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บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
            การวิจัยเรื่อง “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
โดยวิธีสอนแบบหลักโยนิโสมนสิการและวิธีสอนแบบปกติ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
เคหะชุมชนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจัยเชิง            
ทดลอง (experimental research) แบบ quasi experimenta design และแบบ control group 
pretest posttest design โดยมีนักเรียนช้ันระดับประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง 
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยวิเคราะห์ ซึ่งมีรายการและข้ันตอนในการดําเนินการวิจัย
ดังต่อไปน้ี 
            3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
            3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
            3.3 วิธีดําเนินการทดลอง 
            3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
            3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
           3.1.1  ประชากร 
           ประชากร ที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนในเขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร ที่เรียนวิชาพระพุทธศาสนา ในปีการศึกษา 2554 จํานวน 80 คน 
 
           3.1.2  กลุ่มตัวอย่าง 
           กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง  
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ที่เรียนวิชาพระพุทธศาสนา ในปีการศึกษา 2554 จํานวน 2  
ห้องเรียนๆ ละ 40 คน โดยการใช้วิธีการสุ่มแบบเข้ากลุ่ม คือ แบบกลุ่มทดลอง (วิธีสอนแบบหลัก  
โยนิโสมนสิการ) จํานวน 40 คน และแบบกลุ่มควบคุม (วิธีสอนแบบปกติ) จํานวน 40 คน และวิธีการ
สุ่มอย่างง่าย โดยมีวิธีการสุ่ม ดังน้ี 
                   1) นําแบบทดสอบวัดความรู้เรื่องวันสําคัญทางพุทธศาสนา จํานวน 10 ข้อ ไปทดสอบ
กับนักเรียนที่เป็นประชากรทั้งหมดจํานวน 80 คน 
                   2) นําผลคะแนนที่สอบได้ของนักเรียนมาเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย 
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                   3) จัดกลุ่มนักเรียนเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มเก่ง ปานกลาง และอ่อน โดยใช้ค่าคะแนนที่
สอบได้มาเป็นเกณฑ์ ซึ่งผู้วิจัยได้กําหนดไว้ดังน้ี 

              - คะแนน 0 - 3  จัดเป็นกลุ่มอ่อน จํานวน 15 คน 
              - คะแนน 4 - 7  จัดเป็นกลุ่มปานกลาง จํานวน 15 คน 
              - คะแนน 8 - 10 จัดเป็นกลุ่มเก่ง จํานวน 10 คน 
         4) สุ่มจับฉลากนักเรียนทั้ง 3 กลุ่มเข้าช้ันเรียน 2 ห้องเรียน ในอัตราส่วนที่เท่ากันได้

จํานวนนักเรียนห้องละ 40 คน 
         5) นํานักเรียนทั้ง 2 ห้องมาสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) โดยการจับ

สลากห้องเรียนเพ่ือจัดเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยกําหนดสุ่มคร้ังที่ 1 เป็นกลุ่มทดลองใช้
เรียนโดยวิธีสอนแบบหลักโยนิโสมนสิการ ส่วนห้องเรียนที่เหลืออีก 1 ห้องเป็นกลุ่มควบคุมใช้เรียน                     
โดยวิธีสอนแบบปกติ 

 
3.2  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 
             การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้กําหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 
             3.2.1 แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องวันสําคัญทางพุทธศาสนา โดยวิธีสอนแบบหลัก                  
โยนิโสมนสิการ 
             3.2.2 แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องวันสําคัญทางพุทธศาสนา โดยวิธีสอนแบบปกติ 
             3.2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (Pretest – Postest) 
             3.2.4 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อวิธีสอนแบบหลักโยนิโสมนสิการ             
และแบบปกติ 
                    1) การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการสอนแบบหลักโยนิโสมนสิการ 
                       (1) ศึกษารายละเอียดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 จุดประสงค์การเรียนรู้และเน้ือหาของวิชาพระพุทธศาสนา เรื่องวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
                       (2) ศึกษาการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องวันสําคัญทางพุทธศาสนา ที่ใช้วิธีสอน
แบบหลักโยนิโสมนสิการของพระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต) (2542) กรมวิชาการ (2549) โดยผู้วิจัยนํามา
สังเคราะห์และสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ จํานวน 5 แผนๆ ละ 2 ช่ัวโมง 
                       (3) สร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยมีกิจกรรมการเรียนการสอนแบบหลักโยนิโส
มนสิการประกอบด้วยขั้นตอนกิจกรรมการเรียนการสอนดังน้ี  
                       ขั้นนํา - การสร้างเจตคติที่ดีต่อครู วิธีการเรียนและบทเรียน 

                  ก. การจัดบรรยากาศในช้ันเรียนให้เหมาะสมคือเหมาะสมระดับช้ัน เหมาะกับ
วัยและภูมิหลังของนักเรียน เหมาะกับวิธีการเรียนการสอน เหมาะกับบทเรียนที่จะสอน 

                  ข. บุคลิกภาพของครูและการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับลูกศิษย์ คือ
บุคลิกภาพทางกาย มีความสะอาด แจ่มใส สงบและสํารวม เป็นผู้มีสุขภาพจิตดีคือมีจิตใจสะอาดและมี
ความมั่นใจในตนเอง 
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                  ค. การเสนอสิ่งเร้าและแรงจูงใจ คือ ใช้สื่อการสอนหรืออุปกรณ์และวิธีการ
ต่างๆ จัดกิจกรรมขั้นนําความเร้าความสนใจ น่าสนุก นักเรียนได้ตรวจสอบความรู้ ความสามารถของ
ตนและได้รับทราบผลทันท่วงทีและควรให้การเสริมแรงทันที 
                       ขั้นสอน 
                            ก. ครูเสนอปัญหาที่เป็นสาระของบทเรียน หรือเสนอหัวข้อเร่ือง ประเด็น
สําคัญของบทเรียนด้วยวิธีการต่างๆ 
                            ข. ครูแนะนําแหล่งวิทยาการข้อมูล 
                            ค. การใช้ทักษะที่เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ ทักษะทางความคิดเชิงเหตุเชิง
จริยธรรมและทักษะทางสังคม 
                            ง . ครูจัดกิจกรรมที่ เ ร้าให้เกิดการคิดวิ ธี ต่างๆ โดยใช้ วิ ธีคิดแบบหลัก          
โยนิโสมนสิการ (แบบสืบสาวหาเหตุปัจจัย, แบบวิภัชชวาท, แบบสามัญลักษณ์, แบบอริยสัจ 4, แบบ
เป็นอยู่ในปัจจุบัน) 
                       ขั้นสรุป 
                            ก. ครูและนักเรียนสรุปผลของการปฏิบัติตามทางเลือกน้ัน ให้นักเรียน
แสดงออกด้วยวิธีต่างๆ เช่น พูด เขียน อ่าน แสดงวิธีคิด เพ่ือยืนยันความมั่นใจว่าสาระที่เรียนใน
บทเรียนน้ันมีความเป็นไปได้ มีคุณค่าและปฏิบัติได้ผลจริง 
                            ข. ครูและนักเรียนอภิปราย นักเรียนสอบถามข้อสงสัย ครูอธิบายและสรุป
บทเรียน 
                            ค. การวัดและประเมินผลเป็นกลุ่ม การประเมินผลโดยครู 
                       ขั้นประเมินผล  
                       การประเมินผลโดยครู จากการสังเกตพฤติกรรม การทําและตรวจสอบแบบทดสอบ
คําถามต่างหรือการแสดงความคิดเห็นของนักเรียน 
                       (4) นําแผนการจัดการเรียนรู้ไปเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้อง ความเที่ยงตรงของเน้ือหา และปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ตามคําแนะนํา คือ 
ปรับปรุงภาษาในการเขียนให้ถูกต้องและแก้ไขคําผิด ปรับเวลาการใช้แต่ละกิจกรรมให้มีความเหมาะสม 
เพ่ิมใบกําหนดเนื้อหาในการสอนของแต่ละแผน และปรับปรุงการใช้อุปกรณ์สื่อการสอนให้หาง่าย
สะดวกและสอดคล้องเหมาะสมกับเน้ือหา 
                       (5) นําเสนอแผนการจัดการเรียนรู้แบบหลักโยนิโสมนสิการที่ปรับปรุงแล้วต่อ
ผู้เช่ียวชาญจํานวน 5 คน คือ  
                            ก. ผู้เช่ียวชาญด้านวิธีสอน (นางเมตตา เสียมทอง ครูชํานาญการพิเศษ               
และนางสาวดวงจันทร์ แก้วบัว ครูชํานาญการโรงเรียนวัดสังฆราชา) 
                            ข. ผู้เช่ียวชาญด้านพระพุทธศาสนา (นายชาตรี ศรีสุข รองผู้อํานวยการ
โรงเรียนวัดสังฆราชาและนายสุรศักด์ิ สมันกสิวิทย์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสังฆราชา) 
                           ค. ผู้เช่ียวชาญด้านการวัดผล (นายวินัย คร้ามวงษ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน                      
เคหะชุมชนลาดกระบัง) เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง และนํามาหาความสอดคล้อง (Index of item 
Objective Congruence : IOC) โดยใช้เกณฑ์พิจารณาของพวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2540, 117) คือ 
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                       + 1  หมายถึง  แน่ใจว่าข้อคําถามวัดตรงกับองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
                          0  หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าข้อคําถามวัดตรงกับองค์ประกอบข้อน้ันหรือไม่ 
                        - 1  หมายถึง  แน่ใจว่าข้อคําถามไม่ตรงกับองค์ประกอบข้อน้ัน 
                แล้วพิจารณาเกณฑ์ IOC อยู่ในระดับเท่ากับหรือมากกว่า 0.5 ขึ้นไป ถือว่าข้อน้ันมีความ
สอดคล้องเหมาะสม ซึ่งจากผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญได้ค่า IOC เท่ากับ 0.67 - 1.00   
                       (6) สุ่มแผนการจัดการเรียนรู้จํานวน 1 แผน ไปทดลองสอนกับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่  5 ปีการศึกษา  2554 จํานวน  40 คน  โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา แล้ว
นํามาปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้เช่ียวชาญคือ ปรับเวลาที่ใช้
ทํากิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสม แล้วนําเสนอเพ่ือตรวจอีกคร้ัง 
 
