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บทที่ 1
บทนํา
ความสําคัญและความเปนมาของปญหา
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาที่มีบุคคลนับถือมากที่สุดในประเทศไทย ดวยเหตุที่วาเปน
ศาสนาที่คนไทยใหความนับถือมายาวนานจนไดชื่อเปนศาสนาประจําชาติ ดังนั้นจึงมีสวนเกี่ยวของ
ในการดําเนินชีวิตของคนไทยเปนอยางมาก โดยเฉพาะหลักธรรมที่ใชเปนหลักยึดเหนี่ยวจิตใจให
คนไทยไดประพฤติปฏิบัติอยางมีเหตุมีผล ในการดําเนินชีวิตอยางถูกตอง
สิ่งสําคัญของศาสนาไมวาจะเปนศาสนาใดก็ตาม ไดแก หลักธรรม คือ หลักคําสอนเพื่อ
เป น แนวทางให ม นุ ษ ย รู จั ก รั บ ผิ ด ชอบชั่ ว ดี แต ห ลั ก ธรรมนั้ น เมื่ อ นํ า มาปฏิ บั ติ จ ริ ง มั ก จะมี ก าร
ผสมผสานกับความเชื่อเดิมและวัฒนธรรมเดิมของผูที่นับถือศาสนานั้นๆ เมื่อพระพุทธศาสนาเขามา
สูประเทศไทยก็ไดเขามาผสมผสานกลมกลืนกับขนบธรรมเนียมประเพณี และลัทธิความเชื่อเดิม
ของคนไทยที่มีอยูกอน แมจะอธิบายไดวาสวนไหนเปนหลักธรรมที่แทและสวนไหนเปนลัทธิ
ศาสนาอื่นที่ผสมเขา แตในทางปฏิบัติก็แยกกันไมออกและไดกลายเปนวัฒนธรรมทางศาสนาไป
แลว
วัฒนธรรมทางศาสนาที่สําคัญก็ไดแก มรรยาทชาวพุทธ ศาสนพิธี และวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา ที่เห็นปรากฏกันอยูในสังคมปจจุบัน และถึงแมวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา
จะมิ ใ ช แ ก น ของศาสนาเหมื อ นหลั ก ธรรม แต ก็ มี ส ว นโอบอุ ม ให ห ลั ก ธรรมเห็ น ได ง า ย เป น ที่
ประจักษแกสายตา เปนของที่มีชีวิตชีวา และเปนเครื่องใหศาสนิกชนระลึกถึงหลักธรรมที่จะนํามา
ปฏิบัติอยูเสมอ ซึ่ง แสง จันทรงาม (2534 : 28) กลาววา ถาเปรียบหลักธรรมเหมือนแกนไม
วัฒนธรรมหรือพิธีกรรมก็เปรียบเหมือนเปลือกนอกของตนไม แตทั้งเปลือกและแกนไม ยอมมี
ประโยชนตอตนไมเทา ๆ กัน หากมีแตแกนไมมีเปลือกหอหุม ตนไมนั้นก็จะอยูไมได ดังนั้นตนไม
จึงตองมีทั้งเปลือกและแกนทั้งสองเพื่ออาศัยซึ่งกันและกัน
เมื่อหลักธรรมกับวัฒนธรรมประเพณีอยูค วบคูกันอยางนี้ วิถีชีวิตของคนไทยก็ผกู พัน
อยูอยางแนบแนนกับพระพุทธศาสนา มีความเชื่อถือและหลักปฏิบตั ิในพระพุทธศาสนาซึมแทรก
ผสมผสานอยูในแนวความคิดจิตใจและกิจกรรมแทบทุกดานของชีวิตคนไทย
ตลอดระยะเวลา
ยาวนาน ประเพณีและพิธีการตาง ๆ ในวงจรชีวิตของแตละบุคคล เชน ตั้งชื่อ โกนผมไฟ บวช
แตงงาน ทําบุญอายุ พิธีศพ เปนตน ในวงจรเวลาหรือฤดูกาลของสังคมและชุมชน ก็มีงานประเพณี
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และงานเทศกาลประจําปที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาโดยตรง เชน มาฆบูชา วิสาขบูชา อาสาฬหบูชา
เขาพรรษา ออกพรรษา การทอดกฐิน เปนตน และที่จดั เขาทางคติของพระพุทธศาสนา เชน ตรุษ
สงกรานต ลอยกระทง งานบุญสารท เปนตน ลวนจัดดวยศาสนพิธีของคติทางพระพุทธศาสนา
(พระธรรมปฎก 2543 : 17)
นอกจากนี้พุทธศาสนพิธียังเปนเครื่องผูกพันและรอยประสานใจประชาชนทั่วทั้งถิ่น
และสังคมใหกลมกลืนเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน กอใหเกิดความสามัคคี และกิจกรรมของพุทธศาสน
พิธีลวนเปนกิจกรรมบุญกุศล โนมนอมไปในทางการให การบริจาค สละและสลัดคลายความยึดติด
จึงเปนเครื่องกลอมเกลาจิตใจและฝกนิสัยของคนไทย ใหมีอัธยาศัยกวางขวางเผื่อแผ มีไมตรีและ
น้ําใจ รวมทั้งเปนเอกลักษณของไทยดวย
ดวยความสําคัญของศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตดังกลาว ในการ
จัดการศึกษาเรื่องของพระพุทธศาสนาไมวาจะอยูในหลักสูตรและระดับใด ก็จะมีเนื้อหาเรื่องพุทธ
ศาสนพิธีอยูดวยเสมอ เชน
- หลักสูตรการศึกษาในระบบโรงเรียน
หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) มีเนื้อหาเรื่อง
พุทธศาสนพิธีในหมวดวิชาสรางเสริมลักษณะนิสัย (สลน.) ในสวนจริยศึกษา
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตนพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) และ
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) มีเนื้อหาเรื่องพุทธ
ศาสนพิธีในหมวดสังคมศึกษา รายวิชาพระพุทธศาสนา
- หลักสูตรการศึกษานอกระบบโรงเรียน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และกรมการศึกษานอกโรงเรียน มี
เนื้อหาเรื่องพุทธศาสนพิธี ในหมวดวิชาพัฒนาสังคมและชุมชน ในกรอบมาตรฐานการเรียนรู สาระ
ที่ 1 เรื่องพระพุทธศาสนา ทั้งในระดับประถมปลาย มัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตรการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย พุทธศักราช 2544 มีวิชาศาสนปฏิบัติ
ซึ่ง ถือวาเปนวิชาที่วาดวยพุทธศาสนพิธี มารยาทไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ทั้งในระดับชั้น
เตรียม (ป.1-3) ชั้นตน (ป.4-6) ชั้นกลาง (ม.1-3) ชั้นปลาย (ม.4-6) และชั้นสูง (ระดับอุดมศึกษา)
หลั ก สู ต รธรรมศึ ก ษา การศึ ก ษาของสํ า นั ก งานแม ก องธรรมสนามหลวง (ฉบั บ
ปรับปรุงใหม พ.ศ. 2546) มีเนื้อหาเรื่องพุทธศาสนพิธีอยูในระดับธรรมศึกษาชั้นตรี และธรรมศึกษา
ชั้นโท
ดั ง นั้ น จึ ง เห็ น ได ว า การเรี ย นรู เ รื่ อ งพุ ท ธศาสนพิ ธี จึ ง เป น สิ่ ง จํ า เป น ไม น อ ยไปกว า
หลักธรรมดังที่กลาวแลว
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ถึงแมพุทธศาสนพิธีจะมีความสําคัญและมีเนื้อหาอยูในหลักสูตรหลายระดับ แตก็มี
ปญหา ที่นาสนใจอยู 2 ประการใหญ ๆ คือ
1. ปญหาในการเรียนรูและนําไปปฏิบัติไมอยางถูกตอง เนื่องจากขาดการเรียนรูที่เขาใจ
อยางถูกตองตามแบบอยาง สวนมากเปนการเรียนรูแบบปฏิบัติสืบตอกันมา ซึ่งแตละแหงก็มีความ
แตกตางกันในเรื่องการปฏิบัติเพราะไดประยุกตประเพณีทองถิ่นเขาไปดวย ทําใหผูสืบตอเรียนรู
อยางสับสน จนเกิดความไมแนใจวา สิ่งที่ตนเรียนรูและปฏิบัติอยูนั้นเปนพุทธศาสนพิธีอยางถูกตอง
หรือไม จากสถานการณปจจุบันพบวา สังคมไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและหันไปสูสังคม
สมัยใหม ในการศึกษาเลาเรียนก็มุงแตวิชาความรูที่จะเอาชนะ หาโอกาสเบียดเบียนกัน ไมไดมุง
อบรมจิตใจตนเอง หรือรับการศึกษาใหเขาถึงนําหลักธรรมหรือขอปฏิบัติทางพระพุทธศาสนามา
ปฏิบัติอยางจริงจัง บางคนทั้งๆ ที่เรียนรูเรื่องพระพุทธศาสนาแลว กลับมองเปนสิ่งคร่ําครึ ไมนาเอา
อยาง (อธิวดี สืบญาติ 2543:5) นอกจากนี้กิจกรรมศาสนพิธีและประเพณีวัฒนธรรมบางสวนก็ไดมี
การถูกดัดแปลงเสริมแตงตลอดจนปนเปกับความเชื่อถือและขอปฏิบัติสายอื่นหรือผันแปรไปดวย
เหตุอื่นๆ จนผิดเพี้ยนไปจากเดิมมาก (พระธรรมปฎก 2543 : 16)
2. ปญหาจากกระบวนการเรียนการสอน ที่ทําใหเกิดการไมเขาใจอยางชัดเจนถูกตอง
ตามหลักระเบียบแบบแผนทางพุทธศาสนพิธี โดยแบงออกเปนปญหาหลักๆ 2 ดานคือ
1) ดานตัวครูผูสอน จากงานศึกษาวิจัยของ อรรถพล อนันตวรสกุล (2539 : บทคัดยอ)
พบวาปญหาการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาที่พบมากที่สุด คือ ดานครูผูสอนขาดความรู
ความเข าใจในเนื้อหาวิชาพระพุทธศาสนาอยางลึกซึ้ง จึงเปนเหตุ ใหการเรียนการสอนเกิดการ
ผิดพลาด ได โดยเฉพาะในเรื่องพิธีกรรม ซึ่งในปจจุบันมีการนําเอาวัฒนธรรมและพิธีกรรมจาก
ต า งชาติ เ ข า มาใช ป ะปนศาสนพิ ธี ข องพระพุ ท ธศาสนาจนยากจะแยกความถู ก ต อ งได หากตั ว
ครูผูสอนขาดความรูความเขาใจอยางดีแลวยอมเกิดความผิดเพี้ยนจากระเบียบแบบแผนที่ถูกตอง
2) ปญหาจากเทคนิคการสอน อรรพล อนันตวรสกุล (2539 : บทคัดยอ) และจรัล
กาอินทร (2538:บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยปญหาการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ในระดับ
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น พบว า การสอนวิ ช าพระพุ ท ธศาสนาขาดเทคนิ ค การสอนที่ ดี ขาดวิ ธี ที่
หลากหลาย ครูสวนใหญใชวิธีการสอนแบบบรรยาย ทําใหการเรียนการสอนไมไดผลเทาที่ควร
นอกจากนี้ผลการวิจัยของ นงลักษณ จันทรแสนโรจน (2529 : บทคัดยอ) ยังพบวาครูยังขาดความรู
ความเขาใจในการวัดผลประเมินผลเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอีกดวย
ปจจุบันนี้แมหลายฝายใหความสําคัญวิชาที่เกี่ยวพระพุทธศาสนามากขึ้น แตผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนในรายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนายังอยูในเกณฑไมดี คืออยูใน
ระดับคอนขางต่ํา ทั้งการเรียนการสอนระบบในโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน เนื่องจากเทคนิค
การสอนที่ขาดความหลากหลาย ทําใหนักเรียนเกิดความเบื่อหนายไมสนใจที่จะทําความ เขาใจให
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ลึกซึ้งทั้งทางดานเนื้อหาและแนวปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่งเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนพิธีหากใชการ
บรรยายขาดเทคนิคการสอนหลากหลายแลวก็ยิ่งเพิ่มความเบื่อหนายมากขึ้น
การแกปญหาในขอที่ 1 ปญหาในการเรียนรูและนําไปปฏิบัติไมอยางถูกตอง นั้นอาจจะ
เกิดจากสาเหตุที่ผูเรียนไดเรียนรูเมื่อตอนโตเปนผูใหญแลว เพราะการปฏิบัติพุทธศาสนพิธีนั้น
ผูใหญมักจะเปนผูนําและผูสอน ซึ่งไดจากเรียนรูดวยวิธีสืบๆ กันมา ขาดการเรียนรูอยางถูกตองตาม
หลักการมาตั้งแตตน ดังนั้นควรปลูกฝงความรูใหตั้งแตเปนเด็กนักเรียนเพื่อเปนฐานความรูมิให
ปฏิบัติสืบตอแบบผิดเพี้ยนไป (อรรพล อนันตวรสกุล 2539 : 251 )
การแกไขปญหาขอที่ 2 เรื่องการสอนเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนพิธีที่ขาดเทคนิค
หลากหลายดั ง กล าว อาจกระทํ า ไดด ว ยการจัด กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ใ หนัก เรีย นเปน จุ ด
ศูนยกลาง โดยอยูในลักษณะการทํางานรวมกันเปนกลุม ชวยกันศึกษาทําความเขาใจแลวนํามา
อภิปรายผลใหเกิดความเขาใจ ซึ่งผลจากการทํางานเปนกลุมในลักษณะกลุมสัมพันธจะชวยใหได
เรียนดวยความสนุกสนานดวยเทคนิคตางๆ ที่นําเขาไปใชในกระบวนกลุมได ทําใหเกิดปฏิสัมพันธ
ระหวางผูเรียน และทําใหนักเรียนมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ดีขึ้นดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
วิไลวรรณ พิริยะกฤต (2541 : 180) ที่วา การนํากระบวนการกลุมสัมพันธมาใชในการเรียนการสอน
สามารถพัฒนาทัศนคติ คานิยม และพฤติกรรมทางการเรียนของนักเรียนไดเปนอยางดี
อนึ่งจากรายงานผลการวิจัยเรื่อง แนวโนมการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา
ระดับมัธยมศึกษาในทศวรรษหนา ของชัยวรุตม ทรงไตรย (2544 : บทคัดยอ) พบวา ดาน
จุดมุงหมาย ผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอพระพุทธศาสนา เปนชาวพุทธที่ดีปฏิบัติหนาที่ชาวพุทธและศาสน
พิธีไดอยางถูกตอง สามารถประยุกตหลักธรรมมาแกไขปญหาในชีวิตประจําวัน พัฒนาปรับปรุง
ตนเองใหดีขึ้น สวนดานเทคนิคการสอนพบวา ควรสอนดวยวิธีหลากหลาย เชน การสอนแบบ
สถานการณจําลอง แบบบทบาทสมมติ เปนตน ซึ่งดานเทคนิคการสอนนี้ไดสอดคลองกับการจัด
กระบวนการเรียนรูตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แนวคิดความเชื่อและหลักการ
สอนของการศึกษานอกโรงเรียน ที่เนนกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใช
เทคนิคกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย
ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยเปนสถานศึกษา ปลูกฝงความรูเรื่องพุทธศาสนพิธี
เพราะเปนสถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นโดยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาหาความรูเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาดาน
พระพุทธศาสนาเปนแกนหลัก และนอกจากนี้ยังเปนศูน ยรวมของนักเรียนในระดับตางๆ จาก
โรงเรียนตางๆ อีกดวย ซึ่งมีศูนยพระพุทธศาสนวันอาทิตยที่จดทะเบียนของกรมการศาสนาและ
ไมไดจดทะเบียนกระจายอยูในเขตพื้นที่ตางๆ ของประเทศ
อยางไรก็ตามจากรายงานผลการสรุปการจัดการเรียนการสอนประจําป 2545 พบวา
ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยโดยสวนใหญ ยังประสบปญหาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
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เรียนของนักเรียนที่สอบผานโดยคาคะแนนที่ต่ํา อันเกิดมาจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไม
หลากหลาย จึงทําใหนักเรียนขาดความสนใจในการเรียนการสอน (สํานักงานบริหารศูนยศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตยหนกลาง 2546 : 20)
ศู น ย ศึ ก ษาพระพุ ท ธศาสนาวั น อาทิ ต ย วั ด นาคปรกซึ่ ง ก อ ตั้ ง ขึ้ น พร อ มได รั บ การจด
ทะเบียน กับกรมศาสนา เลขที่ 32 และไดเปดทําการเรียนการสอนมาตั้งแตป พ.ศ. 2520 แมจะมี
นักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 4 – 6 มาสมัครเรียนเพิ่มขึ้นทุกป แตก็ประสบปญหาเกี่ยวกับผลของ
การสอบของนักเรียนที่สอบผานโดยคาคะแนนต่ําเปนประจําทุกป และจากการประเมินรายวิชา
พุทธศาสนพิธี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ในระยะเวลา 3 ปยอนหลัง พบวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไมเปนที่นาพอใจ นักเรียนสวนใหญมีระดับผลการเรียนอยูในเกรด 1 คือรอยละ 37.81
และเกรด 2 รอยละ 28.82 สวนผลการเรียนเกรด 3 และ 4 อยูในเกณฑนอยคือรอยละ 12.61 และ
9.45 ตามลําดับ และมีนักเรียนที่สอบไมผานเกณฑถึงรอยละ 11.71 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพุทธศาสนพิธี ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดนาคปรก ปการศึกษา 2545 – 2547
ปการ
ศึกษา
2545
2546
2547
รวม

จํานวน
นักเรียน
68
75
79
222

4
คน
7
6
8
21

รอยละ
10.29
8
10.12
9.45

ระดับผลการเรียน : คิดเปนรอยละ
3
2
1
คน รอยละ คน รอยละ คน รอยละ
9
13.23
19
27.94
27
39.70
8
10.66
24
32
26
34.66
11
13.92
21
26.58
30
37.97
28
12.61
64
28.82
83
37.38

0
คน
6
11
9
26

รอยละ
8.82
14.66
11.39
11.71

ที่มา : ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดนาคปรก, สํานักงานเลขานุการ, ฝายวิชาการ,
“รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพุทธศาสนพิธีชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา
2545-2547,” 2548, 2.
จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ของศูนยศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดนาคปรก มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับต่ําคือสอบไดเกรด 1 และ 2
จํานวนมากกวา นักเรียนที่สอบไดเกรด 3 และ 4 นอกจากนี้ยังมีนักเรียนสอบไมผาน เกินเปาหมาย
ที่ตั้งไว คือ ในแตละรายวิชาจะตองมีนักเรียนสอบไมผาน ไมเกินรอยละ 5 ซึ่งจากตารางที่ 1 แสดง
ใหเห็นวามีนักเรียนสอบไมผาน เกินเปาหมายที่ตั้งไวทุกป เมื่อพิจารณาคะแนนจากผลทดสอบ
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วิชาศาสนปฏิ บั ติ พบว า คะแนนสอบวัด จุดประสงคการเรี ย นรูใ นเนื้อหาด า นพุทธศาสนพิธี มี
ผลสัมฤทธิ์สัมฤทธิ์การเรียนที่นักเรียนสวนใหญทําคะแนนไดนอย จากปญหาดังกลาวไดมีการ
ประชุมปรึกษาหัวหนาฝายวิชาการและคณะครูผูสอนประจําวิชาพระพุทธศาสนาของศูนยศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดนาคปรก ไดขอสรุปจากความคิดเห็นสวนใหญวา เพราะเกิดจาก
ปญหาในการขาดเทคนิคกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ขาดฝกการทํางานรวมกันเปน
กลุม การเรียนรูยังคงเนนแบบใหผูเรียนรับรูจากการถายทอดของครูผูสอนเปนหลัก ดังนั้นทุกฝาย
จึงพยายามที่จะคนหาวิธีการสอนใหมๆ แตก็ขาดการรับรองวาวิธีใดที่จะใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่ดีขึ้น
วิธีสอนที่เหมาะสมกับการสอนในระดับประถมศึกษาวิธีหนึ่งก็คือ วิธีการสอนแบบ
กระบวนการกลุม ซึ่งมีวิธีการสอนโดยใหผูเรียนเปนผูไดลงมือปฏิบัติเองในการคนควาหาความรู
ดวยการทํางานกันเปนกลุมอยางมีระบบ โดยการเรียนการสอนจะแบงนักเรียนออกเปนกลุมยอยๆ
แลวนําดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตามเนื้อหาที่ตองการเรียนรู โดยมีครูเปนดูแลใหการดําเนิน
กิจกรรมการเรียนการสอนใหเปนไปตามจุดมุงหมายที่ตั้งไว (ทิศนา แขมมณี 2545 : 139) และใน
การเรียนการสอนสามารถที่จะใชกิจกรรมที่หลากหลาย เชน ใช เกม บทบาทสมมติ สถานการณ
จําลอง เปนตน ประกอบในการเรียนการสอน ทําใหเกิดผลดีคือ ทําใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรน
เพราะไดลงมือปฏิบัติเอง ซึ่ง อาภรณ ใจเที่ยง (2540 : 111) ไดกลาวถึงขอดีของวิธีสอนแบบ
กระบวนกลุมไววา
1. ผูเรียนไดฝกการทํางานรวมกันเปนกลุม ฝกหนาที่ ฝกการเปนผูนําผูตามในกลุม ฝก
การชวยเหลือในการทํางาน ฝกการทํางานอยางมีระบบ ฝกความสามัคคี ซึ่งเปนพฤติกรรมที่พึง
ประสงค มีประโยชนตอการดํารงชีวิตประจําวันทั้งในปจจุบันและอนาคต
2. ผูเรียนไดฝกทักษะการคิด คนหาขอมูลความรูจากแหลงตางๆ ดวยตนเอง ฝกการ
เขียนรายงาน และฝกการพูดเสนอรายงานในที่ประชุม
3. เปนการสงเสริมความคิดสรางสรรค ความถนัดและความสนใจของผูเรียน
4. ผูเรียนดวยความกระตือรือรน เพราะไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมตลอดเวลา
5. สามารถใชประกอบการสอนไดทุกวิชาที่มุงใหผูเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเอง
6. ทําใหงานสําเร็จลุลวงไดดีภายในเวลาอันจํากัดเพราะไดชวยกันคิดทํา ไดพึ่งพากัน
จากขอดีที่กลาวมานั้นจะเห็นไดวา วิธีสอนแบบกระบวนการกลุมเปนวิธีสอนที่ใชเด็ก
เปนศูนยกลางการเรียนรู (Child Centered Learning) โดยมุงหวังใหผูเรียนมีสวนรวมแลกเปลี่ยน
ประสบการณการเรียนรูและทํางานตางๆ รวมกัน อันจะนําไปสูการพัฒนาความคิดและสติปญญา
หรือความเปนจริงในสิ่งที่เรียน ชวยทําใหผูเรียนเขาใจถึงกระบวนการการเรียนรูแบบประชาธิปไตย
และมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูอื่นได (ทิศนา แขมมณี 2545:28-29) ซึ่งกมลทิพย กสิภาร (2523 : 75)

7
ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนดวย
วิธีสอนกระบวนการกลุมสัมพันธกับการสอนปกติพบวา ผลสัมฤทธิ์การเรียนของกลุมทดลองและ
กลุมควบคุมแตกตางกันและกลุมทดลองมีความคิดเห็นที่ดีตอการเรียนการแบบกระบวนการกลุม
นอกจากนี้วิริยะ บุญยะนิวาสน (2523 : 83) ไดเปรียบเทียบผลการสอนจริยธรรมโดยวิธีสอน
กระบวนการกลุมกับการสอนแบบธรรมดา กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวากลุมที่เรียนโดย
กระบวนการกลุมมีพัฒนาจริยธรรมสูงกวากลุมที่เรียนดวยวิธีสอนแบบธรรมดา
อนึ่งวิธีสอนแบบกระบวนการกลุมจะชวยทําใหผูสอนสามารถจัดกิจกรรมที่เหมาะสม
ใหผูเรียน อันจะเปนแนวทางชวยเหลือผูเรียนที่มีปญหาและนําไปพิจารณาการจัดประสบการณการ
เรี ย นการสอนที่ เ หมาะสมแก ส ติ ป ญ ญาและความสามารถของผู เ รี ย นในกลุ ม เพื่ อ ช ว ยผู เ รี ย น
พัฒนาการไปไดอยางเต็มความสามารถและเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นดวย
ดวยผูวิจัยเปนอาจารยสอนประจําวิชาศาสนปฏิบัติ จึงไดพิจารณาถึง ขอดีของวิธีสอน
แบบกระบวนการกลุมคือจะชวยใหนักเรียนได เรียนดวยเทคนิคที่หลากหลาย เหมาะแกการจัดการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และกลุมนักเรียนที่มีความหลากหลาย ชวยใหเกิดปฏิสัมพันธ
ลดชองวางระหวางผูเรียน ลดความเครียดในการเรียนและเกิดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนเรื่อง
พุทธศาสนพิธียิ่งขึ้น ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาถึงการนํากระบวนการกลุมมาใช
ในการสอนเรื่องพุทธศาสนพิธี สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน เสริมสรางแรงจูงใจในการเรียนการสอนเรื่องพุทธศาสนพิธี และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนใหดีขึ้น โดยกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยดังแผนภูมิตอไปนี้
กลุมควบคุม

กลุมทดลอง
วิธีสอนแบบกระบวนกลุม
1 ขั้นเตรียมการและการแบงกลุม
2 ขั้นสอน -มอบหมายงาน
3.ขั้นกิจกรรมกลุม
- อภิปรายกลุม - บทบาทสมมติ
- เกม
- ศูนยการเรียน
4.ขั้นอภิปรายสรุป
5 ขั้นประเมินผล-การสังเกต

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่องพุทธศาสนพิธี

ความเห็นของนักเรียน
ที่มีตอกับวิธีสอน

วิธีสอนแบบปกติ
1 ขั้นนํา
2 ขั้นสอน
- บรรยายใชสื่ออุปกรณ
3. ขั้นสรุป
- ครูสรุปเนื้อหา
4 ขั้นประเมินผล
- นักเรียนทําแบบทดสอบ
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วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนเรื่องพุทธศาสนพิธี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 โดยวิธีสอนแบบกระบวนการกลุมและวิธีสอนแบบปกติ
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอนเรื่องพุทธศาสนพิธีที่ใชวิธีสอน
แบบกระบวนการกลุมและวิธีสอนแบบปกติ
ขอคําถามของการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์การเรียนเรื่องพุทธศาสนพิธีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่สอนโดย
วิธีสอนแบบกระบวนการกลุมและวิธีสอนแบบปกติ แตกตางกันหรือไม
2. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอการใชวิธีการสอนแบบ
กระบวนการกลุมและวิธีสอนแบบปกติอยูในระดับใด
สมมติฐานการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์การเรียนเรื่องพุทธศาสนพิธีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่สอนโดย
วิธีสอนแบบกระบวนการกลุมและวิธีสอนแบบปกติ มีความแตกตางกัน
ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากร
ประชากรที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย คื อ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 5
ศู น ย ศึ ก ษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ที่เรียนวิชาศาสนพิธีในป
การศึกษา 2548 จํานวน 2 หองเรียน รวมนักเรียน 105 คน
2. กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นระดับประถมศึกษาปที่ 5 ของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตยวัดนาคปรก ในปการศึกษา 2548 จํานวน 2 หองเรียน นักเรียน 80 คน ไดมาโดยการใช
วิธีการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling)
3. ตัวแปรในการวิจัย
3.1 ตัวแปรตน คือ วิธีสอน ไดแก
3.1.1 วิธีสอนแบบกระบวนการกลุม
3.1.2 วิธีสอนแบบปกติ
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3.2 ตัวแปรตาม ไดแก
3.2.1 ผลสัมฤทธิ์การเรียนเรื่องพุทธศาสนพิธี
3.2.2 ความคิดเห็นของนักเรียนตอการใชวิธีการสอน
4. ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ไดทําการทดลองในปการศึกษา 2548 โดยใชแผนการสอน 4 แผนๆ ละ
2 คาบ จํานวน 8 คาบ ๆ ละ 1 ชั่วโมง โดยมีเนื้อหาดังตอไปนี้
แผนการสอนที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับพุทธศาสนพิธี
- ความหมาย ประเภทและความสําคัญ
แผนการสอนที่ 2 พิธีทําบุญเลี้ยงพระ
- ความรูทั่วไปเกี่ยวกับพิธีทําบุญเลี้ยงพระ
- ลําดับขั้นตอนของพิธีการทําบุญเลี้ยงพระ
แผนการสอนที่ 3 รูจักการจัดตั้งโตะหมูบูชา
- ความหมายและความสําคัญ
- ประเภทของการจัดตั้งโตะหมูบูชา
- การจัดตั้งโตะหมูบูชาตางๆ
แผนการสอนที่ 4 พุทธศาสนพิธีในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
- ศาสนพิธีในวันมาฆบูชา
- ศาสนพิธีในวันวิสาขบูชา
- ศาสนพิธีในวันอัฏฐมีบูชา
- ศาสนพิธีในวันอาสาฬหบูชา
นิยามศัพทเฉพาะ
1. วิธีสอนแบบกระบวนการกลุม หมายถึง กระบวนการเรียนการสอนที่จัดสภาพ
หองเรียน บทบาทของครู นักเรียน หรือสมาชิกทุกคน ใหมีสวนรวมในการทํากิจกรรมและรวมกัน
รับผิดชอบในงาน โดยในการสอนจะแบงนักเรียนออกเปนกลุมยอย กลุมละประมาณ 5-10 คน เพื่อ
รวม ทํากิจกรรมการเรียนรูทางดานเนื้อหาและมนุษยสัมพันธโดยการเรียนรูเกิดขึ้นโดยผูเรียน ไดมี
สวนวิเคราะห ปฏิบัติ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกันและกัน ไมไดเกิดจากตัวผูนําเพียง
ฝายเดียวโดยมีขั้นตอนการสอนดังนี้คือ 1) ขั้นนําหรือขั้นเตรียมการ ประกอบดวยการนําเขาสู
บทเรียน การแจงจุดประสงคการเรียน กําหนดเวลา กิจกรรมการแบงกลุมและขอตกลงตางๆ 2) ขั้น
สอน ประกอบดวยครูแจกใบงานใหนักเรียนทํากิจกรรมรวมกัน 3) ขั้นกิจกรรม ประกอบดวย
กิจกรรมอภิปรายกลุม บทบาทสมมติ เกม และแบบศูนยการเรียน 4) ขั้นสรุป ประกอบดวยนักเรียน
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สรุปขอมูลความสําคัญกิจกรรม ครูสรุปใหขอเสนอแนะ 5) ขั้นประเมินผล ประกอบดวย การตรวจ
ผลงานกลุม การสังเกตการปฏิบัติงานกิจกรรมกลุม
2. วิธีสอนแบบปกติ หมายถึง การใชวิธสี อนแบบบรรยาย มีกระบวนการเรียนการสอน
ที่มีครูเปนผูจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรู โดยครูเปนผูเตรียมศึกษาหาความรู
ความเขาใจในเรื่องที่จะสอนจากตํารา แบบเรียนหรือหนังสืออางอิงตาง ๆ แลวรวบรวมเรื่องราว
ทั้งหมดมาถายทอดใหนกั เรียนดวยการบรรยาย การบอก การใชอุปกรณประกอบซึ่งครูและนักเรียน
จะรวมกันอภิปรายซักถาม ตลอดจนชวยกันสรุปเนื้อเรือ่ ง หรือสิ่งที่ไดจากการเรียน ซึ่งมีขั้นตอนคือ
1) ขั้นนํา ประกอบดวย ครูนําเขาสูบทเรียนและแจงจุดประสงคการเรียน 2) ขั้นสอน ครูอธิบาย
เนื้อหาโดยใชอุปกรณประกอบคําอธิบาย 3) ขั้นสรุป ประกอบดวย ครูสรุปเนื้อหาใหนักเรียนฟงอีก
ครั้งพรอมใหบันทึกลงในสมุด 4) ขั้นประเมินผล ประกอบดวยครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบยอย
3. พุทธศาสนพิธี หมายถึง พิธีกรรมที่พึงเรียนรูและระเบียบปฏิบัติอยางมีแบบแผน
ในทางพระพุทธศาสนา ซึ่งมีเนื้อการเรียนการสอนอยูในสาระการเรียนรูระดับประถมศึกษาปที่ 5
ของหลักสูตรพระพุทธาสนาวันอาทิตยแหงประเทศไทย กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ โดย
กําหนดเนื้อการสอนดังนี้ 1) ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับพุทธศาสนพิธี 2) พิธีทําบุญเลี้ยงพระ 3) รูจัก
การจัดตั้งโตะหมูบูชา 4) พุทธศาสนพิธีในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
4. ผลสัมฤทธิ์การเรียนหมายถึง คะแนนวัดความรู ความเขาใจ ของนักเรียนในการเรียน
เรื่องพุทธศาสนพิธี โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนจํานวน 3 แบบคือ 1) แบบปรนัย 4
ตัวเลือก 2) แบบใสคาถูกหรือผิด 3) แบบจับคู โดยกําหนดการใหคาคะแนนคือ ตอบถูกได 1
คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน ที่ผูวิจัยสรางขึ้น
5. ความคิดเห็นของนักเรียนตอวิธีการสอน หมายถึง ความรูสึกนึกคิดที่นักเรียนมีตอการ
ใช วิ ธี ส อนแบบกระบวนการกลุ ม และวิ ธี ส อนแบบปกติ ด า นกิ จ กรรมการเรี ย นการสอน ด า น
บรรยากาศการเรียนและดานประโยชน

