกิดสัมพันธ์ภาพในการร่วมมือกันท างานที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนร่วม แม้

จะมีความพยายามออกแบบการจัดสถานที่ที่ดีแล้วก็ตามอภิปรายมีข้อจ ากัดอยู่ดี 
ข้อจ ากัด 
 1. ความรู้พื้นฐานของสมาชิกแต่ละคน และผู้ด าเนินการอภิปรายที่สามารถเสนอ 

และควบคุมประเด็นปัญหาในการอภิปรายท าให้การอภิปรายบรรลุเป้าหมายได้ 
 2. หากมีสมาชิกจ านวนมากไม่อาจแสดงความคิดเห็นได้ทั่วถึงตามเวลาที่ก าหนด

ได้มติที่ได้จึงหละหลวม 
ทิศนา  แขมมณี (2548:325) กล่าวถึงข้อดี และข้อจ ากัด ของการอภิปรายกลุ่มย่อย ไว้ดังนี้ 
ข้อดี 
 1. เป็นวิธีสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนกลุ่มมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างทั่วถึง 
 2. เป็นวิธีสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนและผู้สอนได้ข้อมูล และความคิดเห็นที่หลากหลาย

ช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างทั่วถึง 
 3. เป็นวิธีสอนที่ช่วยส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผู้เรียน  ช่วยให้ผู้เรียน

ได้พัฒนาทักษะต่างๆ จ านวนมาก เช่นทักษะการพูด การแสดงความคิดเห็น การโต้แย้ง การ
วิพากษ์วิจารณ์ และทักษะการคิด เป็นต้น 

ข้อจ ากัด 
 1. เป็นวิธีสอนที่ใช้เวลามาก 
 2. เป็นวิธีสอนที่ต้องอาศัยสถานที่หรือบริเวณที่กว้างพอจะจัดกลุ่มให้อภิปรายกัน

ได้ โดยไม่รบกวนกัน 
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3. หากผู้เรียนไม่รู้หรือไม่ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของสมาชิกกลุ่มที่ดีการ
อภิปรายอาจไม่ได้ผลดี 

4. หากสมาชิกกลุ่มหรือผู้สอน ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดีอาจเกิดปัญหา
การปฏิสัมพันธ์ระว่างสมาชิกในกลุ่มได้ 

จากค ากล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า ข้อดีของการอภิปรายนั้น คือ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
เรียนการเรียนในทักษะต่าง ๆ เช่น ทักษะการพูด ทักษะการคิด การโต้แย้ง การวิเคราะห์ปัญหา 
ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนมีความรู้ที่หลากหลาย ได้เคารพสิทธิและหน้าที่ซึ่งกันและกัน รู้จักการ
ท างานเป็นกลุ่มร่วมกัน ส่วนข้อจ ากัดนั้น คือ เป็นวิธีการที่ต้องใช้สถานที่พอเหมาะเพื่อให้สมาชิก
แต่ละกลุ่มสามารถใช้ความคิดได้เต็มที่ด้วยไม่รบกวนกัน เป็นการสอนที่ใช้เวลามาก ผู้เรียนบางคน
ที่ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น จะท าให้การเรียนรู้เกิดขึ้นไม่เท่ากัน 

 
2.8  การวัดและประเมินผลการอภิปราย 

การวัดและประเมินผลการอภิปราย มีเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
Porter et al. (อ้างในฐาปนันท์  วงศ์วาร 2551 : 33-34) ได้กล่าวไว้ว่า 
1. ประสิทธิภาพในการเข้ากลุ่มอภิปราย ได้แก่ ความสามารถในการ 

  1.1 เข้าร่วมพูดและยุติการพูดเพื่อให้ผู้อื่นได้มีส่วนแสดงความคิดเห็น 
  1.2 แสดงประเด็นความคิดเห็นได้อย่างประเด็นชัด 
  1.3 ใช้กลวิธีในการอภิปรายเกี่ยวกับเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งให้บรรลุถึงความคิดเห็น
ร่วมกันในประเด็นที่ส าคัญๆ และรายละเอียดสนับสนุน 

2. การแสดงอออกและการอภิปรายได้แก่ ความสามารถในการ 
  2.1 ดึงดูดความสนใจผู้ฟัง 
  2.2 สร้างความสนใจที่ดีกับผู้ฟัง 
  2.3 แนะน าเร่ืองที่จะพูดทั่วไป 
  2.4 ก าหนดเร่ืองให้แคบลง 
  2.5 ระบุหัวเร่ืองตรง ๆ 

3. ในการสรุป ควรประเมินความสามารถในการ 
  3.1 เรียบเรียงล าดับความคิดตามที่ได้น าเสนอ 
  3.2 เสนอโครงร่างความคิดของตนเอง และของผู้อ่ืน 
  3.3 ใช้สื่อโสตทัศน์ที่อาจเป็นวัตถุสิ่งของ ป้าย กระดาน วีดีทัศน์ เอกสารแจก
ประกอบการอภิปราย แผ่นใส ฯลฯ ได้อย่างเด่นชัด 
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นอกไปจากนี้การประเมินความสามารถในการอภิปราย ควรประเมินสิ่งต่อไปนี้ 
1. ความสมเหตุสมผลของค าพูด 
2. ความสามารถยุติการพูดของผู้อื่นเพื่อที่ตนจะได้แสดงความคิดเห็น 
3. ความสามารถใช้ภาษาอย่างสุภาพเพื่อโต้แย้ง 
4. ความสามารถกระตุ้นหรือเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้พูด 
สรุปความได้ว่า การวัดและประเมินผลการอภิปรายกลุ่มนั้น คือ การที่นักเรียนมีการ

ปรึกษาวางแผนกันก่อนการท างาน แสดงความคิดในการท างาน รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกใน
กลุ่ม ใช้เหตุผลการตัดสินใจในมติกลุ่ม มีการเคารพการตัดสินใจในมติของกลุ่ม มีการพูดเสริมแรง
ให้ก าลังใจเพื่อนๆในกลุ่ม น าเสนอผลงานกลุ่มได้อย่างถูกตรงตรงเวลาโดยใช้แบบ วัดผล
ความสามารถในการอภิปรายกลุ่ม 
 

3. แนวคิดเกี่ยวกับสื่อโสตทัศน์ 
3.1 ความหมายของสื่อโสตทัศน์ 

นักวิชาการทางการศึกษา ได้ให้ความหมายของสื่อโสตทัศน์ ไว้ดังต่อไปนี้ 
สุพัฒน์  ส่องแสงจันทร์ (2543: 16) ได้ให้ความหมาย สื่อโสตทัศน์ คือ สื่อหรือวัสดุ ที่

ต้องใช้โดยผ่านประสาทสัมผัสทางหูและตา 
นิพนธ์  ศุขปรีดี (2545:4) โสตทัศนอุปกรณ์ หมายถึง  โสตทัศน์วัสดุที่น ามาใช้เป็น

อุปกรณ์ การสอนด้วยตัวของมันเองแต่เพียงอย่างเดียวไม่ได้ จะต้องมีโสตทัศนวัสดุอ่ืนๆ มา
ประกอบ จึงเป็นอุปกรณ์ที่สมบูรณ์ เช่น เคร่ืองบันทึกเสียง จะน ามาใช้สอนได้ก็ต่อเมื่อมีเส้นเทป
บันทึกเสียงมาเปิดฟังด้วยกับเคร่ืองบันทึกเสียงเท่านั้น หรือถ้าเป็นเคร่ืองฉายสไลด์ จะสามารถแสดง
ภาพบนจอได้ก็ต่อเมื่อมีแผ่นภาพสไลด์น ามาฉายด้วยเคร่ือง เป็นต้น 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิต พ.ศ.2542 (2546:123) ให้ความหมายค าว่า โสตทัศนวัสดุ 
ไว้ว่า งานอันประกอบด้วยล าดับภาพ โดยบันทึกลงในวัสดุไม่ว่าจะมีลักษณะอย่างใดอันสามารถที่
จะน ามาเล่นซ้ าได้อีก โดยใช้เคร่ืองมือที่จ าเป็นส าหรับการใช้วัสดุนั้น และหมายความรวมถึงเสียง
ประกอบงานนั้นด้วย ส่วนโสตทัศนอุปกรณ์ คือ อุปกรณ์การสอนส าห รับฟังและดู เช่นวิทยุ 
โทรทัศน ์

จากความหมายข้างต้น   สื่อโสตทัศน์ คือ วัสดุทั้งหลายที่น ามาใช้ในห้องเรียนหรือน ามา
ประกอบการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้ฟังเสียง และได้เห็นภาพ ช่วยให้การเขียนการพูดการ
อภิปรายนั้นเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น 
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3.2 ประเภทของสื่อโสตทัศน์ 
Edgar.Dale (Dale,1969) ได้จ าแนกแบ่งประเภทของสื่อโสตทัศนวัสดุอุปกรณ์ตาม

ประสบการณ์ โดยยึดหลักว่า คนเราสามารถเข้าใจสิ่งที่เป็นรูปธรรม ได้ดีและเร็วกว่าสิ่งที่เป็น
นามธรรม โดยสรุปเป็นรูปกรวยดังต่อไปนี้ 

 
  นามธรรม                                                                                                                   รูปธรรม 
 
 

Verbal 
symbool 

Visual symbool 
Radio 

Recorcings 
Still Pictures 

Motion Pictures 
Television 
Exhibits 

Field trips 
Demonstrations 

Dramatized Experience 
Contrived Expericnce 

Direct,Purposeful Experience 
 

 

 

แผนภูมิรูปภาพที่ 2 สรุปแบ่งประเภทสื่อโสตทัศน์ 
  

 

1. ประสบการณ์ตรงและมีความมุ่งหมาย (Direct,Purposeful Experience) ประสบการณ์
ขั้นนี้ เป็นรากฐานอันมั่นคงของการศึกษาทั้งปวง เป็นประสบการณ์ที่ผู้เรียนได้รับมาจากความเป็น
จริง ด้วยตัวของตัวเองโดยตรง ผู้รับประสบการณ์นี้ได้เห็น ได้จับ ได้ชิม ได้ท า ได้รู้สึก ได้ดมกลิ่น
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จากของจริงในชีวิตของตน เช่น ครอบครัวที่ได้บุตรคนแรก หรือคนที่ประสบความรักคร้ังแรก สิ่ง
เหล่านี้จะท าให้ผู้ประสบเกิดความประทับใจอย่างยากที่จะลืมได้ 

2. ประสบการณ์จ าลอง (Contrived Experience) ชีวิตมนุษย์เรานั้นบางคร้ังก็สั้นเกินกว่าที่
จะเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้จากประสบการณ์จริง บางทีของที่เป็นอยู่จริง ๆ ก็อาจจะไกลหรือมีอยู่ใน
อดีต หรือซับซ้อนซ่อนเร้น หรือเป็นอันตราย หรือมีปัญหาเกี่ยวกับขนาดเช่นเล็กไปบ้างหรือใหญ่
ไปบ้าง ไม่สะดวกแก่ผู้เรียนที่จะได้รับประสบการณ์โดยตรง จึงจ าลองสิ่งเหล่านี้มาเพื่อให้ ได้มี
ประสบการณ์แก่ผู้เรียน เช่น ดวงจันทร์ผู้เรียนไม่สามารถที่จะไปศึกษาให้ได้ประสบการณ์โดยตรง
ได้ เราจึงเรียนด้วยการจ าลองดวงจันทร์ จากรูปภาพบ้าง จากหินจากดวงจันทร์บ้าง หรือจากท้องฟ้า
จ าลองบ้าง เพื่อให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์ใกล้เคียงกับประสบการณ์จริง 

3. ประสบการณ์นาฏการ (Dramatized Experience) ยังมีมีสิ่งต่างๆ อีกเป็นอันมากที่เราไม่
สามารถจะประสบได้ด้วยตนเอง มิใช่ว่าเพราะอายุเราไม่ยืนพอเท่านั้น แต่ยังมีเพราะข้อจ ากัดเวลา 
และสถานที่ และบางอย่างก็เป็นอดีตไปแล้ว นอกจากนี้บางเร่ืองก็ไม่สามารถที่จะถ่ายทอดด้วย
ประสบการณ์จ าลอง หรือบางเร่ืองก็มีธรรมชาติเป็นนามธรรมหรือสัญลักษณ์เกินไป ดังนั้นจึงได้จัด
ให้มีการแสดงละครเพื่อให้มีการประสบการณ์ที่ใกล้ความจริงมากขึ้น เช่น การแสดงละครเพื่อ
ประกอบการเรียนวรรณคดี ประวัติศาสตร์การแสดงต านาน เป็นต้น 

4. การสาธิต (Demonstrations) การสาธิตคือการอธิบายถึงข้อเท็จจริงหรือแบ่งความคิด 
หรือขบวนการให้ผู้ฟังและเห็นไปด้วย ครูวิทยาศาสตร์ทดลองเตรียมก๊าชคลอรีนให้นักเรียนดู ครู
ศิลปศึกษาแสดงการแกะสลัก การถักเสื้อไหมพรม การเขียนรูปภาพ อธิบายการใช้เคร่ืองมือต่าง ๆ 
ให้นักเรียนดูเป็นต้น เพื่อให้นักเรียนหาประสบการณ์จากสิ่งเหล่านี้ 

5. การศึกษานอกสถานที่หรือการทัศนศึกษา (Field Trips) การพานักเรียนไปศึกษานอก
สถานที่นั้นก็เพื่อให้นักเรียนได้ไปเรียนจากแหล่งความรู้ที่มีอยู่จริงภายนอกห้องเรียน ไปดูว่าเขาท า
อะไรอยู่อย่างไรเป็นต้น ส่วนใหญ่นักเรียนก็ได้แต่ดูและฟังไม่ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น วิธี
นี้แม้ว่าจะได้ไปประสบกับความเป็นจริง ได้เห็นวัสดุที่รวมอยู่ในการไปนั้นก็จริง แต่ตัวมันเองนั้น
เราถือว่า เป็นเพียงเคร่ืองมือที่จะช่วยให้ผู้ดูได้ประสบกับสิ่งที่นัก เรียนไม่สามารถที่จะมี
ประสบการณ์ในห้องเรียนได้ 

6. นิทรรศการ (Exhibits) มีความหมายถึง การจัดแสดงสิ่งของต่างๆ เพื่อใช้ความรู้แก่คน
ดู บางครั้งอาจจะใช้แต่หุ่นจ าลองที่ท างานได้มาแสดงแทนเท่านั้น บางคร้ังอาจมีทั้งรูปภาพชุดต่างๆ 
ที่ใช้ควบคู่ไปกับหุ่นจ าลอง แผนภูมิหรือภาพโฆษณา บางที่ในการจัดนิทรรศการนั้น เราอาจจัดให้มี
การสาธิตหรือการฉายภาพยนตร์อยู่ด้วยก็ได้ ผู้เรียนก็เรียนด้วย ส่วนมากเป็นการไปดูเป็นส่วนใหญ่ 
นิทรรศการนี้มี 2 ประเภท ประเภทแรก คือ ประเภทที่เขาจัดไว้ส าเร็จรูปแล้ว เช่นในพิพิธภัณฑ์
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โรงงานและโรงงานต่างๆ ส่วนอีกประเภทหนึ่งได้แก่  ประเภทที่นักเรียนช่วยกันจัดขึ้นเองประเภท
หลังนี้เป็นประเภทที่ควรส่งเสริมและสนับสนุน 

7. โทรทัศน์ (Television) และภาพยนตร์ (Motion Pictures) รายการโทรทัศน์นั้นจะช่วย
ให้ผู้เรียนได้เห็นและได้ยินเสียงเหตุการณ์ และความเป็นไปต่างๆ ได้ ในขณะเดียวกับที่มีการ
ถ่ายทอดเหตุการณ์นั้นอยู่ ภาพยนตร์ก็สามารถจ าลองเหตุการณ์มาให้ผู้เรียนได้ดูและฟังได้ใกล้เคียง
ความเป็นจริง แต่ไม่ใช่เวลาเดียวกับเหตุการณ์ก็ได้ โทรทัศน์นั้นแม้จะออกรายการสดได้ก็จริง 
อาจจะกะทัดรัดสู้ภาพยนตร์ไม่ได้ เพราะภาพยนตร์สามารถจะตัดตอนสิ่งที่ไม่จ าเป็นออกได้ดีกว่า 
และใช้เทคนิคบางอย่างซึ่งโทรทัศน์ท าไม่ได้กับทั้งสามารถกลั่นกรองเพื่อให้เร่ืองราวของภาพยนตร์
เหมาะสมที่สุดได้ แต่อย่างไรก็ตามโทรทัศน์นั้นก็ยังสามารถออกรายการที่เป็นภาพยนตร์ได้ และทั้ง
โทรทัศน์และภาพยนตร์จัดว่าเป็นสื่อกลางในการสาธิตได้ดีมาก เพราะเปิดโอกาสให้ผู้ดูได้เห็น
ขบวนการทั้งหมดได้อย่างใกล้ชิด 

8. ภาพนิ่ง วิทยุ และการบันทึกเสียง (Still Pictures, Radio, Tape Recording) ภาพนิ่ง
ได้แก่ภาพถ่าย ภาพวาดต่างๆ ซึ่งมีทั้งประเภททึบแสง และโปร่งแสง ภาพนิ่งทึบแสงก็คือรูปถ่ายที่
ได้รับจากการถ่ายรูป หรือวาดหรือพิมพ์มีอยู่ตามหน้าหนังสือ หรืออยู่เป็นภาพเดียวๆ ส่วนภาพนิ่ง
โปร่งใสก็ได้แก่ภาพที่เขาท าเป็นสไลด์ และฟิล์มสตริป ซึ่งฉายด้วยเคร่ืองฉายสไลด์และฟิล์มสตริป
หรือภาพโปร่งใสที่ฉายด้วยเคร่ืองฉายภาพข้ามศีรษะ  ถ้าเป็นภาพทึบแสงก็ต้องฉายด้วยเคร่ืองฉาย
วัสดุทึบแสง รูปภาพเหล่านี้สามารถจ าลองความจริงมาให้เราศึกษาได้ ส่วนวิทยุกับการบันทึกเสียง
นั้นต้องอาศัยเคร่ืองขยายเสียง และเคร่ืองเล่นจานเสียง และเคร่ืองบันทึกเสียงแถบแม่เหล็กเข้า
ประกอบในการใช้ จัดเป็นโสตวัสดุ 

9. ทัศนสัญลักษณ์ แผนที่ แผนภาพ แผนภูมิ แผนสถิติ ภาพโฆษณา การ์ตูนเร่ืองเหล่านี้มี
ลักษณะเป็นสัญลักษณ์ ส าหรับถ่ายถอดความหมายให้เข้าใจได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งในการนี้กระดานด า 
จะเป็นสิ่งเขียนด้วยตัวแทนที่เป็นนามธรรมนี้ได้กว้างขวางที่สุด แต่อย่างไรก็ตามส าหรับผู้ที่ไม่มี
พื้นฐานทางรูปธรรมดีมาก่อนอาจเข้าใจได้ยาก เพราะทัศนลัญลักษณ์เหล่านี้เราสมมุติกันขึ้นมาใช้
แทนความหมายที่เป็นข้อเท็จจริง แนวความคิดเท่ากับเป็นภาษาใหม่อีกภาษาหนึ่ง คือ ภาษาทัศน
สัญลักษณ์ นักเรียนในชั้นเล็กๆ อาจไม่เข้าใจเลยแม้จะใช้ทัศนสัญลักษณ์ที่ง่ายที่สุดแล้วก็ตาม 
นักเรียนชั้นมัธยมอาจจะต้องดูที่แผนภูมิ แผนสถิติง่ายๆ แล้วรู้เร่ืองได้ ทั้งยังอาจรู้เร่ืองไปผิดๆ ก็ได้ 
นักเรียนจะดูแผนที่ไม่รู้เร่ืองถ้าไม่เข้าใจเคร่ืองหมายต่างๆ ที่นักภูมิศาสตร์เข้าใจกัน 

10. พจนสัญลักษณ์ ขั้นนี้ได้แก่ตัวหนังสือหรือตัวอักษรและค าที่เป็นเสียง ซึ่งความเป็น
รูปธรรมเดิมหายไปหมด ลักษณะของตัวอักษรจะไม่เห็นว่าเหมือนกับสิ่งที่มันแทนเลย เช่นค าเขียน
หรือค าพูดว่า “ม้า” ก็ไม่เห็นว่าจะมีรูปร่างเป็นม้าไปได้  
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ภาษาพูดกับภาษาเขียน การพูดนี้จะช่วยให้การอ่านเข้าใจได้ ง่ายขึ้น และใช้กับ
ประสบการณ์ขั้นอ่ืนๆ ที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดด้วย อย่างไรก็ตามถ้าเรามีรากฐานประสบการณ์พอ 
การพูดและการอ่านจะเปิดทางไปสู่ความเข้าใจและประสบการณ์ใหม่ ๆ ได้มากมายทีเดียว 

จากการเสนอประสบการณ์ข้างต้นน้ัน ไม่ได้มีความหมายว่าจะต้องน าไปใช้ทุกขั้น แต่ครู
ควรเลือกขั้นที่ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด  

James S. Kinder (อ้างถึงใน นิพนธ์ ศุขปรีดี 2545:30-31) ซึ่งเป็นนักโสตทัศนศึกษาได้
กล่าวถึงประเภทสื่อโสตทัศน์ ต่อจุดมุ่งหมายและสถานการณ์ภายใต้การเรียนของเด็ก ดังนี้  