                       (7) นําแผนการจัดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง 
 

 
ขั้นที่ 1 
 
 
 
ขั้นที่ 2 

 
ขั้นที่ 3 

 
 
 
 

ขั้นที่ 4 
 
 

ขั้นที่ 5 
 
 
ขั้นที่ 6 
 
 
ขั้นที่ 7 

 
 

ภาพ 2  ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบหลักโยนิโสมนสิการ 

 

ศึกษารายละเอียดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 จุดประสงค์การเรียนรู้และคําอธิบายวิชาเนื้อหา พระพุทธศาสนา  

เรื่องวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 

ศึกษาการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
ที่ใช้วิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ 

 

สร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบหลักโยนิโสมนสิการ 
 

นําแผนการจัดการเรียนรู้ไปเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง และปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนํา 

นําแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองสอนกับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
แล้วนํามาปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง 

นําแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เช่ียวชาญด้านภาษา ด้านเนื้อหา ด้านการวัดผล 
จํานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้อง (IOC) 

 

นําแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย 
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                    2) การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ  
                       (1) ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้และคําอธิบายรายวิชาพระพุทธศาสนา ปี พ.ศ. 
2551 โดยศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาจากคู่มือครู เน้ือหาวิชา 
                       (2) ศึกษาการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ตามแบบปกติ จากแนวการสอนกลุ่มวิชา
พระพุทธศาสนาของฝ่ายวิชาการ กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการซึ่งผู้วิจัยสังเคราะห์ขึ้น กําหนด
เน้ือหา เรื่องวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเป็น 5 แผนๆ การเรียนรู้ละ 2 ช่ัวโมง 
                       (3) สร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยมีกิจกรรมการเรียนการสอนแบบปกติประกอบ 
ด้วยขั้นตอนมีกิจกรรมการเรียนการสอนดังน้ี  
                           ก. ขั้นนํา ประกอบด้วย ครูนําเข้าสู่บทเรียนและแจ้ง จุดประสงค์การเรียน  
                           ข. ขั้นสอน ครูอธิบายเน้ือหาโดยใช้อุปกรณ์ประกอบคําอธิบาย  
                           ค. ขั้นสรุป ประกอบด้วย ครูสรุปและให้นักเรียนฟังอีกคร้ังให้บันทึกลงในสมุด  
                           ง. ขั้นประเมินผล ประกอบด้วยครูให้นักเรียนทําแบบทดสอบย่อย 
                       (4) นําแผนการจัดการเรียนรู้ไปเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้อง ความเที่ยงตรงของเน้ือหา และปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ตามคําแนะนําคือ แก้ไข
ภาษาในการเขียนและคําผิด เพ่ิมใบกําหนดเน้ือหาการสอนในแต่ละแผน และปรับเวลาในการสอนแต่
ละขั้นตอนให้มีความเหมาะสม 
                       (5) นําเสนอแผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบปกติที่ปรับปรุงแล้วต่อ
ผู้เช่ียวชาญจํานวน 5 คน คือ 
                           ก. ผู้ เ ช่ียวชาญด้านวิธีสอน (นางเมตตา เสียมทอง ครูชํานาญการพิเศษ                 
และนางสาวดวงจันทร์ แก้วบัว ครูชํานาญการ โรงเรียนวัดสังฆราชา) 
                           ข. ผู้เช่ียวชาญด้านพระพุทธศาสนา (นายชาตรี ศรีสุข รองผู้อํานวยการโรงเรียน
วัดสังฆราชา และนายสุรศักด์ิ สมันกสิวิทย์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสังฆราชา) 
                           ค. ผู้เช่ียวชาญด้านการวัดผล (นายวินัย คร้ามวงษ์ ผู้ อํานวยการโรงเรียน             
เคหะชุมชนลาดกระบัง) เพ่ือหาความสอดคล้อง (IOC) โดยพิจารณาเกณฑ์ IOC อยู่ในระดับเท่ากับหรือ
มากกว่า 0.5 ขึ้นไป ถือว่า ข้อน้ันมีความสอดคล้อง เหมาะสม ซึ่งจากผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญได้
ค่า IOC เท่ากับ 0.67 - 1.00           
                       (6) สุ่มแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติจํานวน 1 แผน ไปทดลองสอนกับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่  5 ปีการศึกษา  2554 จํ านวน 40 คน โรงเ รียนเคหะชุมชนลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา แล้วนํา
แผนการจัดการเรียนรู้มาปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เช่ียวชาญ
คือ แก้ไขเรื่องการใช้สื่อและอุปกรณ์ให้เหมาะสมกัน แล้วนําเสนอเพ่ือตรวจอีกคร้ัง 
                       (7) นําแผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบปกติที่สมบูรณ์ไปใช้จริงกับ                      
กลุ่มตัวอย่าง             
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           ขั้นที ่1   
 