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนเรื่องพุทธศาสนพิธี ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาป ที่ 5 โดยวิ ธีสอนแบบกระบวนการกลุมและวิธีสอนแบบปกติซึ่งมีนั กเรียนของ
ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดนาคปรก แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
เปนหนวยวิเคราะห ผูวิจัยไดศึกษาวรรณกรรมและผลการวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของและไดนําเสนอ
ดังนี้คือ
1. พุทธศาสนพิธี
1.1 ความหมายของพุทธศาสนพิธี
1.2 ความเปนมาของพุทธศาสนพิธี
1.3 ความสําคัญของพุทธศาสนพิธี
2. หลักสูตรพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
2.1 การจัดสาระการเรียนรูพระพุทธศาสนา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544
2.2 โครงสรางหลักสูตรพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
2.3 โครงสรางวิชาบังคับในชวงชั้นระดับถมศึกษาปที่ 5
2.4 สาระการเรียนรูเรื่องพุทธศาสนพิธี
2.5 การวัดและการประเมินผลตามสาระการเรียนรูพระพุทธศาสนา
3. การสอนแบบกระบวนการกลุม
3.1 ความหมายของกระบวนการกลุม
3.2 หลักการการสอนที่เนนกระบวนการกลุมสัมพันธ
3.3 การจัดกิจกรรมกระบวนการกลุมเพื่อการเรียนรู
3.4 ประโยชนของการสอนแบบกระบวนการกลุม
3.5 การประเมินผลของกระบวนการกลุม
3.6 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุม
4. การสอนแบบปกติ
4.1 ความหมายของวิธีสอนแบบปกติ
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4.2 ขั้นตอนการจัดการสอนแบบปกติ
4.3 ขอดีและขอเสียของวิธีการสอนแบบปกติ
5. ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
5.1 การจัดตั้งศูนยฯ
5.2 การจัดระบบการเรียนการสอน
5.3 สถิตินักเรียนที่เขาเรียน
6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
6.1 งานวิจัยในประเทศ
6.2 งานวิจัยตางประเทศ
พุทธศาสนพิธี
ความหมายของพุทธศาสนพิธี
พระราชวิสุทธิญาณ (2535 : 1) ไดใหความหมายไววา คําวา ศาสนพิธี คือแบบอยางหรือ
แบบแผนตางๆ ที่พึงปฏิบัติทางพระศาสนา และเกิดขึ้นภายหลังพระศาสนา
แสง จันทรงาม (2534 : 28) กลาววา ศาสนพิธี หมายถึง พิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งถือ
ปฏิ บั ติ เ ป น แบบอย า ง เป น ธรรมเนี ย มสื บ ต อ กั น มา เพื่ อ ความเป น ระเบี ย บเรี ย บร อ ยสวยงาม
กรมการศาสนา (2538 : 1) ไดใหความหมายวา ศาสนพิธี หมายถึง ระเบียบแบบแผน
หรือแบบอยางที่พึงปฏิบัติในศาสนา เมื่อนํามาใชในพระพุทธศาสนา จึงเรียกวา ศาสนพิธี
จากที่กลาวมาจึงพอสรุปไดวา พิธีกรรมที่ปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาโดยมีระเบียบ
แผนและแนวทางการปฏิบัติจนเปนธรรมเนียมสืบตอกันมา เรียกวา ศาสนพิธี
ความเปนมาของพุทธศาสนพิธี
พระครูอุดมพิทยากร (2538:1) กลาววา ทุกศาสนาในโลกนี้ลวนแตมีพิธีกรรมดวยกัน
ทั้งสิ้น ซึ่งศาสนาจะเกิดกอนพิธีกรรมตางๆ พระพุทธศาสนาก็เชนเดียวกัน เมื่อพระพุทธเจายังมิได
อุบัติขึ้นในโลก การปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีกรรมก็ไมเปนไปตามรูปแบบของพระพุทธศาสนา จะเห็นได
จากการปฏิ บั ติ ข องพวกชฎิ ล ที่ ทํ า การบู ช าไฟ หรื อ อั ค คิ ทั ต ตพราหมณ เป น ต น ที่ เ ที่ ย วสอน
ประชาชนใหถึงภูเขา ตนไม เปนตน วาเปนที่พึ่ง เมื่อพระพุทธเจาอุบัติขึ้นในโลกแลว มีคนนับถือ
มาก พระองคทรงแนะนําใหเลิกการกราบไหว ตนไม ภูเขา จอมปลวกเสียเพราะไมสามารถชวยให
คนพนทุกขได แลวทรงแนะนําใหกราบไหวพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆเปนที่พึ่ง แลวปฏิบัติ
ตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา เพราะสามารถชวยใหคนพนทุกขได และเปนที่พึ่งอันเกษม
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ด ว ย ต อ มาคนทั้ ง หลายก็ เ ลิ ก การกราบไหว ต น ไม จอมปลวก ภู เ ขา หั น มานั บ ถื อ ปฏิ บั ติ ต าม
พระพุทธศาสนาจนกลายมาเปนระเบียบกราบพระตามที่ปรากฎรูปแบบที่เรากันอยูในทุกวันนี้
เมื่อพิธีกรรมหรือระเบียบของการปฏิบัติมีคนนิยมมากขึ้นและเปนที่ยอมรับและรับรอง
ปฏิบัติสืบๆ กันมาจนกลายเปนประเพณี พิธีกรรมนั้นก็กลายมาเปนศาสนพิธีขึ้นและปฏิบัติสืบมา
จนถึงปจจุบันนี้
ความสําคัญของพุทธศาสนพิธี
ความสําคัญของศาสนพิธีก็คือการใหประโยชนมากมายหลายประการเชน ทําใหคนไทย
มีเอกลักษณเปนของตนเอง ไมตองเลียนแบบมาจากศาสนาอื่น ซึ่ง พระครูอุดมพิทยากร (2538:2)
ไดสรุปประโยชนของศาสนพิธีเปนขอๆ ไวดังนี้
1. ทางดานจิตใจ คือ
1.1 ชวยใหเปนผูมีสติ ไมเลินเลอ มีหลักธรรมเปนที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ
1.2 ชวยใหเกิดความสามัคคี ทําใหผูรวมศาสนพิธีเกิดความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน มี
ความรักใครสมานสามัคคีกัน เปนมิตรที่ดีตอกัน เทากับสรางชาติไดอีกประการหนึ่ง
1.3 ชวยใหเกิดความเปนระเบียบ ประณีต สวยงามทั้งกิริยามารยาทและทาทางอัน
กอใหเกิดความซาบซึ้งตรึงใจแกผูพบเห็น
1.4 ช ว ยให ค นเราฉลาด เพราะสิ่ ง ที่ นํ า มาเป น เครื่ อ งใช ใ นพิ ธี ก รรมต า ง เช น
พระพุทธรูป ดอกไม ธูปเทียน อันแฝงไวซึ่งความหมายชวนใหเกิดคําซักถาม คนหาคําตอบจนทําให
เกิดความฉลาดขึ้น
1.5 กอใหเกิดความชุมชื่นเบิกบานใจ พิธีกรรมตางๆ ในพระพุทธศาสนาลวนแตสราง
ความรูสึกอิ่มเอิบสดชื่น มีสภาพทางดานจิตใจออนโยน มีจิตเมตตาตอเพื่อนมนุษยและสัตวมากขึ้น
2. ชวยรักษาเอกลักษณของชาติไว
ศาสนพิธีชวยแสดงถึงวา ชาติไทยเปนชาติที่มีวัฒนธรรมเปนของตนเอง แสดงถึง
ความเปนไท มิใชทาส ไมใชขาของชาติใด นอกจากนี้ยังเปนการปองกันชาติใหมีเอกลักษณอัน
แข็งแกรง ไมใหชาติอื่นมากลืนเอาได
3. ชวยธํารงพระพุทธศาสนาไว
พิธีกรรมแมจะเกิดหลังศาสนา และเนื้อแทของศาสนาคือหลักธรรมที่นําผูปฏิบัติพน
ทุกขแตคนจะเขาถึงศาสนาไดงายตองอาศัยพิธีกรรม เมื่อไดอาศัยพิธีกรรมเปนขั้นตอนนําเขาหา
หลักธรรม ก็เทากับเปนการชวยใหรักษาพระพุทธศาสนาใหธํารงอยูสืบไปตราบนานเทานานนั่นเอง
ด ว ยความเป น มาและความสํ า คั ญ ของพุ ท ธศาสนพิ ธี ที่ อ ยู คู กั บ หลั ก ธรรมทาง
พระพุทธศาสนาดังกลาว ดังนั้นเนื้อเรื่องพุทธศาสนพิธีจึงไดมีกําหนดใหมีการจัดการเรียนการสอน
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อยูในหลักสูตรระดับตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในหลักสูตรของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
ไดกําหนดเนื้อหาไวในหมวดวิชาหลักคือวิชาศาสนปฏิบัติดวย
หลักสูตรพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
การจัดสาระการเรียนรูพระพุทธศาสนา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 7-11) ไดกลาวถึงวา พัฒนาการของหลักสูตร
การเรียนรูพระพุทธศาสนา ไววา เริ่มตั้งแตกระทรวงธรรมการไดกําหนดใหมี “วิชาจรรยา” เปนครั้ง
แรกในหลักสูตรทุกชั้น เพื่อกลอมเกลานิสัยใจคอของกุลบุตรกุลธิดาในสมัยนั้น และไดถือเปน
นโยบายใหความสําคัญเปนอันดับแรกกับวิชานี้มาตลอด จนถึง พ.ศ. 2475 เปนชวงการเปลี่ยนแปลง
การปกครองของประเทศมาเปนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ไดมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรและวิชาจรรยามีสวนตองปรับปรุงตามไปดวย โดยขยายไปเปนหนาที่พลเมือง
และศีลธรรม และเมื่อมีการปรับปรุงอีกก็ไดหันมาใหความสําคัญเพิ่มเนื้อหาสาระของศาสนาและ
จริยธรรมมากขึ้นอีก เนื่องจากเยาวชนมีปญหาดานศีลธรรมมากขึ้น
ในการปรับปรุงหลักสูตรพระพุทธศาสนา (ฉบับปรับปรุง 2533) กระทรวงศึกษาธิการ
ไดเห็นชอบใหกรมวิชาการดําเนินปรับปรุงหลักสูตรทุกระดับ และมีคําสั่งใหโรงเรียนรวมพัฒนา
หลั ก สู ตรทั้ งระดับประถมศึ กษาและมั ธยมศึก ษา ใหใ ชเ ปนการนํ าร องกอ นทุก ชั้น หลัง จากนํา
หลั ก สู ต รไปใช ไ ด ชั่ ว ระยะเวลาหนึ่ ง ได มี คํ า ถาม ข อ สั ง เกตจากองค ก ร บุ ค คลากรที่ ห วั ง ดี ต อ
พระพุทธศาสนาวา การปรับปรุงครั้งนี้ไดตัดทอนวิชาพระพุทธศาสนาใหลดนอยลงไปทั้งคาบวิชา
และเนื้อหา กรมวิชาการจึงขอความเห็นชอบจากกระทรวงศึกษาธิการใหมีการปรับปรุงเพิ่มเนื้อหา
สาระพระพุ ท ธศาสนาและเวลาเรี ย นให ม ากขึ้ น จนเมื่ อ วั น ที่ 2 พฤศจิ ก ายน 2542
กระทรวงศึกษาธิการไดมีคําสั่ง ใหใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มุงพัฒนา
คนไทยให เปนมนุษ ยที่สมบูรณ เปนคนดี มีปญญา มี ความสุข และมีความเปนไทย ไดกํ าหนด
จุ ด หมายข อ 1 ให ผู เ รี ย นเห็ น คุ ณ ค า ของตนเอง มี วิ นั ย ในตนเอง ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ธรรมของ
พระพุทธศาสนา หลักสูตรขั้นพื้นฐานไดกําหนดแนวทางการจัดการเรียนสาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม
จริยธรรม ในสวนที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนานั้น สถานศึกษาควรจัดใหผูเรียนที่นับถือศาสนาพุทธ
ไดเรียนรูประมาณ 2 ชั่วโมงตอสัปดาห เพื่อเนนความเปนคนดี มาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ดังนี้
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สาระที่ 1 : ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
มาตรฐาน ส. 1.1 : เขาใจประวัติ ความสําคัญ หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ และสามารถนําหลักธรรมของศาสนามาเปนหลักปฏิบัติในการอยูรวมกัน
มาตรฐาน ส. 1.2 : ยึดมั่นในศีลธรรม การกระทําความดี มีคานิยมที่ดีงาม และศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ
มาตรฐาน ส. 1.3 : ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรม และศาสนพิธีของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือ คานิยมที่ดีงาม และสามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตน บําเพ็ญ
ประโยชนตอสังคม สิ่งแวดลอม เพื่อการอยูรวมกันไดอยางสันติสุข
ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย เปนองคกรทางพระพุทธศาสนาองคกรหนึ่งที่
พระสงฆไดจัดตั้งขึ้นมา เปนการจัดการศึกษาสงเคราะห นอกระบบโรงเรียนใหการศึกษาอบรมแก
ประชาชน สวนใหญเปนเด็กและเยาวชนที่ยังอยูในวัยเรียน เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปการศึกษา 2501
(กรมการศาสนา 2539 : 3) ซึ่งหลักสูตรการเรียนการสอนในศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
นั้ น จั ด ขึ้ น เพื่ อ ให เ หมาะสมกั บ วั ย ของนั ก เรี ย นและเพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ การศึ ก ษาที่
กระทรวงศึ กษาธิ การจั ดสอนในโรงเรียนตามปกติ ดังนั้นเมื่อมีการปรับปรุงแกไขใชห ลักสูตร
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานป พุ ทธศั กราช 2544 กรมการศาสนาจึง ไดมีการปรับปรุง แกไ ขหลัก สูตร
พระพุ ทธศาสนาวันอาทิตยเ ช นเดี ย วกัน โดยใชเ นื้ อหาของกลุมมาตรฐานการเรีย นรู สาระที่ 1
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรมของหลักสูตรขั้นพื้นฐานป พุทธศักราช 2544 มาปรับปรุงเปนหลักสูตร
การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย พุทธศักราช 2544 และในสวนของพุทธศาสนพิธีไดปรับปรุง
มาจากรายละเอียดของสาระการเรียนรูของระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หอขอเรื่องที่ 4 หนาที่ชาว
พุทธ มาใชเปนหลักสูตรพุทธศาสนาวันอาทิตย พุทธศักราช 2544 จนถึงปจจุบัน
โครงสรางหลักสูตรพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
ตามระเบียบกรมการศาสนา วาดวยศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย พ.ศ. 2544 ได
กําหนด ใหมีการจัดหลักสูตรการสอนในศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย ประกอบดวยหลัก
ตางๆ ดังนี้ (กรมการศาสนา 2544 : 1 )
1. แนวคิดในการจัดหลักสูตร
ยึดหลักวา เด็กและเยาวชนชาวพุทธทุกคนมีความสําคัญ และสามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองใหมีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
2. หลักการ มีหลักการดังนี้
2.1 สงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง และการใชเวลาอยางมีความสรางสรรค
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2.2 มีความยืดหยุน สนองความตองการของผูเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
2.3 มีความสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางดานการศึกษาในระบบและนอก
ระบบและการจัดการศึกษาของคณะสงฆไทย
2.4 เสริมสรางคุณธรรมตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
2.5 เสริมสรางคุณคาและการธํารงรักษาไวซึ่งเอกลักษณไทย มีความภาคภูมิใจในวิถี
ชีวิตไทยที่มีพระพุทธศาสนาเปนแนวนํา
3. จุดมุงหมาย
หลั ก สู ตรการศึกษาพระพุ ทธศาสนาวัน อาทิ ตยมุงพั ฒนาใหผูเ รีย นใหเ ปน คนดี มี
ความสุขบนพื้นฐานแหงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยเนนการปลูกฝงใหผูเรียนมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคดังนี้
3.1 มีความรูและทักษะในวิชาการทางพระพุทธศาสนา
3.2 มีความศรัทธาและเลื่อมใสในพระจริยาของพระพุทธเจา
3.3 มีความรูความเขาใจในหลักของศาสนปฏิบัติและหลักการประกอบพิธีกรรม
ในทางพระพุทธศาสนา
3.4 มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีงามในการดําเนินชีวิต
3.5 รูจักทํานุบํารุงรักษาพุทธศาสนสมบัติ
3.6 มีความภาคภูมิใจในความเปนพุทธมามกะ
4. แนวทางดําเนินการจัดหลักสูตร
4.1 จัดหลักสูตรตอเนื่อง 12 ป โดยจัดแบงเปน 4 ชั้นตามการจัดชวงชั้นการศึกษาขั้น
พื้นฐานในระบบในโรงเรียน คือ
1) ชั้นเตรียม นักเรียนชวงชั้นประถมศึกษาปที่ 1, 2 , 3
2) ชั้นตน
นักเรียนชวงชั้นประถมศึกษาปที่ 4, 5, 6
3) ชั้นกลาง นักเรียนชวงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1, 2, 3
4) ชั้นสูง
นักเรียนชวงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4, 5, 6
4.2 เนื้อหาวิชา (สาระการเรียนรู) ไดแก เนื้อหาและกระบวนการที่ใชเปนสื่อให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูแบงเปนวิชาบังคับหรือสาระการเรียนรูแกนรวมและวิชาเลือกหรือสาระการ
เรียนรูแกนเลือก
4.2.1 วิชาบังคับ หรือ สาระการเรียนรูแกนรวม เปนวิชาบังคับที่ใชเรียนทั้ง 4 ชวง
ชั้นประกอบดวยกลุมวิชาหลัก 3 กลุม คือ
1) กลุมวิชาธรรม
2) กลุมวิชาประวัติพระพุทธศาสนา
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3) กลุมวิชาศาสนปฏิบัติ
4.2.2 วิชาเลือก หรือสาระการเรียนรูแกนเลือก เปนสาระการเรียนรูที่มุงพัฒนา
ผูเรียนดานตางๆ ตามความสามารถ มีทั้งหมด 7 กลุมวิชา คือ
1) สุขศึกษาและพลศึกษา
2) ทัศนศิลป ดนตรี และนาฏศิลป
3) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4) ภาษาไทย
5) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6) การงานและอาชีพ
7) ภาษาตางประเทศ โดยเลือก 1 กลุมวิชา หรือมากกวา 1 กลุม
แลวแตสถานศึกษาแตละแหงที่มีความพรอมที่จะจัดสอน
4.3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ไดแก กระบวนการใหการศึกษา อบรม และปลูกฝง
คุณธรรมจริยธรรม เช น กิจกรรมวันสํ าคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมในวันสําคัญของชาติ
กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน และโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ตาง ๆ
โครงสรางวิชาบังคับในชวงชัน้ ระดับประถมศึกษาปที่ 5
ในชวงชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีโครงสรางวิชาบังคับดังนี้
1. วิชาธรรม (ธ.202)
2 คาบ/สัปดาห จํานวน 36 คาบ
2. วิชาประวัติพระพุทธศาสนา (ป 202) 2 คาบ/สัปดาห จํานวน 36 คาบ
3. วิชาศาสนพิธี (ศ 202)
2 คาบ/สัปดาห จํานวน 36 คาบ
เนื้อหาหรือสาระการเรียนรูวิชาศาสนปฏิบัติชั้นประถมศึกษาปที่ 5
1. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวิชาศาสนปฏิบัติ (2 คาบ)
2. ศาสนาของเรา (2 คาบ)
3. พุทธศาสนสถานของเรา (2 คาบ)
4. วัดในพระพุทธศาสนา (2 คาบ)
5. มารยาทชาวพุทธและมารยาทไทย (2 คาบ)
6. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับพุทธศาสนพิธี (2 คาบ)
7. ความสําคัญของพุทธศาสนพิธี (2 คาบ)
8. พิธีทําบุญเลี้ยงพระ (2 คาบ)
9. ขั้นตอนตางๆ ในพิธีทําบุญเลี้ยงพระ
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10. รูจักการเจริญและการสวดพระพุทธมนต
11. รูจักการถวายทานประเภทตางๆ (2 คาบ)
12. ศาสนพิธีในประเพณีไทย
13. ศาสนพิธีในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาตอน 1 (2 คาบ)
14. ศาสนพิธีในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาตอน 2 (2 คาบ)
15. ปกิณกปฏิบัติ 1 (2 คาบ)
16. ปกิณกปฏิบัติ 2 (2 คาบ)
17. การตั้งโตะหมูบูชา (2 คาบ)
18. รูจักคําอาราธนาตางๆ (2 คาบ)
สาระการเรียนรูเรื่องพุทธศาสนพิธี
ในสวนเนื้อหาสาระการเรียนเรื่องพุทธศาสนพิธี ผูวิจัยไดคัดเลือกหัวขอที่นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 ของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยสวนแกว ราชบุรีมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่ต่ํา มาใชในการวิจัย โดยเลือกจากรายละเอียดโครงสรางเนื้อหาของวิชาศาสนปฏิบัติมา
สังเคราะหเปนเนื้อหาการสอน โดยมีรายละเอียดของเนื้อหาดังตอไปนี้
แผนการสอนที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับพุทธศาสนพิธี
- ความหมาย ประเภทและความสําคัญ
แผนการสอนที่ 2 พิธีทําบุญเลี้ยงพระ
- ความรูทั่วไปเกี่ยวกับพิธีทําบุญเลี้ยงพระ
- ลําดับขั้นตอนของพิธีการทําบุญเลี้ยงพระ
แผนการสอนที่ 3 รูจักการจัดตั้งโตะหมูบูชา
- ความหมายและความสําคัญ
- ประเภทของการจัดตั้งโตะหมูบูชา
- การจัดตั้งโตะหมูบูชาตางๆ
แผนการสอนที่ 4 พุทธศาสนพิธีในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
- ศาสนพิธีในวันมาฆบูชา
- ศาสนพิธีในวันวิสาขบูชา
- ศาสนพิธีในวันอัฏฐมีบูชา
- ศาสนพิธีในวันอาสาฬหบูชา
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การวัดผลและการประเมินผลตามสาระการเรียนรูพระพุทธศาสนา
การวัดและประเมินผลตามระเบียบแนวทางการบริหารศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตยแหงประเทศไทย (กรมการศาสนา 2539 : 59) จะเนนการวัดผลที่สอดคลองกับหลักการของ
พระพุทธศาสนา คือ นอกจากจะวัดองคความรู กระบวนการเรียนรู และคุณลักษณะอันพึงประสงค
แลวยังอาจใชกระบวนการวัดตามระบบศีล – สมาธิ – ปญญา เพื่อใหครอบคลุมเนื้อหาสาระ โดยมี
หลักการสําคัญและการประเมินผลดานสาระการเรียนรูพระพุทธศาสนาสอดคลองหลักสูตรขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2546 : 210)
1. เปนการประเมินในสถานการณที่ปฏิบัติจริง หรือเกี่ยวของในชีวิตจริง ผสมผสานไป
กับการเรียนการสอน โดยสอดคลองกับเปาหมาย และผลการเรียนที่วัด
2. เปนการประเมินที่ครอบคลุมการแสดงออก การกระทํา กิจกรรม และกระบวนการ
ทํางาน ผลงาน / รวมถึงแฟมสะสมงาน
3. เนนการประเมินความคิดสรางสรรค การคิดคน การใชเหตุผล กระบวนการคิด
แกปญหา การประยุกตและการปรับปรุงพัฒนางาน
4. เนนการประเมินพัฒนาการ คนหาสิ่งที่ดีงามของผูเรียน เปนการประเมินเชิงบวก
ไมใชการประเมินเพื่อจับผิดหรือคนหาขอบกพรอง และมีการนําขอมูลจากการประเมินไปใชเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาพฤติกรรมของผูเรียนดวย
5. เปนการประเมินที่ตอเนื่อง โดยใชวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสม
6. เปนการประเมิ นเชิงคุณ ภาพโดยเปรี ยบเที ย บกั บเกณฑที่กํ าหนดโดยจํา แนก
องคประกอบของการประเมิน
7. เปนการประเมินที่ผูเกี่ยวของหลายดานมีสวนรวมในการประเมิน ไดแก ผูสอน
ผูเรียน เพื่อนนักเรียนและผูปกครอง ซึ่งทางศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยไดกําหนดโดย
สรุปไวดังนี้
7.1 ทดสอบความรู ความสามารถโดยขอสอบและการปฏิบัติ
7.2 สังเกตจากพฤติกรรมทั่วไป
7.3 สังเกตกระบวนการทํางาน
7.4 ประเมินผลจากการรายงาน หรือบันทึกการปฏิบัติงาน
หรืออาจใชวิธีการทดสอบ หรือประเมินผสมผสานเกินกวา 1 วิธีก็ได
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เกณฑการวัดผลการเรียน
นักเรียนจะตองมีเวลาเรียนอยางนอย 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และตองสอบผาน
เกณฑวิชาละไมต่ํากวา 50% จึงถือวาผาน ใหศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยประกาศการสอบ
ไวเปนหลักฐานดวย และมีเกณฑคะแนนแบงระดับคุณภาพของแตละวิชา เปน 4 ระดับดังนี้
คะแนน
80 – 100
ระดับ 4
คะแนน
70 – 79
ระดับ 3
คะแนน
60 – 69
ระดับ 2
คะแนน
50 – 59
ระดับ 1
คะแนน
0 – 49
ไมผานเกณฑ
โดยคะแนนแตละวิชาอาจไดมาโดยการวัดผลดวยวิธีการใชแบบทดสอบตางๆ ซึ่งเปน
วิธีแบบเดียวตลอดทั้งเทอม หรือใชการประเมินหลาย ๆ แบบรวมก็ได
สรุปความวา การวัดและประเมินผลตามสาระการเรียนรูพระพุทธศาสนาเนนทั้งความรู
ที่เกิดจากการเรียนรู และจากการปฏิบัติกิจกรรมตามสภาพจริง ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้จึงสรางแบบ
ประเมินผลเปนเปนแบบหลากหลายวิธี ซึ่งมีอยู 4 แบบ คือ 1) แบบปรนัย 4 ตัวเลือก 2) แบบเติมคํา
ในชองวาง 3) แบบใสคาถูกหรือผิด 4) แบบจับคู และไดใชแบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
กลุมของนักเรียนในวิธีสอนแบบกระบวนการกลุมดวย
การสอนแบบกระบวนการกลุม
ความหมายของกระบวนการกลุม
ทิศนา แขมมณี (2545 : 139) กระบวนการกลุม หมายถึง กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ
พฤติกรรมและปฏิสัมพันธตางๆ ที่เกิดขึ้นในการดําเนินงานกลุมซึ่งจะชวยใหกลุมดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพ คือ ไดทั้งผลงานที่ดีและไดทั้งความรูสึกและความสัมพันธที่ดีระหวางผูรวมงาน
ปรีชา วิหคโต และคณะ (2543 : 19) ไดใหความหมายไววา กลุมสัมพันธ หมายถึง การ
เรียนการสอนที่ผูเรียนมีโอกาสทํากิจกรรมเปนกลุม ทั้งกลุมขนาดใหญ และกลุมขนาดยอย กลุม
ขนาดใหญ หมายถึงการรวมอภิปรายทั้งชั้น กลุมขนาดยอยเปนกลุมขนาดเล็ก กลุมละประมาณ 5-8
คน ในขณะที่ทํางานกลุมนั้นทุกคนมีอิสระในการทํางานและจะตองใหการชวยเหลือซึ่งกันและกัน
โดยมีครูเปนผูประสานงานใหคําแนะนําคอยกระตุนใหกําลังใจ และชวยใหกลุมบรรลุวัตถุประสงค
กิจกรรมกลุมสัมพันธเปนกระบวนการที่มีเปาหมาย เพื่อแสวงหาความรูและประสบการณ ซึ่ง
เปาหมายดังกลาวจะสําเร็จไดตองอาศัยความรวมมือของสมาชิกในกลุม จากความรวมมือกันนั้นมี
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ผลทําใหแตละบุคคลตองเปลี่ยนพฤติกรรม เชน การปรับตัวเขาหากัน กระบวนการนี้จึงชวยให
ผูเรียนไดพัฒนาพฤติกรรมทํางานรวมกัน
ปยะวรรณ ศรีสุรักษ (2534 : 25) ไดใหความหมายของกลุมสัมพันธไววา กลุมสัมพันธ
เปนเทคนิค และสาขาวิชาที่นักศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมความพันธของกลุมคนในการรวมมือทํา
กิ จ กรรมโดยใช วิ ธี ก ารต า งๆ เพื่ อ ให กิ จ กรรมนั้ น ประสบผลสํ า เร็ จ ตามจุ ด มุ ง หมายซึ่ ง จะเป น
ประโยชนตอสมาชิกและกลุมในการพัฒนาปรับปรุงตนเองและกลุมตอไป
ณัฐพล กลาหาญ (2540 :22) ไดใหความหมายของกิจกรรมกลุมสัมพันธไววา กิจกรรม
กลุมสัมพันธหมายถึง การรวมกลุมกันของบุคคลหรือนักเรียนอยางมีเปาหมาย เพื่อทํากิจกรรมตางๆ
หรือกิจกรรมในการเรียนรวมกัน มีผูนํากลุมและผูสังเกตุการณอยูในกลุม เพื่อนํากลุมวางแผน และ
หาวิธี ก ารแก ป ญ หาของกลุม ร ว มกัน เมื่อ กิจกรรมกลุม ไดสํา เร็จ ลงแลว จะมี ก ารวิ เ คราะห แ ละ
อภิปรายผลการทํางานหรือแกปญหาตางๆ ในแตละครั้ง เพื่อเปนขอสรุปหรือเปนแนวทางในการทํา
กิจกรรมครั้งตอไป
จากที่กลาวมาจึงพอสรุปความหมายของกระบวนการกลุมไดวา หมายถึง กิจกรรมที่จัด
ใหกลุมคนมารวมกลุมกันและสมาชิกไดทํางานรวมกัน เพื่อชวยใหเกิดการเรียนรูจากประสบการณ
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเจตคติและพฤติกรรมตามเปาหมายของกิจกรรม โดยผูเรียนจะตองเขาไป
มีสวนรวมในประสบการณการเรียนรูและปฏิบัติงานจริงตามที่เกิดขึ้น
หลักการสอนที่เนนกระบวนการกลุม
ทิศนา แขมมณี (2545:143 ) ไดกลาววา หลักการสอนกลุมพันธโดยทั่วๆ ไป ไวดังนี้
1. ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยใหผูเรียนมีโอกาสเขารวมในกิจกรรมอยางทั่งถึง และ
มากที่สุดเทาที่จะทําได (Active Participation) การที่ผูเรียนมีบทบาทเปนผูกระทํา รับผิดชอบตอการ
เรียนรูของตน จะชวยใหผูเรียนเกิดความพรอมและกระตือรือรนที่จะเรียนและเรียนอยางมีชีวิตชีวา
2. ยึดกลุมเปนแหลงความรูที่สําคัญ โดยใหผูเรียนมีโอกาสปฏิสัมพันธกันในกลุม โดย
พูดคุยปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณซึ่งกันและกัน (Group Interaction)
ขอมูลตางๆ เหลานี้จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมของตนเองและผูอื่น และเรียนรู
ที่จะปรับตัวใหสามารถอยูและทํางานรวมกับผูอื่นไดดี รวมทั้งชวยใหผูเรียนไดรูขอมูลและทัศนะที่
กวางขวางและหลากหลาย
3. ยึดการคนพบดวยตนเองเปนวิธีการสําคัญในการเรียนรู โดยครูพยายามจัด
ประสบการณ เ รี ย นรู ที่ ส ง เสริ ม ให ผู เ รี ย นได ค น หาและค น พบคํ า ตอบด ว ยตนเอง (Experiential
Learning) ทั้งนี้เพราะการคนหาและคนพบความจริงใด ๆ จากประสบการณดวยตนเองนั้น ผูเรียน
มักจะจดจําไดดี และมีความหมายโดยตรงตอผูเรียน และมีผลกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
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4. เนนกระบวนการ (Process-Oriented) โดยการสงเสริมใหผูเรียนไดคิดวิเคราะห ถึง
กระบวนการตางๆ ที่ทําใหเกิดผลงาน มิใชมุงพิจารณาถึงผลงานแตเพียงอยางเดียว ทั้งนี้เพราะ
ประสิทธิภาพของผลงานขึ้นอยูกับประสิทธิภาพของกระบวนดวย ดังนั้น การเรียนรูกระบวนการ
จึงเปนสิ่งจําเปนที่จะชวยใหผลงานดีขึ้น
5. เนนการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน (Application Knowledge) โดยใหผูเรียนมี
โอกาสคิดหาแนวทางที่จะนําความรูความเขาใจไปใชในชีวิตประจําวัน ครูพยายามสงเสริมใหเกิด
การปฏิบัติจริง เพื่อชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจในสิ่งที่เรียนลึกซึ้งขึ้น และเกิดการเรียนรูเพิ่มขึ้น
การจัดกิจกรรมกระบวนการกลุมเพื่อการเรียนรู
1. จุดมุงหมายวิธีสอนแบบแบงกลุมทํากิจกรรม
อาภรณ ใจเที่ยง (2540 : 108-110) วิธีสอนแบบแบงกลุมทํากิจกรรม หมายถึง วิธี
สอนที่มอบหมายใหผูเรียนทํางานรวมกันเปนกลุม จะชวยใหผูเรียนเกิดความเรียนรูความเขาใจใน
บทเรียนยิ่งขึ้น ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูไดดีเพราะไดลงมือปฏิบัติงานดวยตนเอง ซึ่งวิธีสอนนี้ควรยึด
จุดความมุงหมายของการแบงกลุมทํากิจกรรมไวดังนี้
1.1 เพื่อฝกทักษะการคนหาความรูจากแหลงวิทยาการตางๆ
1.2 เพื่อฝกทักษะการทํางานรวมกับผูอื่นจนเกิดทักษะกระบวนกลุม สามารถนําไปใช
เปนประโยชน
1.3 เพื่อฝกทักษะการพูด การคิด การเขียนรายงาน การวิเคราะห การสรุป
1.4 เพื่อฝกคุณลักษณะนิสัยของผูเรียน เชน ความรับผิดชอบในการทํางาน ความมี
ระเบียบวินัย
1.5 เพื่อฝกความกลาในการแสดงออก
2. กิจกรรมหลักการสอนของกลุมสัมพันธ
กรมวิชาการ (2543 : 68-70) ไดเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่ใช
หลักการสอนของกลุมสัมพันธ มีลักษณะดังนี้
2.1 กิจกรรมใหผูเรียนกระทําเพื่อใหเกิดประสบการณการเรียนรู กิจกรรมจะมี
ลักษณะเอื้ออํานวยใหผูเรียนมีบทบาทในการเรียนรูอยางทั่วถึงและมากที่สุดเทาที่จะทําได
2.2 กิจกรรมมีลักษณะเปนกิจกรรมกลุมยอย ชวยใหผูเรียนไดมีโอกาสเขารวม
กิจกรรมอยางทั่วถึง สามารถแลกเปลี่ยนขอมูล ความคิดเห็นและประสบการณซึ่งกันและกัน
2.3 กิจกรรมมีลักษณะที่นักเรียนจะตองคนหาคําตอบดวยตนเอง ครูจะทําหนาที่
อํานวยความสะดวกในการเรียนรูมากกวาทําหนาที่เปนถายทอดความรู
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2.4
กิ จ กรรมประกอบด ว ยขั้ น ตอนของการวิ เ คราะห และอภิ ป รายเกี่ ย วกั บ
กระบวนการตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน กระบวนการทํางาน กระบวนการแกปญหา ฯลฯ ซึ่งมีผลตอการ
ทํางานและผลงาน
2.5 กิจกรรมประกอบดวยการอภิปราย หาวิธีการ และแนวทางในการนําการเรียนรูที่
ไดรับไปใชจริงในชีวิตประจําวัน
3. วิธีสอนที่สงเสริมการจัดการเรียนการสอนกระบวนการกลุม
ทิศนา แขมมณี (2545:152) ไดกลาวถึงวิธีสอนที่สอดคลองกับหลักการสอนแบบ
กระบวนการกลุมไวหลายวิธีดังตอไปนี้
3.1 เกม (Game) เปนวิธีการซึ่งสามารถนํามาใชในการสอนกลุมสัมพันธไดดี โดย
ครูผูสอนสรางสถานการณหรือเกมการเลนขึ้น แลวใหผูเรียนลงเลนดวยคนเองภายใตขอตกลงหรือ
กติกาบางอยางที่กําหนดไว ซึ่งผูเรียนจะตองตัดสินใจทําอยางใดอยางหนึ่ง อันจะมีผลออกมาในรูป
ของการแพการชนะ วิธีการนี้จะชวยใหผูเรียนฝกการแกปญหาและเอาชนะอุปสรรคตางๆ
3.2 บทบาทสมมติ (Role-Play) วิธีการนี้มีลักษณะเปนสถานการณสมมติเชนเดียวกับ
เกม แตการกําหนดบทบาทของผูเลนในสถานการณที่สมมติขึ้นมา แลวใหผูเรียนสวมบทบาทนั้น
และแสดงออกตามธรรมชาติโดยอาศัยบุคลิกภาพ ประสบการณ และความรูสึกนึกคิดของตนเอง
เป น หลั ก ดั งนั้ น วิ ธี ก ารนี้ จึ ง มี ส ว นชว ยใหผู เ รี ย นได มีโ อกาสศึ ก ษาวิ เ คราะหถึ ง ความรู สึก และ
พฤติกรรมของตนและผูอื่นอันจะกอใหเกิดความเขาใจในตนเองและผูอื่นอยางลึกซึ้ง
3.3 กรณีตัวอยาง (Case) เปนวิธีสอนอีกวิธีหนึ่งซึ่งใชกรณี หรือเรื่องราวตางๆ ที่
เกิดขึ้นจริงๆ มาดัดแปลงและใชเปนตัวอยางในการใหผูเรียนไดศึกษา วิเคราะหและอภิปรายรวมกัน
เพื่อสรางความเขาใจและฝกฝนหาทางแกไขปญหานั้น วิธีการนี้จะชวยใหผูเรียนไดจักคิดและ
พิจารณาขอมูลที่ตนไดรับอยางถี่ถวน และการอภิปรายจะชวยใหผูเรียนไดมีโอกาสและเปลี่ยน
ขอมูลซึ่งกันและกัน รวมทั้งการนําเอากรณีตางๆ ซึ่งคลายคลึงกับชีวิตจริงมาใช จะชวยใหการเรียนรู
มีลักษณะใกลเคียงกับความจริง ซึ่งมีสวนทําใหการเรียนรูมีความหมายสําหรับผูเรียนมากยิ่งขึ้น
นอกจากนั้น ยังเปนวิธีการที่ชวยใหผูเรียนไดฝกอบรมการเผชิญและแกปญหาโดยไมตองรอใหพบ
กับปญหาจริง
3.4 สถานการณจําลอง (Simulation) คือการจําลองสถานการณจริง เพื่อใหผูเรียนได
ลงไปอยูในสถานการณนั้น และไดเรียนรูเกี่ยวกับความเปนจริงในเรื่องนั้น วิธีการนี้จะชวยให
ผูเรียนไดมีโอกาสทดลองแสดงพฤติกรรมตางๆ ซึ่งในสถานการณจริงผูเรียนอาจจะไมกลาแสดง
เพราะอาจจะเปนการเสี่ยงตอผลที่ไดรับจนเกินไป
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3.5 ละคร (Acting or Dramatization) เปนวิธีการที่ใหผูเรียนไดทดลองแสดง
บทบาทตามบทที่เขียนหรือกําหนดไวให โดยผูแสดงจะตองพยายามแสดงใหสมตามบทที่กําหนด
ไว โดยไมนําเอาบุคลิกภาพและความรูสึกนึกคิดของตนเขาไปมีสวนเกี่ยวของอันจะมีสวนทําให
เกิดผลเสียตอการแสดงบทบาทนั้น ๆ วิธีการนี้เปนวิธีที่จะชวยใหผูเรียนไดเรียนรูสาระ โดยการ
ชวยกันนําสาระมาแสดงใหเห็นชัด การที่ผูเรียนไดมีโอกาสแสดงละครรวมกัน จะชวยฝกใหผูเรียน
เกิดความรับผิดชอบในการเรียนรูรวมกัน ไดฝกการทํางานรวมกัน
3.6 การอภิปรายกลุมยอย (Small Group Discussion) เปนวิธีการที่เปดโอกาสให
ผูเรียนทุกคนไดมีสวนรวมในการแสดงออก และชวยใหผูเรียนไดขอมูลเพิ่มเติมมากขึ้น การจัดกลุม
ยอยมีหลายแบบตางๆ กันแลวแตวัตถุประสงคผูจัด เชน การอภิปรายกลุมแบบระดมสมอง การ
อภิปรายกลุมแบบเวียนรอบวง เปนตน
4. ขนาดของกลุม
ขนาดของกลุมก็คือจํานวนสมาชิกในกลุม มีผูเสนอแนวคิด ไวดังนี้
เยาวพา เดชะคุปต (2517:34) ไดใหความคิดเห็นเกี่ยวกับขนาดของกลุมวา ขนาดของ
กลุมที่ชวยใหการทํางานหรือการเรียนการสอนประสบผลดี ควรเปนกลุมขนาดเล็กซึ่งมีสมาชิก
ประมาณ 5-15 คน ครูผูสอนควรเลือกกําหนดใหเหมาะสมกับลักษณะเนื้อหาและกิจกรรม
จําเนียร ชวงโชติ และคนอื่นๆ (2521 : 5) ไดแสดงความคิดเห็นพอสรุปไดวา
นักจิตวิทยานิยมศึกษากลุมขนาดเล็กที่มีสมาชิกไมเกิด 15 คน เพราะจะทําใหดูการเปลี่ยนแปลงและ
ความเคลื่อนไหวในกลุมไดงาย ถามีจํานวนมากเกินไปสมาชิกทุกคนอาจไมมีโอกาสไดแสดงความ
ตองของตนได ซึ่งจะใหบรรยากาศนาเบื่อหนาย สมาชิกจะไมเกิดความสนใจ และอาจออกจากกลุม
ไปในที่สุด
วัตสัน และแฮร (Watson and Hare n.d. , quoted in Deighton 1971 : 225) กลาววา
กลุมยอยควรมีขนาดไมใหญนักคือ ควรมีจํานวน 5 คน เปนอยางนอย แตบางทีก็อาจกําหนดใหมี
จํานวน 12-15 คน ก็ได เพื่อเหตุผลทางเศรษฐกิจแตควรมีการแบงกลุมยอย 2 กลุม เพื่อใหมีขนาด
เหมาะสม
5. หลักการและเทคนิคการแบงกลุม
5.1 หลักการแบงกลุม
หลักในแบงกลุมครูจะเปนผูตัดสินใจกลุมแตละกลุมควรประกอบไปดวยใครบาง
ซึ่ง ทิศนา แขมมณี (2545:153) กลาววา ครูควรพิจารณาถึงวัตถุประสงคเปนสําคัญ ตัวอยางเชน
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5.1.1 แบงสมาชิกกลุมตามเพศ โดยทั่วไปครูควรแบงกลุมโดยจัดใหมีเพศชายและ
หญิงคละกันเพราะเปนกลุมที่ธรรมชาติที่สุด แตหากมีวัตถุประสงคเฉพาะเชนตองการใหนักเรียน
เห็นความแตกตางระหวางทรรศนะของหญิงกับชาย ครูก็สามารถแบงกลุมใหเพศชายและหญิง
แยกกันไปได
5.1.2 แบงสมาชิกกลุมตามความสามารถ หากครูมีวัตถุประสงคเฉพาะเชน ครู
ตองการจะชี้ใหนักเรียนเห็นปญหาของการทํางานระหวางกลุมมีความสามารถสูงและต่ํา ก็สามารถ
แบงตามความสามารถได
5.1.3 แบงสมาชิกกลุมตามความถนัด เชน แบงกลุมเอาผูเรียนในเรื่องเดียวกันไว
ดวยกัน เชน กลุมมีความถนัดทางดนตรี ศิลป คณิตศาสตร ภาษาไทย เปนตน
5.1.4 แบงกลุมตามความสมัครใจ คือใหสมาชิกกลุมเลือกจับกลุมกับบุคคลที่
ตนเองพอใจ ซึ่ ง ครู ส ามารถทํ า ได เ ป น บางครั้ ง แต ไ ม ค วรบ อ ยๆ เพราะจะทํ า ให นั ก เรี ย นขาด
ประสบการณในการเขากับกลุมบุคคลที่ตางๆ กันออกไป
5.1.5 แบงกลุมโดยเฉพาะเจาะจง คือการจงใจใหสมาชิกกลุมบางคนอยูดวยกันใน
กลุมเดียวกันเพื่อการเรียนรูการแกปญหา หรือการปรับตัวเขาหากัน
5.1.6 แบงกลุมตามการสุม คือ การไมเจาะจงวาใครอยูกับใคร ใหเปนไปตามการ
สุมซึ่งอาจใชวิธีจับฉลากหรือวิธีอื่นๆ ก็ได
5.1.7 แบงกลุมตามประสบการณ คือการรวมสมาชิกที่มีประสบการณคลายคลึง
กันเขาในกลุมเดียวกัน เพื่อประโยชนในการวิเคราะหปญหาหรือแกปญหาใดปญหาหนึ่ง
นอกจากที่กลาวมาแลว ยังมีวิธีการแบงกลุมที่พิจารณาดวยปจจัยอื่นๆ อีก เชน วัย
คุณวุฒิ อาชีพ ฯลฯ แตอยางไรก็ตาม โดยทั่วไปแลว การแบงกลุมที่ใหสมาชิกมีความแตกตางกัน
หลายๆ ดาน จะมีผลดีมากกวาเพราะจะชวยใหกลุมมีลักษณะคลายธรรมชาติความเปนจริงและจะ
ชวยใหกลุมไดแงคิดและขอความรูที่กวางขวางขึ้น
5.2 เทคนิคการแบงกลุม
ในการแบงนักเรียนเขากลุมยอยนั้น โดยทั่วไปก็ตองคํานึงขนาดของกลุมและ
ลักษณะของสมาชิกดังกลาวมาแลว แตหากครูแบงกลุมโดยวิธีเดียวกันบอยๆ นักเรียนอาจจะเกิด
ความเบื่ อ หน า ยได ดั ง นั้ น เพื่ อ ช ว ยให บ ทเรี ย นน า สนใจยิ่ ง ขึ้ น ครู ค วรหาวิ ธี ก ารแบ ง กลุ ม ให
หลากหลายวิธีขึ้น ซึ่ง ทิศนา แขมมณี (2545: 154) ไดเสนอแนวคิดที่เปนตัวอยางการแบงกลุมไว
ดังนี้
5.2.1 การแบงกลุมโดยนับเลข หากตองการแบงนักเรียนเปน 5 กลุมยอย ก็ให
นักเรียนนับเลข 1-5 ไปเรื่อยๆ จนครบทุกคน แลวใหผูนับเลขเดียวกันอยูในกลุมเดียวกัน ซึ่งนับอาจ
ดัดแปลงจากการนับหมายเลข เปนการนับอยางอื่นๆ ก็ได เชน นับเปน
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- ปง ปง โปง บาง
(แบงได 4 กลุม)
- เงาะ ทุเรียน มะมวง ขนุน นอยหนา
(แบงได 5 กลุม)
- มะลิ จําป จําปา สารภี
(แบงได 4 กลุม)
5.2.2 แบงตามจับฉลาก ดําเนินการเขียนชื่อนักเรียนลงในสลากแลวจับฉลาก
ขึ้นมาแยกเปนจํานวนที่ตองการ หรือเขียนหมายเลขกลุม ใหนักเรียนจับเขากลุมตามหมายเลขที่จับ
ได ซึ่งอาจดัดแปลงหมายเลขเปนอื่นได เชน เขียนฉลากเปนชื่อสัตว ดอกไม ผลไม เปนตน
5.2.3 แบงกลุมโดยการเพลงและเกม เชน ครูใหนักเรียนเลนเกมตางๆ ซึ่งสามารถ
แบงกลุมยอยไดตามที่ตองการ เชน เกมจับกลุมตามคําสั่งโดยครูสั่งใหนักเรียนจับกลุมละ 3 หรือ 5
คน โดยเร็วที่สุด ใครจับกลุมไมถูกตองก็จะถูกปรับแพ โดยใชเพลงประกอบ เชน เปดเพลงรําวง
แลวใหนักเรียนรําเปนไปเรื่อยๆ เมื่อครูออกคําสั่งจับกลุม ก็ใหรีบทําตามคําสั่งโดยเร็ว
ในการแบ ง กลุ ม นี้ ครู อ าจจะใช เ ทคนิ ค ใดก็ แ ล ว ความต อ งการของครู แต สิ่ ง ที่ ค วร
คํานึงถึงก็คือการแบงกลุมที่เราใจ สนุกสนาน จะชวยสรางความสนใจและความพรอมในการเรียน
อยางไรก็ตามเทคนิคการแบงกลุมเปนเพียงขั้นยอยๆ ในการดําเนินการอีกหลายขั้นในการเรียนการ
สอน ดังนั้นครูจึงไมควรใชเวลามากเกินไปในการจัดกิจกรรมการแบงกลุมยอยนี้
6. เวลาและจํานวนครั้งในการเขารวมกลุม
แพทเทอรสัน (Patterson 1973 : 105) ไดกลาวไวสรุปไดวาการใหทํากิจกรรมเปน
กลุมควรจัดสัปดาหละ 2 ครั้ง ชวงเวลาเขากลุมไมควรเกิน 1 ชั่วโมงเพราะนักเรียนอาจเกิดความเบื่อ
หนายได
ทรอทเซอร (Trotzer 1977 , อางถึงในชูชัย สมิทธิไกร 2527 : 18-19) ไดกลาวพอสรุป
ไดวา การกําหนดระยะเวลาและความถี่ของการเขากลุมนั้นขึ้นอยูกับสถานศึกษา จึงควรพิจารณาถึง
การจัดเวลาการเรียนการสอนของสถานการศึกษานั้นๆ ดวย วาควรใชเวลาในการเขากลุมนานเทาใด
สําหรับจํานวนครั้งนั้นขึ้นอยูกับเปาหมาย เนื้อหาและธรรมชาติของสมาชิกกลุมดวย
ประโยชนของการสอนแบบกระบวนการกลุม
อาภรณ ใจเที่ยง (2540:111) ไดกลาวถึงประโยชนของการกิจกรรมแบงกลุมโดยไมระบุ
ขนาดของกลุม ซึ่งสรุปได ดังนี้
1. ผูเรียนไดฝกการทํางานรวมกันเปนกลุม ฝกหนาที่ ฝกการเปนผูนําผูตามในกลุม ฝก
การชวยเหลือในการทํางาน ฝกการทํางานอยางมีระบบ ฝกความสามัคคี ซึ่งเปนพฤติกรรมที่พึง
ประสงค มีประโยชนตอการดํารงชีวิตประจําวันทั้งในปจจุบันและอนาคต
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2. ผูเรียนไดฝกทักษะการคิด คนหาขอมูลความรูจากแหลงตางๆ ดวยตนเอง ฝกการ
เขียนรายงาน และฝกการพูดเสนอรายงานในที่ประชุม
3. เปนการสงเสริมความคิดสรางสรรค ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของ
ผูเรียนแตละคน
4. ผูเรียนดวยความกระตือรือรน เพราะไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมตลอดเวลา
5. วิธีนี้สามารถใชประกอบการสอนไดทุกวิชาที่มุงใหผูเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเอง
6. ทําใหงานสําเร็จลุลวงไดดวยดีภายในเวลาอันจํากัดเพราะผูเรียนไดชวยกันคิดทํา ได
พึ่งพากัน
การประเมินผลของกระบวนการกลุม
เยาวพา เดชะคุปต (2517:228) ไดกลาวถึงการประเมินผลของกลุมสัมพันธไววา เพื่อ
เป น การตรวจสอบผลสํ า เร็ จ ของจุด มุ ง หมาย ซึ่ ง ผูนํ า กลุ ม อาจประเมิ น เองหรื อ สมาชิก ร ว มกั น
ประเมิน และในการใหสมาชิกรวมกันประเมินจะมีวิธีการทําได 2 ลักษณะ คือ
1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกลุม (Group Achievement) ซึ่งประกอบดวยผลการ
ทํางานของกลุม ความสามัคคี คุณธรรมหรือคานิยม
2. การประเมินความสัมพันธในกลุม (Intergroup Relations) โดยการใหสมาชิกเปนผู
ประเมินผลการเรียนรูของตนเองและอื่น ใหสมาชิกชมหรือวิจารณรวมกันโดยปราศจากอคติ ให
เสนอแนะเพื่อชวยใหผูเรียนประเมินพฤติกรรมของตนและความสัมพันธที่มีตอผูอื่นได
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุม
กรมวิชาการ (2543 :68-70) ไดเสนอแนะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังขั้นตอน
ดังตอไปนี้
1. ขั้นนํา เปนการเตรียมพรอมใหนักเรียนอาจเปนการทบทวนความรู สรางบรรยากาศ
ใหเหมาะสมตอการเรียนรูที่จะตามมา
2. ขั้นกิจกรรม เปนการใหนักเรียนลงมือทํากิจกรรมที่เตรียมไวเพื่อใหนักเรียนมีสวน
รวมและรับผิดชอบในการเรียนของตนและเพื่อใหนักเรียนเกิดประสบการณที่จะสามารถนํามา
วิเคราะหอภิปรายเกิดการเรียนรูโดยแบงนักเรียนเปนกลุมยอย กลุมละ 5-6 คน
3. ขั้นอภิปราย เปนการใหผูเรียนมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนประสบการณ ความคิด
ความรูสึก และการเรียนรูที่เกิดขึ้น
4. ขั้นสรุปและนําไปใช เปนขั้นของการรวบรวมความคิดเห็นและขอมูลตางๆ จนได
ขอสรุปที่ชัดเจน และเปนขั้นกระตุนใหผูเรียนนําเอาการเรียนรูไปปฏิบัติหรือใชในชีวิตประจําวัน