โสตทัศนวัสดุแม้จะมีคุณค่ามากมายเพียงไร แต่ก็ไม่สามารถจะท าหน้าที่ครูได้หมด 
เพราะโสตทัศน์วัสดุเป็นเพียงวิถีทางที่จะน าครูไปสู่ที่จุดหมายหรือผลเท่านั้น โสตทัศนวัสดุเป็น
เพียงอุปกรณ์ที่ช่วยผ่อนแรงและเวลาของทั้งครูและนักเรียนให้ได้รับประโยชน์อย่างมากจากการ
เรียน แต่นักเรียนจะได้รับประโยชน์จากการเรียนมากน้อยเพียงไรนั้น ก็มิใช่อยู่ที่คุณลักษณะของ
โสตทัศนวัสดุเพียงอย่างเดียว ความจริง อยู่ที่ครูมีความสามารถเลือกและใช้โสตทัศนวัสดุเป็นส่วน
ใหญ่ โดยเหตุที่โสตทัศนวัสดุเป็นเพียงเคร่ืองมือ มันจึงไม่สามารถน านักเรียนไปถึงจุดมุ่งหมายของ
การศึกษาสมัยใหม่ได้ด้วยตัวของมันเอง ครูจะต้องเป็นผู้เลือกใช้วัสดุหรืออุปกรณ์นั้นเพื่อให้
บรรลุผลสมประสงค์ดังสรุปต่อไปนี้ 

1. เรียนจากประสบการณ์แทนถ้อยค าพูด สื่อที่ใช้ คือ ใช้สัญลักษณ์นามธรรมเป็นตัวแทน
ของจริง เช่น ค าพูด-การเขียน-สูตรต่าง ๆ เป็นต้น 

2. เรียนจากประสบการณ์แทนด้วยโสตทัศนวัสดุ เช่น แผนที่-แผนภูมิ-กราฟ-ภาพเลื่อน-
ภาพยนตร์-โทรทัศน์ เป็นต้น 

3. เรียนจากประสบการณ์ตรง เช่น วิทยากรผู้มาเยือน-ทัศนาจร-การสัมภาษณ์ เป็นต้น 
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เรียนจากประสบการณ์แทน 

ถ้อยค าพูด 
(ใช้สัญลักษณ์นามธรรมเป็นตัวแทนของจริง) 

ค าพูด-การเขียน-สูตรต่างๆ 
เรียนจากประสบการณ์แทน 

โดยใช้โสตทัศนวัสดุ 
(ใช้เคร่ืองกลไกเป็นตัวแทนของจริง) 

แผนที่-แผนภูมิ-กราฟ-วัตถุ-ของตัวอย่าง-รูปภาพ-หุ่นจ าลอง-ภาพเคลื่อนไหว-ฟิล์มเลื่อน-ภาพยนตร์ 
บันทึกเสียง-วิทยุ-นาฏการ-โทรทัศน์ 

เรียนจากประสบการณ์ตรง 
ประสบการณ์และการท าด้วยตนเอง 
(ใช้รับความรู้สึกโดยตรงจากของจริง) 

วิทยากรผู้มาเยือน-การสัมภาษณ์-ทัศนาจร-ส ารวจ-การติดตามผลเมื่อกลับจากทัศนาจร 
-การตั้งค่าย-กิจกรรมบริการ-ประสบการณ์จากท างาน 

 
 

แผนภูมิภาพที่ 3 สรุปประเภทสื่อโสตทัศน์ 
 

ดังนั้น  การที่ครูได้รู้วิธีเลือกและน าสื่อโสตทัศนวัสดุไปใช้ประกอบการเรียนการสอน จึง
เป็นเร่ืองส าคัญยิ่งต่อการช่วยปรับปรุงการสอนของครู ครูควรมีความรู้และทักษะในการเลือกและ
ใช้อุปกรณ์การสอน ครูควรรู้จักเลือกและประเมินค่าอุปกรณ์การสอนก่อนที่จะน าไปใช้ เพื่อให้ได้
อุปกรณ์การสอนที่มีคุณค่าเหมาะสมในการเรียนจริงๆ 

ศิริพงศ์  พยอมแย้ม (2533 : 70-71) ได้กล่าวถึงสื่อการสอนประเภทต่างๆ ดังนี้ 
1. สื่อประเภทเคร่ืองมืออุปกรณ์ สื่อประเภทนี้เป็นตัวกลาง หรือทางผ่านของความรู้ที่จะ

ถ่ายทอดไปยังผู้เรียน ซึ่งได้แก่ สื่อใหญ่ที่จะต้องใช้ไฟฟ้า และอิเลคทรอนิคต่างๆ เช่น เคร่ืองฉาย
ภาพยนตร์ เคร่ืองฉายสไลด์ เคร่ืองฉายภาพโปร่งใส เคร่ืองรับโทรทัศน์ เคร่ืองรับวิทยุ เคร่ือง
บันทึกเสียง เคร่ืองบันทึกเทปโทรทัศน์ ตลอดจนเคร่ืองช่วยสอน เคร่ืองคอมพิวเตอร์ กระดานด า
และกระดานชอร์ค เป็นต้น 
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2. สื่อประเภทวัสดุ สื่อการเรียนการสอนประเภทนี้จะเป็นสื่อขนาดเล็ก แบ่งออกเป็น 2 
ลักษณะ คือ 

 2.1 สื่อที่ต้องอาศัยสื่อใหญ่ในการน าเสนอ จึงจะสามารถใช้ในการเรียนการสอน
ได้ เช่น สไลด์ ม้วนเทปและแผ่นโปร่งใส่ เป็นต้น 

 2.2 สื่อที่เป็นตัวของมันเอง ไม่ต้องอาศัยสื่ออ่ืนๆ ในการน าเสนอก็สามารถใช้ใน
การเรียนการสอนได้ เช่น ของจริง ของจ าลอง รูปภาพ แผนที่และลูกโลก เป็นต้น 

3. สื่อประเภทเทคนิคและวิธีการ เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ เป็นกระบวนการ เทคนิค
หรือวิธีการ ซึ่งต้องใช้ควบคู่กับวัสดุและเคร่ืองมือโดยเน้นที่เทคนิคหรือวิธีการเป็นส าคัญ เช่น การ
แสดงหุ่น การแสดงละคร การสาธิต การศึกษานอกสถานที่ และการจัดนิทรรศการ เป็นต้น 

จากประเภทดังกล่าว ผู้วิจัยเลือกใช้สื่อรูปภาพ แผนที่ เคร่ืองใช้ฉายภาพยนตร์ เคร่ืองฉาย
ภาพข้ามศีรษะ เคร่ืองเคร่ืองบันทึกเทปโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ เพื่อน ามาสร้างเคร่ืองมือวิจัยต่อไป 

 

3.3 คุณค่าของโสตทัศนวัสดุอุปกรณ์ 

เกื้อกูล คุปรัตน์ (2533: 27-28)ได้กล่าวถึงคุณค่าของโสตทัศนวัสดุอุปกรณ์ ที่มีคุณค่าต่อ
การเรียนการสอนว่า โสตทัศนวัสดุนั้นมีคุณค่าต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก เราสามารถที่จะ
น าเสนอโสตทัศนวัสดุมาใช้ประกอบการสอนให้ได้ผลดีกับผู้เรียนได้ทุกระดับ พอจะสรุปได้ดังนี้ 

1. เป็นศูนย์รวมความสนใจของผู้เรียน และท าให้บทเรียนเป็นที่น่าสนใจ 
2. ช่วยให้ผู้เรียนมีประสบการณ์กว้างขว้างยิ่งขึ้น 

3. ท าให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์ร่วมกัน 

4. อธิบายสิ่งที่เข้าใจยากให้เข้าใจง่ายขึ้น 

5. แสดงความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ 

6. ให้ความหมายของค าศัพท์ต่างๆ ท าให้เด็กอ่านได้เร็วขึ้น 

7. แสดงส่วนที่ลี้ลับให้กระจ่างมากขึ้น 

8.สามารถก าหนดระยะทางและขนาดได้ เช่น 

  8.1 ท าให้สิ่งที่เคลื่อนไหวเร็วช้าลงได้ 
  8.2 ท าให้สิ่งที่เคลื่อนไหวช้าเร็วขึ้นได้ 
  8.3 น าสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตมาให้ดูได้ 
  8.4 น าสิ่งที่อยู่ไกลเกินไปมาศึกษาได้ 
  8.5 ย่อสิ่งที่ใหญ่เกินไปให้เล็กลงได้ 
  8.6 ขยายสิ่งที่เล็กเกินไปให้ใหญ่ขึ้นได้ 
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นอกจากนี้ จากการวิจัยทางการศึกษาพบว่า โสตทัศนวัสดุมีคุณค่าต่อการศึกษาอีกหลาย
ประการ เช่น 

1. ช่วยให้ผู้เรียนเรียนได้มากขึ้นในเวลาอันสั้น 

2. ช่วยให้จ านวนเด็กที่สอบตกลดน้อยลง 
3. ช่วยให้คนอยากเรียนอยากรู้มากขึ้น 

4. ช่วยให้เด็กอ่านได้เร็วขึ้น 

5. ช่วยเพิ่มทักษะในการเรียนรู้ 
6. ช่วยให้จ าเร่ืองราวต่าง ๆ ได้มากและนานวัน 

7. ช่วยให้อ่านบทเรียนเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น 

 

ศิริพงศ์ พยอมแย้ม (2533:76) ได้กล่าวถึงความส าคัญและคุณค่าของสื่อการเรียนการสอน ได้ดังนี้ 
1. ดึงดูดความสนใจของผู้เรียน 

2. เป็นรูปธรรม เป็นจริงเป็นจัง เห็นภาพพจน์ต่าง ๆ 

3. น าเหตุการณ์ที่อยู่ไกลมาศึกษาในชั้นเรียนได้ 
4. ให้ประสบการณ์ที่ตื่นตา ตื่นใจ 
5. ใช้เพื่อเรียนซ่อมเสริม หรือการศึกษาซ้ าเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน 

6. ท าให้จ า และเก็บสะสมประสบการณ์ไว้ได้นาน 

7. ใช้สอนข้อเท็จจริง ความเป็นเหตุเป็นผล 
8. ประหยัดเวลา และลดค าบรรยาย 
9. ช่วยจูงใจ ปลูกฝังทัศนคติ และความเชื่อถือได้ 
10. ช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 

11. ช่วยให้ผู้เรียนตรวจสอบผลการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว 
สรุปได้ว่า สื่อโสตทัศน์  หมายถึง วัสดุทั้งหลายที่น ามาใช้ในห้องเรียนหรือน ามา

ประกอบการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้ฟังเสียง และได้เห็นภาพ ช่วยให้การเขียนการพูดการ
อภิปรายนั้นเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น 
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4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการอภิปรายกลุ่มโดยใช้สื่อโสตทัศน์นั้น  พบว่ามี

ผู้ท าวิจัยเกี่ยวกับการหาประสิทธิภาพของการอภิปรายกลุ่มโดยใช้สื่อโสตทัศน์ไว้หลายเร่ือง ซึ่งเป็น
งานวิจัยที่เหมาะสมกับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มโดยใช้สื่อโสตทัศน์อย่างยิ่ง 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

4.1  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับวิธีสอนแบบอภิปรายกลุ่ม 

ณัฐรินทร์  ศรีวิโชติธนกูล  (2551:71) ได้ศึกษาการพัฒนาผลการเรียนรู้ เร่ืองกลยุทธ์การ
บริหารตนเอง ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยการสอนแบบอภิปรายกลุ่ม มี
วัตถุประสงค์การวิจัย คือ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เร่ืองกลยุทธ์การบริหารตนเอง ของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ก่อน-หลัง การสอนแบบอภิปรายกลุ่ม 2) 
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 ที่สอน
แบบอภิปรายกลุ่ม 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 ที่มี
ต่อการจัดการเรียนรู้ เร่ืองกลยุทธ์การบริหารตนเองที่สอนแบบอภิปรายกลุ่ม กลุ่มทดลองการวิจัยใน
คร้ังนี้ คือ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 จ านวน 26 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1)แผนการสอนแบบ
อภิปรายกลุ่ม 2) แบบทดสอบการวัดผลการเรียนรู้ 3) แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 4) 
แบบสอบถามความคิดเห็น สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที  (t-test 
dependent) ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการเรียนรู้เร่ืองกลยุทธ์การบริหารตนเอง ก่อนและหลังเรียนด้วย
การสอนแบบอภิปรายกลุ่มแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 โดยคะแนนผลการเรียนรู้หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน 2) พฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักศึกษา ในภาพรวมพบว่านักศึกษามีระดับ
การท างานอยู่ในระดับสูง และเมื่อพิจารณาเป็นรายพฤติกรรมพบว่า นักศึกษาปฏิบัติสูงสุดในด้าน 
การวางแผนการท างานร่วมกัน และความร่วมมือในการเรียน และนักศึกษาปฏิบัติต่ า คือการให้
โอกาสแก่สมาชิกในการร่วมแสดงความคิดเห็น 3) ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการสอน
แบบอภิปรายกลุ่ม โดยภาพรวมอยู่ระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า บรรยากาศใน
การเรียนรู้ นักศึกษาเห็นด้วยมาก เป็นอันดับแรก รองลงมา ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และด้าน
ประโยชน์ที่ได้จากการเรียนรู้ตามล าดับ 

พระศุภชัย  บุตระเกษ (2552:122-123)  ได้ศึกษาการเปรียบเทียบความสามารถใช้เหตุผล
เชิงจริยธรรม เร่ืองหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการจัดกิจกรรมด้วย
การอภิปรายกลุ่ม การจัดกิจกรรมแบบอริยสัจ 4 และการจัดกิจกรรมแบบไตรสิกขา มีวัตถุประสงค์
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การวิจัยเพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถด้านการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม เร่ืองหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการจัดกิจกรรมด้วยการอภิปรายกลุ่ม 
การจัดกิจกรรมแบบอริยสัจ 4 และการจัดกิจกรรมแบบไตรสิกขา 2) เปรียบเทียบความสามารถด้าน
การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม เร่ืองหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ระหว่างการจัดกิจกรรมด้วยการอภิปรายกลุ่ม การจัดกิจกรรมแบบอริยสัจ 4  และการจัดกิจกรรม
แบบไตรสิกขา ระหว่างคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียน และ3) เปรียบเทียบเจตคติของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี่ต่อการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
กัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2551 จ านวน 3 ห้อง รวมจ านวนนักเรียน 150 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
คือ 1) แผนการจัดกิจกรรมด้วยการอภิปรายกลุ่ม จ านวน 18 ชั่วโมง แผนการจัดกิจกรรมแบบ
อริยสัจ 4 จ านวน 18 ชั่วโมง และแผนการจัดกิจกรรมแบบไตรสิกขา จ านวน 18 ชั่วโมง 2) 
แบบทดสอบวัดความสามารถการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมแบบปรนัยเลือกตอบ 6 ตัวเลือก จ านวน 40 
ข้อ และ3) แบบวัดเจตคติต่อการเรียนแบบมาตราส่วนประเมินค่า จ านวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนที่เรียน
โดยการจัดกิจกรรมด้วยการอภิปรายกลุ่ม การจัดกิจกรรมแบบอริยสัจ 4 และการจัดกิจกรรมแบบ
ไตรสิกขา เร่ืองหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านการใช้
เหตุผลเชิงจริยธรรมไม่แตกต่างกัน 2) นักเรียนมีความสามารถด้านการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนมีเจตคติต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ฐาปนันท์ วงศ์วาร (2552:52) ได้ศึกษาการเพิ่มพูนความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ
และความสามารถในการอภิปรายกลุ่มของนักเรียนระดับก้าวหน้าโดยใช้การสอนเน้นเนื้อหาทาง
พุทธศาสนา มีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ 1) เพื่อเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษก่อน
และหลังการใช้การสอนภาษาอังกฤษด้วยการใช้การสอนที่เน้นเนื้อหาทางพุทธศาสนา 2) เพื่อศึกษา 
ความสามารถในการอภิปรายของผู้เรียนหลังการใช้การสอนภาษาอังกฤษด้วยการใช้การสอนหัวข้อ
ทางพุทธศาสนา กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 14 คน โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการสอนภาษาอังกฤษที่ใช้หัว
เร่ืองทางศาสนา จ านวน 5 แผนๆละ 4-6 คาบ 2) แบบทดสอบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ 3) 
แบบประเมินความสามารถในการอภิปรายกลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของ
ผู้เรียนเพิ่มขึ้นหลังจากได้รับการสอนที่เน้นเนื้อหาทางพระพุทธศาสนา 2) ความสามารถในการ
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อภิปรายกลุ่มเป็นภาษาอังกฤษของผู้เรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางหลังจากได้รับการสอนที่
เน้นเนื้อหาทางพุทธศาสนา 
 
4.2  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องการใช้สื่อโสตทัศน์ 

อนุชิต  กลั่นประยูร (2545:63-64) ได้ศึกษาการพัฒนาสื่อการสอนวิชาสังคมศึกษาด้วย
โปรแกรม Microsoft Powerpoint เร่ืองภูมิศาสตร์กายภาพภาคตะวันตก ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) พัฒนาสื่อการสอนวิชาสังคมศึกษาโปรแกรม 
Microsoft Powerpoint และหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนก่อนและหลังเรียน ด้วยสื่อการสอนวิชาสังคมศึกษาโปรแกรม Microsoft Powerpoint เร่ือง
ภูมิศาสตร์กายภาพภาคตะวันตก 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อสื่อ
การสอนวิชาสังคมศึกษาโปรแกรม Microsoft Powerpoint  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดดอนตูม อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี จ านวน 30 คน เคร่ืองมือที่ใช้
ในการวิจัย 1) สื่อการสอนวิชาสังคมศึกษาโปรแกรม Microsoft Powerpoint เร่ืองภูมิศาสตร์
กายภาพภาคตะวันตก 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ  t-test แบบ dependent 
ผลการวิจัยพบว่า 1) สื่อการสอนวิชาสังคมศึกษาโปรแกรม Microsoft Powerpoint เร่ืองภูมิศาสตร์
กายภาพภาคตะวันตก มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการ
เรียนด้วยสื่อการสอนวิชาสังคมศึกษาโปรแกรม Microsoft Powerpoint สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ต่อสื่อการสอนวิชา
สังคมศึกษาโปรแกรม Microsoft Powerpoint เร่ืองภูมิศาสตร์กายภาพภาคตะวันตกในภาพรวมอยู่
ในระดับเห็นด้วยมาก 

พระพีระวัฒน์  นนเทศา (2552:112-113) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
เร่ืองอริยสัจ 4 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน วัตถุประสงค์
การวิจัยเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เร่ืองอริยสัจ 4 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน โดยการเรียนด้วยบทเรียน 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เร่ืองอริยสัจ 4 3) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกลุ่มของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน โดยการเรียน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เร่ือง
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อริยสัจ 4 4) ศึกษาความพึ่งพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เร่ืองอริยสัจ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551  
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ นักเรียนกลุ่มสูง จ านวน 25 คน นักเรียนกลุ่มปานกลาง จ านวน 25 คน และ
นักเรียนกลุ่มต่ า จ านวน 25 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เร่ืองอริยสัจ 4 ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ 80.72/82.19 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน โดยการเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองอริยสัจ 4 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกลุ่ มของ
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน โดยการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง 
อริยสัจ 4 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 4) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เร่ืองอริยสัจ 4 อยู่ในระดับมากที่สุด 

เอกภูมิ  ชูนิตย์ (2553: 121-122) ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง
ทวีปเอเชีย ที่สรุปบทเรียนด้วยแผนที่ความคิด ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์
การวิจัยเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองทวีปเอเชีย ที่สรุปบทเรียนด้วยแผนที่
ความคิดส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 2) เปรียบผลการเรียนรู้
เร่ืองทวีปเอเชียก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 3) ศึกษาความสามารถในการสรุปบทเรียนด้วยแผนที่ความคิด เร่ืองทวีปเอเชีย 4) ศึกษาความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองทวีปเชียที่สรุปบทเรียนด้วยแผนที่
ความคิด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จ านวน 1 
ห้องเรียน จ านวน 26 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 1) แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญแบบมีโครงสร้าง 
ด้านบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและด้านเนื้อหาเกี่ยวกับทวีปเอเชีย 2) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เร่ืองทวีปเอเชีย 3) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เร่ืองทวีปเอเชีย 4) แบบสอบถามความคิดเห็น
ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองทวีปเอเชีย 5) แผนการจัดการเรียนรู้ 6) แบบประเมิน
ความสามารถในการสรุปบทเรียนด้วยแผนที่ความคิด วิเคราะห์ข้อมูลด้ายค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test แบบ dependent และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) 
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองทวีปเอเชีย ที่สรุปบทเรียนด้วยแผนที่ความคิด 
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ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.60/82.82 2) นักเรียนมีผลการเรียนรู้
เร่ืองทวีปเอเชียหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนมีความสามารถในการสรุปบทเรียนด้วยแผนที่ความคิด เร่ืองทวีปเอเชีย 
อยู่ในระดับเกณฑ์ดี 4) นักเรียนมีความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองทวีปเอเชียใน
ระดับความเห็นมากที่สุด 

 

4.3  งานวิจัยต่างประเทศ 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับวิธีสอนแบบอภิปราย 
Edelman  (1986:Abstract ) ได้ท าการทดลองเร่ืองผลของรูปแบบของการอภิปรายที่มีต่อ

ทักษะความคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนระดับประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนเกรด 4 และ 5 
จ านวน 10 ห้องเรียน ใช้เวลาในการทดลอง 1 เดือน ผลปรากฏว่า พฤติกรรมของครูและนักเรียนมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยครูมีความถี่ในการพูดลดลง ส่วนนักเรียนมีความถี่ใน
การพูดเพิ่มขึ้น และนักเรียนยังมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือหาข้อสรุป หรือข้อยุติเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้
ชัด 