 
           ขั้นที ่2 
 
 
           ขั้นที ่3 

 
 

                  ขั้นที่ 4 

 
 
           ขั้นที ่5 
 
 
 

          ขั้นที ่6 
 
          ขั้นที ่7 
 
 

ภาพ 3  ขั้นตอนแสดงการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 
                    3) การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
                       (1) ศึกษาหลักการเขียนและการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาโดยใช้แบบทดสอบจํานวน 3 แบบคือ 
                           ก. แบบเติมคํา โดยกําหนดให้คะแนนคือ ตอบถูก 1 คะแนน ตอบผิด 0 คะแนน 
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จํานวน 10 ข้อ 
                           ข. แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ข้อ 
                           ค. แบบใส่ค่าถูกหรือผิด จํานวน 10 ข้อ 
                       (2) นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิที่สร้างข้ึน เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
ผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน คือ 1) ผู้เช่ียวชาญด้านวิธีสอน 2) ผู้เช่ียวชาญด้านพระพุทธศาสนา 3) ผู้เช่ียวชาญ
ด้านการวัดผล ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (content validty) และภาษา นํามาปรับปรุงแก้ไข
ตามคําแนะนํา คือ แก้ไขภาษาในการเขียนให้ความเหมาะสมกับระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 แล้วนําไป

 

ศึกษารายละเอียดของหลักสูตร จุดประสงค์การเรียนรู้และคําอธิบาย 
เน้ือหาวิชา พระพุทธศาสนา เรื่องวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 

 

ศึกษาการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา  
ที่ใช้วิธีสอนแบบปกติ 

 

สร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบปกติ 

 

นําแผนการจัดการเรียนรู้ไปเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง และปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนํา 

นําแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เช่ียวชาญด้านภาษา ด้านเนื้อหา ด้านการวัดผล 
จํานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้อง (IOC) 

นําแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองสอนกับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
แล้วนํามาปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง 

 

นําแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย 
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ให้ผู้เช่ียวชาญได้ใช้ดุลพินิจเพ่ือหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบ ซึ่งจากผลการ
ประเมินได้ค่า IOC เท่ากับ 1.00 โดยทุกข้อผ่านเกณฑ์ที่กําหนดไว้ คือ 0.5 ขึ้นไป 

             (3) นําแบบทดสอบที่ได้รับการตรวจสอบและแก้ไขแล้วไปทดสอบกับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร จํานวน 40 คน 
ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

             (4) นําผลการทดสอบมาวิเคราะห์รายข้อ เพ่ือหาคุณภาพของข้อสอบ ดังน้ี 
                 ก. ตรวจสอบหาค่าความยากง่าย (P) คือ สัดส่วนระหว่างจํานวนผู้ตอบข้อสอบ

ถูกในแต่ละข้อต่อจํานวนผู้เข้าสอบทั้งหมด โดยใช้เกณฑ์ความยากง่ายระหว่าง 0.20-0.80 (พวงรัตน์                
ทวีรัตน์, 2540, หน้า 129) ซึ่งจากผลการประเมินได้ค่าเกณฑ์ความยากง่าย (P) เท่ากับ 0.53-0.80 
                           ข. ตรวจสอบค่าอํานาจจําแนก (discrimination) คือ ตรวจสอบว่าข้อสอบ
สามารถจําแนกนักเรียนเก่งและนักเรียนอ่อนได้ดีเพียงใด โดยใช้เกณฑ์ค่าอํานาจจําแนกต้ังแต่ 0.20 ขึ้น
ไป ซึ่งถือว่าข้อสอบสามารถจําแนกนักเรียนเก่งและนักเรียนอ่อนได้ดี (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540, หน้า 
130) ซึ่งจากผลการประเมินได้ค่าจําแนก (r) เท่ากับ 0.20-0.40 
                           ค. ตรวจสอบค่าความเช่ือมั่น (reliability) คือ ตรวจสอบผลการวัดที่สม่ําเสมอ
และคงที่ โดยผู้วิจัยเลือกข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์ นํามาหาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ ใช้วิธีของ              
คูเดอร์ ริชาร์ดสัน จากสูตร KR-20 (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540, หน้า 123) โดยได้เกณฑ์ค่าความเช่ือมั่น 
เท่ากับ .88 

 
 

 
   ขั้นที่ 1 

 
 
 

   ขั้นที่ 2 
 

 
 