28
5. ขั้นการประเมินผล ครูตองประเมินผลวา นักเรียนไดความรูบรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไว
หรือไม ครูควรกําหนดลงไปชัดเจนวาจะใชวิธีการอะไรในการประเมินจุดมุงหมายแตละขอ ทั้งดาน
เนื้อหาและดานกระบวนการกลุม
ครูปราณี ประสีระเตสัง (2544 :22-24) ครูตนแบบป 2542 ของสํานักงานคณะกรรมการ
ศึก ษาแห งชาติไ ด เสนอขั้นตอนการดํา เนินงานการเรียนการสอน วาประกอบดว ยขั้ น ตอนการ
ดําเนินงานที่สําคัญ 4 ขั้นตอน ไดแก
1. ขั้นการจัดหลักสูตรรายวิชา การนําคําอธิบายรายวิชามาสูการวิเคราะหหลักสูตรแจง
กําหนดวัตถุประสงคการเรียนรู จากนั้นกําหนดจุดองคประกอบของเรื่องไดแก ฉาก ตัวละคร วิถี
ชีวิต และปญหา เปนตน
2. ขั้นการเตรียมการ กําหนดรายละเอียดตางๆ ไดแก การวางโครงเรื่อง การตั้งคําถาม
การเลือกกิจกรรมการเรียนรู การเลือกสื่อการเรียนการสอนและวัสดุอุปกรณตางๆ ตลอดจนการ
กําหนดผลงาน เพื่อพิจารณากําหนดงานที่ใหผูเรียนลงมือปฏิบัติ
3. ขั้นการเรียนการสอน เริ่มตั้งแตการเตรียมความพรอมใหผูเรียน โดยผูสอนแจง
จุดประสงคการเรียนรูและขอตกลงที่จําเปน เชน กติกาในการทํางานกลุมและระหวางการเรียนการ
สอน ผูสอนจะทําหนาที่เปนผูอํานวยความสะดวกโดยการแนะนํากิจกรรม แจกเอกสาร สังเกต
อธิบายเพิ่มเติม สรุปบทเรียน กับผูเรียนและบันทึกการทํางานของผูเรียน
4. ขั้นการประเมินผล ขั้นตรวจสอบผูเรียนดานความรูทักษะและเจตคติตามที่กําหนดไว
ในวัตถุประสงคการเรียนรู โดยผูสอนควรกําหนดและสรางเครื่องมือสําหรับใชวัดผลใหเหมาะสม
กับระดับของผูเรียน
จากการศึกษาขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังกลาวขางตน พบวา ขั้นตอน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุมของทิศนา แขมมณี (2545) ครูปราณี
ประสีระเตสัง (2544) และของกรมวิชาการ (2543) ไมแตกตางกันในหลักการ ผูศึกษาจึงไดนําวิธี
สอนแบบแบงกลุมของครูปราณี ประสีระเตสังและวิธีสอนกระบวนการกลุมสัมพันธของกรม
วิชาการมาพัฒนาเปนรูปแบบการสอนที่ใชทักษะกระบวนการกลุมเพื่อใชเปนรูปแบบในการเขียน
แผนการสอนเรื่องพุทธศาสนพิธีดังนี้คือ 1) ขั้นนําหรือขั้นเตรียมการ ประกอบดวยการนําเขาสู
บทเรียน การแจงจุดประสงคการเรียน กําหนดเวลา กิจกรรมการแบงกลุมและขอตกลงตางๆ 2) ขั้น
สอน ประกอบดวยครูแจกใบงานใหนักเรียนทํากิจกรรมรวมกัน 3) ขั้นกิจกรรม ประกอบดวย
กิจกรรมอภิปรายกลุม บทบาทสมมติ เกมและศูนยการเรียน 4) ขั้นสรุป ประกอบดวยนักเรียนสรุป
ขอมูลความสําคัญกิจกรรม ครูสรุปใหขอเสนอแนะ 5) ขั้นประเมินผล ประกอบดวย การตรวจ
ผลงานกลุม การสังเกตการปฏิบัติงานกิจกรรมกลุม
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การสอนแบบปกติ
ความหมายของวิธีการสอนแบบปกติ
กรมวิชาการ (2543 : 179-180) กลาววา การสอนแบบปกติทั่วไปที่เคยปฏิบัติมามักจะมี
ลักษณะเปนแบบบรรยาย โดยที่ผูสอนเปนฝายเตรียมการศึกษาเนื้อหามาแลวอยางดี ผูเรียนเปนฝาย
มารับผลการศึกษาคนควานั้น โดยทั่วไปมักจะเปนการสื่อความหมายทางเดียวคือ จากผูสอนไปสู
ผูเรียน โดยผูเรียนจะมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนนอย เพียงแตจดบันทึกหรือซักถาม
บางครั้ง
พัชรี ลินิฐฏา (2534 : 11) กลาววา การสอนแบบปกติคือการสอนของครูโดยใชแผนการ
สอนปกติ ซึ่งสวนมากจะเปนการบรรยายประกอบสื่อการสอน มีการอภิปราย และการจดบันทึก
เสาวนีย ดํารงโรจนสกุล (2544 : 7) กลาวถึงวิธีสอนแบบปกติไววา เปนการสอนที่ครู
นิยมใชกันทั่วไป ไดแก การบรรยาย การอภิปราย การซักถาม การจดบันทึก และการทําแบบฝกหัด
ผกา สัตยธรรม (2524 : 128) ใหความหมายการสอนแบบปกติไววา การพูดการเลาหรือ
การบรรยายเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แกผูฟง เปนการใหเนื้อหาหรือประสบการณทางออมแกผูเรียน ใหได
แนวคิดในดานตางๆ ตามความเปนจริง เปนลักษณะของการเรียนรูที่ไดจากการฟงเปนสวนใหญ
อาจารยผูสอนมีจุดประสงคจะใหผูเรียนไดรับฟง รับรู เกิดความเขาใจ และเกิดการเรียนรูขึ้น โดยมี
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และสามารถนําสิ่งที่ไดรับไปกระยุกตใช และถาผูเรียนมีความสนใจ การ
สอนและการเรียน ก็ประสบความสําเร็จไปแลวขั้นหนึ่ง ถาขาดความสนใจก็จะไมทําใหผูเรียนเกิด
การเรียนรู
อมรรัตน ฉายศรี (2535 : 27) กลาววา การสอนแบบปกติจะเนนการสอนแบบบรรยาย
เปนสวนใหญ และการสอนแบบปกติจะยึดแนวการสอนจากคูมือครูภาษาไทยของกรมวิชาการเปน
หลัก
สรุปความวา การสอนแบบปกติคือการสอนที่ครูเปนผูเตรียมเนื้อหา ศึกษาหาความรูใน
เรื่องที่จะสอน แลวนํามาถายทอดแกผูเรียน โดยผูเรียนเปนฝายมารับการศึกษาคนควานั้น เปน
การศึกษาโดยผูสอนไปสูผูเรียน สวนมากใชวิธีการสอนแบบบรรยาย โดยยึดแนวทางการสอนตาม
คูมือครูของกรมวิชาการเปนหลัก ซึ่งสอดคลองกับสุธาทิพย แปนทองคํา (2545 : 12) ที่กลาวถึงวิธี
สอนแบบปกติของกรมวิชาการวาประกอบดวยขั้นตอนคือ ขั้นนําคือการนําเขาสูบทเรียน ทบทวน
ความรูเดิม แจงจุดประสงคการเรียนรู ขั้นสอน เปนการนําเสนอเนื้อหา ขั้นสรุป เปนทบทวนเนื้อหา
ที่สอนมาอีกครั้ง และขั้นวัดผลประเมินผล
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ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการสอนแบบปกติ
กรมวิชาการ (อางถึงใน กรมการศาสนา สํานักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 2549 : 225226 ) ไดจัดลําดับขั้นตอนการสอนแบบปกติหรือแบบบรรยายไวดังนี้
1. ขั้นนํา ครูแจงเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนโดยใชคําถามเกี่ยวกับเนื้อหาที่จะสอน
และทบทวนความรูเดิมของนักเรียนแลวบรรยายเชื่อมโยงกับเรื่องใหมเพื่อนําเขาสูบทเรียน
2. ขั้นสอน ครูอธิบายเนื้อหาโดยใชอุปกรณประกอบคําบรรยาย และสวนใดหากเปนขอ
ปฏิบัติก็ใหนักเรียนไดแสดงปฏิบัติตามเนื้อหา
3. ขั้นสรุป ประกอบดวย ครูสรุปโยงเนื้อหาตั้งแตตนจนจบใหนักเรียนฟงอีกครั้ง พรอม
ใหบันทึกลงในสมุด เปดโอกาสใหนักเรียนซักถามและมอบหมายงานใหผูเรียนไปคนควาเพิ่มเติม
4. ขั้นประเมินผลประกอบดวยวิธี ตรวจสมุดบันทึกที่ผูเรียนจดคําบรรยาย ถามคําถาม
ในเนื้อหาที่บรรยาย ใหนักเรียนทําขอทดสอบยอย พรอมทั้งตรวจดูวานักเรียนไดเรียนรูไปมากนอย
เพียงใด
ขอดีและขอเสียของวิธีสอนแบบปกติ
ขอดี
ผูชวยศาสตราจารยสุพิน บุญชูวงศ (2538 : 52) กลาวถึงขอดีไวดังนี้
1. สอนไดรวดเร็ว เนื่องจากครูเปนฝายพูดบรรยายเสียเปนสวนใหญ จึงสามารถบรรยาย
ขอเท็จจริงตางๆ
2. ใชสอนนักเรียนไดไมจํากัดจํานวน ใชสอนตั้งแตกลุมเล็กจนถึงกลุมใหญ
3. เหมาะสําหรับเนื้อหาที่ยากทําใหงายขึ้นงายแกการเขาใจ
4. สงเสริมทักษะการยอและเขียน
สุวัฒน มุทธเมธา (2523 : 168) กลาวถึงขอดีไววา สะดวกในการนํามาใชสอน เพราะ
ผูสอนไม จําตองมีภาระในการเตรียมเนื้อเรื่องสภาพแวดลอมในการเรีย นรู หรืออุปกรณตางๆ
มากมายนัก ยิ่งใชวิธีสอนแบบบรรยายอยางเดียว ไมมีกิจกรรมอยางอื่นประกอบ ก็สามารถใช
กระดาษบันทึกเพียงแผนสองแผนก็สามารถทําการสอนได
ขอเสีย
ผกา สัตยธรรม (2524 : 143) กลาวถึงขอเสียวิธีสอนแบบปกติไวดังนี้
1. เปนการถายทอดความรูจากอาจารยผูบรรยายแตฝายเดียวเปนสวนใหญ การแสดง
ความคิดเห็น หรือการตอบสนองการบรรยายซึ่งเปนสวนหนึ่งที่จะทําใหเกิดการคิด และการเรียนรูมี
บางเปนสวนนอย
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2. แมจะมีการใชสื่อการสอนที่ดี มีผูบรรยายที่ดี แตบางลักษณะวิชาตองการทักษะในเชิง
ปฏิบัติการจากการสอนและการเรียน
สมคิด อิสระวัฒน (2543 : 134) กลาวถึงขอเสียไววา ความคงทนในการเรียนรูเกิดขึ้น
ไดนอย เพราะการเรียนรูของผูเรียนเปนแบบผิวเผิน ผูเรียนไมมีโอกาสในการแสดงออก บทบาทคือ
ผูนั่งฟง หากผูสอนไมมีความสามารถในการถายทอด ใชเสียงในระดับเดียวกัน ก็จะทําใหผูเรียนเกิด
ความเบื่อหนาย งวงนอนและเกิดความไมสนใจ
อยางไรก็ตามการสอนแบบปกติหรือแบบบรรยายถือวาเปนสิ่งที่สําคัญเบื้องตนในการ
เรียนการสอน เพราะในการสอนทุกๆ วิธีการจะตองมีการบรรยายหรือการบอกแทรกอยูในวิธีการ
นั้นๆ อยูเสมอ สอดคลองกับผกา สัตยธรรม (2524:146) กลาวไววา หากการเรียนการสอนขาดการ
บอกหรือบรรยายแลวก็คงไมสามารถสื่อสารหรือทํากิจกรรมนั้นๆ ใหสําเร็จได
จากการศึกษาความหมายและขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดถึงขอดี
และขอเสียของวิธีสอนแบบปกติดังกลาว ผูวิจัยจึงไดนํารูปแบบวิธีการดังกลาวนํามาใชเปนวิธีสอน
แบบปกติในการเขียนแผนการสอนเรื่องพุทธศาสนพีธี
ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวดั นาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
การจัดตั้งศูนยฯ
1. สถานที่ตั้ง
วัดนาคปรก แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
2. การกอตั้ง
จัดตั้งขึ้นเมือ่ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2520 ตรงกับวันขึ้น 11 ค่ํา เดือน 8 ปมะเส็ง โดย
มีพระครูศรีพัฒนคุณเปนผูจ ดั ตั้ง และรับความอุปถัมภจากกรมการศาสนาเลขที่ 32 เมื่อวันที่ 21
กรกฎาคม พ.ศ. 2520
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหเด็กและเยาวชน ใหรูจักพระพุทธศาสนาตามสมควรแกวัย
3.2 เพื่อเปนการปลูกฝงศีลธรรม วัฒนธรรมประเพณีไทยแกเยาวชน
3.3 เพื่อใหเด็กเยาวชนรูจักดําเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา
3.4 เพื่อใหเด็กและเยาวชนรูจักพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาและการบําเพ็ญ
ประโยชนตอพระพุทธศาสนา
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ระบบบริหารและการดําเนินงาน
1. บุคลากรบริหารและดําเนินงาน
กรรมการโดยตําแหนง จํานวน 6 ทาน คือ
1 พระครูปลัดสาธุวัฒน
ผูอํานวยการ
2. พระครูสมุหไล ปฺญาทีโป
รองผูอํานวยการ
3. พระมหาเผื่อน ปฺญาวุโธ
รองผูอํานวยการ
4. พระมหาพัด อริยเมธี
อาจารยใหญ
5. พระมหาจํารูญ กุสลจิตฺโต
เลขานุการ
6. พระเปรม ปยธมฺโม
ผูชวยเลขานุการ
กรรมการโดยแตงตั้ง จํานวน 8 ทาน คือ
1. พระมหาสุดใจ จารุวณฺโณ
2. พระมหานรินทร เขมจารี
3. พระมหาสุนทร สุนฺทโร
4. พระมหาเกริกสัน โชติสมฺปนฺโน
5. พระถนอม วรวํโส
6. พระมหาเมธี ฐิตธมฺโม
7. พระจิตติพันธ กิตฺติวํโส
8. นางสาวนารี ขอเจริญ
คณะอาจารยผูสอน แบงเปน 2 ประเภท คือ
1. บรรพชิต ไดแก พระอาจารยผูสอนที่สมัครมาสอนโดยตรง โดยจะกําหนดจํานวน
รั บ ตามอั ต ราส ว นของนั ก เรี ย นและวิ ช าที่ เ ป ด สอนในกลุ ม วิ ช าบั ง คั บ หรื อ วิ ช าแกนหลั ก
พระพุทธศาสนา
2. คฤหัสถ ไดแก อาจารยหรืออาสาสมัครจากประชาชนทั่วไป ที่สมัครเขาชวยงาน
ดานการสอนวิชาเสริมหรือชวยงานในดานตางๆ โดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร
2. การจัดระบบการเรียนการสอน
2.1 หลักสูตร
ใชหลักสูตรใหเหมาะสมกับวัยและชั้นเรียนของนักเรียนโดยจัดหลักสูตรและชั้น
นักเรียนตามวิธีของกระทรวงศึกษาธิการใหเวลาเรียน 10 ป จบบริบูรณของโรงเรียน
2.2 ชั้นเรียนที่รับสมัคร
ชั้นเตรียม
รับนักเรียน
ป. 1 , 2
ชั้นตน
รับนักเรียน
ป. 3 , 4
ชั้นกลาง
รับนักเรียน
ป. 5 , 6
ชั้นสูง
รับนักเรียน
ม. 1 , 2
ชั้นปลาย
รับนักเรียน
ม. 3 , 4
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ชั้น พชส.
รับนักเรียน
ม. 5 , 6 (ชั้นพีช่ วยสอน)
2.3 วิชาที่เปดสอน
1)
วิ ช าธรรมะ อั น เป น หลั ก คํ า สอนในทางพระพุ ท ธศาสนาที่ จํ า เป น ต อ
ชีวิตประจําวันและจัดสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
2) วิชาประวัติพระพุทธศาสนา มีพุทธประวัติ สาวกประวัติ ศาสนประวัติ และ
ลัทธิศาสนาที่ควรรู
3) วิชาศาสนพิธี, วัฒธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ
4) วิชาธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก
5) วิชาภาษาอังกฤษ ภาคพระพุทธศาสนาและทั่วไป
6) วิชาสอนพิเศษ เชน วิปสสนากัมมัฏฐาน เดินจงกรม ดนตรีไทย ดนตรีสากล
ศิลปหัตถกรรม
3. ระยะเวลาดําเนินการ
1) รับสมัครนักเรียน
2) รายงานตัวนักเรียนเกา
3) พิธีเปดปฐมนิเทศ
4) ระยะเวลาเปดสอน

วันที่ 25 พฤษภาคม ถึง มิถุนายน
วันที่ 1 – 14 มิถุนายน
วันอาทิตยที่ 4 ของเดือนมิถุนายน
ตั้งแตเดือนมิถนุ ายนถึงเดือนกุมภาพันธของปถัดไป

4. ผูมีสิทธิ์รับประกาศนียบัตร
เมื่อนักเรียนไดศึกษาเลาเรียนจนจบหลักสูตรแตละชั้นมีเวลาเรียนอยางนอย 2 ป โดย
มีเวลาเรียนจริงตั้งแต 60 เปอรเซ็นตขึ้นไป จึงจะมีสิทธิ์ในการรับประกาศนียบัตร
สถิตินักเรียนที่เขาเรียน
จากขอมูลยอนหลัง 3 ป มีจํานวนนักเรียนเพิ่มขึ้นดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 2 แสดงสถิติจํานวนนักเรียนยอนหลัง 3 ป
ป พ.ศ.
จํานวนนักเรียน

2546
356

2547
444

2548
460
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สรุปวา ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดนาคปรก เปนศูนยฯ ที่จัดตั้งขึ้นตั้งแตป
พ.ศ. 2520 เพื่อมีจุดมุงหมายเพื่อปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมใหแกนักเรียน โดยมีระบบจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรของพระพุทธศาสนาวันอาทิตยแหงประเทศไทย ที่มีวิชาบังคับเปนแกน
พระพุทธศาสนาและวิชาสอนเสริมใหแกนักเรียน ซึ่งมีนักเรียนไดสมัครเขาเรียนมากขึ้นตามลําดับ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยในประเทศ
กมลทิพย กสิภาร (2523 : 75) ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนดวยวิธีกระบวนการกลุมสัมพันธกับการสอนปกติ พบวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ย นของกลุ มทดลองและกลุมควบคุม แตกต างกัน และกลุ มทดลองมี ค วาม
คิดเห็นที่ดีตอการเรียนแบบกระบวนการกลุมสัมพันธ
ชวลี นาคทัต (2524 : 43-44) ไดทําการวิจัยอิทธิพลของกระบวนการกลุมสัมพันธ
ทางการเรี ย นวิ ช าศี ล ธรรม และความี วิ นั ย แห ง ตน ปรากฏว า นั ก เรี ย นที่ เ รี ย นด ว ยวิ ธี ส อนแบบ
กระบวนการกลุมสัมพันธ มีความมีวินัยแหงตนแตกตางจากเดิม เมื่อเรียนจบบทเรียนแลว อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 และนักเรียนที่เรียนดวยวิธีสอนแบบกระบวนการกลุมสัมพันธกับ
นักเรียนที่เรียนดวยการสอนแบบปกติ มีความมีวินัยแหงตนแตกตางกันอยางนอยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
รัชนี ศิลปศร (2542 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบการฝกอานออกเสียงรอยกรอง
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนพันทายนรสิงหวิทยา จังหวัดสมุทรสาคร ที่เรียนโดยใช
วิธีสอนแบบกระบวนการกลุมและวิธีสอนแบบปกติ โดยใชกลุมทดลอง 2 กลุม ผลการวิจัยพบวา
นักเรียนที่เรียนดวยวิธีสอนแบบกระบวนการกลุมสูงกวานักเรียนที่ใชวิธีสอนแบบปกติอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
วรรณี กรวยสวัสดิ์ (2537 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและความมีวินัยในตนเอง กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมปที่ 6
โรงเรียนบานโคกศรีสําราญ จังหวัดอุดรธานี ที่สอนดวยกิจกรรมกลุมสัมพันธกับวิธีสอนตามปกติ
พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความมีวินัยในตนเองของนักเรียนหลังการสอนดวยกิจกรรม
กลุมสัมพันธสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยวิธีสอนตามปกติ
วิริยะ บุญยะนิวาสน (2523 : 83) ไดเปรียบเทียบผลการสอนจริยธรรมโดยวิธี
กระบวนการกลุมกับการสอนแบบธรรมดา ในระดับประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชเพศและผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนเป นเกณฑ ในการจั บคูเ หมือนกัน เปนคูๆ ผลการศึกษาพบวา กลุ มที่เ รี ย นโดยกลุม
สัมพันธมีพัฒนาการทางจริยธรรมสูงกวา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
วิไลวรรณ พิริยะกฤต (2540 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์และปฏิสัมพันธวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ที่เรียนโดยกระบวนการกลุมสัมพันธ กลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2540 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
จังหวัดเชียงใหม จํานวน 31 คน แผนการสอนโดยไดกระบวนการกลุมสัมพันธ แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคาความเชื่อมั่น 0.07 เมื่อทดลองสิ้นสุดลงใหนักเรียนทําแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอิงเกณฑ จากนั้นนําคะแนนมาวิเคราะห โดยใชรอยละและจัด
หมวดหมูพฤติกรรมที่สังเกตและนําเสนอโดยการบรรยาย ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการ
สอนโดยกระบวนการกลุมสัมพันธ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เมื่อเทียบกับเกณฑรอยละ 50 พบวา
นักเรียนสอบผานเกณฑ รอยละ 54.84 และนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยกระบวนการกลุมสัมพันธมี
ปฏิสัมพันธในทางที่ดี
สุจิตร สิทธิ (2545 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องผลสัมฤทธิ์ทักษะการทําเครื่องดื่มเพื่อ
สุขภาพ ของนักเรียนชั้นประศึกษาปที่ 5 โดยทักษะกระบวนการกลุม โดยใชกลุมตัวอยางนักเรียน
ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานสะอาด อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ใชกลุมทดลองจํานวน 30 คน
ใชสอน 7 แผน ๆ ละ 50 นาที ผลวิจัยปรากฏวา ผลสัมฤทธิ์การเรียนที่ไดรับวิธีการสอนแบบทักษะ
กระบวนการกลุม สูงกวาการสอนแบบปกติอยางนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สุพัตรา เชื่อมชัยตระกูล (2523 : 74) ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
เรื่องสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยวิธีสอนแบบกระบวนการกลุม
สัมพันธกับวิธีสอนปกติ ใชเวลาทดสอบหองละ 16 คาบ ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทั้งสองกลุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนกลุมทดลองมีเจติคติที่ดี
ตอการเรียนดวยกระบวนการกลุม
สมบัติ เอี่ยมพานิชกุล (2536 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตรเรื่องเงินและการบันทึกรายรับ-รายจายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ระหวาง
วิธีกระบวนการกลุมสัมพันธและวิธีสอนตามปกติ ใชกับนักเรียนชั้น ป. 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2535 ผลการวิจัยปรากฏวา ผลการเรียนแบบกกระบวนการกลุมสูงกวาการสอนแบบปกติอยาง
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สุริน คลายรามัญ (2529 : 7) ไดศึกษาเรื่องราวการพัฒนามโนภาพแหงตนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชกลุมสัมพันธ ผลการทดลองปรากฎวา นักเรียนกลุมทดลองมีการ
พัฒนามโนภาพแหงตนในทางบวกสูงกวานักเรียนกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทงสถิติที่ระดับ .05