Lefurgy and Waloshin (1969:104-110 )ได้ท าการทดลองยกระดับจิตใจของเด็กไทยโดย
ใช้การอภิปรายกลุ่มเพื่อน คือให้เด็กที่ถูกทดลอง รับฟังเหตุผล จากการอภิปรายกลุ่มเพื่อน ผลวิจัย
พบว่า เหตุผลที่เพื่อนเสนอมานั้น มีอิทธิพลอย่างมาก สามารถเพิ่มหรือลดการพัฒนาทางจริยธรรม
ได้ และการเปลี่ยนแปลงนี้มีผลคงทนวัดในระดับที่สุดจากการฝึก 100 วัน และความคงทนในการ
เปลี่ยนแปลงในระดับจริยธรรมที่สูงขึ้น มีมากกว่าการเปลี่ยนแปลงในระดับขั้นต่ า 

Vincent (1976:6436-A ) ได้ศึกษาวิธีสร้างค่านิยม กลุ่มทดลองใช้การอภิปราย และครู
เสนอเหตุผลเชิงจริยธรรมในขั้นที่สูงอีกชั้นหนึ่ง ส่วนกลุ่มควบคุมใช้วิธีสอนธรรมดา กลุ่มตัวอย่าง
เป็นเด็กเกรด 6 ใช้เวลาฝึก 10 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมงคร่ึง ผลปรากฏว่า วิธีสร้างค่านิยม ซึ่ง
ประกอบด้วยการอภิปราย และเสนอเหตุผลเชิงจริยธรรมในขั้นที่สูงขึ้นอีกขั้นหนึ่ง ให้ผลยกระดับ
เหตุผลเชิงจริยธรรมตามขั้นต่าง ๆ ของโคลเบอร์ก ได้ดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
  

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสื่อโสตทัศน์ 
Schwarzwalder (1961:1-19)ได้ท าการเปรียบเทียบการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยรายการ

วีดิทัศน์กับการสอนปกติ ส าหรับนักเรียนชั้นปีที่ 5 พบว่า การจัดเตรียมจัดทัศนวัสดุต่างๆ ที่ใช้
ประกอบรายการวีดิทัศน์ผู้เรียนจะได้รับความรู้เพิ่มเติมมากกว่า ทัศนวัสดุที่ครูใช้ประกอบการสอน
ในห้องเรียน การสอนด้วยรายการวีดิทัศน์ยังช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และได้รับความรู้มากว่า
การสอนปกติ 
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Kurke (1971:120) ได้ท าการวิจัยเร่ือง การศึกษาผลการสอนโดยใช้เทปโทรทัศน์กับการ
สอนโดยใช้ครูในห้องเรียนปกติ ผลการวิจัยพบว่า การสอนโดยใช้เทปโทรทัศน์ให้คุณภาพการเรียน
การสอนที่ดีกว่าการสอนโดยใช้ครูในห้องเรียนปกติ  และมีความเห็นเพิ่มเติมว่า การสอนโดยใช้
โทรทัศน์ดีกว่า เพราะสามารถมองเห็นได้ทั่วทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการสอนแบบการทดลอง การสาธิต
หรือการสอนด้วยภาษา 

Miller (1984:44) แห่งมหาวิทยาลัยหลุย์เซียนา ท าการทดลองวิดีโอ ชุดนาทีปลอดภัย 
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้เคร่ืองมือและเคร่ืองจักร พบว่าลูกจ้างได้ดูรายการวีดีโอ ชุดนาที
ปลอดภัย จะมีความปลอดภัยในการท างานมากว่ากลุ่มที่ไม่ได้ดูวีดีโอ 

Sullivan (2000:4392-A)ได้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับทัศนคติต่อ
วิชาต่างๆ ของนักเรียนที่เรียนผ่านเครือข่ายวีดิทัศน์ในมลรัฐหลุยเชียนา ผลการศึกษาพบว่า 1) มี
ปฏิสัมพันธ์ด้านหลักการสอนในวิชาที่บันทึกในวีดีทัศน์ 2)มีปฏิสัมพันธ์เกี่ยวกับหลักการด้าน
เทคนิคในรายวิชาที่บันทึกไว้ในวีดิทัศน์ 3) ทั้งสองกลุ่มที่ศึกษา คือนักเรียนในพื้นที่กับนักเรียนที่
เรียนด้วยวิดีทัศน์ทางไกล มีสิ่งจ าเป็นที่ได้รับความพึงพอใจในวิธีการทางการศึกษาผ่านทางการ
เรียนด้วยวีดิทัศน์ ได้แก่การเสริมแรงในชั้นเรียน การเข้ากลุ่มเรียนและการได้พบผู้สอนนอก
ห้องเรียน 

  

สรุป 
การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยคร้ังนี้  มีสาระส าคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธี

สอนแบบอภิปรายกลุ่มโดยใช้สื่อโสตทัศน์ ซึ่งวิธีสอนแบบอภิปรายกลุ่ม โดยใช้สื่อโสตทัศน์ท าให้
ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาที่เรียน และท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เมื่อเทียบกับวิธีสอนอ่ืน ๆ 
โดยช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น เกิดทักษะการท างานกลุ่มอยู่ในระดับ 
บรรยากาศการเรียนเป็นด้วยความสนุกสนาน นักเรียนมีความรับผิดชอบ และเชื่อมั่นในตนเอง
สูงขึ้น และช่วยให้นักเรียนได้แสดงออกและมีความคิดสร้างสรรค์ ผู้วิจัยจึงได้น าวิธีสอนแบบ
อภิปรายกลุ่ม โดยใช้สื่อโสตทัศน์มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งมีขั้นตอนการสอน ดังนี้ 1) ขั้นน า     
2) ขั้นกิจกรรม 3) ขั้นอภิปราย 4) ขั้นสรุปและประเมินผล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการอภิปรายกลุ่ม
เร่ือง พระพุทธศาสนาน่ารู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มโดย
ใช้สื่อโสตทัศน์ โดยมีแบบแผนการวิจัยแบบ Pre-Experimental Design  แบบกลุ่มเดียวสอบก่อน
และหลัง (One Group Pretest-Posttest Design ) มีรายละเอียดและขั้นตอนในการด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 
ขอบเขตการวิจัย 

ในการวิจัยคร้ังนี้  ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากร  และกลุ่มตัวอย่าง  เพื่อเป็นการจ ากัด
ขอบเขต พื้นที่การท าวิจัย  ดังต่อไปนี้ 

ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้  คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ภาคเรียนที่  2 ปี

การศึกษา 2557 โรงเรียนโพหัก (วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์) ต าบลโพหัก อ าเภอบางแพ จังหวัด
ราชบุร ี

กลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 

22 คน โรงเรียนโพหัก (วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์)  ต าบลโพหัก อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ที่
ได้มาด้วยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา  งานวิจัยคร้ังนี้ ประกอบด้วย คือ 

  1.  ตัวแปรต้น  ได้แก่      การจัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มโดยใช้สื่อโสตทัศน์ 
2.  ตัวแปรตาม ได้แก่   2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองพระพุทธศาสนาน่ารู้  

     2.2 ความสามารถในการอภิปรายกลุ่ม  
     2.3 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ ที่
จัดการเรียนรูแ้บบอภิปรายกลุ่มโดยใช้สื่อโสตทัศน์ 
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 เนื้อหา 

รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม เร่ือง 
พระพุทธศาสนาน่ารู้ โดยมีเนื้อหา ศึกษาและเป็นแนวทางในการปฏิบัติในเร่ืองอธิบายการสังคายนา
และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประเทศไทย วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือที่มีต่อสภาพแวดล้อมในสังคมไทย รวมทั้งการพัฒนาตนและครอบครัววิเคราะห์
พุทธประวัติตั้งแต่ประสูติจนถึงบ าเพ็ญทุกรกิริยาตามที่ก าหนดวิเคราะห์และประพฤติตนตาม
แบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวกชาดกเร่ืองเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามที่
ก าหนดอธิบายพุทธคุณและข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของพุทธศาสนาตามที่
ก าหนดเห็นคุณค่าและน าไปพัฒนาแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัวเห็นคุณค่าของการพัฒนาจิต 
 ระยะเวลา 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองสอน การจัดการรู้แบบอภิปรายกลุ่มโดยใช้สื่อโสตทัศน์     
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เวลาในการด าเนินการทดลองใช้ จ านวน 5 สัปดาห์ ๆ ละ 2 คาบๆละ 
50 นาที รวม 10 ชั่วโมง 
 
แบบแผนการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยประยุกต์ใช้แบบแผนการวิจัยเป็นแบบเชิงทดลอง (Pre-Experimental 
Design) แบบ One Group Pretest-Posttest Design (มาเรียม  นิลพันธุ์ 2547: 144)  โดยเป็นการ
เปรียบเทียบกลุ่มเดียว  ได้แก่  กลุ่มทดลอง  ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ซึ่งแสดงเป็นแบบ
แผนการวิจัย  ดังนี้ 
 

สอบก่อนทดลอง การจัดกระท า สอบหลังทดลอง 

T1 X T2 

 

แผนภูมิภาพท่ี 4   แบบแผนท่ีใช้ในการวิจัย 

T1 แทน การทดสอบก่อนการเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองซึ่งเรียนด้วยจัดการ 
เรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มโดยใช้สื่อโสตทัศน์ 

X แทน วิธีสอนที่ใช้การจัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มโดยใช้สื่อโสตทัศน์ 
T2 แทน การทดสอบหลังการเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองซึ่งเรียนด้วยจัดการ 

เรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มโดยใช้สื่อโสตทัศน์ 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ก าหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยดังนี้  
 1. แผนการจัดการเรียนรู้เร่ืองพระพุทธศาสนาน่ารู้ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่ม
โดยใช้สื่อโสตทัศน์ 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองพระพุทธศาสนาน่ารู้  
 3. แบบวัดความสามารถในการอภิปรายกลุ่ม  
 4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ ด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบอภิปรายกลุ่มโดยใช้สื่อโสตทัศน์ 
 

การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
1. แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ืองพระพุทธศาสนาน่ารู้ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่ม โดยใช้
สื่อโสตทัศน์ มีขั้นตอนดังนี้ 

1.1  ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา และเอกสารเกี่ยวกับการท าแผนการจัดการเรียนรู้
จุดประสงค์  ค าอธิบายรายวิชา  เนื้อหากลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  สาระที่ 1 
ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม มีทั้งหมด 5 แผน คือ 1) แผนการจัดการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ
อภิปรายกลุ่มโดยใช้สื่อโสตทัศน์ เร่ืองการสังคายนาและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประเทศไทย 
2) แผนการจัดการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มโดยใช้สื่อโสตทัศน์ เร่ืองความส าคัญ
ของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย 3) แผนการจัดการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่ม
โดยใช้สื่อโสตทัศน์ เร่ืองสรุปและวิเคราะห์พุทธประวัติ 4) แผนการจัดการเรียนด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มโดยใช้สื่อโสตทัศน์ เร่ืองพุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาดกและชาวพุทธ
ตัวอย่าง 5) แผนการจัดการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มโดยใช้สื่อโสตทัศน์ เร่ือง
พุทธคุณ และข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4 

1.2 น าวิธีการสร้างแผน สร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มโดยใช้สื่อ        
โสตทัศน์มาใช้ โดยมีขั้นตอน คือ 1) ขั้นน า ครูแนะน าทักษะการเรียนแบบอภิปรายกลุ่ม แบ่งกลุ่ม
นักเรียนโดยคละความสามารถ ออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 3 -5 คน แนะน าวิธีการเรียน แจ้ง
วัตถุประสงค์การเรียน  แนะน าเนื้อหา สื่อโสตทัศน์ ก าหนดเวลาในการปฏิบัติงานกลุ่ม 2) ขั้น
กิจกรรม นักเรียนเรียนรู้ร่วมกันศึกษาสื่อโสตทัศน์ รับผิดชอบร่วมกันต่อผลงานกลุ่ม โดยอาศัย
กระบวนการสอนแบบอภิปรายกลุ่มเพื่อให้ผู้ เรียนได้รับประสบการณ์ตรง และเกิดการเรียนรู้
เพื่อที่จะเข้าใจ และอภิปรายได้ 3) ขั้นอภิปราย นักเรียนมีบทบาทในการอภิปราย แสดงความคิดเห็น
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หลังจากการปฏิบัติกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่ม 4) ขั้นสรุปและประเมินผล นักเรียน
แต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานในชั้นเรียน ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาบทเรียน และครู
ประเมินผลการปฏิบัติงานกลุ่มเพื่อหาข้อบกพร่องและน ามาปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป 

1.3 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เร่ืองพระพุทธศาสนาน่ารู้ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ
อภิปรายกลุ่มโดยใช้สื่อโสตทัศน์ 

1.4  น าแผนแผนการจัดการเรียนรู้เสนออาจารย์ที่ ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพื่อขอค า
เสนอแนะตรวจความถูกต้อง และปรับปรุงแก้ไข ในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  

1.5  น าแผนแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
มาปรับปรุงแล้ว เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา  ด้านเนื้อหา   และด้านการวัดและประเมินผล  
จ านวน 3 ท่าน เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ IOC ค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.5  ถึง
จะผ่านเกณฑ์  ซึ่งปรากฏว่าได้ค่า IOC เท่ากับ 1.00 และได้ข้อสรุปปรับปรุงดังนี้ ปรับชื่อใบงาน 
เพิ่มเติมใบประเมินทักษะกระบวนการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ปรับภาษาที่ใช้ 

1.6  น าแผนแผนจัดการเรียนรู้ไปปรับปรุง แล้วน าไปใช้เป็นเคร่ืองในการจัดการเรียนรู้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ต่อไป 
 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองพระพุทธศาสนาน่ารู้ มีขั้นตอนดังนี้ 
2.1 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา ทฤษฎีและวิธีการสร้างแบบทดสอบ 
2.2 วิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์โดยพิจารณาจาก  มาตรฐานการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้

ที่คาดหวัง โดยการท าตารางวิเคราะห์ข้อสอบ ให้ครอบคลุมเนื้อหาสาระการเรียนรู้ศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม หน่วยการเรียนที่ 1- 5 

2.3  สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองพระพุทธศาสนาน่ารู้แบบปรนัย  4 
ตัวเลือก  จ านวน  60 ข้อ  โดยผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแนวคิดของบลูม (Bloom) โดยก าหนดพฤติกรรมที่
ต้องการวัด เป็น 6 ด้าน คือ ด้านความรู้ความจ า  ด้านความเข้าใจ  ด้านน าไปใช้  ด้านการวิเคราะห์  
ด้านการสังเคราะห์ และด้านการประเมินค่า  ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์
ที่ตั้งไว้ 
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ตารางที่ 5 แสดงจ านวนข้อสอบจ าแนกตามตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ คว
าม
รู้-จ

 า 

คว
าม
เข
้าใจ

 

กา
รน

 าไ
ปใ
ช้ 

กา
รว
ิเค
รา
ะห

 ์

กา
รส

ังเค
รา
ะห

 ์

กา
รป

ระ
เม
ินค

่า 

รว
ม 

3 7 6 8 2 4 30 

การสังคายนา
และ
พระพุทธศาสนา
สู่ประเทศไทย 

เพื่อให้นักเรียนอธิบาย
การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาสู่
ประเทศไทย 

1 2 - 1 - - 4 

ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนา
ต่อสังคมไทย 

เพื่อให้นักเรียน
สามารถวิเคราะห์
ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนาที่มี
ต่อสภาพแวดล้อมใน
สังคมไทยรวมทั้งการ
พัฒนาตนและ
ครอบครัว 

1 1 2 2 - 1 7 

สรุปและ
วิเคราะห์พุทธ
ประวัติ 

เพื่อให้นักเรียน
สามารถวิเคราะห์พุทธ
ประวัติต้ังแต่ประสูติ
จนถึงบ าเพ็ญ ทุกร
กิริยา หรือประวัติ
ศาสดาที่ตนนับถือ 

- 2 1 2 - 1 5 
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ตารางที่ 5 แสดงจ านวนข้อสอบจ าแนกตามตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ (ต่อ) 

 

ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ คว
าม
รู้-จ

 า 

คว
าม
เข
้าใจ

 

กา
รน

 าไ
ปใ
ช้ 

กา
รว
ิเค
รา
ะห

 ์

กา
รส

ังเค
รา
ะห

 ์

กา
รป

ระ
เม
ินค

่า 

รว
ม 

3 7 6 8 2 4 30 

พุทธสาวก พุทธ
สาวิกา ชาดก 
และศาสนิกชน
ตัวอย่าง 

เพื่อให้นักเรียน
สามารถวิเคราะห์และ
ประพฤติตนตาม
แบบอย่างการด าเนิน
ชีวิตและข้อคิดจาก
ประวัติสาวกชาดก
เร่ืองเล่า และศาสนิก
ชนตัวอย่างตามที่
ก าหนด 

- 1 2 2 1 1 7 

พุทธคุณและข้อ
ธรรมส าคัญใน
กรอบอริยสัจ 4 

เพื่อให้นักเรียนอธิบาย
พุทธคุณและข้อธรรม
ส าคัญในกรอบอริยสัจ
4 หรือหลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับถือ 
ตามที่ก าหนด เห็น
คุณค่าและน าไป
พัฒนาแก้ปัญหาของ
ตนเองและครอบครัว 

1 1 2 1 1 1 7 

รวม 3 7 6 8 4 2 30 
 

2.5  เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพื่อขอค าเสนอแนะในการสร้างแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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2.6 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผ่านการเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์มาปรับปรุง แล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา  ด้านเนื้อหา  และด้านการวัดและ
ประเมินผล จ านวน 3 ท่าน เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ IOC ค่ามากกว่าหรือ
เท่ากับ 0.5  จึงจะผ่านเกณฑ์  ซึ่งปรากฏว่าได้ค่า IOC เท่ากับ 1.00 โดยผู้เชี่ยวชาญบางท่านได้แนะน า 
ให้มีการปรับแก้การใช้ค าเพื่อให้มีความเหมาะสมมากขึ้น 

2.7  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปปรับปรุง  แล้วทดลองใช้กับนักเรียนที่
ไม่ใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 22 คน ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนโพหัก (วงศ์
สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 

2.8 น ากระดาษตรวจค าตอบมาตรวจให้คะแนน  จากนั้นหาค่าความยากง่าย (p) ค่า p ที่
เหมาะสมมีค่าอยู่ระหว่าง  0.20 – 0.80 จึงจะผ่านเกณฑ์ ค่าอ านาจ าแนก (r) ข้อสอบที่เหมาะสม
จะต้องมีค่า r ไม่ต่ ากว่า 0.2 ซึ่งปรากฏว่า  ค่าความยากง่าย (p) มีค่าเฉลี่ยของข้อสอบเท่ากับ 0.45 
ความยากของข้อสอบพอเหมาะดี และค่าอ านาจจ าแนก (r) มีค่าเฉลี่ยของข้อสอบเท่ากับ 0.57 อ านาจ
ของข้อสอบจ าแนกดี  

2.9  น าแบบทดสอบที่ผ่านแล้วมาคัดให้เหลือ จ านวน 30 ข้อ แล้วน าไปหาค่าความ
เชื่อมั่นสูตร Kuder  Richardson  20 (KR – 20) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Chung Teh Fan กลุ่มสูง 
กลุ่มต่ า 27% ซึ่งได้เท่ากับ 0.89 แสดงว่า ข้อสอบค่าความเชื่อมั่นที่สามารถน าไปใช้ในการทดลอง
และเก็บข้อมูลวิจัยได้ 
3. แบบวัดความสามารถในการอภิปรายกลุ่ม  

3.1 ศึกษาเอกสาร และแนวคิดการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการท างานกลุ่มแล้วน ามา
สร้างเป็นแบบวัดความสามารถในการอภิปรายกลุ่ม 

3.2  สร้างแบบวัดความสามารถในการอภิปรายกลุ่ม  โดยเขียนให้ครอบคลุมความ 
สามารถในการอภิปรายกลุ่ม ซึ่งเป็นแบบวัดที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า Rating Scale มี 
5 ระดับ  ใช้เกณฑ์ของเบสท์ (Best อ้างถึงในบุญชม ศรีสะอาด 2538:66) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน
ดังนี ้

ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง ความสามารถอยู่ในระดับมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง ความสามารถอยู่ในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง ความสามารถอยู่ในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง ความสามารถอยู่ในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง ความสามารถอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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3.3  น าแบบวัดความสามารถในการอภิปรายกลุ่ม เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
เพื่อขอค าเสนอแนะในการจัดท าแบบวัดความสามารถในการอภิปรายกลุ่ม 

3.4  น าแบบวัดความสามารถในการอภิปรายกลุ่มที่ผ่านการเสนอจากอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ไปปรับปรุง  แล้วน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา  ด้านเนื้อ  และด้านการวัดผล  
จ านวน  3 ท่าน  เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ IOC ค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.5  ถึง
จะผ่านเกณฑ์  ซึ่งปรากฏว่าได้ค่า IOC เท่ากับ 1.00 โดยผู้เชี่ยวชาญบางท่านได้แนะน า ให้มีการ
ปรับแก้การใช้ค าเพื่อให้มีความเหมาะสมมากขึ้น 

3.5  น าแบบวัดความสามารถในการอภิปรายกลุ่มมาปรับปรุง และน าไปใช้จริงในการ
ประเมินนักเรียนในการสอนแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มทั้ง 5 แผนโดยครูเป็นผู้
ประเมินในระหว่างการอภิปรายกลุ่มของนักเรียนต่อไป 