   ขั้นที่ 3 
 
 
   ขั้นที่ 4 
 
 
ภาพ 4  ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

 

ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

เรื่องวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 

 

สร้างแบบทดสอบแล้วนําไปเสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ 
ผู้เช่ียวชาญ จํานวน 5 ท่าน นํามาปรับปรุงแล้วเสนอผู้เช่ียวชาญหาค่าดัชนี 

ความสอดคล้องของเครื่องมือ (IOC) 

 

นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแล้วนําไปใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ จํานวน 40 คน 

 

นําผลการทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่ายและค่าอํานาจจําแนก 
คัดเลือกข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์มาหาความเช่ือมั่น 
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                    4) การสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการใช้วิธีสอนแบบหลักโยนิโสมนสิการ
และวิธีสอนแบบปกติ 
                        (1) ศึกษาแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับใช้วิธีสอนแบบหลักโยนิโสมนสิการ
และวิธีสอนแบบปกติ 
                        (2) สร้างแบบสอบถามความคิดเห็น เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (rating 
scale) มี 3 ระดับ คือ 1) เห็นด้วยมาก 2) เห็นด้วยปานกลาง 3) เห็นด้วยน้อย โดยการแปลความหมาย
ของคําถามมีลักษณะเป็นนิมาน (positive) โดยใช้สัญลักษณ์ดังตาราง 2 ดังต่อไปน้ี 

 
 

ตาราง 2  เกณฑ์การกําหนดค่าระดับความคิดเห็น 
 

สัญญลักษณ ์ คะแนน 

 3 

 2 

 1 
 

   สําหรับการให้ความหมายค่าที่วัดได้ ผู้วิจัยได้กําหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการให้ความหมายโดย
พัฒนามาจากเกณฑ์ของวิเชียร เกตุสิงห์ (อ้างถึงใน จันทร์ทิพย์ ชูสมภพ, 2539, หน้า 66) ได้เกณฑ์        
การประเมินดังน้ี 

 

คะแนนสูงสุด-คะแนนตํ่าสุด 
จํานวนช้ัน 

 

คะแนนสูงสุดในตอนนี้ คือ 3 ตํ่าสุด คือ 1 จะได้  
3

13   เท่ากับ 0.66 

             ฉะน้ัน ในการประเมินให้ค่าความหมายดังตารางที่ 3 ต่อไปน้ี 
 
ตาราง 3  เกณฑ์การแปลความหมายของค่าความคิดเห็นของนักเรียน 

 
ค่าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

2.34 - 3.00 เห็นด้วยมาก 
1.67 – 2.33 เห็นด้วยปานกลาง 
1.00 – 1.66 เห็นด้วยน้อย 
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                        (3) นําแบบสอบถามความคิดเห็น นําเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหา โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) แล้วนํามาสอบถาม
มาปรับปรุงตามคําแนะนําอีกครั้ง 
                        (4) นําแบบสอบถามไปทดลองกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียน                   
เคหะชุมชนลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร จํานวน 40 คน ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
                        (5) นําผลการทดลองมาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ 
(alpha coefficient) ของครอนบาค (cronbach) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ , 2541,        
หน้า 193) 
 
 
 

     ขั้นที ่1  
 

     ขั้นที ่2     
 

 
     ขั้นที ่3     

 
 

 
     ขั้นที ่4 

 
 
 

     ขั้นที ่5 
 
 
ภาพ 5  ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อวิธีสอน 
 
3.3. วิธีดําเนินการทดลอง 
 
           วิธีการดําเนินการทดลองผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนดังน้ี 
           3.3.1 ขั้นก่อนการทดลอง เป็นข้ันที่ผู้วิจัยได้เตรียมความพร้อมในด้านต่าง ดังต่อไปน้ี 
                  1) สร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
                  2) ผู้วิจัยทําความคุ้นเคยกับนักเรียนในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
                  3) ให้นักเรียนในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมทําแบบทดสอบก่อนเรียนเพ่ือทดสอบ
ความรู้ก่อนเรียนของทั้งสองกลุ่ม 

ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการสร้างแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นต่อวิธีสอน 

สร้างแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (rating 
scale) มี 3 ระดับ คือ 1) เห็นด้วยมาก 2) เห็นด้วยปานกลาง 3) เห็นด้วยน้อย 

 

นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ จํานวน 40 คน 

นําผลการทดลองมาวิเคราะห์หาความเช่ือมั่นแบบสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ 
(alpha coefficient) ของครอนบาค (cronbach) (ล้วน สายยศ และ 

อังคณา สายยศ, 2541, หน้า 193-207) 

 

นําแบบสอบถามเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นํามาปรับปรุงแล้ว 
นําไปเสนอให้ผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน หาค่าสอดคล้อง (IOC) 
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          3.3.2 ขั้นทดลอง ผู้วิจัยดําเนินการสอนด้วยตนเองทั้งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นไว้เพ่ือป้องกันมิให้เกิดตัวแปรแทรกซ้อนอันเน่ืองมาจากตัวครูเช่น 
ประสบการณ์ในการสอน และได้ดําเนินการทดลองสอนโดยใช้เครื่องมือในการวิจัยที่เตรียมไว้ ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปน้ี 
                 1) ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง ปีการศึกษา 2554 
                 2) เวลาการทดลองจํานวน 10 สัปดาห์ๆ ละ 2 ช่ัวโมง รวม 20 ช่ัวโมง 
                 3) การจัดช่วงเวลาการทดลองสอนของกลุ่มทดลอง (วิธีสอนแบบหลักโยนิโสมนสิการ) 
และกลุ่มควบคุม (วิธีการสอนแบบปกติ) 09.30-11.30 น. และ 12.30-14.30 น. โดยทดลองการสอน               
ทั้งภาคเช้าและบ่าย หมุนเวียนกันทั้งสองกลุ่มดังตาราง 4 ต่อไปน้ี 

 
   ตาราง 4  ช่วงเวลาการทดลองสอน 
 

ช่วงระยะวัน 
และเวลาสอน 

ภาคเช้า ภาคบ่าย 
09.30-11.30 12.30 – 14.30 

     สัปดาห์ที่ 1 กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง 

     สัปดาห์ที่ 2 กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

     สัปดาห์ที่ 3 กลุ่มควบคุม กลุ่มควบคุม 

     สัปดาห์ที่ 4 กลุ่มทดลอง กลุ่มทดลอง 

     สัปดาห์ที่ 5 กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

     สัปดาห์ที่ 6 กลุ่มควบคุม  กลุ่มทดลอง 

     สัปดาห์ที่ 7 กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

     สัปดาห์ที่ 8 กลุ่มควบคุม กลุ่มควบคุม 

     สัปดาห์ที่ 9 กลุ่มทดลอง กลุ่มทดลอง 

     สัปดาห์ที่ 10 กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

                  
                 4) เน้ือหาที่ใช้สอนคือเน้ือหาในวิชาพุทธศาสนาเรื่องวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ ซึ่งมีแผนการจัดการเรียนรู้        
ตามตารางที่ 5 
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ตาราง 5  แผนกําหนดเนื้อหาท่ีใช้ในการทดลอง 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ เน้ือหา วิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ 

1 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
    - ความหมาย วันและความสําคัญ 

 
แบบสืบสาวหาเหตุปัจจัย 

 
 
2 

วันมาฆบูชา 
    - ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับวันมาฆบูชา 
    - ควรปฏิบัติอย่างไรในวันมาฆบูชา 

 
 

แบบวิภัชชวาท 

 
3 

วันวิสาขบูชา 
    - ความหมายและความสําคัญ 
    - พระพุทธเจ้าจึงทรงต้องประสูติตรัสรู้ 
      ปรินิพพานในวันข้ึน15 ค่ํา เดือน 6 

 
 

แบบสามัญลักษณ์ 
 

 
4 

วันอาสาฬหบูชา 
    - ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับวันอาสาฬหบูชา 
    - การเวียนเทียนในวันนี้เพ่ือระลึกอะไร 

 
แบบอริยสัจ 4  

 
5 

 

 

วันอัฐมีบูชา 
    - ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับวันอัฐมีบูชา    
    - ความจําเป็นที่จะต้องทําบุญในวันอัฐมีบูชา 

 
 แบบเป็นอยู่ในขณะปัจจุบัน 

 
                 5) รูปแบบการสอนท่ีสอนโดยวิธีสอนแบบหลักโยนิโสมนสิการและวิธีสอนแบบปกติ      
มีรายละเอียดดังน้ี 
            การสอนแบบวิธีหลักโยนิโสมนสิการ 
            การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบหลักโยนิโสมนสิการมีขั้นตอนการสอนดังน้ี 
            ขั้นนํา - การสร้างเจตคติที่ดีต่อครู วิธีการเรียนและบทเรียน 

       1) การจัดบรรยากาศในช้ันเรียนให้เหมาะสมคือเหมาะสมระดับช้ัน เหมาะกับวัยและภูมิ
หลังของนักเรียน เหมาะกับวิธีการเรียนการสอน เหมาะกับบทเรียนที่จะสอน 

       2) บุคลิกภาพของครูและการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับลูกศิษย์ คือ
บุคลิกภาพทางกาย มีความสะอาด แจ่มใส สงบและสํารวม เป็นผู้มีสุขภาพจิตดีคือมีจิตใจสะอาดและ  
มีความมั่นใจในตนเอง 