36
งานวิจัยตางประเทศ
Wright (1972 : 717-A) ไดศึกษากระบวนการทํางานของกลุม ความพอใจในผลงานของ
กลุม และความพอใจดานอารมณของสมาชิกในกลุม เกี่ยวกับการทํางาน จะมีผูนําการอภิปรายกลุม
2 ลักษณะ คือ แบบยึดกลุมเปนศูนยกลางและแบบยึดผูนําเปนศูนยกลาง ใหเวลาในการอภิปรายครั้ง
ละ 20 นาที ผลของการศึกษาและวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม ปรากฏวา กระบวนการทํางาน
ของกลุมไมมีความแตกตางระหวางผูนําทั้งสองแบบ ความพอใจในผลงานของกลุมและความพอใจ
ดานอารมณของสมาชิกในกลุมก็ไมมีความแตกตางกัน
Lex (1973 : 6039-A) ไดทําการเปรียบเทียบความพอใจในสถาพการณที่ไดรับและยินดี
เขารวมกิจกรรมของนักศึกษาปที่ 1 ของมหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในรัฐอินเดียนา โดยกลุมควบคุมสอน
แบบเกา กลุมทดลองใชวิธีสอนดวยกระบวนการกลุมสัมพันธ ผลการทดลองพบวา กลุมทดลองมี
ความพอใจในสภาพการณที่ไดรับและมีความยินดีที่ไดเขารวมกิจกรรมตางๆ จากกลุมควบคุมอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ
Watson (1988) ทําการวิจัยการเรียนแบบมีสวนรวมและการเรียนเปนกลุม มีผลตอ
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของกลุ ม นั ก เรี ย น ที่ เ รี ย นวิ ช าชี ว วิ ท ยาในโรงเรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
ผลการวิจัยพบวา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่ใชการสอนตามปกติอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิ ติ นอกจากนี้ ยั ง พบว า การเรี ย นในลั ก ษณะเป น กลุ ม ของนั ก เรี ย นจะช ว ยให ก ารเรี ย นมี
ประสิทธิภาพดีขึ้น สงเสริมการเรียนรูซึ่งกันและกัน
Durschmidt (1978) ทดลองศึกษาผลการใชกระบวนการกลุม เพื่อพัฒนาความเขาใจใน
ตนเองของนักศึกษาในกลุมทดลอง จํานวน 38 คน โดยจัดใหเขากลุมสัมมนาที่เปดโอกาสให
แตละคนไดแสดงศักยภาพของตนเองออกมา พบวากลุมทดลองมีการยอมรับตนเองดีขึ้น อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากการศึกษาเนื้อหางานวิจัยทั้งในและตางประเทศ ที่เกี่ยวของกับการวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยใชวิธีสอนแบบกระบวนการกลุมกับเนื้อหาตางๆ พอสรุปไดวา วิธีการสอนแบบ
กระบวนการกลุมเปนวิธีสอนที่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดหลากหลายและสอดคลอง
กับจุดประสงคการเรียนรู สนองตอบตอผูเรียนไดอยางเหมาะสม อันทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนดีขึ้นดวย ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจในการนําวิธีการดังกลาวมาทําการศึกษาทดลองในครั้งนี้

บทที่ 3
วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนเรื่องพุทธศาสนพิธี ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 โดยวิธีสอนแบบกระบวนการกลุมและวิธีสอนแบบปกติ” เปนการวิจัยเชิง
ทดลอง (Experimental Research) แบบ Quasi Experimental Design แบบ Control Group Pretest
Posttest Design โดยมีนักเรียนชั้นระดับประถมศึกษาปที่ 5 ของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตยวัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เปนหนวยวิเคราะห ซึ่งมีรายการและขั้นตอนใน
การดําเนินการวิจัยดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. รูปแบบการทดลอง
3. เครื่องมือที่ใชในการทดลอง
4. วิธีดําเนินการทดลอง
5. การวิเคราะหขอมูล
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตยวัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ที่เรียนวิชาศาสนปฏิบัติเรื่องพุทธศาสนพิธี
ในปการศึกษา 2548 จํานวน 2 หองเรียน รวมนักเรียน 105 คน
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นระดับประถมศึกษาปที่ 5 ของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตยวัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ที่เรียนวิชาศาสนปฏิบัติเรื่องพุทธศาสนพิธี
ในปการศึกษา 2548 จํานวน 2 กลุม จํานวนนักเรียน 80 คน ไดมาโดยการใชวิธีการสุมแบบแบงชั้น
(Stratified Random Sampling) และการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยมีวิธีการสุม
ดังนี้คือ
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1. นําแบบทดสอบวัดความรูเรื่องพุทธศาสนพิธีจํานวน 10 ขอไปทดสอบกับนักเรียนที่
เปนประชากรทั้งหมดจํานวน 105 คน
2. นําผลคะแนนที่สอบไดของนักเรียนมาเรียงลําดับจากมากไปหานอย
3. จัดกลุมนักเรียนเปน 3 กลุม คือ กลุมเกง กลุมปานกลาง และกลุมออน โดยใชคา
คะแนนที่สอบไดมาเปนเกณฑ ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดไวดังนี้
- คะแนน 0 – 3 จัดเปนกลุมออน
- คะแนน 4 – 7 จัดเปนกลุมปานกลาง
- คะแนน 8 – 10 จัดเปนกลุมเกง
4. สุมจับฉลากนักเรียนทั้ง 3 กลุมเขาชั้นเรียน 2 หองเรียน ในอัตราสวนที่เทากัน ได
จํานวนนักเรียนหองละ 40 คน
5. นําหองเรียนทั้ง 2 หองมาสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยการจับสลาก
หองเรียนเพื่อจัดเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยกําหนดสุมครั้งที่ 1 เปนกลุมทดลองใชเรียน
โดยวิธีสอนแบบกระบวนการกลุม สวนหองเรียนที่เหลืออีก 1 หองเปนกลุมควบคุมใชเรียนโดย
วิธีการสอนแบบปกติ
รูปแบบการทดลอง
ในการทดลองครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimentel Research) แบบ Quasi
Exprimental Design แบบ Control Group Pretest Posttest Design ซึ่งมีรูปตารางตอไปนี้
ตารางที่ 3 แบบแผนการวิจัย
กลุม
E
C
เมื่อ

E แทน
C แทน
T1 แทน
T2 แทน
X แทน
~ X แทน

สอบกอน
T1 E
T1 C

ทดลอง
X
~X

กลุมทดลอง (Experimental Group)
กลุมควบคุม (Control Group)
การทดสอบกอนที่จะจัดทําการทดลองสอน
การทดสอบหลังที่จัดทําการทดลองสอน
วิธีสอนแบบกระบวนการกลุม
วิธีสอนแบบปกติ

สอบหลัง
T2 E
T2 C
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เครื่องมือที่ใชในการทดลอง
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดเครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ
1. แผนการสอนเรื่องพุทธศาสนพิธี โดยวิธีการสอนแบบกระบวนการกลุม
2. แผนการสอนเรื่องพุทธศาสนพิธี โดยวิธีสอนแบบปกติ
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการใชวิธีสอน
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. การสรางแผนการสอน โดยใชวิธีการสอนแบบกระบวนการกลุม
1.1 ศึกษารายละเอียดของหลักสูตร จุดประสงคการเรียนรูและเนื้อหาของวิชาศาสนปฏิบัติ เรื่องพุทธศาสนพิธี ของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยแหงประเทศไทย ป2544
1.2 ศึกษาการสรางแผนการเรื่องพุทธศาสนพิธี ที่ใชวิธีสอนแบบกระบวนกลุมของ
ทิศนา แขมมณี (2545) กรมวิชาการ (2543) ครูปราณี ประสีระเตสัง (2544) โดยผูวิจัยนํามา
สังเคราะหและสรางแผนการสอนจํานวน 4 แผน ๆ ละ 2 คาบ คาบละ 1 ชั่วโมง
1.3 สรางแผนการสอนโดยมีกิจกรรมการเรียนการสอนแบบกระบวนการกลุม
ประกอบดวยขั้นตอนกิจกรรมการเรียนการสอนดังนี้ 1) ขั้นนําหรือขั้นเตรียมการ ประกอบดวยการ
นําเขาสูบทเรียน การแจงจุดประสงคการเรียน กําหนดเวลา กิจกรรมการแบงกลุมและขอตกลง
ตางๆ 2) ขั้นสอน ประกอบดวยครูแจกใบงานใหนักเรียนทํากิจกรรมรวมกัน 3) ขั้นกิจกรรม
ประกอบดวยกิจกรรมอภิปรายกลุม บทบาทสมมติ เกม และศูนยการเรียน 4) ขั้นสรุป ประกอบดวย
นักเรียนสรุปขอมูลความสําคัญกิจกรรม ครูสรุปใหขอเสนอแนะ 5) ขั้นประเมินผล ประกอบดวย
การตรวจผลงานกลุม การสังเกตการปฏิบัติงานกิจกรรมกลุม
1.4 นําแผนการสอนไปเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตอง ความเที่ยงตรงของเนื้อหา และปรับปรุงแผนการสอนตามคําแนะนํา คือ ปรับปรุงภาษาใน
การเขียนใหถูกตองและแกไขคําผิด ปรับเวลาการใชแตละกิจกรรมใหมีความเหมาะสม เพิ่มใบ
กําหนดเนื้อหาในการสอนของแตละแผน และปรับปรุงการใชอุปกรณสื่อการสอนใหหางาย สะดวก
และสอดคลองเหมาะสมกับเนื้อหา
1.5 นําเสนอแผนการสอนโดยวิธีการสอนแบบกระบวนการกลุมที่ปรับปรุงแลวตอ
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน คือ 1) ผูเชี่ยวชาญดานวิธีสอน 2) ผูเชี่ยวชาญดานพระพุทธศาสนา
3) ผูเชี่ยวชาญดานการวัดผล เพื่อตรวจสอบความถูกตอง และนํามาหาความสอดคลอง (Index of
item objective Congruence : IOC) โดยใชเกณฑพิจารณาของพวงรัตน ทวีรัตน (2543 : 117) คือ
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+ 1 หมายถึง
แนใจวาขอสอบวัดตรงกับจุดประสงคนั้น
0 หมายถึง
ไมแนใจวาขอสอบวัดตรงจุดประสงคนั้นหรือไม
- 1 หมายถึง
แนใจวาขอสอบไมตรงจุดประสงคขอนั้น
แลวพิจารณาเกณฑ IOC อยูในระดับเทากับหรือมากกวา 0.5 ขึ้นไป ถือวาขอนั้นมีความสอดคลอง
เหมาะสม ซึ่งจากผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญไดคา IOC = 0.67 – 1.00
1.6 สุมแผนการสอนจํานวน 1 แผน ไปทดลองสอนกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
5 ปการศึกษา 2548 จํานวน 30 คน ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง เพื่อตรวจสอบความถูกตอง ความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา แลวนํามาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญคือ
ปรับเวลาที่ใชทํากิจกรรมตาง ๆ ใหเหมาะสม แลวนําเสนอเพื่อตรวจอีกครั้ง
1.7 นําแผนการสอนที่สมบูรณไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง
ขั้นที่ 1

ศึกษารายละเอียดของหลักสูตร จุดประสงคการเรียนรูและคําอธิบาย
วิชา เนื้อหา วิชาศาสนปฏิบัติ เรื่องพุทธศาสนพิธี

ขั้นที่ 2

ศึกษาการสรางแผนการเรื่องพุทธศาสนพิธี ที่ใชวิธีสอนแบบกระบวนกลุม

ขั้นที่ 3

สรางแผนการสอน โดยวิธีการสอนแบบกระบวนการกลุม

ขั้นที่ 4

นําแผนการสอนไปเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
เพื่อตรวจสอบความถูกตอง และปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา
นําแผนการสอนใหผูเชี่ยวชาญดานภาษา ดานเนื้อหา ดานการวัดผล

ขั้นที่ 5

จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตองและความสอดคลอง (IOC)
นําแผนการสอนไปทดลองสอนกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง

ขั้นที่ 6

แลวนํามาปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง

ขั้นที่ 7

นําแผนการสอนไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย

แผนภูมิที่ 2 ขั้นตอนการสรางแผนการสอนแบบกระบวนการกลุม
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2. การสรางแผนการสอนตามแบบปกติ
2.1 ศึกษาจุดประสงคการเรียนรูและคําอธิบายรายวิชาจากหลักสูตรพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย ป พ.ศ. 2544 โดยศึกษาการสอนเรื่องพุทธศาสนพิธีจาก คูมือครู เนื้อหาวิชา
2.2 ศึกษาการสรางแผนการสอนตามแบบปกติ จากแนวการสอนกลุมวิชาศาสนปฏิบัติของฝายวิชาการ กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งผูวิจัยสังเคราะหขึ้น กําหนดเนื้อหา
เรื่องพุทธศาสนพิธี เปน 4 แผนๆ การสอนละ 2 คาบๆ 1 ชั่วโมง
2.3 สรางแผนการสอนโดยมีกิจกรรมการเรียนการสอนแบบปกติ ประกอบดวย
ขั้นตอนมีกิจกรรมการเรียนการสอนดังนี้ 1) ขั้นนํา ประกอบดวย ครูนําเขาสูบทเรียนและแจง
จุดประสงคการเรียน 2) ขั้นสอน ครูอธิบายเนื้อหาโดยใชอุปกรณประกอบคําอธิบาย 3) ขั้นสรุป
ประกอบดวย ครูสรุปเนื้อหาใหนักเรียนฟงอีกครั้งพรอมใหบันทึกลงในสมุด 4) ขั้นประเมินผล
ประกอบดวยครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบยอย
2.4 นําแผนการสอนไปเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตอง ความเที่ยงตรงของเนื้อหา และปรับปรุงแผนการสอนตามคําแนะนําคือ แกไขภาษาในการ
เขีย นและคํ าผิ ด เพิ่ มใบกํ า หนดเนื้ อ หาการสอนในแต ละแผน และปรับ เวลาในการสอนแตล ะ
ขั้นตอนใหมีความเหมาะสม
2.5 นําเสนอแผนการสอนโดยวิธีการสอนแบบปกติที่ปรับปรุงแลวตอผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 3 ทาน คือ 1) ผูเชี่ยวชาญดานวิธีสอน 2) ผูเชี่ยวชาญดานพระพุทธศาสนา 3) ผูเชี่ยวชาญดาน
การวัดผล เพื่อหาความสอดคลอง (IOC) โดยพิจารณาเกณฑ IOC อยูในระดับเทากับหรือมากกวา
0.5 ขึ้นไป ถือวา ขอนั้นมีความสอดคลอง เหมาะสม ซึ่งจากผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญไดคา
IOC = 0.67 – 1.00
2.6 สุมแผนการสอนแบบปกติจํานวน 1 แผน ไปทดลองสอนกับ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2548 จํานวน 30 คน ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัด
ประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตองความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา แลวนําแผนการสอนมาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธและผู เชี่ยวชาญคือ แกไ ขเรื่องการใชสื่อและอุปกรณ ใ หเหมาะสมกัน แลว
นําเสนอเพื่อตรวจอีกครั้ง
2.7 นําแผนการสอนโดยวิธีการสอนแบบปกติที่สมบูรณไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง
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ขั้นที่ 1

ศึกษารายละเอียดของหลักสูตร จุดประสงคการเรียนรูและคําอธิบายวิชาเนื้อหา
วิชาศาสนปฏิบัติ เรื่องพุทธศาสนพิธี

ขั้นที่ 2

ศึกษาการสรางแผนการเรื่องพุทธศาสนพิธี ที่ใชวิธีสอนแบบปกติ

ขั้นที่ 3

สรางแผนการสอน โดยวิธีการสอนแบบปกติ

ขั้นที่ 4

นําแผนการสอนไปเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
เพื่อตรวจสอบความถูกตอง และปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา

ขั้นที่ 5

นําแผนการสอนใหผูเชี่ยวชาญดานภาษา ดานเนื้อหา ดานการวัดผล
จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตองและความสอดคลอง (IOC)

ขั้นที่ 6

นําแผนการสอนไปทดลองสอนกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง
แลวนํามาปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง

ขั้นที่ 7

นําแผนการสอนไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย

แผนภูมิที่ 3 แสดงขั้นตอนการสรางแผนการสอนแบบปกติ
3. การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องพุทธศาสนพิธี
3.1 ศึกษาหลักการเขียนและการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
พุทธศาสนพิธี โดยใชแบบทดสอบจํานวน 3 แบบคือ 1) แบบปรนัย 4 ตัวเลือก 2) แบบใสคาถูกหรือ
ผิด 3) แบบจับคู โดยกําหนดการใหคาคะแนนคือ ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน โดย
การกําหนดโจทยปญหาจากการวิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงค เรื่องพุทธศาสนพิธีจากเนื้อหาการ
สอน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ตามหลักสูตรศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย ออกมาเปนรูปของ
พฤติกรรมยอยดังตารางที่ 4 ตอไปนี้
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ตารางที่ 4 การกําหนดเนื้อหาและจุดประสงคในการออกแบบทดสอบ
เนื้อหาและ
จุดประสงค
1. สามารถบอกและ
อ ภิ ป ร า ย ค ว า ม รู
เ บื้ อ ง ต น เ กี่ ย ว กั บ
พุทธศาสนพิธีได
2. เมื่อเรียนรูเรื่อง
บุญพิธีแลวสามารถ
บอกลํ า ดั บ ขั้ น ตอน
ข อ ง ก า ร จั ด พิ ธี
ทําบุญได
3.สามาถบอกชนิ ด
ประเภทและการจัด
โตะหมูบูชาได
4. สามารถอธิบาย
ค ว า ม สํ า คั ญ ท า ง
พุ ท ธศาสนาและวิ ธี
ป ฏิ บั ติ ต น ใ น วั น
สําคัญได
รวม

พฤติกรรม
ความรู ความ
ความจํา เขาใจ

การนํา
ไปใช

การ
วิเคราะห

การ
สังเคราะห

การประเมินคา

รวม

5

2

-

3

-

-

10

9

1

-

-

-

-

10

5

4

-

1

-

-

10

8

2

-

-

-

-

10

27

9

-

4

-

-
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3.2 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่สรางขึ้น เสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ
ผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน คือ 1) ผูเชี่ยวชาญดานวิธีสอน 2) ผูเชี่ยวชาญดานพระพุทธศาสนา 3) ผูเชี่ยวชาญ
ดานการวัดผล ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validty) และภาษา นํามาปรับปรุง
แกไขตามคําแนะนํา คือ แกไขภาษาในการเขียนใหความเหมาะสมกับระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5
แลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญไดใชดุลพินิจเพื่อหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบ ซึ่ง
จากผลการประเมินไดคา IOC = 1.00 โดยทุกขอผานเกณฑที่กําหนดไว คือ 0.5 ขึ้นไป
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3.3 นําแบบทดสอบที่ไดรับการตรวจสอบและแกไขแลวไปทดสอบกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 ที่ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร จํานวน 30 คน ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง
3.4 นําผลการทดสอบมาวิเคราะหรายขอ เพื่อหาคุณภาพของขอสอบ ดังนี้
3.4.1 ตรวจสอบหาคาความยากงาย (P) คือ สัดสวนระหวางจํานวนผูตอบขอสอบ
ถูกในแตละขอตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด โดยใชเกณฑความยากงายระหวาง 0.20-0.80 (พวงรัตน
ทวีรัตน 2543 : 129) ซึ่งจากผลการประเมินไดคาเกณฑความยากงาย (P) = 0.53-0.80
3.4.2 ตรวจสอบคาอํานาจจําแนก (Discrimination) คือ ตรวจสอบวาขอสอบ
สามารถจําแนกนักเรียนเกงและนักเรียนออนไดดีเพียงใด โดยใชเกณฑคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20ขึ้นไป ซึ่งถือวาขอสอบสามารถจําแนกนักเรียนเกงและนักเรียนออนไดดี (พวงรัตน ทวีรัตน 2543 :
130) ซึ่งจากผลการประเมินไดคาจําแนก (r) = 0.20-0.40
3.4.3 ตรวจสอบคาความเชื่อมั่น (Reliability) คือ ตรวจสอบผลการวัดที่สม่ําเสมอ
และคงที่ โดยผูวิจัยเลือกขอสอบที่ผานเกณฑ นํามาหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ ใชวิธีของ
คูเดอร -ริชารดสัน จากสูตร KR-20 (พวงรัตน ทวีรัตน 2543 : 123)โดยไดเกณฑคาความเชื่อมั่น =
0.88

ขั้นที่ 1

ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
การเรียนจากหลักสูตรฯ เรื่องพุทธศาสนพิธี

ขั้นที่ 2

สรางแบบทดสอบแลวนําไปเสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน นํามาปรับปรุงแลวเสนอผูเชี่ยวชาญ
หาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ (IOC)

ขั้นที่ 3

นําแบบทดสอบไปใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร จํานวน 30 คน

ขั้นที่ 4

นําผลการทดสอบมาวิเคราะหหาคาความยากงายและคาอํานาจจําแนก
คัดเลือกขอสอบที่ผานเกณฑมาหาความเชื่อมั่น

แผนภูมิที่ 4 ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียน
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4. การสรางแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการใชวิธีสอนแบบกระบวนการกลุมและ
วิธีสอนแบบปกติ
4.1 ศึกษาแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับใชวิธีสอนแบบกระบวนการกลุมและ
วิธีสอนแบบปกติ
4.2 สรางแบบสอบถามความคิดเห็น เปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale)
มี 3 ระดับ คือ 1) เห็นดวยมาก 2) เห็นดวยปานกลาง 3) เห็นดวยนอย โดยการแปลความหมายของ
คําถามมีลักษณะเปนเชิงนิมาน (Positive) โดยใชสัญลักษณดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 5 เกณฑการกําหนดคาระดับความคิดเห็น
สัญลักษณ

คะแนน

(หนายิ้ม)
(หนาเฉย)
(หนาบึ้ง)

3
2
1

สําหรับการใหความหมายคาที่วัดได ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑที่ใชในการใหความหมาย
โดยพัฒนามาจากเกณฑของวิเชียร เกตุสิงห (อางถึงใน จันทรทิพย ชูสมภพ 2529:66) ไดเกณฑการ
ประเมินดังนี้
คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด
จํานวนชั้น
คะแนนสูงสุดในตอนนี้ คือ 3 ต่ําสุดคือ 1 จะได 3-1 = 0.66
3
ฉะนั้น ในการประเมินใหคาความหมายดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 6 เกณฑการแปลความหมายของคาความคิดเห็นของนักเรียน
คาเฉลี่ย
2.34 – 3.00
1.67 – 2.33
1.00 – 1.66

ระดับความคิดเห็น
เห็นดวยมาก
เห็นดวยปานกลาง
เห็นดวยนอย
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4.3 นําแบบสอบถามความคิดเห็น นําเสนอใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และ
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) แลวนํามา
สอบถามมาปรับปรุงตามคําแนะนําอีกครั้ง
4.4 นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ของศูนยศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จํานวน 30 คน
ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง
4.5 นําผลการทดลองมาวิเคราะหหาความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาของ(Alpha
Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ 2539 : 215)
ขั้นที่ 1

ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการสรางแบบสอบถามความเห็นตอวิธีสอน

ขั้นที่ 2

สรางแบบสอบถามความคิดเห็น เปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) มี
3 ระดับ คือ 1) เห็นดวยมาก 2) เห็นดวยปานกลาง 3) เห็นดวยนอย

ขั้นที่ 3

นําแบบสอบถามเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ นํามาปรับปรุงแลว
นําไปเสนอใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน หาคาสอดคลอง (IOC)

ขั้นที่ 4

นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดประยุรวงศาวาส จํานวน 30 คน

ขั้นที่ 5

นําผลการทดลองมาวิเคราะหหาความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาของ(Alpha
Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ
2536 : 200)

แผนภูมิที่ 5 ขั้นตอนการสรางแบบแสดงความคิดเห็นของนักเรียนตอวิธีสอน
วิธีดําเนินการทดลอง
วิธีการดําเนินการทดลองผูวิจัยแบงออกเปน 3 ขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นกอนการทดลอง เปนขั้นที่ผูวิจัยไดเตรียมความพรอมในดานตาง ดังตอไปนี้
1.1 สรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
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1.2 ผูวิจัยทําความคุนเคยกับนักเรียนในกลุมทดลองและกลุมควบคุม
1.3 ใหนักเรียนในกลุมทดลองและกลุมควบคุมทําแบบทดสอบกอนเรียนเพื่อทดสอบ
ความรูกอนเรียนของทั้งสองกลุม
2. ขั้นทดลอง ผูวิจัยดําเนินการสอนดวยตนเองทั้งกลุมควบคุมและกลุมทดลอง ตาม
แผนการสอนที่ ส ร า งขึ้ น ไว เ พื่ อ ป อ งกั น มิ ใ ห เ กิ ด ตั ว แปรแทรกซ อ นอั น เนื่ อ งมาจากตั ว ครู เ ช น
ประสบการณในการสอน และไดดําเนินการทดลองสอนโดยใชเครื่องมือในการวิจัยที่เตรียมไว ซึ่ง
มีรายละเอียดดังตอไปนี้
2.1 ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง ปการศึกษา 2548
2.2 เวลาการทดลองจํานวน 4 สัปดาห ๆ 1 วัน ๆ ละ 2 คาบ ๆ ละ 1 ชั่วโมง รวม 8
คาบ
2.3 การจัดชวงเวลาการทดลองสอนของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 09.30-11.30 น.
และ 12.30 – 14.30 น. โดยทดลองสอนทั้งภาคเชาและบาย หมุนเวียนกันทั้งสองกลุมดังตาราง
ตอไปนี้
ตารางที่ 7 ชวงเวลาการทดลองสอน
ชวงระยะวัน
และเวลาสอน
สัปดาหที่ 1
สัปดาหที่ 2
สัปดาหที่ 3
สัปดาหที่ 4

ภาคเชา

ภาคบาย

09.30 – 11.30
กลุมควบคุม
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
กลุมทดลอง

12.30 – 14.30
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม

2.4 เนื้อหาที่ใชสอน คือ เนื้อหาในวิชาศาสนปฏิบัติเรื่องพุทธศาสนพิธีของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ตามแผนการสอนที่กําหนดไว ซึ่งมีแผนการสอนตามตารางที่ 8
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ตารางที่ 8 แผนกําหนดเนื้อหาที่ใชในการทดลอง
แผน

เนื้อหา

การสอนที่
1
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับพุทธศาสนพิธี
- ความหมาย ประเภทและความสําคัญ
2
พิธีทําบุญเลี้ยงพระ
- ความรูทั่วไปเกี่ยวกับพิธีทําบุญเลี้ยงพระ
- ลําดับขั้นตอนของพิธีการทําบุญเลี้ยงพระ
3
รูจักการจัดตั้งโตะหมูบูชา
- ประเภทของการจัดตั้งโตะหมูบูชา
- การจัดตั้งโตะหมูบูชาตางๆ
4
พุทธศาสนพิธีในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
- ศาสนพิธีในวันมาฆบูชา
- ศาสนพิธีในวันวิสาขบูชา
- ศาสนพิธีในวันอัฏฐมีบูชา
- ศาสนพิธีในวันอาสาฬหบูชา

วิธีสอนแบบกระบวนการกลุม
โดยมีกิจกรรมแบบ
การอภิปรายกลุม
บทบาทสมมติ

เกม

ศูนยการเรียน

2.5 รูปแบบการสอนที่สอนโดยวิธีสอนแบบกระบวนการกลุมและวิธีสอนแบบปกติ
มีรายละเอียดดังนี้
วิธีสอนแบบกระบวนการกลุม
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบกระบวนการกลุมมีขั้นตอนการสอนดังนี้
1) ขั้นนําหรือขั้นเตรียมการ เปนการเตรียมความพรอมของผูเรียนดวยการนําเขาสู
บทเรียน การแจงจุดประสงคการเรียน กําหนดเวลา กิจกรรมการแบงกลุมโดยใชกิจกรรมแบบการ
นับเลข การจับฉลากและเกม ตลอดจนขอตกลงตางๆ
2) ขั้นสอน เปนเสนอหัวขอเรื่องในการเรียนรูแกผูเรียน โดยกําหนดกิจกรรมที่
เหมาะสมประกอบการเรียนการสอน เพื่อใหนักเรียนนักเรียนทราบถึงหลักการอัตโนมัติ ตลอดจน
การกําหนดครูแจกใบงานใหนักเรียนทํากิจกรรมรวมกัน
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3) ขั้นกิจกรรม เปนการใหนักเรียนลงมือทํากิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย เพื่อให
นักเรี ยนไดรับประสบการณตรง เพื่อจะไดนํามาอภิปรายสรุปและวิเคราะหไ ด ในภายหลัง ซึ่ง
ประกอบดวย กิจกรรมแบบอภิปรายกลุม แบบบทบาทสมมติ แบบเกม และแบบศูนยการเรียน
4) ขั้ น สรุ ป เป น ขั้ น ที่นั ก เรี ย นไดอ ภิ ป รายร ว มกั น สรุ ป ขอ มู ลและความสํา คั ญ
กิจกรรมหลังจากที่ไดทํากิจกรรมแลว โดยมีครูเปนผูนําทาง จากนั้นครูจะสรุปใหขอเสนอแนะอีก
ครั้ง พรอมทั้งชวยกระตุนใหนักเรียนคิดตอไปถึงการนําการเรียนรูที่ไดรับไปใชไดในชีวิตประจําวัน
5) ขั้นประเมินผล หลังจากเสร็จสิ้นการทํากิจกรรมแลว ครูจะทําการตรวจผลงาน
กลุมวานักเรียนไดบรรลุตามจุดประสงคที่ตั้งไวหรือไม ประเมินผลของกลุมจากการอภิปรายให
ขอเสนอแนะและบันทึกลงแบบการสังเกตการปฏิบัติงานกิจกรรมกลุมที่ทําไว โดยมีผูสังเกต 3 คน
เปนผูชวยในการจดบันทึก

1 ขั้นนําหรือขั้นเตรียมการ

- ครูจูงใจความสนใจของนักเรียน นําเขาสูบทเรียน
- แจงจุดประสงคการเรียน กําหนดเวลา และขอตกลงอื่นๆ
- แบงกลุมนักเรียนตามจํานวนที่เหมาะสมดวยกิจกรรมวิธี
แบงกลุมแบบนับเลข การจับฉลากและเกม

2

- ครูเสนอเนื้อหาและแจกใบงาน
- นักเรียนในกลุมทํากิจกรรมรวมกันตามที่มอบหมาย

3

ขั้นสอน

ขั้นกิจกรรมกลุม

4

ขั้นสรุป

5

ขั้นประเมินผล

- อภิปรายกลุม -บทบาทสมมติ
- เกม
- ศูนยการเรียน

- นักเรียนสรุปอภิปรายขอมูลตางๆ และความสําคัญ
จากกิจกรรม
- ครูสรุปผลงานและใหขอเสนอแนะ กระตุนใหผูเรียน
นําการเรียนรูนําไปปฏิบัติ
- ตรวจผลงานกลุม
- สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมกลุม

แผนภูมิที่ 6 ขั้นตอนวิธีการสอนแบบกระบวนกลุม
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การวิธีสอนแบบปกติ
\
การสอนแบบปกติมีขั้นตอนกิจกรรมการเรียนการสอนดังนี้
1) ขั้นนํา ครูแจงเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนโดยใชคําถามเกี่ยวกับเนื้อหาทีจ่ ะ
สอนและทบทวนความรูเดิมของนักเรียนแลวบรรยายนําเขาสูบทเรียน
2) ขั้นสอน ครูอธิบายเนื้อหาโดยใชอุปกรณประกอบคําอธิบาย และสวนใดหาก
เปนขอปฏิบัติก็ใหนักเรียนไดแสดงปฏิบัติตามเนื้อหา
3) ขั้นสรุป ประกอบดวย ครูสรุปเนื้อหาใหนักเรียนฟงอีกครั้งพรอมใหบันทึกลง
ในสมุด
4) ขั้นประเมินผล ประกอบดวยครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบยอย พรอมทั้งตรวจ
ผลดูวานักเรียนมีไดเรียนรูไปมากนอยเพียงใด

1

ขั้นนํา

2

ขั้นสอน

3

ขั้นสรุป

4

ขั้นประเมินผล

- ครูสนทนากับนักเรียน นําเขาสูบทเรียน
- แจงจุดประสงคการเรียน
- ครูอธิบายเนื้อหาโดยใชอุปกรณประกอบคําบรรยาย
ครูสรุปเนื้อใหนักเรียนฟงอีกครั้งพรอมกับ
ใหบันทึกลงในสมุด
-ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบยอยและตรวจแบบทดสอบ

แผนภูมิที่ 7 ขั้นตอนวิธีการสอนแบบปกติ
3. ขั้นหลังการทดลอง
3.1 ภายหลังเสร็จสิ้นการดําเนินการทดลองสอน ผูวิจัยนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ไปทดสอบหลังการสอน ทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม
3.2 ผูวิจัยนําแบบสอบถามความคิดเห็นไปสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ
การใชวิธีการสอนทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม

51
การวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหผลคะแนนใช คาใชคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (S.D.)
2 การวิเคราะหและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนเรื่องพุทธศาสนพิธีที่สอนดวยวิธี
กระบวนการกลุมและวิธีสอนแบบปกติ กอนและหลังเรียน ใชการวิเคราะหความแตกตาง โดยการ
ทดสอบคาที (t-test) แบบ dependence โดยใชโปรแกรม SPSS / PC
3. การวิเคราะหและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนเรื่องพุทธศาสนพิธีที่สอนดวยวิธี
สอนแบบกระบวนการกลุมและแบบปกติ ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุมโดยการทดสอบคา ที
(t-test) แบบ independence โดยใชโปรแกรม SPSS/PC
4. วิเคราะหและเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอการใชวิธีสอนแบบกระบวนการกลุม
และวิธีสอนแบบปกติ ใชคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (S.D.)
สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล
1. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ใชการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC : Index
of Item Objective Congruence) จากสูตร (พวงรัตน ทวีรัตน 2540 : 117)
∑R
IOC =
N
เมื่อ
IOC แทน ดัชนีความสอดคลอง
∑ R แทน ผลรวมความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
N
แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ
หมายเหตุ
+1
หมายถึง
สอดคลอง
0
หมายถึง
ตัดสินไมไดหรือไมแนใจ
-1
หมายถึง
ไมสอดคลอง
เกณฑคาดัชนีความสอดคลอง = 0.50 ขึ้นไป
2. ตรวจสอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียน ดําเนินการดังนี้
2.1 หาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)
2.2 การคํานวณหาคาความยากงาย (P) (พวงรัตน ทวีรัตน 2543 : 129)
R
จากสูตร
P
=
N
เมื่อ P
แทน คาความยากงายของคําถามแตละขอ
เมื่อ R
แทน จํานวนผูตอบถูกในแตละขอ
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เมื่อ N
แทน จํานวนผูเขาสอบทั้งหมด
ถา P มีคามาก (ตัวถูก) หมายถึง มีคนตอบในขอนั้นมาก ขอสอบนั้นก็งาย
ถา P มีคานอย (ตัวถูก) หมายถึง มีคนตอบในขอนั้นนอย ขอสอบนั้นก็ยาก
คา P มีคาจะมีคาระหวาง 0 – 1
เกณฑความยากงายของขอสอบ กําหนดไวอยูระหวาง 0.20 ถึง .80
2.3 การคํานวณหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใชสูตร KR 20 ของ คูเดอร
ริชารดสัน (พวงรัตน ทวีรัตน 2543 : 124)
จากสูตร K.R. 20

เมื่อ

r tt
n
S2t
∑ pq

แทน
แทน
แทน
แทน

r tt

=

n
n-1

1-∑ pq
S2t

ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
จํานวนขอสอบในแบบทดสอบ
คาความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ
ผลรวมความสัมพันธระหวางสัดสวนของคนทําถูกใน
แตละขอและสัดสวนของคนทําผิดในแตละขอ
เกณฑคาความเชื่อมั่น มากกวา 0.70 ขึ้นไป
3. การทดสอบสมมติฐาน
3.1 การวิเคราะหและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนเรื่องพุทธศาสนพิธีที่สอนดวย
วิธีกระบวนการกลุมและวิธีสอนแบบปกติ กอนและหลังเรียน ใชการวิเคราะหความแตกตาง โดย
การทดสอบคาที (t-test) แบบ dependence โดยใชโปรแกรม SPSS / PC
3.2 การวิเคราะหและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนเรื่องพุทธศาสนพิธีที่สอนดวย
วิธีสอนแบบกระบวนการกลุมและวิธีสอนแบบปกติ ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุมโดยการ
ทดสอบคา ที (t-test) แบบ independence โดยใชโปรแกรม SPSS / PC
4. วิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอน โดยวิธีการแบบกระบวนการ กลุม ใชคาเฉลี่ย
( X ) สวนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (S.D.)
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สรุปยอ
การวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนเรื่องพุทธศาสนพิธี ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 โดยวิธีสอนแบบกระบวนการกลุมและวิธีสอนแบบปกติ เปนการวิจัยเชิงทดลอง
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยประกอบดวย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตยวัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร จํานวน 80 คน เปนกลุมทดลอง 40 คน
และกลุมควบคุม 40 คน ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง จากนั้นนํามาวิเคราะหขอมูลผล
คะแนนใชคาโดยใชคาเฉลี่ย ( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
การเรียน กอนเรียนและหลังเรียนที่สอนโดยวิธีการสอนแบบกระบวนการกลุมและแบบปกติใช
สูตร t-test แบบ dependence สวนผลสัมฤทธิ์การเรียนที่สอนดวยวิธีสอนแบบกระบวนการกลุมและ
วิธีสอนแบบปกติวิเคราะหเปรียบเทียบโดยใชสูตร t-test แบบ Independence และแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักเรียนตอวิธีการสอน วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย ( X ) คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D)

ตารางที่ 9 สรุปวิธีการดําเนินวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนเรื่องพุทธศาสนพิธี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
โดยวิธีสอนแบบกระบวนการกลุมและวิธีสอนปกติ