4.   แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ แบบอภิปรายกลุ่ม โดยใช้สื่อ
โสตทัศน ์

4.1  ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  สาระที่ 1 ศาสนา  ศีลธรรม จริยธรรม  หน่วย
การเรียนรู้ที่ 1-5 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มโดยใช้สื่อโสตทัศน์ และเอกสารต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

4.2  สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน  โดยสร้างเป็นแบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนที่ต่อจัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มโดยใช้สื่อโสตทัศน์ ซึ่งเป็นแบบประเมินที่
มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า Rating Scale มี 5 ระดับ  โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
4.3  น าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  

เพื่อขอค าเสนอแนะในการจัดท าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 
4.4  น าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ที่ผ่านการเสนอจากอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ไปปรับปรุง แล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา  ด้านเนื้อหา  และด้านการวัดผล  
จ านวน 3 ท่าน เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ IOC ค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.5  ถึง
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จะผ่านเกณฑ์  ซึ่งปรากฏว่าได้ค่า IOC เท่ากับ 1.00โดยผู้เชี่ยวชาญบางท่านได้แนะน า ให้มีการ
ปรับแก้การใช้ค าเพื่อให้มีความเหมาะสมมากขึ้น 

4.5  น าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้มาปรับปรุง และ
น าไปใช้จริงให้นักเรียนตอบแบบสอบถามหลังจากการเรียนรู้จากการจัดการเรียนรู้แบบอภิปราย
กลุ่มต่อไป 

การด าเนินการทดลองประกอบด้วย  3 ขั้นตอน 

1.  ก่อนทดลองเป็นขั้นท่ีผู้วิจัยเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
1.1  สร้างเคร่ืองมือ คือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่ม โดยใช้สื่อโสตทัศน์  

แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้  แบบประเมินความสามารถการอภิปรายกลุ่ม  และแบบสอบถาม
ความคิดเห็น 

1.2  ผู้วิจัยสร้างความคุ้นเคยกับการจัดการเรียนรู้แบบอภิปรายในหลายรูปแบบซึ่งต้องใช้
เตรียมการแบ่งกลุ่มของนักเรียนตามความสามารถ 

1.3  น าแบบทดสอบให้นักเรียนกลุ่มทดลองท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

2.  ทดลองเป็นขั้นท่ีผู้วิจัยด าเนินการสอนด้วยตนเอง  ตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างไว้ ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.1  ระยะเวลาที่ใช้ในการสอนท าการทดลองจ านวน  5 สัปดาห์  สัปดาห์ละ 1 วัน วันละ 
2 คาบละ 50 นาที 

2.2  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระเนื้อหารายวิชาสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 – 5 โดยมี
เน้ือหา ศึกษาและเป็นแนวทางในการปฏิบัติในเร่ืองอธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่
ตนนับถือสู่ประเทศไทยวิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือที่มีต่อ
สภาพแวดล้อมในสังคมไทย 

2.3  วิธีจัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มโดยใช้สื่อโสตทัศน์ 
  2.3.1 ขั้นน า ครูแนะน าความสามารถในการเรียนแบบอภิปรายกลุ่ม แบ่งกลุ่ม

นักเรียนโดยคละความสามารถ ออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน แนะน าวิธีการเรียน เนื้อหา สื่อ 
โสตทัศน์ ก าหนดเวลาปฏิบัติงานกลุ่ม 

  2.3.2  ขั้นกิจกรรม นักเรียนเรียนรู้ร่วมกันศึกษาสื่อโสตทัศน์ รับผิดชอบร่วมกันต่อ
ผลงานกลุ่ม โดยอาศัยกระบวนการสอนแบบอภิปรายกลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง 
และเกิดการเรียนรู้เพื่อที่จะเข้าใจ และอภิปรายได้ 
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  2.3.3  ขั้นอภิปราย นักเรียนมีบทบาทในการอภิปราย แสดงความคิดเห็นหลังจาก
การปฏิบัติกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่ม 

  2.3.4  ขั้นสรุปและประเมินผล นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานในชั้นเรียน ครู
และนักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาบทเรียน และครูประเมินผลการปฏิบัติงานกลุ่มเพื่อหาข้อบกพร่อง
และน ามาปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป 

3.  หลังทดลอง 
3.1  ทดสอบหลัง เ รียน ผู้ วิจัยน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเ รียนวิชา

พระพุทธศาสนาน่ารู้ไปทดสอบหลังการเรียน 

3 .2   ให้นัก เ รียนท าแบบสอบถามความคิด เห็นที่มีต่อการจัดการเ รียน รู้  วิชา
พระพุทธศาสนาน่ารู้  ที่จัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มโดยใช้สื่อโสตทัศน์ 

3.3  แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ วิชาพระพุทธศาสนาน่ารู้  ที่
จัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มโดยใช้สื่อโสตทัศน์ ใช้เกณฑ์ของเบสท์ (Best อ้างถึงในบุญชม      
ศรีสะอาด 2538:66)  ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

  ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
3.4  แบบวัดความสามารถในการอภิปรายกลุ่มของนักเรียน ที่จัดการเรียนรู้แบบ

อภิปรายกลุ่มโดยใช้สื่อโสตทัศน์ โดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง ความสามารถอยู่ในระดับมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง ความสามารถอยู่ในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง ความสามารถอยู่ในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง ความสามารถอยู่ในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง ความสามารถอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
3.5 น าคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบวัดความสามารถ

ในการอภิปรายกลุ่ม และแบบสอบถามความคิดเห็นมาวิเคราะห์ข้อมูล 
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สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
 1.  ค่าสถิติพื้นฐาน 
   1.1  ค่าร้อยละ  หาได้จาก      คะแนนที่ได้  x  100 
                 คะแนนเต็ม 
   1.2 ค่าเฉลี่ย )X(   ค านวณจากสูตร  

    
N

X
 X


    

                           เมื่อ X                แทน   ค่าเฉลี่ยของคะแนน 
       X     แทน   ผลรวมของคะแนน 

            N        แทน   จ านวนนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
        1.3 การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค านวณจากสูตร   

    
1)n(n

X)(Xn
        S.D.

22






   

        เมื่อ    S.D.     แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    2X     แทน  ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวที่ยกก าลังสอง 
     2 )X (          แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลังสอง 
      n   แทน  จ านวนคนในกลุ่ม 
 2.  สถิติที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
       2.1  หาค่าความเที่ยวตรง (Validity) ของ แผนการจัดการเรียนรู้  แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดความสามารถในการอภิปรายกลุ่ม แบบสอบถามความคิดเห็น
หาได้จากสูตร    

  
N

R
 IOC


  
โดยก าหนดให ้     IOC หมายถึง   ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับจุดประสงค์ 
     ∑R หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
       N หมายถึง  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
                              2.2   หาค่าความยากง่าย (Difficulty)  และค่าอ านาจจ าแนก  ( Discrimination ) 
ข้อแบบทดสอบโดยใช้สูตรดังนี้  สูตรค่าความยากง่าย โดยใช้สูตร  p  
                         

N

R
p    

    เมื่อ    p    แทน  ดัชนีความยากของข้อสอบ 
      R    แทน  จ านวนนักเรียนที่ตอบข้อสอบนั้นได้ถูกต้อง 
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      N    แทน  จ านวนนักเรียนที่ตอบข้อสอบทั้งหมด 
      สูตรหาค่าอ านาจจ าแนก  (r) 

     
N

RR
r LU 
  

  เมื่อ  r      แทน  ค่าอ านาจจ าแนก    
                           RU   แทน  จ านวนนักเรียนในกลุ่มสูงที่ตอบถูก 
    RL    แทน  จ านวนนักเรียนในกลุ่มต่ าที่ตอบถูก 
    N   แทน  จ านวนนักเรียนทั้งหมดในกลุ่มสูงหรือกลุ่มต่ า   
   2.3  การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)   ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนโดยใช้สูตร Kuder  Richardson  20 (KR – 20)  ดังนี้   
     rtt 




















2S

pq
1

1k

k  

   เมื่อ     rtt  แทน       ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
      k  แทน      จ านวนข้อสอบ 
    p  แทน      สัดส่วนของผู้ตอบถูกในข้อหนึ่งๆ 
    q  แทน      สัดส่วนของผู้ตอบผิดในข้อหนึ่งๆ 
           S2      แทน      ความแปรปรวนของคะแนน 

2.  สถิติที่ใช้การทดสอบสมมติฐานการวิจัยดังนี้ 
สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน โดยการใช้สูตรค่าสถิติ t-test dependent (บุญชม    

ศรีสะอาด  2543:109) ดังนี้   

  



 



1n

D)(Dn 22

D t    

   เมื่อ    t          คือ  การตรวจสอบความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน 
      D  คือ   ผลรวมความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของแต่ละคน 
      D

2 คือ   ผลรวมความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของแต่ละคน
ยกก าลังสอง 

     D
2 คือ   ผลรวมความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของแต่ละคน

ทั้งหมดยกก าลังสอง 
   n   คือ   จ านวนนักเรียนของแต่ละกลุ่ม 



 

บทท่ี 4 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการอภิปราย

กลุ่ม เร่ืองพระพุทธศาสนาน่ารู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่ม
โดยใช้สื่อโสตทัศน์ โดยผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 /1  จ านวน 22 
คน โรงเรียนโพหัก (วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์) ต าบลโพหัก อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรีเป็น
กลุ่มตัวอย่าง เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มโดยใช้สื่อ
โสตทัศน์ จ านวน 5 แผน รวม 10 ชั่วโมง 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลัง
เรียน เร่ืองพระพุทธศาสนาน่ารู้ 3) แบบวัดความสามารถในการอภิปรายกลุ่มของนักเรียนที่จัดการ
เรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มโดยใช้สื่อโสตทัศน์และ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ
จัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มโดยใช้สื่อโสตทัศน์ ซึ่งเมื่อผู้วิจัยด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนแล้วขอ
น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดังต่อไปนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองพระพุทธศาสนาน่ารู้ก่อนเรียน
และหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ที่จัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มโดยใช้สื่อ       
โสตทัศน ์

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความสามารถในการอภิปรายกลุ่มเร่ืองพระพุทธศาสนาน่ารู้ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มโดยใช้สื่อโสตทัศน์ 

ตอนที่ 3  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มโดยใช้สื่อโสตทัศน์ เร่ืองพระพุทธศาสนาน่ารู้  

 
ตอนท่ี 1  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองพระพุทธศาสนาน่ารู้ก่อนเรียนและหลัง
เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีจัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มโดยใช้สื่อโสตทัศน์ 

ผู้ วิ จั ยได้ เป รียบ เทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเ รียนก่อนเ รียนและหลัง เ รียน เ ร่ือง 
พระพุทธศาสนาน่ารู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนโพหัก (วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์
อุปถัมภ์) ที่จัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มโดยใช้สื่อโสตทัศน์ โดยหลังจากการเรียนรู้แบบอภิปราย
กลุ่มโดยใช้สื่อโสตทัศน์แล้วนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน ดังนี ้
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ตารางที่ 6     การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองพระพุทธศาสนาน่ารู้ก่อนและหลังเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้การจัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มโดยใช้สื่อ
โสตทัศน์ 

 

ผลการ
เรียนรู้ 

จ านวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เฉลี่ย 
(X ) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

ค่าร้อยละ
ของคะแนน

เฉลี่ย  
(%) 

t p 

ก่อนเรียน 22 30 12.94 2.36 43.15 
-20.78 .00 

หลังเรียน 22 30 24.10  2.44 80.35 
*p<0.01 
 

จากตารางที่ 6 สรุปได้ว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองพระพุทธศาสนาน่ารู้ก่อน
และหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่ม โดย
ใช้สื่อโสตทัศน์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนมีค่าเท่ากับ (X =24.10, S.D.=2.44) สูงกว่าก่อนเรียนที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (X

=12.94,S.D.=2.36 ) สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 
 
ตอนท่ี 2  ผลการศึกษาความสามารถในการอภิปรายกลุ่มเร่ืองพระพุทธศาสนาน่ารู้ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ท่ีจัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่ม โดยใช้สื่อโสตทัศน์ 

เมื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ซึ่งเป็นนักเรียนกลุ่มตัวอย่างเรียนรู้ เ ร่ือง
พระพุทธศาสนาน่ารู้ ที่จัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มโดยใช้สื่อโสตทัศน์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นแล้ว 
ผู้วิจัยได้ศึกษาความสามารถในการอภิปรายกลุ่มของนักเรียน ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 7   ความสามารถในการอภิปรายกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับจากการ    
                 เรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มโดยใช้สื่อโสตทัศน์ 
 

ความสามารถท่ีนักเรียนปฏิบัติ X  S.D. 
ระดับ

ความสามารถ 
ล าดับ
ท่ี 

1. มีการปรึกษาวางแผนกันก่อนการท างาน 4.05 0.70 มาก 1 
2. แสดงความคิดเห็นในการท างานร่วมกัน 3.94 0.70 มาก 4 
3. การรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม 4.00 0.66 มาก 3 
4. ใช้เหตุผลในการตัดสินใจในมติของกลุ่ม 3.94 0.70 มาก 4 
5. มีการเคารพการตัดสินใจในมติของกลุ่ม 4.05 0.70 มาก 1 
6. มีการพูดเสริมแรง ให้ก าลังใจเพื่อนๆในกลุ่ม 3.94 0.70 มาก 4 
7. การน าเสนอผลงานกลุ่มได้อย่างถูกต้อง 3.84 0.68 มาก 5 

รวม 3.97 0.67 มาก 
 

จากตาราง 7 พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการอภิปรายกลุ่ม ที่ได้รับจากการจัดการ
เรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มโดยใช้สื่อโสตทัศน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.97, S.D. = 0.67) 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 โดยเรียงล าดับความสามารถจากมากไปหาน้อย ดังนี้ มี
การปรึกษาวางแผนกันก่อนการท างานกลุ่ม  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X = 4.05, S.D. = 
0.70)ซึ่งเท่ากับมีการเคารพการตัดสินใจในมติของกลุ่ม  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ( X =4.05, 
S.D.=0.70)เช่นกันรองลงไปก็คือ การรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก (X = 4.00 ,S.D. = 0.66) ใช้เหตุผลในการตัดสินใจในมติของกลุ่ม  มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก (X = 3.94, S.D. = 0.70)  มีการพูดเสริมแรง ให้ก าลังใจเพื่อนๆในกลุ่ม มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก (X = 3.94, S.D. = 0.70)การน าเสนอผลงานกลุ่มได้อย่างถูกต้อง ตรงเวลามีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X = 3.84, S.D. = 0.68) ตามล าดับ 
 
ตอนท่ี 3  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ
อภิปรายกลุ่ม โดยใช้สื่อโสตทัศน์  

เมื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ซึ่งเป็นนักเรียนกลุ่มตัวอย่างได้เรียนรู้ เร่ือง
พระพุทธศาสนาน่ารู้ ที่จัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มโดยใช้สื่อโสตทัศน์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นแล้ว 
ผู้วิจัยได้ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่มดังกล่าวเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่จัดการเรียนรู้แบบอภิปราย
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กลุ่มโดยใช้สื่อโสตทัศน์ โดยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X ) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) พบว่า ระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่ม 
โดยใช้สื่อโสตทัศน์โดยภาพรวมทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.51, S.D. = 0.55) ดังตารางที่ 
8 ดังนี ้

 

ตารางที่ 8   ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบอภิปราย 
กลุ่มโดยใช้สื่อโสตทัศน์ 

  

ความคิดเห็น X  S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

ล าดับ
ท่ี 

ด้านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
1. สื่อโสตทัศน์ท าให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น 
4.57 0.60 มากที่สุด 2 

2. สื่อโสตทัศน์ช่วยท าให้นักเรียนต้องช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน 

4.26 0.65 มาก 6 

3. สื่อโสตทัศน์ท าให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตรง
ตามเวลาที่ก าหนด 

4.42 0.60 มาก 5 

4. สื่อโสตทัศน์ท าให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหามากขึ้น 4.68 0.58 มากที่สุด 1 
รวม 4.48 0.55 มาก 3 

ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ 
5. บรรยากาศมีส่วนส่งเสริมให้นักเรียนคิดอย่าง

เป็นระบบมากขึ้น 

 
4.63 

   
1 

0.59 มากที่สุด 

6. บรรยากาศท าให้นักเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นมากขึ้น 

4.52 0.61 มากที่สุด 3 

7. บรรยากาศท าให้นักเรียนสนิทสนมคุ้นเคยกับ
เพื่อนมากขึ้น 

4.57 0.50 มากที่สุด 2 

8. บรรยากาศช่วยท าให้นักเรียนเรียนด้วยความ
สนุกสนานและไม่เครียด 

4.42 0.69 มาก 5 

รวม 4.53 0.56 มากที่สุด 1 
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ตารางที่  8  ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบอภิปราย   
                   กลุ่มโดยใช้สื่อโสตทัศน์ (ต่อ) 
 

ความคิดเห็น X  S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

ล าดับ
ท่ี 

ด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการเรียนรู้ 
9. ช่วยให้นักเรียนได้รู้จักเพื่อนและรู้จักการท างาน

ร่วมกับผู้อ่ืน 
4.42 0.69 มาก 3 

10. ช่วยให้นักเรียนเข้ากันกับเพื่อนได้ดีและร่วมกัน
ท างานได้ส าเร็จ 

4.57 0.60 มากที่สุด 2 

11. ช่วยให้นักเรียนท างานได้อย่างมีระบบ 4.47 0.51 มาก 4 
12. ช่วยให้นักเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่อเพื่อน และมี

เพื่อนในห้องมากขึ้น 
4.57 0.60 มากที่สุด 3 

รวม 4.51 0.56 มากที่สุด 2 
รวมทั้ง 3 ด้าน 4.51 0.55 มากที่สุด 

 
จากตาราง 8 พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่ม โดยใช้

สื่อโสตทัศนโ์ดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.51, S.D. = 0.55) โดยเรียงล าดับความคิดเห็น
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ล าดับที่ 1 ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้โดยใช้สื่อโสตทัศน์ (X = 4.53, 
S.D. = 0.56) ล าดับที่ 2 ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ (X = 4.51, S.D. = 0.55) และล าดับที่ 3 
ด้านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อโสตทัศน์ (X = 4.48, S.D. = 0.55) ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นด้านบรรยากาศการเรียนรู้ โดยใช้
สื่อโสตทัศน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.53, S.D. = 0.56) เป็นล าดับที่ 1 โดย
เรียงล าดับความคิดเห็นรายข้อจากมากไปหาน้อย ดังนี้ บรรยากาศมีส่วนส่งเสริมให้นักเรียนคิดอย่าง
เป็นระบบมากขึ้น มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.63, S.D. = 0.59) บรรยากาศท าให้
นักเรียนสนิทสนมคุ้นเคยกับเพื่อนมากขึ้น มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.57, S.D. = 
0.69) บรรยากาศท าให้นักเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมากขึ้น มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากที่สุด (X = 4.52, S.D. = 0.61) ) และบรรยากาศช่วยท าให้นักเรียนเรียนด้วยความสนุกสนาน
และไม่เครียด มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X = 4.42, S.D. = 0.69) 
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ล าดับที่ 2 ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ ซึ่งมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (X = 4.51, S.D. = 0.56) โดยเรียงล าดับรายข้อจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ช่วยให้
นักเรียนเข้ากันกับเพื่อนได้ดีและร่วมกันท างานได้ส าเร็จ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 
4.57, S.D.= 0.60)ช่วยให้นักเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่อเพื่อน และมีเพื่อนในห้องมากขึ้น มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.57, S.D. = 0.60)ช่วยให้นักเรียนท างานได้อย่างมีระบบมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก (X = 4.47, S.D.= 0.51)และช่วยให้นักเรียนได้รู้จักเพื่อนและรู้จักการท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X = 4.42, S.D. = 0.69) 

ล าดับที่ 3 ด้านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อโสตทัศน์ ซึ่งมีความคิดเห็นโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.48, S.D. = 0.55)  โดยเรียงล าดับรายข้อจากมากไปหาน้อย ดังนี้ สื่อ
โสตทัศน์ท าให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหามากขึ้น มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.68, S.D. = 
0.58) สื่อโสตทัศน์ท าให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากที่สุด (X = 4.57, S.D. = 0.60) สื่อโสตทัศน์ท าให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตรงตามเวลา
ที่ก าหนด มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X = 4.42, S.D. = 0.60) และสื่อโสตทัศน์ช่วยท าให้
นักเรียนต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X = 4.26, S.D. = 0.65) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการอภิปรายกลุ่ม เร่ือง