       3) การเสนอสิ่งเร้าและแรงจูงใจ คือ ใช้สื่อการสอนหรืออุปกรณ์และวิธีการต่างๆ จัด
กิจกรรมขั้นนําความเร้าความสนใจ น่าสนุก นักเรียนได้ตรวจสอบความรู้ ความสามารถของตนและ  
ได้รับทราบผลทันท่วงทีและควรให้การเสริมแรงทันที 
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           ขั้นสอน 
                1) ครูเสนอปัญหาที่เป็นสาระของบทเรียน หรือเสนอหัวข้อเร่ือง ประเด็นสําคัญของ
บทเรียนด้วยวิธีการต่างๆ 
                2) ครูแนะนําแหล่งวิทยาการข้อมูล 
                3) การใช้ทักษะท่ีเป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้ ทักษะทางความคิดเชิงเหตุเชิงจริยธรรมและ
ทักษะทางสังคม 
                4) ครูจัดกิจกรรมที่เร้าให้เกิดการคิดวิธีต่างๆโดยใช้วิธีคิดแบบหลักโยนิโสมนสิการ (แบบ
สืบสาวหาเหตุปัจจัย, แบบวิภัชชวาท, แบบสามัญลักษณ์, แบบอริยสัจ 4, แบบเป็นอยู่ในขณะปัจจุบัน) 
           ขั้นสรุป 
                1) ครูและนักเรียนสรุปผลของการปฏิบัติตามทางเลือกน้ัน ให้นักเรียนแสดงออกด้วยวิธี
ต่างๆ เช่น พูด เขียน อ่าน แสดงวิธีคิด เพ่ือยืนยันความม่ันใจว่าสาระที่เรียนในบทเรียนน้ันมีความ
เป็นไปได้ มีคุณค่าและปฏิบัติได้ผลจริง 
                2) ครูและนักเรียนอภิปราย นักเรียนสอบถามข้อสงสัย ครูอธิบายและสรุปบทเรียน 
                3) การวัดและประเมินผลเป็นกลุ่ม การประเมินผลโดยครู 
           ขั้นประเมินผล  
           การประเมินผลโดยครู จากการสังเกตพฤติกรรม การทําและตรวจสอบแบบทดสอบคําถาม
ต่างหรือการแสดงความคิดเห็นของนักเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
           
  
 

ภาพ 6  ขั้นตอนวิธีสอนแบบหลักโยนิโสมนสิการ 
 
 
 
 

     ขั้นนํา   

     ขั้นสอน   

     ขั้นสรุป 

ขั้นประเมินผล 

 

สร้างเจตคติที่ดีของนักเรียนต่อครู วิธีการเรียนและบทเรียน  
สร้างบรรยากาศ สิ่งเร้าให้เกิดการเรียนรู้ 

 

ครูเสนอปัญหา แนะนําแหล่งวิทยาการข้อมูล  
ให้นักเรียนฝึกการรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงความรู้และหลักการ  

โดยใช้วิธีคิดแบบหลักโยนิโสมนสิการ 
 

ครูและนักเรียนสรุปผลของการปฏิบัติตามทางเลือกน้ัน ให้นักเรียน
แสดงออกด้วยวิธีต่างๆ เช่น พูด เขียน อ่าน แสดงวิธีคิด เพ่ือยืนยัน
มั่นใจว่าสาระที่เรียนมีความเป็นไปได้ มีคุณค่าและปฏิบัติได้ผลจริง 

 

  การวัดและประเมินผลเป็นกลุ่ม การประเมินผลโดยครู จากแบบทดสอบ 
  และคะแนนความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ 
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            การสอนแบบวิธีปกติ 
            การสอนแบบปกติมีขั้นตอนกิจกรรมการเรียนการสอนดังน้ี 
               1) ขั้นนํา ครูแจ้งเน้ือหาและจุดประสงค์การเรียนโดยใช้คําถามเก่ียวกับเน้ือหาที่จะสอน
และทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนแล้วบรรยายนําเข้าสู่บทเรียน 
               2) ขั้นสอน ครูอธิบายเน้ือหาโดยใช้อุปกรณ์ประกอบคําอธิบาย และส่วนใดหากเป็นข้อ
ปฏิบัติก็ให้นักเรียนได้แสดงปฏิบัติตามเน้ือหา 
               3) ขั้นสรุป ประกอบด้วย ครูสรุปเน้ือหาให้นักเรียนฟังอีกครั้งและให้บันทึกลงในสมุด 
               4) ขั้นประเมินผล ประกอบด้วยครูให้นักเรียนทําแบบทดสอบย่อย พร้อมตรวจผลดูว่า
นักเรียนมีได้เรียนรู้ไปมากน้อยเพียงใด 
 
 
 
 
 
 
            
  
 
 
  
 
ภาพ 7  ขั้นตอนวิธีสอนแบบปกติ 

 
            3.3.3 ขั้นหลังการทดลอง 
                   1) ภายหลังเสร็จสิ้นการดําเนินการทดลองสอน ผู้วิจัยนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนไปทดสอบหลังการสอน ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
                   2) ผู้วิจัยนําแบบสอบถามความคิดเห็นไปสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการ
ใช้วิธีสอนทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนํา 

ขั้นสอน 

ขั้นสรุป 

ขั้นประเมินผล 

 

ครูสนทนากับนักเรียน  นําเข้าสู่บทเรียน แจ้งจุดประสงค์ 

 