1

2

วัตถุประสงคของการศึกษา
ตัวแปรที่ศึกษา
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย ตัวแปรตน
ใชวิธีสอนแบบกระบวนการกลุมกับวิธีสอน
- วิธีสอนแบบกระบวนการกลุม
แบบปกติ
- วิธีสอนแบบปกติ
ตัวแปรตาม
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง
พุทธศาสนพิธี
เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธี - วิธีสอนแบบกระบวนการกลุม
สอนแบบกระบวนการกลุมและแบบปกติ
- วิธีสอนแบบปกติ

ผูใหขอมูล
- นักเรียนกลุมทดลอง
จํานวน 40 คน
- นักเรียนกลุมควบคุม
จํานวน 40 คน

เครื่องมือในการศึกษา
สถิติที่ใชศึกษา
- แผนการสอนโดยวิธีสอนแบบ t-test แบบindependence
กระบวนการกลุม
ใชคาเฉลี่ย x , (S.D.)
- แผนการสอนโดยวิธีแบบปกติ
- แบบทดสอบฯ

- นักเรียนกลุมทดลอง
จํานวน 40 คน
- นักเรียนกลุมควบคุม
จํานวน 40 คน

แบบสอบถามความคิดเห็น
มาตราสวนประเมินคา (Rating
Scale) มี 3 ระดับ

ใชคาเฉลี่ย ( x ) และ
สวนเบี่ยงแบน
มาตรฐาน (S.D.)
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บทที่ 4
การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยนําเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แผนการ
สอนโดยวิธีสอนแบบกระบวนการกลุม แผนการสอนแบบปกติ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การ
เรียน และแบบสอบถามความคิดเห็น ที่ผานการตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญแลวนําไปทดลองใช เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตองความเชื่อมั่น อํานาจจําแนก จากนั้นจึงนําไปใชกับกลุมตัวอยางจํานวน 80
คน โดยแบงเปนกลุมทดลอง 40 คน ใชวิธีการสอนแบบกระบวนการกลุม และกลุมควบคุม 40 คน
ใชวิธีสอนแบบปกติ ตามลําดับขั้นตอนและใชแบบสอบถามความคิดเห็นกับนักเรียนกลุมทดลอง
เพื่อเปนการตอบจุดประสงคและขอคําถามของการวิจัย ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการวิเคราะหขอมูลตาม
รายละเอียดที่กําหนดดังนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะหและเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์การเรียนเรื่องพุทธ
ศาสนพิธี ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน ที่เรียนโดยวิธีการสอนแบบกระบวนการกลุมและวิธี
สอนแบบปกติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
ตอนที่ 2 วิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอการใชวิธี
สอนแบบกระบวนการกลุมและวิธีสอนแบบปกติ ซึ่งผูวิจัยประมวลมาจากแบบสอบถามความ
คิดเห็นที่นักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมไดตอบ โดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เปนเครื่องมือวิเคราะห เพื่อตอบคําถามของการวิจัยขอที่ 2 ความคิดเห็นของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอการใชวิธีสอนแบบกระบวนการกลุมและวิธีสอนแบบปกติอยู
ในระดับใด
วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลมีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะหและเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์การเรียนเรื่องพุทธศาสนพิธี
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยวิธีสอนแบบกระบวนการกลุมและวิธีสอนแบบปกติ
การวิเคราะหและเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์การเรียนเรื่องพุทธศาสน
พิธีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน ที่เรียนโดยวิธีการสอนแบบ
กระบวนการกลุมและวิธีสอนแบบปกติ ดังตารางตอไปนี้
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ตารางที่ 10 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนกอนเรียน (pretest) ระหวางกลุมทดลองที่สอน
โดยวิธีสอนแบบกระบวนการกลุมและวิธีสอนแบบปกติ
วิธีสอน
วิธีสอนแบบกระบวนการกลุม
วิธีสอนแบบปกติ

N
40
40

t 0.05 = 1.98

คะแนนเต็ม
40
40
t 0.01 = 2.63

ns

X

15.82
15.05

S.D.
3.74
4.43

t-test
0.84
ns

ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ

จากตารางที่ 10 พบวาผลสัมฤทธิ์การเรียนกอนเรียน (pretest) เรื่องพุทธศาสนพิธีของ
กลุมทดลองที่ยังไมไดสอนโดยวิธีสอนแบบกระบวนการกลุม คะแนนเต็ม 40 มีคาเฉลี่ย 15. 82 คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.74 สวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน (pretest) ของกลุมควบคุมที่ยัง
ไมไดสอนโดยวิธีสอนแบบปกติ คะแนนเต็ม40 มีคาเฉลี่ย 15.05 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.43 เมื่อ
ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยการทดสอบคาที (t-test) แบบ independence พบวา คา t =
0.84 ซึ่งไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวา ผลสัมฤทธิ์การเรียนกอนเรียนเรื่องพุทธศาสนพิธีของกลุม
ทดลองและกลุมควบคุมไมแตกตางกัน
ตารางที่ 11 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนหลังเรียน (posttest) ระหวางกลุมทดลองที่สอน
โดยวิธีสอนแบบกระบวนการกลุมและวิธีสอนแบบปกติ
กลุม
วิธีสอนแบบกระบวนการกลุม
วิธีสอนแบบปกติ
t 0.05 = 1.98

N
40
40

คะแนนเต็ม
40
40

X

28.70
22.90

S.D.
5.49
3.89

t-test
6.68**

t 0.01 = 2.63 **มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 11 พบวาผลสัมฤทธิ์การเรียนหลังเรียน (posttest) เรื่องพุทธศาสนพิธีของ
กลุมทดลองที่สอนโดยวิธีสอนแบบกระบวนการกลุม คะแนนเต็ม มีคาเฉลี่ย 28.70 คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 5.49 สวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (posttest) ของกลุมควบคุมที่สอนโดยวิธี
สอนแบบปกติ คะแนนรวมเต็ม 40 มีคาเฉลี่ย 22.90 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.89 เมื่อทดสอบความ
แตกตางของคาเฉลี่ยโดยการทดสอบคาที (t-test) แบบ independence พบวา คา t = 6.679 ซึ่งมี
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นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 แสดงวา ผลสัมฤทธิ์การเรียนหลังเรียนเรื่องพุทธศาสนพิธีของกลุมทดลอง
ที่เรียนโดยวิธีเรียนแบบกระบวนการกลุมและกลุมควบคุมที่เรียนโดยวิธีเรียนแบบปกติแตกตางกัน
สอดคล อ งกั บ สมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว ว า ผลสั ม ฤทธิ์ ก ารเรี ย นเรื่ อ งพุ ท ธศาสนพิ ธี ข องนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 5 ที่สอนโดยวิธีสอนแบบกระบวนการกลุมและวิธีสอนแบบปกติ มีความแตกตาง
กัน
ตารางที่ 12 การเปรียบเทียบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนกอนเรียน (pretest) และหลังเรียน (Posttest)
เรื่องพุทธศาสนพิธีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ระหวางกลุมที่เรียนโดยวิธีการ
สอนแบบกระบวนการกลุมและวิธีสอนแบบปกติ

กลุม
วิธีสอนแบบกระบวนการกลุม
วิธีสอนแบบปกติ

pretest

Posttest

X

S.D

X

S.D

t-test

15.82
15.05

3.74
4.43

28.70
22.90

5.49
3.89

28.42 **
13.10**

t 0.01 = 2.63 ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 12 พบวาผลสัมฤทธิ์การเรียนของกลุมทดลองที่สอนโดยวิธีสอนแบบ
กระบวนการกลุมกอนเรียน (pretest) มีคาเฉลี่ย = 15.82 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 3.74 และหลังเรียน
(Posttest) มีคาเฉลี่ย = 28.70 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 5.49 เมื่อทดสอบความแตกตางผลสัมฤทธิ์การ
เรียนกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมทดลองโดยการใชคาที (t-test) แบบ dependence พบวา คา t =
28.42 ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงวา ผลสัมฤทธิ์การเรียนกอนและหลังเรียนของกลุม
ทดลองมีความแตกตางกัน
สวนผลสัมฤทธิ์การเรียนของกลุมควบคุมที่สอนโดยวิธีสอนแบบปกติ กอนเรียน
(pretest) มีคาเฉลี่ย = 15.05 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 4.43 และหลังเรียน (Posttest) มีคาเฉลี่ย = 22.90
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 3.89 เมื่อทดสอบความแตกตางผลสัมฤทธิ์การเรียนกอนเรียนและหลังเรียน
ของกลุมควบคุมโดยการใชคาที (t-test) แบบ dependence พบวา คา t = 13.10 ซึ่งมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 แสดงวา ผลสัมฤทธิ์การเรียนกอนและหลังเรียนของกลุมควบคุม มีความแตกตาง
กัน
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นอกจากนั้ น แต ล ะแผนการสอนของวิ ธี ส อนแบบกระบวนการกลุ ม เมื่ อ แบ ง ตาม
ผลสัมฤทธิ์การเรียนแลวไดลําดับดังนี้ คือ แผนการสอนที่นักเรียนทําคะแนนไดมากที่สุดไดแก
แผนการสอนที่ 3 เรื่อง รู จั กการจัด ตั้งโตะหมูบู ชา ที่ใชกิ จกรรมแบบเกม ไดคะแนน รวม 293
คะแนน และแผนการสอนที่ไดคะแนนรองลงมาเรียงตามลําดับจากมากไปหานอย คือ แผนการ
สอนที่ 2 เรื่องพิธีทําบุ ญเลี้ ยงพระ โดยใชกิจกรรมแบบบทบาทสมมติ ไดคะแนน 289 คะแนน
แผนการสอนที่ 4 เรื่องพุทธศาสนพิธีในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาใชกิจกรรมแบบศูนยการเรียน
ไดคะแนน 288 คะแนน และแผนการสอนที่ 1 เรื่องความรูเบื้องตนเกี่ยวกับพุทธศาสนพิธี ใชการ
อภิปรายกลุม ไดคะแนน 278 คะแนน แสดงใหเห็นวาแผนการที่ 3 เรื่อง รูจักการจัดตั้งโตะหมูบูชา
ที่ใชวิธีสอนแบบเลนเกม เปนแผนการสอนที่ใหผลสัมฤทธิ์การเรียนไดดี เพราะมีเนื้อหาไมมาก
เกินไป นักเรียนไดลงมือปฏิบัติอยางกระตือรือรน และใหความสนใจเปนพิเศษ ทั้งนี้เนื่องมาจาก
การไดรวมสนุกและเกิดแรงจูงใจในการแขงขัน และไดใชอุปกรณที่เห็นเปนรูปธรรมชัดเจน
นอกจากนี้ในการสอนแบบกระบวนการกลุม ผูวิจัยไดใชแบบสังเกตการปฏิบัติงาน
กิจกรรมกลุม โดยผูวิจัย อาจารยผูควบคุมนักเรียน และตัวแทนนักเรียน ชวยกันสังเกตและบันทึก
ในชวงของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลการสังเกตปรากฏวา ขณะปฏิบัติกิจกรรมกลุม
สมาชิกในกลุมใหความรวมมือในการทํางานเปนอยางดี มีการเลือกผูนํากลุม เลขากลุม มีสมาชิกทํา
ผิ ด กติ ก าบา งในบางกิจ กรรม แต ก็ มีก ารแก ไ ขโดยการทัก ทว งจากสมาชิ ก ภายในกลุม เอง และ
บรรยากาศในการทํากิจกรรมก็สนุกสนานไมนาเบื่อหนาย และเมื่อแยกตามแผนการสอนแตละ
กิจกรรมแลวมีรายละเอียดดังนี้
แผนการสอนที่ 1 กิจกรรมแบบอภิปรายกลุม โดยใหนักเรีย นแบงกลุมแลว ชวยกัน
อภิปรายประเด็นหัวขอตามเนื้อหาที่ตั้งเปนคําถาม แลวมานําเสนอหนาชั้นเรียน ปรากฏวาสมาชิก
ทุกคนของทุกกลุมใหความรวมมือ ไมมีใครทําผิดกติกา และบรรยากาศก็ไปอยางไมนาเบื่อ
แผนการสอนที่ 2 กิจกรรมแบบบทบาทสมมติ โดยใหนักเรียนแบงกลุมแลวนําเสนอ
บทบาทการแสดงตามเรื่องที่กําหนดให ปรากฏวา สมาชิกทุกคนในกลุมใหความรวมมือในเปน
อยางดี มีความตั้งใจทํางานโดยพยายามแสดงออกมาใหดีที่สุด แมมีการผิดพลาดทางบทบาทบางแต
ก็ไดรับการแกไขใหกิจกรรมสําเร็จไปดวยดี นอกจากนี้บรรยากาศยังเปนไปอยางสนุกสนาน
แผนการสอนที่ 3 กิจกรรมแบบเกม โดยใหนักเรียนแบงกลุมแลวแขงขันจัดโตะหมูบูชา
โดยใชรูปจําลองเปนแผนผังกระดาษสําเร็จรูป ปรากฏวา สมาชิกทุกคนในกลุมใหความรวมมือกัน
จัดทําติดรูปผังโตะหมูบูชาเปนอยางดี มีความกระตือรือรนไมมีการทําผิดกติกาภายในกลุมเพราะ
หวังชัยชนะในการแขงขัน
แผนการสอนที่ 4 กิจกรรมแบบศูนยการเรียน โดยใหนักเรียนแบงกลุมและมีการเขา
ฐานขอมูลเพื่อศึกษาประเด็นหัวขอที่ตั้งไวในเนื้อหาของแผน ปรากฏวา สมาชิกทุกคนใหความ
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รวมมือเปนอยางดี แตก็มีการทําผิดกติกาบาง เชน ไปคัดลอกขอมูลจากกลุมอื่น แตก็ไดรับการแกไข
จากการทักทวงภายในกลุม มีการระดมสมองชวยกันตอบปญหาเปนอยางดีและ บรรยากาศเปนไป
อยางสนุกสนานไมนาเบื่อ
และจากการใชแบบสังเกตการปฏิบัติงานกิจกรรมกลุมยังมีขอเสนอแนะที่ผูสังเกตได
เสนอเอาไวซึ่งพอสรุปไวเปนประเด็นได ดังนี้ คือ
1. ในการจัดที่อยูของแตละกลุมไมควรอยูใกลกันเกินไป เพราะเกิดเสียงรบกวนกันเมื่อ
มีการอภิปรายภายในกลุม แตก็ไมควรหางกันเกินไปเพราะจะทําใหควบคุม ดูแล ลําบาก
2. กิจกรรมแบบศูนยการเรียน ของแผนการสอนที่ 4 ควรใหเวลาในการเขาฐานมากกวา
นี้ เพราะหลายกลุมเขาฐานแลวยังศึกษาขอมูลยังไมครบถวนก็หมดเวลา จากเวลาเดิมที่ใหไวฐานละ
10 นาที ควรเพิ่มเปนอยางนอยฐานละ 15 นาที
ตอนที่ 2 วิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอการใชวิธีสอนแบบ
กระบวนการกลุมและวิธีสอนแบบปกติ
ผูวิจัยไดประมวลมาจากแบบสอบถามความคิดเห็นที่นักเรียนกลุมทดลองและกลุม
ควบคุมที่มีตอใชวิธีสอนแบบกระบวนการกลุมและวิธีสอนแบบปกติ ใน 3 ดาน คือ ดานกิจกรรม
การเรียนการสอน ดานบรรยากาศการเรียนและดานประโยชน ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ตารางที่ 13 การวิเคราะหคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดเห็นของนักเรียน
ชั้นประถมปที่ 5 ที่มีตอการใชวิธีสอนแบบกระบวนการกลุมและวิธีสอนแบบปกติ
ในดานกิจกรรมการเรียนการสอน ดานบรรยากาศการเรียน และดานประโยชน

รายการประเมิน
ดานกิจกรรมการเรียนการสอน
ดานบรรยากาศการเรียน
ดานการประโยชน
รวมทุกขอ

วิธีสอนแบบกระบวนการกลุม
ระดับความ ลําดับ
S.D.
X
คิดเห็น
ที่
2.75 0.43
มาก
1
2.65 0.53
มาก
3
2.68 0.48
มาก
2
2.69 0.48
มาก

วิธีสอนแบบปกติ

X

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

1.54
1.78
1.73
1.68

0.52
0.48
0.51
0.36

นอย
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ลําดับ
ที่
3
1
2

จากตารางที่ 13 เมื่อพิจารณาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมปที่ 5 ที่มีตอการใชวิธี
สอนแบบกระบวนการกลุมและวิธีสอนแบบปกติ ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ดานบรรยากาศ
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การเรียน และดานประโยชน โดยภาพรวม พบวา นักเรียนชั้นประถมปที่ 5 ที่สอนโดยวิธีสอนแบบ
กระบวนการกลุมอยูในระดับเห็นดวยมาก ( X =2.69, S.D.=0.48) สวนนักเรียนชั้นประถมปที่ 5 ที่
สอนโดยวิธีสอนแบบปกติอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง ( X =1.68, S.D.=0.36)
เมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายข อ พบว า นั ก เรี ย นชั้ น ประถมป ที่ 5 ที่ ส อนโดยวิ ธี ส อนแบบ
กระบวนการกลุมมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากทั้ง 3 ดาน เรียงลําดับจากมากไปหานอยคือ
ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ( X =2.75, S.D.=0.43) ดานประโยชน ( X =2.68, S.D.=0.48)และ
ดานบรรยากาศการเรียน ( X =2.65, S.D.=0.53) ตามลําดับ สวนนักเรียนชั้นประถมปที่ 5 ที่สอน
โดยวิธีสอนแบบปกติมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง 2 รายขอคือ ดานบรรยากาศการ
เรียน ( X =1.78, S.D.=0.48) ดานประโยชน ( X =1.73, S.D.=0.51) ตามลําดับ สวนความคิดเห็นที่
อยูในระดับเห็นดวยนอยคือดานกิจกรรมการเรียนการสอน ( X =1.54, S.D.=0.52)
ตารางที่ 14 การวิเคราะหคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดเห็นของนักเรียน
ชั้นประถมปที่ 5 ที่มีตอการใชวิธีสอนแบบกระบวนการกลุมและวิธีสอนแบบปกติ
ในดานกิจกรรมการเรียนการสอน
รายการประเมิน
ดานกิจกรรมการเรียนการสอน

วิธีสอนแบบกระบวนการกลุม

X

1. ทําใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นไดมากขึ้น 2.80
2. เปดโอกาสใหนักเรียน ไดเรียนและคนควา
อยางมีอิสระ
2.70
3. มีกิจกรรมทําใหนักเรียนแสดงความ
สามารถในการเรียนมากขึ้น
2.67
4. ทําใหนักเรียนไดฝกฝนทักษะตางๆ มากขึ้น 2.80
5. กิจกรรมการเรียนการสอนนาสนใจ
2.80
รวม
2.75

วิธีสอนแบบปกติ

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

ลําดับ
ที่

X

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

ลําดับ
ที่

0.40

มาก

1

1.15

0.50

นอย

5

0.46

มาก

2

1.52

0.55

นอย

3

0.47
0.40
0.40
0.43

มาก
มาก
มาก
มาก

3
1
1

1.35
1.77
1.60
1.48

0.48
0.57
0.49
0.52

นอย
ปานกลาง
นอย
นอย

4
1
2

จากตารางที่ 14 พบว า นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 5 ที่ ส อนโดยวิ ธี ส อนแบบ
กระบวนการกลุมมีความคิดเห็นตอดานกิจกรรมการเรียนการสอนโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก
( X =2.75, S.D.=0.43) สวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่สอนโดยวิธีสอนแบบปกติ มีความคิด
ตอกิจกรรมการเรียนการสอนโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยนอย ( X =1.48, S.D.=0.52)
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่สอนโดยวิธีสอนแบบ
กระบวนการกลุมมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากเทากัน 3 รายขอคือ ทําใหนักเรียนแสดง
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ความคิ ด เห็ น ได ม ากขึ้ น ( X =2.80, S.D.=0.40) ทํ า ให นั ก เรี ย นได ฝ ก ฝนทั ก ษะต า งๆ มากขึ้ น
( X =2.80, S.D.=0.40) กิจกรรมการเรียนการสอนนาสนใจ ( X =2.80, S.D.=0.40) และอยูในระดับ
เห็นดวยมากอีก 2 รายขอ เรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้คือ เปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนและ
คนควาอยางมีอิสระ ( X =2.70, S.D.=0.46) มีกิจกรรมทําใหนักเรียนแสดงความสามารถในการ
เรียนมากขึ้น ( X =2.67, S.D.=0.47) ตามลําดับ
สวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่สอนโดยวิธีสอนแบบปกติมีความคิดเห็นอยูใน
ระดั บ เห็ น ด ว ยปานกลาง 1 รายข อ คื อ ทํ า ให นั ก เรี ย นฝ ก ฝนทั ก ษะต า งๆ มากขึ้ น ( X =1.77,
S.D.=0.57) และมีความคิดเห็นที่อยูในระดับเห็นดวยนอย 4 รายขอ เรียงลําดับจากมากไปหานอย
คือ กิจกรรมการเรียนการสอนนาสนใจ ( X =, S.D.=0.40) เปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนและ
คนควาอยางมีอิสระ ( X =1.52, S.D.=0.55) มีกิจกรรมทําใหนักเรียนแสดงความสามารถในการ
เรียนมากขึ้น ( X =1.35, S.D.=0.48) และทําใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นไดมากขึ้น ( X =1.15,
S.D.=0.50) ตามลําดับ
ตารางที่ 15 การวิเคราะหคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดเห็นของนักเรียน
ชั้นประถมปที่ 5 ที่มีตอการใชวิธีสอนแบบกระบวนการกลุมและวิธีสอนแบบปกติ
ในดานบรรยากาศการเรียน
รายการประเมิน
ดานบรรยากาศการเรียน
1. ทําใหบรรยากาศการเรียนสนุกสนานนาสนใจ
2. ทําใหนักเรียนมีความสุขตอการเรียน
3. ทําใหนักเรียนกระตือรือรนในการเรียนมากขึ้น
4. ทําใหนักเรียนเต็มใจปฏิบัติตามกิจกรรมเป น
อยางดี
5. ทําใหนักเรียนใหความรวมมือในการเรียนทุก
ขั้นตอน
รวม

วิธีสอนแบบกระบวนการกลุม

วิธีสอนแบบปกติ

X

S.D.

ระดับ
ความ
คิดเห็น

2.72
2.65
2.57

0.50
0.48
0.63

มาก
มาก
มาก

2
3
5

1.80
1.75
1.65

0.46
0.43
0.48

ปานกลาง
ปานกลาง
นอย

3
4
5

2.75

0.43

มาก

1

1.85

0.48

ปานกลาง

2

2.57
2.65

0.59
0.53

มาก
มาก

4

1.87
1.78

0.56
0.48

ปานกลาง
ปานกลาง

1

ลําดับ
ที่

X

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

ลําดับ
ที่

จากตารางที่ 15 พบว า นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 5 ที่ ส อนโดยวิ ธี ส อนแบบ
กระบวนการ กลุ ม มี ค วามคิ ด เห็ น ต อ บรรยากาศการเรี ย น โดยรวมอยู ใ นระดั บ เห็ น ด ว ยมาก
( X =2.56, S.D.=0.53) สวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่สอนโดยวิธีสอนแบบปกติมีความ
คิดเห็นตอดานบรรยากาศการเรียน โดยรวมอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง ( X =1.78, S.D.=0.48)
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เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่สอนโดยวิธีสอนแบบ
กระบวนการกลุ ม มี ค วามคิ ด เห็ น ต อ บรรยากาศการเรี ย นอยู ใ นระดั บ เห็ น ด ว ยมากทุ ก รายข อ
เรียงลําดับจากมากไปหานอยคือ ทําใหนักเรียนเต็มใจปฏิบัติตามกิจกรรม ( X =2.80, S.D.=0.40) ทํา
ใหบรรยากาศการเรียนสนุกสนานนาสนใจ ( X =2.72, S.D.=0.50) ทําใหนักเรียนมีความสุขตอการ
เรีย น ( X =2.65, S.D.=0.48) ทํ า ใหนั ก เรีย นใหความร ว มมือในการเรี ย นทุก ขั้ น ตอน ( X =2.57,
S.D.=0.59) ทําใหนักเรียนกระตือรือรนในการเรียนมากขึ้น ( X =2.57, S.D.=0.63) ตามลําดับ
สวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่สอนโดยวิธีสอนแบบปกติมีความคิดเห็นตอดาน
บรรยากาศการเรียน อยูในระดับเห็นดวยปานกลาง จํานวน 4 รายขอ เรียงลําดับจากมากไปหานอย
คือ ทําใหนักเรียนใหความรวมมือในการเรียนทุกขั้นตอน ( X =1.87, S.D.=0.56) ทําใหนักเรียนเต็ม
ใจปฏิบัติตามกิจกรรมเปนอยางดี ( X =1.85, S.D.=0.48) ทําใหบรรยากาศการเรียนสนุกสนาน
นาสนใจ ( X =1.80, S.D.=0.46) ทําใหนักเรียนมีความสุขตอการเรียน ( X =1.75, S.D.=0.43)
ตามลําดับ และมีความคิดเห็นที่อยูในระดับเห็นดวยนอย 1 รายขอ คือ ทําใหนักเรียนกระตือรือรน
ในการเรียนมากขึ้น ( X =1.65, S.D.=0.48)
ตารางที่ 16 การวิเคราะหคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดเห็นของนักเรียน
ชั้นประถมปที่ 5 ที่มีตอการใชวิธีสอนแบบกระบวนการกลุมและวิธีสอนแบบปกติ
ในดานประโยชน
รายการประเมิน
ดานประโยชน
1. ทํา ให นั ก เรี ย นเข า ใจเนื้ อ หาได ง า ย ชั ด เจนและ
ถูกตอง
2. ทําใหนักเรียนไดเรียนรูการปฏิบัติงานและการอยู
กับผูอื่นไดดี
3. ทําใหนักเรียนเปนคนกลาแสดงออก
4. ทําใหนักเรียนตองการเรียนดวยวิธีนี้ในวิชาอื่นๆ
5. ทําใหนักเรียนสามารถนําความรูไปใชในชีวิต
ประจําวันไดมากขึ้น
รวม

วิธีสอนแบบกระบวนการกลุม

X

S.D.

ระดับ
ความ
คิดเห็น

ลําดับ
ที่

2.67

0.47

มาก

2.67
2.67
2.57

0.52
0.52
0.50

2.80
2.68

0.40
0.48

วิธีสอนแบบปกติ

X

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

ลําดับ
ที่

2

1.72

0.50

ปานกลาง

4

มาก
มาก
มาก

3
3
4

1.60
1.77
1.75

0.49
0.53
0.49

นอย
ปานกลาง
ปานกลาง

5
2
3

มาก
มาก

1

1.82
1.73

0.55
0.51

ปานกลาง
ปานกลาง

1

จากตารางที่ 16 พบว า นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 5 ที่ ส อนโดยวิ ธี ส อนแบบ
กระบวนการ กลุมมีความคิดเห็นตอดานประโยชน โดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก ( X =2.68,
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S.D.=0.48) สวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่สอนโดยวิธีสอนแบบปกติ มีความคิดเห็นตอ
ประโยชน โดยรวมอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง ( X =1.73, S.D.=0.51)
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่สอนโดยวิธีสอนแบบ
กระบวนการกลุมมีความคิดเห็นตอดานประโยชน ทุกรายขออยูในระดับเห็นดวยมาก เรียงลําดับ
จากมากไปหาน อ ย คื อ ทํ า ให นั ก เรี ย นสามารถนํ า ความรู ไ ปใช ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น ได ม ากขึ้ น
( X =2.80, S.D.=0.40) ทําใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาไดงายและถูกตอง ( X =2.67, S.D.=0.47) ทําให
นักเรียนไดเรียนรูการปฏิบัติงานและการอยูรวมกับผูอื่นไดดี ( X =2.67, S.D.=0.52) ทําใหนักเรียน
เปนคนกลาแสดงออก ( X =2.57, S.D.=0.50) ทําใหนั กเรียนตองการเรียนดวยวิธีนี้ในวิชาอื่น ๆ
( X =2.57, S.D.=0.50) ตามลําดับ
สวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่สอนโดยวิธีสอนแบบปกติมีความคิดเห็นวา ตอ
ดานประโยชน อยูในระดับเห็นดวยปานกลางจํานวน 4 รายขอ เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ทํา
ให นัก เรี ย นสามารถนํ า ความรู ไ ปใชใ นชี วิต ประจํ า วัน ได ม ากขึ้ น ( X =1.82, S.D.=0.55) ทํ า ให
นักเรียนเปนคนกลาแสดงออก ( X =1.77, S.D.=0.53) ทําใหนักเรียนตองการเรียนดวยวิธีนี้ในวิชา
อื่นๆ ( X =1.75, S.D.=0.49) ทําใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาไดงายและถูกตอง ( X =1.72, S.D.=0.50)
ตามลําดับ และมีความคิดเห็นที่อยูในระดับเห็นดวยนอย 1 รายขอ คือ ทําใหนักเรียนไดเรียนรูการ
ปฏิบัติงานและการอยูรวมกับผูอื่นไดดี ( X =1.60, S.D.=0.49)
นอกจากนี้ยังมีความคิดเห็นในสวนของความรูสึกที่นักเรียนมีตอการเรียนการสอน เขียนไว
เพิ่มเติมในแบบสอบถาม พอสรุปเปนประเด็นไดดังนี้
วิธีสอนแบบกระบวนการกลุม ไดแก รูสึกตื่นเตนสนุกสนาน และมีความสุข อยากจะใหมี
การสอนดวยวิธีแบบนี้บอยๆ ทําใหเกิดความสามัคคีเพราะทําใหเพื่อนๆ รวมกิจกรรมดวย และ
อยากใหขยายเวลาการสอนเพิ่มเติม
วิธีสอนแบบปกติ ไดแก ไดความรูเพิ่มขึ้น อยากใหเลานิทานสนุกใหฟงมากๆ และอยากให
พาไปเรียนที่อื่น นอกจากหองเรียน

บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปราย และขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนเรื่องพุทธศาสนพิธี ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 โดยวิธีสอนแบบกระบวนการกลุมและวิธีสอนแบบปกติ เปนการวิจัยเชิงทดลอง
(Experimental Research) แบบ Quasi Experimental Design แบบ Control Group Pretest Posttest
Design โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนเรื่องพุทธศาสพิธี โดยใชวิธีสอน
แบบกระบวนการกลุมและวิธีสอนแบบปกติ รวมทั้งศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอน
เรื่องพุทธศาสนพิธีที่สอนโดยใชวิธีสอนแบบกระบวนการกลุม กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้
ไดแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดนาคปรก จํานวน 2
หองเรียน หองละ 40 คน ไดมาโดยการใชวิธีการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แผนการสอนเรื่องพุทธศาสนพิธีที่สอนโดยวิธี
สอนแบบกระบวนการกลุม จํานวน 4 แผน และแผนการสอนโดยวิธีสอนแบบปกติจํานวน 4 แผน
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องพุทธศาสนพิธีที่มีคาความเชื่อมั่น 0.88 จํานวน 1 ชุด และ
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมที่มีตอการใชวิธีสอนแบบ
กระบวนการกลุมและวิธีสอนแบบปกติ ที่มีคาความเชื่อมั่นจํานวน 1 ชุด
การวิ เ คราะห ข อ มู ล ใช ก ารเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ก ารเรี ย นระหว า งวิ ธี ส อนแบบ
กระบวนการกลุมและวิธีสอนแบบปกติ ใชสูตร t-test แบบ independence สวนความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีตอการใชวิธีสอนแบบกระบวนการกลุมและวิธีสอนแบบปกติใชคาเฉลี่ย ( X ) สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สรุปผลการวิจยั
จากการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนเรื่องพุทธศาสนพิธี ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 โดยวิธีสอนแบบกระบวนการกลุมและวิธีสอนแบบปกติ ไดปรากฏผลสรุปการ
วิจัยดังรายละเอียดตอไปนี้
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1. ผลสัมฤทธิ์การเรียนเรื่องพุทธศาสนพิธีโดยใชวิธีสอนแบบกระบวนการกลุมและวิธี
สอนแบบปกติ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยนักเรียนที่สอนดวยวิธีสอน
แบบกระบวนการกลุม มีผลสัมฤทธิ์การเรียนสูงกวานักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนตามปกติ
2. ด า นความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมป ที่ 5 ที่ มี ต อ การใช วิ ธี ส อนแบบ
กระบวนการกลุมและวิธีสอนแบบปกติ ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ดานบรรยากาศการเรียน
และด า นประโยชน โดยภาพรวม พบว า นั ก เรี ย นชั้ น ประถมป ที่ 5 ที่ มี ต อ การใช วิ ธี ส อนแบบ
กระบวนการกลุมมีความเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก ( X =2.69, S.D.=0.48) โดยเห็นวา ทําให
นักเรียนแสดงความคิดเห็นไดมากขึ้น มีกิจกรรมการเรียนการสอนนาสนใจ ทําใหนักเรียนปฏิบัติ
ตามกิจกรรมเปนอยางดี และทําใหสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันไดมากขึ้น
สวนนักเรียนชั้นประถมปที่ 5 ที่ใชวิธีสอนแบบปกติมีความเห็นอยูในระดับเห็นดวย
ปานกลาง ( X =1.68, S.D.=0.36) โดยเห็นวา ทําใหไดฝกฝนทักษะตางๆ ใหความรวมมือในการ
เรียนทุกขั้นตอน และทําใหสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันไดมากขึ้น
อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนเรื่องพุทธศาสนพิธี ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชวิธีสอนแบบกระบวนการกลุมและวิธีสอนแบบปกติ สามารถนําไปสูการ
อภิปรายผลไดดังตอไปนี้
1. จากผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์การเรียนเรื่องพุทธศาสนพิธี โดยวิธีสอนแบบ
กระบวนการกลุมและวิธีสอนแบบปกติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีความแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยกําหนดไว โดยนักเรียนที่สอน
โดยวิธีสอนแบบกระบวนการกลุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงกวาการสอนโดยวิธีแบบปกติ
แสดงใหเห็นวา การสอนโดยวิธีกระบวนการกลุม เปนวิธีหนึ่งที่ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีขึ้น
ทั้งนี้เพราะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบกระบวนการกลุม ไดแบงกลุมนักเรียนออกเปน
กลุมเล็กๆ 5 – 10 คน ซึ่งนักเรียนในแตละกลุมจะมีทั้งนักเรียนที่เรียนเกง ปานกลาง และออน ทําให
นักเรียนพยายามชวยเหลือซึ่งกันและกัน นักเรียนเกงจะชวยเหลือนักเรียนออนจึงทําใหผลงาน
กิจกรรมดีขึ้น สอดคลองกับแนวคิดของ สลาวิน(Slavin 1987 : 3) ที่กลาววาในการจัดการเรียนการ
สอนแบบกลุมนักเรียนจะชวยเหลือกันและกันทําใหผลสัมฤทธิ์การเรียนดีขึ้น นอกจากนี้ในขณะ
ปฏิบัติกรรมกลุมสมาชิกภายในกลุมไดเรียนรูการทํางานรวมกัน เรียนรูที่จะปรับตัวในการทํางาน
รวมกับผูอื่น มีทักทวงขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นแลว ชวยกันแกไขขอผิดพลาดนั้น ดังนั้นกลุมเปนแหลง
ความรูที่สําคัญที่จะใหความรูแกสมาชิก ชวยสมาชิกปฏิบัติกิจกรรมไดบรรลุจุดประสงค สอดคลอง
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กับแนวคิดของ ทิศนา แขมมณี (2545 : 199-201) ที่กลาวไววา การเรียนแบบกระบวนการกลุมเปน
การเรียนใหผูเรียนมีบทบาทรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง และมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียน
ของตน โดยการยึดกลุมเปนแหลงความรูสําคัญเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูที่จะปรับตัวทํางาน
รวมกับผูอื่นไดดียิ่งขึ้น
การสอนโดยใช วิ ธี ส อนแบบกระบวนการกลุ ม ครั้ ง นี้ ไ ด ใ ช กิ จ กรรมการสอนที่
หลากหลาย ประกอบไปดวยแบบอภิปรายกลุม แบบบทบาทสมมติ แบบเกม และแบบศูนยการเรียน
ทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนและใหการรวมมือในการเรียนเปนอยางดีสงผลทําใหผลสัมฤทธิ์
การเรียนดีขึ้นซึ่งแตกตางจากวิธีสอนแบบปกติซึ่งใชกิจกรรมแบบบรรยายเปนสวนใหญ ทําให
นั ก เรี ย นไม ค อ ยมี ค วามกระตื อ ร น ในการเรี ย นการสอน สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ อรรถพล
อนันตวรสกุล (2539 : บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาปญหาการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในระดับ
มัธยมศึกษาพบวา การสอนพระพุทธศาสนาขาดเทคนิคการสอนที่ดีและหลากหลาย ครูสวนใหญใช
การบรรยาย ทําใหการเรียนการสอนไมไดผลเทาที่ควร และสอดคลองกับงานวิจัยของจรัล กาอินทร
(2540 : บทคัดยอ) ไดศึกษาปญหาการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน
พบวา การสอนวิชาพระพุทธศาสนาตองมีเทคนิคที่หลากหลายจึงจะทําใหผูเรียนสนใจและไดผล
การเรียนที่ดี นอกจากนี้ยังพบวา ในขณะปฏิบัติกิจกรรมกลุมหากมีสมาชิกคนใดทําผิดกติกา ก็จะมี
การแกไขจากสมาชิกภายในกลุมนั้นๆ อันแสดงใหเห็นวาวิธีสอนแบบกระบวนการกลุมทําให
นักเรียนมีการพัฒนาการทางจริยธรรม ความรับผิดชอบและสรางวินัยใหกับสมาชิกภายกลุม ซึ่งได
สอดคลองกับงานวิจัยของวิริยะ บุญยนิวาสน (2523 : 83) ที่ไดศึกษาเปรียบเทียบการสอนจริยธรรม
โดยวิธีการสอนแบบกระบวนกลุมกับวิธีสอนแบบธรรมดา ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวากลุม
ที่เรียนโดยกลุมสัมพันธมีพัฒนาการทางจริยธรรมที่ดีขึ้น และสอดคลองกับงานวิจัยของวรรณี
กรวยสวัสดิ์ (2537 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความวินัย
ในตนเอง กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่สอนโดยวิธีสอนแบบกระบวนการกลุมสัมพันธและ
วิธีสอนปกติพบวา นักเรียนที่เรียนดวยวิธีแบบกระบวนการกลุมมีวินัยในตนเองที่สูงขึ้น
การใชเทคนิคการสอนแบบกิจกรรมอภิปรายกลุมและกิจกรรมแบบศูนยการเรียนได
แบงนักเรียนออกเปนกลุมยอยเล็กๆ จึงทําใหนักเรียนไดมีสวนรวม ในการทํากิจกรรมการเรียนการ
สอน มีการคนควาและคนพบดวยตนเอง พูดคุยสื่อสารกันเพื่อแสดงความคิดเห็น ระดมพลังสมอง
และรวมมือกันทํากิจกรรมภายในกลุม ทําใหผลการเรียนดีขึ้นสอดคลองกับงานวิจัยของพรชัย
สินเธาว (2533 : 70) ซึ่งไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องบทประยุกต ระหวางวิธีสอน
พลังกลุมเล็กและการสอนตามปกติ พบวา การไดพูดคุยถามตอบกัน การใชภาษาสื่อสารที่เหมาะสม
กั บ วั ย ทํ า ให เ ข า ใจดี แ ละเหมาะสม และการได ทํ า งานร ว มกั น อย า งมี ร ะบบแบบแผนในการ
ปฏิบัติงาน นักเรียนคนที่อภิปรายไดชวยเหลือเพื่อใหเขาใจยิ่งขึ้น เปนการเพิ่มความชํานาญใหกับ
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ตนเองอีกดวย (อาภาภรณ หวังสูงเนิน 2536 : 98) นอกจากนี้ดัน (Dunn 1972 : 154) ไดกลาวเอาไว
วา การเรียนการสอนที่ดี ควรชวยใหนักเรียนไดมีโอกาสทํางานรวมกันเปนคูหรือหมูคณะ การสราง
กลุมเล็กๆ ที่มีความสัมพันธตอกันแบบกระบวนการ จะปองกันใหนักเรียนมีความรูสึกอยูคนเดียว
การทํางานรวมกันจะทําใหนักเรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทําใหเกิดความ
สนุกสนานในการเรียน ซึ่งเปนผลใหนักเรียนอยากเรียนมากยิ่งขึ้น เพลิดเพลิน
การเรียนโดยใชวิธีสอนแบบกระบวนการกลุมที่ใชกิจกรรมแบบเกมและบทบาทสมมติ
ไดใหผลในการเสริมแรงทางบวก โดยมีการใหรางวัลแกกลุมที่ทําคะแนนไดตามกําหนด เปนการ
กระตุนใหผูเรียนมีความพยายามในการเรียนรูสูงขึ้น และพยายามที่ปรับพฤติกรรมตนเองเพื่อนําพา
กลุ ม ไปสู ค วามสํ า เร็ จ ตามเป า หมาย การแข ง ขั น และการได รั บ รางวั ล เป น การเปลี่ ย นแปลง
ประสบการณของผูเรียน จากที่เคยไดรับรางวัลเปนรายบุคคล มาเปนการไดรับรางวัลเปนกลุม ทํา
ผลใหนักเรียนในแตละกลุมมีการตื่นตัว เกิดความกระตือรือรน เห็นคุณคาของการรวมแรงรวมใจ
และชวยเหลือซึ่งกันและกันทํากิจกรรมมากขึ้นทําใหเกิดความสนุกสนานในการเรียน เกิดความ
ตระหนักวา ทุกคนมีสวนชวยใหกลุมประสบความสําเร็จไดเทาเทียมกัน เปนคุณคาของตนเองมาก
ขึ้น และที่สําคัญนักเรียนมีกําลังใจในการทํากิจกรรมเพื่อใหผลงานและคะแนนกลุมสูงขึ้น และการ
เสริ ม แรงด ว ยการให ร างวั ล และคํ า ชมเชยในทางบวกเช น นี้ เป น ไปตามทฤษฎี ข องสกิ น เนอร
(Skinner) สอดคลองกับแนวคิดของพรรณี ช.เจนจิต (2528 : 303) ที่กลาวเกี่ยวกับการเสริมแรงวา
การเสริมแรงทางบวกดวยการใหรางวัลหรือสื่อที่ผูรับพอใจนั้น จะสงผลทําใหเกิดพฤติกรรมที่พึง
ประสงคเพิ่มขึ้น
2. จากผลการวิ จั ย เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นที่ มี ต อ วิ ธี ส อนแบบการ
กระบวนการกลุมและวิธีสอนแบบปกติ โดยใชแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธี
สอน ซึ่งประเมินโดยนักเรียน ในภาพรวม พบวา นักเรียนชั้นประถมปที่ 5 ที่สอนโดยวิธีสอนแบบ
กระบวนการกลุมมีความคิดเห็นตอวิธีสอนแบบกระบวนกลุมรวมทุกดานอยูในระดับเห็นดวยมาก
( X =2.69, S.D.=0.48) สวนนักเรียนชั้นประถมปที่ 5 ที่สอนโดยวิธีสอนแบบปกติอยูในระดับเห็น
ดวยปานกลาง ( X =1.68, S.D.=0.36) แสดงใหเห็นวา กิจกรรมการเรียนการสอนแบบกระบวนการ
กลุมทําใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นไดมากขึ้น ทําใหนักเรียนไดฝกฝนทักษะตางๆ มากขึ้นและ
เปนกิจกรรมการเรียนการสอนที่นาสนใจ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของอาภรณ ใจเที่ยง (2540 :
111) ไดกลาวถึงประโยชนของกิจกรรมแบบกลุมไววา ทําใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นอยางเปน
อิสระ ไดฝกฝนทักษะการคิด เกิดความสนใจในกิจกรรมนั้น ๆ และสอดคลองงานวิจัยของสุจิตร
สิทธิ (2545 : 105-107) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทักษะการทําเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 พบวานักเรียนที่เรียนแบบทักษะกระบวนกลุมสูงกวาที่เรียนแบบปกติอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้บรรยากาศการเรียนยังทําใหนักเรียนเต็มใจปฏิบัติตาม
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กิจกรรมเปนอยางดี สอดคลองกับแนวคิดของเล็ก (Lex 1973 : 6039-A) ไดทําการเปรียบเทียบความ
พอใจและยินดีเขารวมกิจกรรมโดยใชวิธีกระบวนการกลุมสัมพันธ ปรากฏวากลุมทดลองพอใจและ
ยินดีเขารวมกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เพราะวาการสอนทําใหเกิดบรรยากาศการเรียน
สนุกสนานทําใหนักเรียนกระตือรนใหความรวมมือทุกขั้นตอน จึงสงผลตอดานการประเมินผลที่ทาํ
ให นั ก เรี ย นสามารถนํ า ความรู ไ ปใช กั บ ชี วิ ต จํ า วั น ได ม ากขึ้ น เพราะการเรี ย นการสอนแบบ
กระบวนการกลุม มีกิจกรรมหลากหลาย และผูเรียนไดปฏิบัติจริง ไดแกปญหาจริง สอดคลองกับ
แนวคิดของ กรมวิชาการ (2543 : 68-70) ที่กลาวไววากิจกรรมการเรียนการสอนของกระบวนการ
กลุมเปนกิจกรรมประกอบดวยการอภิปราย หาวิธีการ และแนวทางในการนําการเรียนรูที่ไดรับไป
ใชจริงในชีวิตประจําวัน
วิ ธี ส อนแบบกระบวนการกลุ ม ทํ า ให นั ก เรี ย นแสดงความคิ ด เห็ น ได ม ากขึ้ น ทํ า ให
นักเรียนมีความกระตือรือรน มีการแบงกลุมกัน ทําใหเกิดความการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทุกคน
มีสวนรวมในการเรียนการสอน และในการทํางานนักเรียนในกลุมทุกคนมองคนคุณคาของตนเอง
ทําใหมีความสุขในการเรียน เกิดบรรยากาศการเรียนที่ดีขึ้น สอดคลองกับรุง แกวแดง (2541: 29)
ไดกลาววา ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควรมีกิจกรรมที่หลากหลาย สนุกสนานจะทําให
นักเรียนเกิดความสนใจ และเปดโอกาสใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรม นักเรียนชอบการ
ทํางานเปนกลุม เพราะไดทํากิจกรรมตางๆ ไดปรึกษาชวยเหลือซึ่งกันและกัน ทําใหผลการเรียนการ
สอนเกิดประสิทธิ์ภาพ และไดรับผลการเรียนที่ขึ้น จึงทําใหนักเรียนมีความคิดเห็นตอวิธีสอนแบบ
กระบวนการกลุมเห็นดวยอยูในระดับมาก
สวนวิธีสอนแบบปกตินักเรียนไดแสดงความคิดเห็นวา ทําใหไดฝกฝนทักษะตางๆ และ
ทําใหสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันไดมากขึ้นนั้น แสดงวา การสอนปกติมีการบรรยาย
หรืออธิบาย ใหความรูเนื้อหาโดยตรง หากผูเรียนตั้งใจ ก็จะเกิดผลสัมฤทธิ์การเรียนไดดี สอดคลอง
กับแนวคิดของ ผกา สัตยธรรม (2545 : 146) ที่กลาวไววา การเรียนสอนแบบบรรยาย หากผูสอน
และผูเรียนตั้งใจทําไดดีแลวก็สงสําเร็จไดตามประสงค จึงทําใหนักเรียนมีความคิดเห็นตอวิธีสอน
แบบปกติเห็นดวยอยูในระดับปานกลาง
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะทั่วไป
1. จากการวิจัยพบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานพุทธศาสนพิธีที่เรียนโดยวิธี
สอนแบบกระบวนการกลุมมีความแตกตางจากการเรียนแบบปกติ โดยมีผลการเรียนที่สูงขึ้น ดังนั้น
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โรงเรียน หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ควรมีการนําวิธีสอนแบบ
กระบวนการกลุมไปทดลองสอนเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น
2. จากการวิจัยพบวา การสอนแบบกระบวนการกลุม ทําใหนักเรียนมีความตื่นตัว มี
ความกระตือรือรนในการทํากิจกรรมตางๆ เพราะทําใหทุกคนรูสึกวามีสวนรวมที่ตองคิด ตองทํา
และรับผิดชอบตอกิจกรรมนั้นๆ อีกทั้งเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นในการที่
จะหาขอสรุปในการทํากิจกรรมนั้น ทําใหบรรยากาศการเรียนไมนาเบื่อ และเห็นประโยชนในการ
เรียน ดังนั้นครูผูสอนจึงควรนําวิธีนี้ไปประยุกตใชกับวิชาอื่นๆ
3. จากการวิจัยพบวา การจัดกิจกรรมแบบอภิปรายกลุมสามารถจัดตามขั้นตอนและเวลา
กําหนดเอาไวไดดีที่สุดเนื่องจากมีกิจกรรมที่ไมซับซอนมากเกินไป ซึ่งเหมือนกับการสอนแบบปกติ
ดังนั้น หากครูผูสอนมีขอกําหนดเวลาที่จํากัด ควรเลือกกิจกรรมแบบอภิปรายกลุมหรือวิธีสอนแบบ
ปกตินําไปใช
4. จากการวิจัยพบวา การจัดกรรมแบบบทบาทสมมติ นักเรียนมีความตั้งใจปฏิบัติตาม
กิจกรรมเปนอยางดี แตยังไมกลาแสดงออกมากนักเนื่องจากเกิดความประหมาและเขินอาย และบาง
บทบาทนึกภาพของตัวละครนั้นๆ ไมได จึงผิดจากเนื้อหาที่กําหนดไวบาง แมจะมีการแกไขโดย
สมาชิกในกลุมแลว ดังนั้นครูควรกําหนดเนื้อหาที่พอจะใหนักเรียนมองเห็นภาพในตัวละครนั้นๆ
ดวย ถึงจะทําใหกิจกรรมเนินไปไดตามกําหนดเวลา ออกมาไดตรงตามเนื้อหาที่กําหนด
5. จากการวิจัยพบวา การจัดกิจกรรมแบบเกม ทําใหนักเรียนมีความกระตือรน และให
ความรวมปฏิบัติกิจกรรมเปนอยางดี จนทําใหผลสัมฤทธิ์สูงกวาทุกกิจกรรม ดังนั้น จึงควรมีการนํา
กิจกรรมแบบเกมไปปรับใชในการสอนเนื้อวิชาอื่นๆ ดวย
6. จากการวิจัยพบวา กิจกรรมแบบศูนยการเรียนผูสังเกตและนักเรียนไดแสดงความ
คิดเห็นวาใชเวลานอยไป ไมสามารถทํากิจกรรมไดสมบูรณได เนื่องจากการมีขั้นตอนในการเปลี่ยน
ฐานขอมูล นักเรียนตองใชเวลาในการเดินทาง กลุมละกิจกรรมหลายแบบ ดังนั้นครูผูสอนจะตอง
คํานึงในการจัดสรรเวลาใหเพียงพอและเหมาะสมกับการทํากิจกรรมตางๆ
7. จากการวิจัยพบวา ในการแบงกลุมเพื่อทํากิจกรรมตางๆ เชน การอภิปรายกลุมยอย
หรือกิจกรรมแบบศูนยการเรียน ควรจัดแตละกลุมใหอยูหางกันในระยะหางพอสมควร เพราะถาอยู
ใกลกันเกินไปจะทําใหมีเสียงรบกวนจากกลุมขางเคียง และถาหากจัดหางเกินไปก็จะลําบากในการ
ควบคุมดูแล ดังนั้นครูผูสอนควรเลือกใชสถานที่เหมาะกับกิจกรรมนั้นๆ ดวย
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ขอเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรทําการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาพุทธศาสนพิธีโดยใชวิธีสอน
แบบกระบวนการกลุมกับวิธีสอนแบบอื่นๆ เชน วิธีสอนแบบสาธิต วิธีสอนแบบเพื่อนสอนเพื่อน
วิธีสอนเปนรายบุคคล วิธีสอนแบบการระดมสมอง เปนตน
2. ควรทําการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาพุทธศาสนพิธีโดยใชวิธีสอน
แบบกระบวนการกลุม โดยใชเทคนิคการเรียนหลาย ๆ อยาง เชน แบบกลุมการแขงขัน แบบรวมมือ
กันเรียนรู แบบการทําโครงการเปนกลุม เปนตน
3. ควรมีการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนดวยวิธีสอนแบบกระบวนการกลุม
โดยใชเทคนิค แบบเลนเกม แบบอภิปรายกลุม แบบฐานการเรียนรู และแบบบทบาทสมมติ กับ
เนื้อหารายวิชาอื่นๆ
4. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับตัวแปรอื่นๆ เชน ความรับผิดชอบ ความสามัคคี ความยุติธรรม
การแกปญหา และความคงทนในการเรียนรูของนักเรียน ที่สอนดวยวิธีสอนแบบกระบวนการกลุม
โดยใชเทคนิคหลายๆ อยาง เชน แบบกลุมแสวงหาความรู แบบกลุมรวมมือ แบบรวมกันคิด แบบ
การทําโครงการเปนกลุม เปนตน
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2. อาจารยสมชัย ศรีนอก

หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

3. อาจารย ดร.สุทธิพงษ ศรีวิชัย

หัวหนาภาควิชาบริหารการศึกษาและกิจการคณะสงฆ
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ภาคผนวก ข
ผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

1. คาดัชนีความสอดคลองของแผนการสอนแบบกระบวนการกลุมและแบบปกติ
2. ผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียน
3. ผลการคํานวณหาคาความเชื่อมั่นแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์การเรียน
4. แสดงคาความยากงาย (P) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์การเรียน
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ตารางที่ 17 คาดัชนีความสอดคลอง แผนการสอนแบบกระบวนการกลุม

รายการ
1. การกําหนดองคประกอบของแผนการสอนโดยภาพรวม
1.1 องคประกอบแผนการสอนครบถวนและครอบคลุมเนื้อหา
1.2 ลําดับขององคประกอบมีความเหมาะสมชวยใหเขาใจงาย
1.3 องคประกอบมีความสัมพันธสอดคลองกัน
2. สาระสําคัญของแผนการสอน
2.1 เหมาะสม สามารถบอกถึงแนวคิดของและความสําคัญ
3. จุดประสงคของการเรียนรู
3.1 มีความสอดคลองกับเนื้อหาเรื่องพุทธศาสนพิธี
3.2 มีความชัดเจน สามารถแสดงถึงสิ่งมุงหวังใหเกิดกับผูเรียน
3.3 มีความเปนไปได
4. เนื้อหาสาระ
4.1 สอดคล อ งกั บ จุ ด ประสงค ส ามารถนํ า ไปสู ก ารบรรลุ
จุดมุงหมายที่กําหนดไวได
5. กิจกรรมการเรียนการสอน
5.1 ขั้นตอนกิจกรรมมีความเหมาะสม
5.2 ขั้นตอนมีความชัดเจน สามารถนําไปปฏิบัติไดสะดวก
6. การวัดผลและประเมินผล
6.1 มีความสอดคลองกับจุดประสงคในแผนการสอน
6.2 ใชวิธีที่เหมาะสมกับพฤติกรรมที่ตองการจะวัด
7. สื่อการเรียนการสอน
7.1 มีการกําหนดสื่อที่ชัดเจน นําไปสูการจัดเตรียมที่งายและ
สะดวก
8. เวลาที่ใชในการสอน
8.1 เวลาที่กําหนดไวมีความเหมาะสม
9. ภาษา
9.1 ใชภาษามีความเหมาะสมอานเขาใจงาย

ผูเชี่ยวชาญ

คา IOC

ก

ข

ค

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

1
1
1

+1

+1

+1

1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

1
1
1

+1

+1

+1

1

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1
1

+1
+1

0
+1

+1
+1

0.67
1

+1

0

+1

0.67

+1

+1

0

0.67

+1

+1

+1

1

ขอเสนอแนะ...................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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ตารางที่ 18 คาดัชนีความสอดคลอง แผนการสอนแบบปกติ

รายการ
1. การกําหนดองคประกอบของแผนการสอนโดยภาพรวม
1.1 องคประกอบแผนการสอนครบถวนและครอบคลุมเนื้อหา
1.2 ลําดับขององคประกอบมีความเหมาะสมชวยใหเขาใจงาย
1.3 องคประกอบมีความสัมพันธสอดคลองกัน
2. สาระสําคัญของแผนการสอน
2.1 เหมาะสม สามารถบอกถึงแนวคิดของและความสําคัญ
3. จุดประสงคของการเรียนรู
3.1 มีความสอดคลองกับเนื้อหาเรื่องพุทธศาสนพิธี
3.2 มีความชัดเจน สามารถแสดงถึงสิ่งมุงหวังใหเกิดกับผูเรียน
3.3 มีความเปนไปได
4. เนื้อหาสาระ
4.1 สอดคล อ งกั บ จุ ด ประสงค ส ามารถนํ า ไปสู ก ารบรรลุ
จุดมุงหมายที่กําหนดไวได
5. กิจกรรมการเรียนการสอน
5.1 ขั้นตอนกิจกรรมมีความเหมาะสม
5.2 ขั้นตอนมีความชัดเจน สามารถนําไปปฏิบัติไดสะดวก
6. การวัดผลและประเมินผล
6.1 มีความสอดคลองกับจุดประสงคในแผนการสอน
6.2 ใชวิธีที่เหมาะสมกับพฤติกรรมที่ตองการจะวัด
7. สื่อการเรียนการสอน
7.1 มีการกําหนดสื่อที่ชัดเจน นําไปสูการจัดเตรียมที่งายและ
สะดวก
8. เวลาที่ใชในการสอน
8.1 เวลาที่กําหนดไวมีความเหมาะสม
9. ภาษา
9.1 ใชภาษามีความเหมาะสมอานเขาใจงาย

ผูเชี่ยวชาญ

คา IOC

ก

ข

ค

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

1
1
1

+1

+1

+1

1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

1
1
1

+1

+1

+1

1

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1
1

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1
1

+1

0

+1

0.67

+1

+1

+1

1

+1

+1

+1

1

ขอเสนอแนะ...................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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ตารางที่ 19 ผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จุดประสงคที่

ขอที่

1. สามารถบอกและอภิปรายความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับศาสนพิธีได

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

2. สามารถบอกลําดับขั้นตอนของการจัดพิธี
การทําบุญเลี้ยงพระได

3. สามารถบอกชนิดของโตะหมูบูชาและ
จัดโตะหมูบูชาได

ระดับพฤติกรรม
ความจํา
ความจํา
การวิเคราะห
ความจํา
ความจํา
ความจํา
การวิเคราะห
ความเขาใจ
การวิเคราะห
ความเขาใจ
ความจํา
ความจํา
ความจํา
ความเขาใจ
ความจํา
ความจํา
ความจํา
ความจํา
ความจํา
ความจํา
ความจํา
ความจํา
ความเขาใจ
ความเขาใจ
ความจํา
ความเขาใจ
ความจํา
ความเขาใจ
การวิเคราะห
ความจํา

ผูเชี่ยวชาญ
1
2 3
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

คา IOC
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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ตารางที่ 19 (ตอ)
จุดประสงคที่
4.
สามารถอธิ บ ายความสํ า คั ญ ทาง
พระพุทธศาสนาและวิธีปฏิบัติตนในสําคัญ
ได

ขอที่ ระดับพฤติกรรม
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ความรูความจํา

ความรูความจํา
ความรูความจํา
ความรูความจํา
ความรูเขาใจ
ความรูความจํา
ความรูความจํา
ความรูความจํา
ความรูเขาใจ
ความรูความจํา

ผูเชี่ยวชาญ
1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

2
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

3
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

คา IOC
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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การคํานวณหาคาความเชื่อมัน่ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์การเรียน
ผู วิ จั ย ได นํ า แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ก ารเรี ย นไปทดลองกั บ นั ก เรี ย นศู น ย ศึ ก ษา
พระพุ ท ธศาสนาวั น อาทิ ต ย วั ด ประยุ ร วงศาวาสวรวิ ห าร เขตธนบุ รี จํ า นวน 30 คนแล ว นํ า มา
คํานวณหาความเชื่อมั่นดังนี้
การคํานวณหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใชสูตร KR 20 ของคูเดอร– ริชารดสัน
(พวงรัตน ทวีรัตน 2543 : 124)
เมื่อ

n

=
∑ pq =
S2t
=
r tt

r tt
n
S2t
∑ pq

แทน
แทน
แทน
แทน

ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
จํานวนขอสอบในแบบทดสอบ
คาความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ
ผลรวมความสัมพันธระหวางสัดสวนของคนทําถูกใน
แตละขอและสัดสวนของคนทําผิดในแตละขอ

=

n
n-1

1-∑ pq
S2t

=

30
29

1- 9.10
60

=

1.034

1 – 0.151

=

1.034 (0.849)

=

88

30
9.10
60
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ตารางที่ 20 คาความยากงาย (P) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ขอที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

P

r

0.80
0.73
0.70
0.63
0.60
0.56
0.66
0.56
0.50
0.60
0.63
0.53
0.60
0.63
0.63
0.63
0.56
0.60
0.70
0.56

0.33
0.40
0.20
0.40
0.40
0.26
0.33
0.20
0.26
0.26
0.40
0.20
0.20
0.33
0.26
0.26
0.20
0.20
0.26
0.26

ขอที่

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

P

r

0.73
0.56
0.66
0.50
0.66
0.53
0.60
0.46
0.70
0.53
0.60
0.70
0.53
0.63
0.56
0.60
0.53
0.46
0.56
0.56

0.40
0.40
0.20
0.20
0.20
0.40
0.26
0.33
0.33
0.33
026
0.40
0.33
0.20
0.33
0.40
0.33
0.20
0.26
0.33
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ภาคผนวก ค
ผลการวิเคราะหขอมูล
1. ผลคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคุม
2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนของกลุมทดลองและกลุมควบคุม (t-test)
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ตารางที่ 21 ผลคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนวิธีการสอนแบบกระบวนการกลุม
และวิธีสอนแบบปกติ
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

กอน
เรียน
20
12
17
18
11
18
18
15
22
9
11
13
17
12
20
18
16
20
14
18
20
12
18
22
11

กลุมทดลอง
หลัง
เรียน ∑ D
30
26
26
30
25
28
30
31
30
22
26
29
24
29
31
28
30
32
29
31
36
22
29
31
29

10
14
9
12
14
10
12
16
8
13
15
16
7
17
11
10
14
12
15
13
16
10
11
9
18

2

∑D

กอน
เรียน

100
196
81
144
196
100
144
256
64
169
225
256
49
289
121
100
196
144
225
169
256
100
121
81
324

16
23
19
20
9
15
18
12
14
10
14
15
11
16
12
15
20
8
13
10
15
17
17
15
18

กลุมควบคุม
หลัง
เรียน ∑ D
21
24
30
25
23
24
22
24
21
18
17
20
20
22
23
20
21
20
19
12
19
28
30
24
24

5
11
11
5
14
9
4
12
7
8
3
5
10
6
11
5
1
12
6
2
4
11
13
9
6

2

∑D
25
121
121
25
196
81
16
144
49
64
9
25
100
36
121
25
1
144
36
4
16
121
169
81
36
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ตารางที่ 21 (ตอ)
ลําดับ
ที่

กอน
เรียน

กลุมทดลอง
หลัง
เรียน ∑ D

11
21
19
12
14
10
12
17
15
11
14
17
19
18
21
633

25
32
34
24
31
25
29
24
28
25
28
34
32
30
33
1148

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
รวม

14
11
15
12
17
15
17
7
13
14
14
17
13
12
12
515

∑D

กอน
เรียน

กลุมควบคุม
หลัง
เรียน ∑ D

∑D

196
121
225
144
289
225
289
49
169
196
196
289
169
144
144
6951

20
23
21
12
10
9
11
7
21
20
12
15
21
19
9
602

33
25
26
24
22
20
26
20
25
28
25
25
24
23
19
916

169
4
25
144
144
121
225
169
16
64
169
100
9
16
100
3241

2

หมายเหตุ

∑D
∑D

ผลตางของคะแนนแตละขอ
2
ผลรวมของผลตางคะแนนแตละขอ ยกกําลัง 2

13
2
5
12
12
11
15
13
4
8
13
10
3
4
10
325

2
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ผลการเปรียบเทียบคะแนนของกลุมทดลองและกลุมควบคุม
(t-test)

90

ภาคผนวก ง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. การกําหนดเนื้อหา – จุดประสงคการเรียนรู – เวลา
2. ใบความรูกําหนดเนื้อหาแผนการสอนที่ 1-4
3. แผนการสอนแบบกระบวนการกลุม แผนที่ 1-4
4. แผนการสอนแบบปกติ แผนที่ 1-4
5. แบบสังเกตปฏิบัติงานกิจกรรมกลุม
6. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
7. เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
8. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน
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ตารางที่ 22 การกําหนดเนื้อหา – จุดประสงคการเรียนรู – เวลา
เนื้อหา

จุดประสงค

1. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับพุทธ 1. บอกความหมายและประเภทของพุทธ
ศาสนพิธีได
ศาสนพิธี
2. อธิบายความสําคัญของพุทธศาสนพิธี
ได
2. พิธีทําบุญเลี้ยงพระ
1. นั ก เรี ย นสามารถอธิ บ ายเรื่ อ งการ
ทําบุญเลี้ยงพระได
2. นั ก เรี ย นสามารถบอกลํ า ดั บ ขั้ น ตอน
ของการทําบุญเลี้ยงพระได
3. นักเรียนสามารถประยุกตนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได
3. การจัดตั้งโตะหมูบูชา
1. นักเรียนบอกประเภทของโตะหมูบูชา
ได
2. นักเรียนสามารถแสดงการจัดโตะหมู
บูชาได
4. วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 1. บอกประวั ติ แ ละความสํ า คั ญ ของ
วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา
และวันอัฏฐมีบูชาได
2. อธิบายการระเบียบพิธีและการปฏิบัติ
ตนในวันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา
วันอาสาฬหบูชาและอัฏฐมีบูชา ได
3. เขารวมพิธีกรรมและปฏิบัติไดถูกตอง
เมื่อถึงวันสําคัญทางพระพุทธ
ศาสนา

จํานวนคาบ
(คาบละ 60 นาที)

2

2

2

2
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ใบความรู ตามกําหนดเนื้อหาแผนการสอนที่ 1
เรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับพุทธศาสนพิธี
พุทธศาสนพิธี คือ ระเบียบแบบแผนหรือแบบอยางที่พึงปฏิบัติในศาสนา เมื่อนํามาใช
ในพระพุทธศาสนาจึงหมายถึงระเบียบแบบแผนหรือแบบอยางที่พึงปฏิบัติในพระพุทธศาสนา
ศาสนพิธีเปนสิ่งที่มีอยูในทุกศาสนาซึ่งแตกตางกันไปตามลักษณะความเชื่อของศาสนา
หรือลัทธินั้นๆ เปนสิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังศาสนา โดยศาสนาตาง ๆ จะเกิดขึ้นมากอนแลวพิธีกรรม
ตางๆ จึงเกิดขึ้น แมจะไมใชสิ่งที่เปนแกนของศาสนา แตทานผูรูก็เปรียบพิธีกรรมหรือศาสนพิธีวา
เปนดังเปลือกตนไม ซึ่งคอยหอหุมแกนของตนไมคือเนื้อแทของศาสนา โดยทั้งสองสวนนี้จะตอง
พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน กลาวคือ หากไมมีแกนแทของศาสนา ศาสนพิธีก็อยูไดไมนานหรือหากมี
เฉพาะแกนของศาสนาแตไมมีศาสนพิธี แกนแทของศาสนาก็อยูไมไดนาน
ศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนาแบงออกเปน 4 หมวดใหญ ๆ คือ
1. กุ ศ ลพิ ธี หมายถึ ง พิ ธี ก รรมอั น เกี่ ย วเนื่ อ งด ว ยการอบรมความดี ง ามทาง
พระพุทธศาสนาเฉพาะตัวบุคคล เชน การแสดงตนเปนพุทธมามกะ การเวียนเทียนในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนาและการรักษาอุโบสถศีล
2. บุญพิธี หมายถึง พิธีทําบุญเนื่องดวยประเพณีในครอบครัว ซึ่งเปนประเพณีที่เกี่ยวกับ
การดําเนินชีวิตของคนทั่วไป มี 2 ประเภทคือ
2.1 พิธีทําบุญในงานมงคล ไดแก การทําบุญในโอกาสตางๆ เพื่อความเปนสิริมงคล
แกตนเองและญาติสนิทมิตรสหาย เชน การทําบุญขึ้นบานใหม การแตงงาน เปนตน
2.2 พิธีทําบุญในงานอวมงคล ไดแก การทําบุญเกี่ยวกับการตาย เชน การทําบุญหนา
ศพ การทําบุญอัฐิบรรพบุรุษ เปนตน
3. ทานพิธี หมายถึง พิธีถวายทานตางๆ เชน ถวายอาหาร เครื่องนุงหม ยารักษาโรค เปน
ตน
4. ปกิณกพิธี หมายถึง พิธีเบ็ดเตล็ด ไดแก มารยาทและระเบียบปฏิบัติในพิธีทั้ง 3 ขอ
ขางตน เชน พิธีอาราธนาศีล วิธีประเคนของพระ วิธีแสดงความเคารพพระ เปนตน
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แผนผังศาสนพิธี

1. กุศลพิธี
- แสดงตนเปนพุทธมามกะ
- พิธีเวียนเทียนในวันสําคัญ
ทางพระศาสนา
- พิธีรักษาอุโบสถ

2. บุญพิธี
- ทําบุญงานอวมงคล
- ทําบุญงานมงคล

3. ทานพิธี
- พิธีถวายไทยธรรม

4. กุศลพิธี
- พิธีแสตงความเคารพ
- พิธีประเคนของพระ
- พิธีทําหนังสืออาราธนา
ใบอาราธนา และใบปวารณาจตุปจจัย
- วิธีอาราธนาศีล
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ใบความรู ตามกําหนดเนื้อหาแผนการสอนที่ 2
เรื่อง พิธีทําบุญเลี้ยงพระ
การทําบุญเลี้ยงพระ คือพิธีทําบุญ ใหเกิดความสุขความสบาย
ใจ เกี่ยวกับเรื่องฉลองบาง เรื่องตองการสิริมงคลบาง เรื่องตายบาง โดย
แยกเปน 2 ประเภทคือ งานทําบุญงานมงคล และงานทําบุญงานอวมงคล
ซึ่งการทําบุญทั้ง 2 ประเภทนี้นิยมการนิมนตพระมาสวด เลี้ยงพระถวาย
ไทยธรรม ฉะนั้น จึงมีผูเกีย่ วของในการปฏิบัติ เปน 2 ฝาย คือ 1 ผูทําบุญ
เรียกวา “เจาภาพ” เปนฝายให 2. ผูประกอบพิธีกรรม เรียกวา “ฝายภิกษุ
สงฆ” เปนฝายรับ จึงมีตองมีระเบียบพิธีตามลําดับตอไปนี้
งานทําบุญมงคล
1. อาราธนาพระสงฆ นิยมจํานวนคี่ คือ 5 – 7 -9 , ถาเปนงานแตงงานนิยมคู คือ 8 – 10
พิธีหลวงนิยมคู คือ 10 รูป เปนตน
2. เตรียมที่ตั้งพระพุทธรูป พรอมทั้งเครื่องบูชา ควรใชโตะหมู 5 -7 -9 ถาหาไมไดก็ใช
โตะอื่นที่สมควรก็ได
3. ตกแตงสถานที่บริเวณพิธี ตองใหสะอาดเรียบรอย ดูแลงามตา ชื่นใจ เปนสิริมงคล
4. วงด า ยสายสิ ญ จน การวงสายสิ ญ จน โดยจากฐานพระพุ ท ธรู ป วนขวารอบ
พระพุทธรูป โยงมาที่ขันน้ํามนต วนขวาขันน้ํามนต วางไวบนพาน ตั้งไวใกลอาสนะพระเถระผูเปน
ประธานของพระสงฆในพิธี
5. ปูลาดอาสนะสําหรับพระสงฆ จะยกพื้นใหสูงขึ้นหรือไมยกพื้น เพียงแตปูเสื่อ ปูผา
ขาว แลวปูผานิสีทนะ (ผารองนั่งของพระ) แลวแตความเหมาะสม
6. เตรียมเครื่องรับรองพระสงฆ คือ น้ําเย็น น้ํารอนและกระโถน วางไวดานขวามือของ
พระทุกรูป ถามีไมครบอาจจัดเปน 1 ชุดตอ 2 รูปก็ได
7. ตั้งภาชนะทําน้ํามนต ใชหมอน้ํามนต บาตรหรือขันทองเหลืองก็ได น้าํ ที่ใชทําน้ําพุทธ
มนตนิยมใชนา้ํ ที่ไดมาจากดิน ไมนยิ มน้ําฝน และมีเทียนขี้ผึ้งขนาดหนัก 1 บาทเตรียมไวหนาโตะ
หมูบูชา
8. การจุดเทียน – ธูป เมื่อเริ่มพิธีเจาภาพควรจุดเทียน –
ธูปเอง ตั้งใจบูชาพระ อาราธนาศีล รับศีล อาราธนาพระปริตร พอ
พระสวดบทวา “อะเสวะนา จะ พาลานัง” เปนตน เจาภาพจุดเทียนที่
ครอบน้ํามนต แลวยกประเคนพระสงฆ
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9. ขอปฏิบัติวันเลี้ยงพระถาสวดและฉันเชาหรือฉันเพลดวย หากมีการตักบาตร พอพระ
สวดถึงบทวา “พาหุง” ก็เริม่ ตักรบาตร แลวยกบาตรและภัตตาหารมาตั้งไวใกลพระ พระสวดจบก็
ประเคนใหพระฉันทันที
10. สุด ท า ยพอพระฉั นเสร็จ เจา ภาพถวายไทยธรรม พระสงฆ อนุ โมทนา เริ่ มคํ าว า
“ยถา...” เจาภาพกรวดน้ํา พอพระสวดบทวา “สัพพี..” เจาภาพกรวดน้ําใหหมด ประนมมือรับพรจน
พระสวดจบ แลวกราบ 3 ครั้ง สงพระกลับ.
งานทําบุญอวมงคล
พิธีฝายเจาภาพ ตองเตรียมการตางๆ สวนใหญจะคลายกับงานทําบุญมงคล แตมีขอ
แตกตางอยูบาง คือ
1. อาราธนาพระสงฆสวดพระพุทธมนต นิยมคู คือ 4 รูป 8 รูป 10 รูป เปนตน แลวแต
กรณี
2. ไมตั้งภาชนะน้ําพุทธมนต ไมวงดายสายสิญจน คือไมตองทําน้ําพระพุทธมนต
3. ถาเปนงานทําบุญหนาศพ เตรียมสายโยงหรือภูษาโยงตอจากศพไว ระวังการเดินสาย
โยงโดยอยาใหสูงกวาพระพุทธรูปในพิธีและอยาใหต่ํากวาคนทีน่ ั่ง
4. เมื่อพระสงฆประจําที่พรอมแลว เจาภาพจุดธูปเทียนที่บูชาพระพุทธรูปกอน จุดธูปที่
หนาศพหรือหนาที่บรรจุอัฏฐิภายหลัง
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ใบความรู ตามกําหนดเนื้อหาแผนการสอนที่ 3
เรื่อง การจัดโตะหมูบูชา
การจัดโตะหมูบูชา เปนวัฒนธรรมประจําชาติไทยมานาน แตไมปรากฏหลักฐานแนชัด
วามีมาแตสมัยใด ปจจุบันในพิธีที่เกี่ยวของกับพระสงฆในพระราชพิธี รัฐพิธี หรือราษฎรพิธี เปน
งานมงคลหรืออวมงคลก็ตาม นิยมตั้งโตะหมูบูชาทั้งสิ้น โดยมีจุดพระสงฆเพื่อเปนที่ประดิษฐาน
พระพุทธรูป พรอมทั้งเครื่องบูชา ตามคตินิยมของชาวพุทธ
ปจจุบัน การตัง้ โตะหมูบูชานิยมตั้งใน 2 กรณี คือ
1. ในพิธีทางพระพุทธศาสนา เชน การทําบุญ ฟงเทศน เปนตน
2. ในพิธีถวายพระพร หรือตัง้ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั เปนตน
เครื่องบูชาที่ใชในการตั้งโตะหมูบูชา ก็คือ พานพุม หรือพานดอกไม แจกันดอกไม
กระถางธูป เชิงเทียน โดยมีปริมาณที่มากนอยแตกตางกันไปตามจํานวนของโตะหมู ซึ่งโตะหมูที่
นิยมจัดกันอยูใ นปจจุบนั มี 3 ประเภทคือ หมู 5 หมู 7 หมู 9
วิธีการจัดตั้งโตะหมูบูชา
1. นิยมตั้งไวดา นขวามือของพระสงฆเสมอ ยกเวนสถานที่ไมอํานวย
2. ไมนิยมหันหนาไปทางทิศตะวันตก ยกเวนมีขอจํากัดของสถานที่
3. ควรตั้งใหครบชุดและถูกตองตามแบบ
4. ชุดโตะหมูแ ละเครื่องบูชา ควรทําความสะอาดใหเรียบรอย
5. ไมนิยมตั้งของบูชาอยางอื่นไว รูปภาพของพระสงฆ อาหาร หรือรูปสัญลักษณอื่นๆ
วิธีการจุด ธูป-เทียนบนโตะหมูบูชานั้น มีดังนี้
1. นิ ย มจุ ด เที ย นก อ นแล ว จึ ง จุ ด ธู ป ที่ ห ลั ง โดยจุ ด เที ย นเล ม ทางด า นขวามื อ ของ
พระพุทธรูปกอนหรือเลมที่อยูทางดานซายมือของเรา
2. การจุดธูป ใหจุดดอกแรกทางขวามือพระพุทธรูปกอนแลวเรียงมาทางซายตามลําดับ
3. หลังจากจุดเรียบรอยใหกราบ 3 ครั้งเสมอ
4. ไมนิยมดับเทียนที่โตะหมูบ ูชา ดวยการใชปากเปา ควรใชมือพัดหรือใชถวยแกวเล็กๆ
ครอบใหดับ
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ความหมายทีน่ ารูของเครื่องบูชาบนโตะหมูบูชา
1. พระพุทธรูป หมายถึง ตัวแทนของพระพุทธเจา
2. เทียน 2 เลม หมายถึง พระธรรม กับพระวินัย
3. ธูป 3 ดอก หมายถึง พระคุณของพระพุทธเจา 3 ประการ คือ พระบริสุทธิคุณ
พระปญญาธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ
4. ดอกไม หมายถึง พระสงฆ ที่มาจากตางชาติตระกูล มารวมกันอยูดว ยความเรียบรอย
สวยงามดวยพระธรรมวินัยของพระพุทธเจา
การจัดเครื่องบูชาบนโตะหมูถือวาเปนสิ่งที่มีความสําคัญ ผูจัดจึงมักทําดวยความประณีต
บรรจง นอกจากนั้นยังมีหลักเกณฑและวิธีจัดโตะหมูบชู าแบบตางๆ ไว ดังภาพผังประกอบตอไปนี้