พระพุทธศาสนาน่ารู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนแบบอภิปรายกลุ่มโดยใช้สื่อ
โสตทัศน์  ซึ่งเป็นการวิจัยแบบเชิงทดลอง(Experimental Research) และการวิจัยเชิงทดลองแบบ  
Pre-Experimental Design แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและหลัง One  Group Pretest - Posttest Design มี
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 ก่อนและหลังเรียน เร่ืองพระพุทธศาสนาน่ารู้  ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มโดยใช้
สื่อโสตทัศน ์2) ศึกษาความสามารถในการอภิปรายกลุ่ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่าง
ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนแบบอภิปรายกลุ่มโดยชื่อโสตทัศน์  3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มโดยใช้สื่อโสตทัศน์ กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียน  
โพหัก (วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์) ต าบลโพหัก อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยม เขต 8 ที่เรียนวิชา ส 21102 สังคมศึกษา เร่ืองพระพุทธศาสนาน่ารู้ จ านวน 22 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ืองพระพุทธศาสนาน่ารู้ 
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่ม โดยใช้สื่อโสตทัศน์ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้น
บทน า แนะน าเนื้อหา รูปแบบการอภิปรายกลุ่ม สื่อโสตทัศน์ที่ใช้  ขั้นที่ 2 ขั้นกิจรรม แบ่งกลุ่มและ
หน้าที่กันอภิปราย ขั้นที่ 3 ขั้นอภิปรายนักเรียนร่วมศึกษาข้อมูลจากสื่อโสตทัศน์และร่วมกัน
อภิปรายกลุ่ม ขั้นที่ 4 ขั้นสรุปและประเมินผล นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปเนื้อหาที่กลุ่มตนเองอภิปราย 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาให้ตรงประเด็นที่ต้องการ  จ านวน 5 แผน ใช้เวลา 10 ชั่วโมง เป็น
เวลา 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คร้ัง โดยมีแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 5 แผน ได้แก่ แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ 1 เร่ืองการสังคายนาและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ 2 เร่ืองความส าคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย แผนการจัดการเรียนรู้ที่  3 เร่ืองสรุป
วิเคราะห์พุทธประวัติ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 พุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาดกและศาสนิกชน
ตัวอย่าง แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 พุทธคุณ และข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4 2) แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Post-test) เพื่อวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองพระพุทธศาสนาน่ารู้ เป็นแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาเอง ทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียน จ านวน 1 ฉบับ ซึ่งเป็นข้อสอบชนิดให้เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
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30 คะแนน ก าหนดการให้คะแนน คือ ถูก ได้ 1 คะแนน ผิดหรือไม่ตอบได้ 0 คะแนน โดยมีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 3) แบบวัดความสามารถในการอภิปรายกลุ่ม เร่ืองพระพุทธศาสนาน่ารู้  จ านวน 
1 ฉบับ โดยมีการศึกษาเกี่ยวกับความสามารถของนักเรียนในการอภิปรายกลุ่ม ซึ่งเป็นแบบวัด
ความสามารถในระหว่างเรียนโดยผู้สอน โดยมีทั้งหมด 7 ข้อด้วยกัน ซึ่งเป็นแบบวัดความสามารถที่
มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า Rating Scale มี 5 ระดับ คือ ถ้ามีความสามารถในข้อนั้นมาก
ที่สุด 5 คะแนน มาก 4 คะแนน ปานกลาง 3 คะแนน น้อย 2 คะแนน และน้อยที่สุด 1 คะแนน และ4) 
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบอภิปราย
กลุ่มโดยใช้สื่อโสตทัศน์ เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า Rating Scale มี 5 ระดับ คือ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ซึ่งปรับปรุงมาจากแบบของลิเคร์ท (Likert) ซึ่งถามใน 3 
ประเด็น คือ 1) ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 2) ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ 3) ด้านประโยชน์ที่ได้รับ
จากการเรียนรู ้ 

 
สรุปผลการวิจัย 

 
จากการด าเนินการตามขั้นตอนของการวิจัยที่ได้น าเสนอปรากฏผลการวิจัยเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ดังนี้ 
1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองพระพุทธศาสนาน่ารู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่

เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มโดยใช้สื่อโสตทัศน์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
มีค่าเท่ากับ (X =24.10 ,S.D. =2.44) สูงกว่าก่อนเรียนที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (X = 12.94 ,S.D. =2.36 ) 
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 

2. ผลการศึกษาด้านความสามารถในการอภิปรายกลุ่มพบว่านักเรียนมีความสามารถใน
การอภิปรายกลุ่มที่ได้รับจากการจัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มโดยใช้สื่อโสตทัศน์ ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก  (X = 3.97 S.D. = 0.67) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 

3.  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่ม โดย
ใช้สื่อโสตทัศน์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.51,S.D. = 0.55)  

 
อภิปรายผล 

 จากการสรุปผลการวิจัยเร่ืองการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการ
อภิปรายกลุ่มเร่ืองพระพุทธศาสนาน่ารู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้แบบ
อภิปรายกลุ่มโดยใช้สื่อโสตทัศน์สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
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1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองพระพุทธศาสนาน่ารู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มโดยใช้สื่อโสตทัศน์ พบว่า นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มโดยใช้สื่อโสตทัศน์สูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีค่าเท่ากับ    
(X =24.10, S.D. =2.44) สูงกว่าก่อนเรียนที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (X = 12.94, S.D.=2.36 ) สอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มโดยใช้สื่อโสตทัศน์ 
เร่ืองพระพุทธศาสนาน่ารู้ ท าให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาเร่ืองพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง เพราะ
เนื้อหาที่น าเสนอไว้ในสื่อโสตทัศน์ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ มีแหล่งที่มาของข้อมูลที่
น่าเชื่อถือและสามารถน าไปใช้ในการอ้างอิงได้ อีกทั้งเนื้อหาของสื่อโสตทัศน์มีเนื้อหาที่ชัดเจน 
เนื้อหาแต่ละส่วนมีความสอดคล้องสัมพันธ์กันและมีการใช้ภาษาที่ช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ
ได้ง่าย ภาษาที่ใช้มีความเหมาะสมกับวัยและต่อเน่ืองกับพื้นฐานความรู้เดิมของนักเรียน  

นอกจากนี้ในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนได้มีการให้นักเรียนท าใบงาน เพื่อทบทวน
ความรู้ ซึ่งใบงานดังกล่าวมีรูปแบบหลากหลาย ท าให้นักเรียนเกิดความสนใจที่จะทบทวนความรู้
เมื่อศึกษาจบในแต่ละหัวข้อ รวมทั้งมีสื่อโสตทัศน์ในแต่ละเร่ืองที่มีความหลากหลาย เช่น 
Powerpoint บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นต้น จึงท าให้นักเรียนมีความรู้ที่หลากหลาย สามารถ
จดจ าและเข้าใจเนื้อหาได้เป็นอย่างดี และเมื่อพิจารณาด้านของเนื้อหาพบว่าเนื้อหาพระพุทธศาสนา
ที่ผู้วิจัยน ามาใช้ในการวิจัยนี้ เป็นเนื้อหาที่เป็นเร่ืองใกล้ตัวนักเรียนซึ่งนักเรียนสามารถน าความรู้ที่
ได้รับจากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ท าให้นักเรียนเกิดความตระหนักในความส าคัญของการ
เรียนรู้ดังกล่าวอีกด้วย นอกจากนี้ในด้านกิจกรรมการเรียนมีการก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ไว้
อย่างชัดเจนท าให้นักเรียนทราบถึงเนื้อหาหรือแนวคิดส าคัญของเร่ืองที่จะเรียนรู้และยังสอดคล้อง
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดี ท าให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและมีความ
ต้องการที่จะเรียนรู้ในสื่อโสตทัศน์อ่ืนๆ ต่อไป สอดคล้องกับผลงานวิจัยของอนุชิต  กลั่นประยูร 
(2545: 63-64) ได้ศึกษาการพัฒนาสื่อการสอนวิชาสังคมศึกษาด้วยโปรแกรม Microsoft Powerpoint 
เร่ืองภูมิศาสตร์กายภาพภาคตะวันตก ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียน ด้วยสื่อการสอนวิชาสังคม
ศึกษาโปรแกรม Microsoft Powerpoint เร่ืองภูมิศาสตร์กายภาพภาคตะวันตก ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังการเรียนด้วยสื่อการสอนวิชาสังคมศึกษาโปรแกรม Microsoft Powerpoint สูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับ   พระพีระวัฒน์  นนเทศา 
(2552: 112-113) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เร่ืองอริยสัจ 4 ของนักเรียนชั้น
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มัธยมศึกษาปีที่  2 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ  เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน โดยการ
เรียนด้วยบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เร่ืองอริยสัจ 
4 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่างกัน โดยการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองอริยสัจ 4 ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยเอกภูมิ  ชูนิตย์ (2553:121-122) ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองทวีป
เอเชีย ที่สรุปบทเรียนด้วยแผนที่ความคิด ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์การ
วิจัยเพื่อเปรียบผลการเรียนรู้เร่ืองทวีปเอเชียก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลการเรียนรู้เร่ืองทวีปเอเชียหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีค่าเท่ากับ (X = 24.85 S.D. = 2.17) อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

2.   ผลการศึกษาด้านความสามารถในการอภิปรายกลุ่มของนักเรียนพบว่า นักเรียนมี
ความสามารถในการอภิปรายกลุ่ม ที่ได้รับจากการจัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่ม โดยใช้สื่อโสต
ทัศน์ โดยใช้แบบวัดความสามารถในการอภิปรายกลุ่ม โดยความสามารถในการอภิปรายกลุ่มโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.97 S.D. = 0.67) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่  2 ทั้งนี้
เป็นเพราะในขั้นอภิปรายครูได้น าสื่อโสตทัศน์ เช่น ภาพ วีดีโอ เป็นต้น มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ใน
เร่ืองพระพุทธศาสนาน่ารู้ ครูได้มีการก าหนดประเด็นในการอภิปรายร่วมกันของแต่ละกลุ่ม โดย
ก าหนดบทบาทหน้าที่แล้วน ามาสรุปเป็นผลงานของกลุ่ม จากนั้นให้แต่ละกลุ่มน าเสนอผลการ
อภิปรายหน้าชั้นเรียน นอกจากนี้ในขั้นสรุปและประเมินผล ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอภิปราย
ร่วมกันอีกคร้ัง โดยให้ท าในใบงานซึ่งจะเห็นได้ว่าในขั้นกิจกรรมการเรียนรู้ ครูได้ให้นักเรียน
อภิปรายแสดงความคิดเห็นในทุกขั้นตอน ซึ่งครูจะเป็นผู้กระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น โดย
ใช้ค าถามเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น ระบุเหตุผลตามประเด็นที่เสนอ และมีแบ่ง
หน้าที่กันท างาน วางแผน ตรวจสอบข้อมูล ให้งานส าเร็จตามที่ได้ก าหนดไว้  ซึ่งสอดคล้องกับกิตติ  
พัชรวิชญ์ (2540:68) กล่าวว่า การอภิปรายเป็นกิจกรรมกลุ่มการอภิปราย ที่เปิดโอกาสให้ใช้
กระบวนการพูด ชี้แจ้งเหตุผลแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ข้อระหว่างสมาชิกเพื่อหาแนวคิด
ร่วมที่เป็นข้อสรุปตามมติของกลุ่ม ซึ่งจะน าไปสู่การปฏิบัติต่อไป กิจกรรมนี้ก าหนดจ านวนผู้เรียน
ไม่ให้มากนัก เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นโดยทั่วกัน  ในขณะที่งานวิจัยของ     
ณัฐรินทร์ ศรีวิโชติธนกุล (2551: 71) ได้ศึกษาการพัฒนาผลการเรียนรู้ เร่ืองกลยุทธ์การบริหาร
ตนเองของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง โดยการสอนแบบอภิปรายกลุ่ม โดยมี
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วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงชั้นปีที่ 2 ที่สอนแบบอภิปรายกลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลังจากได้รับการสอนแบบ อภิปรายกลุ่ม ซึ่งประเมินโดยครู ใน
ภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การวางแผนการท างานร่วมกัน และ
ความร่วมมือในการเรียน ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 อยู่ในล าดับที่ 1 ยอมรับความคิดเห็น
ของเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม และการหาข้อสรุปความรับผิดชอบ ในการท างานเป็นกลุ่ม และการ
ตรวจสอบคุณภาพความเรียบร้อยของงานกลุ่ม ท างานเสร็จทันเวลา ที่ก าหนด ความกระตือรือร้นใน
การปฏิบัติงานกลุ่ม และให้โอกาสแก่สมาชิกในการร่วมกัน มีการปฏิบัติเป็นอันดับสุดท้าย ในขณะ
ที่ พระศุภชัย  บุตระเกษ (2552:122-123)  ได้ศึกษาการเปรียบเทียบความสามารถใช้เหตุผลเชิง
จริยธรรม เร่ืองหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการจัดกิจกรรมด้วยการ
อภิปรายกลุ่ม การจัดกิจกรรมแบบอริยสัจ 4 และการจัดกิจกรรมแบบไตรสิกขา มีวัตถุประสงค์การ
วิจัย เพื่อ เปรียบเทียบความสามารถด้านการใช้ เหตุผลเชิงจริยธรรม เ ร่ืองหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการจัดกิจกรรมด้วยการอภิปรายกลุ่ม 
การจัดกิจกรรมแบบอริยสัจ 4 และการจัดกิจกรรมแบบไตรสิกขา ระหว่างคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน
และหลังเรียน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความสามารถด้านการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของฐาปนันท์   
วงศ์วาร (2552:50) ที่ศึกษาการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจการอ่านภาษาอังกฤษและความสามารถใน
การอภิปรายกลุ่มของนักเรียนระดับก้าวหน้าโดยใช้การสอนที่เน้นเนื้อหาทางพุทธศาสนา โดยมี
วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษาความสามารถในการอภิปรายของผู้เรียนหลังการใช้การสอนอ่าน
ภาษาอังกฤษ ด้วยการใช้หัวข้อทางพุทธศาสนา ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการอภิปรายกลุ่ม
ของนักเรียนหลังใช้การสอนอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้การสอนที่เนื้อหาทางพุทธศาสนาส่วนใหญ่
อยู่ในระดับปานกลาง  

3. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้แบบอภิปราย
กลุ่มโดยใช้สื่อโสตทัศน์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด สามารถอภิปรายตามรายด้านได้ดังนี้ 

ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้เห็นโดยรวมด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงล าดับดังนี้ 
ล าดับที่ 1 การเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มโดยใช้สื่อโสตทัศน์ บรรยากาศมีส่วนส่งเสริมให้นักเรียนคิด
อย่างเป็นระบบมากขึ้น ทั้งนี้เพราะ นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับเพื่อนในกลุ่ม ในห้องเรียน
เดียวกัน ได้ศึกษาสื่อโสตทัศน์ที่ครูให้ศึกษาในระหว่างการอภิปรายร่วมกัน เพราะว่าบางคร้ัง
รายวิชานักเรียนไม่ได้เรียนแบบอภิปรายกลุ่ม ท าให้ปิดกั้นความคิด ไม่กล้าอภิปราย และร่วมแสดง
ความคิดเห็น จึงท าให้บรรยากาศในการเรียนค่อยข้างเคร่งเครียด ไม่สนุกสนานเหมือนการเรียนรู้
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แบบอภิปรายกลุ่ม เพราะว่านักเรียนมีโอกาสเลือกประธานกลุ่ม แบ่งหน้าที่ในการท างาน มีอิสระใน
การน าเสนอความคิดเห็น กล้าที่ร่วมท ากิจกรรมที่ตนถนัด โดยในกิจกรรมการอภิปรายกลุ่มจะมี
การศึกษาสื่อโสตทัศน์ร่วมกัน มีการน าเสนอผลสรุปของกลุ่ม โดยสมาชิกในกลุ่มต่างคนต่างมี
หน้าที่ในการรับผิดชอบ บางคนถนัดเขียนก็เป็นผู้เขียน บางคนถนัดวาดภาพก็วาดภาพ สมาชิกใน
กลุ่มมีการท ากิจกรรมร่วมกันอย่างสนุกสนาน มีความสุข กับการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับ อาภรณ์  
ใจเที่ยง (2540:105-108) กล่าวว่า วิธีสอนแบบอภิปราย คือ วิธีสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนมีโอภาสสนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือพิจารณาหัวข้อที่กลุ่มมีความสนใจร่วมกัน โดยมีจุดหมายเพื่อหา
ค าตอบ แนวทาง หรือการแก้ปัญหาร่วมกัน โดยที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการคิด การท า แก้ปัญหาและ
ฝึกร่วมกันท างานแบบประชาธิปไตยของกลุ่ม และล าดับสุดท้าย คือ การเรียนแบบอภิปรายกลุ่มโดย
ใช้สื่อโสตทัศน์ บรรยากาศช่วยท าให้นักเรียนเรียนด้วยความสนุกสนานและไม่เครียด ทั้งนี้อาจ
เพราะว่า ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิด ร่วมกันน าเสนอผลงานของกลุ่ม ซึ่ง
ท าให้นักเรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรม โดยครูสร้างบรรยากาศในการอภิปรายให้นักเรียนมีความสุข 
ในการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับทิศนา  แขมมณี (2548:325) กล่าวถึงข้อดี ของการอภิปรายกลุ่มย่อย 
ไว้ดังนี ้1) เป็นวิธีสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนกลุ่มมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนรู้อย่างทั่วถึง 2) เป็นวิธีสอนที่ช่วยให้ผู้ เรียนและผู้สอนได้ข้อมูล และความคิดเห็นที่
หลากหลายช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างทั่วถึง 3) เป็นวิธีสอนที่ช่วยส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
ระหว่างผู้เรียน  ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะต่างๆ จ านวนมาก เช่นทักษะการพูด การแสดงความ
คิดเห็น การโต้แย้ง การวิพากษ์วิจารณ์ และทักษะการคิด   
 ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้เห็นโดยรวมด้วยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับดังนี้ 
ล าดับที่ 1 การเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มโดยใช้สื่อโสตทัศน์ช่วยให้นักเรียนเข้ากันกับเพื่อนได้ดีและ
ร่วมกันงานได้ส าเร็จซึ่งเท่ากับช่วยให้นักเรียนมีความสึกที่ดีต่อเพื่อนและมีเพื่อนในห้องมากขึ้น 
ทั้งนี้เพราะ การจัดกิจกรรมการอภิปรายกลุ่มมีขั้นตอนครอบคลุมในด้านหลายด้าน เช่น 1) สมาชิก
ทุกคนในกลุ่มร่วมกันท างาน 2) มีบทบาทหน้าที่แต่ละคนในกลุ่มชัดเจน 3) มีความคิดเห็นร่วมกัน 
และเคารพมติของกลุ่ม 4) มีการสรุปความคิด ข้อมูลจากการอภิปราย และมีการน าเสนอผลงาน ซึ่ง
ในการท างานนักเรียนทุกคนมีบทบาทหน้าที่ความคิดผิดชอบ ของตนเองในแต่ละหน้าที่  ซึ่ง
สอดคล้องกับกิตติ  พัชรวิชญ์ (2540:74) ได้กล่าวถึงข้อดีการอภิปรายไว้ดังนี้  1) สมาชิกมีโอกาส
แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และทั่วถึง 2) เป็นการฝึกความกล้าแสดงออก 3) ท าให้เกิดสัมพันธ์
ภาพในการร่วมมือกันท างานที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนร่วม แม้จะมีความพยายามออกแบบการจัด
สถานที่ที่ดีแล้วก็ตามอภิปรายมีข้อจ ากัดอยู่ดี และล าดับสุดท้าย คือ การเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มโดย
ใช้สื่อโสตทัศน์ช่วยนักเรียนได้รู้จักเพื่อนและรู้จักการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน ทั้งนี้อาจเพราะว่า 
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ครูผู้สอนได้จัดกิจกรรมการอภิปรายกลุ่มให้นักเรียนได้แสดงความสามารถร่วมกันเรียนรู้  และ
ร่วมกันสรุปผลงานเสนอหน้าชั้นเรียนของแต่ละกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหาสมคิด            
อุททะวัน (2549:86) ที่ศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองศาสนพิธีทาง
พระพุทธศาสนา วิชาพระพุทธศาสนา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์การ
วิจัยเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผลการวิจัยพบว่า
นักเรียนมีความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับดีมาก  

ด้านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อโสตทัศน์เห็นโดยรวมอยู่ระดับมาก โดยเรียงล าดับ
ดังนี้ ล าดับที่ 1 การเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มโดยใช้สื่อโสตทัศน์ท าให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหามากขึ้น 
ทั้งนี้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาอ่ืนๆ นักเรียนโดยส่วนมากนั่งเรียนแบบตัวใครตัวมัน 
ต่างคนต่างเรียนรู้ จึงท าให้นักเรียนเรียนรู้ได้เฉพาะบุคคลที่สนใจเท่านั้น นักเรียนที่เก่งก็จะสามารถ
เข้าใจเนื้อหาได้เยอะ ส่วนนักเรียนที่ไม่เก่งก็อาจจะเข้าใจเนื้อหาได้น้อย ซึ่งสอดคล้องกับอาภรณ์ ใจ
เที่ยง (2540:105-108) ที่กล่าวว่า การอภิปรายกลุ่มส่งเสริมให้ผู้ เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ 
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และฝึกการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึกความเป็นประชาธิปไตย 
เคารพสิทธิและย่อมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ไม่ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ ซึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปัญญา รุ่งเรือง (2551:104) ที่ศึกษาผลการเรียนรู้เร่ือง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย โดยใช้
ชุดการเรียนรู้กับวิธีสอนแบบปกติ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อวิธีสอนที่ใช้ชุดการเรียนรู้ ผลการวิจัยพบว่า  นักเรียนมี
ความคิดเห็นต่อการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ เร่ือง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยเรียงล าดับความคิดเห็นจากมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านการวัดผลและการประเมินผล ด้านสื่อ
การเรียนรู้ ด้านคุณประโยชน์จากชุดการเรียนรู้ ด้านเนื้อหา ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ ด้านกิจกรรม
การเรียนรู้และด้านแนวคิดส าคัญและข้อสรุปทั่วไปตามล าดับ 

 
ข้อเสนอแนะ 

 

จาการวิจัยเร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการอภิปรายกลุ่ม 
เร่ือง พระพุทธศาสนาน่ารู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มโดย
ใช้สื่อโสตทัศน์ ผู้วิจัยได้สรุปแนวคิดและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นต่อไปนี้ คือ ข้อเสนอแนะ
ทั่วไป และข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไปดังนี้ 
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ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
1. จากการวิจัย พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มโดยใช้สื่อ