ครูอธิบายเน้ือหาโดยใช้อุปกรณ์ประกอบการบรรยาย 

 

ครูให้ทําแบบทดสอบย่อยและตรวจสอบแบบทดสอบ 

 

ครูสรุปเน้ือหาให้นักเรียนฟังอีกครั้งและให้บันทึกลงในสมุด 
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3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
            3.4.1 การวิเคราะห์ผลคะแนนใช้ ค่าใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน (S.D.) 
            3.4.2 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่ องวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนาท่ีสอนด้วยวิธีสอนแบบหลักโยนิโสมนสิการและวิธีสอนแบบปกติ ก่อนและหลังเรียน 
ใช้การวิเคราะห์ความแตกต่าง โดยการทดสอบค่าที (t-test) แบบ dependenc โดยใช้โปรแกรม 
spss/pc+ 
            3.4.3 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่ องวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนาที่สอนด้วยวิธีสอนแบบหลักโยนิโสมนสิการและแบบปกติ ระหว่างกลุ่มทดลองกับ        
กลุ่มควบคุมโดยการทดสอบค่าที (t-test) แบบ independenceโดยใช้โปรแกรม spss/pc+ 
            3.4.4 วิเคราะห์และเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการใช้วิธีสอนแบบหลักโยนิโสมนสิการ
และวิธีสอนแบบปกติ ใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน (S.D.) 
 
3.5 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
            3.5.1 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือใช้การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC : Index of 
Item objective congruence) จากสูตร (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540, หน้า 117)  
                                        IOC   =     

N

R  

                               เมื่อ    IOC     แทน    ดัชนีความสอดคล้อง 
                                       R     แทน    ผลรวมความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
                                        N        แทน   จํานวนผู้เช่ียวชาญ 
                            หมายเหตุ   
                                       +1    หมายถึง    สอดคล้อง 
                                        0     หมายถึง    ตัดสินไม่ได้หรือไม่แน่ใจ 
                                       -1     หมายถึง    ไม่สอดคล้อง 

เกณฑ์ค่าดัชนีความสอดคล้อง = 0.50  ขึ้นไป 
            3.5.2 ตรวจสอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการเรียน ดําเนินการดังน้ี 
                 1) หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) (ภาคผนวก ค) 
                 2) การคํานวณหาค่าความยากง่าย (P) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540, หน้า 123) (ตาราง 20) 
                        จากสูตร  P  = 

N

R  

                                   เมื่อ  P  แทน  ค่าความยากง่ายของคําถามแต่ละข้อ 
                                   เมื่อ  R  แทน  จํานวนผู้ตอบถูกในแต่ละข้อ 
                                   เมื่อ  N  แทน  จํานวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 

      ถ้า P  มีคา่มาก (ตัวถูก) หมายถึง มีคนตอบในข้อน้ันมาก ข้อสอบน้ันก็ง่าย 
      ถ้า P  มีคา่น้อย (ตัวถูก) หมายถึง มีคนตอบในข้อน้ันน้อย ข้อสอบน้ันก็ยาก 
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                           ค่า P  มีค่าจะมีค่าระหว่าง 0 - 1 
     เกณฑ์ความยากง่ายของข้อสอบ กําหนดไว้อยู่ระหว่าง 0.20 ถึง .80 

               3) การคํานวณหาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ โดยใช้สูตร KR 20 ของ คู เดอร์                
ริชาร์ดสัน (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540, หน้า 123)  
                  จากสูตร  K.R. 20  

                                rtt
     =     

1n

n    












 
s

pq
2

1

1  

                  เมื่อ      rtt
       แทน     ความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ 

                             n         แทน    จํานวนข้อสอบในแบบทดสอบ 
                            st

2        แทน     ค่าความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 
                            pq      แทน     ผลรวมความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนของคนทําถูก 
                                                    ในแต่ละข้อและสัดส่วนของคนทําผิดในแต่ละข้อ 
                       เกณฑ์ค่าความเช่ือมั่น .88 (ภาคผนวก ค หน้า 83) ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์สูง สามารถ
เป็นแบบทดสอบที่ดีได้ 
            3.5.3 การทดสอบสมมติฐาน   
                   1) การวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนาที่สอนด้วยวิธีแบบหลักโยนิโสมนสิการและวิธีสอนแบบปกติ ก่อนและหลังเรียน ใช้การ
วิเคราะห์ความแตกต่างโดยการทดสอบค่าที (t-test) แบบ dependence โดยใช้โปรแกรม SPSS/PC+ 
                   2) การวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา ที่สอนแบบหลักโยนิโสมนสิการและแบบปกติ ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมโดย
การทดสอบค่าที (t-test) แบบ independence โดยใช้โปรแกรม SPSS/PC+ 
                   3) วิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับการสอนโดยวิธีการแบบหลักโยนิโสมนสิการใช้
ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน (S.D.) 

 
 

 