หมายถึง พระพุทธรูป
หมายถึง กระถางธูป
หมายถึง แจกันดอกไม
หมายถึง เชิงเทียน
หมายถึง พานดอกไม / พานพุม
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แผนผังการจัดโตะหมู 5

โตะหมู 5 ประกอบดวยเครื่องบูชา ดังนี้
- กระถางธูป 1 กระถาง
- เชิงเทียน
4 คู
- พานดอกไว 5 พาน
- แจกัน
2 คู
(การจัดไมเต็ม อาจลดแจกันและเชิงเทียนที่โตะหมูตวั ทีป่ ระดิษฐานพระพุทธรูปก็ได)
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แผนผังการจัดโตะหมู 7

โตะหมู 7 ประกอบดวยเครื่องบูชา ดังนี้
- กระถางธูป 1 กระถาง
- เชิงเทียน
5 คู
- พานดอกไว 5 พาน
- แจกัน
2 คู
(การจัดไมเต็ม อาจลดแจกันและเชิงเทียนที่โตะหมูตวั ทีป่ ระดิษฐานพระพุทธรูปก็ได)
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แผนผังการจัดโตะหมู 9

โตะหมู 9 ประกอบดวยเครื่องบูชา ดังนี้
- กระถางธูป 1 กระถาง
- เชิงเทียน
6 คู
- พานดอกไว 7 พาน
- แจกัน
3 คู
(การจัดไมเต็ม อาจลดแจกันและเชิงเทียนที่โตะหมูตวั ทีป่ ระดิษฐานพระพุทธรูปก็ได)
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ใบความรู ตามกําหนดเนื้อหาแผนการสอนที่ 4
เรื่อง วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
วั น สํ า คั ญ ทางพระพุ ทธศาสนา หมายถึง วัน ที่มี เ หตุ ก ารณพิ เ ศษบางอย า งเกิ ด ขึ้น ใน
พระพุทธศาสนา โดยมากจะเปนวันที่เกี่ยวของกับพระพุทธเจาซึ่งจะกําหนดเอาวันที่มีเหตุการณ
เกิดขึ้นในชีวิตของพระองคเปนหลัก และวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทยที่นิยม
ปฏิบัตเิ พื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยมีดังนี้
1. วันวิสาขบูชา แปลวา การบูชาในวันเพ็ญเดือน 6 เพื่อระลึกถึงของพระพุทธเจา มี
ความสําคัญตอพระพุทธเจาทั้งหมด แตเกิดตางกันในชวงเวลา 80 ป เหตุการณดังกลาวนั้นคือ
1.1 ประสู ติ ตรงกั บวั น ศุ ก ร วั น เพ็ ญ เดื อน 6 ป จ อ เกิด ขึ้ น ณ ป า ลุ ม พิ นี เ ขตติ ด ต อ
ระหวางกรุงกบิลพัสดุและกรุงเทวทหะ ปจจุบันเรียกวา ตําบลรุมมินเด
1.2 ตรัสรู เกิดขึ้นในเวลา 35 ปตอมา ภายหลังที่ออกบรรพชาได 6 ป ณ โคนตนโพธิ์
ใกลแมน้ําเนรัญชรา ตําบลอุรุเวลาเสนานิคม แควนมคธ ปจจุบันเรียกวา ตําบลพุทธคยา
1.3 วันปรินพิ พาน เกิดขึ้นในปที่ 80 แหงพระชนมายุของพระพุทธเจา ณ ระหวางตน
รังคู ปาสาละ เมืองกุสินารา ปจจุบันเปนตําบลกุสินารา หรือกุสินาคาร รัฐอุตตรประเทศ

2. วันมาฆบูชา แปลวา การบูชาในเดือน 3 เรียกอีกอยางวาวันจาตุรงคสันนิบาต หมายถึง
แปลวา การประชุมที่พรอมดวยองค 4 คือ
2.1 วันนัน้ เปนวัน ขึน้ 15 ค่ํา เดือน 3
2.2 มีพระอรหันตจํานวน 1250 รูปมาประชุมกันโดยมิไดนัดหมาย
2.3 พระอรหันตที่มาประชุม ลวนเปนเอหิภิกขุ คือเปนผูที่ไดรับ
การบวชจากพระพุทธเจา
2.4 พระอรหันตเหลานั้นลวนเปนผูหมดกิเลส บรรลุอภิญญา 6
อนึ่งในวันนี้ยังเปนวันทีพ่ ระพุทธเจาทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข
ซึ่งถือวาเปนหัวใจของพระพุทธศาสนาอีกดวย
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3.วันอาสาฬหบูชา แปลวา การบูชาในเดือน 8 เปนวันที่พระพุทธเจาทรงแสดงพระ

ธรรมเทศนาเป น ครั้ ง แรก โดยพระธรรมเทศนาวั น นั้ น มี ชื่ อ ว า ธรรมจั ก กั ป ปวั ต นสู ต รแก พ ระ
ปญจวัคคีย และเมื่อพระธรรมเทศนาจบลง พระอัญญาโกณทัญญะ 1 ในปญจวัคคียทั้ง 5 ไดดวงตา
เห็ น ธรรมและขออุ ป สมบท พระองค จึ ง ประทานอุ ป สมบทให เกิ ด เป น พระสาวกองค แ รกใน
พระพุทธศาสนา ทําใหพระรัตนตรัยคือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ เกิดขึ้นครบบริบูรณ

4. วันอัฏฐมีบชู า แปลวา การบูชาในวันแรม 8 ค่ํา เดือน 6 ซึ่งเปนวันถวายพระเพลิงพระ
สรีระของพระพุทธเจา ถัดจากวันวิสาขบูชามา 8 วัน
หนาที่ชาวพุทธ
ในวันสําคัญทั้ง 4 วันนี้มีความเกีย่ วของกับพระพุทธเจาโดยตรง ในปจจุบันนิยมมีพิธี
ปฏิบัติในวันทัง้ 4 นี้คลายคลึงกัน คือ
1. ทําบุญตักรบาตรที่วัดหรือที่บานในเวลาเชา
2. การสมาทานศีล 5 หรือศีล 8
3. การปลอยนกปลอยปลาหรือสัตวมีชีวิตอื่นๆ
4. การงดเวนจากการดื่มสุรา และเลนอบายมุขทุกชนิ
5. การไปนมัสการไหวพระสวดมนต และทําบุญตามวัดอารามตางๆ
6. การฟงพระธรรมเทศนา และปฏิบัติสมาธิภาวนา
7. สนทนาธรรมกับพระภิกษุหรือผูทรงคุณทางศาสนา
8. การเวียนทีว่ ดั โดยพุทธศาสนิกชนจะเตรียมดอกไม ธูป เทียน ไปทีว่ ัดตาม
กําหนดเวลาทีท่ างวัดนัน้ ๆ นัดหมายไว
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แผนการสอนแบบกระบวนการกลุม
แผนการสอนที่ 1
วิชา พุทธศาสนพิธี
เรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับพุทธศาสนพิธี

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
จํานวน 2 คาบ 120 นาที

สาระสําคัญ
พุ ท ธศาสนพิ ธี คื อ ระเบี ย บปฏิ บั ติ ท างพระพุ ท ธศาสนา ที่ ช าวพุ ท ธได ป ฏิ บั ติ เ ป น
แบบอยางสืบตอกันมา เพื่อแสดงออกถึงความเคารพตอพระพุทธศาสนา มีการจัดแบงออกเปน
หมวดใหญ ๆ ถึ ง 4 หมวดคื อ กุศลพิธี บุ ญพิธี ทานพิธีและหมวดปกิณกะ ทุก หมวดลว นมีสว น
เกี่ยวของและสําคัญตอวิถีชีวิตของชาวพุทธถึงปจจุบัน
จุดประสงคการเรียนรู
1. บอกความหมายและประเภทของพุทธศาสนพิธีได
2. อธิบายความสําคัญของพุทธศาสนพิธีได
เนื้อหาสาระ
1. ความหมายของพุทธศาสนพิธี
2. ประเภทของพุทธศาสนพิธี
3. ความสําคัญของพุทธศาสนพิธี
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ขั้นนํา
1.1 ครูนําเขาสูบทเรียนโดยชี้แจงเรื่องการทํางานแบบกระบวนการกลุม
1.2 ครูอธิบายเรื่องพุทธศาสนพิธีเบื้องตนและชี้แจงจุดประสงคของการเรียนรู
(10 นาที)
2. ขั้นกิจกรรม
2.1 ครูแบงนักเรียนออกเปน 5 กลุมๆ ละ 8 คน โดยใหนักเรียนนับเลขจาก 1 – 5
นักเรียนนับตรงกับหมายเลขใดใหอยูกลุมเดียวกัน (5 นาที)
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2.2 เมื่อนักเรียนจัดกลุมเรียบรอยแลว ครูคัดเลือกตัวแทนจากนักเรียนกลุมละ 1 คนมา
เปนผูสังเกตการณ
2.3 ครูแจกแบบบันทึกสังเกตการณกิจกรรมกลุมใหแกนักเรียนผูสังเกตการณ
2.4 ใหนักเรียนแตละกลุมคัดเลือกประธานและเลขานุการกลุมเพื่อความสะดวกใน
การปฏิบัติกิจกรรมกลุม (10 นาที)
2.5 ครูใหนักเรียนสงตัวแทนออกมารับใบงานเพื่อนําไปปฏิบัติ
2.6 นักเรียนแตละกลุมเริ่มปฏิบัติงานตามใบงานที่ไดรับมอบหมายไว โดยในใบงาน
กําหนดกิจกรรมไวใหคือ ใหนักเรียนใชกระบวนการกลุมศึกษาอธิบายตอบคําถามในใบงานที่ใหไว
ตอไปนี้
1) พุทธศาสนพิธีมีประวัติความเปนมาอยางไร ?
2) พุทธศาสนพิธีมีความหมายถึงอะไรบาง?
3) พุทธศาสนพิธีแบงออกเปนกี่ประเภทแตละประเภทวาดวยเรื่องอะไร?
4) พุทธศาสนพิธีมีความสําคัญอยางไรบาง?
ประธานชี้แจงและแบงงานโดยแจกจายหัวขอใหสมาชิกภายในกลุมออกไปหา
ขอมูลที่เปนคําตอบจากแหลงขอมูลที่กําหนดไวดังตอไปนี้คือ
1) มุมหนังสือ เอกสารที่เกี่ยวของกับเรื่องพุทธศาสนพิธีและ
2) จากการสอบถามบุคคลที่กําหนดไว แลวกลับมาเขากลุมตามกําหนดเวลาที่ระบุ
ไวในใบงาน (40 นาที)
2.7 นักเรียนแตละกลุมรวมกันอภิปรายสรุปคําตอบโดยใหประธานดําเนินการแลวให
เลขานุการกลุมจดบันทึกไว ( 20 นาที)
2.8 ครูคอยสังเกตการณปฏิบัติงานกลุมของนักเรียนและคอยแนะนําชวยเหลือ
3. ขั้นสรุป
3.1 ผูสังเกตการณจดบันทึกและรายงานพฤติกรรมของการปฏิบัติงานกิจกรรมกลุม
(5 นาที)
3.1 ใหนักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมาอธิบายตอบคําถามตามหัวขอที่กําหนดไว
ใหกลุมละ 5 นาที (25 นาที)
3.2 ใหนักเรียนชวยกันอภิปรายสรุปคําตอบที่ถูกตองโดยมีครูเปนผูปรึกษาและสรุป
คําตอบ (15 นาที)
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ประเมินผล
1. สังเกตจากการอภิปรายกลุม
2. ประเมินจากคําตอบของนักเรียนในขั้นสรุป
สื่อและอุปกรณ
1. ใบงาน
2. แบบบันทึกผลงานอภิปรายกลุม
3. แบบบันทึกสังเกตการณกิจกรรมกลุม
4. กระดาษสําหรับใหนักเรียนใชในการไปเก็บขอมูลคําตอบ
5. หนังสือและเอกสารเกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนพิธีจํานวน 5 ชุด
6. ผูใหขอมูลจํานวน 3 ทาน (ครู 1 คนและพระภิกษุ 2 รูป)
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ใบงานที่ 1
คําชี้แจง
ใหนักเรียนศึกษาใบงานที่ไดรับมอบหมายและปฏิบัติตามดังตอไปนี้
1. ใหประธานแจงเรื่องที่สมาชิกภายในกลุมจะตองปฏิบัติและตอบคําถามในใบงานนี้
(10 นาที)
2. ใหสมาชิกภายในกลุมประชุมแบงหนาที่การทํางานเพื่อหาขอมูลมาตอบคําถาม
3. สมาชิกภายในกลุมเริ่มปฏิบัติงานหาขอมูลคําตอบ (ใหเวลา 30 นาที)
4. เมื่อหมดเวลาใหสมาชิกทุกคนกลับเขากลุมเพื่อนําขอมูลมาจัดอภิปรายกลุมยอยสรุป
ขอมูลคําตอบที่ไดมาใหครบทุกขอ โดยใหเลขานุการกลุมเปนผูจดบันทึกไว (ใหเวลา 20 นาที)
5. ใหกลุมสงตัวแทนออกมาเสนอผลงานหนาชั้น ใชเวลากลุมละ 5 นาที
คําถาม
1. พุทธศาสนพิธีมีประวัติความเปนมาอยางไร ?
2. พุทธศาสนพิธีมีความหมายถึงอะไรบาง?
3. พุทธศาสนพิธีแบงออกเปนกี่ประเภทแตละประเภทวาดวยเรื่องอะไร?
4. พุทธศาสนพิธีมีความสําคัญอยางไรบาง?
แหลงขอมูล
1. หนังสือและเอกสารที่เกี่ยวของกับพุทธศาสนพิธี
2. นักปราชฌ ผูรูเชี่ยวชาญทางพระพุทธศาสนา เชน พระและครู
3. หองสมุดและวัด
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แบบบันทึกผลงานอภิปรายกลุม
กลุมที่.............
1. พุทธศาสนพิธีมีประวัติความเปนมาอยางไร ?
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
2. พุทธศาสนพิธีมีความหมายถึงอะไรบาง?
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
3. พุทธศาสนพิธีแบงออกเปนกี่ประเภทแตละประเภทวาดวยเรื่องอะไร?
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
4. พุทธศาสนพิธีมีความสําคัญอยางไรบาง?
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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แผนการสอนแบบกระบวนการกลุม
แผนการสอนที่ 2
วิชา พุทธศาสนพิธี
เรื่อง พิธีทําบุญเลี้ยงพระ

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
จํานวน 2 คาบ 120 นาที

สาระสําคัญ
พิธีทําบุญเลี้ยงพระสงฆเปนพิธีทําบุญเนื่องดวยประเพณีในครอบครัว ซึ่งเกี่ยวกับการ
ดําเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชน โดยในพิธีทําบุญทั้งงานมงคลและอวมงคล ชาวพุทธนิยมนิมนต
พระมาเปนผูรับไทยธรรม โดยมีลําดับขั้นตอนของการเลี้ยงพระอยางมีแบบแผน ชาวพุทธจึงควรรู
พิธีและลําดับขั้นตอนเพื่อจะไดปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนพิธีที่ถูกตองตอไป
จุดประสงคการเรียนรู
1. นักเรียนสามารถอธิบายเรื่องการทําบุญเลี้ยงพระได
2. นักเรียนสามารถบอกลําดับขั้นตอนของการทําบุญเลี้ยงพระได
3. นักเรียนสามารถประยุกตนําไปใชในชีวิตประจําวันได
เนื้อหาสาระ
1. ความหมายเรื่องการทําบุญเลี้ยงพระ
2. การทําบุญเลี้ยงพระมี 2 ประเภท คือ งานมงคลและงานอวมงคล
3. ลําดับขั้นตอนของการทําบุญเลี้ยงพระ
กิจกรรมการเรียนการสอน
1 ขั้นนํา
ครูนําเขาสูบทเรียนในเรื่องการทําบุญเลี้ยงพระเพื่อนําเขาสูบทเรียนและฉายวีดีโอ
ตัวอยางของการทําบุญเลี้ยงพระใหนักเรียนทั้งหมดชม
( 15 นาที)
2 ขั้นกิจกรรม
2.1 ครูแบงนักเรียนออกเปน 4 กลุมๆ กลุมละ 10 คน โดยใหนักเรียนแตละคนเลือก
เอารูปผลไมที่ครูเตรียมไวใหเลือกทั้งหมด 4 ประเภทๆ ละ 10 แผน คือ มะมวง มะละกอ มะขาม
และมะนาว แลวใหนักเรียนเขากลุมตามชื่อผลไมที่ตนเองเลือกไว (5 นาที)
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2.2 เมื่อนักเรียนจัดกลุมเรียบรอยแลว ครูขอตัวแทนจากนักเรียนกลุมละ 1 คนมาเปน
ผูสังเกตการณ
2.3 ครูแจกแบบการสังเกตการปฏิบัติงานกิจกรรมกลุมใหแกนักเรียนผูสังเกตการณ
2.4 ใหนักเรียนแตละกลุมคัดเลือกประธานและเลขากลุมเพื่อเกิดความสะดวกในการ
ปฏิบัติกิจกรรมกลุม (5 นาที)
2.5 ครูใหนักเรียนสงตัวแทนออกมารับใบงานเพื่อนําไปปฏิบัติ
2.6 นักเรียนแตละกลุมเริ่มปฏิบัติงานตามใบงานที่ไดรับมอบหมายไว โดยในใบงาน
กําหนดกิจกรรมไวใหคือ ใหนักเรียนใชกระบวนการกลุมแสดงบทบาทสมมติแบบละครดังตอไปนี้
1) การจัดงานทําบุญตออายุ
2) การจัดงานทําบุญแตงงาน
3) การจัดงานทําบุญอุปสมบท
4) การจัดงานทําบุญหนาศพ
2.7 ครูใหนักเรียนสงตัวแทนมาจับฉลากชื่อเรื่องที่กลุมของตนตองแสดง
2.8 นักเรียนแตละกลุมเตรียมแสดงละครเรื่องการจัดงานทําบุญเลี้ยงพระตามหัวขอที่
ไดรับหมอบหมาย โดยแตละกลุมจะตองกําหนดตัวละครผูแสดงเองและกําหนดบทขึ้นเอง (30
นาที)
2.9 นักเรียนจับฉลากลําดับการแสดงแลวแตละกลุมเสนอผลงาน
2.10 ใหนักเรียนแตละกลุมออกเสนอผลงาน กลุมละ 10 นาที (40 นาที)
2.11 ครูคอยสังเกตการณปฏิบัติงานกลุมของนักเรียนและคอยแนะนําชวยเหลือ
3 ขั้นสรุป
3.1 ผูสังเกตการณจดบันทึกและรายงานพฤติกรรมของการปฏิบัติงานกิจกรรมกลุม
(5นาที)
3.2 ครูใหนักเรียนสงตัวแทนออกมาแสดงความรูสึกและความคิดของผูแสดง
(3 นาที)
3.3 นั ก เรี ย นช ว ยกั น อภิ ป รายคิ ด วิ เ คราะห ส รุ ป ว า บทบาทที่ แ สดงได เ ป น ไปตาม
แนวทางหรือไมพรอมเสนอแนวทางการแกไขปญหาโดยมีครูเปนผูนําทาง (5 นาที)
3.4 หากกลุมใดมีความบกพรองหรือขาดความสมบูรณครูอาจใหแสดงเพิ่มเติม
(5 นาที)
3.5 ครูกระตุนใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยนประสบการณเพื่อใหนักเรียนเกิดแนวคิด
นําไปประยุกตกับใชกับชีวิตประจํา (2 นาที)
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ประเมินผล
1. สังเกตจากการแสดงละคร
2. ประเมินจากการอภิปรายกลุม
สื่อและอุปกรณ
1. ใบงาน
2. แบบสังเกตปฏิบัติงานกิจกรรมกลุม
3. วิดีโอเรื่องการทําบุญเลี้ยงพระในโอกาสตางๆ
4. แผนรูปผลไม 4 แบบคือ มะมวง มะละกอ มะขาม และมะนาว
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ใบงานที่ 1
คําชี้แจง
ใหนักเรียนทุกกลุมศึกษาใบงานที่ไดรับมอบหมายและปฏิบัติตามดังตอไปนี้
1. ใหประธานแจงเรื่องที่สมาชิกภายในกลุมจะตองปฏิบัติในใบงานนี้
2. ใหนักเรียนแตละกลุมจัดเตรียมแสดงละครสั้นในเรื่องของการทําบุญที่ตนเองไดรับ
หมอบหมาย
3. นักเรียนในกลุมจะตองแบงกันแสดงบทบาทสมมติเปนตัวละครโดยกําหนดตัวละคร
หลักไวดังนี้
3.1 พระภิกษุ
3.2 พิธีกรในงาน
3.3 เจาภาพงานทําบุญ (เชน พิธีแตงงาน เจาภาพคือ เจาบาว เจาสาว)
3.4 ตัวประกอบ เชน ญาติพี่นอง ผูมารวมงาน ฯลฯ
4. นักเรียนจะตองตั้งชื่อผูแสดงเองและกําหนดบทแสดงรวมทั้งบทพูดเอง
5. การเตรียมละครใหเวลา 30 นาที
6. นักเรียนสงตัวแทนออกมาจับฉลากลําดับการแสดงและใหออกมาแสดงตามลําดับ
กลุมๆ ละไมเกิน 10 นาที
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แผนการสอนแบบกระบวนการกลุม
แผนการสอนที่ 3
วิชา พุทธศาสนพิธี
เรื่อง การจัดโตะหมูบูชา

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
จํานวน 2 คาบ 120 นาที

สาระสําคัญ
ในพิธีทําบุญหรือการจัดงานของชาวพุทธนิยมตั้งโตะหมูบูชาไว หรือแมแตตามสถานที่
สําคัญ ภายในบานหรือหองทํางาน ก็นิยมตั้งโตะบูชาไวเชนกัน โตะหมูบูชาจึงมีสวนสําคัญที่ชาว
พุทธจะตองรูวิธีการจัดใหถูกตองตามระเบียบแบบแผน
จุดประสงคการเรียนรู
1. นักเรียนบอกประเภทของโตะหมูบูชาได
2. นักเรียนสามารถแสดงการจัดโตะหมูบูชาได
เนื้อหาสาระ
1. โตะหมูบูชาที่นิยมจัดมีอยู 3 ประเภทคือ หมู 5 หมู 7 และหมู 9
2. สวนประกอบสําคัญคือ พระพุทธรูป แจกัน กระถางธูป เชิงเทียน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ขั้นนํา
1.1 ครูนําเขาสูบทเรียนโดยชี้แจงกับนักเรียนเรื่องการทํางานแบบกระบวนกลุม
1.2 ครูสรางบรรยากาศการเรียนรูดวยการนํานักเรียนไปหองพระของโรงเรียนหากอยู
ใกลวัดควรนํานักเรียนไปที่โบสถ วิหาร หรือศาลาการเปรียญ เพื่อใหนักเรียนไดเห็นและปฏิบัติจริง
(20 นาที)
1.3 ครูสนทนาซักถามความรูกับนักเรียนเพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง
เกี่ยวกับการจัดโตะหมูบูชา (5 นาที)
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2 ขั้นกิจกรรม
2.1 ครูแบงนักเรียนออกเปน 4 กลุม ๆ ละ 10 คน โดยใชกิจกรรมแบงกลุมแบบสมมติ
เปนรถประเภทใด ก็จัดจํานวนสมาชิกกลุมเทากับจํานวนลอของรถนั้น โดยใหจัดอยางรวดเร็วเมื่อ
ไดยินเสียงสัญญาณและใหเสร็จเมื่อมีเสียงสัญญาณนกหวีดดังนี้ (10 นาที)
1) เปนรถตุกๆ สามลอ = นักเรียนจัดกลุมละ 3 คน
2) เปนเกง 4 ลอ = นักเรียนจัดกลุมใหม กลุมละ 4 คน
3) เปนรถสองแถว 6 ลอ = นักเรียนจัดกลุมใหม กลุมละ 6 คน
4) เปนรถบรรทุก 10 ลอ = นักเรียนจัดกลุมใหม กลุมละ 10 คน
2.2 เมื่อนักเรียนจัดกลุมเรียบรอยแลว ครูขอตัวแทนจากนักเรียนกลุมละ 1 คนมาเปน
ผูสังเกตการณ
2.3 ครูแจกแบบการสังเกตการปฏิบัติงานกิจกรรมกลุมใหแกนักเรียนผูสังเกตการณ
2.4 ครูใหนักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมาจับฉลากลําดับการเลนเกมแขงขันจัด
โตะหมูบูชา
2.5 ครูขอตัวแทนนักเรียนมาเปนกรรมการกลุมละ 1 คน ไดกรรมการทั้งหมด 4 คน
และครูแจกใบประเมินคะแนนการแขงขันพรอมชี้แจง (5 นาที)
2.6 นักเรียนเริ่มเลนเกมตามลําดับที่จับฉลากไว
ลําดับการเลนเกมดังนี้
- ครูกระดาษภาพผังสมมติโตะหมูบูชา 3 ประเภทคือ หมู 5 หมู 7 หมู 9 คละกัน
ไว และภาพอุปกรณประกอบบนโตะหมูเอาไวเปนหมวดหมูคือ พระพุทธรูป แจกันดอกไม กระถาง
ธูปและเชิงเทียนซึ่งแตละชนิดจะมีจํานวนเทากับที่พอดีตามแบบโตะหมู จํานวน 3 ชุด เตรียมใส
ซองหรือกลองแยกเปนกลุมไว
- ใหนักเรียนประธานกลุมมารับอุปกรณการแขงขัน
- ประธานกลุมแจงการจัดโตะหมูแลวชวยกันจัดโตะหมูใหเสร็จ
- กลุมใดจัดเสร็จแลวใหยกมือขึ้น คณะกรรมการจะจับเวลาและตรวจบันทึกให
คะแนนตามใบประเมิน (ใชเวลาประมาณ 20 นาที / กลุมละ5 นาที)
2.7 คณะกรรมการรวมคะแนนและประกาศผลการแขงขัน (10 นาที)
2.8 ครูอภิปรายนําทาง โดยใชคําถามตอไปนี้ (5 นาที)
- กลุมที่ชนะมีวิธีจัดอยางไรจึงเสร็จเร็ว
- กลุมที่เสร็จชาเพราะเหตุไร
- ผลงานมีอะไรบกพรองบาง
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2.9 ครูใหนักเรียนเขากลุมเพื่ออภิปรายกลุมในประเด็นตอไปนี้ ใหเวลา 10 นาที
- นักเรียนในกลุมทุกคนพอใจในการเลนเกมครั้งนี้หรือไม
- เกิดความผิดพลาดอะไรหรือไมในการแขงขันครั้งนี้
- นักเรียนทุกคนในกลุมเขาใจประเภทของโตะหมูที่ตนไดรับมอบหมายหรือไม
- ทําอยางไรจึงจะจัดโตะหมูไดถูกตองรวดเร็วและสวยงาม
3. ขั้นสรุป
3.1 ผูสังเกตการณจดบันทึกและรายงานพฤติกรรมของการปฏิบัติงานกิจกรรมกลุม
(5 นาที)
3.2 นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมารายงานผลการอภิปรายกลุม ๆ ละ 5 นาที
(20 นาที)
3.3 ครู แ ละนั ก เรี ย นช ว ยกั น สรุ ป เรื่ อ งการจั ด หมู บูช าและใหนั ก เรี ย นตอบคํ า ถาม
ตอไปนี้
- โตะหมูบูชามีกี่ประเภทสําคัญอยางไร ?
- โตะหมูบูชามีสิ่งประกอบที่สําคัญอะไรบาง ?
ประเมินผล
1. สังเกตจากพฤติกรรมของนักเรียน
2. อภิปรายเพิ่มเติม
3. ประเมินจากคําตอบของนักเรียนในขั้นสรุป
สื่อและอุปกรณ
1. เกมแขงขันจัดโตะหมูบูชา
2. แผนภาพจําลองผังและอุปกรณโตะหมูบูชา หมู 5 หมู 7 และหมู 9
3. แบบสังเกตปฏิบัติงานกิจกรรมกลุม

.
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ใบประเมินคะแนน
กิจกรรมการแขงขันจัดโตะหมูบูชา
กลุมที่..............
รายการที่ประเมิน
ความสวยงาม
ความถูกตองตามแบบ
ทําเวลาไดเร็ว
รวมคะแนนที่ได

คะแนนที่ได

บันทึกความคิดเห็น

วิธีใหคะแนน
ใหกรรมการขีดทับหรือวงกลมเลขคะแนนเพียงตัวเดียว ตามแนวนอนของรายการ
ประเมิน
เกณฑตัดสิน
1. คะแนนสวยงามพิจารณาตามความเห็นของกรรมการตามภาพรวม
2. คะแนนความถูกตองใหพิจารณาดังนี้
- ถาไมมีจุดผิดพลาด
ได 3
- ถามีจุดผิด 1-2 จุด
ได 2
- ถาผิดตั้งแต 3 จุดขึ้นไป ได 1
3. คะแนนทําเวลาใหดังนี้
- จัดเสร็จภายใน 1- 2 นาที ได 3
- จัดเสร็จภายใน 3-4 นาที ได 2
- จัดเสร็จตั้งแต 5 นาทีขึ้นไป ได 1
(กรรมการกลางจะประกาศเวลาไปเรื่อยๆ เมื่อครบ 1 นาที)
4. กรรมการสามารถบันทึกความคิดเห็นในชองบันทึกเพื่อประกอบการตัดสิน
หมายเหตุ
เมื่อแขงขันเสร็จทุกกลุมแลวใหนําคะแนนไปรวมกันกับกรรมการทั้งหมด กลุมไหนได
คะแนนรวมจากคณะกรรมการมากที่สุดเปนผูชนะ หากคะแนนเสมอกันพิจารณาจากเวลาที่กลุม
ไหนทําเสร็จกอนก็เปนผูชนะ
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ตัวอยางการทําอุปกรณสําหรับแขงขันจัดโตะหมูบูชา
ชุดที่ 1 ตัดกระดาษเฉพาะรูปสัญลักษณ ใหมีขนาดและจํานวนพอดีกับแผนชุดที่ 2

หมายถึง พระพุทธรูป
หมายถึง กระถางธูป
หมายถึง แจกันดอกไม
หมายถึง เชิงเทียน
หมายถึง พานดอกไม / พานพุม
ชุดที่ 2 ทํ า แผ น กระดาษผั ง รู ป โต ะ หมู บู ช า หมู 5 หมู 7 และหมู 9ให มี ข นาดใหญ พ อดีที่ จ ะทํ า
กิจกรรมไดสะดวก
ตัวอยางโตะหมู 9
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แผนการสอนแบบกระบวนการกลุม
แผนการที่ 4
วิชา พุทธศาสนพิธี
เรื่อง วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
จํานวน 2 คาบ 120 นาที

สาระสําคัญ
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนามีทั้งหมด 4 วัน ไดแก วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา
วันอาสาฬหบูชา และวันอัฏฐมีบูชา ซึ่งวันเหลานี้มีประวัติและความสําคัญในทางพระพุทธศาสนา
เมื่อถึงวันเหลานี้ชาวพุทธจึงนิยมประกอบพิธีกรรม มีการบูชาเพื่อระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยเปน
พิเศษ จนกลายเปนประเพณีประจําปดวย
จุดประสงคการเรียนรู
1. บอกประวัติและความสําคัญของวันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา และวัน
อัฏฐมีบูชาได
2. อธิ บ ายการระเบี ย บพิ ธี แ ละการปฏิ บั ติ ต นในวั น วิ ส าขบู ช า วั น มาฆบู ช า วั น
อาสาฬหบูชาและอัฏฐมีบูชาได
3. เขารวมพิธีกรรมและปฏิบัติไดถูกตอง เมื่อถึงวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
เนื้อหาสาระ
1. วันสําคัญทางพระพุทธศาสนามี 4 วัน คือ วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา
และวันอัฏฐมีบูชา
2. การปฏิบัติตนในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
กิจกรรมการเรียนการสอน
1 ขั้นนํา
ครูสนทนากับนักเรียนเรื่องวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาพรอมแจงจุดประสงคการ
เรียนรู (5 นาที)
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2 ขั้นกิจกรรม
2.1 ครู แ บ ง นั ก เรี ย นออกเป น 4 กลุ ม ๆ กลุ ม ละ 10 คน โดยให นั ก เรี ย นจั บ ฉลาก
กระดาษสีคือ เขียว ชมพู ฟา เหลือง นักเรียนจับไดสีเดียวกันใหอยูในกลุมเดียวกัน ( 5 นาที)
2.2 เมื่อนักเรียนจัดกลุมเรียบรอยแลว ครูขอตัวแทนจากนักเรียนกลุมละ 1 คนมาเปน
ผูสังเกตการณ
2.3 ครูแจกแบบการสังเกตการปฏิบัติงานกิจกรรมกลุมใหแกนักเรียนผูสังเกตการณ
2.4 ใหนักเรียนแตละกลุมคัดเลือกประธานและเลขากลุมเพื่อเกิดความสะดวกในการ
ปฏิบัติกิจกรรมกลุม (5 นาที)
2.5 ครูใหนักเรียนสงตัวแทนออกมารับใบงานเพื่อนําไปปฏิบัติ
2.6 นักเรียนแตละกลุมเริ่มปฏิบัติงานตามใบงานที่ไดรับมอบหมายไว โดยในใบงาน
กําหนดกิจกรรมไวใหคือ
2.6.1 ใหนักเรียนทุกคนชวยกันศึกษาและจัดอภิปรายกลุมเรื่องขอมูลเกี่ยวกับวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนาแลวใหเลขาจดบันทึกไว ในประเด็นตอไปนี้
- ประวัติความเปนมา
- มีความสําคัญอยางไร
- ชาวพุทธควรปฏิบัติตนอยางไร
2.6.2 แหลงขอมูลคือฐานขอมูลทั้ง 4 ฐานที่ครูเตรียมไวไดแก ฐานวันวิสาขบูชา
ฐานวันมาฆบูชา ฐานวันอาสาฬหบูชา และฐานวันอัฏฐมีบูชา
2.7 ครูใหนักเรียนสงตัวแทนมาจับบัตรลําดับเพื่อเขาฐาน ซึ่งครูทําไวแบบใหทุกกลุม
เขาฐานหมุนเวียนไดครบทุกฐานโดยไมซ้ําฐานเดิมหรือกลุมอื่นๆ
1 วิสาขบูชา