โสตทัศน์ เห็นด้วยกับบรรยากาศการเรียนรู้มาก ทั้งนี้เนื่องจากการสอนแบบอภิปรายกลุ่มมีการ
ท างานกลุ่มเป็นกลุ่ม 3-5 คน มีการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ มีการพูดคุย
สนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน โดยมีจุดหมายในการท างานกลุ่มร่วมกัน ซึ่งผู้สอนควร
ส่งเสริมให้มีการจัดบรรยากาศ กระตุ้นให้นักเรียนค้นคว้าศึกษาเพิ่มเติม เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถของผู้เรียนให้เกิดประโยชนส์ูงสุด และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได ้

2. จากการวิจัย พบว่า ในด้านปัญหาที่พบโดยส่วนมากนักเรียนยังสับสนในบทบาท
หน้าที่ของตนเองในกลุ่ม ท าให้กระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มใช้เวลามากขึ้น ดังนั้นครูผู้สอนควรมี
การเตรียมพร้อมในการอภิปรายกลุ่มให้มาก ชี้แจ้งบทบาทหน้าที่ให้เข้าใจง่ายและชัดเจนก่อน การ
ท ากิจกรรมอภิปรายกลุ่ม 

3. จากการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนเร่ืองพระพุทธศาสนาน่ารู้ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มโดยใช้สื่อโสตทัศน์ หลังได้รับการจัดการเรียนรู้
สูงกว่าก่อนการเรียนรู้ ดังนั้นครูควรน าวิธีสอนแบบอภิปรายกลุ่มโดยใช้สื่อโสตทัศน์ไปใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นอ่ืนๆ  
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการอภิปรายกลุ่ม โดยใช้สื่อโสตทัศน์ในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้อ่ืนๆ หรือของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เช่น สาระการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ สาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์  สาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ สาระการเรียนรู้หน้าที่
พลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคมเพื่อให้มีการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่ม โดยใช้สื่อ
โสตทัศนแ์บบหลากหลายเน้ือหา สามารถน าไปใช้ได้ทุกสถานที่ทุกเวลา 

2.  ควรมีการท าวิจัยเพื่อจัดการสอนแบบอภิปรายกลุ่มกับตัวแปรอ่ืน ได้แก่ ความคงทน
ในการเรียนรู้ และการสร้างสรรค์ เป็นต้น 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
 

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 

 
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพสื่อการเรียนรู้ และความสอดคล้องของเคร่ืองมือที่ใช้ใน
การวิจัย 
  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์  อุ่นอารมย์เลิศ อาจารย์ประจ าภาควิชาพื้นฐานการศึกษา 
        คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
        ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล 
 

อาจารย์ ดร.ชนสิทธิ์  สิทธิ์สูงเนิน    อาจารย์ประจ าภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 

        คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
        ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อการเรียนการสอน 

 
อาจารย์ ดร.เพ็ญพนอ พ่วงแพ    อาจารย์ประจ าภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 

        คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
        ผู้เชี่ยวชาญด้านการเน้ือหาพระพุทธศาสนา 
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ภาคผนวก ข 

เคร่ืองที่ใช้ในการวิจัย 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มโดยใช้สื่อโสตทัศน์ 
แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรู้ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เร่ือง พระพุทธศาสนา

น่ารู้ 
แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ของแบบทดสอบ           

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เร่ืองพระพุทธศาสนาน่ารู้ 
แบบวัดความสามารถในการอภิปรายกลุ่ม 
แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ของแบบวัดความสามารถ

ในการอภิปรายกลุ่ม 
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่ม โดยใช้

สื่อโสตทัศน ์

แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบสอบถามความคิดเห็น 
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แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 1 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียนโพหักฯ 
รหัสวิชา ส 21101      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  1  พระพุทธศาสนาน่ารู้   เวลา  2 ชั้วโมง 
ผู้สอน นายสมบูรณ์  จารุณะ      
 
เร่ือง การสังคายนาและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย 
มาตรฐานการเรียน 

ส 1.1  รู้และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ และศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมเพื่ออยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข 
ตัวชี้วัด 
  ม.1/1 อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศไทย 
  ม.1/2 วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือที่มีต่อ
สภาพแวดล้อมในสังคมไทยรวมทั้งการพัฒนาตนและครอบครัว  
สาระส าคัญ 
        การสังคายนาเป็นการตรวจช าระ หลักธรรมของพระพุทธเจ้าให้เป็นระเบียบแบบแผน 
ต่อมาเรียกว่า การตรวจช าระพระไตรปิฎก เพื่อจัดหมวดหมู่ค าสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.   นักเรียนสามารถอธิบายและอภิปรายหลักการความส าคัญของการสังคายนาใน

แต่ละคร้ังได้อย่างถูกต้อง 
2. นักเรียนสามารถระบุสถานที่สังคายนาในแต่ละคร้ังได้อย่างถูกต้อง 
3.    นักเรียนสามารถอธิบายและอภิปรายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตน

นับถือสู่ประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง 
สาระการเรียนรู้ 
 ความรู ้

1.   การสังคายนา 
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1.1 การสังคายนาคร้ังที่ 1-2  
1.2 การสังคายนาคร้ังที่ 3-4  
1.3 การสังคายนาคร้ังที่ 5-6  
1.4 การสังคายนาคร้ังที่ 7-8  
1.5 การสังคายนาคร้ังที่ 9-10        

2.   การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย 
2.1 การเข้าสู่พระพุทธศาสนาของประเทศไทย ยุคที่ 1 
2.2 การเข้าสู่พระพุทธศาสนาของประเทศไทย ยุคที่ 2 
2.3 การเข้าสู่พระพุทธศาสนาของประเทศไทย ยุคที่ 3 
2.4 การเข้าสู่พระพุทธศาสนาของประเทศไทย ยุคที่ 4 ก่อนรัตนโกสินทร์ 
2.5 การเข้าสู่พระพุทธศาสนาของประเทศไทย รัตนโกสินทร์ 

การวัดและประเมินผล  

ขอบเขตการวัด วิธีการ เครื่องมือ ผู้ประเมิน 

1. ความรู ้
การสังคายนาและการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา
เข้าสู่ประเทศไทย 

- การท าใบงาน 
- การอภิปรายกลุ่ม 

- แผ่น VCD เร่ือง
ประวัติการสังคายนา 
- Powerpoint เร่ือง การ
เข้าสู่พระพุทธศาสนา
ของประเทศไทย 

ผู้สอน 

2. ทักษะ กระบวนการ 
2.1 ทักษะการวิเคราะห์ 
2.2 ทักษะการมีส่วน
ร่วมในกระบวนการ
กลุ่ม 

การสังเกต แบบสังเกตพฤติกรรม ผู้สอน 

3. คุณธรรมจริยธรรม/คุณลักษณะ 
3.1 ใฝ่เรียนรู้ 
3.2 มุ่งมั่นในกาท างาน 

การสังเกต แบบสังเกตพฤติกรรม ผู้สอน 

ชิ้นงานและภาระงาน 
1.  ใบงาน เร่ือง การสังคายนา 
2.   ใบงาน เร่ือง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย 
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ใบงาน เร่ือง การสังคายนา 
-------------- 

ให้นักเรียนเขียนค าตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
 

1. การสังคายนาคืออะไร เหตุใดจึงมีการสังคายนาคร้ังที่ 1 จงบอกสาเหตุมาพอเข้าใจ 
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 

2. การสังคายนาคร้ังใดที่มีความส าคัญต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคต่อมาเป็น
อย่างมาก เพราะเหตุใด จงอธิบายตามหลักให้ถูกต้อง 
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 

3. ให้นักเรียนอธิบายมูลเหตุของการเกิดการสังคายนาคร้ังแรกเกิดขึ้นได้อย่างไร เพราะ
เหตุใด 
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
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เกณฑ์การประเมิน 

ระดับคะแนน รายการประเมิน 
3 (ดี) บอกและอธิบายเน้ือหาถูกต้องได้ใจความต่อเน่ือง บอกประเด็นหลัก 

ประเด็นรองครบถ้วน  
2 (พอใช้) บอกและอธิบายเน้ือหาถูกต้อง แต่วกวน บอกประเด็นหลัก ประเด็นรองไม่

ครบ  
1 (ปรับปรุง) บอกและอธิบายเน้ือหาได้บ้าง บอกประเด็นหลัก ประเด็นรองได้บ้างแต่

สับสน  
 
 
เกณฑ์การติดสินคุณภาพ 
 คะแนน   ระดับคุณภาพ 
 3   ดี 
 2   พอใช้ 
 1   ปรับปรุง 
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ใบงาน เร่ือง การเผยพระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย 
-------------- 

ให้นักเรียนเขียนค าตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
 

1. ให้นักเรียนอธิบายเส้นทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย มีเส้นทาง
ใดบ้าง 
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 

2. พุทธศาสนาเข้ามาเผยแผ่ในประเทศไทยตั้งแต่เมื่อใด มีหลักฐานใดบ้างที่ยังปรากฏ
อยู่ 
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 

3. เพราะเหตุใดสถาบันพระพุทธศาสนา จึงได้ชื่อว่าเป็นสถาบันหลักของสังคมไทย 
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 

4. พระพุทธศาสนามีบทบาทเกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตอย่างไร 
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
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เกณฑ์การประเมิน 
 

ระดับคะแนน รายการประเมิน 
3 (ดี) บอกเน้ือหาถูกต้องได้ใจความต่อเนื่อง บอกประเด็นหลัก ประเด็นรอง

ครบถ้วน  
2 (พอใช้) บอกเน้ือหาถูกต้อง แต่วกวน บอกประเด็นหลัก ประเด็นรองไม่ครบ  

1 (ปรับปรุง) บอกเน้ือหาได้บ้าง บอกประเด็นหลัก ประเด็นรองได้บ้างแต่สับสน  
 
เกณฑ์การติดสินคุณภาพ 
 คะแนน   ระดับคุณภาพ 
 3   ดี 
 2   พอใช้ 
 1   ปรับปรุง 
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แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน 

***** 
ค าชี้แจ้ง : ให้ครูผู้สอนประเมินพฤติกรรมของนักเรียน แล้วบันทึกข้อมูลลงในแบบสังเกตน้ี 

 
 
     พฤติกรรม 
 
                                                   
                 ชื่อ-สกุล 

 

ทักษะการคิด
วิเคราะห ์

ทักษะการมี
ส่วนร่วน

กระบวนการ
กลุ่ม 

ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการ

ท างาน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
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รายการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
1.ทักษะการคิด
วิเคราะห์ 

บอกเน้ือหาถูกต้องได้
ใจความต่อเน่ือง บอก
ประเด็นหลัก ประเด็น

รองครบถ้วน 
สร้างสรรค์ผลงานได้

แปลกใหม่ 

บอกเน้ือหาถูกต้อง แต่
วกวน บอกประเด็น
หลัก ประเด็นรองไม่
ครบ รูปแบบผลงาน

ไม่แปลกใหม่ 

บอกเน้ือหาได้บ้าง 
บอกประเด็นหลัก 

ประเด็นรองได้บ้างแต่
สบสน ลอกเลียนแบบ

จากตัวอย่าง 

2.ทักษะการมีส่วนร่วม
กระบวนการกลุ่ม 

มีการปรึกษา วางแผน
ไปตามล าดับ ร่วมกัน
แสดงความคิดเห็น มี
ส่วนร่วมในกลุ่ม ใช้
เหตุผล และเคารพการ
ตัดสินใจของกลุ่ม 

มีการปรึกษา วางแผน
ไม่เป็นไปตามล าดับ 
แสดงความคิดเห็น มี
ส่วนร่วมในกลุ่มบ้าง 
ใช้เหตุผล และเคารพ
การตัดสินใจของกลุ่ม

บ้าง 

มีการปรึกษา วางแผน
ไม่เป็นไปตามล าดับ 
ไม่แสดงความคิดเห็น 
ไม่มีส่วนร่วมในกลุ่ม
บ้าง ใช้เหตุผลของ

ตนเองมากและเคารพ
การตัดสินใจของกลุ่ม

น้อย 
3.ใฝ่เรียนรู้ มีความตั้งใจในการ

เรียนรู้มาก 
มีความตั้งใจในการ
เรียนรู้ปานกลาง 

มีความตั้งใจในการ
เรียนรู้น้อย 

4.มุ่งมั่นในการท างาน มีความมุ่งมั่นในการ
ท างานให้ส าเร็จมาก 

มีความมุ่งมั่นในการ
ท างานให้ส าเร็จปาน

กลาง 

มีความมุ่งมั่นในการ
ท างานให้ส าเร็จน้อย 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน   ระดับคุณภาพ 

10 – 12    ดี 
7   -  9    พอใช้ 
4   -  6    ปรับปรุง 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 

 ขั้นน ำ 
1. ครูให้นักเรียนดูรูปภาพแผนผังพระพุทธประวัติ และการสังคายนาในแต่ละ

คร้ัง โดยครูเชื่อมโยงค าถามค าถามนักเรียน และค าตอบของนักเรียนเพื่อให้เข้าสู่เนื้อหา   (ทักษะ
การวิเคราะห์,ทักษะการตอบค าถาม) 

2. ครูแนะน าทักษะการเรียนแบบอภิปรายกลุ่ม แล้วแบ่งกลุ่มนักเรียนโดยคละ
ความ สามารถ ออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 3-6 คน 

3. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  
  

ขั้นกิจกรรม 
4.  ครูน าแผ่น VCD ประวัติการสังคายนาในแต่ละคร้ังมาให้นักเรียนดู แล้วอธิบาย

สาเหตุ และความส าคัญของการสังคายนา เวลา 20 นาที   (ทักษะการวิเคราะห์,ทักษะการตอบ
ค าถาม) 

5. ครูน า Powerpoint เร่ือง การเข้าสู่พระพุทธศาสนาของประเทศไทย ให้นักเรียน
ศึกษา แล้วอธิบายสาเหตุและความส าคัญของการเข้าสู่พระพุทธศาสนาของประเทศไทย เวลา 15 
นาที  (ทักษะการวิเคราะห์,ทักษะการตอบค าถาม) 

6. ให้นักเรียนจัดกลุ่มกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้ โดยร่วมกันอภิปราย มีหัวข้อ
ดังนี้ 

 6.1 ผลดีและผลเสียของการสังคายนาครั้งที่ 1-2 และการเข้าสู่พระพุทธศาสนา
ของประเทศไทย ยุคที่ 1 

 6.2 ผลดีและผลเสียการสังคายนาคร้ังที่ 3-4 และการเข้าสู่พระพุทธศาสนาของ
ประเทศไทย ยุคที่ 2 

 6.3 ผลดีและผลเสียการสังคายนาคร้ังที่ 5-6 และการเข้าสู่พระพุทธศาสนาของ
ประเทศไทย ยุคที่ 3 

 6.4 ผลดีและผลเสียการสังคายนาคร้ังที่ 7-8 และการเข้าสู่พระพุทธศาสนาของ
ประเทศไทย ยุคที่ 4 ก่อนรัตนโกสินทร์ 

 6.5 ผลดีและผลเสียการสังคายนาคร้ังที่ 9-10  และการเข้าสู่พระพุทธศาสนา
ของประเทศไทย รัตนโกสินทร์ 
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ขั้นอภิปรำย 
7. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายตามหัวข้อที่ได้รับหมอบหมาย การสังคายนาในแต่ละ

คร้ัง และการเข้าสู่พระพุทธศาสนาของประเทศไทย โดยมีการแบ่งบทบาทหน้าที่ในการท าอภิปราย
แต่ละคน 

8. ครูให้นักเรียนด าเนินการอภิปรายตามหน้าที่ที่ได้มอบหมาย  และเตรียมน าเสนอ
ผลงานต่อหน้าชั้นเรียน โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนน าเสนอผลของการอภิปรายในหัวข้อที่
ได้รับมอบหมายจนครบทุกกลุ่ม  
 

ขั้นสรุปและประเมินผล 
 9. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปและอภิปรายสาระส าคัญของการสังคายนา และการเข้าสู่
พระพุทธศาสนาของประเทศไทยอีกคร้ัง ครูเพิ่มเติมเนื้อหาให้สมบูรณ์  (ทักษะการวิเคราะห์,ทักษะ
การมีส่วนร่วมในกระบวนการกลุ่ม)  (obj.1,2) 
 10. ครูแจกใบงาน แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายร่วมกัน และครูประเมินผลงาน
แต่ละกลุ่มของนักเรียน 
 11. ครูถามผู้เรียนว่า นักเรียนคิดว่าการสังคายนาในแต่ละคร้ังมีความส าคัญอย่างไร 
และการเข้าสู่พระพุทธศาสนาของประเทศมีความส าคัญอย่างไร (ทักษะการตอบค าถาม ทักษะการ
วิเคราะห์) (obj.1,2) 
 

สื่อการเรียนรู้ 
1. แผ่น VCD เร่ือง ประวัติการสังคายนา 
2. Powerpoint  เร่ือง การเข้าสู่พระพุทธศาสนาของประเทศไทย 

 

แหล่งการเรียนรู้/หนังสืออ้างอิง 
 คณาจารย์ส านักพิมพ์เลี่ยงเชี่ยง.(2551).พุทธประวัติ ฉบับมาตรฐาน.กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์
เลี่ยงเชี่ยง. 

เคน จันทร์วงษ์. (2537). สังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1. กรุงเทพฯ: หจก.ส านักพิมพ์ ภูมิ
บัณฑิต. 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.ฮ.ปยุตฺโต).กาลานุกรม พระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก .พิมพ์
คร้ังที่ 3 กรุงเทพฯ:ส านักพิมพ์ผลิธัมม์ ในเครือบริษัท ส านักพิมพ์เพ็ทแอนด์โฮม จ ากัด. 

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธีและพระมหาอมรวิชญ์ ชาครเมธี. (2558). รายวิชา พระพุทธศานา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1. กรุงเทพฯ: แม็คเอ็ดดูเคชั่น. 
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ศึกษาธิการ,กระทรวง,ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน . (2553). รายวิชา 
พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 . กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ สกสค.ลาดพร้าว. 
 สุรพงษ์ จ  ันลิ้ม. (2553). รายวิชา พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 .กรุงเทพฯ: 
ส านักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ. 
บันทึกหลังการสอน 
ด้านผลการสอน/ผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนการสอนของนักเรียนที่จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอบแบบอภิปราย โดยใช้สื่อโสต
ทัศน์นั้น นักเรียนมีผลการเรียนดี เอาใจใส่ในการเรียนรู้ด้วยกันเป็นกลุ่ม  
 
ด้านปัญหาและอุปสรรค 

ปัญหาด้านความเข้าใจในเทคโนโลยีของนักเรียน และนักเรียนติดสนุกสนานมากเกินไป 
จึงบางครั้งอาจครูผู้สอนต้องใช้ค าสั่งเด็ดขาดในการควบคุมการจัดการเรียนรู้ให้ด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย และในควรมอบหมายแนะน านักเรียนในการมอบหมายหน้าที่การให้ชัดเจน 
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 การจัดการเรียนรู้แบบอภิปรายนั้น ให้ความส าคัญกับนักเรียนทุกคนเป็นส าคัญ จึงท าให้ครู
ต้องดูแลนักเรียนด้วยความใกล้ชิดตลอดเวลา พร้อมที่จะให้ค าแนะน านักเรียนในแต่ละกลุ่มอย่าง
ทันที จงึจะท าให้การเรียนรู้แบบนี้ประสบความส าเร็จดี 
 
      ลงชื่อ  นายสมบูรณ์  จารุณะ 
           ผู้สอน 
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แบบประเมินความตรงเชิงเนื้อหาและความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
ของแผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง พระพุทธศาสนาน่ารู้  
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ของผู้เชี่ยวชาญ 

 
ค าชี้แจง 
  

ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณาประเมินความตรงเชิงเนื้อหา
และความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง พระพุทธศาสนาน่ารู้ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในด้านองค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ แนวคิดส าคัญและ
ข้อสรุปทั่วไป จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหาหรือสาระการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการ
เรียนการสอน การวัดและการประเมิน เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้วิจัยน าไปพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป ทั้งนี้โดยให้ท่านท าเคร่ืองหมาย () ลงในช่องคะแนนความคิดเห็น
ของรายการประเมินแต่ละข้อ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้  
 

+1   ...   แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมและสองคล้องกับจุดประสงค์ 
  0   ...   ไม่แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้ความเหมาะสมและสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
-1   ...   แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้ไม่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
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แบบประเมินความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่ม โดยใช้สื่อโสตทัศน์  
เร่ืองพระพุทธศาสนาน่ารู้ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ 
 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

ข้อเสนอ 
แนะ 

สอดคล้อง 
+1 

ไม่แน่ใจ 
0 

ไม่สอดคล้อง 
-1 

1.   องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 

1.1 องค์ประกอบของแผนจัดการเรียนรู้ครบถ้วนตาม
รูปแบบของแผนจัดการเรียนรู้ 

    

1.2 องค์ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้มีล าดับขั้นตอนเป็น
ระบบ 

    

2.   แนวคิดส าคัญและข้อสรุปทั่วไป  

1.3 แนวคิดส าคัญสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และ
เนื้อหา 

    

1.4 ข้อสรุปทั่วไปสอดคล้องกบัจุดประสงค์การเรียนรู้และ
เนื้อหา 

    

3.   จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.5 จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

    

1.6 จุดประสงค์การเรียนรู้ชัดเจน สามารถวัดพฤติกรรมได้     

1.7 เขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ถูกต้องตามหลักการเขียน     

4.   เนื้อหาหรือสาระการเรียนรู้  

1.8 เนื้อหาหรือสาระการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

    

1.9 เนื้อหาหรือสาระการเรียนรู้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

    

1.10 การจัดล าดับเนื้อหาหรือสาระการเรียนรู้มีความ
เหมาะสม 

    

1.11 เนื้อหาหรือสาระการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับเวลา     

1.12 เนื้อหาหรือสาระการเรียนรู้ทันสมัยหรือเป็นปัจจุบัน มี
ความน่าสนใจ 
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รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น ค่า IOC 
สอดคล้อง 

+1 
ไม่แน่ใจ 

0 
ไม่สอดคล้อง 

-1 
 

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

2.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

    

2.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับเนื้อหา     

2.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับเวลา     

2.4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีล าดับขั้นตอนชัดเจนและ
สัมพันธ์ต่อเนื่อง 

    

3. ส่ือการเรียนการสอน 

3.1 สื่อการเรียนการสอนสอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

    

3.2 สื่อการเรียนการสอนสอดคล้องกับเนื้อหา     

3.3 สื่อการเรียนการสอนสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้     

3.4 สื่อการเรียนการสอนเหมาะสมกับผู้เรียน     

3.5 สื่อการเรียนการสอนเร้าความสนใจของผู้เรียน     

4. การวัดและการประเมิน 

4.1 การวัดและการประเมินสอดคล้องกบัจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

    

4.2 การวัดและการประเมินสอดคล้องกบักิจกรรมการเรียนรู้     

4.3 การใช้ภาษาถูกต้อง ชัดเจน ตรงประเด็น     

4.4 เครื่องมือที่ใช้วัดผลมีความเหมาะสมกับเนื้อหา     

4.5 การวัดและการประเมินมีเกณฑ์การประเมินที่เหมาะสม     

                                                                                             
ลงช่ือ 

                                                                                (....................................................................) 
 ผู้ประเมนิ 

   .............../.................................../................ 
 