2. อาสาฬหบูชา

4. อัฏฐมี

3. มาฆบูชา

2.8 ครูใหนักเรียนทุกกลุมเขาฐานตามกําหนดและหมดเวลาก็ใหเปลี่ยนฐานในลําดับ
ตอไป (เวลาฐานละ 10 นาที รวมเวลาฐานขอมูล 40 นาที)
2.9 ครูคอยสังเกตการณปฏิบัติงานกลุมของนักเรียนและคอยแนะนําชวยเหลือ
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2.10 ครูใหนักเรียนทุกกลุมมารวมกันเพื่อรวมกิจกรรมกันตอบปญหาตามที่ไดไป
ศึกษามาโดยมีการวิธีการดังนี้
2.10.1 ครูจะอานคําถามขึ้นมากอน เพื่อใหนักเรียนทุกกลุมรับทราบ
2.10.2 ครูจับฉลากชื่อกลุมที่จะเปนผูตอบปญหาเปนกลุมแรก
2.10.3 ป ญหามี 20 ขอ เรีย งลํ าดับ ไปทีล ะขอ และที ล ะกลุ ม กลุ ม ใดตอบไม
ทันเวลาหรือไมถูก ก็ขามไปถามกลุมตอไป แลวกลับมาเริ่มตนใหมที่กลุม 1 – 4 อีกครั้ง จนหมด
คําถาม (เวลา 40 นาที)
2.11 ครูสรุปผลการตอบปญหาและใหรางวัลแกกลุมที่ชนะ (5 นาที)
3 ขั้นสรุป
3.1 ผูสังเกตการณจดบันทึกและรายงานพฤติกรรมของการปฏิบัติงานกิจกรรมกลุม
(5 นาที)
3.2 ใหนักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมารายผลของการตอบปญหาของกลุมเปน
อยางไร มีปญหาอยางไรและควรแกไขอยางไร (กลุมละ 2 นาที รวม 8 นาที)
3.3 ครูและนักเรียนชวยกันอภิปรายสรุปเรื่องวันสําคัญและสิ่งที่ไดเรียนรูจะนําไปใช
กับชีวิตประจําวันอยางไรบาง (5 นาที)
ประเมินผล
1. สังเกตจากการอภิปรายกลุมของนักเรียน
2. จากกิจกรรมการตอบปญหาของนักเรียน
3. ประเมินจากคําตอบของนักเรียนในขั้นสรุป
สื่อและอุปกรณ
1. ใบงาน
2. แบบสังเกตปฏิบัติงานกิจกรรมกลุม
3. กระดาษสําหรับใหนักเรียนใชในการไปเก็บขอมูลคําตอบ
4. ฐานขอมูลจํานวน 4 ฐาน คือ วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา วันอัฏฐมีบูชา
5. แผนคําถามปญหาเกี่ยวกับวันสําคัญจํานวน 20 ขอ
6. บัตรฉลากชื่อกลุมและบัตรลําดับการเขากลุม

120
ใบงานที่ 1
คําชี้แจง
ใหนักเรียนทุกกลุมศึกษาใบงานที่ไดรับมอบหมายและปฏิบัติตามดังตอไปนี้
1. ใหประธานแจงเรื่องที่สมาชิกภายในกลุมจะตองปฏิบัติ
2. ใหนักเรียนสงตัวแทนออกไปจับบัตรลําดับเขาฐานขอมูล
3. เมื่อไดสัญญาณแลวใหไปที่ฐานขอมูลตามกําหนด
4. ทุกคนภายในกลุมชวยกันศึกษาตามหัวขอที่ไดรับมอบหมาย
5. ใหจัดอภิปรายกลุมเพื่อสรุปขอมูลตอบคําถามในแตละฐาน (เวลาฐานละ 10 นาที)
6. ใหเลขาบันทึกขอมูลการอภิปรายไว (ใบบันทึกขอมูลจะไดรับครบ 4 ฐาน)
7. นักเรียนมาหองประชุมเพื่อเตรียมทํากิจกรรมตอบปญหาที่ครูเตรียมไว
8. เมื่อเสร็จแลวนักเรียนสงตัวแทนออกไปสรุปผลการตอบปญหา วาเปนอยางไร มี
ขอผิดพลาดอะไรและจะแกไขอยางไร
หัวขอที่ศึกษาขอมูล
1. ประวัติความเปนมา
2. มีความสําคัญอยางไรบาง
3. ชาวพุทธควรปฏิบัติตนอยางไรบาง?
แหลงขอมูล
ฐานขอมูลที่ครูเตรียมไว 4 ฐาน แตละฐานประกอบดวย เนื้อหา ภาพประกอบ คือ
1. วันวิสาขบูชา
2. วันมาฆบูชา
3. วันอาสาฬหบูชา
4. วันอัฏฐมีบูชา
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ใบงานที่ 2
แบบบันทึกขอมูลตามฐานตางๆ
กลุมที่.............

วันสําคัญคือวัน.............................................

1. ประวัติความเปนมา
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
2. มีความสําคัญอยางไรบาง
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
3. ชาวพุทธควรปฏิบัติตนอยางไรบาง?
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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แผนการสอนแบบปกติ
แผนการสอนที่ 1
วิชา พุทธศาสนพิธี
เรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับพุทธศาสนพิธี

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
จํานวน 2 คาบ

สาระสําคัญ
พุ ท ธศาสนพิ ธี คื อ ระเบี ย บปฏิ บั ติ ท างพระพุ ท ธศาสนา ที่ ช าวพุ ท ธได ป ฏิ บั ติ เ ป น
แบบอยางสืบตอกันมา เพื่อแสดงออกถึงความเคารพตอพระพุทธศาสนา มีการจัดแบงออกเปน
หมวดใหญ ถึ ง 4 หมวดคื อ กุ ศ ลพิ ธี บุ ญ พิ ธี ทานพิ ธี แ ละหมวดปกิ ณ กะ ทุ ก หมวดล ว นมี ส ว น
เกี่ยวของและสําคัญตอวิธีวิถีชีวิตของชาวพุทธอยูถึงปจจุบัน
จุดประสงคการเรียนรู
1. บอกความหมายและประเภทของพุทธศาสนพิธีได
2. อธิบายความสําคัญของพุทธศาสนพิธีได
เนื้อหาสาระ
1. ความหมายของพุทธศาสนพิธี
2. ประเภทของพุทธศาสนพิธี
3. ความสําคัญของพุทธศาสนพิธี
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ขั้นนํา
ครูสนทนาเรื่องพุทธศาสนาพิธีเบื้องตนและชี้แจงจุดประสงคของการเรียนรู
2. ขั้นสอน
2.1 ครูใหนักเรียนอานความหมายของพุทธศาสนพิธีในแบบเรียนพรอมกัน
2.2 ครูอธิบายประเภทของพุทธศาสนพิธีโดยใชแผนชารตแสดงแผนผังประเภทของ
พุทธศาสนพิธีประกอบคําบรรยาย
2.3 ครูใหนักเรียนไปคนควาทํารายงานเรื่องความสําคัญของพุทธศาสนพิธีมาใหอยาง
นอยคนละ 5 ขอ โดยใหไปหาขอมูลในหองสมุด (ใชเวลา 30 นาที)
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2.4 ครูสุมจับชื่อนักเรียนใหออกมารายงานคําตอบหนาชั้นเรียนจํานวน 5 คน
3 ขั้นสรุป
3.1 ครูถามทบทวนความรูที่นักเรียนไดเรียนไปแลว
3.2 ครูอธิบายเพิ่มเติมและใหนักเรียนจดบันทึกสาระสําคัญไว
3.3 ครูใหนักเรียนทําแบบฝกหัดทายบท
ประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
2. จากการตอบคําถามของนักเรียน
สื่อและอุปกรณ
1. หนังสือเรียนวิชาศาสนพิธีชั้นป. 5
2. แผนชารตแสดงผังประเภทของศาสนพิธี

124
แบบทดสอบทายบท
แผนการสอนแบบปกติ แผนที่ 1
ตอนที่ 1 ใหนกั เรียนเลือกทําเครื่องหมาย กากบาท (2) ทับหัวขอที่เห็นวาถูกเพียงขอเดียว
1. ศาสนพิธีแบงออกเปนกีป่ ระเภท ?
ก. 2 ประเภท
ข. 3 ประเภท
ค. 4 ประเภท
ง. 5 ประเภท
2. บุญพิธีแบงออกเปนกี่ประเภท ?
ก. 2 ประเภท
ข. 3 ประเภท
ค. 4 ประเภท
ง. 5 ประเภท
3. การแสดงตนเปนพุทธมามกะ จัดอยูใ นขอใด?
ก. กุศลพิธี
ข. บุญพิธี
ค. ทานพิธี
ง. ปกิณกพิธี
4. การทําบุญตักบาตร จัดอยูใ นขอใด?
ก. กุศลพิธี
ข. บุญพิธี
ค. ทานพิธี
ง. ปกิณกพิธี
5. ขอใด จัดอยูใ นหมวดปกิณกพิธี ?
ก. พิธีเวียนเทียน
ข. งานแตงงาน
ค. การทําบุญหนาศพ
ง. วิธีประเคนของพระ

ตอนที่ 2 ใหนกั เรียนเขียนตอบคําถามตอไปนี้
1. ศาสนพิธี
2. กุศลพิธี
3. บุญพิธี
4. ทานพิธี
5. ปกิณกพิธี

หมายถึง................................................................................................................
หมายถึง................................................................................................................
หมายถึง................................................................................................................
หมายถึง................................................................................................................
หมายถึง................................................................................................................
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แผนการสอนแบบปกติ
แผนการสอนที่ 2
วิชา พุทธศาสนพิธี
เรื่อง พิธีทําบุญเลี้ยงพระ

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
จํานวน 2 คาบ

สาระสําคัญ
พิธีทําบุญเลี้ยงพระเปนพิธีทําบุญเนื่องดวยประเพณีในครอบครัว ซึ่งเกี่ยวกับการดําเนิน
ชีวิตของพุทธศาสนิกชน โดยในพิธีทําบุญทั้งงานมงคลและอวมงคล ชาวพุทธนิยมนิมนตพระมา
เปนผูรับไทยธรรม โดยมีลําดับขั้นตอนของการเลี้ยงพระอยางมีแบบแผน ชาวพุทธจึงควรรูพิธีและ
ลําดับขั้นตอนเพื่อจะไดปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนพิธีที่ถูกตองตอไป
จุดประสงคการเรียนรู
1. นักเรียนสามารถอธิบายเรื่องการทําบุญเลี้ยงพระได
2. นักเรียนสามารถบอกลําดับขั้นตอนของการทําบุญเลี้ยงพระได
3. นักเรียนสามารถประยุกตนําไปใชในชีวิตประจําวันได
เนื้อหาสาระ
1. ความหมายเรื่องการทําบุญเลี้ยงพระ
2. การทําบุญเลี้ยงพระมี 2 ประเภท คือ งานมงคลและงานอวมงคล
3. ลําดับขั้นตอนของการทําบุญเลี้ยงพระ
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ขั้นนํา
1.1 ครูสนทนาเรื่องการทําบุญเลี้ยงพระเพื่อนําเขาบทเรียน
1.2 ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ
2. ขั้นสอน
2.1 ครูอธิบายเรื่องการทําบุญเลี้ยงพระ
2.2 ครูฉายวีดีโอตัวอยางของการทําบุญเลี้ยงพระใหนักเรียนดู 1 เรื่อง
2.3 ครูใหนักเรียนทํากิจกรรมชวยกันตอบคําถามในประเด็นตอไปนี้
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- วิดีโอที่แลวเปนงานอะไร ?
- จัดเปนงานอวมงคลหรือมงคล
- มีลําดับขั้นตอนอยางไรบาง
3 ขั้นสรุป
1. ใหนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียน บันทึกในสมุดแลวสงครูตรวจ
2. ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดทายบท
ประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรม
2. ตรวจบันทึกสรุปของนักเรียน
สื่อและอุปกรณ
1. วิดีโอการทําบุญเลี้ยงพระ
2. หนังสือเรียนวิชาศาสนพิธีชั้น ป. 5

127
แบบทดสอบทายบท
แผนการสอนแบบปกติ แผนที่ 2
ตอนที่ 1 ใหนกั เรียนเลือกทําเครื่องหมาย กากบาท (2) ทับหัวขอที่เห็นวาถูกเพียงขอเดียว
1. พิธีทําบุญเลี้ยงพระแบงออกเปนกี่ประเภท ?
ก. 2 ประเภท
ข. 3 ประเภท
ค. 4 ประเภท
ง. 5 ประเภท
2. ผูที่จัดงานทําบุญ เรียกวาอะไร ?
ก. ทายก
ข. พระสงฆ
ค. เจาภาพ
ง. พิธีกร
3. น้ําอะไร ไมนิยมนํามาทําน้ําพุทธมนต ?
ก. น้ําประปา
ข. น้ําฝน
ค. น้ําบาดาล
ง. น้ําบรรจุขวด
4. คําวา “สวดพระพุทธมนต” ใชในงานใด ?
ก. งานแตงงาน
ข. งานขึ้นบานใหม
ค. งานทําบุญหนาศพ
ง. งานอุปสมบท
5. สิ่งใด ไมนยิ มตั้งไวในงานทําบุญหนาศพ ?
ก. พระพุทธรูป
ข. บาตรน้ํามนต
ค. โลงศพ
ง. พานใสดายสายสิญจน
ตอนที่ 2 ใหนกั เรียนเขียนตอบคําถามการจัดงานทําบุญเลี้ยงพระ 1 งาน มาพอเขาใจ
ชื่องานที่จัดคือ.....................................................................
มีลําดับขั้นตอนดังนี้ คือ.......................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………….
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แผนการสอนแบบปกติ
แผนการสอนที่ 3
วิชา ศาสนปฏิบัติ
เรื่อง การจัดโตะหมูบูชา

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
จํานวน 2 คาบ

สาระสําคัญ
ในพิธีทําบุญหรือการจัดงานของชาวพุทธนิยมตั้งโตะหมูบูชาไว หรือแมแตตามสถานที่
สําคัญ ภายในบานหรือหองทํางาน ก็นิยมตั้งโตะบูชาไวเชนกัน โตะหมูบูชาจึงมีสวนสําคัญที่ชาว
พุทธจะตองรูวิธีการจัดและวิธีจุดธูปเทียนใหถูกตองตามระเบียบแบบแผน
จุดประสงคการเรียนรู
1. นักเรียนบอกประเภทของโตะหมูบูชาได
2. นักเรียนสามารถจัดโตะหมูบูชาได
เนื้อหาสาระ
1. โตะหมูบูชาที่นิยมจัดมีอยู 3 ประเภทคือ หมู 5 หมู 7 และหมู 9
2. สวนประกอบสําคัญคือ พระพุทธรูป แจกัน กระถางธูป เชิงเทียน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1 ขั้นนํา
ครูสนทนาซักถามความรูกับนักเรียนเพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง
เกี่ยวกับการจัดโตะหมูบูชา
2 ขั้นสอน
2.1 ครูนํานักเรียนไปหองพระของโรงเรียนหรือถาโรงเรียนอยูใกลวัดควรนํานักเรียน
ไปที่โบสถ วิหาร หรือศาลาการเปรียญ เพื่อใหนักเรียนไดเห็นและปฏิบัติจริง
2.2 ครูใหนักเรียนจดบันทึกวาโตะหมูบูชามีประกอบดวยอะไรบาง และมีกี่ประเภท
2.3 ครูจัดเตรียมโตะหมูบูชา แบบใด แบบหนึ่งโดยเตรียมวัสดุอุปกรณใหพรอม
2.4 ครูขออาสานักเรียนออกมาสาธิตการจัดโตะหมูบูชาและการจุดธูปเทียนบูชา
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3 ขั้นสรุป
นักเรียนและครูรวมกันสรุปเรื่องการจัดโตะหมูบูชา
ประเมินผล
1. สังเกตการตอบคําถามของนักเรียน
2. สังเกตการทํากิจกรรมจัดโตะหมูบูชา
สื่อและอุปกรณ
1. โตะหมูบูชาพรอมสิ่งอุปกรณหมู 9
2. หนังสือเรียนวิชาศาสนพิธี ชั้น ป. 5
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แบบทดสอบทายบท
แผนการสอนแบบปกติ แผนที่ 3
ตอนที่ 1 ใหนกั เรียนเลือกทําเครื่องหมาย กากบาท (2) ทับหัวขอที่เห็นวาถูกเพียงขอเดียว
1. โตะหมูบูชา ที่นิยมจัดมีอยูก ี่ประเภท ?
ก. 2 ประเภท
ข. 3 ประเภท
ค. 4 ประเภท
ง. 5 ประเภท
2. การจัดโตะหมูบูชาควรจัดไวทางดานใดของพระสงฆ ?
ก. ดานหนา
ข. ดานขวามือ
ค. ดานหลัง
ง. ดานซายมือ
3. ขอใดไมใช องคประกอบสําคัญของโตะหมูบูชา ?
ก. พระพุทธรูป
ข. กระถางธูป
ค. เชิงเทียน
ง. ไฟประดับ
4. การจัดโตะหมูบูชาไมนยิ มหันหนาไปทางใด?
ก. ทิศตะวันออก
ข. ทิศตะวันตก
ค. ทิศเหนือ
ง. ทิศใต
5. การจุดเทียนบนโตะหมูบชู า นิยมจุดเลมใด กอน
ก. ขวามือผูจุด
ข. ซายมือผูจุด
ค. จุดพรอมกัน
ง. จุดเลมใดกอนก็ได
คําชี้แจง ใหนักเรียนใสเครื่องหมาย 3 (ถูก) หนาขอที่เห็นวาถูก และเครื่องหมาย 2 (ผิด) ในหนา
ขอที่เห็นวาผิด
..............1. ขันน้ํามนตนิยมตั้งไวบนโตะหมูบูชาตัวที่สูงที่สุด
..............2. การจัดโตะหมูบูชามีจุดมุงหมายเพื่อบูชาพระรัตนตรัย
..............3. โตะหมูบูชานิยมจัดไวหนาโลงศพคนตายดวย
..............4. การโยงสายสิญจนเพื่อมาทําน้ํามนตควรผูไวที่เอวของพระพุทธรูป
..............5. ธูป 3 ดอกที่โตะหมูบูชาหมายถึง พระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ
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แผนการสอนแบบปกติ
แผนการสอนที่ 4
วิชา พุทธศาสนพิธี
เรื่อง วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
จํานวน 2 คาบ

สาระสําคัญ
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนามีทั้งหมด 4 วัน ไดแก วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา
วันอาสาฬหบูชา และวันอัฏฐมีบูชา ซึ่งวันเหลานี้มีประวัติและความสําคัญในทางพระพุทธศาสนา
เมื่อถึงวันเหลานี้ชาวพุทธจึงนิยมประกอบพิธีกรรม มีการบูชาเพื่อระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยเปน
พิเศษ จนกลายเปนประเพณีประจําปดวย
จุดประสงคการเรียนรู
1. บอกประวัติและความสําคัญของวันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา และวัน
ได
2. อธิ บ ายการระเบี ย บพิ ธี แ ละการปฏิ บั ติ ต นในวั น วิ ส าขบู ช า วั น มาฆบู ช า วั น
อาสาฬหบูชา และอัฏฐมีบูชา ได
3. เขารวมพิธีกรรมและปฏิบัติไดถูกตอง เมื่อถึงวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
เนื้อหาสาระ
1. วันสําคัญทางพระพุทธศาสนามี 4 วัน คือ วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา
และวันอัฏฐมีบูชา
2. การปฏิบัติตนในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ขั้นนํา
ครูสนทนากับนักเรียนเรื่องวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเพื่อนําเขาสูบทเรียน
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2 ขั้นสอน
2.1 ครูนําภาพตัว อยางความสําคัญในทางพระพุ ทธศาสนามาใหนักเรียนดูพ รอม
อธิบายประ กอบวาเปนวันใดบาง
2.2 ครูขออาสานักเรียนที่เคยไปทําบุญในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาออกมาเลา
ประสบการณใหเพื่อนๆ ฟง
2.3 ครูใหนักเรียนทําแบบฝกหัดทายแบบเรียน
3. ขั้นสรุป
ครูกับนักเรียนรวมกันสรุปความรูเรื่องวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและการปฏิบัติ
ตนในวันสําคัญนั้นๆ
ประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
2. การตอบคําถามของนักเรียน
3. การทําแบบทดสอบในแบบเรียน
สื่อและอุปกรณ
1. แผนภาพเหตุการณสําคัญในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
2. แบบฝกหัดทายบทเรียน
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แบบฝกหัดทายบท
ใหนักเรียนเขียนตอบคําถามเกี่ยวกับวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาตอไปนี้
วันวิสาขบูชา
มีความสําคัญอยางไรบาง
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
วันมาฆบูชา
มีความสําคัญอยางไรบาง
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
วันอาสาฬหบูชา
มีความสําคัญอยางไรบาง
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
วันอัฏฐมีบูชา
มีความสําคัญอยางไรบาง
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ชาวพุทธควรปฏิบัติอยางไร
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

134
แบบสังเกตปฏิบัตงิ านกิจกรรมกลุม
วันที่...... เดือน........................พ.ศ. ........กลุมที่..........
ชื่อผูสังเกต....................................................................................
คําชี้แจง
นักเรียนไดรับมอบหมายใหเปนผูสังเกตการณ มีหนาที่ในการปฏิบัติงานดังนี้
1. ขณะทํ า หน า ที่ ผู สั ง เกตการณ ให นั ก เรีย นยื น ใกล ๆ กลุ ม ปฏิ บั ติ ง านที่ นั ก เรี ย นจะ
สังเกตการณทํางานของเขา โดยยืนอยูในตําแหนงที่จะเห็นพฤติกรรมการทํางานกลุมไดชัดเจน
2. ในขณะปฏิบัติหนาที่ผูสังเกตการณหามเขาไปพูดหรือแนะนําการทํางานของกลุมเปน
อันขาด
ผลการสังเกต
1. สมาชิกในกลุมมีความรวมมือในการทํางานหรือไมและกลุมมีวิธีการทํางานอยางไร
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
2. มีการเลือกผูนํากลุมหรือไม และเลขากลุม ใครแสดงเปนผูนํากลุม
....................................................................................................................................................
3. มีสมาชิกทําผิดกติกาหรือไม ใครบาง และเขาทําอยางไร
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
4. มีการทักทวงเมื่อทําผิดกติกาหรือไม ใครบางทําผิดและแกไขหรือไม
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
5. บรรยากาศขณะทํากิจกรรมเปนอยางไรบาง เชน มีความสนุกสนานหรือนาเบื่อหนาย
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
6. ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาพุทธศาสนพิธี ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
(Pretest – Postest)

คําชี้แจง
ขอสอบแบงออกเปน 3 ตอน ใหนกั เรียนอานคําสั่งทีละตอนใหเขาใจ แลวจงลงมือทํา
ขอสอบนั้น
ตอนที่ 1 ขอสอบเปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือกใหนักเรียนเลือกทําเครื่องหมาย กากบาท (2) ทับ
หัวขอที่เห็นวาถูกเพียงขอเดียว
1. ขอใดเปนความหมายของศาสนพิธี?
ก. แบบอยางทีพ่ ึงปฏิบัติในพระพุทธศาสนา
ข. คําสั่งสอนของพระพุทธเจา
ค. ระเบียบวินยั ของในโรงเรียน
ง. การปฏิบัติธรรมของชาวพุทธ
2. ศาสนพิธีแบงออกเปนกีป่ ระเภท ?
ก. 2 ประเภท
ข. 3 ประเภท
ค. 4 ประเภท
ง. 5 ประเภท
3. การแสดงตนเปนพุทธมามกะ เปนตัวอยางที่ดีในเรื่องใด ?
ก. การรูจักหนาที่ของตน
ข. การยอมรับตําแหนงของตน
ค. การประกาศใหคนอื่นรู
ง. การทําหนาที่ชาวพุทธที่ดี
4. การทําบุญเลี้ยงพระ จัดเปนขอใด
ก. กุศลพิธี
ข. บุญพิธี
ค. ทานพิธี
ง. ปกิณกพิธี
5. ขอใด จัดเปนหมวดปกิณณกพิธ?ี
ก. การรักษาศีล
ข. การถวายอาหาร
ค. การอาราธนาศีล
ง. การทําบุญเผาศพ
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6. ขอใด ไมจดั เปนงาน มงคล ?
ก. งานแตงงาน
ข. งานขึ้นบานใหม
ค. งานอุปสมบท
ง. งานทําบุญอัฐิ
7. ทําไมเราตองปฏิบัติตามหลักศาสนพิธี?
ก. เพราะเราตองการเปนคนดัง
ข. เพราะเราตองการเลียนแบบคนอื่น
ค. เพราะเปนแบบอยางที่ดี
ง. เพราะเปนพิธีกรรมที่นาสนใจ
8. ถาศาสนาเปรียบคําสอนเหมือนแกนไมแลวศาสนพิธีจะเปรียบเหมือนสวนใดของตนไม?
ก. กิ่งไม
ข. เปลือกไม
ค. ผลไม
ง. ใบไม
9. สมชาย นําหัวหมูไปไหวเจาหนาบานในวันตรุษจีน เขาไดปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนพิธีใช
หรือไมเพราะเหตุใด?
ก. ใช เพราะหัวหมูสามารถไหวเจาได ข. ไมใช เพราะเขาไมนําหมูไปหมดทั้งตัว
ค. ใช เพราะเขาชอบกินหมู
ง. ไมใช เพราะไมใชระเบียบพิธีชาวพุทธ
10. ขอใดที่นักเรียนคิดวาไมใชศาสนพิธี?
ก. การถวายสังฆทาน
ข. การประกอบพิธีเวียนเทียน
ค. การประกอบพิธีไหวครู
ง. การจัดพิธีแตงงาน
11. บุญพิธีแบงออกเปนกี่ประเภท ?
ก. 2 ประเภท
ค. 3 ประเภท
ข. 4 ประเภท
ง. 5 ประเภท
12. การนิมนตพระไปงานทําบุญขึ้นบานใหม ควรทําตามขอใด ?
ก. นิมนตหมดทั้งวัด
ข. จํานวนคี่เชน 5, 7, 9
ค. เทาจํานวนอายุของเจาภาพ
ง. เทาไหรก็ได
13. การเตรียมการทําบุญเลี้ยงพระ เจาภาพควรทําอะไรเปนอันดับแรก?
ก. เตรียมสถานที่
ข. อาราธนาพระสงฆ
ค. วงดานสายสิญจน
ง. เตรียมกรวดน้ํา
14. คําวา “อาราธนาไปสวดพระพุทธมนต” ใชในงานตามขอจึงถูกตอง?
ก. งานแตงงาน
ข. งานขึ้นบานใหม
ค. งานทําบุญหนาศพ
ง. งานบวชพระ
15. ขอใดไมนิยมจัดไวในงานศพ?
ก. โตะหมูบูชา
ข. บาตรน้ํามนต
ค. กระโถน
ง. ดายสายสิญจน
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16. คําวา “เจาภาพ” หมายถึง บุคคลในขอใด ?
ก. พิธีกรงาน
ข. พระสงฆที่มาในงาน
ข. เจาของงานนั้นๆ
ง. ถูกทุกขอ
17. หนังสือที่ใชเขียนไปนิมนตพระ เรียกวาอะไร ?
ก. จดหมายนิมนต
ข. ผาปา
ค. หนังสือฏีกา
ง. ใบสั่งจอง
18. กอนจะรับพรจากพระ เจาภาพควรสิ่งใด ?
ก. ถวายน้ําดื่ม
ข. อาราธนาศีล
ข. ถวายเครื่องไทยธรรม
ง. กรวดน้ํา
19. เราจะกรวดน้ําเมื่อประธานสงฆสวดบทใด ?
ก. ยะถา..
ข. สัพพีติโย...
ค. อะเสวะนา......
ง. นะโม ตัสสะ...
20. ขอใดถือวา ปฏิบัติไมถูกตอง ?
ก. เจาภาพถวายน้ําดื่มแกพระสงฆผูเปนหัวหนากอนรูปอื่น
ข. เจาภาพนั่งประนมมือฟงพระเจริญพระพุทธมนต
ค. เจาภาพเริ่มกรวดน้ําเมื่อพระสวดบทวา ยะถา...
ง. เจาภาพไมตามไปสงพระสงฆที่วัด
ตอน 2 ใหนักเรียนใสเครื่องหมาย 3 (ถูก) หนาขอที่เห็นวาถูก และเครื่องหมาย 2 (ผิด) ในหนาขอ
ที่เห็นวาผิด
..............21. โตะหมูบูชานิยมจัดหมู 5 หมู 7 และหมู 9
..............22. โตะหมูบูชานิยมตั้งไวทางซายมือของพระสงฆเสมอ
..............23. ขันน้ํามนตนิยมตั้งไวบนโตะหมูบูชาตัวที่สูงที่สุด
..............24. พระพุทธรูป ไมใชสวนประกอบสําคัญของโตะหมูบูชา
..............25. เราจะตองจุดเทียนเลมขวามือพระพุทธรูปกอนเสมอ
..............26. การจัดโตะหมูบูชามีจุดมุงหมายเพื่อบูชาพระรัตนตรัย
..............27. โตะหมูบูชานิยมจัดไวหนาโลงศพคนตายดวย
..............28. การโยงสายสิญจนเพื่อมาทําน้ํามนตควรผูไวที่เอวของพระพุทธรูป
..............29. ธูป 3 ดอกที่โตะหมูบูชาหมายถึง พระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ
..............30. เทียน 2 เลมหมายถึง พระธรรมและพระวินัย

138
ตอนที่ 3 ใหนักเรียนนําหัวขอทางดานขวา มาใสหนาขอดานซายมือ ใหถูกตอง
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........

31. วันขึ้น 15 ค่ําเดือน 6
32. เกิดพระรัตนตรัยครบสมบูรณ
33. ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ
34. พระพุทธเจาแสดงโอวาทปาฏิโมกข
35 การตักบาตรและรักษาศีล
36. คลายวันตรัสรูของพระพุทธเจา
37. วันแสดงปฐมเทศนา
38. วันแรม 8 ค่ํา เดือน 6
39. การไปเวียนเทียนที่วัด
40. มีพระอรหันตประชุมกันถึง 1250 รูป

ก. วันมาฆบูชา
ข. วันวิสาขบูชา
ค. วันอาสาฬหบูชา
ง. วันอัฏฐมีบูชา
จ. หนาที่ชาวพุทธ
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียน
ตอนที่ 1
1. ก
2. ค
3. ง
4. ข
5. ข
6. ง
7. ค
8. ข
9. ง
10. ค

11. ก
12. ข
13. ข
14. ค
15. ข
16. ข
17. ค
18. ค
19. ก
20. ค

ตอนที่ 2
21. 3
26. 3

22. 2
27. 2

23. 2
28. 2

24. 2
29. 2

25. 3
30. 3

ตอนที่ 3
31. ก 32. ค 33. ง. 34. ก 35. จ 36. ข 37. ก 38. ง 39. จ 40. ก
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5
ที่มีตอการใชวธิ ีการสอนแบบกระบวนการกลุมและวิธีการสอนแบบปกติ
คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม
1. ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นที่มีตอการใชวิธีสอนแบบกระบวนการกลุมในการ
เรียนวิชาพุทธศาสนพิธี โดยใหนักเรียนเลือกพิจารณาขีดเสนทับตามสัญลักษณตอไปนี้
- เลือกสัญลักษณ
☺ (หนายิ้ม)
แสดงวา เห็นดวยมาก
- เลือกสัญลักษณ
(หนาเฉย)
แสดงวา เห็นดวยปานกลาง
- เลือกสัญลักษณ
(หนาบึ้ง)
แสดงวา เห็นดวยนอย
ตัวอยาง
ขอที่
ขอความ
1
นักเรียนชอบวิธีสอนนี้เพราะมีความ
สนุกดี

รายการประเมิน
ขอ
ขอความ
ที่
ดานกิจกรรมการเรียน
1 วิธีสอนนี้ทําใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น
ไดมากยิ่งขึ้น
2 เปดโอกาสใหนักเรียน ไดเรียนและคนควา
อยางมีอิสระ
3 มีกิจกรรมทําใหนักเรียนแสดงความสามารถ
ในการเรียนมากขึ้น
4 ทําใหนักเรียนไดฝกฝนทักษะตางๆ มากขึ้น
5

กิจกรรมการเรียนการสอนนาสนใจ

ระดับความคิดเห็น

☺3

ระดับความคิดเห็น
มาก

☺
☺
☺
☺
☺

ปานกลาง

นอย
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1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

ดานบรรยากาศการเรียน
วิ ธี ส อ น นี้ ทํ า ใ ห บ ร ร ย า ก า ศ ก า ร เ รี ย น
สนุกสนานนาสนใจ
กิ จ กรรมทํ า ให นั ก เรี ย นมี ค วามสุ ข ต อ การ
เรียน
ทําใหนักเรียนกระตือรือรนในการเรียนมาก
ขึ้น
ทําใหนักเรียนเต็มใจปฏิบัติตามกิจกรรมเปน
อยางดี
นั ก เรี ย นให ค วามร ว มมื อ ในการเรี ย นทุ ก
ขั้นตอน
ดานการประโยชน
วิ ธี ส อนนี้ ทํ า ให นั ก เรี ย นเข า ใจเนื้ อ หาได
ชัดเจน ถูกตอง และเขาใจงาย
วิ ธี ทํ า ให นั ก เรี ย นได เ รี ย นรู ก ารปฏิ บั ติ ง าน
และอยูรวมกับผูอื่นไดดี
ทําใหนักเรียนเปนคนกลาแสดงออก
ทําใหนักเรียนตองการเรียนดวยวิธีนี้ในวิชา
อื่นๆ
ทํ า ให นั ก เรี ย นสามารถนํ า ความรู ไ ปใช ใ น
ชีวิตประจําวันไดมากขึ้น

มาก

ปานกลาง

นอย

ปานกลาง

นอย

☺
☺
☺
☺
☺
มาก

☺
☺
☺
☺
☺

ความรูสึกที่นักเรียนมีตอการเรียนการสอน
........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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ภาคผนวก จ
ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนการสอน
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ประมวลภาพประกอบกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบกระบวนการกลุม

ชี้แจงทําความเขาใจกอนเรียนทุกคาบ

ประธานกลุมมารับงาน

หัวหนากลุมแจงงานแกสมาชิก

ทําความเขาใจเพื่อลงมือปฏิบัติ

ตามหาขอมูล

แขงจัดโตะหมูบูชา แบบแผนผัง
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หนาสํานักงานฯ พรอมผูชวย

หาขอมูลตามฐานที่จัดไว

แสดงการทําบุญถวายสังฆทาน

แสดงบทบาทพระ

อภิปรายสรุปงานในแตละกลุม

ออกมารายงานผลงานกลุม

อาจารยและนักเรียนชวยกันสรุปผลงาน

กรอกแบบแสดงความคิดเห็นหลังเรียนจบ ครบทุกแผน
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พระมหาธงสวรรค วรสิงห
8 หมู 5 วัดสาลวัน ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2526 สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา โรงเรียนบานโสกตลิ่งโสกจานพัฒนา
อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน
พ.ศ. 2531 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน จากศูนยบริการการศึกษา
นอกโรงเรียน อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน
พ.ศ. 2536 สอบไดเปรียญธรรมหกประโยค สํานักเรียนวัดบานหนองกุง
อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน
พ.ศ. 2541 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (พธ.บ) วิชาการสอนสังคมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. 2544 ศึกษาตอปริญญาโท สาขาการศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง
ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2534 - เปนครูสอนปริยัติธรรมแผนกบาลีสํานักเรียนวัดบานหนองกุง
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน
- เปนครูสอนศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดบานหนองกุง
อําเภอน้ําพองและวัดปาชัยมงคล อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน
- เปนครูสอนประจําวิชาพระพุทธศาสนาโรงเรียนน้ําพองศึกษา
อําเภอน้ําพองและโรงเรียนศรีกระนวน อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน
พ.ศ. 2538 - เปนครูสอนปริยัติธรรมวัดสาลวัน อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ปจจุบัน
- เปนครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเขตจังหวัดนครปฐม
- เปนกรรมการสนามหลวงแผนกธรรม