 

 

 



98 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน 
ชื่อ ___________________ นามสกุล_________________ เลขที่_______ ชั้น _______ 

ให้นักเรียนเขียนเคร่ืองหมาย  ×  ทับตัวอักษรหน้าค าตอบที่ถูกต้อง 

เร่ือง การสังคายนาและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย 
1. สังคายนา มีความหมายว่าอย่างไร  
 ก.  การประชุมสงฆ์ในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
 ข. การประชุมสงฆ์เนื่องในวันคล้ายวันปรินิพพานของพระพุทธเจ้า 
 ค. การประชุมสงฆ์เพื่อคัดเลือกพระอรหันต์เผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 ง. การประชุมสงฆ์เพื่อตรวจสอบช าระหลักค าสอนของพระพุทธเจ้า 
2.  หนังสือไตรพระร่วง หรือหนังสือเตภูมิกถา มีเนื้อหาเกี่ยวกับเร่ืองใด  
 ก. เร่ืองการท าพิชัยสงคราม 
 ข. เร่ืองการท าพิธีขึ้นครองราชย์ 
 ค. เร่ืองการท าความดีความชั่วผลกรรม 
 ง. เร่ืองประวัติพระพุทธศาสนาในอดีต 
3. เพราะเหตุใด การสังคายนาคร้ังที่ 5 จึงมีความส าคัญมากที่สุด  
 ก. มีการบันทึกพระไตรปิฎกลงในใบลาน  
 ข. มีพระสงฆ์เข้าร่วมการสังคายนามากที่สุด 
 ค. มีการปรับปรุงพระธรรมค าสอนในพระไตรปิฎก 
 ง. มีการประดิษฐานของพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงที่ลังกาทวีป 
เร่ือง ความส าคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย 
4.  จากค าว่า พระพุทธศาสนาเป็นชาติประจ าชาติ มีความหมายสอดคล้องกับข้อใด  
 ก. พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นคร้ังแรกในประเทศไทย 
 ข. พระพุทธศาสนามีสถานที่ส าคัญในประเทศไทย 
 ค. พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่คนไทยส่วนมากนับถือ 
 ง. พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่กษัตริย์และเชื้อพระวงศ์ต้องนับถือ 
 
 
 
 
 

คะแนนเต็ม........... 
คะแนน 

……………
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5.  เพราะเหตุใด  ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธจึงไม่กีดกันผู้ที่นับถือศาสนาอ่ืน  
 ก. เพราะศาสนาพุทธมีลักษณะไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
 ข. เพราะชาวพุทธชอบสันโดษ ไม่ข้องเกี่ยวกับใคร 
 ค. เพราะชาวพุทธต้องการจ ากัดจ านวนผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ 
 ง. เพราะศาสนาพุทธมีลักษณะประนีประนอม เป็นมิตรกับศาสนาอ่ืน 
6. พระพุทธศาสนาถือว่าเป็นสถาบันหลักของสังคมหรือไม่อย่างไร  
 ก. ไม่เป็น เพราะพระพุทธศาสนาไม่ได้บังคับให้นับถือ 
 ข. ไม่เป็น เพราะพระพุทธศาสนาไม่นับเข้าในสถาบันหลัก 
 ค. เป็น เพราะพระพุทธศาสนามีพระภิกษุสามเณรเยอะ 
 ง. เป็น เพราะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่คนยอมรับนับถือมาก 
7.  เพราะเหตุใด วัดจึงได้ชื่อว่า เป็นศูนย์กลางของชุมชน  
 ก. เพราะวัดสถานที่จัดการศึกษาเล่าเรียน 
 ข. เพราะวัดเป็นสถานที่มีประติมากรรมมาก 
 ค. เพราะวัดเป็นที่ต้ังของผู้น าหมู่บ้านในสมัยก่อน 
 ง. เพราะวัดเป็นแหล่งท าบุญของผู้มีทรัพย์มาก 
8.  จากค ากล่าวที่วา “พระพุทธศาสนากับการเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ในสังคมไทย” นักเรียนควรจะ
แสดงออกอย่างไร  
 ก. แสดงความเคารพต่อครูอาจารย์ 
 ข. เขียนชาดกเป็นร้อยกรองออกเผยแพร่ 
 ค. บรรพชาเป็นสามเณรในช่วงฤดูร้อน 
 ง. ร่วมแรงร่วมใจสร้างสวนสาธารณะในชุมชน 
9.  หากนักเรียนต้องการชักชวนให้สมาชิกในครอบครัวด าเนินชีวิตตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนานักเรียนควรปฏิบัติตามข้อใด  
 ก. แก้ว ชวนคุณพ่อไปบริจาคเงินสร้างโบสถ์ 
 ข. แก้ม เตือนสติน้องไม่ให้พูดโกหกกับพ่อแม่ 
 ค. กุ้ง พาคุณแม่ไปขอหวยจากพระอาจารย์ที่วัด 
 ง. เก้า บอกให้พี่ชายน าพระเคร่ืองติดตัว เพื่อป้องกันอันตราย 
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10. การรักษาประเพณีรูปแบบการนุ่งห่มผ้าให้เรียบร้อยมาเข้าวัดแบบเก่านักเรียนคิดว่าดี
หรือไม่  
 ก. ไม่ดี  เพราะไม่ถูกต้องตามสมัยนิยม 
 ข. ไม่ดี  เพราะไม่เป็นอิสระส าหรับทุกคน 
 ค. ดี เพราะเข้าตามหลักสากลนิยมอยู่แล้ว 
 ง. ดี เพราะเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของไทยเดิมไว้ 
เร่ือง สรุปและวิเคราะห์พุทธประวัติ 
11.  ข้อใดมีความหมายตรงกับค าว่า สุตมยะปัญญา  
 ก. ปัญญาที่เกิดจากการคิด 
 ข. ปัญญาที่เกิดจากการศึกษา 
 ค. ปัญญาที่เกิดจากการนั่งสมาธิ 
 ง. ปัญญาที่เกิดจากการเจริญภาวนา 
12. ข้อใดมีความหมายตรงกับค าว่า เทวทูต 4  
 ก. ท้าวมัจจุราชทั้ง 4 
 ข. สิ่งที่ท้าวมัจจุราชสร้างมาทั้ง 4 
 ค. สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อศึกษา 4 
 ง. สิ่งที่เทวดาเนรมิตเพื่อเป็นแรงบันดาลใจทั้ง 4 
13. การศึกษาพุทธประวัติท าให้นักเรียนได้รับประโยชน์ในข้อใดมากที่สุด  

 ก.  ทราบประวัติของพระพุทธเจ้า 
 ข. ทราบความเป็นมาของพระพุทธศาสนา 
 ค. น าแง่คิดจากพุทธประวัติมาพัฒนาตนเอง 
 ง. เกิดความปรารถนาที่จะแสวงหาหนทางดับทุกข์ 

14.  เพราะเหตุใดพระเจ้าสุทโธทนะจึงสร้างปราสาท 3 ฤดู ขึ้นให้เจ้าชายสิทธัตถะ  
 ก. เพื่อให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณี 
 ข. เพื่อให้เจ้าชายสิทธัตถะเห็นความจริงของชีวิต 
 ค. เพื่อให้เจ้าชายสิทธัตถะทรงพระส าราญตลอดทุกฤดูกาล 
 ง. เพื่อให้เจ้าชายสิทธัตถะติดอยู่ในความสุขจนไมคิดออกผนวช 
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15.  ข้อใดเรียงล าดับการบ าเพ็ญทุกรกิริยาได้ถูกต้อง  
 ก. เร่ิมจากท าให้หูอ้ือ และจึงใช้ลิ้นดันปาก 
 ข. เร่ิมจากท าให้ตาลาย จึงท าให้หูอ้ือ แล้วจึงใช้ลิ้นดันปาก 
 ค. เร่ิมจากวิงเวียนหัว ตาลาย ลิ้นดันปาก แล้วเร่ิมท าให้หูอ้ือ 
 ง. เร่ิมจากใช้ลิ้นดันปาก จนท าให้หูอ้ือ ตาลาย แล้ววิงเวียนหัว 
16.  นักเรียนคิดว่าสามารถน าหลักการบ าเพ็ญทุกรกิริยาไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างไร  
 ก. ใช้เพื่อฝึกพลังออกก าลัง 
 ข. ใช้เพื่อบ ารุงร่างกายให้สวยขึ้น 
 ค. ใช้เพื่อการเจรจาหาประโยชน์กับเพื่อน 
 ง. ใช้เพื่อการเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น 
เร่ือง พุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาดก และศาสนิกชนตัวอย่าง 
17.  ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ ลักษณะของความงาม 5 ประการ  
 ก. มีเล็บงาม คือ มีเล็บยาวขาวงาม 
 ข. มีผมงาม คือ มีผมด าสลวยเป็นเงางาม 
 ค. มีกระดูกงาม คือ ฟันขาวงามเป็นระเบียบ 
 ง. มีเนื้องาม คือ เหงือกงามและริมฝีปากงาม 
18.  พระพุทธเจ้าได้ทรงยกย่องพระมหากัสสปะว่ามีความดีอย่างไร  
 ก. เป็นผู้มีคุณธรรมเสมอพระองค์ 
 ข. เป็นผู้มีคุณธรรมมากกว่าพระองค์ 
 ค. เป็นผู้มีคุณธรรมมากกว่าประชาชนทั่วไป 
 ง. เป็นผู้มีคุณธรรมมากกว่าพระภิกษุรูปอื่น 
19.  นักเรียนควรยึดถือคุณธรรมของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีในข้อใดมาเป็นแบบอย่างในการ
ด าเนินชีวิตมากที่สุด  
 ก. เป็นพ่อที่ดีของโลก 
 ข. เป็นผู้ที่มั่นคงในการท าบุญ 
 ค. เป็นผู้อุปัฏฐากพระพุทธศาสนา 
 ง. เป็นผู้ที่มีความมั่นคงในรัตนตรัย 
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20.  ข้อคิดที่ได้จาก “อัมพกชาดก” เกี่ยวข้องกับเร่ืองใด  
 ก. การรู้จักประหยัด มัธยัสถ์ 
 ข. การแสดงถึงความสามัคคี 
 ค. การแสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริต 
 ง. การเชื่อฟังค าสั่งสอนของครูอาจารย์ 
21.  การที่ฟ้าไม่คิดนอกใจผู้เป็นสามี นักเรียนคิดว่าฟ้ามีคุณธรรมแบบนางวิสาขาหรือไม่  
 ก. ไม่มี เพราะคนสมัยนี้ต่างกับคนสมัยนั้น 
 ข. ไม่มี เพราะนางวิสาขาไม่มีคุณธรรมข้อนี้ 
 ค. มี เพราะคนในสมัยนั้นไม่มีการนอกใจสามีอยู่แล้ว 
 ง. มี เพราะนางวิสาขาเป็นผู้มีคุณธรรมไม่เคยนอกใจสามี 
22.  นักเรียนคิดว่า คุณธรรมที่ว่า “เป็นผู้ที่เคร่งครัดในข้อปฏิบัติ” ของพระมหากัสสปะ 
สามารถน าไปใช้ในสังคมไทยได้หรือไม่  
 ก. ได้ เพราะสังคมไทยเป็นสังคมที่วัฒนธรรมที่ดีงาม 
 ข. ได้ เพราะสังคมไทยเป็นสังคมที่เปิด พร้อมทุกอย่าง 
 ค. ไม่ได้ เพราะสังคมไทยเปิดอิสระในด าเนินชีวิตอยู่แล้ว 
 ง. ไม่ได้ เพราะสังคมไทยไม่นิยมความให้เคร่งครัดในระเบียบ 
23.  การศึกษาประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาดก และศาสนิกชนตัวอย่างให้ประโยชน์ใน
ด้านใดมากที่สุด  
 ก. เพื่อน าความรู้ไปใช้ในการสอบ 
 ข. เพื่อให้รู้จักบุคคลในสมัยพุทธกาล 
 ค. เพื่อเปรียบเทียบชีวิตในสมัยพุทธกาลกับปัจจุบันกาล 
 ง. เพื่อน าข้อคิดที่ได้มาเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิต 
เร่ือง พุทธคุณ และข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4 
24.  สัมมาสัมพุทโธ จัดเป็นพุทธคุณ 9 ที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองใด  
 ก. เป็นผู้บริสุทธิ์ 
 ข. เป็นผู้รู้แจ้งโลก 
 ค. เป็นผู้ที่เสด็จไปดีแล้ว 
 ง. เป็นผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์แล้ว 
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25.  การกระท าในข้อใดต่อไปนี้ จัดว่าเป็นกายกรรม  
 ก. วิชัย ชอบพูดโกหก 
 ข. วิทูร ชอบชกต่อยกับเพื่อน 
 ค. วิชิต ชอบด่าบุพการีของเพื่อน 
 ง. วิจารณ์ ชอบนินทาหลับหลังเพื่อน 
26. การที่ทองเมาแล้วขับรถไปเที่ยวสังสรรค์กับเพื่อนถือมีความผิดหรือไม่  
 ก. ไม่ผิด เพราะใครๆ ก็ท ากันทั้งนั้น 
 ข. ไม่ผิด เพราะไม่มีกฎหมายห้ามขับรถ 
 ค. ผิด เพราะไม่ได้ขออนุญาตพ่อแม่ไปเที่ยว 
 ง. ผิด เพราะตามกฎหมายแล้วคนเมาห้ามขับรถ 
27. หากนักเรียนลักขโมยของเพื่อน คิดว่าผิดหลักธรรมหรือไม่ เพราะเหตุใด ?  
 ก. ผิด เพราะกฎหมายบ้านเมืองประกาศชัดเจน 
 ข. ไม่ผิด เพราะกฎหมายบ้านเมืองไม่ได้ตราถึงโทษ 
 ค. ไม่ผิด เพราะหลักธรรมกับกฎหมายไปด้วยกันไม่ได้ 
 ง. ผิด เพราะหลักธรรมของกายกรรมและกฎหมายบ้านเมือง 
28. หากนักเรียนเห็นเพื่อนทุจริตในการสอบจะท าอย่างไร  
 ก. ร่วมกับเพื่อนรวมกันทุจริตข้อสอบ 
 ข. เรียนรู้วิธีการทุจริตของเพื่อนแล้วท าตาม 
 ค. แจ้งผู้ปกครองนักเรียนให้ทราบถึงพฤติกรรม 
 ง. ตักเตือนเพื่อนถ้าไม่ฟังก็บอกผู้มีอ านาจต่อไป 
29. โครงการใดต่อไปนี้ถือว่าเป็นการรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาที่ดียิ่ง  
 ก.  โครงการต้อนรับปีใหม่ 
 ข. โครงการลอยกระทงปล่อยประทีป 
 ค. โครงการวัยรุ่นไทยห่างไกลยาเสพติด 
 ง. โครงการพบพระพบธรรมในวันส าคัญทางศาสนา 
30. นักเรียนจะด าเนินการอย่างไร เมื่อเกิดปัญหาการติดยาเสพย์ติดในโรงเรียน  
 ก. รวมตัวกันประท้วงครู 
 ข. รวมตัวการประท้วงผู้บริหาร 
 ค. รวมตัวกันประท้วงต ารวจในท้องที่ 
 ง. รวมตัวกันกับโรงเรียนศึกษาปัญหา หาแนวทางแก้ไข  
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แบบประเมินความตรงเชิงเนื้อหาและความสอดคล้องของข้อสอบ 
กับจุดประสงค์การเรียนรู้ของผู้เชี่ยวชาญ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง การสังคายนาและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ ข้อสอบ 

ค่าความสอดคล้อง ข้อเสนอ 
แนะ

เพิ่มเติม 

สอดคล้อง ไม่แน่ใจ ไม่สอดคล้อง 

+1 0 -1 

1.  นักเรียนสามารถ
อธิบายหลักการและ
ความส าคัญของการ
สังคายนาในแต่ละครั้ง
ได้อย่างถูกต้อง 

1. สังคายนา มีความหมายว่าอย่างไร 
(ความจ า) 
    

    

2.  พระไตรปิฎก สามารถตีความหมาย
สอดคล้องกับข้อใด (ความเข้าใจ) (obj.1) 
  

    

 3. เพราะเหตุใด การสังคายนาครั้งที่ 5 จึงมี
ความส าคัญมากที่สุด (วิเคราะห์) (obj.1) 

    

 4.  
“..............................................................” 

    

 5.  
“..............................................................” 

    

 6.  
“..............................................................” 

    

 7.  
“..............................................................” 

    

 8.  
“..............................................................” 

    

 9.  
“..............................................................” 

    

 10.  
“..............................................................” 

    

 11.  
“..............................................................” 

    

 n.  
“..............................................................” 
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แบบประเมินความสอดคล้องของแบบวัดความสามารถในการอภิปรายกลุ่ม 

ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มโดยใช้สื่อโสตทัศน์  
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ของผู้เชี่ยวชาญ 

 

ค าชี้แจง 
ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณาความสอดคล้องของแบบวัด

ความสามารถการอภิปรายกลุ่มที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มโดยใช้สื่อโสตทัศน์  เร่ือง 
พุทธศาสนาน่ารู้  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อน าไปเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับความสามารถการอภิปรายกลุ่มของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มโดย
ใช้สื่อโสตทัศน์ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
แบบอภิปรายกลุ่ม โดยใช้สื่อโสตทัศน์ ให้มีความสมบูรณ์ต่อไป ทั้งนี้โดยให้ท่านท าเคร่ืองหมาย 
() ลงในช่องคะแนนความคิดเห็นในรายการประเมินแต่ละข้อ ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้  
 

+1   แน่ใจว่าแบบประเมินความสามารถในการอภิปรายกลุ่มมีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับจุดประสงค์  

  0  ไม่แน่ใจว่าแบบประเมินความสามารถในการอภิปรายกลุ่มมีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับจุดประสงค์ 

-1   แน่ใจว่าแบบประเมินความสามารถในการอภิปรายกลุ่มไม่มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
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รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ สอดคล้อง 
+1 

ไม่แน่ใจ 
0 

ไม่สอดคล้อง 
-1 

1. ข้อค าถามในแบบประเมินมีความ
ครอบคลุมสาระส าคัญ 

    

2. ข้อค าถามในแบบประเมินมีความ
ครอบคลุมด้านจุดประสงค์ 

    

3. ความสอดคล้องของข้อค าถาม
เกี่ยวกับแบบประเมินที่มีต่อด้าน
เนื้อหา 

    

4. ความสอดคล้องของข้อค าถาม
เกี่ยวกับแบบประเมินที่มีต่อด้านการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

    

5. ความสอดคล้องของข้อค าถาม
เกี่ยวกับแบบประเมินที่มีต่อด้านสื่อ
การเรียนรู้ 4 

    

6. ความสอดคล้องของข้อค าถาม
เกี่ยวกับแบบประเมินที่มีต่อด้านการ
วัดผลและการประเมินผล 

    

7. ความสอดคล้องของข้อค าถาม
เกี่ยวกับแบบประเมินที่มีต่อด้าน
ประโยชน์ 

    

 
 

ลงชื่อ 
       (................................................................) 

      ผู้ประเมิน 

         ............../............................../................ 
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แบบวัดความสามารถในการอภิปรายกลุ่ม 

 

 

ช่ือ......................................................................................................ช้ัน...............................กลุ่ม............................. 
ค าช้ีแจง   ให้เขียนเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับระดับทักษะของนักเรียน 

 

ข้อ ความสามารถที่นักเรียนปฏิบัต ิ ระดับการปฏิบัตขิองนักเรียน 

5 4 3 2 1 

1 มีการปรึกษาวางแผนกันก่อนการท างาน      

2 แสดงความคิดเห็นในการท างานร่วมกัน      

3 รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม      

4 ใช้เหตุผลในการตัดสินใจในมติของกลุ่ม      

5 มีการเคารพการตัดสินใจในมติของกลุ่ม      

6 มีการพูดเสริมแรง ให้ก าลังใจเพื่อนๆในกลุ่ม      

7 น าเสนอผลงานกลุ่มได้อย่างถูกต้องตรงเวลา      

รวมคะแนน      
 

คะแนนที่ได้........................................................................................................... 
เกณฑ ์ ปฏิบัติความสามารถนั้นกว่า 5  ครั้ง  ค่าคะแนน 5 มากที่สุด 
 ปฏิบัติความสามารถนั้นมาก 4 ครั้ง  ค่าคะแนน 4 มาก 
 ปฏิบัติความสามารถนั้นมาก 3 ครั้ง  ค่าคะแนน 3 ปานกลาง 
 ปฏิบัติความสามารถน้อย  2 ครั้ง  ค่าคะแนน 2 น้อย 
 ปฏิบัติความสามารถน้อย 1 ครั้ง  ค่าคะแนน 1 น้อยที่สุด 
 

ผู้ประเมิน......................................................................ผู้สอน 
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แบบประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 
ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มโดยใช้สื่อโสตทัศน์  

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ของผู้เชี่ยวชาญ 
 

ค าชี้แจง 
ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์จากผู้ เชี่ยวชาญในการพิจารณาความสอดคล้องของ

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มโดยใช้ สื่อ      
โสตทัศน์  เร่ืองพุทธศาสนาน่ารู้  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อน าไปเป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่ม โดยใช้
สื่อโสตทัศน์ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ
อภิปรายกลุ่มโดยใช้สื่อโสตทัศน์ ให้มีความสมบูรณ์ต่อไป ทั้งนี้โดยให้ท่านท าเคร่ืองหมาย () ลง
ในช่องคะแนนความคิดเห็นในรายการประเมินแต่ละข้อ ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี ้ 
 

+1   แน่ใจว่าแบบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนมีความเหมาะสมและสองคล้อง
กับจุดประสงค์  

  0  ไม่แน่ใจว่าแบบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนมีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับจุดประสงค์ 

-1   แน่ใจว่าแบบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนไม่มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
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รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ สอดคล้อง 
+1 

ไม่แน่ใจ 
0 

ไม่สอดคล้อง 

-1 

1. ข้อค าถามในแบบสอบถามมี
ความครอบคลุมสาระส าคัญ 

    

2. ข้อค าถามในแบบสอบถามมี
ความครอบคลุมด้านจุดประสงค์ 

    

3. ความสอดคล้องของข้อค าถาม
เกี่ยวกับแบบสอบถามที่มีต่อ
ด้านเนื้อหา 

    

4. ความสอดคล้องของข้อค าถาม
เกี่ยวกับแบบสอบถามที่มีต่อ
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

    

5. ความสอดคล้องของข้อค าถาม
เกี่ยวกับแบบสอบถามที่มีต่อ
ด้านสื่อการเรียนรู้ 

    

6. ความสอดคล้องของข้อค าถาม
เกี่ยวกับแบบสอบถามที่มีต่อ
ด้านการวัดผลและการ
ประเมินผล 

    

7. ความสอดคล้องของข้อค าถาม
เกี่ยวกับแบบสอบถามที่มีต่อ
ด้านประโยชน์ 

    

 
 

ลงชื่อ                                                                                 
 (................................................................) 
                         ผู้ประเมิน 
       ............./............................../................ 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มโดยใช้ส่ือโสตทัศน์ 

 

ค าช้ีแจง 
 1.  แบบสอบถามความคิดเห็นฉบับนี้เป็นการสอบถามความคิดเห็น หรือความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มโดยใช้ส่ือโสตทัศน์ 
 2.  ค าตอบของนักเรียนในแบบสอบถามความคิดเห็นนี้ เป็นการแสดงความคิดเห็นหรือความรู้สึกของ
นักเรียนแต่ละคน ไม่มีข้อใดถูก ไม่มีข้อใดผิด ขอให้นักเรียนตอบตามความเป็นจริง 
 3.  ค าตอบของกนักเรียนในแบบสอบถามความคิดเห็นไม่น าไปรวมในการตัดสินผลการเรียนรู้ แต่ผล
จากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นนี้จะน าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชา พระพุทธศาสนาน่ารู้ ให้
มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

 4. การตอบแบบสอบถามความคิดเห็นฉบับนี้ให้นักเรียนอ่านข้อค าถาม แล้วท าเครื่องหมาย / ลงในช่อง 
ที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียน โดยแบ่งระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ คือ เห็นด้วยมากที่สุด  เห็นด้วย
มาก  เห็นด้วยปานกลาง  เห็นด้วยน้อย เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 แบบสอบถามความคิดเห็นฉบับนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มโดยใช้ส่ือโสตทัศน์ 
 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

  เห็นด้วยมากที่สุด  ได ้ 5 คะแนน 
เห็นด้วยมาก  ได้  4 คะแนน 

  เห็นด้วยปานกลาง  ได ้ 3 คะแนน 

  เห็นด้วยน้อย  ได ้ 2 คะแนน 

  เห็นด้วยน้อยที่สุด  ได ้ 1 คะแนน 
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ตอนท่ี 1 ความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มโดยใช้สื่อ   
โสตทัศน ์
ค าช้ีแจง   โปรดอ่านข้อความแต่ละข้ออย่างละเอียดแล้วใส่เครื่องหมาย / ลงในช่องตารางที่ตรงกับความคิดเห็นที่
เป็นจริงของนักเรียน 

 

ตอนที่ 2  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. .............. 

ขอขอบคุณในความร่วมมือ 

ข้อ รายการ 

ระดับความคิดเห็นของนักเรียน 

เห็นด้วย
มากที่สุด 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

เห็นด้วย 
น้อย 

เห็นด้วย 

น้อยท่ีสุด 

 ด้านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อโสตทัศน์      

1 ท าให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น      

2 สื่อโสตทัศน์ช่วยท าให้นักเรียนต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน      

3 สื่อโสตทัศน์ท าให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตรงตามเวลาที่ก าหนด      

4 สื่อโสตทัศน์ท าให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหามากขึ้น      

 ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ โดยใช้สื่อโสตทัศน ์      

5 บรรยากาศมีส่วนส่งเสริมให้นักเรียนคดิอย่างเป็นระบบมากขึ้น      

6 ท าให้นักเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นมากขึ้น      

7 ท าให้นักเรียนสนิทสนมคุ้นเคยกับเพื่อนมากขึ้น      

8 ช่วยท าให้นักเรียนเรียนด้วยความสนุกสนามและไม่เครียด      

 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้      

9 ช่วยให้นักเรียนได้รู้จักเพื่อนและรูจ้ักการท างานร่วมกับผู้อ่ืน      

10 ช่วยให้นักเรียนเข้ากันกับเพื่อนได้ดีและร่วมกันท างานได้ส าเร็จ      

11 ช่วยให้นักเรียนท างานได้อย่างมีระบบ      

12 ช่วยให้นักเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่อเพ่ือน และมีเพื่อนในห้องมากขึ้น      
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ภาคผนวก ค 

 
ผลการวิเคราะห์เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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1. ค่าความตรงเชิงเนื้อหาและดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง 
พระพุทธศาสนาน่ารู้ ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
ตาราง 9  แสดงค่าความสอดคล้องระหว่างแผนการจัดการเรียนรู้กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (IOC) 

วิชาพระพุทธศาสนาน่ารู้ 
 
แผนการ
การจัดการ
เรียนรู้ 

ผลการประเมิน  
∑R 

 
IOC ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 

1 
ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 2 ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 3 

1 +1 +1 +1 +3 1 
2 +1 +1 +1 +3 1 
3 +1 +1 +1 +3 1 
4 +1 +1 +1 +3 1 
5 +1 +1 +1 +3 1 

รวม 1.00 
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2.  ค่าความสอดคล้องของข้อค าถามของแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้  วิชา
พระพุทธศาสนาน่ารู้ ของผู้เชี่ยวชาญ 
 

ตาราง 10  แสดงค่าความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) 
 
ข้อสอบ
ข้อที่ 

ผลการประเมิน  
∑R 

 
IOC ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1 ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2 ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3 

1 +1 +1 +1 +3 1 
2 +1 +1 +1 +3 1 
3 +1 +1 +1 +3 1 
4 +1 +1 +1 +3 1 
5 +1 +1 +1 +3 1 
6 +1 +1 +1 +3 1 
7 +1 +1 +1 +3 1 
8 +1 +1 +1 +3 1 
9 +1 +1 +1 +3 1 

10 +1 0 +1 +2 0.67 
11 +1 +1 +1 +3 1 
12 +1 +1 +1 +3 1 
13 +1 +1 +1 +3 1 
14 +1 +1 +1 +3 1 
15 +1 +1 +1 +3 1 
16 +1 +1 +1 +3 1 
17 +1 +1 +1 +3 1 
18 +1 +1 +1 +3 1 
19 0 +1 +1 +2 0.67 
20 +1 +1 +1 +3 1 
21 +1 +1 +1 +3 1 
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ตารางที่ 10 แสดงค่าความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) (ต่อ) 

ข้อสอบ
ข้อที่ 

ผลการประเมิน  
∑R 

 
IOC ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1 ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2 ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3 

21 +1 +1 +1 +3 1 
22 +1 +1 +1 +3 1 
23 +1 +1 +1 +3 1 
24 +1 +1 +1 +3 1 
25 +1 +1 +1 +3 1 
26 +1 +1 +1 +3 1 
27 +1 +1 +1 +3 1 
28 +1 +1 +1 +3 1 
29 +1 +1 +1 +3 1 
30 +1 +1 +1 +3 1 
31 +1 +1 +1 +3 1 
32 +1 +1 +1 +3 1 
33 +1 +1 +1 +3 1 
34 +1 +1 +1 +3 1 
35 +1 +1 +1 +3 1 
36 +1 +1 +1 +3 1 
37 +1 +1 +1 +3 1 
38 +1 +1 +1 +3 1 
39 +1 +1 +1 +3 1 
40 +1 +1 +1 +3 1 
41 +1 +1 +1 +3 1 
42 +1 +1 +1 +3 1 
43 +1 +1 +1 +3 1 
44 +1 +1 +1 +3 1 
45 +1 +1 +1 +3 1 
46 +1 +1 +1 +3 1 
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ตารางที่ 10 แสดงค่าความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) (ต่อ) 
 

ข้อสอบ
ข้อที่ 

ผลการประเมิน  
∑R 

 
IOC ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1 ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2 ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3 

47 +1 +1 +1 +3 1 
48 +1 +1 +1 +3 1 
49 +1 +1 +1 +3 1 
50 +1 +1 +1 +3 1 
51 +1 +1 +1 +3 1 
52 +1 +1 0 +2 0.67 
53 +1 +1 +1 +3 1 
54 +1 +1 0 +2 0.67 
55 +1 +1 +1 +3 1 
56 +1 +1 +1 +3 1 
57 0 +1 +1 +2 0.67 
58 +1 +1 +1 +3 1 
59 +1 +1 +1 +3 1 
60 +1 +1 +1 +3 1 
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3. ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถาม เร่ืองพระพุทธศาสนาน่า
รู้ จากโปรแกรมส าเร็จรูป CHUNG THE FAN 
ตารางที่ 11  ตารางความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) แบบทดสอบ 
 

ข้อที่ P R 
ระดับคุณภาพของข้อสอบ 

สรุป 
ความยากง่าย (p) อ านาจจ าแนก (r) 

1 0.67 0.37 ค่อนข้างง่าย (ดี) อ านาจจ าแนกพอใช้ ใช้ได้ 
2 0.75 0.21 ค่อนข้างง่าย (ดี) อ านาจจ าแนกพอใช้ ใช้ได้ 
3 0.59 0.51 ค่อนข้างง่าย (ดี) อ านาจจ าแนกดี ใช้ได้ 
4 0.26 0.79 ค่อนข้างยาก (ดี) อ านาจจ าแนกดีมาก ใช้ได้ 
5 0.33 0.37 ยากพอเหมาะ (ดีมาก) อ านาจจ าแนกพอใช้ ใช้ได้ 
6 0.59 0.51 ยากพอเหมาะ (ดีมาก) อ านาจจ าแนกดี ใช้ได้ 
7 0.67 0.37 ค่อนข้างง่าย (ดี) อ านาจจ าแนกพอใช้ ใช้ได้ 
8 0.41 0.51 ยากพอเหมาะ (ดีมาก) อ านาจจ าแนกดี ใช้ได้ 
9 0.67 0.37 ค่อนข้างง่าย (ดี) อ านาจจ าแนกพอใช้ ใช้ได้ 

10 0.83 - ง่ายมาก (ควรปรับปรุง) อ านาจจ าแนกต่ า ตัดทิ้ง 
11 0.50 0.93 ยากพอเหมาะ (ดีมาก) อ านาจจ าแนกดีมาก ใช้ได้ 
12 0.25 0.21 ค่อนข้างยาก (ดี) อ านาจจ าแนกพอใช้ ใช้ได้ 
13 0.26 0.79 ค่อนข้างยาก (ดี) อ านาจจ าแนกดีมาก ใช้ได้ 
14 0.41 0.18 ยากพอเหมาะ (ดีมาก) อ านาจจ าแนกต่ า ตัดทิ้ง 
15 0.66 0.85 ค่อนข้างง่าย (ดี) อ านาจจ าแนกดีมาก ใช้ได้ 
16 0.25 0.21 ค่อนข้างยาก (ดี) อ านาจจ าแนกพอใช้ ใช้ได้ 
17 0.50 0.34 ยากพอเหมาะ (ดีมาก) อ านาจจ าแนกพอใช้ ใช้ได้ 
18 0.50 0.34 ยากพอเหมาะ (ดีมาก) อ านาจจ าแนกพอใช้ ใช้ได้ 
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ตารางที่ 11 ตารางความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) แบบทดสอบ (ต่อ) 

ข้อที่ P R 
ระดับคุณภาพของข้อสอบ 

สรุป 
ความยากง่าย (p) อ านาจจ าแนก (r) 

19 0.59 0.18 ยากพอเหมาะ (ดีมาก) อ านาจจ าแนกต่ า ตัดทิ้ง 
20 0.50 0.34 ยากพอเหมาะ (ดีมาก) อ านาจจ าแนกพอใช้ ใช้ได้ 
21 0.50 0.93 ยากพอเหมาะ (ดีมาก) อ านาจจ าแนกดีมาก ใช้ได้ 
22 0.17 - ยากมาก (ปรับปรุง) อ านาจจ าแนกต่ า ตัดทิ้ง 
23 0.25 0.21 ค่อนข้างยาก (ดี) อ านาจจ าแนกพอใช้ ใช้ได้ 
24 0.50 0.34 ยากพอเหมาะ (ดีมาก) อ านาจจ าแนกพอใช้ ใช้ได้ 
25 0.33 - ค่อนข้างยาก (ดี) อ านาจ าแนกต่ า ตัดทิ้ง 
26 0.67 0.37 ค่อนข้างง่าย (ดี) อ านาจจ าแนกพอใช้ ใช้ได้ 
27 0.66 0.85 ค่อนข้างง่าย (ดี) อ านาจจ าแนกดีมาก ใช้ได้ 
28 0.66 0.85 ค่อนข้างง่าย (ดี) อ านาจจ าแนกดีมาก ใช้ได้ 
29 0.33 0.37 ค่อนข้างยาก (ดี) อ านาจจ าแนกพอใช้ ใช้ได้ 
30 0.34 0.85 ค่อนข้างยาก (ดี) อ านาจจ าแนกพอใช้ ใช้ได้ 
31 0.41 0.51 ยากพอเหมาะ (ดีมาก) อ านาจจ าแนกดี ใช้ได้ 
32 0.66 0.85 ค่อนข้างง่าย (ดี) อ านาจจ าแนกดีมาก ใช้ได้ 
33 0.41 0.18 ยากพอเหมาะ (ดีมาก) อ านาจจ าแนกต่ า ตัดทิ้ง 
34 0.41 0.18 ยากพอเหมาะ (ดีมาก) อ านาจจ าแนกต่ า ตัดทิ้ง 
35 0.50 0.65 ยากพอเหมาะ (ดีมาก) อ านาจจ าแนกดีมาก ใช้ได้ 
36 0.41 0.51 ยากพอเหมาะ (ดีมาก) อ านาจจ าแนกดี ใช้ได้ 
37 0.34 0.85 ค่อนข้างยาก (ดี) อ านาจจ าแนกดีมาก ใช้ได้ 
38 0.81 0.72 ง่ายมาก (ปรับปรุง) อ านาจจ าแนกดีมาก ตัดทิ้ง 
39 0.19 0.72 ยากมาก (ปรับปรุง) อ านาจจ าแนกดีมาก ตัดทิ้ง 
40 0.26 0.79 ค่อนข้างยาก (ดี) อ านาจจ าแนกดีมาก ใช้ได้ 
41 0.26 0.79 ค่อนข้างยาก (ดี) อ านาจจ าแนกดีมาก ใช้ได้ 
42 0.26 0.79 ค่อนข้างยาก (ดี) อ านาจ าแนกดีมาก ใช้ได้ 
43 0.33 0.37 ยากพอเหมาะ (ดีมาก) อ านาจจ าแนกพอใช้ ใช้ได้ 
44 0.41 0.18 ยากพอเหมาะ (ดีมาก) อ านาจจ าแนกต่ า ตัดทิ้ง 
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ตารางที่ 11 ตารางความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) แบบทดสอบ (ต่อ) 

ข้อที่ P R 
ระดับคุณภาพของข้อสอบ 

สรุป 
ความยากง่าย (p) อ านาจจ าแนก (r) 

45 0.26 0.79 ค่อนข้างยาก (ดี) อ านาจจ าแนกดีมาก ใช้ได้ 
46 0.50 0.93 ค่อนข้างง่าย (ดี) อ านาจจ าแนกดีมาก ใช้ได้ 
47 0.66 0.85 ค่อนข้างง่าย (ดี) อ านาจจ าแนกดีมาก ใช้ได้ 
48 0.26 0.79 ค่อนข้างยาก (ดี) อ านาจจ าแนกดีมาก ใช้ได้ 
49 0.25 0.21 ค่อนข้างยาก (ดี) อ านาจจ าแนกพอใช้ ใช้ได้ 
50 0.41 0.18 ยากพอเหมาะ (ดีมาก) อ านาจจ าแนกต่ า ตัดทิ้ง 
51 0.41 0.51 ยากพอเหมาะ (ดีมาก) อ านาจจ าแนกดี ใช้ได้ 
52 0.50 0.34 ยากพอเหมาะ (ดีมาก) อ านาจจ าแนกพอใช้ ใช้ได้ 
53 0.50 0.65 ยากพอเหมาะ (ดีมาก) อ านาจจ าแนกดีมาก ใช้ได้ 
54 0.66 0.85 ค่อนข้างง่าย (ดี) อ านาจจ าแนกดีมาก ใช้ได้ 
55 0.34 0.85 ค่อนข้างยาก (ดี) อ านาจจ าแนกดีมาก ใช้ได้ 
56 0.41 0.51 ยากพอเหมาะ (ดีมาก) อ านาจจ าแนกดี ใช้ได้ 
57 0.25 0.21 ค่อนข้างยาก (ดี) อ านาจจ าแนกพอใช้ ใช้ได้ 
58 0.33 0.37 ยากพอเหมาะ (ดีมาก) อ านาจจ าแนกพอใช้ ใช้ได้ 
59 0.41 0.18 ยากพอเหมาะ (ดีมาก) อ านาจจ าแนกพอใช้ ตัดทิ้ง 
60 0.50 - ยากพอเหมาะ (ดีมาก) อ านาจจ าแนกต่ า ตัดทิ้ง 
รวม

ค่าเฉลี่ย 
0.45 0.57  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



120 
 

4. ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบประเมินความสามารถในการอภิปรายกลุ่มของ
นักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ เร่ือง พระพุทธศาสนา ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ที่จัดการเรียนรู้
แบบอภิปรายกลุ่ม โดยใช้สื่อโสตทัศน์ของผู้เชี่ยวชาญ 
   
ตารางที่ 12 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบประเมินความสามารถในการอภิปราย
กลุ่มของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ 
ข้อค าถาม 

ท่ี 
ผลการประเมิน  

∑R 
 

IOC ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 
1 

ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 2 ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 3 

1 +1 +1 +1 3.00 1 
2 +1 +1 +1 3.00 1 
3 +1 +1 +1 3.00 1 
4 +1 +1 +1 3.00 1 
5 +1 +1 +1 3.00 1 
6 +1 +1 +1 3.00 1 
7 +1 +1 +1 3.00 1 

ค่าเฉลี่ยรวม 1.00 
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5. ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้ เร่ือง พระพุทธศาสนา ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ที่จัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่ม 
โดยใช้สื่อโสตทัศน์ของผู้เชี่ยวชาญ 
 

ตาราง 13 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้ 
ข้อค าถาม 

ท่ี 
ผลการประเมิน  

∑R 
 

IOC ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 
1 

ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 2 ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 3 

1 +1 +1 +1 +3 1 
2 +1 +1 +1 +3 1 
3 +1 +1 +1 +3 1 
4 +1 +1 +1 +3 1 
5 +1 +1 +1 +3 1 
6 +1 +1 +1 +3 1 
7 +1 +1 +1 +3 1 
8 +1 +1 +1 +3 1 
9 +1 +1 +1 +3 1 

10 +1 +1 +1 +3 1 
11 +1 +1 +1 +3 1 
12 +1 +1 +1 +3 1 

ค่าเฉลี่ยรวม 1.00 
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